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การพัฒนาชุดแบบฝกทักษะขิมเพื่อเสริมสรางทักษะการเดี่ยวขิมเพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้น
Development of Khim Practice Exercises for Enhancing Sarathi Sam Chan Solo Skill
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางชุดแบบฝกทักษะขิม 2) ประเมินผลการทดลองใชชุดแบบ
ฝกทักษะขิม กลุมเปาหมาย ไดแก นิสิตวิชาเอกดนตรีไทย เครื่องมือเอกขิม ระดับชั้นปที่ 3 สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน เครื่องมือที่ใชวิจัย ไดแก แบบสังเกตทักษะ
การเดีย่ วขิม แบบบันทึกการฝกซอมทักษะการเดีย่ วขิม แบบวัดความพึงพอใจตอการใชชดุ แบบฝกทักษะขิม
การวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ผลการวิจัยพบวา (1) ทักษะการเดี่ยวขิมดีกวา
กอนการเรียนการสอน (2) ทักษะการเดี่ยวขิมดีกวากอนการเรียน และมีพัฒนาการตอเนื่องทุกสัปดาห
(3) ผลการประเมินรายสัปดาหพบวา กลุมตัวอยางทั้ง 2 คน มีพัฒนาการดีขึ้นเปนลําดับ (4) ความพึงพอใจ
ของนิสิตตอการเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะขิม แบงออกเปน 3 สวน พบวา สวนที่ 1 ผูเรียนทั้ง 2 คน
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด สวนที่ 2 พบวาผูเรียนทั้ง 2 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด สวนที่ 3 พบวา
ชุดแบบฝกทักษะขิมเปนเครื่องมือที่ชวยใหนิสิตพัฒนาทักษะขิมในทุกดาน
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Abstract
This research aims to 1) create a set of exercises for Khim 2) evaluate the use of
Khim exercises. Target groups are two of third-year students of Thai music major (Khim)
in Faculty of Education, Chulalongkorn University. The tools used for research are
observation form, training record form, satisfaction assessment form, and data analysis
table. The research found that (1) The solo skill of the students was better compared to
the skill before attending the class. (2) During class’s evaluation, their solo skill was also
better than before attending the class and their solo skill was continually developed.
(3) According to the weekly evaluation, the dominant solo skill of the both sample have
improved in order. (4) The satisfaction on Khim practice consisted of three aspects as
follows: For the ﬁrst part related to Khim beating’s principle, the samples were highly
satisﬁed. For the second part concerning playing techniques, the samples expressed the
high satisfaction. In relations to the last part of evaluation on opinions and suggestions,
the Khim solo practice exercise was really helpful for solo skill development.
KEYWORDS: PRACTICE EXERCISES / SOLO KHIM / SARATHI / SAM CHAN

บทนํา
ผลการสังเกตทักษะขิมของนิสิตปริญญาบัณฑิตที่เรียนในรายวิชาทักษะดนตรีไทย
5 ดาน การตีสะบัด การตีขยี้ การตีเก็บ การตีกรอ การตีรัว พบวา ยังขาดคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานสําหรับเพลงเดี่ยว ที่อาจสงผลเสียตอคุณภาพทักษะการตีขิมเพลงเดี่ยวสารถี
3 ชั้น ซึ่งเปนเพลงเดี่ยวสําคัญในการเรียนและฝกฝนทักษะขิมที่สูงขึ้น เมื่อวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาแลว พบวาสาเหตุสําคัญ คือ ผูสอนใชวิธีการสอนที่ยังไมเหมาะสม และนิสิตขาด
การฝกซอมอยางตอเนื่อง ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา มีครูผูสอนที่ให
ความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนทักษะดนตรีไทยโดยใชแบบฝกทักษะ สวัสดิ์
คะรุรัมย (2551) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ
การบรรเลงเครื่องดนตรีวิชาศิลปะพื้นฐาน (ดนตรี) ศ 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พบวา แผนพัฒนาการจัดกิจกรรมโดยใชแบบฝกทักษะดังกลาวมีประสิทธิภาพ 82.62/87.95.
มีประสิทธิผล 0.80319 ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 80.31 มีทักษะการบรรเลง
เครื่องดนตรีหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
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มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผูวิจัยจึงไดสรางชุดแบบฝกทักษะขิม
เพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะขิมของนิสิต โดยบูรณาการทฤษฎีการเรียนรูและหลักการเลน
ดนตรีไทย ดังนี้
1. ทฤษฎีดนตรีไทยวาดวยเรื่อง ศัพทสังคีต ไดแก เก็บ กรอ รัว สะบัด ทาง โอดพัน
ทอน สามชั้น จังหวะ และขยี้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
2. หลักการตีขิม ประกอบดวย ทานั่ง หลักการจับไมขิม นํ้าหนักมือในการตีสายขิม
หลักการตีสายขิมและนํ้าหนักการลงไม หลักการใชมือตีขิมทั้ง 2 มือกับโนตทางเก็บ (ศศิรัตน
บรรยายกิจ, 2551)
3. ทฤษฎีการเรียนรูของโรเบิรต กาเย (Robert Gangé Conditions of Learning)
แบบฝกทักษะที่พัฒนาขึ้น มีองคประกอบ 3 สวน คือ
3.1 หลักการและแนวคิด ประกอบดวย
3.1.1 ความสามารถดานตาง ๆ ของมนุษย มี 5 ประเภท คือ ทักษะทางปญญา
(Intellectual skill) กลวิธีในการเรียนรู (Cognitive strategy) ภาษาหรือคําพูด (Verbal
information) ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor skills) และเจตคติ (Attitude)
3.1.2 กระบวนการเรียนรูและจดจําของมนุษย ในการจัดการเรียนการสอน
โรเบิรต กาเย (Robert Gangé) เสนอวา ควรมีการจัดสภาพการเรียนการสอนใหเหมาะสม
กับการเรียนรูแ ตละประเภท ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกตางกัน และสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ภายในสมอง โดยการจัดสภาพภายนอกใหเอื้อตอกระบวนการเรียนรูภายในของผูเรียน
3.2 วัตถุประสงค คือ เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดอยาง
ดี รวดเร็ว และสามารถจดจําสิ่งที่เรียนไดนาน
3.3 กระบวนการเรียนการสอน 9 ประการ ไดแก 1) เรงเราความสนใจ (Gain
attention) 2) บอกวัตถุประสงค (Specify objective) 3) ทบทวนความรูเดิม (Activate
prior knowledge) 4) นําเสนอเนื้อหาใหม (Present new information) 5) ชี้แนะแนวทาง
การเรียนรู (Guide learning) 6) กระตุน การตอบสนองบทเรียน (Elicit response) 7) ใหขอ มูล
ยอนกลับ (Provide feedback) 8) ทดสอบความรูใหม (Assess performance) และ
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9) สรุปและนําไปใช (Review and transfer) (ทิศนา แขมมณี, 2553)
4. หลักการสรางแบบฝกทักษะ ที่สังเคราะหขึ้นจากการศึกษาองคประกอบและ
ลักษณะของแบบฝกทักษะของนักวิชาการ ดังนี้
ทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกทักษะ
สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย อางถึงแนวคิดการสรางแบบฝกตอง
ยึดหลักตามทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยา (สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย
อางถึงใน วชิรภรณ ชํานิ, 2555) ประกอบดวย
1. กฎการเรียนรูข องธอรนไดค (Edward Lee Thorndike) เกีย่ วกับกฎแหงการฝกหัด
ซึ่งกลาววาสิ่งใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ ยอมจะทําใหผูฝกมีความคลองและ
สามารถกระทําไดดี ในทางตรงกันขามสิ่งใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกหัด หรือทิ้งไปนานแลวยอม
จะทําใหทาํ ไดไมดภี าษาไทยเปนวิชาทักษะ ผูเ รียนจะมีลกั ษณะทางภาษาทีด่ กี ต็ อ เมือ่ มีการฝกฝน
หรือกระทําซํา้ บอย ๆ จากกฎแหงการฝกหัดนีจ้ ะชวยทําใหการฝกความคิดสรางสรรคสมั ฤทธิผ์ ล
2. ความแตกตางระหวางบุคคล ควรคํานึงถึงวานักเรียนแตละคนมีความรูความถนัด
ความสามารถและความสนใจต า งกั น ฉะนั้ น ในการสร า งแบบฝ ก หั ด ควรพิ จ ารณาถึ ง
ความเหมาะสม คือ ไมงายและไมยากจนเกินไปและควรจะมีแบบฝกหลาย ๆ แบบ
3. การจูงใจผูเรียน โดยการจัดทําแบบฝกหัดจากงายไปหายาก เพื่อเปนการดึงดูด
ความสนใจของนักเรียน ซึ่งจะทําใหเกิดผลสําเร็จในการฝกและชวยจูงใจใหติดตามตอไป
4. ใชแบบฝกสั้น ๆ เพื่อไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อ
หลักการสรางแบบฝกตามแนวทางของบัทท (วชิรภรณ ชํานิ, 2555) ที่สามารถสรุป
ไดดังนี้
1. กําหนดโครงสรางคราว ๆ วาจะเขียนแบบฝกเกี่ยวกับอะไร มีวัตถุประสงคอยางไร
2. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
4. แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเปนกิจกรรมยอย โดยคํานึงถึงความตองการของ
ผูเรียน

ศศิรัตน บรรยายกิจ 441

5. กําหนดอุปกรณที่จะใชในกิจกรรมแตละขั้นตอนใหเหมาะสม
6. กําหนดเวลาที่ใชในการฝก แตละขั้นตอนใหเหมาะสม
7. กําหนดประเมินผลอยางไร
กุลธิดา สุวรรณพานิช (2556) อางถึงหลักการกําหนดขั้นตอนการสรางแบบฝกเสริม
ทักษะโดย วรนาถ พวงสุวรรณ ประกอบดวย
1. ตั้งจุดประสงค
2. ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา
3. ขั้นตาง ๆ ในการสราง
3.1 ศึกษาปญหาในการเรียนการสอน
3.2 ศึกษาหลักจิตวิทยาของเด็กและจิตวิทยาการเรียนการสอน
3.3 ศึกษาเนื้อหาวิชา
3.4 ศึกษาลักษณะของแบบฝกเสริมทักษะ
3.5 วางโครงเรื่องและกําหนดรูปแบบใหสัมพันธกับโครงเรื่อง
3.6 เลือกเนื้อหาตาง ๆ ที่เหมาะสมมาบรรจุในแบบฝกเสริมทักษะใหครบตาม
ที่กําหนด
แนวคิดทฤษฎีดงั ทีก่ ลาวขางตนผูว จิ ยั ไดนาํ มาใชเปนกรอบในการสรางชุดแบบฝกทักษะ
ขิม เพื่อเสริมสรางทักษะขิมของนิสิต ใหไดตรงตามเกณฑมาตรฐานการบรรเลงเพลงเดี่ยวขิม
ขั้นสูง
วัตถุประสงค
1. เพือ่ สรางชุดแบบฝกทักษะขิมเพือ่ พัฒนาทักษะการเดีย่ วขิมเพลงสารถี อัตราจังหวะ
3 ชั้น
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของชุดแบบฝกทักษะขิมที่สรางขึ้น
วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยในชั้นเรียน แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาชุดแบบ
ฝกทักษะขิมใชและระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิผลของชุดแบบฝกที่พัฒนาขึ้น โดยใชวิธี
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การวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีกลุมเปาหมายเปนนิสิตวิชาเอกดนตรีไทย เครื่องมือเอกขิม ระดับ
ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาดนตรีศึกษาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 2737356 TH MUS SKILL VI
(ทักษะดนตรีไทย 6) จํานวน 2 คน
การสรางชุดแบบฝกทักษะขิม ศึกษาจากเอกสาร ไดแก หนังสือตาง ๆ และเว็บไซต
นําขอมูลมาวิเคราะหใหไดขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการสรางชุดแบบฝกทักษะขิม จากนั้นนําไป
ทดลองใชกับนิสิตที่ไมใชกลุมเปาหมาย 1 คน และ 3 คนตามลําดับ จากนั้นนําชุดแบบฝก
ดังกลาวมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมิน
ความถูกตองเหมาะสม กอนนําไปทดลองใชจริงกับกลุมเปาหมาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 3 ชิ้น ดังนี้
1. แบบสังเกตทักษะการเดี่ยวขิม ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 หลักการตีขิม ประกอบดวย 1) ทานั่ง 2) การจับไมขิม 3) นํ้าหนักมือ
ในการตีสายขิม 4) หลักการตีสายขิมและตําแหนงการลงไมขิม 5) หลักการใชมือตีขิมทั้ง 2 มือ
กับโนตทางเก็บ
ส ว นที่ 2 เทคนิ ค การบรรเลง ประกอบด ว ย 1) การตี เ ก็ บ 2) การตี ส ะบั ด
3) การตีขยี้ 4) การตีกรอ 5) การตีรัว
2. แบบบันทึกการฝกซอมทักษะการเดี่ยวขิม ในลักษณะเขียนบรรยาย แบบบันทึก
ประกอบดวยขอคําถาม 4 ขอ ดังนี้ 1) จุดเดนและจุดดอยการฝกซอมของนิสิตเกี่ยวกับ
“หลักการตีขิม” และเทคนิคการบรรเลงประกอบดวยขอคําถามยอย 10 ขอ 2) แนวทาง
ในการแก ไขจุ ด ด อ ยที่ เ คยนํ า มาใช 3) ผลการแก ไขจุ ด ด อ ยตามแนวทางในข อ 2 และ
4) แนวทางในการแกไขจุดดอยที่ตองการพัฒนาตนเองในอนาคต
3. แบบวัดความพึงพอใจตอการใชชุดแบบฝกทักษะขิม ในลักษณะมาตราสวน
ประเมินคา 5 ระดับ และคําถามปลายเปด คือ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง
คอนขางดี 2 หมายถึง พอใช และ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง โดยแบงสาระการประเมินออก
เปน 3 สวน ดังนี้
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สวนที่ 1 หลักการตีขิม ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ
สวนที่ 2 เทคนิคการบรรเลง ประกอบ 5 ประเด็นหลัก รวมขอคําถาม 27 ขอ
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดวยตนเอง ดังนี้
1. ขั้ น เตรี ย มการสอน โดยเลื อ กกลุ  ม ตั ว อย า งใช วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง
จัดสภาพแวดลอมเพื่อเรงเราความสนใจขอผูเรียน ไดแก จัดเตรียมสื่อเสียงในรูป mp3 ของชุด
แบบฝกทักษะ ระบุวัตถุประสงค ของแบบฝกทักษะขิมแตละแบบฝกใหผูเรียนทราบลวงหนา
โดยนําขอมูลดังกลาวขึ้นระบบ Blackboard ซึ่งผูเรียนสามารถควบคุมการฝกทักษะขิมของ
ตนเองไดตามศักยภาพ กําหนดแบบฝกทักษะขิม กิจกรรมการฝกทักษะ และวีธกี ารประเมินผล
2. ขั้นดําเนินการเรียนการสอน ตามทฤษฎีการเรียนรูของโรเบิรต กาเย (Robert
Gangé) และใหนิสิตกลุมตัวอยางจํานวน 2 คน ใชชุดแบบฝกทักษะขิมที่ผูวิจัยสรางขึ้นและ
ประเมินผลการเรียน
3. การประเมิ น ผลก อ นและหลั ง การเรี ย นการ การประเมิ น ระหว า งการเรี ย น
การสอนแบบสังเกตทักษะขิม การประเมินรายสัปดาห การประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ตอการใชชุดแบบฝกทักษะขิม
4. จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหขอมูลและรายงานผล
ผลการวิจัย
ชุดแบบฝกทักษะขิมเพื่อพัฒนาทักษะการเดี่ยวขิมเพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้น
ประกอบดวย
หลักการของชุดแบบฝกทักษะขิม
หลักการตีขมิ เทคนิคการบรรเลงในเพลงเดีย่ วสารถี อัตราจังหวะ 3 ชัน้ แบบฝกทักษะ
และทฤษฎีการเรียนรูของโรเบิรต กาเย (Robert Gange’)
วัตถุประสงคของชุดแบบฝกทักษะขิม
ชุดแบบฝกทักษะขิมนี้ มุงพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะ ดังนี้
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1. ทักษะขิมทีถ่ กู ตองตามเกณฑทกี่ าํ หนด ในเรือ่ งของทานัง่ หลักการจับไม นํา้ หนักมือ
ในการตีสายขิม หลักการใชมือตีขิมทั้ง 1 มือ และหลักการตีสายขิม ตําแหนงการลงไมขิม
2. ทักษะขิม ในเรื่อง “เทคนิคการบรรเลง” ที่ครอบคลุมในเดี่ยวขิมเพลงสารถี อัตรา
จังหวะ 3 ชั้น ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ไดแก การตีเก็บ การตีสะบัด
การตีขยี้ การตีกรอ และการตีรัว ถูกตองตามเกณฑที่กําหนด
3. ทักษะการเดี่ยวขิมเพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้น ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลป-บรรเลง) ที่ถูกตอง
ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชชุดแบบฝกทักษะขิม
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม
บทบาทผูสอน
1. จัดสภาพแวดลอมเพื่อเรงเราความสนใจของผูเรียน ไดแก จัดเตรียมสื่อเสียงใน
รูป mp3 ของชุดแบบฝกทักษะขิม โดยนําขึ้นระบบ Blackboard เพื่อใหนิสิตสามารถศึกษา
ไดตลอดเวลาที่ตองการ
2. ชี้แจงประมวลรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน การใชชุดแบบฝกทักษะขิม
และการประเมินผล
3. ระบุวัตถุประสงค ของชุ ดแบบฝ ก ทั ก ษะขิ ม แต ล ะแบบฝ ก ให ผู  เรี ย นทราบ
ลวงหนา โดยนําขอมูลดังกลาวขึน้ ระบบ Blackboard ซึง่ ผูเ รียนสามารถควบคุมการฝกทักษะขิม
ของตนเองไดตามศักยภาพ
4. ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขขอบกพรองทักษะขิมของนิสิตอยางตอเนื่อง
รวมถึงการชีแ้ นะแนวทางการเรียนรู ชวยกํากับการเรียนของผูเ รียนรายบุคคล ในการผสมผสาน
ทักษะขิมของนิสิต ในเรื่องของ “หลักการตีขิม” กับ “เทคนิคการบรรเลงขิม” เพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูที่รวดเร็วและมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น ชองทางการติดตอสื่อสารนอกจากใน
ชั้นเรียนแลวนิสิตสามารถติดตอสื่อสารกับครูทาง Chat, E-mail, Voice-mails หรือ Web
board ไดตลอดเวลาโดยยืดหยุนตามชวงเวลาที่รวมกันของแตละบุคคล ทําใหสามารถ
ติ ด ตามความก า วหน า และสามารถให ผ ลย อ นกลั บ แก ผู  เรี ย นแต ล ะคนได เ หมาะสมตาม
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สถานการณ และความสะดวกแตละบุคคล
5. ทบทวนทักษะขิมของนิสิต เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีทักษะขิมที่ถูกตอง และ
เรียนรูเนื้อหาและเทคนิคการบรรเลงใหมไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
6. ทดสอบและประเมินความรู  ความสามารถผู  เรี ย น ก อ นและหลั ง การเรี ย น
การสอน ระหวางการเรียนการสอน
บทบาทผูเรียน
1. เขาระบบ Blackboard เพื่อดาวนโหลดชุดแบบฝกทักษะขิมพรอมสื่อเสียง
ในรูป mp3 ที่ครูจัดไวใหและศึกษาประมวลรายวิชาอยางละเอียด โดยเอกสารมีดังตอไปนี้
1. หลักการตีขิม
2. โนตเดี่ยวขิมเพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้นทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปะบรรเลง)
3. ชุดแบบฝกทักษะขิม ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้ การตีเก็บ การตีสะบัด
การตีขยี้ การตีกรอ การตีรัว
4. สื่ออีเล็กทรอนิกส ไดแก ไฟลเสียงในรูป mp3 ดังนี้
4.1 เดี่ยวขิมเพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้น ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง)
4.2 ไฟลเสียงแบบฝกตาง ๆ ประกอบชุดแบบฝกทักษะขิม
ขั้นที่ 2 ดําเนินการเรียนการสอน
1. ครูประเมินผลกอนสอน ทักษะการเดี่ยวขิมเพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้น
เปนการประเมินโดยครูผสู อน ดวยแบบสังเกตทักษะการเดีย่ วขิมเพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชัน้
2. ครูตอเดี่ยวขิมเพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้น ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง)
3. ผูเรียนฝกทักษะขิมจากชุดแบบฝกทักษะขิมที่ครูสรางขึ้นอยางเปนขั้นตอน
ตามลําดับแตละแบบฝกทักษะตามที่ครูกําหนดและจัดไวให
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4. ครูประเมินระหวางการเรียนการสอน ดวยแบบสังเกตทักษะขิม การเดี่ยวขิม
เพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้น แตละขั้นแลวจึงจะเริ่มฝกในขั้นตอไป
5. ผูเ รียนประเมินตนเองรายสัปดาห ดวยแบบบันทึกการฝกซอมทักษะการเดีย่ วขิม
เพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้น ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ขั้นที่ 3 ประเมินผล
1. การประเมินผลหลังการเรียนการสอน ทักษะการเดี่ยวขิมเพลงสารถี อัตรา
จังหวะ 3 ชัน้ เปนการประเมินโดยครูผสู อน ดวยแบบสังเกตทักษะการเดีย่ วขิมเพลงสารถี อัตรา
จังหวะ 3 ชั้น
2. การประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการใชชุดแบบฝกทักษะขิม ประเมิน
โดยใชแบบวัดความพึงพอใจของนิสิตตอการใชชุดแบบฝกทักษะขิม
ผลการทดลองใชชุดแบบฝกทักษะขิม พบวา
1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการประเมินกอนและหลังการเรียนการสอน
พบวา
คนที่ 1 มีทักษะเดี่ยวขิมเพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้น ทางครูหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) หลังการใชชดุ แบบฝกทักษะขิมดีกวากอนการใชชดุ แบบฝกทักษะขิม
ทั้ง 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 หลักการตีขิม และสวนที่ 2 เทคนิคการบรรเลง
คนที่ 2 มีทักษะเดี่ยวขิมเพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้น ทางครูหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) หลังการใชชดุ แบบฝกทักษะขิมดีกวากอนการใชชดุ แบบฝกทักษะขิม
ทั้ง 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 หลักการตีขิม และสวนที่ 2 เทคนิคการบรรเลง
2. ผลการวิเคราะหการประเมินระหวางการเรียนการสอน ทักษะการเดี่ยวขิม
เพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้น พบวา
คนที่ 1 ทักษะขิมหลังการใชแบบฝกทักษะขิมสูงกวากอนการเรียนการสอน
และมีพัฒนาการตอเนื่องทุกสัปดาหดังนี้ สวนที่ 1 หลักการตีขิม ปฏิบัติไดถูกตองตามเกณฑ
ในประเด็นทานั่ง ตั้งแตสัปดาหที่ 7-15 ประเด็นการจับไม ตั้งแตสัปดาหที่ 8-15 ประเด็น
นํ้าหนักมือในการตีสายขิม ตั้งแตสัปดาหที่ 9-15 ประเด็นหลักการตีสายขิมและตําแหนง
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การลงไมขิม ตั้งแตสัปดาหที่ 10-15 ประเด็นหลักการใชมือทั้งสองมือกับโนตทางเก็บ ตั้งแต
สัปดาหที่ 6-15 สวนที่ 2 เทคนิคการบรรเลงปฏิบัติไดถูกตองตามเกณฑ ในประเด็นการตีเก็บ
ตัง้ แตสปั ดาหที่ 12-15 ประเด็นการตีสะบัด ตัง้ แตสปั ดาหที่ 9-15 ประเด็นการตีขยี้ ตัง้ แตสปั ดาห
ที่ 13-15 ประเด็นการตีกรอ ตัง้ แตสปั ดาหที่ 14-15 และประเด็นการตีรวั ตัง้ แตสปั ดาหที่ 14-15
คนที่ 2 ทักษะขิมหลังการใชแบบฝกทักษะขิมสูงกวากอนการเรียนการสอน
และมีพัฒนาการตอเนื่องทุกสัปดาหดังนี้ สวนที่ 1 หลักการตีขิม ปฏิบัติไดถูกตองตามเกณฑ
ในประเด็นทานั่ง ตั้งแตสัปดาหที่ 8-15 ประเด็นการจับไม ตั้งแตสัปดาหที่ 8-15 ประเด็น
นํ้าหนักมือในการตีสายขิม ตั้งแตสัปดาหที่ 10-15 ประเด็นหลักการตีสายขิมและตําแหนง
การลงไมขิม ตั้งแตสัปดาหที่ 11-15 ประเด็นหลักการใชมือทั้งสองมือกับโนตทางเก็บ ตั้งแต
สัปดาหที่ 8-15 สวนที่ 2 เทคนิคการบรรเลงปฏิบัติไดถูกตองตามเกณฑ ในประเด็นการตีเก็บ
ตัง้ แตสปั ดาหที่ 15 ประเด็นการตีสะบัด ตัง้ แตสปั ดาหที่ 14-15 ประเด็นการตีขยี้ ตัง้ แตสปั ดาห
ที่ 12-15 ประเด็นการตีกรอ ตัง้ แตสปั ดาหที่ 13-15 และประเด็นการตีรวั ตัง้ แตสปั ดาหที่ 14-15
3. ผลการประเมินรายสัปดาห พบวา
คนที่ 1 มีจุดเดนในประเด็น หลักการตีขิม หลักการตีสายขิมและตําแหนง
การลงไมขิม หลักการใชมือตีขิมทั้ง 2 ขางกับโนตทางเก็บ จุดดอย คือทานั่ง ไดแกไขและ
มีพฒ
ั นาการขึน้ เปนลําดับ แนวทางในการแกไขจุดดอยตองเริม่ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ทีละดาน
โดยจะเริม่ แกไขจากขอทีแ่ กงา ยทีส่ ดุ กอน แลวจึงคอย ๆ แกไขในขอทีย่ ากขึน้ ตอไป ผลการแกไข
จุดดอยตามแนวทางในขอ 2 คือ มีพฒ
ั นาการในดานตาง ๆ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ เปนลําดับ แนวทางในการ
แกไขจุดดอยที่ตองการพัฒนาตนเองในอนาคตคือปฏิบัติตามตารางการฝกซอมอยางเครงครัด
ขอคําแนะนําในการปรับแกไขขอบกพรองจากอาจารยผูสอน เนนฝกซอมเปนดาน ๆ ที่เห็นวา
ยังสามารถพัฒนาขึ้นไปไดอีก
คนที่ 2 มีจดุ เดนในประเด็น หลักการตีขมิ ทานัง่ หลักการจับไมขมิ นํา้ หนัก
มือในการตีสายขิม หลักการตีสายขิมและตําแหนงการลงไมขมิ จุดดอย ไดแก ประเด็น การตีเก็บ
จังหวะไมสมํ่าเสมอ การตีสะบัด เสียงไมเทากันทั้ง 3 เสียง ไมรอน ไมไหว การตีขยี้ ไมรอน
ไมไหว เสียงไมคมชัด การตีรัว ไมละเอียดและสมํ่าเสมอ การตีกรอ ไมละเอียดและสมํ่าเสมอ
แนวทางในการแกไขจุดดอยตองพยายามแกไขจุดดอยทีละจุด และฝกซอมอยางสมํ่าเสมอ
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มีเปาหมายที่ชัดเจนในการฝกซอมแตละครั้ง ผลการแกไขจุดดอยตามแนวทางในขอ 2 คือ
มีพัฒนาการในดานตาง ๆ ที่ดียิ่งขึ้นเปนลําดับ แนวทางในการแกไขจุดดอยที่ตองการพัฒนา
ตนเองในอนาคตคือเพิม่ เวลาในการฝกซอม จัดเวลาการฝกซอมอยางสมํา่ เสมอ มีเปาหมายใน
การฝกซอมแตละครัง้ อยางชัดเจน ประเมินการฝกซอมของตนเองอยางสมํา่ เสมอ ขอคําแนะนํา
จากอาจารยผูสอน เนนการฝกอยางมีสมาธิและมุงมั่นในการพัฒนาทักษะมากขึ้นกวาเดิม
4. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนิสิตตอการเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ
ขิม พบวา
ผลการวิเคราะหสวนที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “หลักการ
ตีขิม” ไดแก ทานั่งที่ถูกตอง การจับไมขิมที่ถูกตอง การใชนํ้าหนักมือในการตีขิมที่ถูกตอง
หลักการตีสายขิมที่ถูกตอง หลักการใชมือตีขิมทั้ง 2 มือกับโนตทางเก็บ พบวา ผูเรียนทั้ง 2 คน
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ผลการวิเคราะหในสวนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับเทคนิค
การบรรเลง ไดแก การตีเก็บ การสะบัด การตีขยี้ การตีกรอ การตีรัว พบวา ผูเรียนทั้ง 2
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ผลการวิเคราะหในสวนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
พบวา ชุดแบบฝกทักษะขิมเปนเครื่องมือที่ชวยใหนิสิตพัฒนาทักษะขิมในทุกดาน
อภิปรายผล
ขอคนพบในสวนของการทดลองชุดแบบฝกทักษะขิม สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคไดดังนี้
1. การสรางชุดแบบฝกทักษะขิมเพือ่ พัฒนาทักษะการเดีย่ วขิมเพลงสารถี อัตราจังหวะ
3 ชั้น ของนิสิต ในรายวิชา 2737356 TH MUS SKILL VI (ทักษะดนตรีไทย 6)
ชุดแบบฝกทักษะขิม เปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปน
เพราะเหตุผลดังนี้ผูวิจัยไดบูรณาการแนวคิดสําคัญอยางครอบคลุม และความเหมาะสม มาใช
เปนหลักการในการสรางชุดแบบฝกนี้ดังไดกลาวขางตน การออกแบบชุดแบบฝกดังกลาว
ครอบคลุมและใหความสําคัญในทุกขั้นตอนการเรียน การสอน ในประเด็นของ 1) บทบาทครู
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2) บทบาทผูเรียน 3) แบบฝกทักษะขิมหลายแบบครอบคลุมทักษะที่สําคัญในการพัฒนา
เพลงเดี่ยว 4) จุดประสงคการเรียนรู 5) ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการฝก 6) สื่อการสอน
7) การเปดชองทางการสื่อสารตลอดเวลาและหลากหลายชองทาง 8) การวัดประเมินผล
หลายวิธี ไดแก กอนการเรียนการสอน ระหวางการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อครูสามารถใหคํา
แนะนํา ปรึกษา แกไขปรับปรุงทักษะและปญหาการฝกซอมของนิสิตอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
ทําใหผูสอนทราบความคืบหนาทักษะขิมของนิสิตอยางตอเนื่อง สามารถสอดแทรกวิธีการฝก
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมตอผูเ รียนแตละบุคคล ซึง่ สอดคลองกับทฤษฎีของ โรเบิรต กาเย
(Robert Gangé) (กัญญารัตน เจริญจิตร, 23 กันยายน 2555) สามารถอภิปรายประเด็นตอไปนี้
1) เรงเราความสนใจ (Gain attention) ดวยการใชเสียงประกอบบทเรียน
2) บอกวัตถุประสงค (Specify objective) ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของ
ตนเองไดโดย การเลือกศึกษาเนื้อหาที่ตองการศึกษาไดเอง เลือกศึกษาเนื้อหาเฉพาะที่ตน
ยังขาดความเขาใจ วาตองฝกซอมอะไร อยางไร แคไหน จึงจะเพียงพอตอการพัฒนาทักษะ
แตละบุคคล โดยผูเรียนสามารถตั้งแนวจังหวะในการฝกตามศักยภาพของตน นั่นหมายถึง
ผูเรียนตองรูจักสังเกต และประเมินทักษะขิมขณะฝกซอมของตนตลอดเวลาการบรรเลง
เพื่ อ ปรั บ แก ไขทั น ที ต ามเกณฑ ที่ กํ า หนดการฝ ก ซ อ มอย า งต อ เนื่ อ งนาน ๆ ประกอบกั บ
การเพิ่มแนวจังหวะในการฝกซอมเฉพาะเทคนิคการบรรเลงการตีเก็บ การตีสะบัด การตีขยี้
จนผูเรียนรูสึกวาแนวบรรเลงดังกลาวเร็วสุดขีดแลว นั่นหมายถึงในการฝกครั้งตอไปทักษะขิม
ของผูเรียนจะไหวและรอนขึ้นอยางรวดเร็ว การใหความสําคัญกับการฝกซอมอยางหนักทุกวัน
อย า งสมํ่ า เสมอเป น เวลานานของผู  เรี ย นซึ่ ง ต อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รู  จั ก หน า ที่ มี วิ นั ย
พากเพียรอดทนตออุปสรรคตางๆ มีสวนสําคัญตอการพัฒนาทักษะขิมของผูเรียน
ทั ก ษะขิ ม ด า นที่ มี ป  ญ หามาก ผู  เรี ย นจะต อ งใช เวลามากเพื่ อ ฝ ก ซ อ มทั ก ษะนั้ น
โดยเจาะฝกเปนดาน ๆ จนกวาจะถูกตองตามเกณฑ จึงจะไปพัฒนาทักษะในขั้นตอไปได
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของกฎการเรียนรูของธอรนไดค (Edward L Thorndike) เกี่ยวกับ
กฎแหงการฝกหัด ซึ่งกลาววา สิ่งใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ ยอมจะทําให
ผูฝกมีความคลองและสามารถกระทําไดดี
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3) ทบทวนความรูเดิม (Activate prior knowledge) ชวยกระตุนใหผูเรียน
สามารถเรี ย นรู  เ นื้ อ หาใหม ไ ด ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น โดยครู ผู  ส อนทบทวนทํ า นองเพลงที่ เรี ย น
เมื่อครั้งกอน
4) นําเสนอเนื้อหาใหม (Present new information) การนําเสนอบทเรียน
บนเว็บดวยไฟลเสียง โนตเพลง สวนในชั้นเรียนครูผูสอนควรพิจารณาลักษณะของผูเรียน
เปนสําคัญ ในการดําเนินการสอนทํานองเพลงเพิ่มเติมหรือไม
5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide learning) เปนการชี้แนะใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูที่ไดเรียนใหมผสมผสานกับความรูเกาที่เคยไดเรียนไปแลว เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ที่รวดเร็วและมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น
6) กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit response) โดยการเปดโอกาสใหผูเรียน
มีสวนรวมในกิจกรรม การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
7) ใหขอมูลยอนกลับ (Provide feedback) การเรียนการสอนทักษะเครื่องดนตรี
สิ่งที่สําคัญที่สุดคือครูผูสอน จะตองมีความเชี่ยวชาญในทักษะนั้น ๆ อยางถองแท สามารถ
ประเมินทักษะของผูเรียนไดตามสภาพจริง ตลอดจนใหคําปรึกษา แกไขขอบกพรอง และ
ใหคําแนะนําวิธีการฝกแตละบุคคลไดอยางเหมาะสมทีละขั้นตอนเปนลําดับตามศักยภาพของ
ผูเรียน ครูใหคําแนะนํา ชวยกํากับการเรียนของผูเรียนรายบุคคล ติดตามความกาวหนา และ
สามารถใหผลยอนกลับแกผูเรียนแตละคนได
8) ทดสอบความรูใหม (Assess performance) การทดสอบความรูความสามารถ
ผูเรียน ทําใหทั้งผูเรียนและผูสอนทราบถึงระดับความรูความเขาใจของผูเรียน โดยจัดให
ผูเรียนประเมินตนเองทุกสัปดาห รวมทั้งสรุปและนําไปใช (Review and transfer) โดยให
ผูเรียนสรุปประเด็นสําคัญ ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ
ดวยเหตุนี้จึงทําใหแบบฝกทักษะขิมที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพที่ชวยเสริมสราง
ทักษะการเดี่ยวขิมเพลงสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้น ของกลุมเปาหมายไดจริง
2. การประเมินผลการทดลองใชชุดแบบฝกทักษะขิมที่สรางขึ้นกับนิสิต ในรายวิชา
2737356 TH MUS SKILL VI (ทักษะดนตรีไทย 6) สามารถอภิปรายไดดังนี้
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ดวยเหตุที่ทางเดี่ยวขิมเพลงเดี่ยวสารถี อัตราจังหวะ 3 ชั้น ทางครูหลวงประดิษฐ
ไพเราะจัดเปนเพลงเดี่ยวที่มีเทคนิคการบรรเลงซับซอนและครอบคลุมตามทฤษฎีดนตรีไทย
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) ใน3 ประเด็น คือ 1) เพื่ออวด “ทาง” คือวิธีดําเนินทํานองของ
เครื่องดนตรีชนิดนั้นๆ เปนการอวดความคิดตกแตงทํานองเพลงของ ผูประดิษฐทํานอง
2) เพื่ออวดความแมนยําของผูบรรเลง และ 3) เพื่ออวดฝมือความสามารถ ในการที่จะพัฒนา
ทักษะขิมของกลุมเปาหมายดวยชุดแบบฝกดังกลาว จากผลการวิจัยพบวา ทักษะการเดี่ยวขิม
ของกลุมเปาหมายดีกวากอนการเรียนการสอนและมีพัฒนาการตอเนื่องทุกสัปดาห ทักษะ
เครือ่ งดนตรี เปนทักษะทีม่ คี วามละเอียดออนและเปนนามธรรม หากผูเ รียนละเลยการฝกซอม
ไปเพียงวันเดียวยอมสงผลตอทักษะขิมของผูเ รียนได จึงเปนหนาทีข่ องครูผสู อนจะตองประเมิน
ทักษะขิมของผูเรียนทุกสัปดาหเพื่อทราบถึงความคืบหนาในการฝกซอมทักษะขิมของผูเรียน
อยางตอเนือ่ ง ผูเ รียนจะตืน่ ตัวตอการฝกซอมอยางสมํา่ เสมอ และไดรบั ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น
ตาง ๆ จากผูสอน เพื่อนําไปปรับปรุงการฝกซอมทักษะขิมแตละบุคคลไดอยางเหมาะสม
ลงตัว ทีส่ าํ คัญคือครูผสู อนตองสามารถมองเห็นขอทีต่ อ งปรับปรุงใหได หากครูผสู อนไมสามารถ
เห็นหรือมองขามแมจะเปนจุดเล็กนอยก็จะสงผลกระทบตอการฝกซอมของผูเรียนไดเชนกัน
ในทางกลับกัน ผูเรียนจะตองนําขอเสนอแนะดังกลาวไปปรับปรุงทักษะตอเนื่องเชนกัน ซึ่งจะ
พบไดวาทักษะขิมของผูเรียนมีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว สอดคลองกับทฤษฏีของโรเบิรต
กาเย (Robert Gange’) ที่วา การใหขอมูลยอนกลับ (Provide feedback) และการทดสอบ
ความรูใหม (Assess performance) ดังกลาวขางตนอันเปนกระบวนการเรียนรูที่ชวยให
ผูเรียนเกิดสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สวัสดิ์ คะรุรัมย (2551) พบวา
แผนพัฒนาการจัดกิจกรรมโดยใชแบบฝกทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีวิชาศิลปะพื้นฐาน
(ดนตรี) ศ 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.62/87.95. มีประสิทธิผล
0.80319 ผูเ รียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 80.31 และมีทกั ษะการบรรเลงเครือ่ งดนตรี
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความพึงพอใจโดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
1. สามารถนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาทักษะขิมของผูเรียนในระดับตาง ๆ ในสถาบัน
การศึกษาตาง ๆ ที่มีการเรียนการสอนทักษะขิม
2. ควรนํ า ขั้ น ตอนการสร า งชุ ด ทั ก ษะขิ ม ที่ ผู  วิ จั ย สร า งขึ้ น ไปวิ เ คราะห ใ นสาระ
การเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการสอนของรายวิชาทักษะ
เครื่องดนตรีไทยประเภทอื่น ๆ เพื่อสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนเครื่องดนตรีไทยอยาง
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