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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สูค่ วามเป็นเลิศของนักเรียน
โรงเรียนพัชระมิวสิค อะคาเดมี ศรีราชา โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และศึกษาผล
จากการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิ บั ติ ก ารแบบมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นครู แ ละนั ก เรี ย นเปี ย โนของโรงเรี ย นจ� ำ นวน 29 คน
เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกการประชุม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินสภาพการด�ำเนินงาน
แบบสังเกต แบบบันทึกผลการด�ำเนินงาน และแบบบันทึกการประชุมกลุม่ ย่อย สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า รู ป แบบการบริ ห ารหลั ก สู ต รดนตรี สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยใช้ ก ระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีลักษณะเป็นวงจร 2 รอบ รวม 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การเตรียมการ
(preparation) 2. การวางแผน (Planning) 3. การปฏิบัติ (Acting) 4. การสังเกต (Observing)
5. การสะท้อนผล (Reflecting) 6. การวางแผนใหม่ (Re-Planning) 7. การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting)
8. การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) 9. การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) 10. การสรุปผล
(Conclusion) และการใช้บทบาทของผูว้ จิ ยั ตามแนวทางการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม ส่งผลให้โรงเรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียนเกิดการเปลีย่ นแปลง เกิดองค์ความรูแ้ ละเรียนรูร้ ว่ มกัน และจากการประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ จาก
การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารหลั ก สู ต รดนตรี สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ พบว่ า ผู ้ เรี ย นมี ก ารพั ฒ นาระดั บ
ความสามารถ มีทักษะ กล้าที่จะแสดงออก และกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
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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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การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด�ำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนเอกชนเป็นองค์กรทางสังคม ซึง่ รับผิดชอบทัง้ ทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนัน้ โรงเรียนเอกชน
ที่ดีควรเป็นโรงเรียนที่สามารถให้บริการทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยคุณภาพของโรงเรียนควรจะ
ครอบคลุมภารกิจของโรงเรียนทุกด้าน ที่สามารถท�ำให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของการศึกษา
ก�ำหนดไว้ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับความต้องการทางสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
ในด้านการจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนพัฒนาบุคคลากรครูให้มีคุณภาพ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตร ดังนั้นแล้วภารกิจหลักของสถานศึกษาจึงต้อง
จัดการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการจัดท�ำและพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตร และเชื่อมโยงหลักสูตรกับการด�ำเนินการน�ำ
หลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ ให้การจัดการเรียนการสอนด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ จะส่งผลต่อ
คุณภาพของผูเ้ รียน อันเป็นเป้าหมายหลักหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาการศึกษา ซึง่ ในปัจจุบนั การพัฒนาศาสตร์
เฉพาะด้าน ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์สาขาทางด้านดนตรีได้เกิดขึ้นมา
เพื่อพัฒนาคู่กับการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ และท�ำให้การด�ำเนินชีวิตของมนุษย์สมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้
ดนตรียงั ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของผูเ้ รียน เมือ่ ผูเ้ รียนได้ทำ� กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับดนตรี การพัฒนาของ
สมองทั้งสองซีกก็จะท�ำงานอย่างสมดุล ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�ำให้บุคคลมีความสนใจใฝ่รู้ พยายามฝึกฝน
แสวงหาแหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนาศาสตร์สาขาดนตรีแต่ละประเภท มีการจัดสร้างหลักสูตรที่เน้นการมี
ประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนา อย่างเต็มความสามารถ และสถาบันที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เข้ารับการศึกษาและส่งเสริมให้การเรียนการสอนได้คุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศทาง
ด้านดนตรี การจัดการศึกษาด้านดนตรีไทย ในศตวรรษที่ 21 นับเป็นก้าวย่างที่ท้าทาย จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการพัฒนากรอบด้วยวิสยั ทัศน์ ต้องมีการทุม่ เททัง้ ก�ำลังกาย ก�ำลังความคิด ก�ำลังศรัทธา ก�ำลังทรัพย์
ผนวกกับความเชื่อ ความรู้ด้านดนตรีอย่างถ่องแท้ เพื่อความส�ำเร็จของระบบดนตรีศึกษา ที่สามารถสนอง
ตอบต่อความต้องการอันแท้จริงของมนุษย์ และเป็นระบบทีช่ ว่ ยสร้างความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ สังคมไทย
และสังคมโลก ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ (ณรุทธิ์ สุทธจิตต์, 2556)
การที่ จ ะจั ดการศึก ษาให้ตอบสนองสังคม และความมุ ่ ง หมายของชาติ จ�ำ เป็ นต้ อ งมี ห ลั ก สู ตร
เพราะว่าหลักสูตรเป็นเครือ่ งมือทีถ่ า่ ยทอดเจตนารมณ์ หรือเป้าประสงค์ของการศึกษาแห่งชาติลงสูก่ ารปฏิบตั ิ
ถ้าปราศจากหลักสูตรแล้วการศึกษาย่อมด�ำเนินไปไม่ได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า หลักสูตรคือหัวใจของการศึกษา
การสร้างหลักสูตรต้องมีขนั้ ตอน มีกระบวนการทีต่ อ้ งอาศัยบุคลากรจ�ำนวนมากในการปฏิบตั งิ าน ต้องพัฒนา
อย่างเป็นระบบ เมื่อสร้างหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการน�ำหลักสูตรไปใช้
ซึง่ การน�ำหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการส�ำคัญของการพัฒนาหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มานัน้ ให้ประสบผลส�ำเร็จ
การจะประสบผลส�ำเร็จหรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั การบริหารหลักสูตรเป็นปัจจัยส�ำคัญ ในเรือ่ งของการบริหารหลักสูตร
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ดนตรีศึกษานั้น ผู้บริหารมีบทบาทส�ำคัญในการจัดโปรแกรมดนตรีศึกษา การสร้างปรัชญาเพื่อรากฐานของ
โปรแกรม สร้างจุดประสงค์ที่จะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่มีคุณค่า การจัดการเรียนการสอนและการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่ดนตรีศึกษา (Linsin, 2014)
การเรียนการสอนดนตรีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน ทั้งจากผู้ปกครองและนักเรียน
สังเกตได้จาก มีสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรี หรือโรงเรียนดนตรีได้เปิดท�ำการเรียนการสอนขึ้นเป็น
จ�ำนวนมาก ซึ่งเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุด และผู้ปกครองยังมีความต้องการให้บุตรหลานได้เรียน
มากทีส่ ดุ คือ เปียโน (ทรรศนีย์ ปราบอักษร, 2548) ทัง้ นีเ้ ป็นการเรียนวิชาปฏิบตั ใิ นขัน้ สูง ครูทมี่ ปี ระสบการณ์
ด้านดนตรีและประสบการณ์ชีวิตมาก จะน�ำนักเรียนไปสู่ความคิดทางด้านดนตรีอันลึกซึ้งที่มีอยู่ในบทเพลง
รวมทัง้ ช่วยให้เกิดความคิดเห็นทางดนตรีทเี่ หมาะสม นักเรียนจะต้องคิดอย่างอิสระ ครูเป็นผูเ้ สนอแนะวิธกี าร
บรรเลงเปียโนและความคิดเห็นทีม่ ใี นแต่ละบทเรียน และหาข้อสรุปร่วมกัน ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนค้นพบตัวเอง
และน�ำไปสู่ความเป็นศิลปิน และการเรียนเปียโนนั้นจะต้องมีความมุ่งมั่น และมีระเบียบวินัยสูงมากถึงจะ
ประสบความส�ำเร็จในการเรียนได้
ดังนัน้ จากการพิจารณาศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ พิจารณาปัญหาการสอนปฏิบตั ดิ นตรีสากล
ในวิชาเปียโน ทีท่ กุ สถาบันก�ำลังประสบปัญหาอยู่ ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี
สู่ความเป็นเลิศ ของนักเรียนโรงเรียนพัชระมิวสิค อะคาเดมี ศรีราชา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research: PAR) โดยคาดหวังผลที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ที่ร่วมกัน
ก�ำหนด เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โดยใช้กระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
2.2 เพื่อศึกษาผลจากการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สู่ความเป็นเลิศของนักเรียน
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนพัชระมิวสิค
อะคาเดมี ศรีราชา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 โดยใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนกับผู้ร่วมวิจัย การด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้
เริม่ จากขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) และสิน้ สุดการด�ำเนินการในขัน้ ตอนที่ 10 (Conclusion)
การสรุปผล รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 สัปดาห์ ในการสรุปผลการวิจัยจะเป็นการน�ำเสนอผลการปฏิบัติจริง
ทั้ง 2 วงจร ประกอบด้วย 10 ขั้นตอน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) ซึ่งเป็นการน�ำเสนอรายงานในรูปแบบ
อิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) แสดงหลักฐานประกอบทั้งข้อมูลสถิติภาพถ่ายค�ำให้สัมภาษณ์
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บทบันทึกจากการสังเกตบทวิเคราะห์ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นๆ มาแสดงประกอบการเล่าเรื่องเหตุการณ์ใน
แต่ละขัน้ ตอนเพือ่ ให้มคี วามชัดเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรมถึงสิง่ ทีไ่ ด้รว่ มกันคิดร่วมกันปฏิบตั ริ ว่ มกันสังเกต
ผลและร่วมกันสะท้อนผลนั้นว่าได้ผลเป็นอย่างไรทั้งที่ส�ำเร็จและไม่ส�ำเร็จท�ำกันอย่างไรท�ำไมเป็นเช่นนั้นเกิด
การเรียนรูห้ รือความรูใ้ หม่อะไรขึน้ มาบ้างจากการปฏิบตั ทิ งั้ ในระดับบุคคลระดับกลุม่ บุคคลและระดับองค์กร
มีขอ้ เสนอแนะอะไรและอย่างไรส�ำหรับบุคคลอืน่ หรือหน่วยงานอืน่ ทีต่ อ้ งการจะพัฒนาหรือแก้ปญ
ั หางานนัน้ ๆ
ซึ่งผลการวิจัยจะมีลักษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ์มีขั้นตอนการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม 2 วงจร 10 ขั้ น ตอน ประกอบด้ ว ย
1. การเตรียมการ (preparation) 2. การวางแผน (Planning) 3. การปฏิบัติ (Acting) 4. การสังเกต
(Observing) 5. การสะท้อนผล (Reflecting) 6. การวางแผนใหม่ (Re-Planning) 7. การปฏิบัติใหม่
(Re-Acting) 8. การสั ง เกตผลใหม่ (Re-Observing) 9. การสะท้ อ นผลใหม่ (Re-Reflecting)
10. การสรุปผล (Conclusion)
2. ร่างคู่มือครูประชุมปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อก�ำหนดบทบาทของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย อย่างชัดเจน
ตามแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3. น�ำหลักสูตรและคู่มือที่สร้างขึ้น (ฉบับร่าง) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและปรับปรุง
แก้ไขจนได้ฉบับที่สมบูรณ์
4. ใช้เครื่องมือวิจัย ดังนี้ 1. คู่มือครูส�ำหรับวิชาเปียโน ส�ำหรับนักเรียนขั้นพื้นฐาน คู่มือสอบและ
แบบทดสอบ 2. เครื่องมือประเมิน ประกอบด้วย แบบบันทึกการประชุม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกสภาพ
การด�ำเนินงาน แบบสังเกต แบบประเมินผลการด�ำเนินงาน และแบบค�ำถามจัดกลุ่มสนทนา
5. การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเปี ย โนขั้ น พื้ น ฐาน เมื่ อ น� ำ ไปใช้ กั บ นั ก เรี ย นเปี ย โนของ
โรงเรียนพัชระมิวสิค อะคาเดมี ศรีราชา อายุระหว่าง 5 – 13 ปี
ประโยชน์จากการวิจัย
1. เป็นการวิจยั ทีก่ อ่ ให้เกิดประสบการณ์การเรียนรูข้ นึ้ ทัง้ ในระดับบุคคล ระดับกลุม่ บุคคล และระดับ
สถานศึกษา เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามหลักการเรียนรู้จากการกระท�ำ
2. เป็นการวิจัยที่ก่อให้ เกิดองค์ความรู้ จากบุคคลและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนในห้องเรียน
3. นักวิจัยหรือผู้บริหาร สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการวิจัย ตลอดจนน�ำไปประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนได้
ผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้คือ
1. การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สูค่ วามเป็นเลิศของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมรวม 10 ขั้นตอน ผลจากการจัดกิจกรรมโดยผู้วิจัยและร่วมวิจัยได้ด�ำเนินการ
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มาแต่ละขั้นตอน ได้ข้อสรุปผลร่วมกันเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นในการประชุม
พร้อมกันของผู้ร่วมวิจัยในแต่ละขั้นตอน ดังตารางที่ 1
2. ผลจากการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า เมื่อใช้รูปแบบของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น นักเรียนมี
ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและมีทักษะการปฏิบัติที่ดีขึ้น กล่าวคือนักเรียนสามารถบรรเลงดนตรีได้ถูกต้อง
ตามเทคนิควิธี มีความเข้าใจและสื่อสารอารมณ์เพลงได้น่าดูน่าฟังมากยิ่งขึ้น นักเรียนกล้าแสดงออก และ
มีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิม่ ขึน้ และเมือ่ ทดสอบโดยการสอบวัดผลมาตรฐานทางดนตรีของโรงเรียน
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก
ตารางที่ 1 ผลการด�ำเนินงานในขั้นตอนที่ 1 – 10
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
การเตรียมการ
(Preparation)

กิจกรรม
1) การสร้างมิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2) การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย
3) การสร้างแผนที่การท�ำงาน (Road Map)
4) การประเมินและสรุปผล

ขั้นตอนที่ 2
การวางแผน
(Planning)

1) การวิเคราะห์สภาพ
2) ก�ำหนดปัญหาและท�ำความเข้าใจปัญหา
3) การถ่ายทอดแนวคิดในบทที่ 2 ให้ผู้ร่วมวิจัย
4) การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
5) การสรุปผลการด�ำเนินงาน
1) การก�ำหนดแนวทางปฏิบัติร่วม
2) การประเมินสภาพการด�ำเนินงานก่อนน�ำ
แผนลงสู่การปฏิบัติ
3) การน�ำแผนลงสู่การปฏิบัติ
4) การประเมินและสรุปผล

ขั้นตอนที่ 3
การปฏิบัติ
(Action)

ขั้นตอนที่ 4
การสังเกต
(Observation)

1) ขั้นตอนก�ำหนดรูปแบบและวิธีการ
2) ขั้นตอนการสังเกตผล
3) ขั้นตอนประเมินผลและสรุปผล

ผลที่ได้รับ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
- ได้รับความร่วมมือและตอบรับงานวิจัย
- ได้ปฏิทินเพื่อการด�ำเนินงานวิจัยเพื่อใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติตลอดระยะเวลาวิจัย
- ได้คู่มือครู ส�ำหรับวิชาเปียโน ส�ำหรับนักเรียน
ขั้นพื้นฐานและคู่มือสอบของนักเรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค์
- ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรครูในโรงเรียน
- ได้สร้างปฏิทิน เพื่อการด�ำเนินงานวิจัย
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตลอดระยะเวลาวิจัย
บรรลุตามวัตถุประสงค์
- ได้ทีมงานโครงการที่รับผิดชอบพร้อมก�ำหนดทีม
ติดตามและประเมินผล
- ได้เครื่องมือการวิจัย 6 ฉบับ ส�ำหรับใช้ในการ
ด�ำเนินงานวิจัย
- ผู้ร่วมวิจัยและทีมประเมินมีความเข้าใจในเทคนิค
วิธีการสังเกตผลและสามารถใช้เครื่องมือในการ
สังเกตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสะท้อนผลการ
ด�ำเนินงานท�ำให้ผู้ร่วมการวิจัยทราบถึง
ความก้าวหน้าโครงการในท�ำงานและได้แบ่งปัน
ประสบการณ์ในการท�ำงานร่วมกัน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 5
การสะท้อนผล
(Reflection)
ขั้นตอนที่ 6
การวางแผนใหม่
(Re–Planning)
ขั้นตอนที่ 7
การปฏิบัติใหม่
(Re-Acting)
ขั้นตอนที่ 8
การสังเกตใหม่
(Re-Observing)

ขั้นตอนที่ 9
การสะท้อนผลใหม่
(Re-Reflecting)

ขั้นตอนที่ 10
การสรุปผล
(Conclusion)

กิจกรรม
1) การสังเคราะห์ความรู้
2) การน�ำเสนอรายงาน
3) ประเมินและสรุปผล

ผลที่ได้รับ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เห็นถึงสภาพการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดจาก
การปฏิบัติ
น�ำเสนอรายงานวิเคราะห์และวิพากษ์ประเมิน
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนาพร้อมวางแผน ได้แผนปฏิบัติการชุดใหม่เพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนา
ปฏิบัติการใหม่
งานให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
1) ขั้นตอนการก�ำหนดแนวปฏิบัติ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
2) ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม
ผลจากการน�ำโครงการลงสู่การปฏิบัตินอกจากจะ
3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล
ท�ำให้โรงเรียนสามารถรักษาระดับคุณภาพไว้ใน
เกณฑ์ “ระดับดีมาก” ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
1) ขั้นตอนก�ำหนดรูปแบบและวิธีการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล
ผู้ร่วมวิจัยและทีมประเมินมีความรู้ความเข้าใจใน
3) ขั้นประเมินและสรุป
เทคนิคและวิธีการสังเกตผลและสามารถใช้
เครื่องมือในการสังเกตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลของการด�ำเนิน
งานท�ำให้ผู้ร่วมวิจัยได้ทราบถึงความก้าวหน้า
ในการท�ำงานและได้แบ่งปันประสบการณ์
ในการท�ำงานร่วมกัน
สังเคราะห์ความรู้การน�ำเสนอรายงานประเมิน
บรรลุตามวัตถุประสงค์
และสรุปผล
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้เห็นถึงสภาพ
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่จาก
การลงปฏิบัติทั้งในระดับตัวบุคคลระดับกลุ่มบุคคล
และระดับองค์กร
จากการด�ำเนินงานทั้ง 10 ขั้นตอนตามตาราง บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ 1 สรุปได้ว่ามีผลที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บุคลากรภายในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับบุคคล ครูมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ มีองค์ความรู้ร่วมกันและมีความรู้ใหม่มากขึ้น และ
รับรู้ และการแก้ปัญหาร่วมกัน ตลอดจนร่วมกัน จากการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนารูป
ค้นหาความรู้ นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการ
แบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สู่ความเป็นเลิศ
เรียนรู้กับผู้เรียนมากขึ้น
พบว่าผู้เรียนมีการพัฒนาระดับความสามารถ
มีทักษะ กล้าที่จะแสดงออก และกระตือรือร้นต่อ
การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ตามเป้าหมายของหลักสูตร
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อภิปรายผล
เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการ
เรียนรู้และการพัฒนาความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี
ท�ำให้เกิดผลดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ
ข้อสรุปทีไ่ ด้จากการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สูค่ วามเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียน
พัชระมิวสิค อะคาเดมี ศรีราชา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัตินั้นพบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง
ส�ำหรับ “สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา” ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก�ำหนดความคาดหวัง
การเปลี่ยนแปลงเป็น 2 ระดับคือ 1.ความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป็นภาพรวมของสถานศึกษา
2. ความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป็นภาพรวมของโรงเรียน
การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนพัชระมิวสิค
อะคาเดมี ศรีราชา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 โดยใช้กระบวนการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม มีความคาดหวังให้บคุ คลากรครูได้รบั ประสบการณ์พฒ
ั นาตนเองและนักเรียน
เกิดการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการปฏิบัติเปียโน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่นักเรียนสนใจศึกษา และพัฒนาทักษะที่ส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม
มุ่งหวังที่จะผ่านการประเมินมาตรฐานวัดผลทางดนตรีและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับ “ดีมาก” โดยได้
รับการแก้ไขผ่านการน�ำแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งผลจากการด�ำเนินงานวิจัยเมื่อสิ้นสุดวงจรที่ 2
พบว่าบรรลุตามความคาดหวังที่ก�ำหนดไว้ทุกประการ โดยมีการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี
สู่ความเป็นเลิศของนักเรียน ทั้งนี้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน และร่วมกันค้นหาทิศทางด�ำเนินงานของ
โรงเรียนร่วมกัน ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย
ความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก�ำหนด “สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา” โดยมีความเห็นร่วมกัน
ว่าสภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหาของโรงเรียนคือ ทุกกิจกรรมในโครงการของแผนปฏิบัติการส�ำเร็จ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้หลังจากผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้น�ำแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจนแล้วเสร็จ
สามารถสรุปได้ดังนี้
หลังด�ำเนินการวิจัย มีผลการด�ำเนินงานดีขึ้น คือด้านการจัดการเรียนการสอนของครูดีขึ้น พบว่ามี
การจัดกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนที่มีชัดเจน เทคนิคที่ใช้ประกอบการสอนมีรูปแบบหลากหลาย
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น่ า สนใจ ส่ ง ผลท� ำ ให้ ผู ้ เรี ย นมี ก ารพั ฒ นาด้ า นทั ก ษะการปฏิ บั ติ ฝึ ก ซ้ อ มได้ มี ค วามช� ำ นาญมากยิ่ ง ขึ้ น
การเรียนรู้ท�ำความเข้าใจของนักเรียนดีขึ้น นักเรียนก็สามารถเข้าใจวิธีการสอนของครูมากยิ่งขึ้นท�ำให้
การจัดการเรียนการสอนส่งผลพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรใหม่ จากการท�ำกิจกรรมปฏิบัติ ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดี
ตามล�ำดับ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการใช้หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นานักเรียนสูค่ วามเป็นเลิศ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
พระมหาชนะ ชยธมโม (2560) ที่พบว่าบุคคลประกอบด้วยผู้วิจัย ครูผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มบุคคลหมายถึง
กลุม่ บุคคลทีร่ ว่ มวิจยั และโรงเรียนหมายถึงบุคลากรในโรงเรียนเกิดการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริงหลายประการ
นั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อาจสืบเนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้รับการพัฒนา
ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับศักยภาพบุคคลกลุ่มบุคคล
และโรงเรียน ประกอบกับฐานะของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างมีความเท่าเทียมกันในการวิจัยจึงท�ำให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning)
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ คือ เริม่ มีนกั เรียนทีส่ นใจเรียนในวิชาเปียโนเพิม่ มากยิง่ ขึน้ สืบเนือ่ งจากระบบ
การจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคณะครูและผู้เชี่ยวชาญติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ด�ำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาที่เข้มข้น โดยทางโรงเรียนได้
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหม่ โดยมีครูเป็นเพียงผูแ้ นะน�ำ ชีแ้ นะแนวทางแก่ผเู้ รียน จึงท�ำให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนอยากรู้ อยากเก่ง และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถสังเกตได้จาก
พฤติกรรมการเรียน ที่ผู้เรียนมีความรัก และอยากเรียนมากกว่าเดิม ส่งผลให้คะแนนการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางดนตรีสูงขึ้น และมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ผู้เรียนมีความต้องการอยากที่จะ
แสดงผลงาน มีความสนใจในการแข่งขันเปียโน จากที่กล่าวมาในขั้นต้น คือเมื่อผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
แนวทางเทคนิคที่ชัดเจน วิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการปฏิบัติ
เกิดผลดี ส่งผลให้การฝึกซ้อมมีทิศทางที่ด�ำเนินไปอย่างถูกต้อง มีทักษะที่เพิ่มพูนมากขึ้น มีผลงานการแสดง
การก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้โดดเด่นดีขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากการใช้หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นานักเรียนสูค่ วามเป็นเลิศ สอดคล้องกับแนวความคิดของ Mertler (2006) และ
O’Connor, Greene, and Anderson (2006) ที่พบว่า การเรียนรู้โดยการลงมือท�ำ เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้พัฒนาความคิด การตัดสินใจ การท�ำงานร่วมกับคนอื่น สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง กล่าวคือ
ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยประสบการณ์จริง
3. ความรู้ใหม่ (New Knowledge)
ในการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สู่ความเป็นเลิศ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีการส่งเสริม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เพราะเป็นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนได้หลายอย่างไม่ว่าจะ
พัฒนาด้านทักษะปฏิบัติ การเกิดการเรียนรู้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการการแสวงหาความรู้
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนของผู้เรียน จากที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ท�ำการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี
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สู่ความเป็นเลิศ ของนักเรียน โรงเรียนพัชระมิวสิค อะคาเดมี ศรีราชา จนประสบผลส�ำเร็จ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงทั้ ง ที่ ค าดหวั ง และไม่ ค าดหวั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คลกลุ ่ ม บุ ค คล และ
โรงเรียน ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น เป็นผลสืบเนื่องจากการด�ำเนินงานในโครงการ มีกิจกรรมด�ำเนินการ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี การด�ำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สู่ความ
เป็นเลิศ ของนักเรียน โรงเรียนพัชระมิวสิค อะคาเดมี ศรีราชาโดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เป็นการด�ำเนินงาน
ตามกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนของการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การเตรียมการ
(Preparation) 2. การวางแผน (Planning) 3. การปฏิบัติ (Acting) 4. การสังเกต (Observing)
5. การสะท้อนผล (Reflecting) 6. การวางแผนใหม่ (Re–Planning) 7. การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting)
8. การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) 9. การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) 10. การสรุปผล (Conclusion)
สอดคล้องกับแนวคิดของ Coghlan (2019) และ James, Milenkiewicz, and Bucknam (2008)
ที่กล่าวว่า “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข้อจ�ำกัดในการน�ำไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถน�ำเอาประเด็น
ข้อคิดหรือเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำไปใช้ในสถานการณ์อื่นที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันหรือที่ก�ำลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้”
เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับ
การเรียนรู้และการพัฒนาความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานจริงของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยตามหลักการเรียนรู้
จากการกระท�ำ (Action Learning) ตามวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ของกิจกรรมการวางแผน
การปฏิบัติการสังเกตและการสะท้อนผลโดยผลจากการวิจัยจะมีข้อจ�ำกัดในการน�ำไปเผยแพร่เพื่อใช้ใน
วงกว้างเนื่องจากเป็นการวิจัยในบริบทเฉพาะเพียงแต่สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในบริบทที่
คล้ายคลึงกันได้ดงั นัน้ ความรูใ้ หม่ทเี่ กิดขึน้ จากการวิจยั ในครัง้ นีจ้ งึ เป็นความรูใ้ หม่ในบริบทเฉพาะทีเ่ ป็นผลจาก
การด�ำเนินการวิจัยในโรงเรียนพัชระมิวสิค อะคาเดมี ศรีราชาที่อาจมีข้อจ�ำกัดในการน�ำไปใช้ในวงกว้าง
แต่กอ็ าจน�ำไปเป็นกรณีศกึ ษาเพือ่ ประยุกต์ใช้กบั การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรวิชาอืน่ ๆ ได้ ตามกรอบ
แนวคิดการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สู่ความเป็นเลิศ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สู่ความเป็นเลิศ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรดนตรี สู่ความเป็นเลิศ ของนักเรียน
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมบรรลุทุกเป้าหมายการพัฒนาการเรียนรู้นั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะครูเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่ท�ำให้การพัฒนาบรรลุผลส�ำเร็จโดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
ค�ำนึงถึงคุณค่าของคณะครูในสถานศึกษาเป็นส�ำคัญเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดขึ้นกับบุคลากรก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นค่อยเดินหน้าพัฒนาต่อไป
2. ในการท� ำ การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มจะส� ำ เร็ จ ต้ อ งมี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ร ่ ว มงานได้
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อทุกคนจะได้มีความตระหนักและรับรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยให้การ
ด�ำเนินงานราบรื่นและประสบผลส�ำเร็จ
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