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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและศึกษา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมครู เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21 กลุม่
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นครูผสู้ อนวิชาดนตรีศกึ ษา เขต
พืน้ ทีก่ รุงเทพมาหานคร จ�ำนวน 139 คน ใช้วธิ กี ารคัดเลือก
กลุม่ ตัวอย่างด้วยการสุม่ อย่างง่าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
คือ 1) แบบสอบถามปญั หาและความต้องการของครูผสู้ อน
วิชาดนตรีศกึ ษา 2) ร่างหลักสูตรฝึกอบรม 3) แบบประเมิน
ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม และ 4) แบบ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม ทัง้ นี้ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้คา่ สถิตริ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. หลักสูตรฝึกอบรมครู เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการ
จัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
หลักการและเหตุผล จุดมุง่ หมาย เนื้อหาการฝึกอบรม กิจกรรม
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การฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม สือ่ และวัสดุอุปกรณ์ และ
การวัดและประเมินผล โดยเนื้อหาการฝึกอบรม แบ่งออกเป็ น
3 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.
2551 (สาระดนตรี) หน่วยที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ าง
ด้านดนตรี และหน่วยที่ 3 การใช้เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการ
เรียนรูใ้ นห้องเรียน
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ครู เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี ใน
ศตวรรษที่ 21 จากการประชุมสัมมนาอิงผูเ้ ชีย่ วชาญกลุม่ พบ
ว่า หลักสูตรฝึกอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็ นหลักสูตรฝึกอบรมทีด่ ี มี
ความน่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ ตัวอย่าง
และเหมาะสมกับยุคสมัยในปจั จุบนั
สามารถน�ำไปใช้แก้ไข
ปญั หาได้จริง ส่วนผลการประเมินความเหมาะสม และความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลักสูตร
ฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
และมีความ
สอดคล้องกันทุกประเด็น
ค�ำส�ำคัญ: หลักสูตรฝึกอบรมครู, ครูดนตรี, ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
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Abstract
This research aims to develop and study the
efficiency of the teacher training program for enhancing
the competences of music teachers in the 21st century.
The sample for this research was 139 music teachers in
the Bangkok area, using simple random sampling.
Research instruments included: 1) Questionnaires on the
needs of music teachers 2) The teacher training program
3) A content analysis of the conformity assessment of the
teacher training program 4) A proper assessment of the
teacher training program. Data were analyzed using the
mean, standard deviation, percentage, and analysis of
content.
Results were as follows:   
1. The teacher training program for enhancing
the competences of music teachers in the 21st century
consisted of  principles, purposes, scope of the subject
matter, time period spent on training, training activities,
media and materials, measurement and evaluation. The
training contents were divided into 3 parts: 1) the basic
education core curriculum B.E. 2551 (music content) 2)
the activities to learn music and 3) the use of technology
for learning in the classroom.
2. The results of the effectiveness of the training
program for enhancing the competences of music teachers
in the 21st century, determined by the meeting of a team
of experts, were that the teacher training program was
good, interesting, and responsive to the sample’s needs.
It was appropriate in the current day, and can be used to
resolve certain issues. The assessment of appropriacy
and consistency of content of the teacher training program
indicated that the program rated appropriate at a high
level, and was consistent on every point.
Keywords: teacher professional program
development, music teachers, skills in the 21st century.

บทน�ำ
เป้าหมายส�ำคัญของการศึกษาไทย คือ การพัฒนา
คนไทยให้เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูท้ ด่ี ี และสูงสุดตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล โดยเป้าหมายดังกล่าวได้ถกู ก�ำหนดไว้ในพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุงแก้ไขปี
2545 โดยก�ำหนดความมุง่ หมายและหลักการจัดการศึกษาไว้
ว่า “การศึกษาต้องเป็ นไปเพือ่ การพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์
ทีส่ มบูรณ์ ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา ความรู้
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวติ สามารถ
อยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ได้อย่างมีความสุข” นอกจากนี้ ในหลักสูตรการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ยังได้ระบุถงึ เนื้อหาความรูท้ ่ี
จ�ำเป็ นต่อการพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นคนดี มีปญั ญา มีความสุข มี

ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดย
จะต้องบรรลุสมรรถนะทีส่ ำ� คัญ 5 ประการ อันได้แก่ ความ
สามารถในการสือ่ สาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปญั หา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ และความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทัง้ ผูเ้ รียนทุกคนยังจะต้อง
บรรลุผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของทัง้
8 กลุม่ สาระการเรียนรูอ้ กี ด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ส�ำหรับวิชาดนตรีศกึ ษา ถือเป็ นวิชาหนึ่งในกลุม่ สาระ
การเรียนรูศ้ ลิ ปะ ทีถ่ กู บรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน พ.ศ. 2551 เป็ นวิชาทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาความ
เป็ นมนุษย์ให้มคี วามสมบูรณ์ ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา ทัง้ ยังคอยช่วยส่งเสริม และ
ขัดเกลาจิตใจให้ผเู้ รียนเกิดสุนทรียศาสตร์ มีความซาบซึง้ และ
เห็นคุณค่าของงานศิลปะในด้านต่างๆ รวมถึงเป็ นตัวเชือ่ ม
ความสัมพันธ์อนั ดี ทีก่ ่อให้เกิดความรักความสามัคคี และ
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม
ด้วยเหตุน้ี ดนตรี จึงเปรียบเสมือนเครือ่ งมือหลักทาง
สังคม ทีส่ ามารถสือ่ สารและเชือ่ มโยงอารมณ์ความรูส้ กึ ความ
คิด และจินตนาการของผูค้ นจากทุกเชือ้ ชาติทกุ เผ่าพันธุเ์ ข้า
ด้วยกันได้อย่างแยบยล ทัง้ ยังตอบสนองเป้าหมายส�ำคัญของ
การศึกษาไทยได้ครบทุกด้าน ดังนัน้ ดนตรีจงึ ถือเป็ นศาสตร์
แขนงหนึ่ ง ที่ม ีค วามส�ำ คัญ ไม่ย ิ่ง หย่อ นไปกว่า ศาสตร์แ ขนง
อืน่ ๆ
โดยถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรให้เรียนกันตัง้ แต่ปฐมวัย
(ประพันธ์ศกั ดิ ์ พุม่ อินทร์, 2557) แต่ทงั ้ หมดทีก่ ล่าวจะเกิดขึน้
ได้โดยสมบูรณ์ จะต้องขึน้ อยูก่ บั ครูผสู้ อนเป็ นส�ำคัญ ด้วยเหตุน้ี
ครูดนตรี จึงถือเป็ นบุคคลส�ำคัญ ทีจ่ ะต้องคอยท�ำหน้าทีด่ ำ� เนิน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริมความรู้ ทักษะปฏิบตั ิ และ
ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีให้กบั ผูเ้ รียน
โดยยึด
้
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 เป็ นเปาหมาย
ส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอน
อย่างไรก็ตามจากการ
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง กลับพบปญั หาทีส่ ำ� คัญ
และจ�ำเป็ นจะต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปญั หาครูดนตรี
ขาดคุณภาพ ทัง้ นี้ สืบเนื่องจากครูดนตรีขาดความรูค้ วาม
เข้าใจในการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี ขาดความรูค้ วาม
เข้าใจในเนื้อหาสาระทางดนตรี และขาดทักษะทางด้านดนตรี
ั หาดั ง กล่ า วถู ก น� ำเสนอผ่ า นผลงานวิ จ ั ย ของ
โดยป ญ
ประพันธ์ศกั ดิ ์ พุม่ อินทร์; และคณะ (2548) ทีไ่ ด้ทำ� การส�ำรวจ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาดนตรี ในโรงเรียนชัน้ ประถม
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 82 คน โดยพบว่า
ปญั หาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
ทางด้านดนตรี มีอยู่ 4 ด้าน คือ 1) ด้านผูบ้ ริหาร พบว่า ผู้
บริหารโรงเรียน มีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาทางด้าน
ดนตรีอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีงบประมาณสนับสนุนทาง
ด้านดนตรีอยูท่ ร่ี ะดับน้อย 2) ด้านครูผสู้ อนวิชาดนตรี พบว่า
ครู ผู้ ส อนส่ ว นมากไม่ ไ ด้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาทางด้ า นดนตรี
โดยตรง และขาดความรูค้ วามสามารถทางการปฏิบตั ดิ นตรีท่ี
ดี 3) ด้านครุภณ
ั ฑ์และสือ่ การสอน พบว่า โรงเรียนขาดแคลน
ครุภณ
ั ฑ์และสื่อการสอนทางด้านดนตรีท่ที นั สมัยและเหมาะ
สม และ 4) ด้านผูป้ กครองและการสนับสนุน พบว่า ผูป้ กครอง
ยังไม่มสี ว่ นร่วมในการสนับสนุนทางด้านทุนทรัพย์
เพือ่
สนับสนุนกิจกรรมทางด้านดนตรี จากผลการวิจยั ทีน่ �ำเสนอจะ
เห็นได้วา่ ปญั หาหนึ่งทีส่ ำ� คัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อแนวทางการ
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พัฒนาการเรียนการสอนทางด้านดนตรีกค็ อื ปญั หาครูผสู้ อน
วิชาดนตรีไม่มคี ณ
ุ ภาพ ขาดความรู้ ความสามารถทางด้าน
ดนตรี และไม่ได้รบั การสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ
อย่างสม�่ำเสมอ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสันติ ยิม้ ปลืม้
(2556) ได้ทำ� การส�ำรวจคุณภาพของครูผสู้ อนวิชาดนตรี สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 3
จ�ำนวน 65 คน พบว่า ครูดนตรีขาดความเข้าใจในหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 อยูใ่ นระดับมาก ขาดความรู้
ทางด้านเนื้อหาและสาระทางด้านดนตรีอยูใ่ นระดับมาก และ
ครูดนตรีขาดความรูเ้ กีย่ วกับทักษะทางด้านดนตรีอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน ทัง้ นี้ จากสภาพปญั หาทีก่ ล่าวมา สรุปได้วา่
ปจั จุบนั การจัดการเรียนรูข้ องครูดนตรีในโรงเรียนนัน้ ครูดนตรี
ยังขาดมาตรฐานทางด้านการจัดการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม ขาด
ความรูค้ วามเข้าใจในศาสตร์ทางด้านดนตรี ทัง้ ในส่วนของ
เนื้อหาและทักษะการปฏิบตั ิ และยังรวมไปถึงขาดความรูใ้ น
ด้านการจัดการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับแนวทางในศตวรรษที่ 21
ด้วย
การจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรีในศตวรรษที่ 21 นับ
ว่ า มีค วามส�ำ คัญ ต่ อ ระบบการจัด การเรีย นการสอนของครู
ดนตรีในทุกระดับ
เนื่องด้วยเพราะความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีทเ่ี ข้ามามากมายในปจั จุบนั ส่งผลท�ำให้รปู แบบการ
ด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ มีการเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ก็รวมถึงวิธกี ารเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ก็ตอ้ งมีการ
เปลีย่ นแปลงตามไปด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้ ณรุทธิ ์ สุทธจิตต์ (2556)
ได้กล่าวไว้วา่
“การก้าวไปของดนตรีศกึ ษาไทย สูค่ ริสต์
ศตวรรษที่ 21 นับเป็ นก้าวย่างทีท่ า้ ทาย จึงจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะ
ต้องมีการพัฒนากรอบด้วยวิสยั ทัศน์ ต้องมีการทุม่ เททัง้ ก�ำลัง
กาย ก�ำลังความคิด ก�ำลังศรัทธา ก�ำลังทรัพย์ ผนวกกับความ
เชือ่ ความรูด้ า้ นดนตรีอย่างถ่องแท้ เพือ่ ความส�ำเร็จของระบบ
ดนตรีศกึ ษา ทีส่ ามารถสนองตอบต่อความต้องการอันแท้จริง
ของมนุษย์
และเป็ นระบบทีช่ ว่ ยสร้างความเป็ นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ทงั ้ สังคมไทยและสังคมโลก สูค่ ริสต์ศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างเต็มภาคภูม”ิ ทัง้ นี้ ทักษะทีส่ ำ� คัญของครูดนตรี ในการ
จัดการเรียนรู้ ทีส่ อดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีอยู่ 2 ทักษะที่
ส�ำคัญ คือ 1) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Computing skill) คือ
การน�ำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่วา่ จะเป็ น Program,
Software, หรือ Music Application เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรูใ้ นห้องเรียน และ 2) ทักษะการประสานความ
ร่วมมือ (Collaborative skill) ทัง้ นี้ โดยธรรมชาติของวิชา
ดนตรี จะเป็ นวิชาทีว่ า่ ด้วยการสร้างสรรค์และการแสดงออก
ทางด้านดนตรี ผูเ้ รียนทุกคนจะต้องมีการประสานความร่วม
มือกันอยูเ่ สมอ
ด้วยเหตุน้ี การพัฒนาครูดนตรีให้เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้
ความสามารถทางด้านดนตรีเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการในปจั จุบนั เพราะครูดนตรียคุ ศตวรรษที่ 21 จะ
ต้องสามารถใช้เทคโนโลยีเป็ น และจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ าง
ด้านดนตรีทส่ี ่งเสริมให้ผูเ้ รียนมีการประสานความร่วมมือกัน
ได้อย่างหลากหลาย จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดในข้างต้น ผู้
วิจยั จึงมีความประสงค์ ทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพือ่
ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี ในศตวรรษ
ที่ 21 เพือ่ ช่วยแก้ไขปญั หาดังกล่าว โดยใช้รปู แบบของการ
วิจยั และพัฒนา โดยแบ่งการด�ำเนินการวิจยั ออกเป็ น   4 ขัน้

ตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานและความต้องการของ
ครูดนตรี 2) พัฒนาร่างหลักสูตรฝึกอบรม 3) ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม และ 4) ประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม ทัง้ นี้ ผลส�ำเร็จของการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม
จะท�ำให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมทีม่ ี
ประสิทธิภาพ อันจะช่วยส่งเสริมสมรรถนะครูดนตรี ให้เกิด
ความรู้ และทักษะการสอนดนตรีอย่างถูกต้อง มีความรูค้ วาม
เข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 สามารถ
จัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรีได้อย่างหลากหลาย
และ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน พ.ศ. 2551 อันจะน�ำไปสูก่ ระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นห้อง
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือ่ พัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
ครู เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี ใน
ศตวรรษที่ 21

วิธีดำ� เนินการวิจยั
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู
เพือ่ ส่งเสริม
สมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21
ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนของการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) โดยแบ่งขัน้ ตอนของการวิจยั
ออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานและความต้องการ
ของครูดนตรี (R1)
1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝึก
อบรม 2) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
(สาระดนตรี) 3) ศึกษาหลักการทางด้านดนตรีศกึ ษา 4) ศึกษา
แนวคิดและทฤษฏีการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี และ 5)
ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษ 21
1.2 ด�ำเนินการส�ำรวจความต้องการของครูดนตรี ใน
เขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จ�ำนวน 139 คน ด้วยแบบสอบถาม
ปญั หาและความต้องการของครูผสู้ อนวิชาดนตรีศกึ ษา โดยคัด
เลือกกลุม่ ตัวอย่างด้วยการสุม่ อย่างง่าย (Simple random
sampling) จากนัน้ ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่าสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ชว่ ยท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขัน้ ที่ 2 พัฒนาร่างหลักสูตรฝึ กอบรม (D1)
2.1 น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงผลการส�ำรวจความต้องการของครูดนตรี
เขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จ�ำนวน 139 คน มาท�ำการวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพือ่ ก�ำหนดเป็ นองค์ประกอบของร่างหลักสูตรฝึก
อบรมครู
เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ างด้าน
ดนตรี ในศตวรรษที่ 21
2.2 ด�ำเนินการพัฒนาร่างหลักสูตรฝึกอบรมครู เพือ่

40
ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี ในศตวรรษ
ที่ 21 พร้อมด�ำเนินการจัดท�ำแผนการฝึกอบรม เอกสาร
ขัน้ ที่ 4 การประเมิ นผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึ ก
ประกอบการฝึกอบรม
และเครือ่ งมือวัดและประเมินผล อบรม (D2)
หลักสูตรฝึกอบรม
4.1 ท�ำการวิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตรฝึกอบรม และความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของ
ขัน้ ที่ 3 ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของหลักสูตรฝึ ก หลักสูตรฝึกอบรม ด้วยการหาค่าสถิตริ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ และค่า
อบรม (R2)
เบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ ยท�ำการ
3.1 ด�ำเนินการจัดประชุมสัมมนาอิงผูเ้ ชีย่ วชาญกลุม่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
(Connoisseurship) โดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
4.2 ด�ำเนินการปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม
ต่างกันในแต่ละด้าน จ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 1) ด้าน ตามค�ำแนะน�ำจากผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมถึงผลการประเมินความ
ดนตรีศกึ ษา จ�ำนวน 2 ท่าน 2) ด้านหลักสูตรและการสอน เหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม
และความสอดคล้องเชิง
จ�ำนวน 2 ท่าน 3) ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จ�ำนวน 2 เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมเพิม่ เติมอีกครัง้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
ท่าน และ 4) ตัวแทนครูจากโรงเรียนระดับชัน้ ประถม และ หลักสูตรฝึกอบรมครู เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
มัธยมศึกษา จ�ำนวน 3 ท่าน มาท�ำการวิพากษ์รา่ งหลักสูตรฝึก ทางด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21 มีความสมบูรณ์และถูกต้อง
อบรมทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ ทัง้ นี้ การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึก มากยิง่ ขึน้
อบรม
ด้วยวิธกี ารประชุมสัมมนาอิงผูเ้ ชีย่ วชาญกลุม่
(Connoisseurship) จะท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลในเชิงคุณภาพที่ ผลการวิจย
ั
ส�ำคัญ โดยผลสรุปการประชุมจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูว้ จิ ยั จะน�ำข้อ
เสนอแนะ และข้อแนะน�ำต่างๆ มาด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
1. การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานจากเอกสารและงานวิจยั ที่
เพือ่ ให้หลักสูตรฝึกอบรมมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ต่อไป
เกีย่ วข้อง พบว่า ปจั จุบนั ครูดนตรีบางส่วนขาดคุณภาพในด้าน
3.2 น�ำหลักสูตรฝึกอบรมทีไ่ ด้ดำ� เนินการพัฒนาและ การจัดการเรียนรูท้ ถ่ี กู ต้อง ทัง้ นี้ เนื่องมากจากครูดนตรี ไม่ได้
ปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำ 
มาท�ำการตรวจสอบคุณภาพของ จบการศึกษาทางด้านดนตรีโดยตรง และไม่ได้รบั การส่งเสริม
หลักสูตรฝึกอบรมอีกครัง้ โดยท�ำการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ให้มกี ารพัฒนาตนเองในด้านทีม่ ปี ญั หา ทัง้ ด้านความรู้ ความ
จ�ำนวน 5 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบหาความเหมาะสมของหลักสูตร เข้าใจในการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรีทต่ี รงตามหลักสูตร
ฝึกอบรม
และความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของหลักสูตรฝึก การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ความรูท้ างด้านเนื้อหาสาระ
อบรม ทัง้ นี้ เกณฑ์ IOC จะต้องอยูใ่ นระดับเท่ากับ หรือ ดนตรี หรือแม้แต่ทกั ษะทางด้านดนตรี ก็พบว่าครูดนตรียงั คงมี
มากกว่า .05 ขึน้ ไป จึงจะถือว่าเนื้อหาในหลักสูตรฝึกอบรมมี ปญั หาอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลการส�ำรวจปญั หาและ
ความสอดคล้อง แต่ถา้ ต�่ำกว่า .50 ให้พจิ ารณาเหตุผลเป็ นราย ความต้องการของครูดนตรี จ�ำนวน 139 คน ในเขตพืน้ ที่
ข้อ โดยสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการกับผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ น�ำ กรุงเทพมหานคร ของผูว้ จิ ยั ก็พบถึงสาเหตุทม่ี คี วามสอดคล้อง
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีไ่ ด้ มาด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
กัน โดยสามารถน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ ดังนี้
ตาราง 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลประเด็นความคิดเห็นต่อการเข้ารับการฝึกอบรม
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ประเด็นการประเมิน
ท่านมีปัญหาเรื่องการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีหรือไม่
มี
ไม่มี
ท่านมีปัญหาเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านดนตรีหรือไม่
มี
ไม่มี
ท่านมีปัญหาเรื่องการนำ�เอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หรือไม่
มี
ไม่มี
หากมีการจัดฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
ดนตรี ในศตวรรษที่ 21 ท่านสนใจจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่
สนใจเข้าร่วม
ไม่สนใจเข้าร่วม

ค่าความถี่

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

70
69

50.35
49.64

96
43

69.06
30.93

86
53

61.87
38.12

112
27

80.57
19.42
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5 จำ�นวนวันที่ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมต่อการเข้ารับฝึกอบรม
1 - 2 วัน
3 - 4 วัน
5 วันขึ้นไป
6 ท่านต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงระยะเวลาใด
ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)
นอกเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)
วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
รวม

42
82
15

30.21
58.99
10.79

66
13
60
139

47.48
9.35
43.19
100

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลประเด็นความคิดเห็นต่อการเข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ครูดนตรีสว่ นมาก มีปญั หา
เรือ่ งการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ างด้านดนตรีมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 96.06 รองลงมาคือปญั หาเรือ่ งการน�ำเอาเทคโนโลยีเข้า
มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คิดเป็ นร้อย 61.87 และปญั หาเรือ่ งของการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท้ างด้าน
ดนตรี คิดเป็ นร้อยละ 50.35 ส่วนด้านความสนใจหากมีการจัดฝึกอบรมครู เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี
ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ครูดนตรีสว่ นมาก มีความสนใจจะเข้าร่วมการฝึกอบรม คิดเป็ นร้อยละ 80.57 ส่วนจ�ำนวนวันทีเ่ หมาะสม
ต่อการเข้ารับฝึกอบรม พบว่า ส่วนมากเห็นสมควรให้อยูใ่ นช่วง 3-4 วัน คิดเป็ นร้อยละ 58.99
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลประเด็นความต้องการทางด้านเนื้อหาสาระในการเข้ารับการฝึกอบรม
ระดับความต้องการ
เนื้ อหาสาระในการเข้ารับการฝึ กอบรม
x
S.D.
แปลความ
ความรูเ้ กีย่ วกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
4.05
0.33
มาก
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าดนตรี ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน 4.10
0.56
มาก
การเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
การวัดและการประเมินผลการเรียนรูท้ างด้านดนตรี
4.13
0.42
มาก
การสอนกิจกรรมเข้าจังหวะและการเคลือ่ นไหว
3.96
0.80
มาก
ทักษะการขับร้องเบือ้ งต้น
4.28
0.51
มาก
การปฏิบัติทางด้านดนตรีเบื้องต้น
3.64
0.63
มาก
การบันทึกโน้ตด้วยโปรแกรม Sibelius
3.93
0.50
มาก
การบันทึกเสียงและตัดต่อเพลงด้วยโปรแกรม Cubase
3.71
0.49
มาก
Music Application เพื่อการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
3.79
0.44
มาก

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลประเด็นความ
ต้องการทางด้านเนื้อหาสาระในการเข้ารับการฝึกอบรม พบว่า
เนื้อหาสาระทีค่ รูดนตรีสว่ นมาก มีความต้องการทีจ่ ะเข้ารับ
การฝึกอบรมมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก ได้แก่ ทักษะการขับร้อง
เบือ้ งต้น โดยมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรูท้ างด้านดนตรี การออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูว้ ชิ าดนตรี ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชีว้ ดั ความรูเ้ กีย่ วกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 และการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะและการ
เคลือ่ นไหว โดยทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา ครูดนตรีมคี วามต้องการอยู่
ในระดับมาก ส�ำหรับประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อืน่ ๆ พบว่า 1) ครูดนตรีอยากให้มกี ารจัดฝึกอบรมในรูปของ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั มิ ากกว่าการบรรยาย 2) หลังการฝึก
อบรม ควรมีการติดตามผลไปทีโ่ รงเรียน 3) อยากให้เนื้อหา
สาระการฝึกอบรม สอดคล้องกับการขอต�ำแหน่งผลงานทาง
วิชาการ 4) ควรจ�ำกัดจ�ำนวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมให้มคี วาม
เหมาะสม โดยไม่ควรมีจำ� นวนมากเกินไป และ 5) วิทยากรจะ

ต้องรูล้ กึ และรูจ้ ริงในเรือ่ งของดนตรี
2. การพัฒนาร่างหลักสูตรฝึกอบรมครู เพือ่ ส่งเสริม
สมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21
ประกอบไปด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุง่ หมายของ
การฝึกอบรม 3) เนื้อหาสาระของการฝึกอบรม 4) กิจกรรมการ
ฝึกอบรม 5) ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการฝึกอบรม 6) สือ่ และวัสดุ
อุปกรณ์การฝึกอบรม และ 7) การวัดและประเมินผลการฝึก
อบรม ทัง้ นี้ เนื้อหาของการฝึกอบรม แบ่งออกเป็ น 3 หน่วย
ประกอบไปด้วย
2.1 หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 (สาระ
ที่ 2 ดนตรี) มี 2 เรือ่ ง ได้แก่
2.1.1 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
2.1.2 การวัดประเมินผลการเรียนรูท้ างด้านดนตรี
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ างด้านดนตรี มี 3
เรือ่ ง ได้แก่
2.2.1 การจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวและจังหวะ
2.2.2 การจัดกิจกรรมการขับร้องเบือ้ งต้น
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2.2.3 การบรรเลงเครือ่ งดนตรีระดับพืน้ ฐาน
2.3
การใช้เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนรูใ้ น
ห้องเรียน มี 2 หน่วย ได้แก่
2.3.1 Computer และ Software เพือ่ การผลิตสือ่ การ
สอนและงานดนตรี
2.3.2 Music Application เพือ่ การจัดการเรียนรูใ้ น
ห้องเรียน
3. การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ครู เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี ใน
ศตวรรษที่ 21 ผลสรุปจากการจัดประชุมสัมมนาอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ
กลุม่ (Connoisseurship) พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่านมีความ
คิดเห็นตรงกันว่า หลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ เป็ น
หลักสูตรฝึกอบรมทีด่ ี มีเนื้อหาครบถ้วน ตรงตามความ
ต้องการของกลุม่ ผูส้ นใจอย่างแท้จริง เหมาะสมกับยุคสมัยใน
ปจั จุบนั
และจะสามารถน�ำไปใช้แก้ไขปญั หาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ผลจากการประชุมสามารถสรุปสาระส�ำคัญ
ได้ ดังนี้
3.1 ชือ่ หลักสูตรฝึกอบรมครู เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21 เป็ นชือ่ ทีม่ ี
ความเหมาะสม โดดเด่น และมีความน่าสนใจมาก ซึง่
สอดคล้องกับปญั หา และความต้องการของครูดนตรีในปจั จุบนั
สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้
เป็ นอย่างดี ส่วนชือ่ ภาษาอังกฤษควรปรับค�ำบางค�ำ ให้มคี วาม
ชัดเจนและตรงกับค�ำทีใ่ ช้ในภาษาไทยให้มากขึน้
3.2 หลักการและเห็นผล มีความเหมาะสมดี
สอดคล้องกับปญั หาทีเ่ ป็ นอยูข่ องครูดนตรีปจั จุบนั
โดยมี
ั
การน�ำเสนอถึงทีม่ าของปญหา และความส�ำคัญของการส่ง
เสริมเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี
ใน
ศตวรรษที่ 21 แต่ทงั ้ นี้ ควรเพิม่ ความส�ำคัญเรือ่ งของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ทีต่ อ้ งการส่งเสริมให้มากขึน้ เพราะเนื้อหาส่วน
ใหญ่เน้นไปทีป่ ญั หาของครูดนตรี และเนื้อหาทางด้านดนตรี
มากเกินไป จนท�ำให้ความเป็ นทักษะในศตวรรษที่ 21 ลด
ความส�ำคัญลง
3.3 จุดมุง่ หมายของหลักสูตร มีความเหมาะสมและ
ชัดเจนดี เพราะมุง่ พัฒนาสมรรถนะทัง้ 3 ด้าน คือ ความรู้
ทักษะ และเจตคติ สอดคล้องกับความเป็ นมา และความส�ำคัญ
ของปญั หาทีผ่ วู้ จิ ยั ได้น�ำเสนอไว้
3.4 เนื้อหาการฝึกอบรม มีความครอบคลุมกับปญั หา
และความต้องการของครูดนตรี แต่ทงั ้ นี้ เนื่องจากความ
ต้องการของครูดนตรีแต่ละคน มีความต้องการทีแ่ ตกต่างกัน
และมีเวลาอันจ�ำกัด ดังนัน้ เนื้อหาบางหน่วยจึงควรปรับปรุงให้
มีความเหมาะสม และมีความกระชับมากยิง่ ขึน้ เพราะบาง
หน่วยสามารถบูรณาการเนื้อหาเข้ากันได้ โดยไม่ตอ้ งแยกออก
จากกัน ทัง้ นี้ เพือ่ ความสะดวก และไม่ให้เกิดความเบือ่ หน่าย
ในการฝึกอบรม ด้วยเหตุน้ี จึงได้ดำ� เนินการปรับปรุง โดยการ
ก�ำหนดเนื้อหาให้น้อยลง เน้นทักษะการปฏิบตั ใิ ห้มากขึน้ แต่
ยังคงความต้องการของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเป็ นส�ำคัญ

3.5 กิจกรรมการฝึกอบรมทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำเสนอ มีความน่า
สนใจในทุกๆ ขัน้ ตอน เพราะเน้นให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้
ลงมือปฏิบตั จิ ริงด้วยตนเอง   ซึง่ จะส่งผลท�ำให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ เกิดทัศนคติ ตลอดจนทักษะความช�ำนาญได้เป็ น
อย่างดี แต่ทงั ้ นี้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับชือ่ ของหลักสูตรฝึกอบรม
ทีม่ งุ่ ส่งเสริมการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ควรมีการเพิม่ เรือ่ ง
ของเทคโนโลยี Social Media และ Social Network เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการท�ำกิจกรรมการฝึกอบรมให้มากขึน้ เพือ่ เป็ น
ตัวอย่างให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักและเห็นคุณค่า
ถึงทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Computing skill) เพือ่ ส่งเสริม
การเรียนรูใ้ นปจั จุบนั อันจะน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายตามที่
ตัง้ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์
3.6 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการฝึกอบรมตามทีไ่ ด้น�ำเสนอ
นัน้ ยังไม่มคี วามเหมาะสมกับความต้องการของครูดนตรี จึง
เห็นควรปรับปรุงให้มคี วามกระชับมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพราะจะส่ง
ผลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่ วยงานของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
โดยตรง หากผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมต้องขาดการปฏิบตั งิ านเป็ น
ระยะเวลานาน ซึง่ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมทุกคน เป็ นครูทท่ี ำ�
หน้าทีป่ ระจ�ำอยูใ่ นโรงเรียน ดังนัน้ การฝึกอบรมทีใ่ ช้ระยะเวลา
นาน อาจส่งผลเสียกับผูเ้ ข้ารับการอบรม และยังรวมไปถึงผู้
เรียนทีต่ อ้ งขาดเรียนกับครูผสู้ อน
3.7 สือ่ ทีใ่ ช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม และ
หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาการฝึกอบรมทุกหน่วย โดย
สามารถช่วยให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ตลอดจนทักษะความช�ำนาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.8 การประเมินผลการฝึกอบรม มีความเหมาะสม
และตรงตามจุดมุง่ หมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ โดยมีการแบ่งการประเมิน
ผลไว้อย่างชัดเจน แต่ทงั ้ นี้ จะต้องมีการท�ำความเข้าใจกับผูเ้ ข้า
รับการฝึกอบรม หรืออาจจะต้องมีการท�ำข้อตกลงกันในเบือ้ ง
ต้น เพราะการประเมินผลครัง้ นี้ จะต้องมีการออกไปประเมิน
ผล ณ โรงเรียนทีต่ งั ้ ดังนัน้ อาจเป็ นการไม่เหมาะสม ถ้าหากจะ
ต้องมีการบังคับให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมยอมรับในการลงไป
ประเมินผลทีโ่ รงเรียน
ส่วนข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาปรับปรุงให้หลักสูตร
มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ มี 3 ประเด็น ได้แก่
1. ควรปรับปรุงในเรือ่ งของระยะเวลาการฝึกอบรมให้
กระชับมากขึน้ ทัง้ นี้ เพราะจะส่งผลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
หน่วยงานของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม หากผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
ต้องขาดงานเป็ นระยะเวลานาน
2. ควรปรับปรุงเนื้อหาบางหน่วยฝึกอบรม ให้เหมาะ
สมและมีความกระชับมากขึน้ ทัง้ นี้ เพราะบางหน่วยฝึกอบรม
สามารถบูรณาการเนื้อหากันได้ โดยไม่ตอ้ งแยกออกจากกัน
เพือ่ ความสะดวกและไม่ให้เกิดความเบือ่ หน่ายในการฝึกอบรม
ไ
4. การประเมินผลความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของ
หลักสูตรฝึกอบรม และความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม
จากผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน สามารถน�ำเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ ดังนี้
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ตาราง 3

กาวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมครู เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ าง
ด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21
ดั ช นี ความ
ระดับความคิ ดเห็น
รายการประเมิ น
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง สอดคล้อง
1 ปญั หาและทีม่ าของการพัฒนาหลักสูตร
5
0
0
1.00
กับหลักการและเหตุผล
2 ปญั หาและทีม่ าของการพัฒนาหลักสูตร
5
0
0
1.00
กับวัตถุประสงค์
3 ปญั หาและทีม่ าของการพัฒนาหลักสูตร
4
1
0
0.80
กับแนวทางการแก้ไขปญั หา
4 ปญั หาและทีม่ าของการพัฒนาหลักสูตร
5
0
0
1.00
กับโครงสร้างหลักสูตร
5 หลักการและเหตุผลกับวัตถุประสงค์
5
0
0
1.00
6 หลักการและเหตุผลกับโครงสร้างหลักสูตร
5
0
0
1.00
7 เป้าหมายของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์
5
0
0
1.00
8 เป้าหมายของหลักสูตรกับกิจกรรมการฝึกอบรม
4
1
0
0.80
9 เป้าหมายของหลักสูตรกับสื่อและอุปกรณ์ ประกอบ 5
0
0
1.00
การฝึกอบรม
10 เป้าหมายของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล
5
0
0
1.00
11 วัตถุประสงค์กบั โครงสร้างหลักสูตร
5
0
0
1.00
12 วัตถุประสงค์กบั กิจกรรมการฝึกอบรม
4
1
0
0.80
13 วัตถุประสงค์กบั การวัดและประเมินผล
5
0
0
1.00
14 โครงสร้างหลักสูตรกับกิจกรรมการฝึกอบรม
5
0
0
1.00
15 โครงสร้างหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล
5
0
0
1.00
16 กิจกรรมการฝึกอบรมกับสือ่ และอุปกรณ์ประกอบการ 5
0
0
1.00
ฝึกอบรม
17 กิจกรรมการฝึกอบรมกับการวัดและประเมินผล
5
0
0
1.00
18 เนื้อหาสาระกับกิจกรรมการฝึกอบรม
5
0
0
1.00
19 เนื้อหาสาระกับสือ่ และอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 5
0
0
1.00
20 เนื้อหาสาระกับการวัดและประเมินผล
5
0
0
1.00
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของร่างหลักสูตรฝึกอบรมครู เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการ
จัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคา่ ดัชนีความ
สอดคล้องในภาพรวมอยูร่ ะหว่าง 0.80 - 1.00 โดยผลจากความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทุกคน มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องเกิน
เกณฑ์ทก่ี ำ� หนดไว้ คือ .50 ดังนัน้ จึงถือว่าร่างหลักสูตรฝึกอบรมฉบับนี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกันทัง้ ฉบับสามารถน�ำไปใช้ได้
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ตาราง 4
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมครู เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ าง
ด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21
ระดับความเหมาะสม
รายการประเมิ น
x
S.D. แปลผล
ั
1 ปญหาและทีม่ าของหลักสูตร
1.1 ความจ�ำเป็ นทีต่ อ้ งมีการพัฒนาหลักสูตร
4.00 0.71 มาก
1.2 ความสมเหตุสมผลของการพัฒนาหลักสูตร
4.60 0.55 มากทีส่ ดุ
1.3 สภาพความต้องการและความเป็ นจริงในสังคม
4.80 0.45 มากทีส่ ดุ
1.4 แนวทางการแก้ไขปญั หามีความเหมาะสม
4.40 0.55 มาก
2 หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
2.1 ความเป็ นไปได้และความสมเหตุสมผล
4.00 0.00 มาก
2.2 สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
4.40 0.89 มาก
2.3 มีแนวคิดและทฤษฎีพน้ื ฐานรองรับ
4.40 0.55 มาก
3 วัตถุประสงค์หลักสูตร
3.1 วัตถุประสงค์หลักสูตรมีความชัดเจน
3.80 0.45 มาก
3.2 วัตถุประสงค์หลักสูตรมีความเป็ นไปได้
3.80 0.45 มาก
3.3 วัตถุประสงค์หลักสูตรมีความเหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
4.80 0.45 มากทีส่ ดุ
3.4 วัตถุประสงค์หลักสูตรครอบคลุมเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
4.20 0.84 มาก
4 เนื้อหาสาระของหลักสูตร
4.1 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หลักสูตร
4.80 0.45 มากทีส่ ดุ
4.2 เนื้อหาสาระตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักสูตร
4.20 0.45 มาก
4.3 เนื้อหาสาระมีการเรียงล�ำดับเป็ นขัน้ ตอน
4.20 0.45 มาก
4.4 เนื้อหาสาระเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถทีต่ อ้ งการพัฒนา
4.20 0.45 มาก
5 กิจกรรมการฝึกอบรม
5.1 กิจกรรมการฝึกอบรมมีความเป็ นไปได้ ทีจ่ ะบรรลุตามวัตถุประสงค์
3.80 0.45 มาก
5.2 กิจกรรมการฝึกอบรมมีขนั ้ ตอนการด�ำเนินการทีช่ ดั เจน
4.20 0.45 มาก
5.3 ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
4.20 0.45 มาก
5.4 ภาระงานในกิจกรรมการฝึกอบรม
4.40 0.55 มาก
6 สือ่ และอุปกรณ์
6.1 สือ่ และอุปกรณ์มคี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการฝึกอบรม
4.40 0.55 มาก
6.2 สื่ อ และอุ ป กรณ์ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมบรรลุ ผ ลตาม 4.00 0.71 มาก
วัตถุประสงค์
7 การวัดและประเมินผล
7.1 การวัดและประเมินผลครอบคลุมวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
4.00 0.00 มาก
7.2 เครือ่ งมือและเกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม
4.20 0.45 มาก
7.3 การวัดและประเมินผลสามารถตรวจสอบถึงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 4.20 0.45 มาก
ได้
8 หน่วยการเรียนรู้
8.1 จุดประสงค์การเรียนรูม้ คี วามชัดเจน
3.80 0.45 มาก
8.2 เนื้อหาสาระแต่ละหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ประจ�ำหน่วย 4.20 0.45 มาก
8.3 การวัดและประเมินผล ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
4.00 0.71 มาก
4.22 0.49 มาก
รวม
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
ร่างหลักสูตรจากผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า ร่างหลักสูตรฝึกอบรมครู
เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี
ใน
ศตวรรษที่ 21 ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก  ทัง้ นี้
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความสมเหตุสมผลของการ
พัฒนาหลักสูตร
สภาพความต้องการและความเป็ นจริงใน
สังคม วัตถุประสงค์หลักสูตรมีความเหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม และเนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
หลักสูตร มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ส่วนรายข้อ
อืน่ ๆ พบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน

อภิปรายผล
ผลสรุ ป จากการพัฒ นาและศึ ก ษาประสิท ธิ ภ าพ
หลักสูตรฝึกอบรมครู เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ทางด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21 ในครัง้ นี้ มีประเด็นทีจ่ ะ
สามารถน�ำมาอภิปรายตามล�ำดับขัน้ ตอนได้ ดังนี้
1. ผลจากการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานทัง้ เอกสารและงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาต่างๆ ของครูดนตรีในปจั จุบนั พบว่า
ครูดนตรีในปจั จุบนั ขาดคุณภาพทางด้านการจัดการศึกษาอยู่
ในระดับทีน่ ่าเป็ นห่วง ทัง้ นี้ สืบเนื่องมาจากครูดนตรีขาดความ
รูค้ วามเข้าใจในการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี ขาดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา และทักษะทางด้านดนตรี รวมถึงขาด
ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ซึง่
ถือเป็ นเรือ่ งทีค่ รูดนตรียคุ ใหม่ จะต้องตระหนักและให้ความ
ส�ำคัญ ซึง่ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา เป็ นผลสืบเนื่องมาจากครูผรู้ บั ผิด
ชอบในการสอนวิชาดนตรี ขาดวุฒกิ ารศึกษาทางด้านนตรี
ขาดประสบการณ์การสอนทางด้านดนตรี
รวมถึงขาดการ
สนับสนุนให้เข้ารับฝึกอบรมทางด้านดนตรี ทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของปญั หาอย่างแท้จริง ทัง้ นี้ ล้วนเป็ นผลพวงมา
จากสภาวะการขาดแคลนครูดนตรี ทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของประเทศ โดยปญั หาดังกล่าวได้ถกู น�ำ
เสนอผ่านผลการส�ำรวจของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (2557) โดยท�ำการส�ำรวจ
จ�ำนวนนิสติ
และนักศึกษาครูทก่ี ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นช่วงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 พบว่า ปจั จุบนั มีผเู้ รียนในสาขาวิชา
ดนตรี โดยก�ำลังศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 และมีแนวโน้มว่า
จะส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ถึง 2560 อยูจ่ ำ� นวน
ทัง้ สิน้ 4,180 คน ซึง่ เมือ่ น�ำข้อมูลมาเฉลีย่ จะก็พบว่า ในแต่ละปี
จะมีผสู้ ำ� เร็จการศึกษาทางด้านดนตรี เพียงจ�ำนวน 836 คน ซึง่
เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนโรงเรียน ทีม่ อี ยูใ่ นสังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีม่ อี ยูม่ ากถึง 31,021 แห่ง โดยไม่
รวมถึงโรงเรียนในสังกัดเอกชน และสังกัดอืน่ ๆ อีกหลายแห่ง
ก็ ท� ำ ให้ ม องเห็น ถึง ปริม าณและจ� ำ นวนของครู ด นตรีท่ีย ัง
ขาดแคลนอยูอ่ กี เป็ นจ�ำนวนมาก
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสันติ ยิม้ ปลืม้ (2556) ทีท่ ำ� การ
ส�ำรวจครูผสู้ อนวิชาดนตรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 3 จ�ำนวน 65 คน ก็พบว่า ครูผสู้ อน
วิชาดนตรีในโรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้จบการศึกษาทางด้าน
ดนตรีมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 80.8 และมีครูทจ่ี บการศึกษา
ทางด้านดนตรีในระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 11.5 ส่วนที่

เหลือเป็ นผูม้ วี ฒ
ุ ทิ างด้านดนตรีอยูใ่ นระดับอืน่ ๆ คิดเป็ นร้อยละ
7.7 ส่วนสภาพการจัดการเรียนการสอน ก็พบว่า ครูยงั ไม่ม ี
ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 โดยมี
ปญั หาอยูใ่ นระดับมาก ความรูท้ างด้านเนื้อหาและสาระทาง
ด้านดนตรี มีปญั หาอยูใ่ นระดับมาก และความรูเ้ กีย่ วกับทักษะ
ทางด้านดนตรีกม็ ปี ญั หาอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลการ
ส�ำรวจของผูว้ จิ ยั เอง ทีพ่ บว่า ครูดนตรีในปจั จุบนั มีปญั หาทาง
ด้านการน�ำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูม้ ากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 88 % รองลงมาคือปญั หา
การพัฒนาและผลิตสือ่ การเรียนการสอนทางด้านดนตรี คิด
เป็ นร้อยละ 78 % และปญั หาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คิด
เป็ นร้อยละ 74 % ส่วนด้านความต้องการของครูดนตรี ต่อการ
เข้ารับการฝึกอบรม ก็พบว่า ครูดนตรีมคี วามสนใจและ
ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในเรือ่ งของทักษะการขับร้องเบือ้ ง
ต้นอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ทักษะการใช้ Computer และ
Software เพือ่ การผลิตสือ่ การสอน และการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูใ้ นรายวิชาดนตรีอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ส่วนผล
สรุปในภาพรวม พบว่า ครูดนตรีมคี วามต้องการเข้ารับการฝึก
อบรมอยูใ่ นระดับมาก และจากข้อมูลทีก่ ล่าวมาท�ำให้เห็นว่า
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในครัง้ นี้
มีความส�ำคัญและมี
ความจ�ำเป็ นอย่างมาก ต่อการพัฒนาคุณภาพครูผสู้ อนในวิชา
ดนตรีศกึ ษา
2. ขัน้ ตอนการพัฒนาโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมครู
เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี
ใน
ศตวรรษที่ 21 ถือเป็ นขัน้ ตอนทีม่ คี วามส�ำคัญและเป็ นหัวใจ
ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เนื่องจากหลักสูตร
ฝึกอบรม ถือเป็ นรูปแบบทีม่ คี วามเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา รวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ดังนัน้
เพือ่ ให้การด�ำเนินการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตาม
ความต้องการของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ผูว้ จิ ยั จึงน�ำเอาข้อมูล
พืน้ ฐานทีไ่ ด้จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ ผลการส�ำรวจความต้องการของครูดนตรี มาด�ำเนินการ
พัฒนาเป็ นโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม โดยประกอบด้วย 1)
หลักการและเหตุผล 2) จุดมุง่ หมายของการฝึกอบรม 3)
เนื้อหาสาระของการฝึกอบรม 4) กิจกรรมการฝึกอบรม 5)
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการฝึกอบรม 6) สือ่ และวัสดุอุปกรณ์การฝึก
อบรม และ 7) การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ส�ำหรับ
เนื้อหาของการฝึกอบรมผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 3 หน่วย ตามผล
การส�ำรวจความต้องการของครูดนตรี ประกอบไปด้วย
หน่วยที่ 1 หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
(สาระดนตรี) มี 2 เรือ่ ง คือ 1) การออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ และ 2) การวัดประเมินผลการเรียนรูท้ างด้านดนตรี
ทัง้ นี้ เนื่องจากผลการส�ำรวจพบว่า ครูดนตรีสว่ นมากยังขาด
ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ส่งผล
ท�ำ ให้ก ระบวนการเรีย นการสอนไม่เ ป็ น ไปตามหลัก สูต รที่
ก�ำหนด
หน่วยที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ างด้านดนตรี
มี 3 เรือ่ ง คือ 1) การจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวและจังหวะ 2)
การจัดกิจกรรมการขับร้องเบือ้ งต้น และ 3) การจัดกิจกรรม
การเล่นเครือ่ งดนตรีระดับพืน้ ฐาน ส�ำหรับเนื้อหาสาระในส่วน
ที่ 2 นี้ ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลมาจากผลการสังเคราะห์หลักสูตรการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 (สาระดนตรี) โดยในหลักสูตรได้
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ก�ำหนดให้ผเู้ รียนทุกคน จะต้องสามารถท�ำกิจกรรมทางด้าน
ดนตรีได้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นอย่างน้อย โดยมีครูดนตรีเป็ นผู้
ท�ำหน้าทีอ่ นั ส�ำคัญ ทีจ่ ะส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดการ
บรรลุผล และประสบความส�ำเร็จในการศึกษาวิชาดนตรี แต่
จากปญั หาทีพ่ บก็คอื ครูทท่ี ำ� หน้าทีส่ อนดนตรีสว่ นใหญ่ ไม่ได้
จบทางด้านดนตรีมาโดยตรง
ท�ำให้การท�ำหน้าทีค่ รูผสู้ อน
ดนตรี เป็ นไปในทิศทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง เพราะครูถอื เป็ นตัวแปรที่
ส�ำคัญต่อการก�ำหนดทิศทาง และคุณภาพทางการศึกษาใน
วิชาดนตรีของผูเ้ รียน ดังนัน้ ครูดนตรี จึงเปรียบเสมือนเป็ น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เพราะคุณภาพของครู จะ
ถูกสะท้อนออกมาจากผูเ้ รียน ด้วยเหตุน้ี ผูว้ จิ ยั จึงได้กำ� หนด
เนื้อหาสาระดังกล่าวมาใช้ในการฝึกอบรม เพือ่ พัฒนาครูดนตรี
ให้สามารถด�ำเนินการจัดกิจกรรมทางด้านดนตรีได้อย่างหลาก
หลายและถูกต้อง รวมทัง้ ยังเป็ นการส่งเสริมให้ครูดนตรี รูจ้ กั
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีทกั ษะการประสาน
ความร่วมมือ (Collaborative skill) ซึง่ กันและกันในวิชาดนตรี
ทัง้ นี้ เพราะวิชาดนตรีเป็ นวิชาทีม่ งุ่ ส่งเสริมและสร้างความร่วม
มือให้กบั หมูค่ ณะ โดยเฉพาะลักษณะของการบรรเลงแบบรวม
วง ทัง้ นี้ การแสดงแบบรวมวง จะต้องประกอบไปด้วยสมาชิก
ทีห่ ลากหลาย โดยทุกคนจะต้องมีจดุ มุง่ หมายเดียวกัน บรรเลง
เพลงเดียวกัน ท�ำนองเดียวกัน และจังหวะเดียวกันเป็ นต้น  
หน่วยที่ 3 การใช้เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนรูใ้ น
ห้องเรียน มี 2 เรือ่ ง คือ 1) Computer และ Software เพือ่ การ
ผลิตสือ่ การสอน และ 2) Music Application เพือ่ การจัดการ
เรียนรูใ้ นห้องเรียน โดยในส่วนนี้เป็ นการน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
สอบถามความต้องการและปญั หาของครูดนตรี รวมถึงแนวคิด
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
(Computing skill) มาด�ำเนินการพัฒนาเนื้อหาสาระทีเ่ น้นให้
ครูดนตรี ได้เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั จิ ริง และสามารถน�ำไป
ใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นความ
ต้องการของผูเ้ ข้ารับการอบรมที่ต้องการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนทีม่ คี วามทันสมัย สามารถโน้มน้าวจิตใจผูเ้ รียน และ
สอดคล้องกับยุคสมัยในปจั จุบนั ทัง้ นี้ โครงสร่างหลักสูตรฝึก
อบรมครูเ พื่อ ส่ ง เสริม สมรรถนะการจัด การเรีย นรู้ท างด้า น
ดนตรี ในศตวรรษที่ 21ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
สอดคล้องกับแนวคิดของส�ำราญ คงชะวัน (2546) ที่
ได้ใ ห้ค วามหมายและจ�ำ แนกองค์ป ระกอบของการพัฒ นา
หลักสูตรไว้วา่ การพัฒนาหลักสูตร เป็ นการวางแผนและ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรูต้ ่างๆ โดยประกอบไปด้วย จุด
มุง่ หมาย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ สือ่ การเรียนรู้ ตลอด
จนการวัดผลประเมินผล จากแนวคิดทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่
ประเด็นหลักๆ
ทีห่ ลักสูตรฝึกอบรมทุกหลักสูตรจะต้องมี
เหมือนกันก็คอื 1) วัตถุประสงค์หรือจุดมุง่ หมาย เป็ นส่วนที่
ระบุถงึ ความต้องการทีจ่ ะท�ำให้เกิดขึน้ ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ
ความต้องการของสังคมและของผูเ้ รียน 2) เนื้อหาสาระ เป็ น
ข้อความทีแ่ สดงถึงเนื้อหาวิชาทีผ่ เู้ รียนจะต้องเรียนรู้ และได้รบั
ประสบการณ์ รวมถึงทางเลือกให้ผเู้ รียนได้เลือกเรียนวิชาที่
ตรงกับความถนัดและความสนใจ 3) กิจกรรม เป็ นข้อความที่
แสดงถึงวิธกี ารต่างๆ ทีจ่ ะน�ำมาใช้พจิ ารณาด�ำเนินการจัดการ
เรียนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์การพิจารณา
การจัด
ประสบการณ์ผสู้ อนควรค�ำนึงถึงกระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน

เป็ นส�ำคัญ โดยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ตามความสามารถ
และ 4) การประเมินผล เป็ นข้อความทีแ่ สดงถึงเกณฑ์และวิธี
การต่างๆ ทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการประเมินความส�ำเร็จของการจัด
กิจกรรม ว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้หรือไม่ โดยอาศัย
เครือ่ งมือในการวัดคุณลักษณะของผูเ้ รียน
3.
จากการศึกษาหาประสิทธิภาพของโครงร่าง
หลักสูตรฝึกอบรมครู เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ทางด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21 ผลสรุปจากการจัดประชุม
สัมมนาอิงผูเ้ ชีย่ วชาญกลุม่ (Connoisseurship) พบว่า ผู้
เชีย่ วชาญทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า หลักสูตรฝึกอบรม
ครูดนตรีทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ เป็ นหลักสูตรฝึกอบรมทีด่ ี มีเนื้อหาครบ
ถ้วน
ตรงตามความต้องการของกลุม่ ผูส้ นใจอย่างแท้จริง
เหมาะสมกับยุคสมัยในปจั จุบนั และจะสามารถน�ำไปใช้แก้ไข
ปญั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ เนื่องมาจากการจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมการฝึกอบรม เป็ นการจัดโดยค�ำนึงถึงความ
ต้องการและความจ�ำเป็ นของผูเ้ ข้ารับการอบรมอย่างแท้จริง
ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้หลักสูตรมีความ
สมบูรณ์มากขึน้ มีอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ควรปรับปรุงในเรือ่ ง
ของระยะเวลาการฝึกอบรมให้กระชับมากขึน้ ทัง้ นี้ เพราะจะ
ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในหน่ วยงานของผู้เข้ารับการฝึ ก
อบรม หากผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมต้องขาดงานเป็ นระยะเวลา
นาน ทัง้ นี้ จากการพิจารณาอย่างรอบด้านก็พบว่า ผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็ นครูทท่ี ำ� หน้าทีใ่ นโรงเรียน ดังนัน้
การฝึ กอบรมทีใ่ ช้ระยะเวลานานอาจจะส่งผลเสียกับผูเ้ ข้ารับ
การอบรม และยังร่วมไปถึงผูเ้ รียนทีต่ อ้ งขาดเรียน หรือต้องไป
ท�ำกิจกรรมอย่างอื่นแทนในขณะที่ครูมาเข้ารับการฝึ กอบรม
2) ควรปรับปรุงเนื้อหาบางหน่วยฝึกอบรม ให้เหมาะสมและมี
ความกระชับมากขึน้ ทัง้ นี้ เพราะบางหน่วยฝึกอบรมสามารถ
บูรณาการเนื้อหากันได้ โดยไม่ตอ้ งแยกออกจากกัน เพือ่ ความ
สะดวกและไม่ให้เกิดความเบือ่ หน่ายในการฝึกอบรม ซึง่ จาก
ค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงปญั หา
ของการจัดเนื้อหาทีม่ ากเกิน จนเกิดความซ�้ำซ้อนในการฝึก
อบรม และอาจจะส่งผลเสียได้หากยังไม่ได้รบั การแก้ไข ด้วย
เหตุน้ี จึงได้ดำ� เนินการปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำ  โดยการ
ก�ำหนดเนื้อหาสาระให้น้อยลง เน้นทักษะการปฏิบตั ใิ ห้มากขึน้
แต่ยงั คงความต้องการของผู้เข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นส�ำคัญ
และ 3) ควรปรับปรุงกิจกรรมการฝึกอบรมให้มคี วามทันสมัย
สอดคล้องกับชือ่ ของหลักสูตรฝึกอบรม ทีม่ งุ่ ส่งเสริมการเรียน
รูใ้ นศตวรรษที่ 21 โดยการน�ำเอาเทคโนโลยี Social Media
และ Social Network เข้ามาประยุกต์ใช้ในการท�ำกิจกรรมการ
ฝึกอบรมให้มากขึน้ เพือ่ เป็ นตัวอย่างให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ได้ ต ระหนั ก และเห็น คุ ณ ค่ า ถึง ทัก ษะการใช้ ค อมพิว เตอร์
(Computing skill) เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูใ้ นปจั จุบนั ทัง้ นี้ ผู้
วิจยั ได้ดำ� เนินการเพิม่ กิจกรรมการฝึกอบรม โดยการน�ำเอา
เทคโนโลยี Social Media และ Social Network เข้ามาใช้ใน
การท�ำกิจกรรม โดยอยูใ่ นรูปของการส่งงาน สืบค้น อัพโหลด
จัดระบบข้อมูล น�ำเสนอผลงาน โดยผ่านระบบการสือ่ สารแบบ
Online ทัง้ บนโทรศัพท์มอื ถือ แทบเล็ต   และคอมพิวเตอร์
เป็ นต้น สอดคล้องกับ Becta leading next generation learn
(2014) ทีว่ า่ “เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์ทกุ คนอย่าง
แยกไม่ออก การเป็ นนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง ทุกคน
สามารถเป็ นได้งา่ ยเพียงชัวข้
่ ามคืน
แค่ครูสามารถสอนให้
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นักเรียนรูจ้ กั การใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยีต่างๆ ผนวกกับ
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนและทักษะการน�ำเสนอ ผูเ้ รียน
ทุกคนก็จะสามารถเป็ นศิลปินได้อย่างคาดไม่ถงึ ”
4. จากผลการประเมินหาค่าความเหมาะสม และ
ความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมครู
เพือ่ ส่งเสริม
สมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ างด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21
พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
ร่างหลักสูตรฝึกอบรมครู โดยภาพรวมหลักสูตรฝึกอบรม มี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และมีคา่ ความสอดคล้องอยู่
ระหว่างเกณฑ์ทก่ี ำ� หนด คือ 0.80 - 1.00 ถือว่าหลักสูตรฝึก
อบรมครู
เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ างด้าน
ดนตรี ในศตวรรษที่ 21 สามารถน�ำไปใช้ในการฝึกอบรมครู
ดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ อาจเป็ นผลสืบเนื่องมาจาก
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) ซึง่ เป็ นกระบวนการวิจยั ทีม่ คี วามเข้มข้นทัง้
ทางด้านเนื้อหา และการน�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่ การพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ตามความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุเมธ งามกนก (2549) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การเพิม่ อ�ำนาจการท�ำงาน เพือ่
พัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผนกระ
ทรวงศึกษาธิการ
โดยขัน้ ตอนการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
ด�ำเนินตามรูปแบบการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) 4 ขัน้ ตอน คือ ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลพืน้ ฐาน ตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ตอนที่ 3
การทดลองใช้หลักสูตรเพือ่ หาประสิทธิภาพ และตอนที่ 4 การ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม กลุม่ ตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำนวน 39 คน ระยะเวลา
ของการฝึกอบรม 8 สัปดาห์ โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ
One Group Pretest Posttest Design มีการทดสอบก่อนและ
หลัง ด้วยแบบทดสอบความรู้ แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ก่อนและหลังการทดลอง และการประเมินผลความพึงพอใจ
หลังการทดลอง ผลการทดลองปรากฏว่า คะแนนเฉลีย่ จาก
การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะในการปฏิบตั ิ
งาน และด้านบุคลิกลักษณะในการปฏิบตั งิ าน ในการฝึกอบรม
เพิม่ อ�ำนาจในการท�ำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนกระทรวงศึกษาธิการ
หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึง่ จากงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดสามารถ
สรุปได้วา่
รูปแบบของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
หลักสูตร ผูว้ จิ ยั ส่วนมากได้ใช้แนวทางของกระบวนการวิจยั
และการพัฒนา (Research and Development) เป็ นแนวทาง
ในการด�ำเนินการศึกษาวิจยั โดยแบ่งขัน้ ตอนการวิจยั 4 ขัน้
ตอน หรือ 2 วงรอบของการศึกษาวิจยั ส่งผลท�ำให้งานวิจยั ที่
ศึกษา มีความรัดกุม แม่นย�ำ  มีประสิทธิภาพ และตรงตาม
ความต้องการของกลุม่ ตัวอย่างเป็ นอย่างมาก

ครูดนตรี วิทยากรควรศึกษาและท�ำความเข้าใจถึงหลักการ
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของหลักสูตร และเนื้อหาสาระของการ
ฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมทุกครัง้
2. วิทยากรในการฝึกอบรม จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้
ประสบการณ์ และความช�ำนาญในการด�ำเนินการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม เพราะจะต้องเป็ นผูน้ �ำเสนอเนื้อหาสาระทางด้าน
ดนตรี ถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ รวมถึงกระตุน้ ให้ครู
ดนตรี เกิดการเรียนรูใ้ นเนื้อหาวิชาดนตรีตามขอบเขตหรือ
ประเด็นต่างๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตรฝึกอบรม
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิ จยั ในครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยการน�ำเอาหลักสูตรไปทดลองใช้จริงกับกลุม่
ตัวอย่างอืน่ ๆ เพือ่ ยืนยันประสิทธิภาพทีไ่ ด้จากผูเ้ ชีย่ วชาญอีก
ครัง้
2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทีม่ งุ่ ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ทักษะอืน่ ๆ เพิม่ เติม เช่น
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทักษะการสือ่ สาร ทักษะการ
ใช้ชวี ติ ในวัฒนธรรมข้ามชาติ เป็ นต้น

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการ		
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ครุ สุ ภา.
Ministry of Education. (2008). The Basic Education Core
Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). Bangkok:
The Teacher’s Council of Thailand Printing.
ณรุทธิ ์ สุทธจิตต์. (2553). กิ จกรรมดนตรี ส�ำหรับครู. 		
กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Sutthajit, Narut. (2011). The Music Activity for Teachers.
Bangkok: Chulalongkorn University Printing.
ประพันธ์ศกั ดิ ์ พุม่ อินทร์ และคณะ. (2548). แนวทางการ
พัฒนาการศึกษาดนตรี ในโรงเรียนประถม		
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Phumin, Praphansak et. al. (2005). Direction of Music
Education Development in Primary School of
Bangkok Metropolitan Administration. 		
Bangkok: Srinakharinwirot University.
___________. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาเพื่อ
สร้างชุดการสอนคียบ์ อร์ดเบือ้ งต้น โดยใช้วิธี
การของโคดาย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 1(31): 68-79
___________. (2014, July-December). The Creativity of
The Basic Keyboard Method Using KODALY.
Methodology. Institute of Culture and Arts
ข้อเสนอแนะ
Journal: Srinakharinwirot University. 1(31): 68-79
วาระการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศกึ ษาศาสตร์แห่ง
ข้อเสนอแนะในการน�ำหลักสูตรไปใช้
ประเทศไทย. (2557). ผลการส�ำรวจผูเ้ รียน
1. ก่อนการน�ำหลักสูตรไปใช้ในการฝึกอบรมให้กบั ครุศาสตร์

48
ศึกษาศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 1-5 และแผนการเปิ ดรับผู้
Development of Basic Education Curriculum
เรียน ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ปี การศึกษา 2558Research and Education Improvement. 		
2565. จังหวัดเชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Journal of Education: Thaksin University.
เชียงราย
Becta Leading next generation learning. (2010). The 21st
Agenda of Thai Council of Deans of Education. (2014).
Century teacher: Music. Music Educators
The students from freshman to senior in 		
Journal. Retrieved February 9, 2014, from http://
Faculty of Education survey results and 		
www.teachfind.com.
Recruit Students Plan of Faculty of Education
in 2015-2022. Chiang Rai: Chiang Rai Rajabhat
University.
สันติ ยิม้ ปลืม้ . (2556). การศึกษาสภาพการสอนวิ ชาดนตรี
ในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ 3
ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน เขตพืน้ ที่การ
ศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม.
(ดนตรีศกึ ษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
Yimpluem, Santi. (2013). The Study of Music Teaching
on Basic Education Curriculum Level 3 of The
Schools Under The Suratthani Educational
Service Area Office 3. Master of Arts in Music
Education Thesis. Bangkok:
Bansomdejchaopraya Rajabhat University.
สันติ ศูนย์กลาง. (2551).  การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
เสริ มสร้างทักษะการปฏิ บตั ิ วิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้
เรียนแบบองค์รวม ส�ำหรับครูระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การวิจยั และ
พัฒนาหลักสูตร). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Soonklang, Santi. (2008). The Development of An Inservice Training course to Enhance 		
Fundamental Education Teachers in 		
Professional Procedure Skills for Developing
Whole-Students. Doctoral of Education in
Curriculum Research and Development.
Bangkok: The Graduate School of
Srinakharinwirot University.
สุเมธ งามกนก. (2549). การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม เพื่อ
เพิ่ มอ�ำนาจการท�ำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
เจ้าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวง
ศึกษาธิ การ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (บริหารการ
ศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Ngamkanok, Sumet. (2006). A Training Curriculum for
Empowerment to Develop Personal 		
Competencies of Policy and Plan Analysts of
the Ministry of Education. Doctoral of Education
in Educational Administration. Bangkok:
Srinakharinwirot University.
ส�ำราญ คงชะวัน. (2546, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนา
หลักสูตรกับการวิ จยั และพัฒนาการศึกษา. 		
วารสารศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 2(2):
13-20.  
Khongchawan, Samran. (2003, Januart - June). The

