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บทคัดย่อ 
กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันำรปูแบบกำรบรหิำรหลกัสตูรดนตร ีสูค่วำมเป็นเลศิของนกัเรยีน 

โรงเรียนพัชระมิวสิค อะคำเดมี ศรีรำชำ  โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม  และศึกษำผล
จำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี สู่ควำมเป็นเลิศของนักเรียน โดยใช้กระบวนกำรวิจัย 
เชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ผู ้เข้ำร่วมวิจัยเป็นครูและนักเรียนเปียโนของโรงเรียนจ�ำนวน 29 คน  
เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกกำรประชุม แบบสัมภำษณ์ แบบประเมินสภำพกำรด�ำเนินงำน  
แบบสงัเกต แบบบนัทึกผลกำรด�ำเนนิงำน และแบบบันทกึกำรประชมุกลุม่ย่อย สถติิทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ได้แก่  
ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ

ผลกำรศึกษำพบว่ำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี สู ่ควำมเป็นเลิศ โดยใช้กระบวนกำร 
วิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งมีลักษณะเป็นวงจร 2 รอบ รวม 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1. กำรเตรียมกำร  
(preparation) 2. กำรวำงแผน (Planning) 3. กำรปฏิบัติ (Acting) 4. กำรสังเกต (Observing)  
5. กำรสะท้อนผล (Reflecting) 6. กำรวำงแผนใหม่ (Re-Planning) 7. กำรปฏิบัติใหม่ (Re-Acting)  
8. กำรสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) 9. กำรสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) 10. กำรสรุปผล  
(Conclusion) และกำรใช้บทบำทของผูว้จัิยตำมแนวทำงกำรวจิยัแบบมส่ีวนร่วม ส่งผลให้โรงเรยีนและบคุลำกร
ภำยในโรงเรยีนเกิดกำรเปลีย่นแปลง  เกิดองค์ควำมรูแ้ละเรยีนรูร่้วมกนั และจำกกำรประเมนิผลท่ีเกดิขึน้จำก
กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี สู ่ควำมเป ็นเลิศ พบว่ำผู ้ เรียนมีกำรพัฒนำระดับ 
ควำมสำมำรถ มีทักษะ กล้ำที่จะแสดงออก และกระตือรือร้นต่อกำรเรียนรู้มำกยิ่งขึ้น 
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Abstract

This research was aimed to 1) develop the music curriculum management model 

for excellent students through participation action research. 2) study the results of the 

development within the music curriculum management model for excellent students  

through participatory action research. The participants are 29 piano teachers and piano 

students who studied at Patchara Music Academy Sriracha School. The research instruments 

included a meeting record form, an interview question protocol, a procedure assessment 

form, an observation form, a procedure record form, and a focused group protocol.  

The data was analyzed with standard deviation and content analysis.

The research results show the following findings. Development of the music  

curriculum management model for excellent students through participatory action research 

had 2 cycles and 10 steps. As followed; (1) Preparation (2) Planning (3) Acting (4) Observing 

(5) Reflecting (6) Re-Planning (7) Re-Acting (8) Re-Observing (9) Re-Reflecting, and  

(10) Conclusion. With the researcher role in participatory action research, an effect on both 

the school and the teachers who participated in the research, gained development, received 

an increase in new information, and the experience of learning together. Furthermore,  

the results of the assessment regarding the development of excellence in the music  

curriculum management by participatory action research found that, students were able to 

increase their music skills, performance and techniques. Moreover, the students have more 

confidence

Keyword: Model Development; Music Curriculum Management; Participatory Action Research
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บทน�า
กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ 

ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในกำรด�ำรงชีวิตสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข 
โรงเรียนเอกชนเป็นองค์กรทำงสงัคม ซึง่รับผดิชอบทัง้ทำงด้ำนคณุภำพและประสิทธภิำพ ดังน้ันโรงเรียนเอกชน
ที่ดีควรเป็นโรงเรียนท่ีสำมำรถให้บริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ โดยคุณภำพของโรงเรียนควรจะ
ครอบคลุมภำรกิจของโรงเรียนทุกด้ำน ที่สำมำรถท�ำให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตำมที่หลักสูตรของกำรศึกษำ 
ก�ำหนดไว้ รวมทั้งมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงสังคม (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2553)

ในด้ำนกำรจัดกำรกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียนพัฒนำบุคคลำกรครูให้มีคุณภำพ จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
ต้องให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตร ดังนั้นแล้วภำรกิจหลักของสถำนศึกษำจึงต้อง
จัดกำรบริหำรหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  สถำนศึกษำจึงมีบทบำทส�ำคัญ
อย่ำงยิ่งในกำรจัดท�ำและพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตร และเชื่อมโยงหลักสูตรกับกำรด�ำเนินกำรน�ำ
หลกัสตูรไปสูก่ำรปฏบิตั ิ เพือ่ให้กำรจดักำรเรยีนกำรสอนด�ำเนนิไปอย่ำงมปีระสิทธภิำพสูงสุด  ซ่ึงจะส่งผลต่อ
คุณภำพของผูเ้รยีน อนัเป็นเป้ำหมำยหลกัหวัใจส�ำคัญในกำรพฒันำกำรศกึษำ  ซ่ึงในปัจจบุนักำรพฒันำศำสตร์
เฉพำะด้ำน ถือว่ำได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งศำสตร์สำขำทำงด้ำนดนตรีได้เกิดขึ้นมำ  
เพื่อพัฒนำคู่กับกำรด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ และท�ำให้กำรด�ำเนินชีวิตของมนุษย์สมบูรณ์มำกขึ้น  นอกจำกนี้
ดนตรยีงัช่วยส่งเสรมิพฒันำกำรทำงสมองของผูเ้รยีน เมือ่ผูเ้รียนได้ท�ำกจิกรรมทีเ่กีย่วกับดนตรี กำรพฒันำของ
สมองทั้งสองซีกก็จะท�ำงำนอย่ำงสมดุล ด้วยเหตุผลดังกล่ำวท�ำให้บุคคลมีควำมสนใจใฝ่รู้ พยำยำมฝึกฝน 
แสวงหำแหล่งเรียนรู้ ในกำรพัฒนำศำสตร์สำขำดนตรีแต่ละประเภท  มีกำรจัดสร้ำงหลักสูตรที่เน้นกำรมี
ประสบกำรณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีกำรพัฒนำ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และสถำบันที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้เข้ำรับกำรศึกษำและส่งเสริมให้กำรเรียนกำรสอนได้คุณภำพ เพื่อพัฒนำศักยภำพ สู่ควำมเป็นเลิศทำง
ด้ำนดนตรี  กำรจัดกำรศึกษำด้ำนดนตรีไทย ในศตวรรษที่ 21 นับเป็นก้ำวย่ำงที่ท้ำทำย จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
จะต้องมกีำรพฒันำกรอบด้วยวสิยัทศัน์ ต้องมกีำรทุม่เททัง้ก�ำลังกำย ก�ำลังควำมคดิ ก�ำลังศรัทธำ ก�ำลังทรัพย์ 
ผนวกกับควำมเชื่อ ควำมรู้ด้ำนดนตรีอย่ำงถ่องแท้ เพื่อควำมส�ำเร็จของระบบดนตรีศึกษำ ที่สำมำรถสนอง
ตอบต่อควำมต้องกำรอนัแท้จริงของมนษุย์ และเป็นระบบทีช่่วยสร้ำงควำมเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้สังคมไทย
และสังคมโลก ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงเต็มภำคภูมิ (ณรุทธิ์ สุทธจิตต์, 2556)

กำรที่จะจัดกำรศึกษำให้ตอบสนองสังคม และควำมมุ ่งหมำยของชำติจ�ำเป็นต้องมีหลักสูตร   
เพรำะว่ำหลกัสตูรเป็นเครือ่งมอืทีถ่่ำยทอดเจตนำรมณ์  หรอืเป้ำประสงค์ของกำรศึกษำแห่งชำตลิงสูก่ำรปฏบิตัิ  
ถ้ำปรำศจำกหลักสูตรแล้วกำรศึกษำย่อมด�ำเนินไปไม่ได้  ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ  หลักสูตรคือหัวใจของกำรศึกษำ  
กำรสร้ำงหลกัสตูรต้องมขีัน้ตอน  มกีระบวนกำรท่ีต้องอำศยับคุลำกรจ�ำนวนมำกในกำรปฏบิติังำน  ต้องพัฒนำ
อย่ำงเป็นระบบ เม่ือสร้ำงหลักสูตรหรือพัฒนำหลักสูตรขึ้นมำแล้ว ขั้นต่อไปก็คือกำรน�ำหลักสูตรไปใช้   
ซึง่กำรน�ำหลกัสตูรไปใช้เป็นกระบวนกำรส�ำคญัของกำรพฒันำหลกัสตูรทีพั่ฒนำขึน้มำนัน้ให้ประสบผลส�ำเร็จ  
กำรจะประสบผลส�ำเรจ็หรอืไม่  ข้ึนอยูก่บักำรบรหิำรหลกัสูตรเป็นปัจจยัส�ำคัญ  ในเรือ่งของกำรบรหิำรหลกัสตูร
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ดนตรีศึกษำนั้น  ผู้บริหำรมีบทบำทส�ำคัญในกำรจัดโปรแกรมดนตรีศึกษำ  กำรสร้ำงปรัชญำเพื่อรำกฐำนของ
โปรแกรม  สร้ำงจุดประสงค์ที่จะก่อให้เกิดประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำ  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรสร้ำง 
สิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่ดนตรีศึกษำ (Linsin, 2014)

กำรเรียนกำรสอนดนตรีได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูงในปัจจุบัน ทั้งจำกผู้ปกครองและนักเรียน   
สังเกตได้จำก มีสถำบันกำรศึกษำทำงด้ำนดนตรี หรือโรงเรียนดนตรีได้เปิดท�ำกำรเรียนกำรสอนขึ้นเป็น 
จ�ำนวนมำก ซึ่งเครื่องดนตรีที่ได้รับควำมนิยมสูงสุด และผู้ปกครองยังมีควำมต้องกำรให้บุตรหลำนได้เรียน 
มำกทีส่ดุคอื  เปียโน (ทรรศนย์ี ปรำบอกัษร, 2548) ท้ังนีเ้ป็นกำรเรยีนวชิำปฏบิติัในขัน้สงู  ครท่ีูมปีระสบกำรณ์
ด้ำนดนตรีและประสบกำรณ์ชีวิตมำก จะน�ำนักเรียนไปสู่ควำมคิดทำงด้ำนดนตรีอันลึกซึ้งที่มีอยู่ในบทเพลง  
รวมทัง้ช่วยให้เกิดควำมคิดเหน็ทำงดนตรท่ีีเหมำะสม นกัเรยีนจะต้องคดิอย่ำงอสิระ ครเูป็นผูเ้สนอแนะวธิกีำร
บรรเลงเปียโนและควำมคดิเหน็ทีม่ใีนแต่ละบทเรยีน  และหำข้อสรุปร่วมกนั ซึง่จะช่วยให้ผู้เรียนค้นพบตัวเอง
และน�ำไปสู่ควำมเป็นศิลปิน  และกำรเรียนเปียโนนั้นจะต้องมีควำมมุ่งมั่น และมีระเบียบวินัยสูงมำกถึงจะ
ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียนได้ 

ดงันัน้จำกกำรพจิำรณำศกึษำเอกสำรทีเ่กีย่วข้อง  รวมทัง้พิจำรณำปัญหำกำรสอนปฏบิตัดินตรสีำกล 
ในวชิำเปียโน ทีท่กุสถำบันก�ำลงัประสบปัญหำอยู ่ ผูว้จิยัจงึศกึษำกำรพฒันำรปูแบบกำรบริหำรหลกัสตูรดนตรี
สู่ควำมเป็นเลิศ ของนักเรียนโรงเรียนพัชระมิวสิค อะคำเดมี  ศรีรำชำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR)  โดยคำดหวังผลที่จะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมจุดมุ่งหมำย วัตถุประสงค์ที่ร่วมกัน
ก�ำหนด เกิดกำรเรียนรู้ และพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ จำกกำรปฏิบัติร่วมกันระหว่ำงผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี  สู่ควำมเป็นเลิศของนักเรียน  โดยใช้กระบวนกำร

วิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม    
2.2 เพื่อศึกษำผลจำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี สู่ควำมเป็นเลิศของนักเรียน   

โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 

วิธีด�าเนินการวิจัย
กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี สู่ควำมเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนพัชระมิวสิค   

อะคำเดมี  ศรีรำชำ  สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำ ชลบุรี  เขต 3 โดยใช้กระบวนกำรวิจัย
เชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมนี้ ได้ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนกับผู ้ร่วมวิจัย กำรด�ำเนินกำรวิจัยในครั้งนี ้
เริม่จำกขัน้ตอนที ่1 กำรเตรยีมกำร (Preparation)  และส้ินสุดกำรด�ำเนนิกำรในข้ันตอนท่ี  10  (Conclusion) 
กำรสรุปผล  รวมระยะเวลำทั้งสิ้น  20  สัปดำห์  ในกำรสรุปผลกำรวิจัยจะเป็นกำรน�ำเสนอผลกำรปฏิบัติจริง
ทั้ง 2  วงจร ประกอบด้วย  10  ขั้นตอน (วิโรจน์ สำรรัตนะ, 2558)  ซึ่งเป็นกำรน�ำเสนอรำยงำนในรูปแบบ
อิงแนวคิดเชิงวิพำกษ์ (Critical Approach) แสดงหลักฐำนประกอบทั้งข้อมูลสถิติภำพถ่ำยค�ำให้สัมภำษณ์
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บทบันทึกจำกกำรสังเกตบทวิเครำะห์ข้อมูลหรือหลักฐำนอื่นๆ มำแสดงประกอบกำรเล่ำเร่ืองเหตุกำรณ์ใน
แต่ละขัน้ตอนเพือ่ให้มคีวำมชดัเจนและมองเหน็เป็นรปูธรรมถงึส่ิงทีไ่ด้ร่วมกนัคดิร่วมกันปฏบิติัร่วมกนัสังเกต
ผลและร่วมกันสะท้อนผลนั้นว่ำได้ผลเป็นอย่ำงไรท้ังที่ส�ำเร็จและไม่ส�ำเร็จท�ำกันอย่ำงไรท�ำไมเป็นเช่นนั้นเกิด
กำรเรยีนรูห้รอืควำมรูใ้หม่อะไรขึน้มำบ้ำงจำกกำรปฏบิติัทัง้ในระดับบคุคลระดับกลุ่มบคุคลและระดับองค์กร
มข้ีอเสนอแนะอะไรและอย่ำงไรส�ำหรับบคุคลอืน่หรอืหน่วยงำนอืน่ท่ีต้องกำรจะพัฒนำหรือแก้ปัญหำงำนนัน้ๆ 
ซึ่งผลกำรวิจัยจะมีลักษณะเป็นกำรพรรณนำหรือกำรบรรยำยเชิงวิพำกษ์มีขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

1. ใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร 10 ขั้นตอน ประกอบด้วย  
1. กำรเตรียมกำร (preparation) 2. กำรวำงแผน (Planning) 3. กำรปฏิบัติ (Acting) 4. กำรสังเกต  
(Observing) 5. กำรสะท้อนผล (Reflecting) 6. กำรวำงแผนใหม่ (Re-Planning) 7. กำรปฏิบัติใหม่  
(Re-Acting) 8. กำรสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) 9. กำรสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting)  
10. กำรสรุปผล (Conclusion) 

2. ร่ำงคู่มือครูประชุมปฏิบัติกำรร่วมกัน  เพื่อก�ำหนดบทบำทของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย  อย่ำงชัดเจน
ตำมแนวทำงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม

3. น�ำหลักสูตรและคู่มือที่สร้ำงขึ้น (ฉบับร่ำง) ให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำมเหมำะสมและปรับปรุง
แก้ไขจนได้ฉบับที่สมบูรณ์

4. ใช้เครื่องมือวิจัย  ดังนี้  1. คู่มือครูส�ำหรับวิชำเปียโน  ส�ำหรับนักเรียนขั้นพื้นฐำน  คู่มือสอบและ
แบบทดสอบ 2. เครื่องมือประเมิน ประกอบด้วย แบบบันทึกกำรประชุม แบบสัมภำษณ์  แบบบันทึกสภำพ
กำรด�ำเนินงำน แบบสังเกต  แบบประเมินผลกำรด�ำเนินงำน  และแบบค�ำถำมจัดกลุ่มสนทนำ

5. กำรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเปียโนขั้นพื้นฐำน เม่ือน�ำไปใช้กับนักเรียนเปียโนของ   
โรงเรียนพัชระมิวสิค อะคำเดมี ศรีรำชำ  อำยุระหว่ำง 5 – 13 ปี

ประโยชน์จากการวิจัย
1.  เป็นกำรวจิยัทีก่่อให้เกดิประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ข้ึนท้ังในระดับบคุคล ระดับกลุ่มบคุคล และระดับ

สถำนศึกษำ  เป็นกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง  ตำมหลักกำรเรียนรู้จำกกำรกระท�ำ 
2. เป็นกำรวิจัยที่ก่อให้ เกิดองค์ควำมรู้ จำกบุคคลและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำน ในกำรพัฒนำกำร

เรียนกำรสอนในห้องเรียน
3.  นักวิจัยหรือผู้บริหำร  สำมำรถศึกษำเรียนรู้รูปแบบกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ใน

กำรวิจัยครั้งนี้  เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนำรูปแบบกำรวิจัย  ตลอดจนน�ำไปประยุกต์ใช้ให้มีควำมเหมำะสมกับ
บริบทของโรงเรียนได้

ผลการวิจัย
กำรสรุปผลกำรวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยสรุปผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย  ดังนี้คือ
1. กำรพัฒนำรปูแบบกำรบรหิำรหลกัสตูรดนตรี  สูค่วำมเป็นเลศิของนกัเรยีนโดยใช้กระบวนกำรวจิยั

เชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมรวม  10  ขั้นตอน  ผลจำกกำรจัดกิจกรรมโดยผู้วิจัยและร่วมวิจัยได้ด�ำเนินกำร
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มำแต่ละขั้นตอน  ได้ข้อสรุปผลร่วมกันเกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำนพร้อมทั้งแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุม
พร้อมกันของผู้ร่วมวิจัยในแต่ละขั้นตอน ดังตำรำงที่ 1

2. ผลจำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี สู ่ควำมเป็นเลิศของนักเรียน โดยใช้
กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม พบว่ำ เมื่อใช้รูปแบบของหลักสูตรที่พัฒนำขึ้น นักเรียนมี 
ควำมรู ้ทั้งทำงทฤษฎีและมีทักษะกำรปฏิบัติที่ดีข้ึน กล่ำวคือนักเรียนสำมำรถบรรเลงดนตรีได้ถูกต้อง 
ตำมเทคนิควิธี  มีควำมเข้ำใจและสื่อสำรอำรมณ์เพลงได้น่ำดูน่ำฟังมำกยิ่งขึ้น  นักเรียนกล้ำแสดงออก  และ
มีควำมกระตอืรอืร้นในกำรเรยีนเพิม่ขึน้  และเมือ่ทดสอบโดยกำรสอบวดัผลมำตรฐำนทำงดนตรีของโรงเรียน
ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ  พบว่ำนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก

ตำรำงที่ 1 ผลกำรด�ำเนินงำนในขั้นตอนที่ 1 – 10

ขั้นตอน กิจกรรม ผลที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 1 
กำรเตรียมกำร 
(Preparation) 

1) กำรสร้ำงมิตรภำพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2) กำรเสริมพลังควำมรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย
3) กำรสร้ำงแผนที่กำรท�ำงำน (Road Map) 
4) กำรประเมินและสรุปผล

บรรลุตำมวัตถุประสงค์
- ได้รับควำมร่วมมือและตอบรับงำนวิจัย
- ได้ปฏิทินเพื่อกำรด�ำเนินงำนวิจัยเพื่อใช้   
  เป็นแนวทำงปฏิบัติตลอดระยะเวลำวิจัย
- ได้คู่มือครู  ส�ำหรับวิชำเปียโน  ส�ำหรับนักเรียน 
  ขั้นพื้นฐำนและคู่มือสอบของนักเรียน

ขั้นตอนที่ 2 
กำรวำงแผน 
(Planning) 

1) กำรวิเครำะห์สภำพ
2) ก�ำหนดปัญหำและท�ำควำมเข้ำใจปัญหำ
3) กำรถ่ำยทอดแนวคิดในบทที่ 2 ให้ผู้ร่วมวิจัย
4) กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) 
5) กำรสรุปผลกำรด�ำเนินงำน

บรรลุตำมวัตถุประสงค์
- ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรครูในโรงเรียน
- ได้สร้ำงปฏิทิน  เพื่อกำรด�ำเนินงำนวิจัย   
  ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติตลอดระยะเวลำวิจัย

ขั้นตอนที่ 3 
กำรปฏิบัติ 
(Action)

1) กำรก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติร่วม
2) กำรประเมินสภำพกำรด�ำเนินงำนก่อนน�ำ 
   แผนลงสู่กำรปฏิบัติ
3) กำรน�ำแผนลงสู่กำรปฏิบัติ
4) กำรประเมินและสรุปผล

บรรลุตำมวัตถุประสงค์
- ได้ทีมงำนโครงกำรที่รับผิดชอบพร้อมก�ำหนดทีม   
   ติดตำมและประเมินผล
- ได้เครื่องมือกำรวิจัย 6 ฉบับ ส�ำหรับใช้ในกำร 
   ด�ำเนินงำนวิจัย

ขั้นตอนที่ 4  
กำรสังเกต  
(Observation)

1) ขั้นตอนก�ำหนดรูปแบบและวิธีกำร
2) ขั้นตอนกำรสังเกตผล
3) ขั้นตอนประเมินผลและสรุปผล

- ผู้ร่วมวิจัยและทีมประเมินมีควำมเข้ำใจในเทคนิค 
  วิธีกำรสังเกตผลและสำมำรถใช้เครื่องมือในกำร 
  สังเกตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรสะท้อนผลกำร  
  ด�ำเนินงำนท�ำให้ผู้ร่วมกำรวิจัยทรำบถึง 
  ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรในท�ำงำนและได้แบ่งปัน 
  ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนร่วมกัน



ตำรำงที่ 1 (ต่อ)

ขั้นตอน กิจกรรม ผลที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 5 
กำรสะท้อนผล
(Reflection) 

1) กำรสังเครำะห์ควำมรู้
2) กำรน�ำเสนอรำยงำน
3) ประเมินและสรุปผล

บรรลุตำมวัตถุประสงค์
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เห็นถึงสภำพกำร
เปลี่ยนแปลงกำรเรียนรู้และควำมรู้ใหม่ที่เกิดจำก
กำรปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 6 
กำรวำงแผนใหม่
(Re–Planning)

น�ำเสนอรำยงำนวิเครำะห์และวิพำกษ์ประเมิน
ปัญหำที่ต้องกำรแก้ไขหรือพัฒนำพร้อมวำงแผน
ปฏิบัติกำรใหม่

บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ได้แผนปฏิบัติกำรชุดใหม่เพื่อน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำ
งำนให้มีควำมต่อเนื่องและยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 7 
กำรปฏิบัติใหม่
(Re-Acting)

1) ขั้นตอนกำรก�ำหนดแนวปฏิบัติ
2) ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม
3) ขั้นตอนกำรประเมินและสรุปผล

บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ผลจำกกำรน�ำโครงกำรลงสู่กำรปฏิบัตินอกจำกจะ
ท�ำให้โรงเรียนสำมำรถรักษำระดับคุณภำพไว้ใน
เกณฑ์ “ระดับดีมำก” ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 8 
กำรสังเกตใหม่
(Re-Observing)

1) ขั้นตอนก�ำหนดรูปแบบและวิธีกำร
2) ขั้นตอนกำรสังเกตและเสนอรำยงำนผล
3) ขั้นประเมินและสรุป

บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ผู้ร่วมวิจัยและทีมประเมินมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เทคนิคและวิธีกำรสังเกตผลและสำมำรถใช ้
เครื่องมือในกำรสังเกตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลของกำรด�ำเนิน
งำนท�ำให้ผู้ร่วมวิจัยได้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำ 
ในกำรท�ำงำนและได้แบ่งปันประสบกำรณ ์
ในกำรท�ำงำนร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 9 
กำรสะท้อนผลใหม่
(Re-Reflecting)

สังเครำะห์ควำมรู้กำรน�ำเสนอรำยงำนประเมิน
และสรุปผล

บรรลุตำมวัตถุประสงค์
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้เห็นถึงสภำพ 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียนรู้และควำมรู้ใหม่ที่จำก
กำรลงปฏิบัติทั้งในระดับตัวบุคคลระดับกลุ่มบุคคล
และระดับองค์กร

ขั้นตอนที่  10
กำรสรุปผล
(Conclusion)

จำกกำรด�ำเนินงำนทั้ง  10  ขั้นตอนตำมตำรำง 
ที่  1  สรุปได้ว่ำมีผลที่ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง   
ทั้งในระดับบุคคล  ครูมีกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้  
รับรู้ และกำรแก้ปัญหำร่วมกัน ตลอดจนร่วมกัน
ค้นหำควำมรู้  นวัตกรรมมำใช้ในกำรจัดกำร 
เรียนรู้กับผู้เรียนมำกขึ้น

บรรลุตำมวัตถุประสงค์
บุคลำกรภำยในโรงเรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลง   
มีองค์ควำมรู้ร่วมกันและมีควำมรู้ใหม่มำกขึ้น และ
จำกกำรประเมินผลที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำรูป
แบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี สู่ควำมเป็นเลิศ  
พบว่ำผู้เรียนมีกำรพัฒนำระดับควำมสำมำรถ   
มีทักษะ  กล้ำที่จะแสดงออก และกระตือรือร้นต่อ
กำรเรียนรู้มำกยิ่งขึ้น  ตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร
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อภิปรายผล
เน่ืองจำกกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแก้ปัญหำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงควบคู่กับกำร 

เรียนรู้และกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่จำกกำรปฏิบัติงำนจริง  ดังนั้นกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี  
ท�ำให้เกิดผลดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ
ข้อสรปุทีไ่ด้จำกกำรพฒันำรปูแบบกำรบรหิำรหลักสูตรดนตรี  สู่ควำมเป็นเลิศของนกัเรียน  โรงเรยีน

พัชระมิวสิค อะคำเดมี ศรีรำชำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำ ชลบุรี เขต 3 โดยใช้
กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมนี้ เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรปฏิบัตินั้นพบว่ำมีกำร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่คำดหวัง  ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง
ส�ำหรับ “สภำพที่คำดหวังจำกกำรแก้ปัญหำ” ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก�ำหนดควำมคำดหวัง

กำรเปลี่ยนแปลงเป็น 2 ระดับคือ 1.ควำมคำดหวังกำรเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป็นภำพรวมของสถำนศึกษำ 
2. ควำมคำดหวังกำรเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร

ความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป็นภาพรวมของโรงเรียน
กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี สู่ควำมเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนพัชระมิวสิค   

อะคำเดมี ศรีรำชำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ประถมศึกษำ ชลบุรี เขต 3 โดยใช้กระบวนกำร 
วจิยัเชงิปฏบิตักิำรแบบมส่ีวนร่วม มคีวำมคำดหวงัให้บุคคลำกรครไูด้รับประสบกำรณ์พฒันำตนเองและนกัเรียน
เกิดกำรเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรปฏิบัติเปียโน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
ได้ศึกษำค้นคว้ำในสิ่งที่นักเรียนสนใจศึกษำ และพัฒนำทักษะที่ส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 อย่ำงเป็นรูปธรรม 
มุ่งหวังที่จะผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวัดผลทำงดนตรีและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับ “ดีมำก” โดยได้
รับกำรแก้ไขผ่ำนกำรน�ำแผนปฏิบัติกำรลงสู่กำรปฏิบัติจริง ซึ่งผลจำกกำรด�ำเนินงำนวิจัยเมื่อสิ้นสุดวงจรที่ 2 
พบว่ำบรรลุตำมควำมคำดหวังที่ก�ำหนดไว้ทุกประกำร โดยมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี   
สู่ควำมเป็นเลิศของนักเรียน  ทั้งนี้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน  และร่วมกันค้นหำทิศทำงด�ำเนินงำนของ
โรงเรยีนร่วมกนั ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะมกีำรจัดกำรเรยีนกำรสอนในรูปแบบใหม่ สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ
กำรวิจัย

ความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก�ำหนด “สภำพที่คำดหวังจำกกำรแก้ปัญหำ” โดยมีควำมเห็นร่วมกัน

ว่ำสภำพที่คำดหวังจำกกำรแก้ปัญหำของโรงเรียนคือ ทุกกิจกรรมในโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรส�ำเร็จ และ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ท้ังนี้หลังจำกผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้น�ำแผนปฏิบัติกำรลงสู่กำรปฏิบัติจนแล้วเสร็จ
สำมำรถสรุปได้ดังนี้

หลังด�ำเนินกำรวิจัย มีผลกำรด�ำเนินงำนดีขึ้น คือด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูดีขึ้น พบว่ำมี
กำรจัดกระบวนกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีชัดเจน เทคนิคที่ใช้ประกอบกำรสอนมีรูปแบบหลำกหลำย
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น่ำสนใจ ส่งผลท�ำให้ผู ้เรียนมีกำรพัฒนำด้ำนทักษะกำรปฏิบัติ ฝึกซ้อมได้มีควำมช�ำนำญมำกย่ิงข้ึน  
กำรเรียนรู้ท�ำควำมเข้ำใจของนักเรียนดีขึ้น นักเรียนก็สำมำรถเข้ำใจวิธีกำรสอนของครูมำกยิ่งขึ้นท�ำให้ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนส่งผลพัฒนำข้ึน โดยเฉพำะนักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย 
จำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรใหม่ จำกกำรท�ำกิจกรรมปฏิบัติ  ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดี
ตำมล�ำดบั ทัง้นีอ้ำจเนือ่งมำจำกกำรใช้หลกัสตูรท่ีพฒันำนกัเรยีนสูค่วำมเป็นเลศิ สอดคล้องกบัผลงำนวจัิยของ
พระมหำชนะ ชยธมโม (2560) ที่พบว่ำบุคคลประกอบด้วยผู้วิจัย ครูผู้บริหำรโรงเรียน กลุ่มบุคคลหมำยถึง
กลุ่มบุคคลทีร่่วมวจิยั และโรงเรยีนหมำยถงึบคุลำกรในโรงเรียนเกดิกำรเรียนรู้จำกกำรปฏบิติัจริงหลำยประกำร
น้ัน กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม อำจสืบเนื่องมำจำกกำรท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้รับกำรพัฒนำ 
ท้ังควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน  สอดคล้องกับศักยภำพบุคคลกลุ่มบุคคล 
และโรงเรียน ประกอบกับฐำนะของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่ำงมีควำมเท่ำเทียมกันในกำรวิจัยจึงท�ำให้เกิด 
กำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ

2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning) 
นกัเรยีนเกิดกำรเรยีนรู ้คอื เริม่มนีกัเรยีนทีส่นใจเรยีนในวชิำเปียโนเพิม่มำกยิง่ขึน้ สบืเนือ่งจำกระบบ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้รับกำรพัฒนำข้ึนโดยคณะครูและผู้เชี่ยวชำญติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็น 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ด�ำเนินกำรจัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนให้มีเนื้อหำที่เข้มข้น โดยทำงโรงเรียนได ้
ส่งเสรมิ สนบัสนนุกำรจดักำรเรยีนกำรสอนใหม่ โดยมคีรูเป็นเพียงผู้แนะน�ำ ชีแ้นะแนวทำงแก่ผู้เรียน จึงท�ำให้
ผู้เรียนเกิดควำมสนใจ อยำกเรียนอยำกรู้ อยำกเก่ง และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สำมำรถสังเกตได้จำก
พฤติกรรมกำรเรียน ท่ีผู้เรียนมีควำมรัก และอยำกเรียนมำกกว่ำเดิม ส่งผลให้คะแนนกำรสอบวัดระดับ 
ควำมสำมำรถทำงดนตรีสูงขึ้น และมีคะแนนเพิ่มมำกขึ้นกว่ำเดิม  ผู ้เรียนมีควำมต้องกำรอยำกที่จะ 
แสดงผลงำน มีควำมสนใจในกำรแข่งขันเปียโน จำกที่กล่ำวมำในขั้นต้น คือเมื่อผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
แนวทำงเทคนิคที่ชัดเจน วิธีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องแล้ว  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ  
เกิดผลดี ส่งผลให้กำรฝึกซ้อมมีทิศทำงที่ด�ำเนินไปอย่ำงถูกต้อง มีทักษะที่เพิ่มพูนมำกขึ้น มีผลงำนกำรแสดง 
กำรก้ำวเข้ำสู่กำรแข่งขันในระดับสำกล พัฒนำศักยภำพของนักเรียนให้โดดเด่นดีขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้อำจเนื่อง 
มำจำกกำรใช้หลกัสตูรทีพ่ฒันำนกัเรยีนสูค่วำมเป็นเลิศ สอดคล้องกับแนวควำมคดิของ Mertler (2006) และ 
O’Connor, Greene, and Anderson (2006) ที่พบว่ำ กำรเรียนรู้โดยกำรลงมือท�ำ  เปิดโอกำสให้เด็ก 
ได้พัฒนำควำมคิด  กำรตัดสินใจ กำรท�ำงำนร่วมกับคนอื่น สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง กล่ำวคือ 
ผู้เรียนมีโอกำสเรียนรู้ได้ด้วยประสบกำรณ์จริง

3. ความรู้ใหม่ (New Knowledge) 
ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี  สู่ควำมเป็นเลิศ  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีกำรส่งเสริม

กำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เพรำะเป็นกำรเรียนรู้ที่จะพัฒนำผู้เรียนได้หลำยอย่ำงไม่ว่ำจะ
พัฒนำด้ำนทักษะปฏิบัติ กำรเกิดกำรเรียนรู้เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์จินตนำกำรกำรแสวงหำควำมรู้  
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนของผู้เรียน จำกท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ท�ำกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี  
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สู่ควำมเป็นเลิศ ของนักเรียน  โรงเรียนพัชระมิวสิค  อะคำเดมี  ศรีรำชำ  จนประสบผลส�ำเร็จ ก่อให้เกิดกำร
เปล่ียนแปลงทั้งที่คำดหวังและไม่คำดหวัง ก่อให้เกิดกำรเรียนรู ้ทั้งในระดับบุคคลกลุ ่มบุคคล และ 
โรงเรียน ดังท่ีได้กล่ำวมำในข้ำงต้น เป็นผลสืบเนื่องจำกกำรด�ำเนินงำนในโครงกำร มีกิจกรรมด�ำเนินกำร 
เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนดนตรี  กำรด�ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี สู่ควำม 
เป็นเลิศ ของนักเรียน โรงเรียนพัชระมิวสิค อะคำเดมี  ศรีรำชำโดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย  เป็นกำรด�ำเนินงำน
ตำมกิจกรรมต่ำงๆ ตำมขั้นตอนของกำรวิจยัเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1. กำรเตรียมกำร 
(Preparation) 2. กำรวำงแผน (Planning) 3. กำรปฏิบัติ (Acting) 4. กำรสังเกต (Observing)  
5. กำรสะท้อนผล (Reflecting) 6. กำรวำงแผนใหม่ (Re–Planning) 7. กำรปฏิบัติใหม่ (Re-Acting)  
8. กำรสงัเกตผลใหม่ (Re-Observing) 9. กำรสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) 10. กำรสรปุผล (Conclusion) 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Coghlan (2019) และ James, Milenkiewicz, and Bucknam (2008)   
ที่กล่ำวว่ำ “ผลกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรมีข้อจ�ำกัดในกำรน�ำไปเผยแพร่หรืออ้ำงอิง แต่สำมำรถน�ำเอำประเด็น
ข้อคิดหรือเหตุกำรณ์ส�ำคัญท่ีเกิดข้ึนเป็นข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรน�ำไปใช้ในสถำนกำรณ์อื่นท่ีมีลักษณะ
คล้ำยคลึงกันหรือที่ก�ำลังมุ่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้” 

เนื่องจำกกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรมีจุดมุ ่งหมำยเพื่อแก้ปัญหำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงควบคู่กับ 
กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่จำกกำรปฏิบัติงำนจริงของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยตำมหลักกำรเรียนรู ้
จำกกำรกระท�ำ (Action Learning) ตำมวงจรแบบเกลียวสว่ำน (Spiral Cycle) ของกิจกรรมกำรวำงแผน
กำรปฏิบัติกำรสังเกตและกำรสะท้อนผลโดยผลจำกกำรวิจัยจะมีข้อจ�ำกัดในกำรน�ำไปเผยแพร่เพื่อใช้ใน 
วงกว้ำงเนื่องจำกเป็นกำรวิจัยในบริบทเฉพำะเพียงแต่สำมำรถใช้เป็นกรณีศึกษำเพื่อประยุกต์ใช้ในบริบทที่
คล้ำยคลงึกนัได้ดงันัน้ควำมรูใ้หม่ท่ีเกดิข้ึนจำกกำรวจิยัในคร้ังนีจ้งึเป็นควำมรูใ้หม่ในบรบิทเฉพำะทีเ่ป็นผลจำก
กำรด�ำเนินกำรวิจัยในโรงเรียนพัชระมิวสิค อะคำเดมี ศรีรำชำที่อำจมีข้อจ�ำกัดในกำรน�ำไปใช้ในวงกว้ำง 
แต่กอ็ำจน�ำไปเป็นกรณศีกึษำเพือ่ประยกุต์ใช้กบักำรพฒันำรปูแบบกำรบรหิำรหลกัสตูรวชิำอืน่ๆ ได้ ตำมกรอบ
แนวคิดกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี  สู่ควำมเป็นเลิศ  ดังภำพที่ 1
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ภำพที่ 1 รูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี สู่ควำมเป็นเลิศ



63

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. จำกผลกำรวิจัยที่พบว่ำกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรดนตรี  สู่ควำมเป็นเลิศ  ของนักเรียน 

โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมบรรลุทุกเป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรเรียนรู ้นั้นผู ้บริหำร 

สถำนศึกษำและคณะครูเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่ท�ำให้กำรพัฒนำบรรลุผลส�ำเร็จโดยผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้อง 

ค�ำนึงถึงคุณค่ำของคณะครูในสถำนศึกษำเป็นส�ำคัญเชื่อว่ำทุกคนมีควำมสำมำรถและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีให้

เกิดขึ้นกับบุคลำกรก่อนเป็นอันดับแรกหลังจำกนั้นค่อยเดินหน้ำพัฒนำต่อไป

2. ในกำรท�ำกำรวิจัยปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมจะส�ำเร็จ  ต้องมีกำรเปิดโอกำสให้ผู ้ร ่วมงำนได ้

แสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน เพื่อทุกคนจะได้มีควำมตระหนักและรับรู้ร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำ ซึ่งจะช่วยให้กำร

ด�ำเนินงำนรำบรื่นและประสบผลส�ำเร็จ
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