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บทคัดย่อ
รายวิชาการปฏิบัติเครื่องดนตรีในระดับอุดมศึกษา มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นการเรียน
แบบตัวต่อตัว (Private) ซึ่งในกระบวนการวัดและประเมินผลจึงต้องกระทาเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการสอน โดยประเด็นที่นาเสนอมีดังนี้ 1) การวัดและประเมินผลในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ของการวัดและประเมินผลกับการสอน และบทบาทของการวัดและประเมินผลที่มีต่อการสอน
ในระดับอุดมศึกษา 2) การวัดและประเมินผลการปฏิบัติเครื่องดนตรีในระดับอุดมศึกษาเป็น “การพัฒนา
การเรียนรู้” การปฏิบัติเครื่องดนตรีของผู้เรียน ไม่ใช่เพียงเพื่อ “การตรวจสอบการเรียนรู้ ”การปฏิบัติเท่านั้น
และ 3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ของการปฏิบัติเครื่องดนตรี ซึ่งเป็นการนาทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงมาใช้กับการวัดและประเมินผลการปฏิบัติเครื่องดนตรี และนาเสนอถึงรูปแบบและ
แนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติเครื่องดนตรี
คาสาคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การปฏิบัติเครื่องดนตรี
Abstract
The musical instrument practice course in higher education is normally taught in a
musical private class. Therefore, the measurement and evaluation process must be done
individually in order to monitor teaching efficiency. The issues presented in this article are as
follows: 1) Measurement and evaluation in higher education consist of the relationship
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between measurement and evaluation and teaching, and the role of measurement and
evaluation that affects teaching in higher education level; 2) Measurement and evaluation of
musical instrument practice in higher education is “learning development” of musical
instrument performance of learners, not just merely for “learning examination” of performance;
and 3) Authentic assessment of musical instrument practice is the use of the theory of
authentic assessment according to the actual condition with measurement and evaluation
of musical instrument performance and presenting models and guidelines for measuring and
evaluating musical instrument performance.
Keywords: authentic assessment, instrument practice
บทนา
การวัดและประเมินผลมีความสาคัญในการเรียนการสอน และมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การสอน
ซึ่ง จาเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบ รวมทั้งกระบวนการทางการวัดและ
ประเมินผลเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้สอนดาเนินการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการวัดผลและ
ประเมินผลในรูปแบบของการวัด (Measurement) ที่ได้ข้อมูลออกมาในรูปแบบของตัวเลข จากนั้นนาข้อมูล
นั้นมาทาการประเมินผล (Evaluation) โดยการตัด สินคุณค่าว่าผลการเรียนรู้นั้นมีคุณภาพ มาก หรือน้อย
เพียงใด และเป็นการประเมินผล (Assessment) ที่เป็น ข้อมูลตอบกลับ ทางการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนไป
พัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
การวัดประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการวัดและประเมินผลแนวใหม่
ที่ได้มุ่งเน้นการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนที่พิจารณาพัฒนาการ ความประพฤติ และการสังเกตพฤติกรรม
การเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน ทั้งด้านความรู้และด้าน
ทักษะเข้ าด้วยกั น ให้ผู้ เรียนแสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านต่างๆ ที่จะประเมินในสภาพที่
ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีทักษะในการวางแผน และทักษะในการแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการ
วัด และใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ โดยที่ผู้เรียนรับรู้ข้อมูล
ที่เป็น จุดเด่น และสิ่ ง ที่ค วรพั ฒนาเพิ่มเติม ซึ่ง การวั ดประเมิน ผลตามสภาพจริง นี้ เป็น การปรับปรุง การวั ด
ประเมินผลแบบดั้งเดิมที่มีเพียงการวัดด้วยการทดสอบเพียงอย่างเดียว (โชติกา ภาษีผล และคณะ, 2554)
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้กับการสอนดนตรีได้อย่างเหมาะสม
เนื่องจากเป็นการมุ่งเน้นการประเมินตามพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนเป็นสาคัญ จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการวัด
และประเมินผลในรายวิชาทักษะการปฏิบัติเครื่ องดนตรี ที่จัดการเรียนการสอนเป็นการเรียนเดี่ยว การฝึก
ปฏิบัติเ ดี่ยวจึง ต้องมี การประเมิน ผลเป็น รายบุ คคล ดู พฤติกรรมทางการเรียนรู้ ของผู้เ รียน ทาการวัดและ
ประเมินผลตลอดกระบวนการทางการเรียนการสอน เพื่อเป็นการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ อีกทั้ง ผู้เรียน
แต่ละคนมีพัฒนาการด้านทักษะทางดนตรีไม่เท่ากัน จึงไม่ควรนาผู้เรียนมาเปรียบเทียบเพราะความถนัดของแต่ละ
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บุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้สอนควรมีความหลากหลายของเครื่องมือ วิธีการ ภาระงาน และช่วงเวลา
ทางการเรี ยนการสอน ที่มี ความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ ลักษณะพฤติ กรรมทาง การเรียนรู้ โดยมีการ
ประเมิ นผลตามจุด เด่ นของผู้ เรี ยน เพื่อ พัฒ นาความสามารถและพัฒ นาจุด เด่น นั้น ให้ ดีขึ้ นไป และพั ฒนา
ปรับปรุงในสิ่งที่ผู้เรียนยังทาได้ไม่ดี จากนั้นนาผลการเรียนรู้ที่บกพร่องมาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ เพื่อให้ผู้สอน
คิดค้นเทคนิคกระบวนการเรียนรู้สาหรับใช้ แก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม (พิชิต
ฤทธิ์จรูญ, 2559)
การวัดและประเมินผลในระดับอุดมศึกษา
คุ ณ ภาพของการวั ด และการประเมิ น ผลเกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพของการศึ ก ษาโดยรวม และมี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อผู้เรียน ซึ่ง เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพการสอนของผู้สอนด้วยว่ามีระบบในการ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ของรายวิชานั้นหรือไม่ และเป็นข้อมูลย้อนกลับการ
ดาเนินการวัดและประเมินผลอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ โดยต้องอาศัยความเข้าใจหลักการ วิธีการ การสร้าง
เครื่องมือ ในการวัดรวมไปถึงการใช้ผลของการวัดและประเมินผลด้วย ดังนั้นการวัดและประเมินผล จึงเป็น
เรื่องที่จาเป็นสาหรับผู้สอนซึ่งต้องมีความเข้าใจในกระบวนการของการวัดและประเมินผลผู้เรียน รวมไปถึง
องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนที่ต้องมีความสอดคล้องกันเพื่อให้ผู้สอนสามารถดาเนินการวัดและ
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดที่จะนาเสนอแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้
1) ความสัมพันธ์ของการวัดและประเมินผลกับการสอนในระดับอุดมศึกษา
ผลจากการวัดและประเมินผล เป็นข้อมูลตอบกลับที่สาคัญในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทาให้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนนั้น ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
จุดมุ่งหมาย
กิจกรรมการเรียนการสอน

การวัดและประเมินผล

ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน
(ที่มา : เพชราวดี จงประดับเกียรติ, 2560)
จากภาพประกอบ 1 จึงกล่าวได้ว่า การวัดและประเมินผลกับการจัดการเรียนการสอนต้องมีความ
สอดคล้องกัน “สอนอย่างไร วัดและประเมินผลอย่างนั้น ” ซึ่งมีรายละเอียดขององค์ประกอบของการจัดการ
เรียนการสอนดังนี้
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1) จุดมุ่ง หมาย คือ ตัว กาหนดว่า ผู้ส อนจะทาการสอนอะไร เนื้อ หานั้น ทาให้ผู้เ รีย นเกิด
พฤติกรรมอะไร
2) กิจกรรมการเรียนการสอน คือ วิธีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของเนื้อหาที่สอน
3) การวัดและประเมินผล คือ การตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายที่กาหนด
ไว้หรือไม่
2) บทบาทของการวัดผลและประเมินผลที่มีต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
การวัดและประเมินผลมีบทบาทหลายอย่างในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแต่ละ
บทบาทจะแตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาที่เกิดการวัดและประเมินผล ในการกาหนดช่วงเวลาในการวัดและ
ประเมินผล จะสามารถช่วยให้ผู้สอนได้มองเห็นบทบาทของการวัดและประเมินผลได้ โดยสะท้อนจากการจัด
กิจกรรมในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นช่วงเวลาดังนี้ (เพชราวดี จงประดับเกียรติ, 2560)
ตาราง 1 ลาดับการประเมินผลของการจัดการเรียนการสอน
ช่วงเวลา
ประเภท
จุดประสงค์ของการประเมิน
ประเมิน
ประเมินผล

ก่อน

เพื่อตรวจสอบพื้นฐานที่จาเป็น

จัดกิจกรรมการ เพื่อตรวจสอบความรู้เนื้อหาที่ต้องเรียน
ก่อนเรียน
เรียนการสอน เพือ่ ตรวจสอบความพร้อมทั่วไป

เพื่อหาจุดเด่น และด้อยของผู้เรียน
ระหว่าง
ประเมินผล
จัดกิจกรรมการ เพือ่ หาข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมการ
ย่อย
เรียนการสอน เรียนการสอนของครู
ประเมิน
ผลรวม

ประโยชน์
นามาวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
นามาปรับปรุงและส่งเสริม
ผู้เรียน และปรับปรุง
กระบวนการสอนของผู้สอน

หลัง

เพื่ อ ตรวจสอบความรู้ ค วามสามารถที่ นามาสรุปเป็นผลการเรียนของ
จัดกิจกรรมการ ได้รับทั้งหมดของผู้เรียน
ผู้เรียน
เรียนการสอน

จากตาราง 1 สังเกตได้ว่าลาดับในการประเมินผลของการเรียนการสอนนั้นมีความสอดคล้องกับการ
เรียนการสอนทุกช่วง จึง กล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอนต้องมีจุดมุ่งหมายของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ดังนั้นผู้สอนจึงต้องมีการวัดประเมินผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นการวางแผนการ
เรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน จากนั้นวัดประเมินย่อยในระหว่างขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
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สุดท้ายทาการวัดและประเมิน หลังเรียนเพื่อเป็นการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ซึ่งกระบวนการวัดและ
ประเมินผลนี้จะส่งผลย้อนกลับไปที่องค์ประกอบของการเรียนการสอนต่อไป
การวัดและประเมินผลการปฏิบัติเครื่องดนตรีในระดับอุดมศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีหลักยึดว่า ผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่ ง เสริมให้ ผู้เรี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศัก ยภาพ ดัง นั้นในการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษาจึงต้องเอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ โดยพิจารณาจากความประพฤติ การ
สัง เกตพฤติกรรม การร่ วมกิจกรรมในชั้น เรียน และควบคู่กับการทดสอบตามความเหมาะสม (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
การศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษามีความมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้มีวิชาการในลักษณะวิชาชีพ ดังนั้น
หลักสูตรดนตรีจึงเป็นลักษณะของวิชาเฉพาะ ซึ่งผู้เรียนควรมีความรู้ทั้งทางทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี โดยมีเครื่องมือที่ผู้เรียนเลือกเรียน (ณรุทธ์ สุทธจิตต์ , 2560) ซึ่ง ในการจัดเรียนการสอนปฏิบัติดนตรี
ในระดับอุดมศึกษา ครูผู้สอนมีอิสระในการกาหนดเนื้อหาวิชา และจัดดาเนินการสอน ซึ่งยึดแนวทางจาก
คาอธิบายรายวิชาจากหลักสูตรตามความเหมาะสม โดยจะเน้นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาด้านทักษะ
พิสัย (Psychomotor Domain) เป็นหลัก แต่ยังมีองค์ประกอบของด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) และ
จิตพิสัย (Affective Domain) อยู่ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้น
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามสามารถอย่ า งครบถ้ ว นตามพฤติ ก รรมทางการเรี ย นรู้
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน (Simpson, 1972) กล่าวว่าพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนมีกระบวนการจากขั้นรับรู้ จนถึงขั้นริเริ่ม ซึ่งสามารถกระทาหรือแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว
ชานาญ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนในด้านการปฏิบัติ การกระทาหรือการ
แสดงออกต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว ชานาญ ในสิ่ง ที่ต้องการให้ผู้เรียนทาได้ นอกจากนั้ นยังช่วยพัฒนาในด้าน
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กมลวรรณ ตั ง ธนกานนท์ (2557) ได้ ก ล่ า วว่ า ทั ก ษะการปฏิ บั ติ
(Performance skills) ทางดนตรีจะเน้นการแสดงออกหรือการทางานตามกระบวนการต่างๆ ที่ต้องอาศัย
ความสามารถทางสมอง และจิตใจเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งองค์ประกอบที่สาคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกเรื่องนั้นคือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติเครื่องดนตรี ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2560) กล่าวว่า การประเมินผลทักษะดนตรีเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการปฏิบัติ ซึ่งสามารถกระทาได้ในสองลักษณะตามประเภทของการปฏิบัติดนตรี คือ การปฏิบัติ
เดี่ยว และการปฏิบัติกลุ่ม อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงการประเมินผลทักษะดนตรีมักมุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติเดี่ยว
มากกว่า เนื่องจากเป็นการประเมินผลภาคปฏิบัติ กระบวนการประเมินผลจึงต้องกระทาเป็นรายบุคคลย่อม
ต้องใช้เวลาหนึ่งของการเรียนการสอน ดังนั้นในการวางโครงการสอน ผู้สอนควรคานึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการ
ประเมินผลทักษะดนตรีไว้ด้วย ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียน ได้ข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนรู้ การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้นของเป้าหมายสูงสุดของการประเมิน
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คือ เพื่อ “การพัฒนาการเรียนรู้” ไม่ใช่เพียงเพื่อ “การตรวจสอบการเรียนรู้” การประเมินการเรียนรู้จึงเป็น
กระบวนการที่ผู้สอนจะต้องดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากหลากหลาย
แหล่งข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ให้มีความครอบคลุมและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีความน่าเชื่อถือว่า ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งมีอยู่
3 แนวทางดังนี้ 1) การประเมินขณะเรียนรู้ (Assessment as Learning) เป็นการให้ผู้เรียนตระหนักต่อการ
วางแผนตนเองในการเรี ย นรู้ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องตนเอง แนวทางนี้ ค วรถู ก มุ่ ง เน้ น มากที่ สุ ด
2) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เป็นการประเมินระหว่างเรียนความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 3) การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) เป็นการตัดสิน
สรุปผลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แนวทางนี้ควรมีบทบาทน้อยที่สุดเนื่องจากเป็นการตัดสินผลการเรียนรู้ (พิชิต
ฤทธิ์จรูญ, 2559) ซึ่งเป็นจุดเน้นการประเมินการเรียนรู้แบบใหม่ ดังภาพดังนี้

ภาพประกอบ 2 เปรียบเทียบระหว่างการประเมินการเรียนรู้แบบดั้งเดิมกับการประเมินการเรียนรูแ้ บบใหม่
(ที่มา : Earl, Lorna M., 2013 : 32)
จากภาพแนวทางข้างต้น เมื่อนามาประยุกต์ใช้กับการวัดและประเมินผลรายวิชาการปฏิบัติดนตรี
มีวิธีการนาไปใช้ดังนี้
1) การประเมินผลขณะเรียนรู้ (Assessment as Learning) เป็นการทาให้ผู้เรียนตระหนักใน
เรื่องวางแผนในการฝึกซ้อมของตนเอง รู้ว่าต้องปรับปรุงในสิ่งบกพร่องที่ยังปฏิบัติได้ไม่ดีหรือยังทาไม่ได้ และ
ทาให้ผู้เรียนได้รู้จักการประเมินตนเอง
2) การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เป็นการประเมินกระบวนการ
และวิธีการสอนในระหว่างเรียนโดยผู้สอนประเมินความก้าวหน้าของการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี และชี้แนวทาง
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน เช่น ผู้สอนให้แบบฝึกหัดที่สูงเกินไป ผู้เรียนยังไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ ดังนั้นผู้สอนต้องมีการปรับปรุงการสอนเป็นรายบุคคล และวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น
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3) การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) เป็นการประเมินผลสรุป ตัดสิน
ผลการปฏิบัติของผู้เรียนว่าผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี และคุณลักษณะตามเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด โดยใช้วิธีการ และเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพเชื่อถือได้
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของการปฏิบัติเครื่องดนตรี
จากที่ได้กล่าวถึงการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนใน
ด้านการปฏิบัติ การกระทาหรือการแสดงออกต่างๆ ผู้สอนจะทาอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้ ผู้สอน
จึง ต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ และการสอนปฏิบัติทักษะเครื่องดนตรีจึงมีความเหมาะกับการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เนื่องจากเป็นการประเมินที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนให้
เห็นพฤติกรรม และทักษะของผู้เรียน เป็นการเน้นการเรียนรู้ (Process) และผลผลิต (Products) จะวัดโดย
ตรงที่การปฏิบัติจริงๆ เป็นการประเมินความสามารถการปฏิบัติของผู้เรียนดังนั้นวิธีการประเมินวิธีนี้จะช่วยให้
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง สร้างความกระตือรือร้นให้กับการพัฒนาตนเอง ความขยันใน
การฝึ ก ฝน จึ ง ต้ อ งมี ก ารลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ก ารแสดงออกถึ ง ความเข้ า ใจ และแสดงออกถึ ง
การปฏิบัติทักษะ แต่การประเมินผลลักษณะนี้ผู้สอนควรคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรีย น
เนื่องจากทักษะความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลมีไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงไม่ควรนาผู้เรียนมาเปรียบเทียบ
เพราะความถนัดของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ผู้สอนจึงควรมีการประเมินผลตามจุดเด่นของผู้เรียน เพื่อ
พัฒนาความสามารถและพัฒนาจุดเด่นนั้นให้ดีขึ้นไป และพัฒนาปรับปรุงในสิ่งที่ผู้เรียนยังทาได้ไม่ดี อีกทั้งต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Assessment) เพื่อให้เกิดการคิดสะท้อน
กลับมาพัฒนาการเรียนรู้ของตนต่อไป รู้จักรับผิดชอบในการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ (Zhukov, 2015) ซึ่งการ
ประเมินตนเองจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้สอนได้ทาให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องประเมินว่า การปฏิบัติทักษะที่ดีนั้น
เป็ นอย่ างไร จึง จะให้ผู้ เ รี ย นได้ ทาการประเมิ น ตนเอง รวมไปถึ ง ผู้ส อนควรมี เครื่ องมือ ที่ ใช้ ใ นการวั ดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) แบบสารวจรายการ (Checklist) หรือทา
เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) เพื่อเป็นการวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน และผลการประเมินจะเป็น
สารสนเทศป้อนกลับไปสนับสนุนการเรียนทั้งผู้สอนและผู้เรียน (องอาจ นัยพัฒน์, 2558)
เมื่อนาแนวคิดการวัดและประเมินตามสภาพจริง มาใช้กับการวัดประเมินผลทางการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้
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ตาราง 2 การนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมาใช้กับการวัดและประเมินผลการปฏิบัติเครื่องดนตรี
การนามาใช้กับการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติเครื่องดนตรี
1) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการวางแผน
ผู้เรียนสามารถฝึกซ้อม ปฏิบัติทักษะ เทคนิคต่างๆ
และทักษะการแก้ปัญหา
ในบทเพลง และสามารถแก้ไขปัญหาข้อเสียในการ
ฝึกซ้อมได้
2) ใช้วิธีการ และเครื่องมือที่หลากหลาย
ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองจากการปฏิบัติทักษะ
เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถในการเรียนรู้
เพื่อตรวจสอบว่ามี พัฒนาการความก้าวหน้า หรือมี
จุดบกพร่องอย่างไร
3) ภาระงานต้องมีความสอดคล้องกันตามแนวทาง ผู้เรียนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ในการ
ที่กาหนด และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการ กาหนดภาระงาน เช่น การเลือกบทเพลงสอบ
สอนให้ตอบสนองตามต้องการและเหมาะกับ
ซึ่งผู้สอนมีหน้าที่ในการกาหนดจุดประสงค์ในการ
ความสามารถของผู้เรียน
จัดการเรียนการสอน และกระบวนการวัดประเมินผล
ต้องอยู่บนหลักการและแนวทางที่กาหนดไว้ เพื่อให้
เครื่องมือการวัดและประเมินผลมีความเที่ยงตรง
ที่อยู่ในขอบเขตของจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วย
4) เน้นให้ผู้เรียนแสดงออกถึงสิ่งที่ต้องการจะวัด
ผู้เรียนได้รับมอบหมายงานโดยการทากิจกรรม ต่างๆ
ทั้งความรู้ และความสามารถที่เป็นการปฏิบัติงาน หรือการแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชนเพื่อให้ผู้เรียน
ตามสภาพความเป็นจริง หรืออยู่ในสภาพแวดล้อม ได้ใช้ทักษะความสามารถในสถานการณ์จริง
ที่ถูกจัดให้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
5) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการวัด ผู้เรียนสามารถรับรู้เกณฑ์และมีส่วนร่วมในการ
และประเมินผลร่วมกับผู้สอน รับรู้เกณฑ์การ
กาหนดการวัดและประเมินผล เพื่อสามารถใช้เป็น
ประเมินผล และรับรู้ข้อมูลที่ระบุข้อเด่น ข้อด้อย
แนวทางในการศึกษาหาความรู้ในกระบวนการเรียน
ของผู้เรียน
การสอน และเมื่อถูกประเมินผลผู้เรียนสามารถนา
ข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของตนได้
อย่างถูกต้อง และตรงจุดที่ยังปฏิบัติได้ไม่ดี
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

การใช้การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) สาหรับผู้สอน ต้องสามารถตรวจสอบ
ผลการวัดและประเมินได้ สามารถอธิบายถึงสาเหตุ และความเป็นมาของผลการตัดสิน แสดงผลการประเมิน
และวิเคราะห์ข้อมูลนั้นได้ เพราะว่าการประเมินผลประเภทนี้สามารถตรวจสอบความเป็นมาของการประเมิน
ได้ ประโยชน์ที่ได้จากประเมินผลตามสภาพจริงนั้น ก็ยังเป็นการช่ วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
รายบุคคลเป็นสาคัญ โดยนาผลการเรียนรู้ที่บกพร่องมาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ ทาให้ผู้สอนช่วยคิดค้นเทคนิค
กระบวนการเรียนรู้ นามาใช้แก้ ไขข้อบกพร่อ งทางการเรี ยนรู้ข องผู้เ รียนอย่ างเหมาะสม ช่วยทาให้ ผู้เรีย น

24


วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9

Journal of Educational Measurement, Mahasarakham University

รายบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ครบถ้วน และการประเมินตามสภาพจริงนี้ยังเป็นแนวโน้มในการวัดประเมินทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 สรุปไว้ว่า 1) หลัก สูต ร การจัด การเรีย นการสอน และการวัด ประเมิน ผลต้อ งไปด้ว ยกัน
2) วัดประเมินว่าผู้เรียนเรียนดีอย่างไร รวมทั้งรู้และทาอะไรได้บ้าง 3) เน้นการวัดประเมินที่ สัมพันธ์กับสภาพ
ความเป็นจริง 4) ผู้สอนใกล้ชิดและละเอียดถี่ถ้วนในการวัดประเมินผู้เรียนมากขึ้น 5) ครูมีสารสนเทศป้อนกลับ
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 6) ใช้เทคนิคและเครื่องมือการวัดประเมินหลากหลาย (องอาจ นัยพัฒน์,
2558) อีกทั้ง การวัดประเมินผลที่ดีในทางดนตรี ยังควรใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การใช้แบบ
ประเมินตนเองสาหรับผู้เรียน (Self-Assessment) การวัดประเมินผลโดยเพื่อน (Peer-Assessment) การวัด
ประเมินผลผ่านแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อวัดประเมินพฤติกรรมทางการเรียนรู้ เนื่องจากในปัจจุบัน
การวัดประเมิน ผลดนตรียัง ไม่มีรูป แบบที่แน่ชัด และไม่มีท ฤษฎีม าอ้า งอิง เพื่อ ยึด ถือเป็น แนวทางในการ
ดาเนิน การวัด ประเมินผลให้เกิดประสิทธิภ าพในกระบวนการเรียนการสอน จากที่ก ล่าวข้า งต้นว่า การวัด
ประเมินผลที่ดีควรใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ยังสอดคล้องกับการออกแบบการวัดประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21
ที่กล่าวว่า 1) ควรใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินที่หลากหลาย (Multiple measures) รวมทั้งสอดคล้อง
กับลักษณะผลการเรียนรู้ และบริบทที่ต้องการวัดและประเมินผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ 2) ควรกาหนดสถานการณ์ปัญหาในการวัดประเมินที่ซับซ้อนและท้าทาย เน้นการวัดประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียนที่สัมพันธ์กับ “โลกแห่งความเป็นจริง” ในปัจจุบัน
ผู้เขียนจึงขอเสนอรูปแบบและแนวทางการวัดและประเมินผลของวิชาการปฏิบัติเครื่องดนตรี ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ตาราง 3 รูปแบบและแนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ช่วงเวลา

ก่อนเรียน

ระหว่าง
เรียน

วัดอะไร

วิธีการ/เครือ่ งมือ

เทคนิคในการปฏิบัติ
ของแต่ละบุคคล

โดยการสังเกต
แบบสารวจรายการ
(Checklist)

ทัศนคติ/ความ
คาดหวังต่อการฏิบัติ

แบบสอบถาม
(Rating Scale)

ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งที่ได้รับมอบหมาย
และการเข้าชั้นเรียน

แบบบันทึก
(Record)

ความคิดเห็นและ
ความสามารถของ
ตนเอง

สมุดบันทึกการเรียน

ผู้ใช้เครือ่ งมือ
ผู้สอน

ผู้เรียน

ผู้สอน

ผู้เรียน

เพือ่ อะไร
ทราบทักษะของแต่ละบุคคล
เพื่อวางแผนการจัดการเรียน
สอนที่เหมาะกับผู้เรียน
ทราบความคาดหวังต่อรายวิชา
และเป้าหมายในการเรียน
ทราบพัฒนาการ สิ่งที่ต้องแก้ไข
ของผู้เรียนทุกครั้ง รวมไปถึง
ความรับผิดชอบต่อภาระงานที่
ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง
ทราบถึงความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การปฏิบัติของตนเอง
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ตาราง 3 (ต่อ)
ช่วงเวลา

วัดอะไร

สถานการณ์จาลอง
ในการแสดงเดี่ยว

วิธีการ/เครือ่ งมือ

การให้คะแนนแบบ
แยกองค์ประกอบ
(Analytic Rubric)

10
25

ผู้ใช้เครือ่ งมือ

เพือ่ อะไร

ผู้สอน

ทราบข้อดี หรือสิ่งที่ต้องแก้ไข
ของทักษะในรายด้าน และ
ผู้เรียนยังทราบข้อมูลเหล่านี้
เพื่อพัฒนาตนเอง

ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง

ทราบถึงความคิดเห็น และฝึก
คิดวิเคราะห์ต่อการปฏิบัติของ
ตนเอง

เพื่อนประเมิน
เพื่อน

ผู้สอน
การให้คะแนนแบบ
แยกองค์ประกอบ
(Analytic Rubric)
ผู้เชี่ยวชาญ

หลังเรียน
ใบแสดงผลการ
ตัดสินการประเมิน
ขั้นสุดท้าย

เกณฑ์แบบองค์รวม
(Holistic Rubric)

ผู้สอน

ทัศนคติต่อรายวิชา

แบบสอบถาม
(Rating Scale)

ผู้เรียน

ทราบถึงความคิดเห็น และฝึก
คิดวิเคราะห์ต่อการปฏิบัติของ
ผู้เล่น
ทราบข้อดี หรือสิ่งที่ต้องแก้ไข
ของทักษะในรายด้าน และ
ผู้เรียนยังทราบข้อมูลเหล่านี้
เพื่อพัฒนาตนเอง
ทราบข้อดี หรือสิ่งที่ต้องแก้ไข
ของทักษะในรายด้าน และ
ผู้เรียนยังทราบข้อมูลเหล่านี้
เพื่อพัฒนาตนเองจาก
ผู้เชี่ยวชาญทาให้เกิดมุมมองที่
หลากหลาย
ทราบรายละเอียดช่วงของ
คะแนน และคาอธิบาย
ประกอบผลการเรียน
เป็นข้อมูลตอบกลับทางการ
เรียนการสอนของผู้เรียน ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนาไป
พัฒนาตนเองต่อไป
ทราบถึงความคิดเห็นของ
ผู้เรียนต่อการเรียนการสอนที่
ได้เป็นไปตามความคาดหวังใน
ตอนก่อนเรียนหรือไม่
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จากตาราง 3 ผู้เขียนได้นาหลักการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
และแนวคิดการวัดประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 (องอาจ นัยพัฒน์, 2558) มาสังเคราะห์ให้เป็นแนวทางการ
วัดและประเมินผลการวัดประเมินผลการปฏิบัติเครื่องดนตรี ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมด้าน
ทักษะผ่านการปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย ลาดับของช่วงเวลาในการวัดและประเมินผลการใช้เครื่องมือและวิธีการ
ที่หลากหลาย การดาเนินการวัดและประเมินผล และที่มาที่ไปของผลการวัดและประเมินผลของแต่ละช่วงเวลา
ในการวัดและประเมินผล แต่อย่างไรก็ตามการวัดและประเมินผลควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับแก้ไขได้ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และบริบทของสถาบันการศึกษา
บทสรุป
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สามารถนามาประยุกต์และปรับใช้กับกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติดนตรีได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ก่อนเรียน วัดการปฏิบัติของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดย
ใช้แบบสารวจในการประเมินผลเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนการเรียนของบุคคลนั้น ระหว่างเรียน เป็นการ
ประเมินผลขณะเรียนรู้ (Assessment as Learning) ของผู้เรียน โดยที่ผู้สอนมีแบบบันทึกในการบันทึกข้อมูล
ในแต่ละสัปดาห์ของผู้เรียน สาหรับผู้เรียนมีสมุดบันทึกการเรียนของตนเอง ทาให้ผู้เรียนได้รู้จักการประเมิน
ตนเองและวางแผนแก้ไขปัญ หาข้อเสียในการฝึ กซ้อมได้ และ หลังเรียน ให้แสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะความสามารถในสถานการณ์จริง โดยมีเกณฑ์การประเมิน การให้คะแนนแบบแยก
องค์ประกอบ (Analytic Rubric) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ และผู้สอนมาร่วมให้คะแนนการปฏิบัติ ให้ ทราบข้อดี หรือ
สิ่งที่ต้องแก้ไขของทักษะในรายด้าน และผู้เรียนยังทราบข้อมูลเหล่านี้เพื่อพัฒนาตนเองจากผู้เชี่ยวชาญทาให้
เกิดมุมมองที่หลากหลายอีกด้วย
เนื่องจากการปฏิบัติเครื่องดนตรีเป็นการมุ่งเน้นการวัดและประเมินผลตามพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละ
คนเป็นสาคัญ ดัง นั้นผู้สอนควรให้ ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยต้องคานึงถึงทักษะการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเดิม พัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้การวัดและประเมินผลที่ออกมามีความตรงตาม
สภาพความเป็นจริง และการวัดและประเมินผลที่ดียังเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการพัฒนาในการปฏิบัติเครื่องดนตรี อีกทั้งการวัดและประเมินผลที่ดีควรมีแนวทางการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย ทั้งด้านช่วงเวลา เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล ทาให้เห็นมุมมองที่
ครบถ้วนในการปฏิบัติเครื่องดนตรี และผลจากการประเมินจะเป็นสารสนเทศป้อนกลับไปสนับสนุนการเรียน
ทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน สามารถเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม อีกทั้ง
เป็นข้อมูลตอบกลับถึงพัฒนาการของผู้เรียนได้
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