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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ทั ก ษะปฏิ บั ติ จ ะเข้ ใ นหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ใน 5 ด้ า น ได้ แ ก่ การก� ำ หนด
วัตถุประสงค์ การก�ำหนดเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ
การสอน และการวัดและประเมินผล ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารประมวลรายวิชาและการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและบัณฑิต
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความและสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย น�ำเสนอข้อมูลเป็น
ความเรียง
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ผลการวิ จั ย พบว่า สภาพการจัดการเรีย นการสอนด้ า น 1) การก� ำ หนด
วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำ� เป็นในการบรรเลงจะเข้ ครอบคลุมวิธี
การบรรเลงเพือ่ พัฒนาไปสูท่ กั ษะการบรรเลงทีส่ งู ขึน้ ตามล�ำดับ การแสดงดนตรี การ
ถ่ายทอดทักษะและความรูใ้ นการบรรเลงจะเข้ 2) การก�ำหนดเนือ้ หาสาระ สอดคล้อง
กับการก�ำหนดวัตถุประสงค์ มุง่ เน้นบทเพลงในกลุม่ เครือ่ งสายและวิธกี ารบรรเลงตาม
เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยขั้นที่ 7 - 9 และบริบทที่เกี่ยวข้อง 3) การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ใช้การบรรยายประกอบการสาธิต การอภิปราย การวิเคราะห์ และการ
ฝึกปฏิบัติ การก�ำหนดบทเรียนแต่ละครั้งยืดหยุ่นตามความสามารถของผู้เรียน 4)
สื่อการสอน ได้แก่ เครื่องดนตรี สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อผสม และห้องเรียนดนตรี 5) การวัด
และประเมินผล สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระ ใช้การประเมินตาม
สภาพจริงโดยการสังเกต สัมภาษณ์ และทดสอบ และวัดประเมินผล 3 ช่วงเวลา
ได้แก่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยเน้นพัฒนาการของผูเ้ รียนเป็นหลัก
ค�ำส�ำคัญ: ดนตรีศกึ ษา; ดนตรีในระดับอุดมศึกษา; การจัดการเรียนการสอน; จะเข้;
ดนตรีไทย
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Abstract
This research aimed to study the state of five aspects of the instructional
management of a Jakhay performance skill course in a Bachelor of Education
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The findings showed that 1) the learning objectives aimed at developing
the essential skills and knowledge of jakhay performance, connecting principles
of the performance in order to improve performance skill, music performance
and teaching skills and knowledge of jakhay performance, 2) the contents
were consistent and linked to the learning objectives and focused on songs
and principles of performance by the Thai classical string category of Thai
classical music standard criteria at levels 7 - 9 and the relevant contexts, 3)
the instructional activities were conducted by demonstration combined with
lecture, discussion, analysis and practice, and adapted to students’ abilities,
4) the instructional media consisted of musical instruments, published media,
multimedia, and music classrooms and 5) the measurements and evaluations
covered the learning objectives and the contents and used authentic assessment:
observations, interviews, and examinations. There were three steps of
assessment: namely, pre-test, in-class test and post-test assessment with
concentration on the development of each student.
Keywords: Music Education; Music in Higher Education; Instructional
Management; Jakhay; Thai Music
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1. บทน�ำ
การเรียนการสอนดนตรีไทยนับตั้งแต่อดีตมานั้นเป็นการเรียนการสอนแบบ
ระบบมุขปาฐะ (Oral transmission) โดยครูบาอาจารย์ ผู้สอน หรือผู้ถ่ายทอดความ
รู้และทักษะการบรรเลงต่างๆ นั้นมีตั้งแต่ระดับสามัญชนทั่วไปจนถึงระดับชนชั้นสูง
เช่น ชาวบ้าน ข้าราชบริพาร พราหมณ์ (ในวัง) พระบรมวงศานุวงศ์และพระมหา
กษัตริย์ เป็นต้น ซึ่งการเรียนการสอนดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นทั้งในบ้าน วัดและวัง และ
สถานทีเ่ หล่านีย้ งั นับเป็นสถานทีใ่ นการผลิตครูดนตรีออกสูส่ งั คมในครัง้ สมัยก่อนอีก
ด้วย (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2562, น. 39-40; พูนพิศ อมาตยกุล, 2539, น. 38-40) เมื่อ
บทบาทและหน้าที่การเรียนการสอนในบ้าน วัด และวัง มีบทบาทน้อยลงตามการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเรียนการสอนดนตรีไทยถูกถ่ายโอนไปยัง
สถาบันการศึกษาในระบบมากขึ้น (กรรณิการ์ สัจกุล, 2532, น. 43) และผลของการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในปี
พ.ศ. 2503 เป็นเหตุให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีศกึ ษา เพือ่
มุง่ ผลิตครูดนตรีไปยังระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยพบว่าในปี พ.ศ.
2513 มีการเปิดสอนวิชาชีพดนตรีไทยในกรมฝึกหัดครู ณ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเป็นแห่งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 มีการเรียนการสอนทีม่ งุ่ ผลิตครูดนตรี
โดยเป็ น หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี เ ที ย บ 2 ปี ณ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร และต่อมาในปี พ.ศ. 2520 มีการเปิดสอนวิชาเอกดนตรีศึกษา เพื่อมุ่ง
ผลิ ต ครู ด นตรี ทั้ ง ไทยและสากล ณ คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
(มาศสุภา สีสุกอง, 2531, น. 154-162) จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของบ้าน วัด และวังนั้น
เปลี่ยนแปลงสถานภาพเข้าไปสู่ในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น กล่าวได้ว่านับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2513 เป็นต้นมาถือว่าเป็นยุคแห่งการสร้างครูดนตรีในกรมฝึกหัดครู และต่อ
มาเข้าสูย่ คุ แห่งการสร้างบัณฑิตปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2519 (Nantida Chandransu,
2010, p. 24-29)
ปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก โดยหลักสูตรและการเรียนการสอนดังกล่าวนั้น
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พบทั้งในสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2561) ซึง่ แนวปฏิบตั ใิ นการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีเพือ่
ผลิตครูดนตรีนั้นพบว่า รายวิชาทักษะปฏิบัตินั้นเป็นหนึ่งในรายวิชาบังคับและ
รายวิชาเลือก ในรายวิชาของกลุ่มดนตรีศึกษา โดยรายวิชาทักษะปฏิบัติดนตรีมี
สถานะเป็นรายวิชาบังคับของผู้เรียนวิชาเอกดนตรีศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2561, น. 186-187) และนอกจากนี้ยังพบว่ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร
ห้าปี) ได้ระบุถึงรายละเอียดของวิชาเอกดนตรีศึกษา ในด้านการก�ำหนดขอบเขต
ความรูไ้ ว้อย่างชัดเจนว่า การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานีจ้ ะต้องครอบคลุมใน
ด้านทักษะดนตรีทเี่ ป็นทักษะพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในเครือ่ งมือเอก (กระทรวงศึกษาธิการ,
2554, น. 20) ดังนั้นรายวิชาทักษะปฏิบัติจึงถือเป็นรายวิชาบังคับ ส�ำหรับนิสิต
นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา
การจัดการเรียนการสอนในด้านทักษะดนตรีไทยในสถาบันระดับอุดมศึกษา
เกณฑ์ ม าตรฐานดนตรี ไ ทย พุ ท ธศั ก ราช 2553 (ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และกรมศิลปากร, 2553, น. 10) ได้ระบุถึงทักษะดนตรีไทยซึ่งแบ่งออก
เป็น 4 กลุม่ ดังนี้ 1) เครือ่ งดนตรีกลุม่ ปีพ่ าทย์ 2) เครือ่ งดนตรีกลุม่ เครือ่ งสาย 3) การ
ขับร้อง และ 4) เครื่องก�ำกับจังหวะหน้าทับ โดยพบว่าเครื่องดนตรี “จะเข้” ได้ถูกจัด
อยู่ในเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสาย ซึ่งจะเข้เป็นเครื่องดนตรีที่มีประวัติความเป็นนับ
ตั้งแต่อดีตสมัยกรุงศรีอยุธยา (ธนิต อยู่โพธิ์, 2551, น. 97-98) และได้รับความนิยม
มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาล
ที่ 6) พบนักจะเข้ทเี่ ป็นข้าหลวงท�ำงานในกรมมหรสพทีไ่ ด้รบั พระราชทานบรรดาศักดิ์
คือ หลวงว่องจะเข้รับ (โต กมลวาทิน) (เหมราช เหมหงษา, 2541, น. 205) จาก
ความนิยมในการบรรเลงจะเข้ตลอดจนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นตลอดมา ท�ำให้
เกิดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ในการถ่ายทอดจะเข้ตามสายส�ำนักครูจะเข้ต่างๆ และ
พบว่ามีการศึกษางานวิจัยในด้านกระบวนการการถ่ายทอดจะเข้เป็นจ�ำนวนมาก
(เหมราช เหมหงษา, 2541; ณวัฒน์ หลาวทอง, 2555; ไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์,
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2560) แต่กลับพบว่างานวิจัยหรือการศึกษาดังกล่าวนั้น เป็นการเรียนการสอนหรือ
การถ่ายทอดทักษะปฏิบัติจะเข้ในลักษณะของการศึกษาด้านปัจเจกเฉพาะบุคคล
และเป็นไปในลักษณะของรูปแบบการศึกษานอกระบบ (Non-formal education) และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal education) ซึ่งทั้งนี้พบว่าไม่มีการศึกษาในด้าน
การเรียนการสอนจะเข้ในลักษณะของการศึกษาในระบบ (Formal education) ใน
ระดับอุดมศึกษาแต่อย่างได
จากความเป็นมาและความส�ำคัญที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความ
ส�ำคัญในการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะปฏิบัติจะเข้ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในข้างต้นนี้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
แหล่งปฐมภูมิ (Primary data) และทุติยภูมิ (Secondary data) จากเอกสารที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาทักษะปฏิบตั จิ ะเข้ ร่วมกับการสัมภาษณ์อาจารย์
ผู้สอน และบัณฑิตที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ผู้วิจัยเชื่อว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสะท้อนสภาพการณ์ในด้านการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ กิดขึน้ จริง และยังเป็นประโยชน์ตอ่ การน�ำไปสูแ่ นวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะปฏิบัติจะเข้ในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะปฏิบัติจะเข้ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตใน 5 ด้าน ได้แก่ การก�ำหนดวัตถุประสงค์ การก�ำหนด
เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน และการวัดและ
ประเมินผล
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3. ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนตามองค์
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 5 ด้าน ประกอบด้วย การก�ำหนดวัตถุประสงค์
การก�ำหนดเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน และ
การวัดและประเมินผล (Bronfenbrenner, 1977, p. 514-515; ทิศนา แขมมณี, 2560,
น. 17; อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553, น. 8) โดยเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนจาก
สาขาวิชาดนตรีศกึ ษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และ/หรือการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยพิจารณา
จากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในสาขาวิชาดนตรีศึกษา
(ดนตรีไทย) ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นผลิตครู
ดนตรีโดยตรงมาตั้งแต่อดีต ซึ่งพบว่ามี 3 สถาบัน (อนุรักษ์ บุญแจะ และอนรรฆ
จรัณยานนท์, 2558, น. 33-34; มาศสุภา สีสกุ อง, 2531, น. 159-161; กรรณิการ์ สัจกุล,
2532, น. 46-49) ได้แก่ 1) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ในปัจจุบัน) 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ในปัจจุบัน) และ 3) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั เพือ่ ใช้
ก�ำหนดแนวทางในการศึกษา โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 1.1) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา 1.2) แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน และ 1.3) แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติดนตรีไทย
2. ก�ำหนดแหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามขอบเขตของการวิจยั จ�ำนวน 3 สถาบัน
ได้แก่ 1) สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และ 3) สาขาวิชาดนตรีศึก ษา คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในด้านผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key informants) ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูล
หลัก ได้แก่ อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาทักษะปฏิบตั จิ ะเข้ในหลักสูตรของทัง้ 3 สถาบัน
และผู้ให้ข้อมูลรอง ได้แก่ บัณฑิตเครื่องมือเอกจะเข้ที่สำ� เร็จการศึกษาจากหลักสูตร
ดังกล่าวในปีการศึกษาล่าสุด (ปีการศึกษา 2560)
ตารางที่ 1
ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทักษะปฏิบัติ
จะเข้)
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ตารางที่ 2
ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญที่เป็นผู้ให้ข้อมูลรอง (บัณฑิตเครื่องมือเอกจะเข้)

3. สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์เอกสารจ�ำนวน 1 ชุด
และแบบสัมภาษณ์จ�ำนวน 2 ชุด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ทักษะปฏิบตั จิ ะเข้ และบัณฑิตเครือ่ งมือเอกจะเข้ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เครือ่ งมือในการ
วิจยั ให้ผทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์
สุทธจิตต์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านดนตรีศกึ ษา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจติ รคุณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยเชิงคุณภาพ และ
อาจารย์ ดร.ดุษฎี สว่างวิบูลย์พงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนทักษะจะเข้ในระดับ
อุดมศึกษา และได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน
4. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลในการวิจัย โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารประมวลรายวิชาทักษะปฏิบัติ
จะเข้ของหลักสูตรทั้ง 3 สถาบัน และลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์
ในลักษณะกึง่ โครงสร้าง (Semi-structured interview) กับอาจารย์ผสู้ อนและบัณฑิต
ในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561-มิถุนายน พ.ศ. 2562 การสัมภาษณ์ใช้ข้อ
ค�ำถามในลักษณะปลายเปิด (Open-ended question) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ และตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับสภาพการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาทักษะปฏิบตั จิ ะเข้ จ�ำแนกตามองค์ประกอบการจัดการเรียน
การสอน 5 ด้านตามขอบเขตของการวิจัย
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5. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์
เนือ้ หา (Content analysis) แบบการตีความข้อมูล (interpretation) และการสร้างข้อ
สรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) (สุภางค์ จันทวานิช, 2559, น. 106-136) และ
ตรวจสอบความเชือ่ ถือได้ของข้อมูล (Credibility) โดยใช้วธิ กี ารตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 วิธีการ ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ด้านข้อมูล (Data triangulation) ในแหล่งบุคคล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส�ำคัญ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอน และบัณฑิต และการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์ (สุภางค์ จันทวนิช,
2559, น. 23-35)

5. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะปฏิบัติจะเข้ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์
2) การก�ำหนดเนือ้ หาสาระ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4) การใช้สอื่ การสอน
และ 5) การวัดและประเมินผล จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญของทั้ง 3
สถาบัน พบดังนี้
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ตารางที่ 3
สภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะปฏิบัติจะเข้ในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต

(1 หมายถึง ข้อมูลจากเอกสาร และ 2 หมายถึง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
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(1 หมายถึง ข้อมูลจากเอกสาร และ 2 หมายถึง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
จากข้อมูลในตารางที่ 3 สภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะปฏิบตั ิ
จะเข้ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของทั้ง 3 สถาบัน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา (Content analysis) และสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย (Analytic induction) ซึ่งพบ
ว่าผลการศึกษาของสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะปฏิบัติจะเข้ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีดังนี้
1) ด้านการก�ำหนดวัตถุประสงค์ พบว่าการก�ำหนดวัตถุประสงค์ในรายวิชา
ทักษะปฏิบัติจะเข้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1.1) พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้ โดยเน้น
พัฒนาทักษะการบรรเลงที่จ�ำเป็นตามแต่ละช่วงชั้นปีและพัฒนาการของผู้เรียน ซึ่ง
ในช่ ว งชั้ น ปี ที่ 1 มุ ่ ง พั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จ� ำ เป็ น ในการบรรเลงในด้ า นต่ า งๆ
ครอบคลุมวิธกี ารบรรเลงขัน้ พืน้ ฐาน ท่านัง่ และการจับเครือ่ งดนตรี ทัง้ นีแ้ ม้วา่ ผูเ้ รียน
จะสามารถบรรเลงจะเข้ และผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
แล้ว อย่างไรก็ตามพบว่าอาจารย์ผสู้ อนยังคงให้ความส�ำคัญกับทักษะขัน้ พืน้ ฐานเพือ่

176

Manutsayasat Wichakan Vol.27 No.2 (July-December 2020)

เสริมสร้างและปรับปรุงแก้ไขในทักษะพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นให้แก่ผเู้ รียน เพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
พัฒนาไปสู่ทักษะการบรรเลงที่สูงขึ้น ในช่วงชั้นปีที่ 2 ถึง 3 มุ่งพัฒนาและต่อยอด
ทักษะการบรรเลงต่อจากช่วงชั้นปีที่ 1 ส่วนในช่วงชั้นปีที่ 4 มุ่งพัฒนาทักษะการ
บรรเลงขัน้ สูงโดยมุง่ เน้นให้ผเู้ รียนสามารถบรรเลงจะเข้โดยใช้กลวิธกี ารบรรเลงต่างๆ
ได้อย่างครบถ้วน 1.2) พัฒนาทักษะการแสดงดนตรี เนื่องด้วยผู้เรียนจะต้องแสดง
ดนตรีเพื่อเป็นการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษา ดังนั้นวัตถุประสงค์ใน
ลักษณะนีอ้ าจารย์ผสู้ อนจึงสอดแทรกและคอยชีแ้ นะประกอบในการจัดการเรียนการ
สอน 1.3) พัฒนาทักษะการสอนและการถ่ายทอดทักษะและความรู้ในการบรรเลง
จะเข้ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรกหลักการในการสอนต่างๆ ควบคู่กับการสอน
ทักษะปฏิบัติจะเข้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสอนทักษะปฏิบัติและความรู้ในการ
บรรเลงจะเข้เพื่อประกอบอาชีพครูดนตรีในอนาคตได้
2) ด้านการก�ำหนดเนื้อหาสาระ พบว่ามีลักษณะที่สอดคล้องและครอบคลุม
ตามการก�ำหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งพบดังนี้ 2.1) ด้านลักษณะการบรรเลงจะเข้ ได้แก่
ท่านั่งและท่าจับจะเข้ โดยอาจารย์ผู้สอนได้มุ่งเน้นในด้านลักษณะการบรรเลงจะเข้
ซึง่ เป็นทักษะพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นและส�ำคัญส�ำหรับทักษะปฏิบตั จิ ะเข้ อย่างไรก็ตามแม้วา่
ผูเ้ รียนจะทราบและสามารถปฏิบตั มิ าได้เป็นอย่างดีแล้ว แต่เนือ่ งด้วยเอกลักษณ์และ
อัตลักษณ์ของอาจารย์ผู้สอนซึ่งได้สืบทอดการบรรเลงจะเข้มาในลักษณะสายส�ำนัก
ต่างๆ จึงท�ำให้มีลักษณะในการบรรเลงที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นในด้านลักษณะ
การบรรเลงจะเข้ อาจารย์ผู้สอนจึงได้มีการปรับเปลี่ยนและถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนใน
ช่วงชั้นปีที่ 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษาต้น 2.2) ด้านวิธีการบรรเลงจะเข้
พบว่า เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมินการบรรเลงเครื่องดนตรี
จะเข้ (ส�ำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ส�ำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2544, น. 325330) ได้ระบุวิธีการบรรเลงจะเข้ไว้ทั้งหมด 10 วิธีการหลัก ประกอบด้วย การดีดไม้
ออก การดีดเสียงทิงนอย การดีดเก็บ การดีดรัว การดีดรูด การดีดควบเสียง การดีด
สะบัดเสียง การดีดตบสาย การดีดขยี้ และการดีดปริบ อย่างไรก็ตามพบว่าลักษณะ
การเรียนการสอนส�ำหรับดนตรีไทยเป็นการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นทางด้านบทเพลง
เป็นหลัก ซึ่งวิธีการบรรเลงต่างๆ จะสอดแทรกและถูกบรรจุอยู่ในบทเพลง และยัง
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ขึน้ อยูก่ บั ทางเพลงของอาจารย์ผสู้ อนทีไ่ ด้ถา่ ยทอดให้แก่ผเู้ รียนอีกด้วย ดังนัน้ วิธกี าร
บรรเลงจะเข้ดังกล่าวจะพบอยู่ในทุกชั้นปีตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 โดยครอบคลุมเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมินการบรรเลงเครื่องดนตรีจะเข้ขั้นที่ 1 ถึง
9 ในลักษณะทีส่ อดแทรกอยูใ่ นบทเพลงต่างๆ 2.3) ด้านบทเพลง พบว่า มีการก�ำหนด
บทเพลงตามเกณฑ์ เ พลงในเกณฑ์ ภ าคปฏิ บั ติ ข องกลุ ่ ม เครื่ อ งสายของเกณฑ์
มาตรฐานดนตรีไทย พุทธศักราช 2553 (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และกรมศิลปากร, 2553, น. 16-28) โดยช่วงชั้นปีที่ 1 ครอบคลุมเกณฑ์ในขั้นที่ 7
ช่วงชั้นปีที่ 2 ครอบคลุมเกณฑ์ในขั้นที่ 7 ถึง 8 ช่วงชั้นปีที่ 3 ครอบคลุมเกณฑ์ในขั้น
ที่ 8 ถึง 9 และชัน้ ปีที่ 4 ครอบคลุมเกณฑ์ในขัน้ ที่ 9 ซึง่ เน้นในกลุม่ เพลงประเภทเพลง
เดี่ยวส�ำหรับจะเข้ 2.4) ด้านการแสดง พบว่า เนื้อหาสาระในลักษณะของการแสดง
เป็นการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน โดยไม่ได้เน้นเป็นสาระส�ำคัญหลัก
ของรายวิชาเหมือนในด้านลักษณะการบรรเลงจะเข้ ด้านวิธีการบรรเลงจะเข้ และ
ด้านบทเพลง แต่อย่างไรก็ตามผู้เรียนจะต้องแสดงดนตรีตามเนื้อหาสาระที่ก�ำหนด
ไว้ส�ำหรับการวัดและประเมินผลของแต่ละภาคการศึกษาหรือปีการศึกษา เพื่อ
เป็นการสอบทักษะปฏิบัติ 2.5) ด้านกระบวนการถ่ายทอด พบว่า อาจารย์ผู้สอนได้
สอดแทรกสาระเนื้อหาซึ่งครอบคลุมทั้งด้านกระบวนการถ่ายทอด โดยมีลักษณะที่
เชื่อมโยงกับบริบทด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.6) บริบทด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
บริบทของทักษะการบรรเลงจะเข้ในด้านต่างๆ อาทิ ศาสตร์การสอนเพือ่ การถ่ายทอด
ทักษะและความรู้ส�ำหรับการบรรเลงจะเข้ที่จ�ำเป็น เพื่อการประกอบอาชีพครูดนตรี
ไทยในอนาคตของผู้เรียน และบริบทที่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อาทิ
ประวัตศิ าสตร์และวรรณคดีของบทเพลงตามเนือ้ หาสาระทีจ่ ดั การเรียนการสอน การ
วิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง และการบันทึกโน้ตดนตรีไทย เป็นต้น
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ตารางที่ 4
การก�ำหนดเนื้อหาสาระในรายวิชาทักษะปฏิบัติจะเข้

นอกจากนี้ พบว่าการก�ำหนดเนื้อหาสาระในรายวิชาทักษะปฏิบัติจะเข้นั้นมี
ลักษณะทีย่ ดื หยุน่ สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสมของความสามารถของ
ผู้เรียน โอกาส และปัจจัยต่างๆ จากการศึกษาพบว่าในกรณีของการปรับเปลี่ยน
บทเพลงจากการก�ำหนดเนื้อหาสาระตามประมวลรายวิชา มีปัจจัยและข้อพิจารณา
ดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั จิ ะเข้ของผูเ้ รียน โดย
พบว่าหากมีการจัดกิจกรรมหรือการแสดงดนตรีไทยที่ผู้เรียนมีความจ�ำเป็นจะต้อง
ไปร่วมแสดง อาจารย์ผู้สอนอาจมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระที่ก�ำหนด เพื่อน�ำ
บทเพลงต่างๆ ที่ผู้เรียนมีความจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำไปบรรเลงและแสดงมาปรับสอน
ทั้งนี้พิจารณาตามความเหมาสมเพื่อน�ำไปสู่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่
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ผู้เรียนด้วย
2) ความสามารถของผู้เรียน พบว่าอาจารย์ผู้สอนพิจารณาจากปัจจัยด้านนี้
ประกอบการก�ำหนดบทเพลงเรียนในแต่ละปีการศึกษา เพราะจะยืดหยุ่นตามความ
สามารถผูเ้ รียน หากผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้เป็นอย่างดี และเรียนบทเพลงต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว อาจารย์ผสู้ อนจะเสริมบทเรียนโดยการเพิม่ บทเพลงต่างๆ ทีม่ ลี กั ษณะ
เหมือนและใกล้เคียงกับในบทเรียนให้แก่ผู้เรียน ในทางกลับกันหากผู้เรียนมีทักษะ
การบรรเลงและการเรียนรู้ที่ไม่มากนัก อาจารย์ผู้สอนจะปรับบทเรียนตามความ
เหมาะสมให้แก่ผเู้ รียนเช่นกัน ทัง้ นีย้ งั คงยึดสาระเนือ้ หาทีร่ ะบุไว้ตามประมวลรายวิชา
เป็นหลัก 3) เวลาส�ำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า โดยปกติการจัดการ
เรียนการสอนใช้เวลา 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ทัง้ นีห้ ากมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องงดจัดการ
เรียนการสอนในบางครัง้ อาจารย์ผสู้ อนอาจปรับเพิม่ ลดและยืดหยุน่ ตามเนือ้ หาสาระ
หรือจัดการเรียนการสอนเพิม่ ให้แก่ผเู้ รียนในภายหลัง เพือ่ ทดแทนเนือ้ หาสาระทีข่ าด
หายไป
3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าการเรียนการสอนใช้วิธีการ
สอนแบบการบรรยายประกอบการสาธิต เนือ่ งจากการเรียนสอนในรายวิชานีเ้ ป็นการ
เรียนการสอนทักษะโดยตรงดังนั้นวิธีการสอนดังกล่าวนี้จึงใช้เป็นวิธีการที่อาจารย์
ผู้สอนยึดถือเป็นหลัก นอกจากนี้เนื่องด้วยมีการสอดแทรกสาระเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
และเป็นบริบททีส่ มั พันธ์กบั ทักษะปฏิบตั จิ ะเข้ จึงมีวธิ กี ารสอนทีน่ อกเหนือจากวิธกี าร
ดังทีก่ ล่าวมาคือ การสอนโดยการให้ผเู้ รียนได้อภิปรายในชัน้ เรียน และการวิเคราะห์
เนื้อหาสาระต่างๆ ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับผู้เรียนภายในชั้นเรียน โดย
เป็นการวิเคราะห์และเชือ่ มโยงระหว่างทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิ ทัง้ นีก้ ารจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในชั้นเรียนอาจารย์ผู้สอนจะด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยค�ำนึงถึงปัจจัยในด้านเวลาและความสามารถของผู้เรียน โดยปรับเพิ่มลด
เวลาเรียนในแต่ละครัง้ ตามความเหมาะสมซึง่ ในการเรียนหนึง่ ครัง้ หากผูเ้ รียนสามารถ
เรียนรูไ้ ปได้อย่างรวดเร็วอาจารย์ผสู้ อนจะสอนไปอย่างต่อเนือ่ ง แต่หากพบว่าผูเ้ รียน
สามารถเรียนรู้ได้ไม่เร็วนัก อาจารย์ผู้สอนจะสอนโดยแบ่งเนื้อหาสาระหรือบทเพลง
ออกเป็นวรรคเป็นตอนย่อยๆ และเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ฝึกฝนก่อนทีจ่ ะเริ่มเนื้อหา
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สาระหรือบทเพลงส�ำหรับวรรคหรือตอนถัดไป เพื่อท�ำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้
อย่างคล่องแคล่ว และสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
4) การใช้สื่อการสอน พบว่ามีการใช้สื่อการสอนประเภท 4.1) เครื่องดนตรี
ได้แก่ จะเข้ ฉิง่ และโทนร�ำมะนาหรือกลองทีใ่ ช้ประกอบจังหวะตามบทเพลงทีเ่ หมาะ
สม และพบว่ามีการใช้เครื่องดนตรีอื่นๆ ร่วมเพื่อใช้เป็นการบรรเลงร่วมในการฝึก
ซ้อมและเรียนบทเพลง อาทิ การใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตาม ได้แก่ ซออู้ โดย
อาจารย์ผสู้ อนมีการบรรเลงร่วมกับผูเ้ รียนเพือ่ ให้เห็นลักษณะของท�ำนองต่างๆ ทีเ่ ป็น
เทคนิคการประพันธ์ในบทเพลง เช่น ลูกล้อ ลูกขัด และการเหลื่อม เป็นต้น 4.2) สื่อ
สิง่ พิมพ์ ได้แก่ การใช้โน้ตดนตรี โดยการใช้โน้ตในลักษณะนีไ้ ม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากโน้ต แต่การใช้โน้ตในลักษณะนี้ ส�ำหรับอาจารย์ผู้สอนจะใช้
เพื่อตรวจสอบข้อมูลความครบถ้วนถูกต้องในบทเพลงต่างๆ เพราะเนื่องจากการ
เรียนการสอนจะด�ำเนินการโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนเป็นหลัก
ส่วนส�ำหรับผู้เรียนนั้นเป็นการจดบันทึกโน้ตเมื่อเรียนจบในบทเพลงต่างๆ เพื่อจด
บันทึกเก็บไว้และน�ำส่งอาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในบท
เรียน 4.3) สื่อผสม ได้แก่ สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ เครื่องบันทึกเสียง
โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก โดยสื่อเหล่านี้ใช้ประกอบการเรียนการ
สอนคือ ส�ำหรับผู้เรียนใช้เพื่อการบันทึกเสียงบทเพลงที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
อาจารย์ผสู้ อน และใช้คน้ หาข้อมูลเพิม่ เติมประกอบบทเรียนทัง้ ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ส�ำหรับผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊กเพื่อเป็นสื่อประกอบการสอนในบาง
ครั้งหรือในบางบทเรียนที่จ�ำเป็น และ 4.4) ห้องเรียนดนตรี โดยพบว่าสื่อประเภทนี้
มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ซึง่ นับว่าเป็นสือ่ ทีส่ ำ� คัญมากสือ่ หนึง่ รองจากสือ่ ประเภทเครือ่ ง
ดนตรี เพราะเนือ่ งจากคุณภาพของห้องเรียนทีด่ แี ละเหมาะสมส�ำหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จะส่งผลให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
5) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่าการก�ำหนดประเด็นในการวัดและ
ประเมินผลครอบคลุมและสอดคล้องตามการก�ำหนดวัตถุประสงค์ โดยการวัดและ
ประเมินผลใช้การประเมินตามสภาพจริงโดยการสังเกต สัมภาษณ์ และทดสอบ ใน
ด้านช่วงเวลาในการวัดพบทัง้ 3 ช่วงเวลา ซึง่ ได้แก่ การวัดและประเมินผลก่อนเรียน
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ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยการวัดและประเมินผลในช่วงก่อนเรียนเป็นการวัด
และประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้
อาจารย์ผู้สอนก�ำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก่อนที่จะสอน ซึ่ง
เป็นไปในลักษณะการตรวจสอบความรู้ในด้านทักษะของผู้เรียน ส่วนในด้านการวัด
และประเมินผลระหว่างเรียนนั้น เนื่องด้วยเป็นการเรียนการสอนด้านทักษะปฏิบัติ
เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนจะคอยบอก แนะน�ำ ปรับแก้ในส่วน
ทีผ่ เู้ รียนปฏิบตั ผิ ดิ พลาด และให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback) อยูเ่ สมอๆ ส่วนในด้าน
การวัดและประเมินผลหลังเรียน เป็นการสอบปฏิบตั ปิ ลายภาคเรียน โดยพบว่ามีการ
สอบทัง้ ในชัน้ เรียนและการแสดงนอกชัน้ เรียน จากลักษณะของการวัดทัง้ 3 ช่วงเวลา
นั้น พบว่าอาจารย์ผู้สอนให้ความส�ำคัญกับการวัดและประเมินผลทั้งจากการเรียน
การสอนภายในห้องเรียน และการสอบปลายภาคที่เป็นการแสดง ดังนั้นจึงเป็นการ
วัดและประเมินทักษะการปฏิบตั ทิ เี่ น้นทัง้ กระบวนการและผลงาน นอกจากนีอ้ าจารย์
ผู้สอนใช้การประเมินผลในรูปแบบของการอิงพัฒนาการของผู้เรียนเป็นหลัก โดย
พิ จ ารณาและประเมิ น จากความก้ า วหน้ า ในด้ า นทั ก ษะการบรรเลงของผู ้ เ รี ย น
แต่ละคน

6. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะปฏิบัติจะเข้ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แบ่งประเด็นการอภิปรายผลการวิจัยตามผลการวิจัย
สภาพการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการก�ำหนดวัตถุประสงค์ พบว่าการก�ำหนดวัตถุประสงค์ด้านการ
พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้ที่ครอบคลุมวิธีการบรรเลงขั้นพื้นฐาน ท่านั่ง และการ
จับเครื่องดนตรี สอดคล้องกับแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติดนตรีไทยของมนตรี
ตราโมท (2540, น. 88-90) ทีผ่ สู้ อนควรจะต้องค�ำนึงในเรือ่ งของท่านัง่ และการจับเครือ่ ง
ดนตรีของผูเ้ รียนเพือ่ สร้างพืน้ ฐานการบรรเลงทีด่ แี ละถูกต้องตามจารีตประเพณี และ
นอกจากจะสอดคล้องกับหลักการดังกล่าวแล้ว ยังพบว่าในด้านของเอกลักษณะและ
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อัตลักษณ์ของผู้สอนที่จะถ่ายทอดหรือสอนวิธีการบรรเลง ท่านั่ง และการจับเครื่อง
ดนตรี ยังมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย เนื่องด้วยการเรียนการสอนดนตรี
ไทยนับตั้งแต่สมัยอดีตเป็นการเรียนการสอนในลักษณะสายส�ำนัก (เหมราช เหม
หงษา, 2541, น. 195-196) ซึ่งในแต่ละสายส�ำนักครูก็จะมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
เฉพาะทีแ่ ตกต่างกันออกไป แม้วา่ จะมีลกั ษณะร่วมทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกันอยูน่ นั้
แต่โดยในเชิงรายละเอียดก็ยังมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ส่วนการก�ำหนด
วัตถุประสงค์ในด้านทักษะการแสดงดนตรี และด้านกระบวนการถ่ายทอดทักษะและ
ความรู้ในการบรรเลงจะเข้ถือว่าเป็นลักษณะเด่นที่ท�ำให้เห็นถึงคุณลักษณะส�ำคัญ
ของครูดนตรีที่ดี เพราะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ส�ำคัญของวิชาเอกดนตรีศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร
5 ปี) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 21) ครอบคลุมในด้านความรู้และด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้ และแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการประกาศใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2562, น. 26-27) แต่ยังพบว่าลักษณะของการก�ำหนดวัตถุประสงค์นี้
ยังคงครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อเสนอสาระความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ และ
ทักษะดนตรีอีกด้วย โดยแสดงให้เห็นถึงหลักการในการก�ำหนดวัตถุประสงค์ตลอด
จนการด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีศึกษาที่มีลักษณะบูรณาการ
รายวิชาทักษะปฏิบัติเข้ากับกลวิธีหรือศาสตร์ในการสอนดนตรีเพื่อพัฒนาและเสริม
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างชัดเจน
2) ด้านการก�ำหนดเนื้อหาสาระ พบว่าการก�ำหนดเนื้อหาสาระในรายวิชามี
ลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย แต่ลักษณะส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ท�ำให้
เนือ้ หาสาระของรายวิชามีความแตกแตกต่างกันออกไปในแต่ละสถาบันคือ ลักษณะ
ของทางเพลง โดยแบ่งออกได้หลายลักษณะ อาทิ ทางเสียงในแต่ละเพลงที่ใช้
แตกต่างกันออกไป และทางเพลงหรือทางครูที่อาจารย์ผู้สอนได้รับการสืบทอดมา
สิง่ เหล่านีม้ รี ายละเอียดทีแ่ ตกต่างกันออกไปทัง้ ในทางด้านกระสวนท�ำนอง กลอนเพลง
แนวเพลง จังหวะ รวมถึงวิธใี นการผลิตเสียงจะเข้เพือ่ ท�ำเทคนิคและวิธกี ารบรรเลงต่างๆ
ทีม่ คี วามยากง่ายแตกต่างกันออกไป โดยธิติ ทัศนกุลวงศ์ (2559, น. 52-55) ได้ศกึ ษา

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

183

เกี่ยวกับการสร้างกลวิธีการพัฒนาคุณภาพเสียงจะเข้ ซึ่งพบว่านอกเหนือจากกลวิธี
การบรรเลงหรือวิธกี ารบรรเลงจะมีผลต่อบทเพลงแล้ว ยังมีปจั จัยในด้านการควบคุม
เสียง การแบ่งช่องไฟ และคุณภาพของเสียงมามีผลต่อบทเพลงอีกด้วย ดังนั้น สิ่ง
เหล่านี้ทั้งหมดจะถูกสอดแทรกอยู่ในบทเพลงที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่จะ
ท�ำให้เห็นถึงลักษณะที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นบทเพลงเดียวกันก็ตาม ส่วนเนื้อหา
สาระในด้านบริบทที่เกี่ยวข้องกับทักษะปฏิบัติจะเข้ ที่ครูผู้สอนได้สอดแทรกในการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั จิ ะเข้มลี กั ษณะทีเ่ ป็นการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการ เชือ่ มโยงองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องเข้าหากัน ตลอดจนการ
ท�ำให้ผเู้ รียนเข้าใจเนือ้ หาสาระในการเรียนการสอนทีเ่ ป็นลักษณะรูปธรรมมากขึน้ อีก
ด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากการก�ำหนดเนื้อหาสาระที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนไปอย่างต่อ
เนือ่ งตัง้ แต่ชนั้ ปีที่ 1 ถึงชัน้ ปีที่ 4 ผนวกกับการก�ำหนดเนือ้ หาสาระด้านบทเพลงทีอ่ งิ
ตามตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยขั้นที่ 7 ไปถึงขั้นที่ 9 ตามล�ำดับความง่าย-ยาก
และการสอนเนื้อหาสาระในด้านบริบททีเ่ กีย่ วข้องเพื่อเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เข้ากับ
ทักษะปฏิบัติจะเข้ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดของไทเลอร์ (Tyler, 1971, p. 83-88) ที่ค�ำนึงถึงความต่อเนื่อง (continuity)
การจัดล�ำดับก่อน-หลัง (sequence) และการบูรณาการ (integration)
3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าเป็นไปในลักษณะไทยโบราณ
ที่ใช้การสอนแบบมุขปาฐะซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเหมราช เหมหงษา
(2541, น. 195-202) และสุวรรณา วังโสภณ (2547, น. 176) อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
การเรียนการสอนจะเข้ได้ถูกถ่ายโอนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเต็มตัวแล้ว แต่วิธี
การเรียนการสอนหรือกระบวนการถ่ายทอดต่างๆ ยังคงมีลกั ษณะและเอกลักษณ์ใน
ลักษณะแบบดัง้ เดิม ซึง่ สิง่ เหล่านีน้ บั ว่ายังสะท้อนให้เห็นถึงพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมไทย
อยู่ และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มีการปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นตาม
ความเหมาะสมของผูเ้ รียน สะท้อนให้เห็นว่าอาจารย์ผสู้ อนได้ให้ความส�ำคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นในลักษณะการเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (Saskatchewan
Education, 1991 p. 31-37; ทิศนา แขมมณี, 2560, น. 124)
4) ด้านการใช้สอื่ การสอน พบว่าการใช้สอื่ การสอนสอดคล้องกับผลการศึกษา
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ของเหมราช เหมหงษา (2541, น. 202) โดยผลการศึกษาดังกล่าวระบุวา่ ควรจะต้อง
มีการน�ำสื่อทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนมากที่ สุ ด ซึ่ ง เป็ น การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการสอนทั ก ษะปฏิ บั ติ จ ะเข้ ที่ มี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การเรียนการสอนในปัจจุบันก็ได้ด�ำเนินการโดยใช้สื่อ
การสอนทีเ่ ป็นสือ่ ประเภทเทคโนโลยีทเี่ ป็นประโยชน์เข้ามาร่วมเพือ่ พัฒนาการเรียน
การสอนให้มีความง่ายและสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นอีกด้วย
5) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่าการวัดและประเมินการเรียนการสอน
จากผลการศึกษาสอดคล้องกับลักษณะของการวัดประเมินในลักษณะของทักษะ
ปฏิบัติที่เป็นค�ำว่า Practice Skill และ Performance ซึ่งเป็นการทดสอบแบบความ
สามารถทางร่างกายประกอบกับความสามารถทางสมอง โดยมีลักษณะที่แตกต่าง
จากนัยของทักษะปฏิบัติที่เป็นค�ำว่า Psychomotor Skill ซึ่งมุ่งทดสอบเฉพาะความ
สามารถทางด้านร่างกายในลักษณะของการวัดประเมินผล (สุวมิ ล ว่องวานิช, 2547,
น. 1-2; กมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2557, น. 1-2) ดังนั้นนัยของค�ำว่าทักษะปฏิบัติที่
เป็นค�ำว่า Practice Skill และ Performance จึงมีลกั ษณะทีค่ รอบคลุมและสอดคล้อง
กับการวัดและประเมินผลส�ำหรับทักษะปฏิบัติจะเข้

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสะท้อนสภาพการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับ
รายวิชาทักษะปฏิบตั จิ ะเข้ในปัจจุบนั ซึง่ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้สำ� หรับจัดการเรียน
การสอนส�ำหรับสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ ได้ และสามารถน�ำไปพัฒนาเพือ่ เป็นแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการถอดบทเรียนจากการศึกษาจากพหุกรณี
ศึกษา 3 สถาบันดังกล่าวนี้ได้
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7.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั ทีม่ งุ่ เน้นการเรียนการสอนในระดับรายวิชาภายในชัน้
เรียน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าลักษณะของผลการวิจัยจะเป็นในเชิงรายละเอียด เพื่อให้
เป็นการขยายผลและต่อยอดผลการศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ทักษะปฏิบตั จิ ะเข้ให้เห็นเป็นวงกว้างยิง่ ขึน้ จึงควรมีการศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาทักษะปฏิบัติจะเข้ในบริบททางการเรียนการสอนในระดับต่างๆ ที่
กว้างขึ้นต่อไป
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