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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะ

และเกณฑ์ประเมนิทางเดีย่วฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามชัน้	เป็นการวจิยัเชงิพฒันา

โดยการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	ร่วมกับข้อแนะน�า

เชิงคุณภาพ	เจาะจงทดลองใช้กับนักศึกษาเอกเครื่องตีไทย	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม	ชั้นปีที่	1	จ�านวน	7	คน	และใช้จริงกับนักศึกษาชั้นปีที่	2	จ�านวน	9	คน	

ปีการศึกษา	 2561	 ประเมินระดับทักษะโดยผู้สอนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโดยการ

สนทนากลุ่ม

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ได้แบบฝึกทักษะทางเด่ียวฆ้องวงใหญ่	 มีจ�านวน

แบบฝึก	10	ข้อ	ล�าดับจากง่ายไปยาก	ข้อ	1-9	ข้อ	สอดคล้องกับระดับกลวิธีตาม
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ล�าดับ	 ส่วนแบบฝึกข้อที่	 10	 เน้นการฝึกก�าลังแขน	 มีค่าความสอดคล้องจาก 

ผู้เชี่ยวชาญหลายครั้งจนได้ผลรวมคะแนนความสอดคล้องในระดับ	1.00	ทุกข้อ	

2)	 เกณฑ์ประเมินทักษะทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่	 จัดท�าเป็นแบบระดับความส�าเร็จ

ขั้นบันไดคว�่า	 จากง่ายไปยาก	 5	 ระดับคะแนน	 มีข้อบ่งชี้ความส�าเร็จตามระดับ

กลวิธีบรรเลง	 10	 ข้อจากง่ายไปยากเช่นกัน	 และมีค่าความสอดคล้องจากผู้

เชี่ยวชาญหลายครั้งจนได้ผลรวมคะแนนความสอดคล้องในระดับ	1.00	ทุกข้อ	

	 แบบฝึกทักษะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะสูงขึ้น	 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น

ในการเรียนและการทราบเกณฑ์แบบประเมินระดับทักษะท�าให้เห็นพัฒนาการ

ของตนเชิงพัฒนาและจูงใจผู้เรียน

คำาสำาคัญ :	การพัฒนา,	แบบฝึกทักษะ,	ทางเดี่ยว,	ฆ้องวงใหญ่,	แป๊ะสามชั้น

Abstract:

 This	article	aim	to	create	and	study	the	results	of	exercise	

model	and	the	evaluation	criteria	forKhong Wong-YaiSolo onPlangPae-

Samchan. It	is	a	research	and	developed	by	analyzing	the	index	of	

Item	 congruence	 from	 3	 experts,	 with	 quality	 invitations	

recommendations,	specific	to	the	first	year	7	students,	and	actually	

used	with	the	second	year	9	students.	They	are	Thai	students	Nakhon	

Pathom	Rajabhat	University,	 teaching	 in	 the	academic	year	2018.	

Assessing	skills	by	experts	and	group	discussions.	Get	the	research	

results	 as	 follows.	 1)	 The	 exercise	 of	 Khong Wong-YaiSolo	 on	

PlangPae-Samcha.	There	are	10	training	patterns,	sequences	from	

easy	to	difficult,	verses	1-9,	corresponding	to	the	respective	strategy	

levels.	Section	10	focuses	on	arm	strength	training.	There	are	many	
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the	index	of	 Item	congruence	values	from	experts	until	the	total	

score	of	the	conformity	score	is	1.00.	2)	The	skill	level	assessment	

criteria	 of	 Khong Wong-Yai Solo	 on	PlangPae-Samchan.	 Make	 a	

Milestone	scale	from	easy	to	difficult	5	levels.	There	are	indications	

of	success	according	to	the	level	of	10	instrumental	tactics	and	the	

index	 of	 Item	 congruence	 of	 experts	 from	many	 times	 until	 the	

results	of	the	1.00.

	 The	exercise	helps	learners	have	higher	skills,	enthusiasm	

for	learning,	and	know	how	to	evaluate	skills	levels,	allowing	them	

to	develop	their	development	and	motivate	learners.

Keyword : Development	 :Exercise	 :	Khong	Wong-Yai	 :Solo	 :	Plang	

Pae-Samchan

บทนำา 

 ความสัมพันธ์ไทยจีนจากหลักฐานทางโบราณคดีสรุปตรงกันว่า

วัฒนธรรมจีนได้เข้ามาในสังคมสยามลุ่มน�้าเจ้าพระยาไม่ต�่ากว่าสมัยสุโขทัยเรือง

อ�านาจและสืบสานความสัมพันธ์ต่อเนื่องมาสมัยอยุธยา	ธนบุรีและรัตนโกสินทร์	

สะท้อนในรูปของภาษาและแนวความคิด	(วรศักด์ิ		มหทัธโนบล,	2555)	การศกึษา

ดนตรีจีนในประเทศไทยแสดงให้ถึงความสัมพันธ์ไทยจีนที่อยู่คู ่กับสังคมไทย

สืบทอดมาไม่ต�่ากว่าสมัยอยุธยา	โดยพบทั้งศาลเจ้าจีน	ประเพณีและการแสดงงิ้ว

ประจ�าปีของกลุ่มชาวจีนต่าง	ๆ	(สมพงษ์	เมืองวัฒนะ,	ทรงพล	สุขุมวาท,	2545)	

บทเพลงไทยส�าเนียงจีนเป็นวรรณกรรมสะท้อนการประสานทางวัฒนธรรม

ระหว่างไทยและจีน	ที่อยู่ในสังคมไทยมาหลายร้อยปี	ครูมีแขกหรือพระประดิษฐ

ไพเราะ	(พ.ศ.	2330-2415)	ท่านเป็นศิลปินคนส�าคัญทีส่ร้างสรรค์เพลงไทยส�าเนยีง
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จนีชดุหน่ึงไว้เป็นมรดกส�าคญั	4	เพลงได้แก่	เพลงชมสวนสวรรค์	เพลงจนีแส	เพลง

อาเฮีย	และเพลงแป๊ะ	โดยท่านได้จดจ�าท�านองจากมโหรีจีน	(สุรศักดิ์		จ�านงสาร,	

2541)	ผูเ้ขยีนเข้าใจว่าเป็นการแสดงงิว้ในงานไหว้ประจ�าปี	เมือ่ได้ยนิระหว่างการ

เดินทางไปและกลับ	ท่านได้เลียนท�านองจากงิ้วมาประพันธ์เพลงไทยส�าเนียงจีน	

(เจริญชัย	ชนไพโรจน์,	2515)	การบรรเลงดนตรีไทยแบ่งเป็น	2	ลักษณะคือ	การ

บรรเลงหมู่และการบรรเลงเดี่ยว	 โดยเฉพาะการบรรเลงหมู่คือการบรรเลงของ

เครื่อง	ดนตรีชนิดเดียวกันหลายๆ	ชิ้น	รวมกันเป็นวงกันอย่างพร้อมเพรียง	ส่วน

การบรรเลงเดี่ยวนั้นเป็นการบรรเลงทางที่มีลักษณะโลดโผนเป็นการอวดฝีมือ

ความสามารถของผู้บรรเลงและอวดทางของผู้แต่ง	การบรรเลงเพลงเดี่ยวเป็นวิธี

การบรรเลงเฉพาะเครื่องด�าเนินท�านอง	เช่น	ปี่	ระนาด	ฆ้องวงใหญ่	เป็นต้น	(ยิ่ง

ศักดิ์	ชุ่มเย็น,	2561:	80)	ท�านองโดยเพลงแป๊ะดังกล่าวมีโครงสร้างเพลงในอัตรา

สามชั้นประกอบด้วย	2	ท่อน	ท่อนที่หนึ่งมี	3	จังหวะหน้าทับปรบไก่	มีท�านองซ�้า

กันบางส่วน	ท่อน	2	แบ่งเป็นส่วนต้นหรือสร้อยกับส่วนปลายโดยส่วนปลาย	ส่วน

ต้นมคีวามยาว	2	จงัหวะหน้าทบับรรเลงกลบัต้น	ส่วนท้ายเป็นท�านองลกูล้อลกูขัด

อีก	 4	 จังหวะไม่กลับต้น	 ต่อมาได้ตัดลงให้ครบเป็นเถา	 นิยมน�ามาเรียบเรียงใช้

ฝึกหัดขิม	จะเข้	 เป็นต้น	โดยลักษณะของเพลงแป๊ะมีจุดเด่นคือ	มีการซ�้าท�านอง	

ทั้งท่อนที่	1	และ	ท่อนที่	2	โดยเฉพาะท่อน	2	มีการซ�้าท�านองในส่วนที่เป็นสร้อย

และการล้อ	(สุรศกัด์ิ	จ�านงสาร,	2541)	จงึเหมาะสมทีจ่ะคดัเลอืกมาเรยีบเรยีงเป็น

ทางเดี่ยว	ด้วยเพลงที่น�ามาประดิษฐ์ทางเดี่ยวนั้นมีความมุ่งหมายอยู่	3	ประการ

คือ	 เพื่ออวดทางหรือท�านองพิเศษของเครื่องดนตรีนั้น	ๆ	 เพื่ออวดความแม่นย�า

และเพือ่อวดฝีมอืของผูบ้รรเลง	โดยใช้เครือ่งท�านองชิน้เดยีวไม่นบัรวมเครือ่งก�ากบั

จังหวะ	(บุญธรรม	ตราโมท,	2545)

	 การพฒันาแบบฝึกทกัษะ	ผูว้จิยัได้ตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วข้องพบว่า	มี

การพัฒนาแบบฝึกทักษะส�าหรับดนตรีพอสมควร	ส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์และ

รายงานการพัฒนาวิทยฐานะของอาจารย์ช�านาญการพเิศษ	มรูีปแบบในสาระอืน่
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อาทิ	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	เป็นต้น	โดยผลงานให้ความส�าคัญกับ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านการพฒันาเครือ่งมอืทีเ่ป็นแบบข้อสอบ	แบบฝึกทักษะ	

ใบความรู้	ผู้เสนอรายงานนิยมมักจะเลือกเพลงง่ายและสอนบทเพลงตามท�านอง	

เพ่ือไปสู่บทเพลงท่ียากข้ึนไม่ได้เน้นการพัฒนาแบบฝึกหัดก่อนการเรียนท�านอง

เพลงที่สอดคล้องและสัมพันธ์กัน	 อาทิ	 วิทยานิพนธ์ของ	 ดนุชา	 สมใจดี	 (2553)	

เสนอเรื่อง	การสร้างชุดการสอนดนตรีไทยภาคปฏิบัติ	“ซอด้วงและซออู้”	เพลง

แป๊ะสามชั้น	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	กรณีศึกษาที่	โรงเรียนว่าท่า

ต้นกวาว	โดยผูเ้รยีน	12	คน	ใช้ใบความรูแ้ละสือ่อืน่เป็นชดุการเรยีน	พบว่าชดุการ

สอนนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์	81.25/83.250	ซึ่ง	ดนุชา	สมใจดี	สอนปฏิบัติ

โดยใช้

	 ใบความรูซ้ึง่น่าจะมแีบบฝึกทักษะในชดุน้ันแต่มไิด้เน้นถึงการพฒันาแบบ

ฝึกทกัษะและแยกความแตกต่างระหว่างทางซอด้วงและซออู้ในรายงาน	ทัง้นีก้าร

สอนใช้ส่ือผสมหลายอย่าง	 แต่ความเป็นจริงใช้ตัวผู้สอนและโน้ตแบบฝึกทักษะ

เป็นหลักในการพฒันา	นอกจากนี	้รณชยั	บญุลอื	(2547)	ทีเ่สนอวทิยานพินธ์เรือ่ง

การสร้างแบบประเมินทกัษะพืน้ฐานการบรรเลงฆ้องวงใหญ่	เพือ่พฒันาเกณฑ์การ

ให้คะแนนและหาคุณภาพของแบบประเมินทักษะตามแนวประเมินอย่างรูบริกส์

โดยมผีูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วข้องจ�านวน	22	คน	ช่วยพจิารณา	ได้ข้อปฏบิตัจิ�านวน	14	

ข้อ	 และมีความเชื่อมั่นเป็นไปตามเกณฑ์แต่ละข้อมีรายละเอียดข้อย่อยในการ

พิจารณา	อาจเหมาะสมส�าหรับการเรียนรู้มากกว่าการน�าไปใช้งานจริง	ผู้วิจัยพบ

รายงานของ	Hintz	(2000)	ทีเ่สนอการประเมนิการบ�าบดัด้วยดนตรดีัง้เดมิทีเ่น้น

ความสามารถ	ความต้องการและระดับการท�างานของผูป่้วยเพือ่สร้างความชดัเจน

ต่อการอธิบายใบสั่งยาและการประเมินผล	 โดยการประเมินสัมพันธ์กับ

ประสบการณ์การท�างานระยะยาว	ดังนัน้ทัง้แบบประเมินรบูรกิส์และการประเมนิ

ด้วยความสามารถทางดนตรด้ัีงเดิม	ดังนัน้ผูเ้ขยีนจึงน�าแนวทางทัง้สองเป็นแนวคดิ

ในการพัฒนาหัวข้อการประเมินทักษะ	 การสอนปฏิบัติจึงนิยมใช้ผู้สอนกับโน้ต
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เพลงโดยตรง	ไม่นยิมการประเมินทีซ่บัซ้อน	มกีารพฒันาแบบฝึกทักษะแต่ไม่ค�านงึ

ถึงความสอดคล้องกับตัวเพลงหลัก	 ใช้แบบประเมินทักษะกลางของสถานศึกษา	

ซึง่ไม่สอดคล้องกบับทเพลงอย่างแท้จรงิ	ปัญหาส�าคัญคอื	กระบวนการพฒันาแบบ

ฝึกทักษะและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสาระที่สอน

	 ดงัน้ันผูว้จิยัจงึได้น�าผลงานการเรยีบเรยีงทางเดีย่วฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ

สามช้ัน	ซ่ึงได้สร้างสรรค์ทางเด่ียวแล้วนัน้	มาต่อยอดเป็นการวิจยัเชงิคณุภาพผสม

การพัฒนา	 เพื่อสร้างและศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะและเกณฑ์ประเมินทาง

เดีย่ว		โดยการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญและน�าไปทดลองกับผูเ้รยีน	ท�าการวดัผล

โดยใช้แบบการประเมนิด้านทกัษะทีพ่ฒันาขึน้	โดยคาดหวงัว่าการแบ่งการฝึกซ้อม

และประเมินผลจะเป็นการสอนอาจจะเหมาะกับผู้เรียนตามทักษะการเรียนการ

สอนในศตวรรษที่	21	และอาจเป็นต้นแบบในการพัฒนาทักษะของบทเพลงหรือ

เครื่องมืออื่นต่อไป

วัตถุประสงค์

	 เพ่ือสร้างและศกึษาผลการใช้แบบฝึกทกัษะและเกณฑ์ประเมนิทางเดีย่ว

ฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามชั้น

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การพัฒนาแบบฝึกทักษะและเกณฑ์ประเมินทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลง

แป๊ะสามชัน้เป็นส่วนหน่ึงของงานวจัิยเร่ือง	การเรยีบเรยีงและพฒันาแบบฝึกทักษะ

ทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามชั้น	เป็นระยะที่	2	ต่อจากการสร้างสรรค์ทาง

เดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามชั้น	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ใช้กระบวนการวิจัย

เชงิพฒันา	เพือ่สร้างและและศึกษาผลการใช้ของแบบฝึกทักษะและเกณฑ์ประเมนิ	

ดังนี้



272

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key	Informant)

	 1.	กลุ่มนักวิชาการ

	 	 ผูว้จิยัก�าหนดคุณสมบติัและประสานงานนกัวชิาการดนตรไีทย	ระดบั

อุดมศึกษา	จ�านวน	3	ท่านโดยมีเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

	 	 1.1	 เป็นอาจารย์ผู้ก�าลังสอนดนตรีไทยในสถาบันอุดมศึกษา

	 	 1.2	 จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป	หรือมีประสบการณ์ด้าน

การสอนดนตรีไทย

	 	 1.3	 มีประสบการณ์ทางดนตรีไทยมากกว่า	10ปี

	 	 1.4	 สะดวกในการตรวจให้ข้อแนะน�าและสอบภาคปฏิบัติฆ้องวงใหญ่

	 2.	 กลุ่มนักศึกษา

	 	 ผู ้วิจัยเจาะจงนักศึกษาเอกเครื่องตีไทยคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจ�านวน	16	คนแบ่งเป็น

	 	 2.1	 นกัศึกษาเอกเคร่ืองตีไทย	ชัน้ปีที	่1	มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม	

7	คน	เพื่อทดลองใช้เครื่องมือและถ่ายทอดทางเดี่ยว

	 	 2.2	 นกัศึกษาเอกเคร่ืองตีไทย	ชัน้ปีที	่2	มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม	

9	คน	เพื่อใช้เครื่องมือจริง	และถ่ายทอดทางเดี่ยว

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 ผูว้จิยัได้ก�าหนดและเสนอการสร้างแบบฝึกทกัษะและเกณฑ์ประเมนิทาง

เดี่ยว	โดยผ่านขั้นตอนการยกร่าง	ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพดังนี้

 1.	 แบบฝึกทักษะทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามช้ัน	 ผู้วิจัยก�าหนด

กรอบ	สัญลักษณ์	และขั้นตอนการพัฒนา	ดังนี้

	 	 1.1	 กรอบและสัญลักษณ์ฆ้องวงใหญ่	

	 	 	 1.1.1	โดยให้ฆ้องวงใหญ่มีโน้ตเสียงต�่าสุดคือ	 เรต�่า	 (ร.)	 และมี

เสียงสูงสุดเป็นเสียง	มีสูง	(ม�)
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	 	 	 1.1.2	ลกัษณะของแบบฝึกใช้โน้ตไทยแบบ	8	ห้องเพลง	บรรทดั

คู่	บรรทัดบนแทนมือขวา	บรรทัดล่างมือซ้าย

	 	 	 1.1.3	ก�าหนดสัญลักษณ์	 เพื่อสะดวกในการอ่านและวิเคราะห์	

(ช่องขวาของแบบฝึกทักษะ)

	 	 	 1.1.4	พัฒนาแบบฝึกทักษะฆ้องวงใหญ่	

	 	 1.2	 ใช้แนวคิดเรื่องระดับทักษะ	 จากง่ายไปยากและลีลาที่โดดเด่น	

2	ประการคือ	การคัดท�านองหรือกลวิธีบรรเลงที่พบบ่อย	 ง่ายถึงยากตามล�าดับ

กับท�านองที่ไม่ซ�้า	 ซึ่งคัดไปเป็นแบบฝึกหัด	 พิจารณาเลือกระดับความยากง่าย 

จัดล�าดับจากง่ายไปยาก	ตามลีลาท�านองที่พบในแต่ละท่อน

	 	 1.3	 ศึกษาโน้ตทางเด่ียวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามช้ันท่ีนายปราโมทย์	

ด่านประดิษฐ์	สร้างสรรค์ขึ้น	เพื่อจัดท�าแบบฝึกทักษะให้สอดคล้องทั้ง	2	ท่อน	

	 	 1.4	 ยกร่างแบบฝึกทกัษะ	(ครัง้ที	่1)	ตามแบบโน้ตไทยโดยแต่ละแบบ

ฝึกทักษะมีความยาว	8	ห้องเพลง	และคัดให้เหลือ	เพียงจ�านวน	10	ข้อ

	 	 1.5	 น�าแบบฝึกทกัษะเสนอผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	3	คน	เพือ่ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 รายละเอียดของข้อค�าถาม	 ความเหมาะสมของ	

โครงสร้างและด้านอื่น	ๆ	ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไข	แล้วน�าไป

หาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยการวิเคราะห์หาค่า	 IOC	 (Index	 of	 Item	

Congruence)	(Hambleton	&Rovinelli,	1986)	พิจารณาเลือกข้อค�าถามที่มี

ค่า	IOC	มากกว่า	0.60	ขึ้นไป	แล้วคัดเลือกข้อที่เข้าเกณฑ์ไว้ใช้จริง	ปรับปรุงแก้ไข

ตามค�าแนะน�า	แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง

	 	 1.6	 ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู ้เชี่ยวชาญและน�าเสนอให้ผู ้

เชี่ยวชาญพิจารณา	

	 	 1.7	 น�าปรับปรุง	 จนผลรวมค่า	 IOC	 ปรากฏว่าได้ความสอดคล้อง	

1.00	ทุกข้อ	
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	 	 1.8	 จัดพิมพ์แบบฝึกทักษะ	(ครั้งที่	2)	และโน้ตทางเดี่ยว	เพื่อน�าไป

ใช้ทดลอง

	 	 1.9	 น�าไปทดลองใช้กับนักศึกษาเอกเครื่องตีไทย	ก่อนต่อทางเดี่ยว

	 	 1.10	ประเมินและสอบถามอย่างไม่เป็นทางการ	 ระหว่างหรือ 

หลังเรียน

	 	 1.11	ปรับปรุง	แบบฝึกทักษะ	(ครั้งที่	3)

	 	 1.12	น�าแบบฝึกทักษะไปใช้จริงกับนักศึกษาเอกเครื่องตีไทย	 ก่อน

ต่อทางเดี่ยว

	 	 1.13	ประเมินสอบถามหลังการสอนอย่างไม่เป็นทางการ	 ระหว่าง

หรือหลังเรียน

	 	 1.14	ประชุมกลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ	พิจารณาการปรับปรุง

	 	 1.15	ปรบัปรงุ	แบบฝึกทกัษะทางเดีย่วฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามชัน้

(ครั้งที่	4)

	 	 1.16	จัดพิมพ์แบบฝึกทักษะและโน้ตทางเดี่ยว	ดังนี้
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แบบฝึกทักษะทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงแป๊ะสามชั้น  ปรับปรุงครั้งที่ 3.1
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	 2.	เกณฑ์ประเมินทักษะทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่	

	 ผู ้วิจัยศึกษากรอบเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยโดยส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษาและกรมศิลปากร	ในระดับขั้น	4	ของปี่พาทย์	และขั้น	5	

ของเครื่องสาย	ซึ่งมิได้ระบุว่าเป็นเพลงเดี่ยวนั้นในระดับ	4-5	เป็นเกณฑ์อย่างไร	

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น�าเกณฑ์การปฏิบัติกลุ่มเคร่ืองดนตรีปี่พาทย์และเครื่องสาย 

ขั้นที่	4-6	และ	5-7	เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาแบบประเมินทักษะ	(ส�านักงาน

มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา,	2553)	คือ	

	 	 2.1.	ศึกษาเอกสารผลสัมฤทธิ์ของเกณฑ์ขั้นที่	4-6	กลุ่มเครื่องดนตรี	

(ส�านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา,	2553)

	 	 	 2.1.1	ด�าเนนิการเข้าสูร่ะบบการบรรเลงได้ถกูต้องตามระเบยีบ

แบบแผน	การบรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรีและการผสมวง

	 	 	 2.1.2	ผลการแสดงพฤติกรรมสะท้อน	 ความสามารถประกอบ

ด้วย

	 	 	 	 1)	 ระบบการจ�าท�านองเพลง

	 	 	 	 2)	 ระบบการบังคับเครื่องดนตรี	

	 	 	 	 3)	 ระบบการจ�าแนกการรับฟัง

	 	 	 	 4)	 ความแม่นย�าในกฎเกณฑ์	ทางที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 5)	 ความแข็งแกร่งด้านการฝึกฝน

	 	 	 	 6)	 ผลการพัฒนาจิตใจและอารมณ์

	 	 2.2	 ศึกษาเอกสารผลสัมฤทธิ์ของเกณฑ์ขั้นที่	7-9	กลุ่มเครื่องดนตรี	

(ส�านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา,	2553)

	 	 	 2.2.1	จ�าแนกความเป็นมาตรฐานได้	ตามเงื่อนไข	ต่อไปนี้

	 	 	 	 ด้านการใช้เพลง	 ด้านการใช้วงบรรเลง	 ด้านการใช้ทาง

บรรเลง
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	 	 	 	 ด้านการใช้แนวบรรเลงด้านความแม่นย�าที่สมบูรณ์

	 	 	 	 ด้านความสมบูรณ์ตามมาตรฐานองค์ความรู้

	 	 ทั้งนี้	ข้อ	6)	เป็นการเกณฑ์วัดด้านทฤษฎี	จึงไม่ขอน�ามาประเมินร่วม

	 	 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของเกณฑ์ขั้นที่	4-6	และ	7-9	กลุ่มเครื่อง

ดนตรี	สามารถน�ามาสังเคราะห์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องและรวมความเพื่อไม่ให้ซ�้า

ซ้อน	คงเหลือเฉพาะทักษะที่สามารถแสดงออกได้	เป็นเกณฑ์ในการประเมินการ

ปฏิบัติดังนี้

	 	 1.	 การบังคับเครื่องดนตรีให้	ความแม่นย�าที่สมบูรณ์	

	 	 2.	 ความแม่นย�าในกฎเกณฑ์	 /	การจ�าท�านองเพลง	 /	ด้านการใช้

ทางบรรเลง	

	 	 3.	 ความแข็งแกร่งด้านการฝึกฝน	/	ด้านการใช้แนวบรรเลง

	 	 4.	 ระบบการจ�าแนกการรับฟัง

	 	 5.	 ผลการพัฒนาจิตใจและอารมณ์

	 เพื่อให้ผู้เรียน	 เกิดการเรียนรู้และน�าไปใช้ประเมินได้จริงและไม่ยุ่งยาก	

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินจึงน�าแนวคิดการประเมินทักษะ	 (Performance	

assessment)	 กับการประยุกต์ใช้เกณฑ์แบบประเมินระดับความส�าเร็จ	 หรือ	

Milestone	scale	(Meade	et	al.,	2012)	เป็นแบบประเมินผลความส�าเร็จเชิง

ก้าวหน้า	 แบบขั้นบันได	 โดยเลือกประเด็นการประเมินของส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษาท่ีสังเคราะห์ขึ้นผนวกกับกลวิธีการบรรเลงท่ีผู ้วิจัย

วิเคราะห์จากทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามชั้นที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่	โดยเริ่ม

จากทักษะง่ายไปยากได้แก่	 การสะบัด-เฉี่ยว	 กรอ	 กระทบคู่	 การกดหนึบ-หนับ	

การไขว้มือ	 การกวาดและแนวการบรรเลง	 เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาแบบ

ประเมินทักษะการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามชั้น	ดังนี้
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ภาพ 1	แนวคิดในการพัฒนาแบบประเมินทักษะการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

  2.3	 การหาประสิทธิภาพเกณฑ์ประเมินทักษะทางเดี่ยว

	 	 	 หลังจากสร้างเกณฑ์ประเมินระดับทักษะทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

แล้ว	 ผู้วิจัยได้น�าแบบประเมินไปหาประสิทธิภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและ

อื่นๆ	ดังนี้

	 	 	 2.3.1	น�าแบบฝึกทักษะเสนอผู้เชี่ยวชาญ	 จ�านวน	 3	 คน	 เพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	รายละเอียดของข้อค�าถาม	ความเหมาะสม

ของ	โครงสร้างและด้านอื่น	ๆ	ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไข	แล้ว

น�าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยการวิเคราะห์หาค่า	 IOC	 (Index	 of	 Item	

Congruence)	(Hambleton	&Rovinelli,	1986)	พิจารณาเลือกข้อค�าถามที่มี

ค่า	IOC	มากกว่า	0.60	ขึ้นไป	แล้วคัดเลือกข้อที่เข้าเกณฑ์ไว้ใช้จริง	ปรับปรุงแก้ไข

ตามค�าแนะน�า	แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง

	 	 	 2.3.2	เสนอร่างเกณฑ์แบบประเมินระดับทักษะที่	 1	 แก่ผู ้

เชี่ยวชาญ

	 	 	 2.3.3	ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ

	 	 	 2.3.4	น�าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	
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	 	 	 2.3.5	ปรับปรุงจนผลรวมค่า	IOC	ปรากฏว่าได้ความสอดคล้อง	

1.00	ทุกข้อ	

	 	 	 2.3.6	จัดพิมพ์เกณฑ์แบบประเมินระดับทักษะครั้งที่	2	เพื่อน�า

ไปทดลองใช้

  	 2.3.7	น�าไปทดลองใช้กบันักศึกษาเอกเครือ่งตไีทยช้ันปีท่ี	1	หลงั

ต่อทางเดี่ยว

	 	 	 2.3.8	รับฟังข้อแนะน�าปรับปรุงตามข้อแนะน�าผู้ใช้เกณฑ์แบบ

ประเมินระดับทักษะครั้ง	3

	 	 	 2.3.9	น�าเกณฑ์ประเมินระดับทักษะ	ไปใช้จริงกับนักศึกษาเอก

เครื่องตีไทย	ชั้นปีที่	2

	 	 	 2.3.10	ประชุมกลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ	พิจารณาการปรับปรุง

	 	 	 2.3.11	 ปรับปรุงตามข้อแนะน�าผู้ใช้เกณฑ์แบบประเมินระดับ

ทักษะครั้ง	3.1	(ปรับแก้เล็กน้อย)

	 	 	 2.3.12	พิมพ์เกณฑ์แบบประเมินระดับทักษะทางเดี่ยว	ในคู่มือ

ทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามชั้น	ดังนี้
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 ตาราง 1 เกณฑ์แบบประเมนิระดับทกัษะทางเดีย่ว	ทางฆ้องวงใหญ่เพลง

แป๊ะสามชั้น	
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

1.	 ความถูกต้องของ

ท ่ าทาง 	 และความ

พร้อมของเครื่องดนตรี

1.	 ความถูกต้องของ

ท ่ าทาง 	 และความ

พร้อมของเครื่องดนตรี

1.	 ความถูกต้องของ

ท ่ าทาง 	 และความ

พร้อมของเครื่องดนตรี

1.	 ความถูกต้องของ

ท ่ าทาง 	 และความ

พร้อมของเครื่องดนตรี

1.	 ความถูกต้องของ

ท ่ าทาง 	 และความ

พร้อมของเครื่องดนตรี

2.	 ความถูกต้องของ	

จังหวะและท�านอง

2.	 ความถูกต้องของ	

จังหวะ	และท�านอง

2.	 ความถูกต้องของ	

จังหวะ	และท�านอง

2.	 ความถูกต้องของ	

จังหวะและท�านอง

2.	 ความถูกต้องของ	

จังหวะ	และท�านอง

ความชัดเจนของกลวิธี ความชัดเจนของกลวิธี

3.	การกรอ

ความชัดเจนของกลวิธี

3.	การกรอ

ความชัดเจนของกลวิธี

3.	การกรอ

ความชัดเจนของกลวิธี

3.	การกรอ

4.	การสะบัด-เฉี่ยว			 4.	การสะบัด-เฉี่ยว			 4.	การสะบัด-เฉี่ยว			 4.	การสะบัด-เฉี่ยว			

5.	การกดหนึบ	หนับ 5.	การกดหนึบ	หนับ 5.	การกดหนึบ	หนับ

6.	การกระทบคู่ 6.	การกระทบคู่ 6.	การกระทบคู่

7.	การไขว้มือ		 7.	การไขว้มือ		

8.	การกวาด 8.	การกวาด

9.	แนวการบรรเลง 9.	แนวการบรรเลง

10 . 	 ความไพ เราะ

เหมาะสมโดยรวม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การพัฒนาเครื่องมือ	 คือ	 แบบฝึกทักษะและเกณฑ์ประเมินทักษะทาง

เดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามชั้น	เป็นกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา	โดยน�าเครื่อง

มือซ่ึงยกร่างไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขจากนั้นจึงน�าไปใช้และแก้ไขหลัง

การใช้	โดยมีการเก็บข้อมูล	ดังนี้

	 1.	 ขั้นพัฒนาเครื่องมือ			

	 	 การเกบ็ข้อมลูการพฒันาเครือ่งมอืในทีน่ีห้มายถงึ	ข้อมลูการค่าดชันี

ความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะและเกณฑ์ประเมินทักษะจากผู้เชี่ยวชาญ	3	

ท่านตรวจสอบ	 ประเมินและน�ากลับมาแก้ไข	 โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยที่	 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 ระหว่างเดือน	

กันยายน-พฤศจิกายน	2561	จนมีผลประเมินที่	1.00
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	 2.	 ขั้นทดลองใช้เครื่องมือ	

	 	 ผู้วิจัยได้น�าเครื่องไปทดลองใช้กับ	นักศึกษาเอกเครื่องตีไทย	ชั้นปีที่	

1	ในเดือน	มกราคม-กุมภาพันธ์	2562	ภาคเรียน	2/2562	จ�านวน	4	ครั้ง	ครั้งละ	

3	คาบ	แบ่งเนื้อหาการถ่ายทอด	ดังนี้

	 	 ครั้งที่	1	ประวัติ	ทางฆ้องและแบบฝึกหัดเพลงแป๊ะสามชั้น

	 	 ครั้งที่	2	แบบฝึกทักษะ	ทางเดี่ยวท่อน	1

	 	 ครั้งที่	3	ทางเดี่ยวท่อน	2	

	 	 ครั้งที่	4	ทบทวนแก้ไข	และประเมินผลการทดลอง

	 	 เก็บข้อมูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมระหว่าง

ถ่ายทอดและบันทึกข้อมูล	โดยเน้นการสนทนาเป็นกลุ่ม	โดยในการประเมินครั้ง

ที่	4	จะมีคณาจารย์	(ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประเมินด้วย)

	 	 ผู้วิจัยน�าเครื่องมือไปปรับแก้ไข	ตามข้อแนะน�า

	 3.	 การใช้เครื่องมือ	

	 	 ผู ้วิจัยได้น�าเครื่องมือไปทดลองใช้กับนักศึกษาเอกเครื่องตีไทย 

ชั้นปีที่	2	ในเดือน	กุมภาพันธ์-มีนาคม	2562	ภาคเรียน	2/2562	จ�านวน	4	ครั้ง	

ครั้งละ	3	คาบ	แบ่งเนื้อหาการถ่ายทอด	เช่นเดียวกับขั้นการทดลอง	

	 	 การเก็บข้อมูลด�าเนินการสังเกตและสัมภาษณ์แบบมีส่วนระหว่าง

ถ่ายทอดและบันทึกข้อมูลเช่นเดี่ยวกับข้ันทอดลองใช้	 หลังการประเมินครั้งท่ี	 4	

คณาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญเข้าร่วมประเมนิ	ร่วมให้ข้อแนะน�ากบันกัศกึษาต่อการปฏบัิติ

ทางเดี่ยว	 และข้อแนะน�าเกี่ยวกับเครื่องมือ	 ในส่วนของรูปแบบและขนาด	 ซึ่งผู้

วิจัยได้น�าเครื่องมือไปปรับแก้	ก่อนเผยแพร่

การวิเคราะห์และนำาเสนอผล

	 ด้วยผูว้จิยัเหน็ว่าเคร่ืองมอื	มลีกัษณะเป็นกรอบและเกณฑ์ในการพฒันา	

จงึตัง้เป้าหมายทีป่รบัปรงุแก้ไขให้ถกูต้องตามทีผู่เ้ชีย่วชาญทัง้	3	ท่านแนะน�า	โดย
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มีผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องโดยการวิเคราะห์หาค่า	IOC	(Index	of	

Item	 Congruence)	 ที่ระดับ	 1.00	 กล่าวคือ	 เป็นระดับสูงสุดท่ีทุกท่านพอใจ 

ในทุกประเด็น	 อาทิ	 ด้านความสอดคล้องกับทางเดี่ยว	 (10	 ข้อ)	 ระดับทักษะ 

(ง่าย-ยาก)	รูปแบบเอกสาร	การน�าไปใช้

ผลการวิจัย

 การพัฒนาแบบฝึกทักษะและเกณฑ์การประเมินทักษะทางเดี่ยวฆ้องวง

ใหญ่เพลงแป๊ะสามชั้น	 ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาร่วมกับการถ่ายทอด

ทางเดี่ยวโดยมีผลการพัฒนาดังนี้

 1.	 หลังการสร้างผู้วิจัยได้แบบฝึกทักษะทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่มีจ�านวน

แบบฝึก	10	ข้อ	ล�าดับจากง่ายไปยาก	ข้อ	1-9	ข้อ	สอดคล้องกับระดับกลวิธีตาม

ล�าดับ	 ส่วนแบบฝึกข้อที่	 10	 เปลี่ยนแบบฝึกกลวิธีเป็นการฝึกก�าลังเพิ่มเติมตาม 

ข้อแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญเห็นว่า	 ผู้เรียนยังขาดการฝึกด้านก�าลัง	 ผู้วิจัยได้น�าไป

หาค่าความสอดคล้องจากผู ้เชี่ยวชาญหลายครั้งจนได้ผลรวมคะแนนความ

สอดคล้องในระดับ	1.00	ทุกข้อ	กล่าวคือ	หลังการยกร่างมีการแก้ไข	ปรับเพิ่มลด

แบบฝึก	15	ข้อ	แต่ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าจ�านวนแบบฝึกมจี�านวนมากเกนิไปจงึขอให้

ตัดลงเหลือ	10	ข้อ	เริ่มจากง่ายไปยาก	โดยคัดเลือกกลวิธีที่ไม่คุ้นเคยมาเป็นแบบ

ฝึกทักษะ	เป็นการปรับปรุงครั้งที่	2	เมื่อน�าไปใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่	1	จึงมีแบบ

ฝึกทักษะ	10	ข้อ	เน้นกลวิธีการบรรเลงแบบต่างๆ	ผู้เรียนกลุ่มนี้สะท้อนว่า	อยาก

ให้แบบฝึกตรงกับทางเด่ียว	จะได้ไม่สบัสนในการใช้	จึงมกีารปรบัปรงุให้สอดคล้อง

กับทางเดี่ยวมากขึ้น	 ง่ายต่อการอ่านและการฝึก	 เป็นแบบฝึกทักษะปรับปรุง 

คร้ังที่	 3	 จากนั้นน�าไปใช้จริงกับนักศึกษาเอกดนตรีไทยกลุ่มเครื่องตี	 ชั้นปีที่	 2	

มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม	พบว่าใช้ได้	เช่นเดยีวกนั	เม่ือเริม่ถ่ายทอดทางเดีย่ว

ผูเ้รียนสามารถรับการถ่ายทอดให้รวดเรว็กว่าชัน้ปีที	่1	โดยเป็นผลจากการฝึกซ้อม



283

แบบฝึกทักษะก่อนการเรียน	 และจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน	 ไม่เคยใช้แบบฝึกมา

ก่อนและแบบฝึกก็มีลักษณะท�านองน�าทางเดี่ยวจริงท�าให้ง่ายขึ้นเมื่อบรรเลงจริง	

ผู้เรียนชอบการแยกเก็บคะแนนแบบฝึกทักษะด้วยเพิ่มแรงจูงใจในการฝึกซ้อม	

	 หลังการทดลองใช้และใช้จริง	 ผู้วิจัยได้จัดประชุมกลุ่มกับผู้เรียนและผู้

เชี่ยวชาญ	พบความเห็นเป็นไปทางเดี่ยวกัน	กล่าวคือ	1)	ความถูกต้อง	และการ

ตีความแบบฝึกทักษะจากเอกสารคู่มือ	 มีความคาดเคลื่อน	 เช่น	 การพิมพ์ผิด	

ตกหล่นของค�า	 การใช้เครื่องหมายไม่ถูกต้อง	 ซึ่งผู้วิจัยได้แก้ไขระหว่างถ่ายทอด	

2)	ระดบัความยากง่ายของแบบฝึกทกัษะ	ต้องช่วยในเรือ่งลดเวลาการฝึกซ้อมและ

เพิ่มทักษะที่สูงขึ้นก่อนการต่อทางเดี่ยวจริง	3)	การประเมินผล	ปกติการประเมิน

ผลวิชาปฏิบัติผู้สอนจะแบบเป็นคะแนนเข้าเรียน	คะแนนพัฒนาการและคะแนน

สอบท้ายแต่ละเพลงน้ัน	 ผู้เรียนเสนอแนะให้แยกการประเมินเป็น	 เพลงแต่มี

คะแนนย่อยเป็นคะแนนแบบฝึกทักษะก่อนเพลง	คะแนนระหว่างเพลงหรือครึ่ง

เพลง	และคะแนนท้ายเพลง	เพื่อลดความยาวของบทเพลงและอาจจูงใจให้สอบ

มากขึ้น	เพราะความยาวของเพลงลดลง	อีกทั้งผู้วิจัยเปิดเผยผลการประเมินรวม	

ซึ่งผู้เรียนตาม	อนึ่งในการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้เสนอให้	แก้ไขแบบฝึกโดยให้

มกีารเน้นการฝึกก�าลงัในแบบฝึกด้วย	ผูวิ้จัยจงึได้ปรบัแก้ไขแบบอืน่และปรบัข้อที	่

10	เป็นการฝึกรัวก�าลัง

 2.	 ได้เกณฑ์ประเมินทักษะทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่	 จัดท�าเป็นแบบระดับ

ความส�าเร็จขั้นบันไดคว�่า	จากง่ายไปยาก	5	ระดับคะแนน	มีข้อบ่งชี้ความส�าเร็จ

ตามระดับกลวิธีบรรเลง	10	ข้อจากง่ายไปยากเช่นกัน	ดังนั้นช่องที่	1	ซ้ายบนสุด

จงึเป็นระดบัคะแนนง่ายทีส่ดุ	ในทางตรงข้ามช่องขวาบรรทดัสดุท้ายจงึเป็นระดบั

ยากที่สุดได้คะแนนสูงที่สุด	 หากน�าไปใช้จริงอาจเพิ่มเป็น	 10	 หรือ	 20	 คะแนน

ตามความเหมาะสม	 ส่วนกลวิธีการบรรเลงผู้สอนอาจก�าหนดหรือปรับให้เข้ากับ

เพลงนั้นๆ	หรือตามความเห็นเหมาะสม
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 ด้านการหาประสทิธภิาพเกณฑ์การประเมนิทกัษะการเดีย่วฆ้องวงใหญ่	

ผูว้จิยัได้น�าไปหาค่าความสอดคล้องจากผูเ้ช่ียวชาญหลายครัง้จนได้ผลรวมคะแนน

ความสอดคล้องในระดับ	1.00	ทุกข้อ	กล่าวคือ	ผู้เชี่ยวชาญ	ได้ให้ข้อแนะน�าและ

ร่วมปรับปรุง	

	 หลังน�าไปทดลองใช้มีข้อเสนอแนะให้	 เพิ่มขนาดตัวอักษรโดยเฉพาะใน

ช่องระดับ	 5	 คะแนนเพราะเป็นช่องที่ใช้จริง	 ส่วนผู้เรียนเห็นเกณฑ์การประเมิน

ก่อนการต่อเพลง	 แต่มิได้มีข้อสงสัยหรือค�าถามใด	 หากแต่อยากให้แบ่งการ

ประเมนิย่อยออกไป	ข้อดคีอืแบ่งการเกบ็คะแนนออก	แต่มกีารสอบมจี�านวนครัง้

มากขึ้น	ผู้เรียนมีโอกาสซ้อมและสอบมากขึ้น	ข้อเสียคือ	ถ้าข้อตกลงสุดท้ายมิได้

เพลงท่อนแรกมาสอบร่วมกับท่อนหลังหรือสอบแย่งท่อน	การสอบปฏิบัติอาจจะ

ไม่เหมาะสม	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงเสนอคะแนนการสอบเป็น	3	ส่วน	แบบฝึกทักษะ	10	

คะแนน	ท่อน	1	ทั้งสองเที่ยว	20	คะแนน	ท่อน	1	และท่อน	2	 (ทั้งเพลง)	 20	

คะแนน	รวมเป็น50	คะแนน	ทั้งนี้ผู้สอนอาจน�าไปเพิ่มลดลงได้ตามจ�านวนเพลง	

สรุปผลการวิจัย 

	 ผลการวจิยัการพฒันาแบบฝึกทกัษะทางเดีย่วฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสาม

ชัน้	เป็นการวจิยัเพือ่พฒันา	โดยสร้างและศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะและเกณฑ์

ประเมินทางเดีย่วฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามชัน้	ผ่านการตรวจสอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญ	

ทดลองใช้กับนักศึกษาเอกเคร่ืองตีไทย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 และใช้

เทคนิคการวิจัยแบบมีส่วนระหว่างและหลังประเมินระดับทักษะโดยผู้เรียนและ

การสนทนากลุ่ม	ได้ผลการวิจัยดังนี้

	 1.	 ลักษณะแบบฝึกทกัษะทางเดีย่วฆ้องวงใหญ่มจี�านวนแบบฝึก	10	ข้อ	

ล�าดับจากง่ายไปยาก	ข้อ	1-9	ข้อ	สอดคล้องกับระดับกลวิธีตามล�าดับ	ส่วนแบบ

ฝึกข้อที่	 10	 เปลี่ยนแบบฝึกกลวิธีเป็นการฝึกก�าลัง	 มีค่าความสอดคล้องจากผู้

เชี่ยวชาญหลายครั้งจนได้ผลรวมคะแนนความสอดคล้องในระดับ	1.00	ทุกข้อ
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	 2.	 เกณฑ์ประเมนิทกัษะทางเด่ียวฆ้องวงใหญ่	จดัท�าเป็นแบบระดบัความ

ส�าเร็จขั้นบันไดคว�่า	 จากง่ายไปยาก	 5	 ระดับคะแนน	 มีข้อบ่งชี้ความส�าเร็จตาม

ระดับกลวิธีบรรเลง	10	ข้อจากง่ายไปยากเช่นกัน	และมีค่าความสอดคล้องจากผู้

เชี่ยวชาญหลายครั้งจนได้ผลรวมคะแนนความสอดคล้องในระดับ	1.00	ทุกข้อ

อภิปรายผล

	 ผลการวิจัยการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางเด่ียวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ 

สามชั้น	 เป็นการสร้างและตรวจสอบเกณฑ์แบบประเมินระดับทักษะ	 ตาม

กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาสามารถน�าผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้

	 1.	 ลักษณะของแบบฝึกทักษะทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสามชั้นมี

จ�านวนเป็น	10	ข้อ	แต่ละข้อมจีดุเด่นตามระดับกลวธิบีรรเลงทางเดีย่วจากง่ายไป

ยาก	ครอบคลุมทางเดี่ยวทั้งสองท่อน	สะดวกแก่การเข้าใจและน�าไปใช้	แบบฝึก

ทักษะช่วยย่อประสบการณ์	สร้างความคุ้นเคยกับทางเดี่ยว	ช่วยฝึกกลวิธีที่ไม่คุ้น

คุ้นเคยหรือยากก่อนพบกับการถ่ายทอดทางเดี่ยวในฉบับเต็มและยังมีการเก็บ

คะแนนย่อย	 ช่วยเป็นแรงดึงดูดและเป็นการบังคับซ้อมสอบไปในตัว	 สอดคล้อง

ต่อการฝึกซ้อมที	่Zhukov	(2009)	อธบิายการฝึกปฏิบตัทิีม่ปีระสทิธภิาพจากการ

วิจัยพบว่า	การฝึกซ้อมเพื่อกระตุ้นให้ครูดนตรีหาแนวทางใหม่	ๆ	โดยผู้เชี่ยวชาญ

กล่าวตรงกันทีจ่ะให้เริม่เรยีนรูจ้ากเครือ่งมอืทีช่อบก่อน	แน่นอนว่าผูเ้รยีนอายนุ้อย

จะใช้ชั่วโมงการฝึกมาก	 ส่วนระดับมืออาชีพการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการถอืเป็นสิง่ส�าคญัในการพัฒนาทกัษะ	การปฏบัิตติามค�าแนะน�าของ

ครูท�าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าปฏิบัติอย่างไม่มีแนวทาง	 โดยกิจกรรมดนตรีมีคุณค่า

ทางการศึกษาช่วยสร้างแรงบันดาลใจอย่างมากอย่างไรก็ตามการฝึกฝนบ่อยครั้ง

อย่างถูกวิธีย่อมส่งผลต่อการพัฒนาทักษะในเชิงพัฒนา	 อนึ่งผู ้เรียนมีความ

กระตอืรอืร้นต่อการเรียน	การตัง้ใจฝึกฝนย่อมมผีลการประเมนิสงูขึน้	ส่วนผูเ้รยีน

ที่ไม่สนใจอาจมีผลการเรียนต�่าลง	 เนื่องจากผลการประเมินที่เปิดเผยท�าให้เห็น
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พัฒนาการและจ�านวนครั้งการประเมินท�าให้ผู้เรียนประเมินการเรียนของตนได้

	 อย่างไรกต็ามงานวจัิยนีม้แีนวคดิต่างจาก	ดนชุา	สมใจด	ี(2553)	ได้เสนอ

วิทยานิพนธ์เรื่อง	การสร้างชุดการสอนดนตรีไทยภาคปฏิบัติ	“ซอด้วงและซออู้”	

เพลงแป๊ะสามชั้น	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	กรณีศึกษาที่	โรงเรียน

ว่าท่าต้นกวาว	โดยผลการวิจัยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์	81.25/83.250	และ

นกัเรยีนมเีจตคตต่ิอชุดการสอนในระดับมากทีส่ดุน้ัน	ดนชุา	สมใจดี	เน้นการพัฒนา

เป็นชุดการสอนปฏิบัติ	ทั้งซออู้และซอด้วงจ�านวน	3	แผน	18	ชั่วโมง	ผ่านสื่อผสม	

อาทิ	ใบความรู้	วีดิทัศน์และเครื่องดนตรี	ซึ่งความจริงเกิดความยุ่งยากต่อการเต

รยีมและการสอน	กล่าวคอืผูส้อนต้องไปเตรยีมวดีทิศัน์และเครือ่งฉายทัง้ทีผู่ส้อน

ก็สามารถปฏิบัติให้ผู้เรียนได้จากของจริงและใกล้ชิด	เพราะมีผู้เรียนเพียง	12	คน	

การใช้ใบความรู้มไิด้กล่าวถงึการเตรยีมผูเ้รยีนโดยการใช้แบบฝึกทกัษะ	แต่ในการ

อภิปรายผลได้การเรียนการสอนแบบร่วมมือระหว่างผู้สอนและผู้เรียน	 ซ่ึงใช้ใน

การแก้ไขปัญหาการฝึกและส่งเสริมทักษะของนักเรียนและยังตั้งข้อสังเกตว่า

ส�าหรับผู้เรียนที่มีความเพี้ยนด้านจังหวะและระดับเสียงไม่สามารถใช้เครื่องมือที่

เป็นชดุการสอนแก้ไขได้	เพราะว่าผูเ้รยีนมคีวามสามารถและปัญหาต่างกนั	จงึควร

ใช้ครูหรือเพื่อนที่มีทักษะสูงในการดูแลฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด	

	 อน่ึงการทดลองใช้และการใช้แบบฝึกทกัษะจรงิ	ผูว้จิยัได้สนทนาแบบไม่

เป็นทางการกับผู้เรียนทั้งสองกลุ่มพบผู้เรียนมีความคิดเห็นตรงกันว่า	 คือ	 ด้าน

ปัญหาได้แก่	 1)	 ความวิตกกังวล	 อันเกิดจากความคาดหวังของการประเมินผล	

ด้วยมกีารใช้แบบฝึกทกัษะท�าให้ผูเ้รียนวติกเรือ่งการจากแบบฝึกโดยทีย่งัไม่ทราบ

ว่าเป็นแบบฝึกแบบทดสอบอย่างไร	เมือ่เป็นแบบฝึกหดักม็กัจะตามมาด้วยกบัการ

สอบ	ทีเ่พ่ิมจากซ้อมบทเพลงเพยีงอย่างเดยีว	เพราะผลการประเมนิจะผกูสมัพนัธ์

กับคะแนน	และชื่อเสียงของสถาบันเนื่องจากเป็นงานวิจัย	ที่กระท�าโดยอาจารย์

สถาบันอื่นแต่ผู้วิจัยได้ให้ความรู้ความเข้าใจ	ตอบข้อสงสัยท�าให้ผู้เรียนผ่อนคลาย

ความวิตกกังวล	 2)	 การปรับตัวระหว่างกัน	 เนื่องจากผู้วิจัยท�าการถ่ายทอดทาง
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เดี่ยวเอง	 จึงท�าให้ผู้เรียนเคร่งเครียดโดยเฉพาะชั่วโมงแรก	 แต่พอได้อธิบายและ

เข้าสู่การเรียนในครั้งที่	2	ก็ผ่อนคลายและตั้งใจเรียน	3)	ความเข้าใจเรื่อง	“กลวิธี

การบรรเลง”เนื่องจากเป็นค�าใหม่ของผู้เรียน	 ที่ผู้วิจัยเน้นโดยให้ค�าแนะน�า	 ทั้ง

ท่าทาง	การใช้แรงพร้อมการสาธติประกอบ	ท�าให้การสอนกลวธิเีป็นเรือ่งทีไ่ม่ยาก

และได้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเห็นความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติ	 รวมถึง

ท�าความเข้าใจการอ่านสัญลักษณ์พร้อมกันด้วยและ	4)	การจัดการเรื่องเวลาและ

การประเมินผล	 เนื่องจากต้องมาเรียนเพลงเพิ่ม	 อาจเสี่ยงเรื่องการประเมินจาก

เพลงที่เพิ่มขึ้นจากเพลงหลัก	 แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยใช้เวลาและการแนะน�าการ

บรรเลง	ตลอดจนผู้สอนหลักได้ช่วยอธิบายท�าให้ผู้เรียนคลายกังวล	และหลังจาก

ต่อทางฆ้องและแบบฝึกทกัษะท�าให้ผูเ้รยีนคลายกงัวล	เข้าใจได้ว่าแบบฝึกช่วยลด

เวลาฝึกซ้อมลงทั้งน้ีผู้วิจัยก็มีความสัมพันธ์กับคณาจารย์และนักศึกษา	 ในระดับ

หน่ึงก่อนตดัสินใจมาทดลองและสร้างความคุน้เคยไว้ก่อนในระยะเวลาพอสมควร

ส่วนด้านความเหมาะสมนั้น	เป็นความคิดเห็นตรงกันอย่างชัดเจน	2	ข้อได้แก่	1)

ผูเ้รยีนมพีฒันาการเพิม่ขึน้	กล่าวคอื	เมือ่มกีารสอนแบบฝึกทกัษะท�าให้ผูเ้รยีน	ได้

มีโอกาสเตรียมตัว	 และฝึกซ้อมเพิ่มขึ้น	 จึงถูกบังคับในการฝึกซ้อมเพื่อสอบโดย

ปริยาย	และรับการถ่ายทอดทางเด่ียวได้รวดเร็วขึน้	เพราะเข้าใจกลวธิกีารบรรเลง

แล้ว	2)	ผูเ้รยีนท�าคะแนนได้ขึน้	กล่าวคอื	เนือ่งจากผูส้อนแบ่งคะแนนการประเมนิ

ผลออกเป็นส่วนๆ	 ตั้งแต่	 แบบฝึกทักษะ	 (10	 คะแนน)	 ท่อนหนึ่งและสอง	 (20	

คะแนน)	และทั้งเพลง	(30	คะแนน)	รวมเป็น	50	คะแนน	ผู้เรียนพบว่าเป็นการ

เพ่ิมโอกาสให้ฝึกซ้อมและแก้ไขพัฒนาทักษะ	 ต่างจากเดิมที่เก็บคะแนนทั้งเพลง

ครั้งเดียวอาจได้คะแนนต�่าก็ตกไป	ไม่มีโอกาสแก้ตัว

	 2.	 เกณฑ์ประเมินทักษะทางเด่ียวฆ้องวงใหญ่	 เป็นแบบประเมินเชิง

พัฒนาทักษะที่สูงขึ้น	 เป็นแบบประเมินระดับความส�าเร็จแบบขั้นบันไดคว�่า	 5	

ระดบั	จากซ้ายไปขวา	แต่ละระดับมเีกณฑ์ตามระดับทักษะจากง่ายไปยาก	มรีะดบั

ความยากสูงขึ้นด้านขวา	สะดวกแก่การเข้าใจและน�าไปใช้	ผู้มีส่วนร่วมก็รับหลัก
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การประเมินด้วยมีส่วนกันพัฒนาและแจ้งก่อนการถ่ายทอดทางเดี่ยว	 จึงมีวิธี

ด�าเนินการวิจัยคล้ายกับ	รณชัย	บุญลือ	(2547)	ที่ได้เสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง	การ

สร้างแบบประเมินทักษะพื้นฐานการบรรเลงฆ้องวงใหญ่	 โดยมีจุดประสงค์สร้าง

แบบประเมินทักษะด้วยการพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน	 พร้อมกับ

การหาคุณภาพของแบบประเมินที่สร้างขึ้น	โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านฆ้องวง

ใหญ่	19	คน	ด้านวัดผลการศึกษา	3	คน	ท�าการสร้างสอบความสอดคล้องของข้อ

ปฏิบัติและเกณฑ์การให้คะแนน	น�าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	20	คน	พบว่า	

แบบประเมินทักษะพื้นฐานดังกล่าวมี	 14	 ข้อ	 มีค่าความสอดคล้องสูง	 ระหว่าง	

0.67-1.00	มีค่าเฉลี่ยสูงคิดเป็นร้อยละ	79.46		แสดงว่าแบบประเมินและเกณฑ์

การให้คะแนน	มคีณุภาพตามเกณฑ์	และผูวิ้จัยได้เพิม่ขัน้ตอนการน�าไปใช้ในสภาพ

จริงและท�าการประเมินหรือปรับปรุงอีกรอบของการพัฒนาเน้นการน�าไปใช้การ

เรียนการสอนจริง	ผลที่ได้มีกรอบทักษะพื้นฐาน	14	ข้อสอดคล้องกับเกณฑ์การ

ประเมนิทีพั่ฒนาขึน้ซึง่ข้อค�าถามทัง้	14	ข้อกส็อดคล้องกบัแนวทางทีผู่ว้จิยัพฒันา

ขึ้นและยอมรับว่า	14	ข้อของ	รณชัย		บุญลือ	มีความละเอียดมากกว่า	และยัง

สอดคล้องกับ	 Hintz	 (2000)	 ได้ย�้าถึงผลการประเมินแบบดนตรีด่ังเดิมกับผู้เข้า

รับการบ�าบัดด้วยดนตรีว่า	 การประเมินการบ�าบัดด้วยดนตรีแบบดั้งเดิมท่ีเน้น

ความสามารถ	 ความต้องการและระดับการท�างานของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการบ�าบัด

นัน้	สอดคล้องกบัการอธบิายทางการแพทย์	ตามใบสัง่ยาและการประเมนิผลทัง้นี้

การประเมินสัมพันธ์กับประสบการณ์การท�างานระยะยาวของผู้ประเมินด้วย

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 กระบวนการพฒันาแบบฝึกทกัษะ	เป็นการวจิยัเชิงพฒันาท่ีผสมสาน

การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมเข้าด้วย	ใช้ผู้เชี่ยวชาญและผู้เรียนร่วมกันตรวจ

สอบให้ค�าแนะน�าเชงิประจกัษ์ผ่านการสนทนากลุม่อย่างไม่เป็นทางการ	ด้วยมข้ีอ

จ�ากัดเรื่องการเป็นคนนอกและเวลาในการทดลอง	 ในการพัฒนาต่อไปจึงควรใช้
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สถานศึกษาหรือห้องเรียนของตนเองทดลองหรือถ่ายทอดบทเพลงผ่านผู้สอน

ประจ�ารายวิชาจริงจะเหมาะสมการกว่า

	 2.	 ความจ�าเป็นและความส�าคัญการพัฒนาแบบฝึกทักษะต่อการสอน

ปฏิบัติดนตรีไทย	โดยขนบประเพณีการถ่ายทอดดนตรีไทย	มิได้มีการสร้างแบบ

ฝึกทกัษะก่อนการเรยีน	หากแต่เป็นการเรยีนดนตรไีทยจะเริม่จากง่ายไปยากตาม

ประเภทบทเพลงและลักษณะของบทเพลง	 ซึ่ง	 “ครู”	 จะเป็นผู้พิจารณา	 ดังนั้น

การสร้างบทฝึกหรอืแบบฝึกทักษะต่าง	ๆ 	จงึเป็นเรือ่งใหม่ในการสอนปฏบัิตดินตรี

ไทยทีต้่องท�าความเข้าใจและเลอืกพฒันาเฉพาะเพลง	ไม่จ�าเป็นต้องสร้างแบบฝึก

ทกัษะทกุเพลง	เพราะระดบัความยากของบทเพลงได้ก�าหนดไว้แล้วผูว้จิยัได้สร้าง

เพื่อเป็นตัวอย่างหรือทางเลือกส�าหรับการสอนนักดนตรีในศตวรรษที่	21	
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