เรื่อง
ผูวิจัย
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ความคิดเห็นของนิสิตในเรื่องสาระและการสอนวิชาสังคีตนิยม
รองศาสตราจารย ดร. ณรุทธ สุทธจิตต
มีนาคม 2544

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวิชาสังคีตนิยม ตั้ง
แตป 2500 - 2544 2) ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตผูเรียนวิชาสังคีตนิยมในเรื่องสาระวิชาและวิธีสอน
3) ศึกษาปญหาการเรียนการสอนและแนวทางแกไข 4) นําเสนอแนวทางในการพัฒนาการสอนวิชา
สังคีตนิยม
วิธดี าเนิ
ํ นการวิจัย ประกอบดวย การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณบุคคลผูเกี่ยวของกับวิชา
สังคีตนิยม คือ ผูสอน ผูเรียน ผูสอนและผูเรียน และหัวหนาภาควิชาสารัตถศึกษา และการสอบถาม
ความคิดเห็นนิสิตผูเรียนวิชาสังคีตนิยมในภาคการศึกษาตนและปลาย ปการศึกษา 2540
เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ 3 ชุด และแบบสอบถาม 1 ชุด ขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณและศึกษาเอกสาร นําเสนอเปนประวัติและพัฒนาการของวิชาสังคีตนิยม และขอมูลที่ได
จากแบบสอบถามนําเสนอเปนคาสถิติ คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา วิชาสังคีตนิยม ทําการสอนเปนครั้งแรกในป 2500 โดยเปนวิชาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 2500 ผูสอนเปนคนแรก คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. กําธร สนิทวงศ ณ อยุธยา และมี
ผูสอนตอมาอีกหลายคน ปจจุบันผูสอน คือ รองศาสตราจารย ดร. ณรุทธ สุทธจิตต และอาจารย
อานันท นาคคง ผูเรียน คือ นิสิตคณะครุศาสตร และนิสิตจากคณะอื่น ๆ ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาระวิชามีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก ในปจจุบัน สาระวิชาประกอบดวยเรื่ององคประกอบดนตรี
ประวัตดิ นตรีตะวันตก บทเพลงประเภทตาง ๆ ดนตรีไทย ดนตรีโลก การฟงเพื่อความซาบซึ้ง ความ
ซาบซึ้งในดนตรี และดนตรีและมนุษยชาติ สถานภาพของวิชาสังคีตนิยม ในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 2500 และ 2504 เปนวิชาบังคับในหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ปรับปรุง
ตอมาอีก 7 ครั้ง วิชานี้มีสถานภาพเปนวิชาเลือกมาโดยตลอด สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมากใน
วิชานี้ คือ สื่อที่ใชในการสอนซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีทางการศึกษาที่พัฒนาเปลี่ยนไป หนังสือ
อานประกอบเริ่มมีเปนครั้งแรกในป 2518 คือ สังคีตนิยมเบื้องตนวาดวยเพลงคลาสสิค โดย อาจารย
สมโภช รอดบุญ ตั้งแตป 2530 จนถึงปจจุบัน หนังสือที่ใช คือ สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งในดนตรี
ตะวันตก โดยรองศาสตราจารย ดร. ณรุทธ สุทธจิตต
ในเรือ่ งความคิดเห็นของนิสิต พบวา นิสิตรอยละ 59.7 ใหความสนใจในการเรียนวิชานี้ดวย
ตนเอง เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมในระดับมากทั้งสิ้น คาเฉลี่ยของเนื้อหาวิชาแตละเรื่อง คือ หลัก
สูตรโดยรวม 3.89 บทนํา 3.98 องคประกอบดนตรี 3.73 ประเภทบทเพลง 3.93 ประวัติดนตรีตะวันตก
3.89 ดนตรีโลก 3.67 ดนตรีไทย 3.73 และบทสงทาย 4.05 ในเรื่องการสอน นิสิตรอยละ 39.9 ใหความ
ณรุทธ สุทธจิตต
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เห็นวา การสอนอยูในระดับดีมากที่สุด รอยละ 34.5 เห็นวาอยูในระดับดีมาก และคาเฉลี่ยในเรื่องการ
สอน คือ 4.08 อยูในระดับมาก ดานคุณลักษณะสวนตัวของผูสอนดนตรีตะวันตก นิสิตรอยละ 62.2
ใหความเห็นวา อยูในระดับดีมากที่สุด รอยละ 29.1 เห็นวาอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย คือ 4.52 อยูใน
ระดับมากที่สุด สวนคุณสมบัติสวนตัวของผูสอนดนตรีไทยและดนตรีโลก นิสิตรอยละ 59.4 ใหความ
เห็นวา อยูในระดับดีมากที่สุด รอยละ 27.6 เห็นวาอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย คือ 4.41 อยูในระดับมาก
ปญหาเรื่องการเรียนการสอน คือ ไมมีบริการสื่อทางเสียงและวีดิทัศนเกี่ยวกับบทเพลงใหแกผูเรียน
แนวทางพัฒนาวิชานี้ คือ การพัฒนาสื่อการสอนใหนาสนใจมากขึ้นโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ทันสมัย และควรมีการจัดหองสมุดดนตรี เพื่อใหบริการแกนิสิตนอกเวลาเรียน

Title: Students’ Opinions on Content and Instruction of Music Appreciation
Researcher: Associate Professor Narutt Suttachitt, Ph.D.
Date
March 2001
Abstract
The objectives of this research were 1) to study history and development of the course
Music Appreciation from 1957 to 2001 2) to study students’ opinions on content and instruction of
this course 3) to study students’ problems and the suggestions for this course and 4) to suggest the
guide to improve teaching of this course.
Research process comprised documentary collecting, interviewing instructors, students,
instructors and students, and chairs, department of Foundations of Education totally; and surveying
students of the first and second semesters of Academic Year 1997.
Research instruments were three interview forms and a survey questionnaire. Data collected
from documentaries and interviews were used to write history and development of the course. Data
from the questionnaire were used to identify content and instruction of the course and the guide to
develop the course. Statistics used were percentage, mean and standard deviation.
Results show that Music Appreciation beginning in 1957, was the course in Bachelor of
Education Syllabus 1957. The first instructor was Assistant Professor Dr. Kamthorn Sanitwongs na
Ayutthaya. There were several instructors during past 44 years. At the present the instructors are
Associate Professor Dr. Narutt Suttachitt, and Ajarn Anant Narkong. Students are from Faculty of
Education and several faculties in Chulalongkorn University. Gradually changing according to
instructors’ experiences, the current content, consisted of Elements of Music, Western Music
Narutt Suttachitt
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History, Types of Music, Thai Classical and Folk Music, World Music, Appreciative Listening,
Music Appreciation, and Music and Mankind. The status of this course in B.E. Syllabi 1957 and
1961 was the requirement course in General Education Area. It has become an elective in the
following 7 B.E. syllabi until the present time. The most changing domain for the course was media
as of the improvement of educational technology. In 1975 a textbook, Basic Appreciation in
Classical Music by Ajarn Sompote Rodbun was used. Since 1987 the textbook used has been Music
Appreciation: A Western Music Guide by Associate Professor Dr. Narutt Suttachitt.
Students’ opinions asserted that most of students themselves (59.7%) intended in study the
course. The appropriate content of this course was good. The means for content topics were: 3.89
for the Whole Content, 3.98 for Introduction, 3.73 for Elements of Music, 3.93 for Types of Music,
3.89 for History of Western Music, 3.67 for World Music, 3.73 for Thai Music, and 4.05 for
Conclusions. In terms of instruction, 39.9% said that instruction was excellent, 34.5% was good.
The mean was 4.08 meaning good. For instructor’s personal characters, 62.2 % said that the
Western Music instructor was excellent and 29.1% was good. The mean was 4.52 meaning
excellent; 59.4% said the Thai and World Music instructor was excellent and 27.6% was good. The
mean was 4.41 meaning good. Major problem was a lack of media service for outside classroom
study. The improvement of this course was the media development as of modern educational
technology. Music Library should have been built for outside classroom study.
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ความคิดเห็นของนิสิตในเรื่องสาระและการสอนวิชาสังคีตนิยม
ความเปนมาและความสําคัญ
สังคีตนิยม (Music Appreciation) วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป มีคา 2 หนวยกิต เปนวิชาที่ทําการ
สอนคูกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาตั้งแตตน คือ ป พ.ศ.
2500 สาระวิชานี้มีการพัฒนามาโดยตลอดตามความรูและประสบการณของผูสอนแตละคน ซึ่งเปลี่ยน
กันไปเนือ่ งจากการเกษียณอายุราชการของผูสอน หรือการบริหารหลักสูตรของคณะ ครุศาสตรในแต
ละยุคสมัย สําหรับผูเรียนวิชานี้เปนนิสิตทุกชั้นป จากหลายคณะทั่วจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยแต
ละภาคการศึกษามีนิสิตมาจากตางคณะและมีจํานวนแตกตางกัน แตละปมีจํานวนนิสิตลงทะเบียน
เรียนทั้งสิ้นประมาณ 200 - 300 คน
แมจะเปนวิชาที่ทําการสอนในคณะครุศาสตรมาเปนเวลากวา 40 ป แตมิไดมีการศึกษาวิจัยใน
เรือ่ งประวัตแิ ละพัฒนาการของวิชานี้มากอน ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากวิชานี้เปนวิชาที่มี
การสอนทั่วโลก เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับผูเรียนในเรื่องความเขาใจดนตรีซึ่งเปนวัฒนธรรมทางสุนทรีย
ทีม่ นุษยบรรจงสรรคสรางขึ้นใหมนุษยดวยกันเองไดชื่นชม
นอกจากนี้การศึกษาประวัติและ
พัฒนาการของวิชาสังคีตนิยม ยังมีประโยชนในการพัฒนาสาระและรูปแบบของรายวิชานี้ใหเหมาะ
สมกับยุคสมัยและผูเรียนจํานวนมากในแตละภาคการศึกษา
วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย มี 4 ประการ คือ ประการแรก เพือ่ ศึกษาประวัติและพัฒนาการของ
วิชาสังคีตนิยมตั้งแต ป พ.ศ. 2500 จนถึงปจจุบัน ประการที่สอง เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตผู
เรียนวิชาสังคีตนิยมในเรื่องสาระวิชาและวิธีสอน ประการที่สาม เพือ่ ศึกษาปญหาการเรียนวิชาสังคีต
นิยมของนิสิต และเสนอแนวทางแกไข ประการสุดทาย เพือ่ นําเสนอแนวทางในการพัฒนาวิธีสอน
วิชาสังคีตนิยมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเกีย่ วกับประวัติและพัฒนาการของวิชาสังคีตนิยม ไดจากเอกสารที่เกี่ยวของกับวิชา
นี้ และไดจากสัมภาษณผูสอนและผูเรียนและผูเกี่ยวของกับวิชานี้ในอดีตกอนที่ผูวิจัยมารับผิดชอบ
สอน รวม 12 คน คือ ผูสอนจํานวน 3 คน ผูเรียนจํานวน 5 คน ผูสอนและผูเรียนจํานวน 2 คน และผู
เกีย่ วของ คือ หัวหนาภาควิชาสารัตถศึกษาในอดีตจํานวน 2 คน
การศึกษาเกีย่ วกับความคิดเห็น กลุมประชากร คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสังคีตนิยม ทั้ง
ภาคการศึกษาตนและปลาย ประจําปการศึกษา 2540 จํานวน 145 คน เปนนิสิตภาคตนจํานวน 41 คน
และภาคปลายจํานวน 104 คน
Narutt Suttachitt
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การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากเอกสาร และการสัมภาษณนํามาเขียนเปนประวัติวิชา
สังคีตนิยม สวนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคาสถิติ คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นของนิสิตตอหลักสูตร การสอน ปญหาและแนวทางใน
การพัฒนาวิธีสอนวิชาสังคีตนิยมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เครื่องมือการวิจัย
เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. แบบสัมภาษณ 3 ชุด มีสาระเกี่ยวของการประวัติของวิชาสังคีตนิยม
2. แบบสอบถาม 1 ชุด มีสาระเกี่ยวของกับขอมูลทั่วไปของนิสิต หลักสูตรโดยรวม การ
เตรียมการสอน การสอน และคุณสมบัติสวนตัวของผูสอน แบบสอบถามเปนตาราง
ประเมินคา 5 ระดับ และคําถามปลายเปด
ผลการวิจัย
ประวัติ
สังคีตนิยม ทําการสอนครั้งแรก เมื่อป 2500 เปนวิชาบังคับในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ
วิชาเลือกของนิสิตคณะอื่น ๆ มีคา 2 หนวยกิต เปนวิชาสังกัดภาควิชาสารัตถศึกษา รหัสวิชาครั้งแรก
คือ EdFA 101 ตอมาในป 2537 เปนวิชาสังกัดภาควิชาดนตรีศึกษา รหัสวิชาเปลี่ยนเปน 2712110 ใน
ชวงแรกนี้ ( 2500 – 2502) ทําการสอน ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร ตอมายาย
มาทําการสอน ณ คณะครุศาสตรในป 2503 จนถึงปจจุบัน ผูสอนวิชานี้เปนคนแรก คือ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. กําธร สนิทวงศ ณ อยุธยา ซึง่ สอนวิชานี้อยูประมาณ 16 ป ผูเรียนในปแรก ๆ เปน
นิสติ จากคณะครุศาสตรจํานวนประมาณ 300 คน ในเวลาตอมาจึงมีการสอนวิชานี้แกนิสิตคณะตาง ๆ
ดวย โดยแยกสอนเปนกลุมเฉพาะ การสอนใชวิธีบรรยาย เนื้อหาสวนใหญกลาวถึงดนตรีตะวันตก
โดยมีเนือ้ หาดนตรีไทยและดนตรีโลกไมมากนัก สื่อที่ใช ไดแก แผนเสียง และเทปมวนเพลงตาง ๆ
ภาพยนตร การวัดผล ใชคะแนนจากการสอบปลายภาคหนึ่งครั้ง รวมกับคะแนนจากการทํารายงาน
การไปชมคอนเสิรตของนิสิตแตละคนหนึ่งครั้ง บางครั้งการวัดผลใชคะแนนจากการทํารายงานการ
ไปชมคอนเสิรตหนึ่งครั้ง โดยไมมีการสอบ
หลังจากผูชวยศาสตราจารย ดร. กําธร หยุดสอนไปในป 2516 ตั้งแต ป 2517 จนถึงป 2530 ผู
รับผิดชอบสอนหลักตอมา คือ รองศาสตราจารยโกวิทย ขันธศิริ อาจารยสมโภช รอดบุญ อาจารย
สดับพิณ รัตนเรือง และอาจารยสหรัฐ จันทรเฉลิม ซึ่งเปนอาจารยประจําคณะครุศาสตรและอาจารย
พิเศษ โดยใชรูปแบบการสอนเชนเดียวกับผูชวยศาสตราจารย ดร. กําธร แตมีการใชสื่อที่ทันสมัยขึ้น
เปนลําดับตามยุคสมัยที่เปลี่ยน ในชวงนี้มีการใชตํารา ที่แตงโดย อาจารยสมโภช รอดบุญ คือ สังคีต
นิยมนิยมเบื้องตนวาดวยเพลงคลาสสิก สําหรับการวัดผลยังคงใชรูปแบบเชนเดิม และมีการแบงกลุม
การสอนเปนสองกลุม ในป พ.ศ. 2530 เปนตนมา ผูสอนและผูดูแลวิชานี้คือ รองศาสตราจารย ดร.
ณรุทธ สุทธจิตต
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ในปการศึกษา 2536 ทําการสอนเพียงกลุมเดียว เนื่องจากภาระการสอนวิชาอื่น ๆ ที่สายวิชา
ดนตรีรบั ผิดชอบมีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยทําการสอนในวันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น. ผูสอน คือ รอง
ศาสตราจารย ดร. ณรุทธ สุทธจิตต และอาจารยอานันท นาคคง เมื่อมีการจัดตั้งภาควิชาดนตรีศึกษา
ในป 2537 วิชาสังคีตนิยม จึงยายมาอยูในความดูแลของภาควิชาดนตรีศึกษา โดยมีรหัสวิชา คือ
2712110 ผูรับผิดชอบการสอนยังคงเปน รองศาสตราจารย ดร. ณรุทธ สุทธจิตต และอาจารยอานันท
นาคคง จนถึงปจจุบัน โดยมีการเพิ่มรายละเอียดเรื่อง ดนตรีโลก ดวย เพื่อใหเนื้อหาสมบูรณขึ้น สื่อ
ประกอบการสอนมีการพัฒนาไปตามลําดับ ในภาคปลาย ปการศึกษา 2540 เริ่มมีการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร คือ เพาเวอรพอยท แทนแผนใส หนังสืออานประกอบ คือ สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งใน
ดนตรีตะวันตก โดยรองศาสตราจารย ดร. ณรุทธ สุทธจิตต เริ่มใชในป 2531 ฉบับปจจุบัน เปนการ
จัดพิมพ ครั้งที่ 5 และเอกสารเรื่อง ดนตรีไทยและดนตรีโลก จัดทําโดย อาจารย อานันท นาคคง
การวัดผล ใชหลักการเดิม ไดแกการสอบปลายภาคหนึ่งครั้ง คิดเปนคะแนน 90 คะแนน และ
การทํารายงานจาการชมคอนเสิรตที่ผูสอนแนะนํา คิดเปน 10 ในปการศึกษา 2533 เริ่มใชขอสอบชุด
เดียวกัน และสอบในตารางสอบเปนครั้งแรก เปนตนมา
จํานวนผูเ รียนในวิชานี้ในแตละปมีมากนอยแตกตางกันไป ตั้งแตป 2530 เปนตนมา จนถึง
ปจจุบนั (2543) จํานวนนิสิตที่เรียนวิชานี้ทั้งหมด คือ 4610 คน
สาระวิชา
สังคีตนิยม ภาษาอังกฤษ คือ Music Appreciation วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จัดอยูในหมวดมนุษยศาสตร ลักษณะวิชา กําหนดไวดังนี้
พัฒนาการดนตรีนับตั้งแตสมัยโบราณ เสียงและลักษณะของเครื่องดนตรี
ชนิดตาง ๆ ประเภทและลักษณะของดนตรีไทย และดนตรีของประเทศขางเคียง
คีตนิพนธดีเดนของนักแตงเพลงเอก และดนตรีประจําชาติทั่วโลก
เมื่อผูวิจัยเริ่มทําการสอนวิชานี้มีการปรับปรุงเนื้อหาใหครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องสุนทรียและ
ความซาบซึง้ ในดนตรี โดยกลาวถึงเนื้อหาในเรื่องความเกี่ยวของของดนตรีและมนุษยชาติ เพื่อใหผู
เรียนไดเห็นเนื้อแทของดนตรีบริสุทธิ์ที่มนุษยสรางสรรคขึ้น เพื่อจรรโลงมนุษยชาติดวย
ปจจุบัน วิชาสังคีตนิยม มีเนื้อหาประกอบดวย การฟงและความซาบซึ้งในดนตรี ความรูเบื้อง
ตนเกีย่ วกับการฟงดนตรี ดนตรีประเภทตาง ๆ ทั่วโลก องคประกอบดนตรี ประเภทของบทเพลง
ประวัตศิ าสตรดนตรี ประวัติผูประพันธเพลง และตัวอยางเพลงแตละยุค ละครเพลงบรอดเวย แจส
ดนตรีโลก ดนตรีไทย การฟงเพื่อความซาบซึ้งในดนตรี และดนตรีและมนุษยชาติ
สําหรับหนังสืออานประกอบ คือ สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก มีเนื้อหาตาม
กรอบของวิชานี้ เพื่อใหผูเรียนใชอางอิง คนควา และอานประกอบการเรียน
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สถานภาพของวิชา
ตลอดระยะเวลากวา 40 ป ที่มีวิชานี้ปรากฏในหลักสูตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาน
ภาพของวิชาสังคีตนิยม สามารถพิจารณาไดสองประการ คือ เปนวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยและวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถานภาพของวิชานี้ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
เปลีย่ นเรือ่ ยมาตลอดระยะเวลา 44 ป ตั้งแตมีวิชานี้ในหลักสูตร เมื่อ พ.ศ. 2500 วิชานี้เปนวิชาบังคับใน
หมวดศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2500 และ 2504 การปรับปรุงหลักสูตรตอมาอีก 7
ครัง้ วิชานี้เปนวิชาเลือกมาโดยตลอด
ความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
1. ขอมูลทั่วไปของนิสิต
นิสติ จํานวน 145 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสังคีตนิยม เปนนิสิตภาคการศึกษาตนรอยละ 28.3
และภาคการศึกษาปลาย รอยละ 71.7 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแบงตามชั้นป คือ ชั้นปที่ 1 รอยละ
26.2 ชั้นปที่ 2 รอยละ 27.6 ชั้นปที่ 3 รอยละ 17.9 ชั้นปที่ 4 รอยละ 24.1 และชั้นปที่ 5 รอยละ 4.2 นิสิต
เหลานี้มากจาก 8 คณะ ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีจํานวนมากนอยคิดเปนรอยละได ดังนี้ คณะ
อักษรศาสตร รอยละ 26.20 คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 16.55 คณะครุศาสตร รอยละ 15.17 คณะ
นิเทศศาสตร รอยละ 13.79 คณะวิทยาศาสตร รอยละ 9.66 คณะรัฐศาสตร รอยละ 8.97 คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร รอยละ 8.97 และคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี รอยละ 0.70
2. หลักสูตร
นิสติ สวนใหญ รอยละ 61.4 มีความคิดเห็นวา สาระหลักสูตรโดยทั่วไป มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก สาระหลักสูตรที่นิสิตจํานวนมากที่สุด รอยละ 32.4 เห็นวามีความเหมาะสมใน ระดับมากที่
สุด คือ สาระดนตรีตะวันตก สําหรับภาพโดยรวมของความคิดเห็น นิสิตสวนใหญ รอยละ 48.9 เห็น
วา หลักสูตรมีความเหมาะสมใน ระดับมาก เมือ่ นําเสนอเปนคาเฉลี่ย หลักสูตรทุกเรื่อง มีความเหมาะ
สมใน ระดับมาก ทัง้ สิน้ โดยสาระดนตรีตะวันตกมีคาสูงสุด คือ 4.17 และสาระดนตรีไทยมีคาตํ่าสุด
คือ 3.66 สวนคาเฉลี่ยโดยรวม คือ 3.89
สําหรับภาพโดยรวมเมื่อนําเสนอเปนคาเฉลี่ย นิสิตมีความเห็นวาในหัวขอ บทสงทาย มีความ
เหมาะสมใน ระดับมาก คาเฉลี่ย คือ 4.05
3. การเรียนการสอน
3.1 การเตรียมการสอน
นิสติ รอยละ 54.1 มีความเห็นวา อาจารยมีการเตรียมการสอน มากที่สุด และรอยละ 33.9 เห็น
วามีการเตรียมการสอนอยูในระดับ มาก นิสติ สวนใหญ รอยละ 43.1 มีความเห็นวาประมวลการสอนมี
ประโยชน มากที่สุด และรอยละ 41.6 เห็นวาประมวลการสอนมีประโยชน มาก ในเรื่องตํารา หรือ
หนังสืออานประกอบสําหรับดนตรีตะวันตก นิสิตรอยละ 52.8 เห็นวามีประโยชน มากที่สุด และรอย
ละ 47.2 เห็นวามีประโยชน มาก สําหรับเอกสารของดนตรีโลกและดนตรีไทย นิสิตสวนใหญ รอยละ
ณรุทธ สุทธจิตต
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47.2 เห็นวามีประโยชนมาก ในเรื่องการเตรียมการสอนของอาจารย นิสิตจํานวนรอยละ 72.9 เห็นวามี
การเตรียมการสอนในระดับ มากที่สุด โดยในเรื่องความพรอมของการเตรียมสื่อ มีจํานวนนอยกวา
เพียงเล็กนอย คือ รอยละ 70.8
เมื่อนําเสนอเปนคาเฉลี่ย นิสิตมีความเห็นวา การเตรียมการสอนและการเตรียมสื่อการสอน
อยูในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ย คือ 4.69 และ 4.63 ตามลําดับ สําหรับคาเฉลี่ยโดยรวม คือ 4.39 แสดง
วามีการเตรียมการสอนอยูในระดับมาก
3.2. การสอน
นิสติ รอยละ 39.9 มีความเห็นวา ความเหมาะสมในการสอนอยูในระดับ มากที่สุด และรอย
ละ 34.5 เห็นวาความเหมาะสมในการสอนอยูในระดับ มาก นิสติ สวนใหญ รอยละ 36.7 ถึงรอยละ
65.3 มีความเห็นวา 8 หัวขอ อยูในระดับมากที่สุด คือ การใชสื่อประกอบการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
(มีจํานวนสูงสุด คือ รอยละ 65.3) การสอนเนื้อหาครบตามประมวลการสอน การนําเสนอตัวอยาง
ประกอบเนื้อหาเหมาะสม การสอนสรางความเขาใจในเนื้อ มีการสรุปบทเรียน การไปชมคอนเสิรตมี
ความเหมาะสม การทํารายงานจากการไปชมคอนเสิรตมีประโยชนตอการเรียน และมีการสงเสริมให
ศึกษาคนควานอกเวลาเรียน (มีจํานวนนอยที่สุด คือ รอยละ 36.7) 6 หัวขอ อยูในระดับ มาก คือ มีการ
นําเขาสูบทเรียน (มีจํานวนสูงที่สุด คือ รอยละ 49.3) การเสนอเนื้อหาเปนขั้นตอน การกําหนดเนื้อหา
เหมาะสมกับเวลาเรียน มีการแนะนําแหลงคนควาเพิ่มเติม สภาพหองเรียนมีความเหมาะสม และมีการ
สงเสริมใหคิดวิเคราะหวิจารณ (มีจํานวนนอยที่สุด คือ รอยละ 29.8) สวนหัวขอที่นิสิตสวนใหญ รอย
ละ 40.3 เห็นวา อยูในระดับปานกลาง เพียงหัวขอเดียว คือ มีการนําผลงานวิจัยมาใชประกอบการ
สอน
เมือ่ นําเสนอเปนคาเฉลี่ย นิสิตสวนใหญมีความเห็นวา การใชสื่อประกอบการสอนเหมาะสม
กับเนื้อหา อยูในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ย คือ 4.58 ในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอน อยูในระดับดีทั้งสิ้น
มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.62 ถึง 4.38 ยกเวน เรื่อง การนําผลงานวิจัยมาใชประกอบการสอน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับ ปานกลาง เทานัน้ คือ 3.38 สวนคาเฉลี่ยโดยรวม คือ 4.08 แสดงวาการสอนมีความเหมาะสม
ในระดับ มาก
3.3 คุณลักษณะสวนตัวของผูสอน
นิสติ สวนใหญ รอยละ 62.2 มีความเห็นวา คุณลักษณะสวนตัวของผูสอนเนื้อหาดนตรีตะวัน
ตกโดยรวม อยูในระดับ มากที่สุด และรอยละ 29.1 เห็นวาอยูในระดับ มาก หัวขอที่มีคาสูงที่สุด
รอยละ 85.5 คือ มีความรูในเนื้อหาที่สอน และหัวขอที่มีคานอยที่สุด รอยละ 40.0 คือ มีอารมณขัน
นิสติ สวนใหญ รอยละ 59.4 มีความเห็นวา คุณลักษณะสวนตัวของผูสอน เนื้อหาดนตรีโลก
และดนตรีไทย โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด หัวขอที่มีคาสูงที่สุด รอยละ 77.8 คือ มีอารมณ หัวขอ
ที่มีคานอยที่สุด รอยละ 25.9 คือ เขาเรียนและเลิกสอนตรงเวลา
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3.4 ปญหาและขอเสนอแนะ
1) สือ่ สวนหนึ่งยังไมเหมาะสม การใชสื่อในบางเรื่องบางตอนมีนอยเกินไป สื่อเกี่ยวกับเสียงมี
คุณภาพไมดี ทํ าใหการฟงเพลงไมไพเราะเทาที่ควร หนังสืออานประกอบประจําวิชาไมมีภาพสี
ประกอบ วางจําหนายไมทันเวลา ขอเสนอแนะ คือ ใหใชสื่อและอุปกรณที่มีคุณภาพและทันสมัยกวาที่
เปนอยู การจัดทําหนังสืออานประกอบควรมีความสวยงามมากกวานี้ และควรวางจําหนายกอนเปด
ภาคการศึกษา 2) ไมมีสื่อประกอบการเรียนอื่น ๆ บริการแกนิสิต นิสิตสวนหนึ่งมีความเห็นวา วิชานี้
ควรมีบริการในเรื่องสื่อทางเสียงและภาพ ไดแก การเปดบริการ หองสมุดดนตรี เพื่อใหนิสิตมีโอกาส
ไดฟง เพลงและชมการแสดงดนตรีจากวีดิทัศนที่เกี่ยวของกับวิชา 3) เนื้อหามีรายละเอียดมาก ทําให
ยากแกการจดจําในบางเรื่อง
อภิปรายผล
การอภิปรายผล นําเสนอเปนสองประเด็นจากผลการวิจัย คือ เรื่องประวัติวิชาสังคีตนิยม และ
เรื่องความคิดเห็นของนิสิตตอสาระวิชา ดังนี้
1. ประวัติ
1.1 การสอนวิชานี้ควรเริ่มที่ใจรักเปนอยางยิ่ง ดังเชนผูชวยศาสตราจารย ดร. กําธร สนิทวงศ
ณ อยุธยา ซึง่ ลวงลับไปแลว เห็นไดจากการที่ทานทุมเทเสียสละใหกับการสอนวิชานี้อยางจริงจัง เพื่อ
มุงหวังในการสรางผูฟงดนตรี ในขณะเดียวกันทานยังเปนผูวางรากฐานในการสรางผูแสดง และครู
ดนตรีอีกดวย
1.2 สถานภาพของวิชานี้เปนเรื่องหนึ่งที่ทําใหเห็นแนวโนมของวิธีคิดของผูพัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต กลาวคือ ในสมัยแรก คือ 2500 จนถึงการปรับปรุงหลักสูตร ในป 2504 วิชานี้จัดเปน
วิชาบังคับในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยอยูในหมวดศึกษาทั่วไป เนื่องจากมีความเห็นวา ผูที่จะ
เปนครูควรมีความรูในเรื่องของดนตรีที่เปนแบบแผนดวย เพื่อเปดโลกทัศนใหกวางขึ้น ซึ่งเปนคุณ
สมบัติของครูที่ดีขอหนึ่ง เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร ในป 2515 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน วิชาสังคีต
นิยม เปนวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไปมาโดยตลอด เหตุผลประการสําคัญที่พอสรุปไดวาเหตุใดวิชา
นีจ้ งึ กลายเปนวิชาเลือก คือ 1) มีวิชาอื่น ๆ ในหมวดศึกษาทั่วไปที่สําคัญกวาวิชานี้ 2) ดนตรีเปนเรื่องที่
นิสติ สามารถคนควาศึกษาไดเอง เปนเรื่องใกลตัวไมจําเปนตองบรรจุเปนวิชาบังคับ ในหมวดศึกษาทั่ว
ไป
2. ความคิดเห็นของนิสิต
2.1 นิสติ สวนใหญมีความเห็นวา สาระวิชามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด แสดง
ใหเห็นวา สาระวิชานี้มีการจัดไดลงตัวซึ่งเนื่องมาจากเปนวิชาพื้นฐานสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งเนื่อง
มาจากการสอนการใชสื่อที่ดี ชวยใหการบรรยายดีขึ้น ดังวรรณกรรมที่เกี่ยวของกลาวไว
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2.2 การสอนจําเปนตองมีการเตรียมการสอนเปนอยางดี นิสิตใหความเห็นวาผูสอนมีการ
เตรียมการสอนดี แสดงถึงความพรอมในการสอนอยางเดนชัด ผูวิจัยมีความเห็นวาการเตรียมตัวสอน
ใหพรอมเปนสิ่งสําคัญยิ่งของการสอนวิชานี้ สิ่งที่ตองเตรียมอยางมาก คือ เรื่องของบทเพลงที่จะนํา
เสนอ โดยเฉพาะบทเพลงเอก หรือ masterpieces ในการสอนวิชาสังคีตนิยมนอกจากการนําเสนอเรื่อง
ราวพื้นฐานเกี่ยวกับดนตรี ควรเนนเรื่องสุนทรียรสของดนตรีใหเดนชัด และการฟงเพลงเพื่อความ
ซาบซึ้งในดนตรีดวย
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