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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การ
ปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
2) เพื่อพัฒนาหลักสูตร เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตร เรื่อง การปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิม
พล และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรเกี่ยวกับผลการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิต
ในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทา
สัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรโดยทดลองใช้หลักสูตรกับ
นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 3 จานวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย หลักสูตรเรื่อง
การปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่ม แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถภาคปฏิบัติ
“ทหารใหม่ไปแถว” และการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นความสาคัญ
และต้องการนาอัตลักษณ์ของภารกิจเหล่าทหารดุริยางค์ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ คาดหวังให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เรื่องราวและฝึกปฏิบัติตามสภาพจริงของพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยให้ผู้รู้
ผู้ชานาญการพิเศษของกองดุริยางค์ทหารบกร่วมจัดการเรียนรู้และประเมินผล 2) ผลการพัฒนาหลักสูตร
พบว่า หลักสูตรประกอบด้วย แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย คุณสมบัติผู้เรียน คาอธิบายรายวิชา ผลการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน แนวการดาเนินจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ 10 Ds.Model สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และแผนการ
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จัดการเรียนรู้ จานวน 4 แผน ประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้ 2.1) ประวัติความเป็นมาของธงชัยเฉลิมพล
และพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 2.2) รูปแบบวงโยธวาทิตทหารและบทเพลงในพิธีการ
2.3) แผนการฝึกปฏิบัติในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 2.4) สถานการณ์จาลอง การ
ปฏิบัติในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 3) ทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
ชั้นปีที่ 3 แห่งโรงเรียนดุริ ยางค์ทหารบก จานวน 39 คน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง จัดการเรียนรู้ โดยผู้รู้
ผู้ ช านาญการพิ เ ศษ ครู ผู้ ส อนร่ ว ม และผู้ วิ จั ย ขณะทดลองใช้ ห ลั ก สู ต ร พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามสนใจ
กระตือรือร้นในการเรียน ขยันอดทนและมีวินัย รับผิ ดชอบต่อการฝึกซ้อม และ 4) ผลการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลก่อนและหลังการใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นักเรียนมีความสามารถในภาคปฏิบัติ “ทหารใหม่ไปแถว” อยู่ในระดับสูง และมี ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร ซึ่งทาให้มีความสุขและได้รับประโยชน์จาก การเรียน
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the fundamental data for the
curriculum development on the marching band performance in the ceremony of taking the
oath of allegiane to the colours for the royal thai army school of music 2) to develop the
curriculum on the marching band performance in the ceremony of taking the oath of
allegiance to the colours for the royal thai army school of music 3) to implement the
curriculum on the marching band performance in the ceremony of taking the oath of
allegiance to the colours and 4) to evaluate and improve the curriculum on the marching
band performance in the ceremony of taking the oath of allegiance to the colours, the
curriculum was implemented with 39 third year students at the royal thai army school of
music, the research of instruments were curriculum on the marching band performance in the
ceremony of taking the oath of allegiance to the colours, questionnaires, interview form, focus
group discussion guideline, a learning outcome test and evaluation form of ability of marching
band performance project. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation,
t-test dependent and content analysis.
The research results were as follow : 1) the fundamental data revealed that the
students and involved persons realized the importance of the royal thai army band
Identity mission and would like to invite them of participate in planning the learning
programme. Army band leaders expected the students to study and rehearsal their
marching band performance in the ceremony of taking the oath of allegiance to the colours
wholeheaetedly. The developed curriculum was taught and evaluated by the army band
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experts and teachers 2) the developed curriculum were consisted of philosophy,
principle, objectives, quality of learners, learning outcome, learning content, course
description, learning schedule, learning programme by 10 Ds.model, instructional
guideline, instructional media, measurement and assessment process and four lesson
plans which included the contents of 2.1) History of regimental standard and the
ceremony of taking the oath of allegiance to the colours, 2.2) Formation of military band
and songs used in the ceremony, 2.3) Rehearsal planning of the whole procedure, 2.4)
Performance in the ceremony of taking the oath of allegiance to the colours 3) The
developed curriculum was implemented with 39 third year students, at the royal thai
army school of music for 20 hours. The teachers and the army band experts and
researcher conducted the learning activities. During the whole period, students were
actively participated in. and 4) The results of curriculum evaluation and improvement
indicated that the students’ pretest-posttest learning outcome scores were statistically
significant different at the .05 level, third year students had the ability of marching band
performance in the ceremony of taking the oath of allegiance to the colours at excellence
level. The students agreed that they were satisfied with the developed curriculum which
made them happy and useful while attending classroom.
บทนา
ในยุคโลกไร้พรหมแดนและยุคข้อมูลข่าวสารทาให้สังคมโลกมีความเจริญก้าวหน้าและมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา กระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาก็คือ การศึกษาเพราะการศึกษามีบทบาทและ
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อวิถีของคนและสังคม โดยเฉพาะการเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นภารกิจของ
การศึกษาโดยตรง และการศึกษาที่ดีนั้นจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี (รุ่ง แก้วแดง 2543 : 1) ผลจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทาให้สังคมข่าวสารข้อมูลโลกถูกหล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวไร้พรหมแดนเปรียบเสมือนว่าเป็นสังคม
หมู่บ้านโลก (Global Village) มีความเชื่อมโยงกันโดยไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ต้องพึ่งพาอาศัยกันมาก
ขึ้น แต่ก็เป็นโลกแห่งการแข่งขันสูงด้วยเช่นกัน ประเทศใดที่คนมีคุณภาพประเทศนั้นก็สามารถพัฒนา
ประเทศไปได้อย่างรวดเร็ว ตรงกันข้ามประเทศใดที่คนด้อยคุณภาพก็จะเกิดปัญหามีความล่าช้าในการ
พัฒนาประเทศ สาเหตุอันมีที่มาจากความอ่อนแอ ขาดคุณภาพของคนในประเทศจึงจะต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วนและทุกฝ่าย ต่างมีความเห็นตรงกันว่า หัวใจที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศคือการพัฒนา
คุณภาพของคน และสิ่งที่จะช่วยในการพั ฒนาคนก็คือการศึกษา ดังพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตอนหนึ่งว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความ
ประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การ
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พัฒนาประเทศก็ย่อมทาได้สะดวก ราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนรวดเร็ว ” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2540) และในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนและประชาชนของประเทศนั้น หลักสูตรถือเป็น
หัวใจสาคัญของการจัดการศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือในการกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อที่จะ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทั กษะในการดารงชีวิต สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพการงานอาชีพของ
ตนเอง เป็น กาลั งพล พลเมืองที่มีคุณภาพและส่งผลให้ ห น่ว ยงาน สั งคมเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
หลักสูตรที่ดีต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
มีความหมายต่อชีวิตผู้เรียน และเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม และหลักสูตรที่ดีจะต้อง
สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย (บุญเลี้ยง ทุมทอง 2553 : 1) ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดภารกิจของสถานศึกษายุคใหม่ให้มีความหลากหลายมีการจั ด
การศึ ก ษาหลายรู ป แบบจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ จั ด ท าสาระหลั ก สู ต รระดั บ
สถานศึกษา ส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (ดาริ
บุญชู 2545 : 3-6) ทั้งยั งเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่
2/2549 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ข้อที่ 2 กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช. กาหนดให้มี
สมรรถนะที่ได้จากมาตรฐานวิช าชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดับฝี มือ ตรงตามความ
ต้อ งการของสาขาอาชี พ สถานประกอบการ ชุม ชน มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ แก้ ปัญ หา
วางแผน ดาเนินการ ตรวจสอบและบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ ในระดับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นผู้ที่
มีคุณธรรมจริยธรรม และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน เป็นต้น
นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย (คาสั่งกองทัพไทย เฉพาะที่ 55/51)และนโยบายการศึกษา
ของกองทัพบก พ.ศ. 2550-2554 (คาสั่ ง ทบ. ที่ 1/ 2549 ลงวันที่ 6 กัน ยายน 2549) กาหนดเป็ น
แผนพัฒนากาลังพลกองทัพบก พ.ศ. 2553-2554 (ส่งเสริมการศึกษา- มุ่งพัฒนากาลังพล) อย่างสอดคล้อง
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า กองทัพไทยมีภารกิจที่สาคัญยิ่งในการจัดเตรียมกาลังกองทัพไทยให้
สามารถปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจาเป็นต้องพัฒนากาลังพลให้
มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างทัศนคติในความเป็นทหารอาชีพ พร้อมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์
ความรักชาติ และยกระดับการศึกษาของกาลังพลให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ให้
สามารถสร้างกาลังพลของกองทัพไทยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยกาหนดและออกแบบหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับภารกิจ หลักนิยมทางทหาร และวิชาการทหาร โดยเน้นการให้ความรู้ ประสบการณ์ และ
การฝึกอบรมที่ต้องนาไปใช้ในการปฏิบัติงานราชการทหาร พัฒนากองทัพไทยให้เป็นองค์กรบริหารแนว
ใหม่ ซึ่งการศึกษาของทหารบกนั้นถือว่าเป็นการศึกษาเฉพาะทาง ซึ่งหมายความว่าเน้นการศึกษาที่จัดโดย
หน่วยงานเพื่อผลิตบุคลากรตามความชานาญและความต้องการของหน่วยงานที่ไม่สามารถดาเนินการใน
สถาบันการศึกษาได้ทั่วไป การดาเนินการด้านการศึกษาของ ทหารบก จึงเป็นการสร้างความพร้อมให้กับ
กาลั ง พลในการปฏิ บั ติง านเพื่อ สามารถตอบสนองแนวทางการใช้ กาลั ง ของกองทัพ บกได้ ทุ กรู ปแบบ
สถานศึกษาของกองทัพบกสามารถปรับปรุง สร้างหลักสูตร เอกสาร ตาราต่าง ๆ ขึ้นเอง เพื่อให้ทันต่อ
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สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และจาเป็นต้องใช้ในยุคปัจจุบัน โดยคานึงถึงงบประมาณ ความจาเป็น
ตลอดจนผลประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานของหน่วยและสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก
อย่างแท้จริง
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่ งที่จะต้องพัฒนาบริบทของการเรียนการ
สอนภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน
อยู่ เสมอ นอกจากนี้ ยั งต้ องเป็ น ไปตามแนวทางลั กษณะภารกิ จดนตรีทางทหารที่ทางกองทัพกาหนด
สอดคล้องกับ ไทเลอร์ (Tyler) ทาบา (Taba) กู๊ด (Good) เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and
Alexander) ได้ ใ ห้ ค วามหมายเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสอดคล้ อ งกั น ว่ า การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
(Curriculum Development) หมายถึง การจัดทาหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดี
ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของบุ คคล และสภาพสั งคม การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสามารถดาเนินการได้หลากหลายรูปแบบวิธี และหลากหลายประเด็นตามลักษณะรายวิชา
ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ก็คือแนวทางหรือวิธีการหนึ่งที่สามารถนาสาระความรู้ในรายวิชาโยธวาทิตและวิชาการแปรขบวนมาบูรณา
การกับการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ด้วยการจัดทาเนื้อหา
และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสร้างความหลายหลายของมวลประสบการณ์วิชาชีพทหารดุริยางค์
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับภารงาน เป้าหมายของหน่วยงานและคุณลักษณะทางทหารตามที่กองทัพกาหนด
มาข้างต้น
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกได้จัดทา และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามาตามยุคสมัย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการผลิต “ทหารเหล่าดุริยางค์” ให้มีคุณสมบัติตามที่กองทัพกาหนด ตอบสนองต่อ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามระบบการศึกษาของชาติจนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้ดาเนินการใน
ส่วนของเนื้อหาที่สอดคล้อง หรือบูรณาการกับภารกิจดนตรีของกองดุริยางค์ทหารบกมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร อีกทั้งโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกยังไม่เคยมีหลักสูตรที่บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิต
ทหารมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน หรือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ผู้วิจัยจึง
ได้นาบริบท รูปแบบลักษณะการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
มาบูรณาการจัดการเรียนการสอน เพราะรูปแบบการปฏิบัติในพิธี ดังกล่าวและการสวนสนามของทหาร
นอกจากเป็ น การกระท าสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณตนถวายความจงรั ก ภั ก ดี ข องเหล่ า ทหารแล้ ว ยั ง เป็ น การ
เทิดพระเกียรติยศสูงสุดแด่องค์จอมทัพไทยผ่านสัญลักษณ์ “ธงชัยเฉลิมพล” ซึ่งเป็นธงประจาหน่วยทหาร
ที่ทหารถือว่ามีความสาคัญยิ่งต่อหน่วยทหาร มีความศักดิ์สิ ทธิ์และเป็นธงแทนองค์พระมหากษัตริย์ หรือ
“องค์จอมทัพไทย” ซึ่งหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลประจาหน่วยจะต้องรักษาไว้ด้วยชีวิต
จากการสั มภาษณ์ ผู้ บังคับ กองโรงเรี ย นดุริ ยางค์ทหารบก รองผู้ บังคับกองโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
หัวหน้าแผนกดนตรีกองดุริยางค์ทหารบก หัวหน้าแผนกวิทยาการกองดุริยางค์ทหารบก และการสนทนา
กลุ่มกับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ต่างได้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนา
หลั ก สู ตรที่มี เนื้ อ หาการน าอั ตลั กษณ์ ภ ารกิจ ของวงโยธวาทิต กองดุริย างค์ทหารบกในพิธี กระทาสั ต ย์
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ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล มาบูรณาการเป็นมวลสาระและประสบการณ์ให้นักเรียนดุริยางค์ทหารบก
ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็น ผู้ที่กาลังจะสาเร็ จจบการศึกษา ได้เรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ในองค์ประกอบ
ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อจะได้
เป็นผู้ทมี่ ีความพร้อมรับปฏิบัติภารกิจดนตรีของกองดุริยางค์ทหารบกต่อไป
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้ น ได้แสดงให้เห็นว่า การพัฒนา
หลักสูตรเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ ผู้วิจัยในฐานะเป็นกาลังพลของกองทัพบก เป็นบุคลากรทางการศึกษา
ของกองดุริยางค์ทหารบก เป็นอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่การสอนนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จึงมีความสนใจที่
จะทาการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อันจะเป็นเครื่องประกันความสาเร็จและประสิทธิภาพของกาลังพลเหล่า
ทหารดุริยางค์ต่อไป และที่สาคัญจะต้องสามารถตอบสนองและสอดคล้องกับภารกิจของกองทัพ และ
วัตถุประสงค์ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ วงโยธวาทิ ต ในพิ ธี ก ระท าสั ต ย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาหลักสูตร เรื่องการปฏิบัติภารกิจ วงโยธวาทิตในพิธี
กระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อ
ธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
3. เพื่อทดลองใช้หลักสูตร เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อ
ธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติตามภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ที่ได้รับมอบหมาย และ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธ
วาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
คาถามของการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาหลักสูตร เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เป็นอย่างไร
2. หลักสูตร เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิม
พล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
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3. การทดลองใช้หลักสูตร เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่ อ
ธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ดาเนินการอย่างไร
4. ผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตของนักเรียนดุริยางค์ทหารบกก่อนใช้
และหลังใช้หลักสูตร แตกต่างกันหรือไม่ นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ วงโยธวาทิตในพิธี
กระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อยู่ในระดับใด และเป็นอย่างไร ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
หลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อยู่ในระดับใด
และเป็นอย่างไร
สมมติฐานของการวิจัย
ผลการเรียนรู้ เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิม
พลก่อนและหลังใช้หลักสูตร เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัย
เฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อให้งานวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 1-3 ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารบก ใน
ตาแหน่งผู้บังคับกองโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก รองผู้บังคับกองโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก หัวหน้าแผนก
ดนตรีกองดุริยางค์ทหารบก หัวหน้าแผนกวิทยาการกองดุริยางค์ทหารบก หัวหน้าแผนกการศึกษาโรงเรียน
ดุริยางค์ทหารบก หัวหน้าหมวดโยธวาทิตแผนกดนตรีกองดุริยางค์ทหารบก หัวหน้าสานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก หัวหน้าวิชาดุริยางค์และครูผู้สอน รายวิชาปฏิบัติเครื่องมือ
ดนตรี รวมทั้งสิ้นจานวน 117 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหลักสูตร เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทา
สัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลได้แก่ นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2554 แห่งโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก จานวน 39 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
3.1 ตัว แปรต้ น ได้แก่ หลั กสู ตร เรื่อ งการปฏิ บัติภ ารกิ จวงโยธวาทิ ตในพิธีก ระท าสั ต ย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
3.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย
3.2.1 ผลการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีก ระทาสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล
3.2.2 ความสามารถในการปฏิบัติตามภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล
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3.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตใน
พิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
4. ระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 27
กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555 ใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง จานวน 2 สัปดาห์ รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง
5. เนื้อหาของหลักสูตร เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ ปฏิญาณตนต่อ
ธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก กาหนดสาระให้นักเรียนดุริยางค์ทหารบกได้เรียนรู้โดย
กาหนดเนื้อหาหลักสูตรเป็น 2 ภาค คือ หลักสูตรภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดังนี้
5.1 หลักสูตรภาคทฤษฏี “ทหารเก่าเล่ าเรื่อง” ประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมา
ความสาคัญของธงชัยเฉลิมพลและพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 2) รูปแบบวงโยธวาทิต
ทหารและบทเพลงในพิธีการ และ 3) แผนการฝึกปฏิบัติในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
5.2 หลักสูตรภาคปฏิบัติ “ทหารใหม่ไปแถว” ประกอบด้วย สถานการณ์จาลองการปฏิบัติ
ภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ให้ความหมายศัพท์เฉพาะสาหรับการวิจัย ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการสร้างมวลประสบการณ์ แผนและแนวการจัด
การศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนดุริ ยางค์ทหารบก เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิต ในพิธีกระทาสัตย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่จริงของทหารเหล่าดุริยางค์ ที่ดาเนินไป
ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการหลักสูตรของนักเรียน
ดุริ ย างค์ทหารบกและความคิดเห็ น ของผู้ บังคั บบัญชาที่เกี่ ยวข้อง 2) การพั ฒ นาหลั กสู ตร 3) การน า
หลักสูตรไปใช้ และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
2. หลักสูตร เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
หมายถึง มวลประสบการณ์และแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจดนตรีทางทหารของ
กองดุริยางค์ทหารบก ซึ่งเป็นภารกิจอันสาคัญยิ่งของทหารเหล่าดุริยางค์โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย 1)
ประวัติความเป็นมา ความสาคัญของธงชัยเฉลิมพลและพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 2)
รูปแบบวงโยธวาทิตทหารและบทเพลงในพิธีการ 3) แผนการฝึกปฏิบัติในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อ
ธงชัยเฉลิมพล และ 4) สถานการณ์จาลองการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อ
ธงชัยเฉลิมพลที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
3. ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนด้านความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนซึ่งได้จาก การทา
แบบทดสอบเนื้อหาภาคทฤษฎีในเรื่องประวัติความเป็นมา ความสาคัญ รูปแบบวงโยธวาทิตทหาร บท
เพลงในพิธีการ และแผนการฝึกปฏิบัติในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยใช้แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน
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4. ผลความสามารถในการปฏิบัติ หมายถึ ง คะแนนที่ไ ด้จ ากการประเมินการปฏิ บัติ ของ
นักเรียนในการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลด้านขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย ขั้นตอนนาแถวทหารเข้าประจาที่ ขั้นตอนการบรรเลง รับประธานในพิธี ขั้นตอนการ
ตรวจพลสวนสนาม ขั้นตอนการเชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าประจาแท่น ขั้นตอนประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท
ขั้นตอนการเชิญธงชัยเฉลิมพลกลับเข้าประจาแถว ขั้นตอนการสวนสนาม ขั้นตอนการบรรเลงส่งประธานใน
พิธี ขั้นตอนการนาแถวทหารกลับ และขั้นตอนการปฏิบัติของสัญญาณแตรเดี่ยว ซึ่งประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินความสามารถภาคปฏิบัติ “ทหารใหม่ไปแถว”
5. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึก ของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 3
ที่มีต่อหลักสูตร เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิ ตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลในด้าน
การจัดการเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ โดยประเมินด้วยการตอบแบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็น
6. นักเรียนดุริยางค์ทหารบก หมายถึง บุคคลพลเรือนซึ่งผ่านการทดสอบได้รับคัดเลือกเข้ารับ
การฝึกและศึกษาในหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก และเมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้าเป็น
นายทหารชั้นประทวน เหล่าทหารดุริยางค์ประจาการในกองทัพบก
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเรื่อง การปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณ
ตนต่อธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เป็นลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development : R & D ) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest - Posttest Design
(แบบกลุ่ ม เดี ย วทดสอบก่ อ นและหลั ง ) โดยใช้ นัก เรี ยนดุ ริ ย างค์ ท หารบก ชั้ น ปี ที่ 3 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 แห่งโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก จานวน 39 คน เป็นหน่วยการวิเคราะห์ ผู้วิ จัยได้กาหนด
รายละเอียดการดาเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (R1 : Research) : ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้
เป็นการศึกษาเพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ ความคิดเห็น ข้อมูลการปฏิบัติภารกิจวงโยธ
วาทิตของกองดุริยางค์ทหารบก โดยวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกหมายเลข
หลั ก สู ต ร 901 - ณ - 021, 022 ส าหรั บ นั ก เรี ย นดุ ริ ย างค์ ท หารบกและนโยบายด้ า นการศึ ก ษาของ
กองทัพบก จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารบก รองผู้บังคับกองโรงเรียนดุริยางค์
ทหารบก หัวหน้าแผนกดนตรีกองดุริยางค์ทหารบก หัวหน้าแผนกวิทยาการกองดุริยางค์ทหารบกหัวหน้า
หมวดโยธวาทิต แผนกดนตรีกองดุริยางค์ทหารบก หัวหน้าแผนกการศึกษาโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
หัวหน้าสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายดุริยางค์โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ครูผู้สอนวิชา
ปฏิบัติเครื่องมือดนตรีโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก และนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 54
คน ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุ่มและสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (D1 : Development) : พัฒนาหลักสูตร การดาเนินการวิจัยใน
ขั้นตอนนี้เป็นการนาผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานมากาหนดโครงร่างหลักสูตร แล้วนาโครงร่างหลักสูตร
มาให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบภายใน
โครงร่างหลักสูตร แล้วปรับปรุงแก้ไขโครงร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาหลักสูตร
ไปทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (R2 : Research) : ทดลองใช้หลักสูตร การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้
เป็ น การน าหลั กสู ตรที่ พัฒ นาขึ้น และได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ ว ไปทดลองใช้กับกลุ่ มตัว อย่าง คือ
นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก จานวน
39 คน การทดลองใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest คือ กลุ่มเดียวสอบก่อน
และหลัง (มาเรียม นิลพันธุ์ 2547 : 143-144) โดยก่อนการทดลองทาการทดสอบความรู้ก่อนเรียนกับ
กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน หลังจากนั้นจึงดาเนินการสอนตามหลักสูตรทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 10 Ds.model ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฏี “ทหารเก่าเล่าเรื่อง” ให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบด้วยแบบทดสอบวัด
ความรู้หลังเรียน เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กลุ่มตัวอย่างแสดงผลงานการปฏิบัติ
ภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ตามสถานการณ์จาลองเพื่อรับการ
ประเมินความสามารถภาคปฏิบัติ “ทหารใหม่ไปแถว” และทาการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนัน เรียนที่มี
ต่อหลักสูตร หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้โปรแกรม SPSS
for windows
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (D2 : Development) : ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร การ
ดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยประเมินจากผลการเรียนรู้ภาค
ทฤษฏี ความสามารถภาคปฏิบัติและ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวง
โยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของกลุ่มตัวอย่างว่าผ่านตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
หรือไม่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. หลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก พร้อมแผนการสอนตามเนื้อหาในหลักสูตร จานวน 4 แผน ใช้ เวลา 20
ชั่วโมง ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธี
กระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล สาหรับนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรง โดยผู้เชี่ยวชาญ
371

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Veridian E-Journal, SU Vol.5 No. 2 May - August 2012

3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิต
ในพิธีกระทาสัตย์ ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิ มพล สาหรับผู้บังคับบั ญชาระดับอานวยการ ซึ่งได้ผ่ านการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยผู้เชี่ยวชาญ
4. ประเด็ น สนทนากลุ่ ม ส าหรั บ หั ว หน้า ฝ่ า ยและหน้ า ส่ ว นงานการศึ ก ษา ครู อาจารย์ ข อง
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงตามประเด็นสนทนา ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยผู้เชี่ยวชาญ
5. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณ
ตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยผู้เชี่ยวชาญ
6. แบบประเมิน ความสามารถภาคปฏิ บัติ “ทหารใหม่ ไปแถว” ซึ่ งได้ ผ่ า นการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยผู้เชี่ยวชาญ
7. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรง โดยผู้เชี่ยวชาญ
สรุปผลกาวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร พบว่า นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องต้องการ
ให้พัฒนาหลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัย เฉลิมพล ซึ่ง
เป็นอัตลักษณ์ภารกิจที่สาคัญของทหารเหล่าดุริยางค์ มีความคาดหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวและฝึก
ทักษะการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชั ยเฉลิมพล โดยมีผู้รู้ ผู้ชานาญการ
พิเศษของ กองดุริยางค์ทหารบกเข้ามาร่วมสอน และประเมินผล
2. ผลการพัฒนาหลักสูตร พบว่า หลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทา
สัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประกอบด้วย แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย คาอธิบายรายวิชา ผลการ
เรี ยนรู้ โครงสร้าง/เวลาเรี ยน สาระการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่ อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 4 แผน ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้
แผนที่ 1 : ประวัติความเป็นมา ความสาคัญของธงชัยเฉลิมพลและพิธีกระทาสัตย์ ปฏิญาณตนต่อธงชัย
เฉลิมพล แผนการจัดการเรียนรู้แผนที่ 2 : รูปแบบวงโยธวาทิตทหารและบทเพลงในพิธีการ และแผนการ
จัดการเรียนรู้แผนที่ 3 : แผนการฝึกปฏิบัติในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และแผนการ
จัดการเรียนรู้แผนที่ 4 : สถานการณ์จาลองการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิ ตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อ
ธงชัยเฉลิมพล
ผลการประเมินความสอดคล้องและเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร พบว่า ส่วนประกอบ
ของโครงร่างหลักสูตร มีค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 แสดงว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องและ
เหมาะสม ในการนาไปทดลองใช้
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนให้ความสนใจ มีความกระตือรือร้นร่วมมือใน
การทากิจกรรมตาหลักสูตรอย่างมีระบบ ระเบียบ และมีผลการเรียนรู้ดังนี้
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3.1 นักเรียนมีผลการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณ
ตนต่อธงชัยเฉลิมพล ก่อนใช้หลักสูตรและหลังการใช้หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยหลังการใช้หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร
3.2 นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล อยู่ในระดับสูงมาก
3.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความพึงพอใจที่ได้เรียนหลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวง
โยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
4. ผลการประเมินหลักสูตร จากการประเมินหลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตใน
พิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก พบว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสมและสามารถส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและเจตคติของนักเรียนดุริยางค์
ทหารบก ชั้นปีที่ 3 ได้จริง ดังนั้นจึงถือได้ว่าหลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ทีพ่ ัฒนาขึ้นมีคุณภาพและเหมาะสมในการ
นาไปใช้จัดการเรียนการสอนสาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกได้
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่าผู้บังคับบัญชา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความต้องการ
ให้พัฒนาหลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสั ตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และ
คาดหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาและความสาคัญของธงชัยเฉลิมพล รูปแบบวงโยธ
วาทิตทหาร บทเพลงที่ใช้บรรเลงในพิธีการ รูปแบบและแผนการฝึกซ้อม จนกระทั่งถึงขั้นการแสดงผลงาน
การปฏิบัติตามสถานการณ์จาลองตามลาดับพิธีจริง โดยต้องการให้ผู้รู้ผู้ชานาญการพิเศษของกองดุริยางค์
ทหารบกร่ ว มสอน และประเมิน ผลการเรีย นตามสภาพจริ ง ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า โรงเรี ยนดุริย างค์
ทหารบกเป็นโรงเรียนทหารเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบกที่มีแนวทางการดาเนินการตามแผนการ
พัฒนาด้านการศึกษาของกองทัพ ให้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เน้นการศึกษาที่จัดโดยหน่วยงานเพื่อ
ผลิ ต บุ ค ลากรตามความช านาญและความต้ อ งการของหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การใน
สถาบันการศึกษาได้ทั่วไป การดาเนินการด้านการศึกษาของทหารบก จึงเป็นการสร้างความพร้อมให้กับ
กาลั ง พลในการปฏิ บั ติง านเพื่อ สามารถตอบสนองแนวทางการใช้ กาลั ง ของกองทัพ บกได้ ทุ กรู ปแบบ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พันเอกวิชา สิงหสุรศักดิ์ (2551 : บทคัดย่อ) ที่พบว่าธงชัยเฉลิมพลเป็นอัต
ลักษณ์ที่สาคัญของกองทัพบก ดังนั้นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับธงชัยเฉลิมพลนั้นจะต้องมีความเหมาะสม สง่างาม
น่าที่จะดารงรักษาไว้และสืบทอดต่อไป ที่สาคัญอย่างยิ่งกาลังพลจะได้รับการปลูกฝังจิตสานึกในความเป็น
ทหารของชาติและยึดมั่นในคาปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของชิทโกเพการ์
(Chitgopekar 2007 : 178) ได้ศึกษาการวางโครงสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนและอัตลักษณ์ในตัวบุคคล
พบว่า ระบบสั ญ ลั ก ษณ์ เรื่ อ งราวที่ เ ล่ า ขานสื บ ต่ อกั นมา ประเพณี ป ฏิบั ติ และเครือ ข่ ายทางสั ง คม คื อ
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แหล่งกาเนิดของอัตลักษณ์ซึ่งจะช่วยสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์แบบ Marathi ซึ่งเป็นเครื่องแสดงความ
เป็นตัวตนของชุมชน
2. ผลการพัฒนาหลักสูตร ผู้วิจัยได้นาผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาเป็นข้อมู ลในการกาหนด
โครงร่ างหลั ก สู ตรเรื่ องการปฏิบั ติภ ารกิจ วงโยธวาทิตในพิธีกระทาสั ต ย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิ มพล
สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ที่ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย คุณสมบัติของผู้เรียน ผล
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน แนวการดาเนินการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสู ตร รูปแบบการจั ดการเรี ยนรู้แบบ 10 Ds.model สื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 4 แผน โดยผู้วิจัยได้จัดองค์ประกอบของหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมครบถ้วนและสอดคล้องกับแนวทางการรับราชการของทหารเหล่าดุริยางค์ และเมื่อนาโครง
ร่างหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องและเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆของ
หลักสูตร ผลการประเมินความสอดคล้องและเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร พบว่า ส่วนประกอบของ
โครงร่างหลักสูตร มีค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 แสดงว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องและ
เหมาะสม ในการนาไปทดลองใช้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า หลักสูตรสร้างจากการสารวจความต้องการของ
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ซึ่ง นอกจากนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับ
แนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2543 : 77) ได้เสนอรูปแบบและแนวคิดของขั้นตอน กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรแบบครบวงจรแบ่งเป็น 3 ระบบ โดยเริ่มต้นมาจากระบบการร่างหลักสูตร ระบบการนาหลักสูตร
ไปใช้ ระบบการประเมินหลักสูตร โดยที่แต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกัน เช่นเดียวกันกับ
สงัด อุทรานันท์ ในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรขั้นที่ 7 ว่า หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบและประเมินผล
เบื้องต้นแล้ว หากพบว่าหลักสูตรมีข้อบกพร่องจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องหรือเหมาะสม ก่อนที่
จะนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาจริง ทั้งนี้เพื่อให้การใช้หลักสูตรบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตร จากการทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 3
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก จานวน 39 คน ที่จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรเรื่องการ
ปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จานวน 4 แผน พบว่า นักเรียน
มีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งในกิจกรรมการเรียนรู้ ภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ เน้นการปฏิบัติจริง
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งเหมาะกับนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ระดับชั้นสูงสุด มีการใช้สื่อ แหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ได้ไปฝึก ศึกษานอกสถานที่ ได้เรียนในสิ่งที่
ไม่เคยรู้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมด ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่สาหรับนักเรียนและตรงกับ แนวทางการรับราชการ
ของทหารเหล่าดุริยางค์อย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม (2537 : 270)
ที่กล่าวว่า ในการเรียนรู้ต้องเน้นความสาคัญของการให้นักเรียนเป็นผู้กระทา มีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เน้นกระบวนการของการเรียนรู้ จัดบรรยากาศของห้องเรียนให้ส่งเสริ มความอยากรู้
อยากเห็นและเลือกวิธีการที่เรียนรู้เองด้วยการค้นพบ และงานวิจัยของจริยา ศรีเพชร (2550 :183) จตุ
พร จันทร์เรือง (2549 : 129) และภัททิยา สามงามยา (2545 : 138) ที่พัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้
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เน้นการปฏิบัติจริง มีกิจกรรมที่หลายหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน ทาให้นักเรียนมีความ
สนใจ กระตือรือร้น และสนุกในการเรียนรู้ โดยมีผลการเรียนรู้ดังนี้
3.1 นักเรียนมีผลการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณ
ตนต่อธงชัยเฉลิมพล ก่อนใช้หลักสูตรและหลังการใช้หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยโดยคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้หลังการทดลองใช้หลักสูตร (
X = 35.28, S.D. = 2.70) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร ( X = 14.72,
S.D. = 2.62)
3.2 นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินเป็นภาพรวม พบว่า นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่
3 มีระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจอยู่ในระดับสูง มาก ( X = 3.53, S.D. = 0.17 ) และได้รับคา
ชมเชยทั้งจากผู้บังคับกองโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ร่วมชมทุกท่าน
ว่าเป็นผลงานที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของนักเรียนดุริยางค์ทหารบกชั้นปีที่ 3 และสะท้อนถึงความมี
คุณภาพที่ดีของหลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
3.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บรรยากาศ
ในการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนหลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทา
สัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
4. ผลการประเมินหลักสูตร หลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกทีผ่ ู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการ
ประเมินและปรับปรุงแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องตามลาดับทั้งจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตร ด้านเนื้อหาและด้านการวัดและประเมินผล แล้ วจึงนาไปทดลองใช้กับนักเรียนดุริยางค์
ทหารบก ชั้นปีที่ 3 จนได้หลักสูตรที่มีคุณภาพตรงตามแนวทางการรับราชการของทหารเหล่าดุริยางค์ และ
เป้าหมายของโรงเรียนดุริยางค์หารบก ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างมี
ระบบและเป็นขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2543 :
77) ได้เสนอรูปแบบและแนวคิดของขั้นตอน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรแบ่งเป็น 3 ระบบ
โดยเริ่มต้นมาจากระบบการร่างหลักสูตร ระบบการนาหลักสูตรไปใช้ ระบบการประเมินหลักสูตร โดยที่แต่
ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกัน เช่นเดียวกันกับสงัด อุทรานันท์ ในขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรขั้นที่ 7 ว่า หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบและประเมินผลเบื้องต้นแล้ว หากพบว่าหลักสูตรมี
ข้อบกพร่องจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องหรือเหมาะสม ก่อนที่จะนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา
จริง ทั้งนี้เพื่อให้การใช้หลักสู ตรบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ส่วนใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539 :
124-135, อ้างถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง 2553 : 209-214) ยังได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาใหม่ในขั้นตอนที่ 2 ว่าด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พื้ น ฐาน เกี่ ย วกั บ สภาพและความต้ อ งการของชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รที่ จั ด ท าขึ้ น เหมาะสมกั บ การ
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เปลี่ยนแปลงและความต้องการของท้องถิ่น การศึกษาสภาพและความต้องการของชุมชน และโอลิวา
(Oliva 2005 : 16-17) ที่กล่าวว่า เนื้อหาในหลักสูตรต้องกาหนดให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ห น้ า ที่ ใ นการพั ฒ นาสั ง คมต่ อ ไป จนท าให้ ไ ด้ ห ลั ก สู ต รที่ มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของอัตลักษณ์ภารกิจทหารเหล่าดุริยางค์กองทัพบก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาหลักสูตรไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้หลักสูตรนักเรียนมีผลการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติ
ภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลสูงขึ้น ดังนั้นโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการเรื่องราวที่เป็นอัตลักษณ์ภารกิจของทหารเหล่าดุริยางค์ อื่น ๆ มาจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ได้แก่ ภารกิจเกี่ยวกับการรับเสด็จ ภารกิจแถวกฐินหลวง และ
ภารกิจเกี่ยวกับพิธีการทั่วไป เป็นต้น โดยร่วมมือกับผู้รู้ ผู้ชานาญการพิเศษและบุค ลากรของกองดุริยางค์
ทหารบก ในการจัดการเรียนรู้
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่ 3 เรื่องแผน
การฝึกปฏิบัติในพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ต่ากว่าเรื่องอื่น ๆ ดังนั้นครูผู้สอนควรปรับ
วิธีการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจให้ง่ายขึ้น เพิ่มสื่อ และเวลาในการเรียนรู้ให้มากขึ้น
1.3 จากผลการวิจั ย พบว่า ความสามารถในการการปฏิบั ติภ ารกิจวงโยธวาทิตในพิ ธี
กระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ที่นักเรียนได้รับการประเมินมีระดับความสามารถโดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ สูง ดังนั้นครูผู้สอนควรจั ดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและต่อยอด ทักษะการปฏิบัติภารกิจ
วงโยธ
วาทิตเหล่านี้ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 จากผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรเรื่องการปฏิบัติภารกิจวงโยธวาทิตในพิธีกระทาสัตย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล สาหรับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก มีแนวทางที่สอดคล้องกับแผนงานและ
นโยบายด้านการศึกษาของกองทัพบก ได้รับการเห็นชอบ สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในกองดุริยางค์
ทหารบก และสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกควรส่งเสริม
ให้มีการดาเนินพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในทุกระดับชั้น และ มีสาระมวลความรู้ ประสบการณ์ด้าน
อื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในความเป็นทหารเหล่าดุริยางค์มากขึ้น
2.2 จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติโดยใช้รูปแบบ
การจั ดการเรี ย นรู้ แบบ 10 Ds.Model มี สื่ อและแหล่ งเรียนรู้ที่ทันสมัย และหลากหลาย เช่น ผู้ รู้
ผู้ช านาญการพิเศษด้านการดนตรี ที่เกี่ย วข้องกับหลั กสู ตร มาช่ว ยในการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรง ช่ว ยให้ การสื บ ค้ น ความรู้เกี่ ยวกับ การปฏิบัติภ ารกิจ วงโยธวาทิ ตในพิ ธีกระทา สั ต ย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลได้ดีขึ้น ดังนั้นโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกควรส่งเสริมให้มีการนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น หรือส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆที่เหมาะสมมา
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ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป ทั้งยังควรส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญการพิเศษด้าน
การสอนมาร่ว มจัดการเรียนรู้ และเลื อกใช้แหล่งการเรียนรู้ สื่อการสอนประเภทดังกล่าวมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยใช้เรื่องราวที่เป็นอัตลักษณ์ภารกิจของทหาร
เหล่าดุริยางค์ ในแต่ละหมวดวงดุริยางค์ เช่น การปฏิบัติภารกิจดนตรีแบบดนตรีคลาสสิค ของหมวดวง
ดนตรีสากล การปฏิบัติภารกิจดนตรีแบบ ป๊อบ แจ๊ส ของหมวดวงหัสดนตรี และการปฏิบัติดนตรีแบบไทย
เดิม ของหมวดวงดนตรีไทย เป็นต้น
3.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยใช้เรื่องราวการปฏิบัติภารกิจดนตรีร่วมกับ
ดุริยางค์ทั้ง 3 เหล่าทัพ เช่น ภารกิจแถวงานกีฬากองทัพไทย เป็นต้น
3.3 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียนดุริยางค์ทั้ง 3 เหล่าทัพ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการเรียนการสอนร่วมกันในสายงานเหล่าดุริยางค์ ของกองทัพไทยต่อไป
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