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งานวิจยัน้ีเป็นวิจยัทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลของ
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ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัชัยพฤกษมาลา แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร  
ท่ีมีคะแนนในการทดสอบไม่ผ่านในรายวิชาศิลปะ ดนตรี:นาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง  
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ดนตรีสากล 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  
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ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 

2)  นักเรียนมีความสามารถคงทนของโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล จากการทดสอบ
ความสามารถ คร้ังท่ี 1  และคร้ังท่ี 2 นกัเรียนทุกคนมีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70   

3)  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม การพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรี
สากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29)  
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Abstract 
 

This research was an experimental study. It aimed to 1) develop the primary education 
level 6 students’ aural skills in a course on international music, 2) investigate the retention of the 
students’ aural skills, and 3) determine the students’ satisfaction of the activity package based on 
Thorndike’s theory of learning. 

The samples were 15 primary education level-6 students of Wat Chaiyaphruek Mala, 
Taling Chan Dustrict, Bangkok. The students were those who failed the test on aural skills in  
C major scale (Unit 2 of the course on arts, music, and dance). The experiment was conducted 
during the second semester of the academic year 2016. Purposive sampling was used to select  
the students. The instruments were 1) the activity package to develop the students’ aural skills in 
the international music subject based on Thorndike's theory of learning, 2) the test of aural ability 
in international music, and 3) the questionnaire on the students’ satisfaction.  

The data were collected and analyzed using basic descriptive statistics: percentage, 
means, and standard deviation. The results were as follows: 

1) As hypothesized, every student scored in the test of aural skills above the 70%  
set criteria.  

2) It was found that every student scored on the two tests (1st and 2nd tests) of ability  
to retain the learned aural skills in the course on international music above the set 70% standard.   

3) With regard to the students’ satisfaction of the activity package, it was found that 
the students’ satisfaction level was at the high level (Mean = 4.29). 
Keywords: Aural skills, Activity Package, Thorndike’s theory of learning 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ทีม่าความสําคญัของปัญหา 
 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการกาํหนดแนวทางยทุธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้ 
โดยร่วมกนัสร้างรูปแบบและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้ท่ีองคค์วามรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียน เพื่อใช้
ในการดาํรงชีวิตในสงัคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
  วิจารณ์ พานิช (2555, น. 11) ไดก้ล่าวว่า ทกัษะเพ่ือการดาํรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21”        
( 21st Century Skills) จะเกิดข้ึนไดจ้าก “ครูตอ้งไม่ใช่แค่สอน แต่ตอ้งออกแบบการเรียนรู้และ
อาํนวยความสะดวก” ในการเรียนรู้ให้ศิษยไ์ด ้ เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทาํ แลว้การเรียนรู้ 
ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนนั้นลงมือปฏิบติักิจกรรมจริงเป็น 
การเรียนรู้ดว้ยการลงมือทาํและฝึกฝนเพื่อการพฒันาพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 
และมาตรา 24 ขอ้ 3 จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้
คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
 ดนตรีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ท่ีอยูค่วบคู่กบัมนุษยเ์สมอมา ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความ
ไพเราะ ความสลบัซบัซอ้นไปตามจินตนาการและแรงบนัดาลใจของผูป้ระพนัธ์เพลง นอกจากนั้น
มนุษยย์งัพยายามขยาย ขอ้จาํกดัของเคร่ืองดนตรีให้สามารถบรรเลงไดก้วา้งขวาง และมีเทคนิค 
การบรรเลงท่ีพิสดารอนัแสดงศกัยภาพขั้นสูง ของมนุษย ์วิชาการดนตรียงัรวมไปถึงวิชาการทฤษฎี
ดนตรี ซ่ึงนกัแต่งเพลง นกัดนตรี ครูดนตรีและผูเ้รียนดนตรีทุกคน ตอ้งผา่นการศึกษาทฤษฎีดนตรี
เบ้ืองตน้ วิชาการปฏิบติัดนตรี การประพนัธ์เพลง ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อสามารถนาํความรู้ ท่ีไดรั้บไปพฒันา
ต่อยอดในแขนงต่างๆ ตามความสามารถและความถนดัได ้ และวิธีการหน่ึงท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจ 
และซาบซ้ึงต่อการเรียนดนตรีไดดี้ท่ีสุด คือ การใหค้วามรู้ความเขา้ใจดว้ยการใหป้ระสบการณ์การ
เรียนรู้จริง เช่น การเล่นดนตรี การทาํกิจกรรมดนตรี การฟังดนตรี เป็นตน้ ในปัจจุบนัน้ีดนตรี 
ถือเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีมีความสําคญั ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าศาสตร์แขนงอ่ืนๆ และไดบ้รรจุ 
ในหลกัสูตรใหเ้รียนกนัตั้งแต่ปฐมวยั การเรียนดนตรีภาคปฏิบติั เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับเด็กทุกคน 
ดนตรีจึงถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูค้นมากกว่าเพียงแค่เป็นความบนัเทิง
เท่านั้น   ดงัจะเห็นว่า เสียงดนตรีนั้นเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กบัมนุษยม์าอย่างช้านานและก่อนท่ีมนุษยจ์ะ 
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ผลิตเคร่ืองดนตรีข้ึนมาไดม้นุษยน์ั้นไดใ้ชอ้วยัวะในร่างกาย ไดแ้ก่ หู สมอง  และปาก ในการทาํให้
เกิดเสียงดนตรีข้ึนมาดงัน้ี 
                                               Process 
                                                           
 
 
           Input                                                                                                           Output                        

 
                       

ภาพที ่1  กระบวนการกาํเนิดเสียงดนตรีจากอวยัวะในร่างกาย 
 

จากภาพท่ี 1 กระบวนการกาํเนิดเสียงดนตรีจากอวยัวะในร่างกาย  ทาํให้เราเห็นถึง
กระบวนการของการสร้างเสียงดนตรีจากอวยัวะในร่างกายดงันั้นส่ิงแรกเลยท่ีตอ้งมีการพฒันา
เพื่อใหเ้กิดทกัษะท่ีดีในการเล่นดนตรีของมนุษยคื์อ “การฟัง” เป็นหน่ึงในทกัษะท่ีมีความสาํคญัมาก
ท่ีสุดในการรับรู้ดนตรี เพราะดนตรีเป็นเร่ืองของเสียง ทั้งนักดนตรีหรือบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่นัก
ดนตรี จาํเป็นตอ้งใช ้“หู” ในการฟังและรับรู้เสียงดนตรีทั้งนั้น สาํหรับนกัดนตรี การฟังเสียงดนตรี
ท่ีตนเองเล่นเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่เพื่อถ่ายทอดบทเพลงออกมาใหส่ื้ออารมณ์ความหมายของเพลง
ให้มากท่ีสุดการฝึกทกัษะดา้นการฟัง หรือท่ีเรียกว่าการฝึกโสตทกัษะ จึงเป็นการฝึกทกัษะท่ีสาํคญั
ดา้นหน่ึงในการเรียนดนตรี เพ่ือฝึกความสามารถในการฟังท่ีดี นอกเหนือไปจากการฟัง เพ่ือความ
ไพเราะ หรือการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงแลว้ ยงัสามารถวิเคราะห์แยกแยะระดบัเสียง ขั้นคู่
เสียง คอร์ด บนัไดเสียง เพื่อใชใ้นการฟังดนตรีหรือบรรเลงดนตรีได ้จึงอาจกล่าวไดว้า่ การเรียนวิชา
โสตทกัษะน้ีมีความสาํคญัเทียบเท่ากบัการเรียนปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเลยกว็า่ได ้
 การสอนโสตทกัษะเบ้ืองตน้ คือ การมุ่งพฒันาความสามารถในการไดย้นิ และการตอบได้
ถึงคุณลกัษณะของเสียงในดา้นต่างๆไดแ้ก่ จงัหวะ ทาํนอง รวมทั้งเสียงระดบัต่างๆ เสียงลกัษณะ
ต่างๆ และความดงัเบา เสียงประสาน เช่น ชนิดและลกัษณะต่างๆของขั้นเสียง ชนิดและลกัษณะของ 
คอร์ด (ธวชัชยั นาควงษ,์ 2543)  
 Edwin E. Gordon เป็นนกัวิจยั อาจารย ์ผูเ้ขียน และวิทยากร ดา้นดนตรีศึกษา ท่ีมีช่ือเสียง
ผลงานไดรั้บการตีพิมพแ์ละนาํเสนออย่างกวา้งขวาง ผลงานสาํคญัไดแ้ก่ การศึกษาดา้นความถนดั
ทางดนตรี (Music Aptitudes) การรับรู้ทางดนตรี (Audiation) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางดนตรี (Music 
Learning Theory) รูปแบบเสียงและจงัหวะ (Tonal and Rhythm Patterns) พฒันาการทางดนตรีของ

สมอง   ใชใ้นการคิดวเิคราะห์เสียงจาก
ธรรมชาติท่ีไดย้นิแลว้พยายามเลียนแบบ 

หู   ไดย้นิเสียงต่างๆท่ีอยูร่อบตวั ปาก   ใชใ้นการร้องเสียงDPU
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เด็กทารกและเด็กเลก็ (Music Development in Infants and very young children) แบบทดสอบความ
ถนดัทางดนตรี (Music Aptitude Test) ของเขาไดรั้บการยอมรับเป็นหน่ึงในสามแบบทดสอบความ
ถนดัทางดนตรีท่ีไดรั้บความนิยมในระดบัโลก (นิศาชล บงัคม, 2553, น.7 ) 
 วิธีการฝึกโสตทกัษะของกอร์ดอนนั้นเน้ือหาจะเป็นลาํดบัขั้นตอน ทั้งในเร่ืองของเสียง 
และจงัหวะ กอร์ดอนใชร้ะบบโดเคล่ือนท่ี (Movable do) โดยใหค้วามสาํคญัในการฝึกฟังขั้นคู่เสียง
และบนัไดสียงท่ีหลากหลาย ได้แก่ เมเจอร์ ฮาร์โมนิกไมเนอร์ และโหมดหลกัได้แก่ โดเรียน  
ฟริเจียน ลิเดียน มิกโซลิเดียน เอโอเลียน และโลเครียน เพื่อพฒันาการไดย้นิเสียงภายในตนเองของ
นกัเรียนได ้
 ทฤษฎีพื้นฐานทางความคิด (assumption) ของทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม คือ พฤติกรรม
ทุกอยา่งเกิดข้ึนโดยการเรียนรู้และสามารถสังเกตได ้  พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของ การ
เรียนรู้ท่ีเป็นอิสระหลายอยา่งเสริมแรง (Reinforcement) ช่วยใหพ้ฤติกรรมเกิดข้ึน (สุรางค ์ โคว้ตระ
กลู. 2541, น.185 -186)   

จากการศึกษาทฤษฎีของธอร์นไดคเ์รียกว่าทฤษฎีการเช่ือมโยง (Connectionism Theory) 
ทฤษฎีน้ีกล่าวถึงการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า (Stimulus - S) กบัการตอบสนอง (Response - R)  
โดยมีหลกัเบ้ืองตน้ว่า “การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง โดยท่ีการ
ตอบสนองมกัจะออกมาเป็นรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ จนกว่าจะพบรูปแบบท่ีดี หรือเหมาะสม
ท่ีสุด เรียกการตอบสนองเช่นน้ีว่าการลองถูกลองผดิ (Trial and error) นัน่คือการเลือกตอบสนอง
ของผูเ้รียนรู้จะกระทาํดว้ยตนเองไม่มีผูใ้ดมากาํหนดหรือช้ีช่องทางในการปฏิบติัใหแ้ละเม่ือเกิดการ
เรียนรู้ข้ึนแลว้ การตอบสนองหลายรูปแบบจะหายไปเหลือเพียงการตอบสนองรูปแบบเดียวท่ี
เหมาะสมท่ีสุด และพยายามทาํให้การตอบสนองเช่นนั้นเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้าท่ีตอ้งการให้เรียนรู้
ต่อไปเร่ือย ๆ 
 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงทาํใหผู้ว้ิจยันั้นเห็นความสาํคญัของการพฒันาโสตทกัษะ
วิชาดนตรีสากล ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โสตทกัษะโดยใชแ้นวคิด
ของธอร์นไดค์ เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดนตรีสากลโดยการแยกแยะระดบัเสียงโน้ต  
ในบนัไดเสียง C เมเจอร์สเกล เพื่อใชใ้นการฟังดนตรีหรือบรรเลงดนตรีและการร้องเพลง ซ่ึงจะเป็น
การพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลขั้นสูงสาํหรับผูเ้รียนต่อไป 
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1.2  วตัถุประสงค์ 
       1.  เพื่อพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
       2.  เพื่อศึกษาความสามารถและความคงทนของโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  
       3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรี  
สากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์

 
1.3  สมมุติฐานในงานวจัิย 
       1.  นกัเรียนมีความสามารถโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70  
       2.  นกัเรียนมีคะแนนความสามารถดา้นโสตทกัษะวชิาดนตรีสากลท่ีคงทนไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 70  
       3.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรี
สากลตามแนวคิดของธอร์นไดคอ์ยูใ่นระดบัมาก 

 
1.4  ขอบเขตการวจัิย 
 ประชากร 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 2 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน                      
ทั้งหมด 60 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง 
      นักเรียนชั้ นประถมปีท่ี 5 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา แขวงตล่ิงชัน  เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2559 ท่ีมีคะแนนในการทดสอบไม่ผ่านในรายวิชา
ศิลปะ ดนตรี:นาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง โสตทกัษะ C เมเจอร์สเกล โดยการสุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 ตวัแปร 
 ตวัแปรตน้ คือ ชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์

 ตวัแปรตาม คือ  
1.  ความสามารถโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล 
2.  ความสามารถคงทนดา้นโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล 
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3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรี  
 สากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์
 เน้ือหา                                                                                                                                            
 รายวิชาศิลปะ ดนตรี:นาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง โสตทกัษะ C เมเจอร์สเกล 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จากแผนการเรียนรู้จาํนวน 6 แผน รวม 14 
ชัว่โมง  ตามหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรกลางของโรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา เพ่ือมาจดัทาํชุด
กิจกรรมรวมทั้งหมด 6 ชุด 

 
1.5  นิยามศัพท์ 

การพฒันาโสตทกัษะวชิาดนตรีสากล หมายถึง การพฒันาความสามารถในการฟังระดบั
เสียงของโน้ตดนตรีสากลซ่ึงนักเรียนทาํแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและไดค้ะแนนตามเกณฑ์ท่ี
กาํหนดไว ้

 ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของธอร์นไดค์  หมายถึงชุดกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยใช้
แนวคิดของธอร์นไดค์มีทั้ งหมด  6  ชุด  ซ่ึงประกอบด้วย  1  )  คํา ช้ีแจง  2)  จุดมุ่งหมาย  3)  
การประเมินผลเบ้ืองตน้ 4) การกาํหนดกิจกรรม 5) การประเมินขั้นสุดทา้ย ขั้นตอนของการฝึก 
มี 4 ขั้นคือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นการฝึก 3) ขั้นการนาํไปใช ้4) ขั้นความพึงพอใจ  

 ความคงทนด้านโสตทกัษะวชิาดนตรีสากล หมายถึง คะแนนความสามารถท่ีนกัเรียนทาํ
แบบทดสอบความสามารถการฟังโน้ตดนตรีสากลคร้ังท่ี 1 แลว้ท้ิงระยะเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์  
จึงนาํแบบทดสอบชุดเดิมแต่สลบัขอ้มาวดัความสามารถคร้ังท่ี 2 นกัเรียนตอ้งไดค้ะแนนจากการทาํ
แบบทดสอบมีคะแนนคงท่ีหรือไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิม 

 ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ของครูผูส้อน รวมไปถึงส่ือท่ีใช้ในการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้ ว่ามีความรู้สึกดี หรือไม่ดี  
ไม่ชอบและชอบ โดยใชก้ารประมาณค่า 

 
1.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
       1.  ไดชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นโสตทกัษะในวิชาดนตรีสากลท่ีมีคุณภาพ  
       2.  ชุดกิจกรรมทาํใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนวิชาดนตรีสากลเพ่ิมข้ึน                                                           
       3.  ผูส้อนวิชาดนตรีสากลสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนได ้
 

DPU



 
 

บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันาการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลโดยใชชุ้ดกิจกรรมตาม

แนวคิดของธอร์นไดคส์ําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลาผูว้ิจยัได้
ทาํการศึกษาคน้ควา้และไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาคน้ควา้ไวด้งัน้ี 
2.1  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
2.1.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
2.1.2  คุณภาพผูเ้รียน 
2.1.3  ตวัช้ีวดัการเรียนรู้วิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

2.2  ปรัชญาการศึกษา 
2.2.1  หลกัการจดัแผนการเรียนการสอนและระบบการเรียนการสอน 
2.2.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการจูงใจ และการถ่ายทอดการเรียนรู้ 

2.3  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
2.3.1  ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Conditioning Theory) 
2.3.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮลัล ์(Hull’s Systematic Behavior Theory)   
2.3.3  ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค ์(Thorndike’s Connectionism Theory) 

2.4  ชุดกิจกรรม 
2.4.1  ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.4.2  ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.4.3  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.4.4  ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.5  หลกัการสอนดนตรีสากลและโสตทกัษะ   
2.5.1  หลกัการสอนตามแนวคิดของ โคดาย  
2.5.2  ทฤษฎีการสอนดนตรี Solfege    
2.5.3  ความหมายของการสอนโสตทกัษะ     
2.5.4  ความสาํคญัของการฝึกโสตทกัษะ 
2.5.5  การรับรู้ดา้นระดบัเสียง Absolute Pitch 
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2.5.6   How well do we understand absolute pitch 
2.6  ทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถดา้นความจาํ 
2.6.1  นิยามความสามารถดา้นความจาํ  
2.6.2  ทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถดา้นความจาํ 

2.7  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.7.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
2.7.2  ทฤษฎีความพึงพอใจ 
2.7.3  การวดัความพึงพอใจ 

2.8  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.8.1  ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.8.2  องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.8.3  การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
2.8.4  ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.8.5  ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.8.6  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.8.7  ประโยชน์ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.9  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ น้ี จดัทาํข้ึนสาํหรับ

ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาไดน้าํไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา และ
จดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
คุณภาพดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และ
แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด
ไวใ้นน้ี ช่วยทาํให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบัเห็นผลคาดหวงัท่ีตอ้งการในการพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีชดัเจนตลอดแนว ซ่ึงจะสามารถช่วยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัทอ้งถ่ิน
และสถานศึกษาร่วมกันพฒันาหลกัสูตรได้อย่างมัน่ใจ ทาํให้การจัดทาํหลกัสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัช่วยใหเ้กิดความชดัเจนเร่ืองการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแกปั้ญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดงันั้นในการพฒันา
หลกัสูตรในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัชาติจนกระทัง่ถึงสถานศึกษา จะตอ้งสะทอ้นคุณภาพตาม
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มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็น
กรอบทิศทางในการจดัการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) 
2.1.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551, น. 2) ไดก้ล่าวถึงสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระท่ี 2 : ดนตรี ประกอบดว้ย 2 
มาตรฐานการเรียนรู้ ไดแ้ก่ มาตรฐาน ศ 2.1 เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชมและ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั มาตรฐาน ศ 2.2 เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
2.1.2  คุณภาพผูเ้รียน 

สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2551, น. 5) กล่าวถึงคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สาระดนตรี ผูเ้รียนตอ้งรู้และ
เขา้ใจเก่ียวกบัเสียงดนตรี เสียงร้อง เคร่ืองดนตรี และบทบาทหนา้ท่ี รู้ถึงการเคล่ือนท่ีข้ึน ลง ของ
ทาํนองเพลง องคป์ระกอบของดนตรี ศพัทส์งัคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณ์ของบทเพลงท่ีฟัง 
ร้อง และบรรเลงเคร่ืองดนตรี ดน้สดอยา่งง่าย ใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองดนตรีอยา่งถูกวิธี อ่าน เขียน
โนต้ไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ รู้ลกัษณะของผูท่ี้จะเล่นดนตรีไดดี้ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
องคป์ระกอบดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงท่ีฟัง สามารถใชด้นตรีประกอบกิจกรรมทาง
นาฏศิลป์และการเล่าเร่ือง 
2.1.3  ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 สาระท่ี 2 ดนตรี 
 มาตรฐาน ศ 2.1 เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม 

และประยกุตใ์ช ้
ในชีวิตประจาํวนั (สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551, น. 28-29) 
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ตาราง 2.1 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐาน ศ 2.1 
 

ชั้น ตวัช้ีวดั 
ป.5 1.  บอกประโยคเพลงอยา่งง่าย 

2.  จาํแนกประเภทของบทเพลงท่ีใชใ้นเพลงท่ีฟัง 
3.  ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงง่ายๆของทาํนองรูปแบบจงัหวะ และความเร็วของจงัหวะใน
เพลงท่ีฟัง 
4.  อ่าน เขียนโนต้ไทยและสากล 
5.  ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
6.  ใชแ้ละเกบ็เคร่ืองดนตรีอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
7.  ระบุวา่ดนตรีสามารถใชใ้นการส่ือเร่ืองราว 

 
2.2  ปรัชญาการศึกษา  

คาํว่า “ปรัชญาการศึกษา” คือ การเช่ือมโยงความหมายของ “ปรัชญา” และ “การศึกษา” 
เขา้ดว้ยกนั หมายถึง แนวความคิดความเช่ือเก่ียวกบัการศึกษา เพื่อเป็นเคร่ืองนาํทาง หรือเป็นหลกั
ยดึในการจดัการศึกษา นบัตั้งแต่การกาํหนดจุดมุ่งหมาย หลกัสูตร การเรียนการสอน การกาํหนด
เป้าหมายทางการศึกษา การสร้างปรัชญาการศึกษา จะตอ้งมีความเหมาะสมและ สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของสังคมนั้นๆ ข้ึนอยูก่บัว่าสังคม    นั้นมีหลกัความเช่ือ ในเร่ืองของความรู้ ความจริง ตาม
แนวปรัชญาหรือลทัธิใด ปรัชญาการศึกษาท่ีผูว้ิจยันาํมาใชมี้ดงัต่อไปน้ี 

ปรัชญาปฏิบติันิยม (ทิศนา แขมมณี อา้งถึงใน Stumpf, 1994, p. 383-400 and Dewey, 
1963, p. 25-50) ใหค้วามสนใจอยา่งมากต่อการ “ปฏิบติั” หรือ “การลงมือกระทาํ” ความหมายของ
ปรัชญาน้ีคือ “การนาํความคิดใหไ้ปสู่การกระทาํ” นกัปรัชญากลุ่มน้ีเห็นว่า ลาํพงั แต่เพียงการคิดไม่
เพียงพอต่อการดาํรงชีวิต การดาํรงชีวิตท่ีดี ตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการคิดท่ีดี และการกระทาํท่ี
เหมาะสม ดิวอ้ี ไดน้าํแนวคิดน้ีไปทดลองและประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา เขาได ้เสนอแนะการจดัการ
เรียนการสอนแบบใหม่ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการลงมือทาํ หรือท่ีเรียก กนัติดปากว่า 
“learning by doing” หลกัสูตรการศึกษาตามปรัชญาน้ีจึงเนน้การปลูกฝังการฝึกฝน อบรมโดยการ
ใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ (experience) และเรียนรู้จากการคิด การลงมือทาํและ การแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง 
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2.2.1  หลกัการจดัแผนการเรียนการสอนและระบบการเรียนการสอน  
การจดัแผนการเรียนการสอนท่ีไดผ้ล ควรพิจารณาแผนการสอนระยะสั้น หรือ แผนการ

สอนในแต่ละคาบเรียนใหส้อดคลอ้งกบัแผนการสอนระยะยาว ซ่ึงกาํหนดไวต้ามหลกัสูตร และแบ่ง
ช่วงของการสอนออกเป็น 3 ช่วงดงัน้ี (เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช,์ 2551)  

1.  การใหรู้ปแบบการสอน (Modeling) พิจารณาการนาํเสนอรูปแบบของแนวคิดหรือ 
เน้ือหาใหผู้เ้รียนสนใจ ในรูปแบบต่างๆ เช่นการใชรู้ปภาพ การใชส่ื้อโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ การเล่า 
เร่ือง การใชก้รณีศึกษา การใชค้าํถาม ฯลฯ การใชรู้ปแบบการสอน จะเนน้การนาํเสนอท่ีสามารถ 
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิด หรือการคน้ควา้ท่ีต่อเน่ือง โดยการนาํ หรือเสนอแนะวิธีการจากผูส้อน 
เป็นตวัอยา่ง  

2.  การใหฝึ้กปฏิบติั (Practicing) ในช่วงน้ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกปฏิบติัในกลุ่มยอ่ยกบั
เพื่อนๆ หรือตามลาํพงั ภายใตก้ารดูแลเอาใจใส่และการแนะนาํของอาจารย ์ 

3.  การปฏิบติักิจกรรมอยา่งอิสระ (Conduction Independent Activities) ในช่วงน้ีควร
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ อยา่งอิสระตามแนวคิดของตนเองหรือของ กลุ่ม 
โดยใหป้ระยกุตค์วามรู้และแนวคิดท่ีไดเ้รียนรู้มาใชด้ว้ยความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง 

2.2.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการจูงใจ และการถ่ายทอดการเรียนรู้  
การพิจารณากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน คือ การพิจารณาหลกัการ การ

เรียนรู้ซ่ึงถือเป็นเสาหลกัของการศึกษา (Delors,1998) ในยกุตส์หสัวรรษใหม่ใหผู้เ้รียนมี โอกาสได้
ประสบการณ์เรียนรู้ดงัน้ี  

1.  การเรียนรู้เพื่อเขา้ใจ (Learning to know) ใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้และเรียนรู้เน้ือหาต่างๆ 
อยา่งมีวิจารณญาณดว้ยเหตุดว้ยผล เพื่อเขา้ใจรายละเอียดของเน้ือหาหรือแนวคิดต่างๆ ลกัษณะ ของ
การเรียนรู้จึงควรเนน้กระบวนการทางการคิด เช่น การอภิปราย การคิดวิเคราะห์ฯลฯ  

2.  การเรียนรู้เพื่อปฏิบติั (Learning to do) ใหผู้เ้รียนมีโอกาสลงมือปฏิบติักิจกรรม ต่างๆ
ดว้ยตนเองเพื่อใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงจากการปฏิบติั  

3.  การเรียนรู้เพ่ืออยูร่่วมกนั (Learning to the together) ให้ผูเ้รียนมีโอกาสทาํงาน 
ร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อใหรู้้จกัการแบ่งปัน ความรับผดิชอบร่วมกนั การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและการ
รับ ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  

4.  การเรียนรู้เพื่อเป็นตวัของตวัเอง (Learning to be) ให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดรั้บ 
ประสบการณ์การเรียนโดยการรู้จกัคิดและตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยตนเองอยา่งมี เหตุผล
เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในตนเอง และมีความเป็นตวัของตวัเองไดอ้ยา่งภาคภูมิใจเป็นทั้งคน ดี คนเก่ง 
มีความสุขในการเรียนรู้ 
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2.3  ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม(Behaviorism)  
นกัคิด นกัจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยมมองธรรมชาติของมนุษยใ์นลกัษณะเป็นกลาง 

คือ ไม่ดีไม่เลว (neutral-passive)  การกระทาํต่าง ๆ เกิดจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า (stimulus-response) การเรียนรู้เกิดจากการ
เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง กลุ่มพฤติกรรมนิยมใหค้วามสาํคญักบั “พฤติกรรม” มาก 
เพราะพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีสงัเกตเห็นได ้สามารถวดัและทดสอบได ้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพฤติกรรมนิยม ประกอบดว้ยแนวคิดสาํคญั 3 แนวคิด (ทิศนา  
แขมมณี, 2548, น.50) ดงัต่อไปน้ี 

1.  ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Conditioning Theory) 
2.  ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮลัล ์(Hull’s Systematic Behavior Theory) 
3.  ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค ์(Thorndike’s Connectionism Theory) 
ทฤษฎีพื้นฐานทางความคิด (assumption) ของทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม คือ พฤติกรรม

ทุกอยา่งเกิดข้ึนโดยการเรียนรู้และสามารถสังเกตได ้  พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของ การ
เรียนรู้ท่ีเป็นอิสระหลายอยา่งเสริมแรง (Reinforcement) ช่วยใหพ้ฤติกรรมเกิดข้ึน (สุรางค ์ โคว้ตระ
กลู, 2541, น. 185 -186)   

2.3.1  ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Conditioning Theory) แบ่งออกไดด้งัน้ี 
1)  พฤติกรรมเรสปอนเดน้ท ์(Respondent behavioral) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดย  

ส่ิงเร้า  เม่ือมีส่ิงเร้าพฤติกรรมตอบสนองก็จะเกิดข้ึน ซ่ึงจะสามารถสังเกตได้ นิยมเรียกกันว่า  
“ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค” (Classic Conditioning Theory) 

2)  ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบต่อเน่ือง (Contiguous Conditioning Theory) ของ กทัธรี 
(Guthrie) เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของอินทรียเ์กิดจากความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองระหว่างส่ิงเร้ากบัการ
ตอบสนอง โดยเกิดจากการกระทาํเพียงคร้ังเดียว (One-trial Learning) นิยมเรียกกนัว่า “ทฤษฎีการ
วางเง่ือนไขแบบต่อเน่ือง” (Contiguous Conditioning Theory) 

3)  พฤติกรรมโอเปอแรนท ์(Operant behavioral) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลหรือสัตวแ์สดง
พฤติกรรมการตอบสนองออกมา (Emitted) โดยปราศจากส่ิงเร้าท่ีแน่นอน และพฤติกรรมน้ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม นิยมเรียกกนัว่า “ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบโอเปอแรนท”์ (Operant 
Conditioning Theory) 
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1)  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค (Classic Conditioning Theory) 
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคนั้น ผูริ้เร่ิมตั้งทฤษฎีน้ีเป็นคนแรก 

คือ พาฟลอฟ (Pavlov) ต่อมาภายหลงัวตัสัน (Watson) ไดน้าํเอาแนวคิดของพาฟลอฟไปดดัแปลง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน  ซ่ึงแยกเป็นรายบุคคลดงัน้ี 

1.  พาฟลอฟ (Pavlov) 
อีวาน เปโตรวิช พาฟลอฟ (Ivan Petrovich Pavlov) เป็นนกัวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียท่ีมี

ช่ือเสียง ซ่ึงมีชีวิตอยูร่ะหวา่ง ปี ค.ศ. 1849 – 1936 และถึงแก่กรรมเม่ืออายปุระมาณ 87 ปี 
พาฟลอฟเป็นนกัวิทยาศาสตร์ สนใจศึกษาระบบหมุนเวียนโลหิตและระบบหัวใจ และ

ไดห้ันไปสนใจศึกษาเก่ียวกบัระบบยอ่ยอาหาร  จนทาํให้เขาไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาสรีรวิทยา ใน
ปี ค.ศ. 1904 จากการวิจยัเร่ือง สรีรวิทยาของการยอ่ยอาหาร 

ต่อมาพาฟลอฟไดห้ันมาสนใจเก่ียวกบัดา้นจิตเวช (Psychiatry) และไดใ้ชเ้วลาในช่วง
บั้นปลายของชีวิตในการสงัเกตความเป็นไปในโรงพยาบาลโรคจิต และพยายามนาํการสังเกตเขา้มา
เก่ียวขอ้งกบัการทดลองสุนขัในหอ้งปฏิบติัการจนไดรั้บช่ือเสียงโด่งดงั และไดช่ื้อว่าเป็นผูต้ ั้งทฤษฎี
การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคข้ึน 

ในการวิจยัเก่ียวกับการย่อยอาหารของสุนัข (ค.ศ. 1904) พาฟลอฟสังเกตว่า สุนัขมี
นํ้ าลายไหลออกมา เม่ือเห็นผูท้ดลองนาํอาหารมาให้  พาฟลอฟจึงสนใจในพฤติกรรมนํ้ าลายไหล
ของสุนขัก่อนท่ีไดรั้บอาหารมาก และไดท้าํการศึกษาเร่ืองน้ีอยา่งมีระเบียบและการทาํการวิจยัเร่ือง
น้ีอย่างละเอียด ซ่ึงการทดลองของพาฟลอฟเป็นตวัอย่างท่ีดีของการใชว้ีธีการทางวิทยาศาสตร์มา
ศึกษาพฤติกรรม เพราะเป็นการทดลองท่ีใชก้ารควบคุมท่ีดีมาก ทาํใหพ้าฟลอฟไดค้น้พบหลกัการท่ี
เรียกว่า Classic Conditioning ซ่ึงการทดลองดงักล่าวอธิบายไดด้งัน้ี พาฟลอฟไดท้าํการทดลองโดย
การสั่นกระด่ิงและให้ผงเน้ือแก่สุนัข โดยทาํซํ้ าควบคู่กันหลายคร้ัง และในท่ีสุดหยุดให้อาหาร
เพียงแต่สั่นกระด่ิง ก็ปรากฎว่าสุนขัก็งยงัคงมีนํ้ าลายไหลได ้ปรากฎการณ์เช่นน้ีเรียกว่า พฤติกรรม
ของสุนขัถูกวางเง่ือนไข หรือการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค  

พาฟลอฟเช่ือว่า การเรียนรู้ของส่ิงมีชีวิตเกิดจากการวางเง่ือนไข (Conditioning) คือ การ
ตอบสนองหรือการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้น ๆ ตอ้งมีเง่ือนไขหรือมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดข้ึน เช่น 
สุนัขไดย้ินเสียงกระด่ิงแลว้นํ้ าลายไหล เป็นตน้  โดยเสียงกระด่ิง คือ ส่ิงเร้าท่ีตอ้งการให้เกิดการ
เรียนรู้จากการวางเง่ือนไข ซ่ึงเรียกว่า “ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข (Conditioned stimulus)”  และปฏิบติั
กิริยาการเกิดนํ้ าลายไหลของสุนัข  เรียกว่า “การตอบสนองท่ีถูกวางเ ง่ือนไข  (Conditioned 
response)” ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเรียนรู้จากการวางเง่ือนไข  
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ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ นอกจากจะเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก

การวางเง่ือนไขหรือมีการสร้างสถานการณ์ข้ึนมาแลว้  ยงัหมายถึงการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง  
ส่ิงเร้ากบัปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งฉับพลนั หรือปฏิกิริยาสะทอ้น (Reflex) ซ่ึงพาฟลอฟไดอ้ธิบาย
เร่ืองราวการวางเง่ือนไขในแง่ของส่ิงเร้า (Stimulus - S) และการตอบสนอง (Response - R) 
วา่ อินทรียมี์การเช่ือมโยงส่ิงเร้าบางอยา่งกบัการตอบสนองบางอยา่งมาตั้งแต่แรกเกิด แลว้พฒันาข้ึน
เร่ือย ๆ เม่ือเติบโตข้ึนตามธรรมชาติ โดยส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เรียกว่า ส่ิงเร้าท่ีไม่ได ้ วาง
เง่ือนไข (Unconditioned stimulus = UCS) หมายถึง ส่ิงเร้าท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ และเม่ือนาํมาใชคู่้กบั
ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขแล้วทาํให้เกิดการเรียนรู้หรือตอบสนองจากการวางเง่ือนไขได้ และการ
ตอบสนองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เรียกว่า การตอบสนองท่ีไม่ได้วางเง่ือนไข (Unconditioned 
response = UCR) ซ่ึงหมายถึง การตอบสนองตามธรรมชาติท่ีไม่ตอ้งมีการบงัคบั เช่น การเคาะเอน็ท่ี
สะบา้หัวเข่าทาํให้เกิดการกระตุกข้ึนนั้น เป็นปฏิกิริยาสะทอ้นโดยธรรมชาติ (Reflex) สมมุติว่าเรา
สร้างการเช่ือมโยงบางอยา่งข้ึนในระบบประสาท เช่น สั่นกระด่ิงทุกคร้ังท่ีมีการเคาะหวัเข่า จากนั้น
เข่าจะกระตุกเม่ือไดย้นิเสียงกระด่ิงโดยไม่ตอ้งเคาะหวัเข่า เป็นตน้ 

จากหลกัการขา้งตน้สามารถสรุปหลกัการเรียนรู้ของพาฟลอฟเป็นแผนผงั ดงัน้ี 
 

การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค = ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข + ส่ิงเร้าท่ีไม่ไดว้างเง่ือนไข = การเรียนรู้ 
 
ในการทดลองของพาฟลอฟนั้น พบวา่ 
1.  การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค ควรเร่ิมจากการเสนอส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขก่อน แลว้จึง

เสนอส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไข 
2.  ช่วงเวลาในการใหส่ิ้งเร้าท่ีวางเง่ือนไข และไม่วางเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั ทาํใหเ้กิด             

การตอบสนองท่ีแตกต่างกนั  
3.  ถา้มีการวางเง่ือนไขซอ้นกนัมากคร้ัง (หมายถึงการใหส่ิ้งเร้าท่ีวางเง่ือนไขหลาย ๆ             

ส่ิง) การตอบสนองกจ็ะมีกาํลงัอ่อนลงมายิง่ข้ึน 
จากการสังเกตส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการทดลองของพาฟลอฟ สามารถสรุปออกมาเป็น

ทฤษฎีการเรียนรู้ และกฎการเรียนรู้ดงัน้ี 
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-  ทฤษฎีการเรียนรู้พาฟลอฟ 

1.  พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยเ์กิดจากการวางเง่ือนไขท่ีตอบ สนองต่อความ
ตอ้งการทางธรรมชาติ 

2.  พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยส์ามารถเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิงเร้าท่ีเช่ือมโยงกบัส่ิง
เร้าตามธรรมชาติ 

3.  พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยท่ี์เกิดจากส่ิงเร้า 
4.  พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยส่ิ์งเร้าท่ีเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้าตามธรรมชาติ 
5.  มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะจาํแนกลกัษณะของส่ิงเร้าให้แตกต่างกนัและเลือกตอบสนอง 

ไดถู้กตอ้ง 
-  กฎการเรียนรู้พาฟลอฟ 
1.  กฎแห่งการลดภาวะ (Law of extinction) คือ ความเขม้ขน้ของการตอบสนอง จะลด

นอ้ยลงเร่ือยๆ ถา้อินทรียไ์ดรั้บส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขเพียงอย่างเดียว หรือความ มีสัมพนัธ์ระหว่างส่ิง
เร้าท่ีวางเง่ือนไขกบัส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไขห่างออกไปมากข้ึน 

2.  กฎแห่งการฟ้ืนคืนสภาพ (Law of spontaneous recovery) คือ การตอบสนองท่ีเกิด
จากการวางเง่ือนไขท่ีลดลงเพราะไดรั้บแต่ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขเพียงอยา่งเดียว จะกลบัปรากฏข้ึนอีก
และเพิ่มมากข้ึน ๆ ถา้อินทรียมี์การเรียนรู้อย่างแทจ้ริง โดยไม่ตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไขมาเขา้คู่
ช่วย 

3.  กฎแห่งสรุปกฎเกณฑโ์ดยทัว่ไป (Law of generalization) คือ ถา้อินทรียมี์การเรียนรู้ 
โดยการแสดงอาการตอบสนองจากการวางเง่ือนไขต่อส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขหน่ึงแลว้ ถา้มีส่ิงเร้าอ่ืนท่ี
มีคุณสมบัติคลา้ยคลึงกับส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขเดิม อินทรียจ์ะตอบสนองเหมือนกับส่ิงเร้าท่ีวาง
เง่ือนไขนั้น 

4.  กฎแห่งความแตกต่าง (Law of discrimination) คือ ถา้อินทรียมี์การเรียนรู้ โดยการ
ตอบสนองจากการวางเง่ือนไขต่อส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขแลว้ ถา้ส่ิงเร้าอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างจากส่ิง
เร้าท่ีวางเง่ือนไขเดิม อินทรียจ์ะตอบสนองแตกต่างไปจาก ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขนั้น เช่น ถา้สุนัขมี
อาการนํ้ าลายไหลจากการสั่นกระด่ิงแลว้เม่ือสุนัขตวันั้นไดย้ินเสียงประทดัหรือเสียงปืนจะไม่มี
อาการนํ้าลายไหล 

ดงันั้น อาจกล่าวไดว้่า การเรียนรู้ของส่ิงมีชีวิตในมุมมองของพาฟลอฟ คือ การวาง
เง่ือนไขแบบคลาสสิค ซ่ึงหมายถึงการใชส่ิ้งเร้า 2 ส่ิงคู่กนั คือ ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขและส่ิงเร้าท่ีไม่ได้
วางเง่ือนไขเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ คือ การตอบสนองท่ีเกิดจากการวางเง่ือนไข ซ่ึงถา้ส่ิงมีชีวิตเกิดการ
เรียนรู้จริงแลว้จะมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 2 ส่ิงในลกัษณะเดียวกนั แลว้ไม่ว่าจะตดัส่ิงเร้าชนิดใด
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ชนิดหน่ึงออกไป การตอบสนองก็ยงัคงเป็นเช่นเดิม เพราะผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้าท่ี
วางเง่ือนไขกบัส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไขกบัการตอบสนองไดน้ัน่เอง 

2.  วตัสนั (Watson) 
จอห์น บี วตัสัน (John B. Watson) เป็นนกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั มีช่วงชีวิตอยูร่ะหว่างปี 

ค.ศ. 1878   – 1958 รวมอายไุด ้90 ปี วตัสันไดน้าํเอาทฤษฎีของพาฟลอฟมาเป็นหลกัสาํคญัในการ
อธิบายเร่ืองการเรียน ผลงานของวตัสันไดรั้บความนิยมแพร่หลายจนไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น  “บิดา
ของจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม”  ทฤษฎีของเขามีลกัษณะในการอธิบายเร่ืองการเกิดอารมณ์จากการวาง
เง่ือนไข (Conditioned emotion)   

วตัสัน ไดท้าํการทดลองโดยให้เด็กคนหน่ึงเล่นกบัหนูขาว และขณะท่ีเด็กกาํลงัจะจบั
หนูขาว ก็ทาํเสียงดงัจนเด็กตกใจร้องไห้ หลงัจากนั้นเด็กจะกลวัและร้องไห้เม่ือเห็นหนูขาว ต่อมา
ทดลองใหน้าํหนูขาวมาใหเ้ดก็ดู โดยแม่จะกอดเดก็ไว ้จากนั้นเดก็กจ็ะค่อย ๆ หายกลวัหนูขาว 

จากการทดลองดงักล่าว วตัสนัสรุปเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ ดงัน้ี 
พฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีสามารถควบคุมใหเ้กิดข้ึนได ้โดยการควบคุมส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขให้

สัมพนัธ์กบัส่ิงเร้าตามธรรมชาติ และการเรียนรู้จะคงทนถาวรหากมีการให้ส่ิงเร้าท่ีสัมพนัธ์กนันั้น
ควบคู่กนัไปอยา่งสมํ่าเสมอเม่ือสามารถทาํใหเ้กิดพฤติกรรมใด ๆ ได ้ก็สามารถลดพฤติกรรมนั้นให้
หายไปได ้

-  ลกัษณะของทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค 
1.  การตอบสนองเกิดจากส่ิงเร้า หรือส่ิงเร้าเป็นตวัดึงการตอบสนองมา 
2.  การตอบสนองเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจ หรือไม่ไดจ้งใจ 
3. ใหต้วัเสริมแรงก่อนแลว้ผูเ้รียนจึงจะตอบสนองเช่นใหผ้งเน้ือก่อนจึงจะมีนํ้าลายไหล 
4.  รางวลัหรือตวัเสริมแรงไม่มีความจาํเป็นต่อการวางเง่ือนไข 
5.  ไม่ต้องทาํอะไรกับผูเ้รียน เพียงแต่คอยจนกระทั่งมีส่ิงเร้ามากระตุ้นจึงจะเกิด

พฤติกรรม 
6.  เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาสะท้อนและอารมณ์ ซ่ึงมีระบบประสาทอัตโนมัติเข้าไป

เก่ียวขอ้งในแง่ของความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
-  การประยกุตใ์ชใ้นดา้นการเรียนการสอน 
1.  ในแง่ของความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความแตกต่างทางดา้นอารมณ์มีแบบแผนการ

ตอบสนองได้ไม่เท่ากัน จําเป็นต้องคาํนึงถึงสภาพทางอารมณ์ผูเ้ รียนว่าเหมาะสมท่ีจะสอน            
เน้ือหาอะไร 
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2.  การวางเง่ือนไข เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมทางดา้นอารมณ์ดว้ย โดยปกติผูส้อน

สามารถทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเน้ือหาท่ีเรียนหรือส่ิงแวดลอ้มในการเรียน 
3.  การลบพฤติกรรมท่ีวางเง่ือนไข ผูเ้รียนท่ีถูกวางเง่ือนไขใหก้ลวัผูส้อน เราอาจช่วยได้

โดยป้องกนัไม่ใหผู้ส้อนทาํโทษเขา 
4.  การสรุปความเหมือนและการแยกความแตกต่าง เช่น การอ่านและการสะกดคาํ 

ผูเ้รียนท่ีสามารถสะกดคาํว่า "round" เขาก็ควรจะเรียนคาํทุกคาํท่ีออกเสียง o-u-n-d ไปใน
ขณะเดียวกนัได ้เช่นคาํว่า found, bound, sound, ground, แต่คาํว่า wound (บาดแผล) นั้นไม่ควรเอา
เขา้มารวมกบัคาํท่ีออกเสียง    o - u - n - d และควรฝึกใหรู้้จกัแยกคาํน้ีออกจากกลุ่ม 

2)  ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบต่อเน่ืองของกทัธรี (Guthrie’s Contiguous Conditioning 
theory) 

เอด็วิน อาร์ กทัธรี (Edwin R. Guthrie) มีช่วงชีวิตอยูใ่นระหว่างปี ค.ศ. 1886 – 1959     
รวมอายไุด ้73 ปี เป็นศาสตราจารยท์างจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัวอชิงตนัสหรัฐอเมริกา เป็นบุคคล
สาํคญับุคคลหน่ึงท่ีทาํใหว้งการทฤษฎีการเรียนรู้กา้วหนา้ไปไดไ้กล จุดเร่ิมตน้ของทฤษฎีการเรียนรู้
ของเขามีรากฐานมาจาก “ทฤษฎีการเรียนรู้ของวตัสัน” คือ การศึกษาการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค
หรือผลจากการแสดงปฏิกิริยาสะทอ้น (Reflex) เนน้ถึงการเรียนรู้แบบสัมพนัธ์ต่อเน่ือง แต่ต่อมาเขา
ไดพ้ฒันาทฤษฎีของเขาใหมี้เอกลกัษณะของตนมากข้ึน 

แรกเร่ิมเดิมที กทัธรี เร่ิมอาชีพจากการเป็นครู จนกระทั้งเขาอาย ุ45 ปี เขาจึงเร่ิมหนัมา
สนใจสอนเฉพาะวิชาทางจิตวิทยาแก่นิสิตปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัวอชิงตนั จนกระทัง่เป็น
ศาสตราจารยท์างจิตวิทยาดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยเหตุน้ีเขาจึงศึกษาทางดา้นปรัชญามาก่อนท่ีจะศึกษา
ทางดา้นจิตวิทยา 

ในปี ค.ศ. 1921 สมิธ (Smith) และกัทธรีได้เขียนหนังสือช่ือจิตวิทยาเบ้ืองต้น 
(Introductory psychology textbook) ข้ึน กล่าวถึงการวางเง่ือนไขท่ีซบัซอ้นต่าง ๆ มากกว่าของวตั
สนัและพาฟลอฟ 

ในปี ค.ศ. 1935 กทัธรี เขียนหนงัสือเก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้ (The Psychology of 
Learning) ต่อมามีการแกไ้ขปรับปรุงในปี ค.ศ. 1952 เป็นเร่ืองการเรียนรู้จากการวางเง่ือนไขเพ่ือให้
เกิดความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง (S-R) นั่นเอง คร้ังหลงัสุดหนังสือได้
ตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 1959 เป็นฉบบัท่ีแกไ้ขปรับปรุง  ซ่ึงไดรั้บความนิยมจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั กทัธรีมี
ความคิดขดัแยง้กบัธอร์นไดค ์แต่เห็นดว้ยกบัวตัสนัและพาฟลอฟ 
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-  หลกัการเรียนรู้ของกทัธรี 
กทัธรีกล่าววา่การเรียนรู้ของอินทรียเ์กิดจากความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองระหวา่งส่ิงเร้ากบัการ

ตอบสนอง โดยเกิดจากการกระทาํเพียงคร้ังเดียว (One-trial Learning) มิตอ้งลองทาํหลาย ๆ คร้ัง เขา
เช่ือว่าเม่ือใดก็ตามท่ีมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าแสดงว่าอินทรียเ์รียนรู้ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ี
ปรากฏในขณะนั้นทนัที และเป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าอย่างสมบูรณ์ ไม่จาํเป็นตอ้งฝึกหัดอีก
ต่อไป เขาคา้นว่าการฝึกในคร้ังต่อไปไม่มีผลให้ส่ิงเร้าและการตอบสนองสัมพนัธ์กนัแน่นแฟ้นข้ึน
เลย (ซ่ึงแนวความคิดน้ีตรงกนัขา้มกบัแนวความคิดของธอร์นไดค ์ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้จะเกิดจาก
การลองผิดลองถูก โดยกระทาํการตอบสนองหลาย ๆ อยา่ง และเม่ือเกิดการเรียนรู้คือการแกปั้ญหา
แลว้จะตอ้งมีการฝึกหดัใหก้ระทาํซํ้าบ่อย ๆ) 

กทัธรี กล่าววา่ “ส่ิงเร้า ท่ีทาํใหเ้กิดอาการเคล่ือนไหวเป็นส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขท่ีแทจ้ริง” 
-  การทดลองกทัธรี 
กทัธรีและฮอร์ตนั (Horton) ไดร่้วมกนัทดลองการเรียนรู้แบบต่อเน่ือง โดยใชแ้มวและ

สร้างกล่องปัญหาข้ึน ซ่ึงมีลักษณะพิเศษ คือ มีกล้องถ่ายภาพยนตร์ติดไว้ท่ีกล่องปัญหาด้วย 
นอกจากน้ียงัมีเสาเลก็ ๆ อยูก่ลางกล่อง และมีกระจกท่ีประตูทางออก 

จุดประสงคข์องการทดลอง คือ ตอ้งการรู้รายละเอียดเก่ียวกบัอาการเคล่ือนไหวของ
แมว (ซ่ึงคาดว่า เม่ือแมวเขา้มาทางประตูหน้า ถา้แมวแตะท่ีเสาไม่ว่าจะแตะในลกัษณะใดก็ตาม 
ประตูหนา้จะเปิดออกและแมวจะหนีออกจากกล่องปัญหา ซ่ึงพฤติกรรมทั้งหมดจะไดรั้บการบนัทึก
ดว้ยกลอ้งถ่ายภาพยนตร์ ซ่ึงจะเร่ิมถ่ายตั้งแต่ประตูเร่ิมปิดจนกระทัง่แมวออกไปพน้จากกล่องปัญหา) 

ในการทดลอง กทัธรีจะปล่อยแมวท่ีหิวจดัเขา้ไปในกล่องปัญหา แมวจะหาทางออกทาง
ประตูหนา้ ซ่ึงเปิดแงม้อยู่ โดยมีปลายแซลมอน (Salmon) วางไวบ้นโต๊ะท่ีอยู่เบ้ืองหนา้ก่อนแลว้ 
ตลอดเวลาในการทดลอง กทัธรีจะจดบนัทึกพฤติกรรมต่าง ๆ ของแมวตั้งแต่ถูกปล่อยเขา้ไปใน
กล่องปัญหาจนหาทางออกจากกล่องได ้

ผลท่ีไดจ้ากการทดลอง สรุปไดด้งัน้ี 
1.  แมวบางตวัจะกดัเสาหลายคร้ัง 
2.  แมวบางตวัจะหนัหลงัชนเสาและหนีจากกล่องปัญหา 
3.  แมวบางตวัอาจใชข้าหนา้และขาหลงัชนเสาและหมุนรอบ ๆ เสา   
จากผลการทดลองดงักล่าว กทัธรีไดส้รุปเป็นกฎการเรียนรู้ ดงัน้ี 
-  กฎการเรียนรู้กทัธรี 
กทัธรีกล่าววา่ พฤติกรรมของมนุษยมี์ส่ิงเร้าควบคุม และการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบั

การตอบสนองจะเปล่ียนไปตามกฎเกณฑ ์เขายอมรับวา่พฤติกรรมหลายอยา่งมีจุดมุ่งหมาย  
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    พฤติกรรมใดท่ีทาํซํ้ าๆ เกิดจากกลุ่มส่ิงเร้าเดิมมาทาํใหเ้กิดพฤติกรรมเช่นนั้นอีก กทัธรีจึง
ไดส้รุปกฎการเรียนรู้ต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 

1.  กฎแห่งความต่อเน่ือง (Law of Contiguity) เม่ือมีส่ิงเร้ากลุ่มหน่ึงท่ีเกิดพร้อมกบั
อาการเคล่ือนไหว เม่ือส่ิงเร้านั้นเกิดข้ึนอีก อาการเคล่ือนไหวเดิมก็มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดตามมาดว้ย 
เช่น เม่ือมีงูมาปรากฏต่อหนา้เดก็ชาย ก. จะกลวัและวิ่งหนี ทุกคร้ังท่ีเห็นงูเดก็ชาย ก. ก็จะกลวัและวิ่ง
หนีเสมอ ฯลฯ 

2.  กฎของการกระทาํคร้ังสุดทา้ย (Law of Recency) หลกัของการกระทาํคร้ังสุดทา้ย 
(Recency) นั้น ถา้การเรียนรู้เกิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์จากการกระทาํเพียงคร้ังเดียว  ซ่ึงเป็นการกระทาํ
คร้ังสุดทา้ยในสภาพการณ์นั้น เม่ือสภาพการณ์ใหม่เกิดข้ึนอีกบุคคลจะทาํเหมือนท่ีเคยไดก้ระทาํใน
คร้ังสุดทา้ย ไม่วา่การกระทาํคร้ังสุดทา้ยจะผดิหรือถูก กต็าม 

3.  การเรียนรู้เกิดข้ึนไดแ้มเ้พียงคร้ังเดียว (One trial learning) เม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้ 
อินทรีย ์จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกมา ถา้เกิดการเรียนรู้ข้ึนแลว้แมเ้พียงคร้ังเดียว ก็นบัว่าได้
เรียนรู้แลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งทาํซํ้ าอีก หรือไม่จาํเป็นตอ้งฝึกซํ้า 

4.  หลกัการจูงใจ (Motivation) ในการทาํให้เกิดการเรียนรู้นั้น กทัธรีเน้นการจูงใจ 
(Motivation) มากกวา่การเสริมแรง ซ่ึงมีแนวความคิดเช่นเดียวกบัการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคของ            
พาฟลอฟและวตัสนั 

-  การนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 
1.  การนําหลกัการเรียนรู้ไปใช้  จากการหลกัการเรียนรู้ท่ีว่าการเรียนรู้เกิดจากการ 

กระทาํหรือการตอบสนองเพียงคร้ังเดียว ไดต้อ้งลองกระทาํหลาย ๆ คร้ัง หลกัการน้ีน่าจะใชไ้ดดี้ใน
ผูใ้หญ่มากกวา่ เดก็ และผูมี้ประสบการณ์เดิมมากกวา่ผูไ้ม่เคยมีประสบการณ์เลย 

2.  ถา้ตอ้งการให้อินทรียเ์กิดการเรียนรู้ควรใชก้ารจูงใจ เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมมากกว่า 
การเสริมแรง 

3.  เน่ืองจากแนวความคิดของกทัธรีคลา้ยคลึงกบัแนวความคิดของวตัสันมาก ดงันั้น
การนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนกเ็ป็นไปในทาํนองเดียวกนักบัทฤษฎีของวตัสนันั้นเอง 

4.  กทัธรีเช่ือว่าการลงโทษมีผลต่อการเรียนรู้ คือทาํให้อินทรียก์ระทาํในส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
เขาแยกการลงโทษออกเป็น 4 ขั้น ดงัน้ี 

4.1  การลงโทษสถานเบา อาจทาํให้ผูถู้กลงโทษมีอาการต่ืนเตน้เพียงเล็กนอ้ย แต่
ยงัคงแสดงพฤติกรรมเดิมอีกต่อไป 

4.2  การเพิ่มการลงโทษอาจทําให้ผู ้ถูกลงโทษเลิกแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ปรารถนาได ้
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4.3  ถา้ยงัคงลงโทษต่อไป การลงโทษจะเปรียบเสมือนแรงขบัท่ีกระตุน้ให้อินทร
ตอบสนอง ต่อส่ิงเร้า จนกว่าอินทรียจ์ะหาทางลดความเครียดจากแรงขบัท่ีเกิดข้ึนกทัธรีกล่าวว่าการ
เรียนรู้ท่ีแทจ้ริงเกิดจากการไดรั้บรางวลัท่ีพอใจ 

4.4  ถา้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่ดีคือพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา แลว้ลงโทษจะทาํใหมี้
พฤติกรรมอ่ืนเกิดตามมาหลงัจากถูกลงโทษ จึงควรขจดัพฤติกรรมท่ีไม่ดีเสียก่อน ก่อนท่ีจะลงโทษ 

3)  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบโอเปอแรนท ์ (Operant Conditioning        
Theory) 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบโอเปอแรนท์ (Operant Conditioning 
Theory) หรือ ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระทาํ  ซ่ึงมี สกินเนอร์ (B.F. Skinner) เป็นเจา้ของ
ทฤษฎี  สกินเนอร์ เกิดเม่ือปี ค.ศ. 1904 เขาเป็นนกัการศึกษาและนกัจิตวิทยาท่ีมีช่ือเสียงมาก เขาได้
ทดลองเก่ียวกบัการวางเง่ือนไขแบบ อาการกระทาํ (Operant Conditioning) จนไดรั้บการยอมรับ
อยา่งกวา้งขวางตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 เป็นตน้   

สกินเนอร์ไดท้ดลองการวางเง่ือนไขแบบโอเปอแรนทก์บัหนูและนกในหอ้งทดลองจน
กระทั้งไดห้ลกัการต่าง ๆ มาเป็นแนวทางการศึกษาการเรียนรู้ของมนุษย ์

สกินเนอร์มีแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขและสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
เพราะทฤษฎีน้ีตอ้งการเนน้เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงสนบัสนุนและการลงโทษ โดยพฒันาจากทฤษฎีของ 
พาฟลอฟ และธอร์นไดค ์ โดยสกินเนอร์มองว่าพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรมท่ีกระทาํต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของตนเอง  พฤติกรรมของมนุษยจ์ะคงอยู่ตลอดไป จาํเป็นตอ้งมีการเสริมแรง ซ่ึงการ
เสริมแรงน้ีมีทั้งการเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) และการเสริมแรงทางลบ (Negative 
Reinforcement) 

การเสริมแรง หมายถึง ผลของพฤติกรรมใด ๆ ท่ีทาํใหพ้ฤติกรรมนั้นเขม้แขง็ข้ึน  
การเสริมแรงทางบวก หมายถึง สภาพการณ์ท่ีช่วยให้พฤติกรรมโอเปอแรนทเ์กิดข้ึนใน

ดา้นความท่ีน่าจะเป็นไปได ้ส่วนการเสริมแรงทางลบเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพการณ์อาจจะทาํให้
พฤติกรรมโอเปอแรนทเ์กิดข้ึนได ้

ในการดา้นการเสริมแรงนั้น สกินเนอร์ให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง โดยไดแ้ยกวิธีการ
เสริมแรงออกเป็น 2 วิธี คือ 

1.  การใหก้ารเสริมแรงทุกคร้ัง (Continuous Reinforcement) เป็นการให้การเสริมแรง
ทุกคร้ังท่ี ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคต์ามท่ีกาํหนดไว ้
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2.  การใหก้ารเสริมแรงเป็นคร้ังคราว (Partial Reinforcement) เป็นการใหก้ารเสริมแรง

เป็นคร้ังคราว โดยไม่ใหทุ้กคร้ังท่ีผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์โดยแยกการเสริมแรงเป็น
คร้ังคราว ไดด้งัน้ี 

2.1  เสริมแรงตามอตัราส่วนท่ีแน่นอน 
2.2  เสริมแรงตามอตัราส่วนท่ีไม่แน่นอน 
2.3  เสริมแรงตามช่วงเวลาท่ีแน่นอน 
2.4  เสริมแรงตามช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน 

การเสริมแรงแต่ละวิธีให้ผลต่อการแสดงพฤติกรรมท่ีต่างกนั และพบว่า การเสริมแรง
ตามอตัราส่วนท่ีไม่แน่นอนจะให้ผลดีในดา้นท่ีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคจ์ะเกิดข้ึนในอตัราสูงมาก 
และเกิดข้ึนต่อไปอีกเป็นเวลานานหลงัจากท่ีไม่ไดรั้บการเสริมแรง 

จากการศึกษาและทดลองของสกินเนอร์นั้น สามารถสรุปเป็นลกัษณะ และทฤษฎีการ
เรียนรู้ของทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบโอเปอแรนทห์รือทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระทาํได้
ดงัน้ี 

-  ลกัษณะของทฤษฎีโอเปอแรนท ์
1.  การตอบสนองเกิดจากอินทรียเ์ป็นผูก้ระทาํข้ึนเอง (Operant Behavior) 
2.  การตอบสนองเกิดข้ึนโดยตั้งใจ หรือจงใจ (Voluntary Response) 
3.  ใหต้วัเสริมแรงหลงัจาก ท่ีมีการตอบสนองข้ึนแลว้ 
4.  ถือวา่รางวลัหรือตวัเสริมแรงมีความจาํเป็นมากต่อการวางเง่ือนไข ซ่ึงเป็นไปตามกฎ

แห่งความพอใจ (Law of Effect) 
5.  ผูเ้รียนตอ้งทาํอะไรอยา่งหน่ึงอยา่งใด จึงจะไดรั้บการเสริมแรง 
6.  เป็นการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวกบัการตอบสนองของกระบวนการทางสมองท่ีสูงกว่า อนัมี

ระบบประสาทกลางเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 
-  ทฤษฎีการเรียนรู้ โอเปอแรนท ์
1.  การกระทาํใด ๆ ถา้ไดรั้บการเสริมแรง จะมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนอีก ส่วนการกระทาํ

ท่ี ไม่มีการเสริมแรง แนวโนม้ท่ีความถ่ีของการกระทาํนั้นจะลดลงและหายไปในท่ีสุด 
2.  การเสริมแรงท่ีแปรเปล่ียนทาํใหก้ารตอบสนองคงทนกวา่การเสริมแรงท่ีตายตวั 
3.  การลงโทษทาํใหเ้รียนรู้ไดเ้ร็วและลืมเร็ว 
4.  การให้แรงเสริมหรือให้รางวลัเม่ืออินทรียก์ระทาํพฤติกรรมท่ีตอ้งการ สามารถช่วย

ปรับหรือปลูกฝังนิสยัท่ีตอ้งการได ้
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-  การนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 
1.  ในการสอน การให้การเสริมแรงหลงัการตอบสนองท่ีเหมาะสมของเด็กจะช่วยเพิ่ม

อตัราการตอบสนองท่ีเหมาะสมนั้น 
2.  การเวน้ระยะการเสริมแรงอย่างไม่เป็นระบบ หรือเปล่ียนรูปแบบการเสริมแรงจะ

ช่วยใหก้ารตอบสนองของผูเ้รียนคงทนถาวร 
3.  การลงโทษท่ีรุนแรงเกินไป มีผลเสียมาก ผูเ้รียนอาจไม่ไดเ้รียนรู้หรือจาํส่ิงท่ีเรียนรู้

ไม่ได ้ควรใชว้ิธีการงดการเสริมแรงเม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์
4.  หากตอ้งการเปล่ียนพฤติกรรม หรือปลูกฝังนิสัยใหแ้ก่ผูเ้รียน ควรแยกแยะขั้นตอน

ของปฏิกิริยาตอบสนองออกเป็นลาํดบัขั้น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 
และ จึงพิจารณาแรงเสริมท่ีจะใหแ้ก่ผูเ้รียน 

นอกจากน้ีการนาํทฤษฎีน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนนั้น มีแนวคิดท่ีสาํคญั คือ  
การตั้งจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมคือจะตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายไปในรูปของพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได้
อยา่งชดัเจนสาํหรับในหอ้งเรียนนั้น และตวัเสริมแรงท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่งก็ คือ ตวัเสริมแรงทุติย
ภูมิ ซ่ึงไดแ้ก่ การแสดงสีหนา้ยิม้แยม้ การชมเชยจากผูส้อน คะแนนความรู้สึกท่ีไดรั้บ ความสาํเร็จ
และโอกาสท่ีไดท้าํในส่ิงท่ีตอ้งการเป็นตน้ ในการเรียนการสอนผูส้อนจะตอ้งให ้ตวัเสริมแรงเหล่าน้ี
อย่างเหมาะสมการจดัสถานการณ์เพื่อให้ผูเ้รียนไดผ้ลตอบแทนท่ีพึงประสงค ์เช่น การเค้ียวหมาก
ฝร่ังแทนการติดบุหร่ี การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนแบบสําเร็จรูป สกินเนอร์  เ ช่ือว่า 
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บั 

1.  ความสามารถของแต่ละบุคคล 
2.  โอกาสในการฝึกฝนของแต่ละคน 
3.  แรงจูงใจ (รางวลัหรือส่ิงสนับสนุนรวมทั้ งกาํลังใจ) ซ่ึงจาํเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของ การเรียนรู้ ส่วนการลงโทษจะใหผ้ลตรงขา้ม 
4.  บุคคลเคยมีประสบการณ์ในการเผชิญกบัปัญหาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมาก่อนก ็

จะสามารถแกปั้ญหาไดง่้าย กวา่การแกปั้ญหาใหม่ 
5.  การถ่ายทอดการเรียนรู้ท่ีดี จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ไดดี้ 
2.3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮลัล ์(Hull’s Systematic Behavior Theory) 
คาร์ก แอล ฮลัล ์(Clark L. Hull) เป็นนกัจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมท่ีมีช่ือเสียงผูห้น่ึงของ

สหรัฐอเมริกา  มีช่วงชีวิตอยูใ่นระหว่าง ปี ค.ศ. 1884 – 1952 และไดท้าํการทดลองทางดา้นจิตวิทยา
การเรียนรู้จนมีช่ือเสียงโด่งดงั การทดลองดงักล่าวคือ การทดลองโดยฝึกใหห้นูกดคาน โดยแบ่งหนู
ออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มอดอาหาร 24 ชัว่โมง และแต่ละกลุ่มมีแบบแผนในการเสริมแรงแบบ
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ตายตวัต่างกนั บางกลุ่มกดคาน 5 คร้ัง จึงไดอ้าหาร ไปจนถึงกลุ่มท่ีกด 90 คร้ัง จึงไดอ้าหาร และอีก
พวกหน่ึงทดลองแบบเดียวกนัแต่อดอาหาร 3 ชัว่โมง ปรากฏว่ายิ่งอดอาหารมาก คือ มีแรงขบัมาก 
จะมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม คือ จะทาํให้การเช่ือมโยงระหว่างอวยัวะรับสัมผสั 
(Receptor) กบัอวยัวะแสดงออก (Effector) เขม้แขง็ข้ึน ดงันั้นเม่ือหนูหิวมาก จึงมีพฤติกรรมกดคาน
เร็วข้ึน 

-  กฎการเรียนรู้ฮลัล ์
1. กฎแห่งสมรรถภาพในการตอบสนอง (Law of Reactive Inhibition) หรือการยบัย ั้ง

ปฏิกิริยา คือ ถา้ร่างกายเกิดความเหน่ือยลา้ การตอบสนองหรือการเรียนรู้จะลดลง 
2. กฎแห่งการลาํดบักลุ่มนิสัย (Law of Habit Hierarchy) เม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้ แต่ละ

คนจะมีการตอบสนองต่างๆ กนั ในระยะแรกการแสดงออกมีลกัษณะง่าย ๆ ต่อเม่ือเรียนรู้มากข้ึนก็
สามารถ เลือกแสดงการตอบสนองในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือถูกตอ้งตามมาตรฐานของสงัคม 

3. กฎแห่งการใกลจ้ะบรรลุเป้าหมาย (Goal Gradient Hypothesis) เม่ือผูเ้รียนยิ่งใกล้
บรรลุ เป้าหมายเท่าใดจะมีสมรรถภาพในการตอบสนองมากข้ึนเท่านั้น  การเสริมแรงท่ีให้ในเวลา
ใกลเ้คียง เป้าหมายจะช่วยทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด 

-  การนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 
1.  ในการจดัการเรียนการสอน ควรคาํนึงถึงความพร้อม ความสามารถและเวลาท่ี

ผูเ้รียนจะเรียนไดดี้ท่ีสุด 
2.  ผูเ้รียนมีระดับของการแสดงออกไม่เท่ากัน ในการจดัการเรียนการสอน ควรให้

ทางเลือกท่ี หลากหลาย เพื่อผูเ้รียนจะไดส้ามารถตอบสนองตามระดบัความสามารถของตน 
3.  การใหก้ารเสริมแรงในช่วงท่ีใกลเ้คียงกบัเป้าหมายมากท่ีสุด จะช่วยทาํใหผู้เ้รียนเกิด

การเรียนรู้ไดดี้ 
นอกจากน้ีฮลัลย์งักล่าวถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้ดงัน้ี 
1.  ความสามารถ (Capacity) ในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั 
2.  การจูงใจ (Motivation) คือ การช่วยให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ข้ึน โดยการสร้าง          

แรงขบั (Drive) ใหเ้กิดข้ึนมาก ๆ ในตวัผูเ้รียน 
3.  การเสริมแรง (Reinforcement) ฮลัลเ์นน้ว่าการเสริมแรงทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดดี้ 

และเนน้ จาํนวนคร้ังของการเสริมแรงมากกวา่ปริมาณของการเสริมแรงท่ีใหใ้นแต่ละคร้ัง 
4.  ความเขา้ใจ (Understanding) การเรียนรู้โดยการสร้างความเขา้ใจให้เกิดข้ึนอย่าง

แทจ้ริง เม่ือ ไปประสบปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกบัประสบการณ์เดิม ยอ่มจะแกปั้ญหาโดยใชค้วามเขา้ใจ
ได ้เป็นผลสาํเร็จอยา่งดียิง่ 
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5.  การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) ถา้การเรียนใหม่คลา้ยคลึงกบัการ

เรียนรู้เดิมในอดีต อินทรียจ์ะสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ใหม่เหมือนกบัการเรียนรู้เดิม 
6.  การลืม (Forgetting) เม่ือกาลเวลาผา่นไปนาน ๆ และอินทรียไ์ม่ไดใ้ชส่ิ้งเร้าท่ีเรียนรู้

นั้นบ่อย ๆ (Law of Disused) จะทาํใหเ้กิดการลืมได ้
2.3.3  ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค ์(Thorndike’s Connectionism Theory) 
เอ็ดเวิร์ด ลี ธอร์นไดค ์(Edward Lee Thorndike) เป็นนกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั เกิด

วัน ท่ี  31 สิ ง ห า ค ม  ค . ศ .  1814 ท่ี เ มื อ ง วิ ล เ ล่ี ย ม เ บ อ ร่ี  ( Williambury) รั ฐ แ มซซ า ชู เ ส ท 
(Massachusetts) และส้ินชีวิตวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ท่ีเมืองมอนทโ์ร (Montrore) รัฐนิวยอร์ค 
(New York) เขาเร่ิมการทดลองเม่ือปี  ค.ศ. 1898 เก่ียวกบัการใชหี้บกล (Puzzle-box) ทดลองการ
เรียนรู้จนมีช่ือเสียง หลังจากนั้ นในปี ค.ศ. 1899 เขาได้สอนอยู่ท่ีวิทยาลัยครู ในมหาวิทยาลัย
โคลมัเบีย (Columbia University) ซ่ึง ณ ท่ีนั้นเขาไดศึ้กษาเก่ียวกบัการเรียนรู้ กระบวนการต่าง ๆ ใน
การเรียนรู้ และธรรมชาติของภาษาองักฤษทั้งของมนุษยแ์ละสตัว ์

ธอร์นไดค ์ไดใ้ห้กาํเนิดทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีหน่ึงข้ึนมา ซ่ึงเป็นท่ียอมรับแพร่หลาย
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1899 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั ทฤษฎีของเขาเนน้ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า
กบัการตอบสนอง 

-  หลกัการเรียนรู้ของทฤษฎีธอร์นไดค ์
ทฤษฎีของธอร์นไดคเ์รียกว่าทฤษฎีการเช่ือมโยง (Connectionism Theory) ทฤษฎีน้ี

กล่าวถึงการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า (Stimulus - S) กบัการตอบสนอง(Response - R) โดยมีหลกั
เบ้ืองตน้ว่า “การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง โดยท่ีการตอบสนอง
มกัจะออกมาเป็นรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ จนกวา่จะพบรูปแบบท่ีดี หรือเหมาะสมท่ีสุด เราเรียก
การตอบสนองเช่นน้ีว่าการลองถูกลองผดิ (Trial and error) นัน่คือการเลือกตอบสนองของผูเ้รียนรู้
จะกระทาํดว้ยตนเองไม่มีผูใ้ดมากาํหนดหรือช้ีช่องทางในการปฏิบติัให้และเม่ือเกิดการเรียนรู้ข้ึน
แลว้ การตอบสนองหลายรูปแบบจะหายไปเหลือเพียงการตอบสนองรูปแบบเดียวท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
และพยายามทาํให้การตอบสนองเช่นนั้นเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้าท่ีตอ้งการให้เรียนรู้ต่อไปเร่ือย ๆจาก
ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้สามารถเขียนเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี 
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จากแผนผงัอธิบายได้ว่า ถ้ามีส่ิงเร้าท่ีต้องการให้เกิดการเรียนรู้มากระทบอินทรีย ์
อินทรียจ์ะเลือกตอบสนองเองแบบเดาสุ่มหรือลองผิดลองถูก (Trial and error) เป็นR1, R2, 
R3 หรือ R  อ่ืน ๆ  จนกระทัง่ได้ผลท่ีพอใจและเหมาะสมท่ีสุดของทั้งผูใ้ห้เรียนและผูเ้รียน การ
ตอบสนองต่าง ๆ ท่ีไม่เหมาะสมจะถูกกาํจดัท้ิงไปไม่นาํมาแสดงการตอบสนองอีก เหลือไวเ้พียงการ
ตอบสนองท่ีเหมาะสมคือกลายเป็น S-R แลว้ทาํใหเ้กิดการเช่ือมโยงไปเร่ือย ๆ ระหวา่ง S กบั R นั้น 

เพื่อสนับสนุนหลักการเ รียนรู้ดังกล่าว  ธอร์นไดค์ได้สร้างสถานการณ์ ข้ึนใน
ห้องทดลอง   เพื่อทดลองให้แมวเรียนรู้ การเปิดประตูกรงของหีบกลหรือกรงปริศนาออกมากิน
อาหาร ดว้ยการกดคานเปิดประตู  ซ่ึงจากผลการทดลองพบวา่ 

1.  ในระยะแรกของการทดลอง แมวจะแสดงพฤติกรรมเดาสุ่มเพื่อจะออกมาจากกรงมา
กินอาหารใหไ้ด ้

2.  ความสําเร็จในคร้ังแรก เกิดข้ึนโดยบงัเอิญ โดยท่ีเทา้ของแมวบงัเอิญไปแตะเขา้ท่ี
คานทาํใหป้ระตูเปิดออก แมวจะวิ่งออกไปทางประตูเพื่อกินอาหาร 

3.  พบว่ายิง่ทดลองซํ้ ามากเท่าใดพฤติกรรมเดาสุ่มของแมวจะลดลง จนในท่ีสุดแมวเกิด
การเรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งคานกบัประตูกรงได ้

4.  เม่ือทาํการทดลองซํ้ าอีกต่อไปเร่ือย ๆ แมวเร่ิมเกิดการเรียนรู้โดยการลองถูกลองผิด
และรู้จกัท่ีจะเลือกวิธีท่ีสะดวกและสั้นท่ีสุดในการแกปั้ญหา โดยท้ิงการกระทาํอ่ืน ๆ ท่ีไม่สะดวก
และไม่เหมาะสมเสีย 

5.  หลงัจากการทดลองครบ 100 คร้ัง ท้ิงระยะเวลานานประมาณ 1 สัปดาห์แลว้ทดสอบ 
โดยจบัแมวตวันั้นมาทาํให้หิวแลว้จบัใส่กรงปริศนาใหม่ แมวจะใชอุ้ง้เทา้กดคานออกมากินอาหาร
ทางประตูท่ีเปิดออกไดท้นัที 

ดงันั้น  จากการทดลองจึงสรุปไดว้่า แมวเรียนรู้วิธีการเปิดประตูโดยการกดคานไดด้ว้ย
ตนเองจากการเดาสุ่ม หรือแบบลองถูกลองผิด จนไดว้ิธีท่ีถูกตอ้งท่ีสุด และพบว่ายิ่งใชจ้าํนวนคร้ัง
การทดลองมากข้ึนเท่าใด ระยะเวลาท่ีใช้ในการแก้ปัญหาคือเปิดประตูกรงออกมาไดย้ิ่งน้อยลง
เท่านั้น  และจากผลการทดลองดงักล่าว สามารถสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ (ทิศนา  แขมมณี, 2548, น.
51)   ไดด้งัน้ี 
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-  กฎการเรียนรู้ธอร์นไดค ์
1.  กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ ถา้ผูเ้รียนมีความ

พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
2.  กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) การฝึกหดัหรือกระทาํบ่อย ๆ ดว้ยความเขา้ใจ

จะทาํใหก้ารเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถา้ไม่ไดก้ระทาํซํ้าบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และใน
ท่ีสุดอาจลืมได ้

3.  กฎแห่งการใช ้(Law of Use and Disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิง
เร้ากบัการตอบสนอง ความมัง่คงของการเรียนรู้จะเกิดข้ึน หากไดมี้การนาํไปใชบ่้อย ๆ หากไม่มีการ
นาํไปใชอ้าจมีการลืมเกิดข้ึนได ้

4.  กฎแห่งผลท่ีพึงพอใจ (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดรั้บผลท่ีพึงพอใจยอ่มอยากจะ
เรียนรู้ต่อไป แต่ถา้ไดรั้บผลท่ีไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดงันั้นการไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ จึงเป็น
ปัจจยัสาํคญัในการเรียนรู้ 

-  การประยกุตใ์ชใ้นดา้นการเรียนการสอน 
1.  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดล้องผิดลองถูกดว้ยตนเองบา้ง จะเป็นการช่วยให้ผูเ้รียน

เกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา โดยสามารถจดจาํผลจากการเรียนรู้ได้ดี รวมทั้ งเกิดความ
ภาคภูมิใจในการทาํส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

2.  การสํารวจความพร้อมหรือการสร้างความพร้อมทางการเรียนให้แก่ผูเ้รียนเป็น
ส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งดาํเนินการก่อนการเรียนเสมอ 

3.  หากตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในเร่ืองใดแลว้ ตอ้งให้ผูเ้รียนมีความรู้และความ
เขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ อยา่งถ่องแท ้ และใหผู้เ้รียนฝึกฝนอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

4.  เม่ือผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แลว้ ควรใหผู้เ้รียนฝึกนาํการเรียนรู้นั้นไปใช ้
5.  การใหผู้เ้รียนไดรั้บผลท่ีน่าพึงพอใจ จะช่วยใหก้ารเรียนการสอนประสบความสาํเร็จ 
 

2.4  ชุดกจิกรรม 
2.4.1  ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 อุษา รัตนบุปผา (2547, น.16) ไดส้รุปไวว้่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จะช่วยส่งเสริมให้
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ตามจุดประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยยึด
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละ
บุคคลนอกจากน้ีแลว้ยงัทราบผลการปฏิบติักิจกรรมนั้นอยา่งรวดเร็ว ทา้ใหไ้ม่เกิดความเบ่ือหน่าย 
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หรือเกิดความทอ้แทใ้นการเรียน เพราะผูเ้รียนสามารถกลบัไปศึกษาเร่ืองท่ีตนเองยงัไม่เขา้ใจใหม่ 
โดยไม่ตอ้งกงัวลวา่จะทาํใหเ้พื่อนเสียเวลาคอย หรือตามเพ่ือนไม่ทนั 

 ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์ (2548, น. 27) ชุดกิจกรรมหมายถึง ส่ือการสอนท่ีครูสร้างข้ึน
ประกอบดว้ยส่ือ วสัดุ อุปกรณ์หลายชนิดประกอบเขา้กนัเป็นชุด เพื่อใหเ้กิดความสะดวกต่อการใช้
ในการเรียนการสอน และทาํให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ทั้งดา้น
ความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

 นลินี อินดีคาํ (2551, น.13) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมคือ การนาํส่ือการสอนหลายอยา่งมา
ประสมกนัเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาวิชา ใหแ้ก่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งรวดเร็ว บรรลุวตัถุประสงคใ์น
การเรียนการสอนท่ีตั้งไว ้โดยใหผู้เ้รียนใชเ้รียนดว้ยตนเอง หรือทั้งผูเ้รียนและผูส้อนใชร่้วมกนั เพื่อ
ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากท่ีกล่าวมาแลว้พอสรุปไดว้่า ชุดกิจกรรม หมายถึง ส่ือประสมท่ีครูผูส้อนสร้างข้ึน
โดยมีการวางแผนการผลิตอยา่งเป็นระบบ เพื่อนาํมาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนน้ให้
นกัเรียนสามารถศึกษา และปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะไดด้ว้ยตนเอง โดยใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา
ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2.4.2  ประเภทของชุดกิจกรรม 
จากการศึกษาประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไดมี้ผูแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว้

ต่างกนัไดด้งัน้ี 
 (บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2545, น. 94 – 95 ; อา้งถึงใน ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์, 2548, น. 

27)ไดแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว ้3 ประเภท ดงัน้ี 
1.  ชุดกิจกรรมสาํหรับประกอบการบรรยาย สาํหรับครู ใชเ้ป็นตวักาํหนดกิจกรรมและ

ส่ือการเรียน ใหค้รูใชป้ระกอบการบรรยาย เพ่ือเปล่ียนบทบาทการพดูของครูใหล้ดนอ้ยลง และเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมมากข้ึน ชุดกิจกรรมน้ี จะมีเน้ือหาหน่วยเดียวใชก้บันกัเรียนทั้งชั้น 

2.  ชุดกิจกรรมสาํหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม ชุดกิจกรรมน้ีมุง้เนน้ท่ีตวัผูเ้รียนไดป้ระกอบ
กิจกรรมร่วมกนั ชุดกิจกรรมน้ี จะประกอบดว้ยชุดกิจกรรมยอ่ยท่ีมีจาํนวนเท่ากบัศูนยกิ์จกรรมนั้น
ผูเ้รียนอาจจะตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กนอ้ยในระยะเร่ิมเท่านั้น ในขณะทาํกิจกรรม
หากมีปัญหาผูเ้รียนสามารถซกัถามครูไดเ้สมอ 

3.  ชุดกิจกรรมเป็นรายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมท่ีจดัระบบขั้นตอนเพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้รียน
ดว้ยตนเองตามลาํดบัขั้นความสามารถของแต่ละบุคคล เม่ือจบแลว้จะทาํการทดสอบประเมิน
ความกา้วหนา้ และศึกษาชุดอ่ืนต่อไปตามลาํดบัเม่ือมีปัญหา จะปรึกษากนัไดร้ะหว่างผูเ้รียน และ
ผูส้อนพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือทนัทีในฐานะผูป้ระสานงานหรือผูช้ี้แนะแนวทาง 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น. 142) กล่าวถึงประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ว่า

แบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ 
1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับครูท่ีกาํหนดกิจกรรมและ

ส่ือการสอนให้ครูไดใ้ชป้ระกอบการสอนแบบบรรยาย โดยมีหัวขอ้เน้ือหาท่ีจะบรรยาย และ
กิจกรรมท่ีจดัไวต้ามลาํดบัขั้นตอน ส่ือท่ีใชอ้าจเป็นสไลด์ประกอบเสียงบรรยายในแถบเสียง 
แผนภูมิ ภาพยนตร์และกิจกรรมกลุ่ม 

2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับกิจกรรมกลุ่ม มุ่งใหน้กัเรียนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึง
อาจจดัการเรียนการสอนเป็นศูนยก์ารเรียน โดยวางเคา้โครงเร่ือง จดัประเด็นเน้ือหาหน่วยความรู้ท่ี
เป็นอิสระจากกนั สามารถเรียนรู้จบในหน่วยความรู้แต่ละเร่ืองท่ีมีสัดส่วนเน้ือหาใกลเ้คียงกนั อาจ
จดัหน่วยความรู้ใหไ้ดป้ระมาณ 3 – 5 เร่ือง ตามสัดส่วนของการแบ่งประเด็นเน้ือหาแต่ละเร่ือง และ
เวลาท่ีใชศึ้กษาในแต่ละศูนย ์ กิจกรรมในศูนยจ์ดัในรูปแบบเรียนเป็นรายบุคคล หรือเรียนร่วมกนั
เป็นกลุ่ม มีส่ือการเรียน บทเรียน แบบฝึกครบตามจาํนวนนกัเรียนในแต่ละศูนย ์

3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียน เพื่อให้
เรียนรู้ดว้ยตนเองตามลาํดบันั้น ความสามารถของแต่ละคนเม่ือเรียนจบแลว้ จะทดสอบประเมินผล
ความกา้วหนา้แลว้จึงศึกษาชุดอ่ืน ๆ ต่อไปตามลาํดบั ถา้มีปัญหานกัเรียนสามารถปรึกษากนัได ้โดย
ผูส้อนพร้อมท่ีจะช่วยเหลือแนะนาํ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบน้ี จดัข้ึนเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล ให้พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปไดถึ้งขีดสุดของความสามารถเป็น
รายบุคคล 

จากแนวคิดดงัท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า การแบ่งประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น แบ่ง
ตามลกัษณะของผูใ้ช ้ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยตอบสนองความตอ้งการ และความสามารถ
ของนกัเรียนแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละประเภทจะมีคาํแนะนาํวธีิการใช ้และการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอยา่ง
มีระบบ มีขั้นตอนจากง่ายไปสู่ยาก ทาํใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยตนเอง และเป็นไปใน
แนวเดียวกนั ทั้งน้ีเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไดมี้การกาํหนดวตัถุประสงค ์ เชิงพฤติกรรมท่ี
แน่นอน และชดัเจนในการท่ีจะใหน้กัเรียนทาํกิจกรรม และแสดงพฤติกรรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ตอ้งการจะประเมิน 

2.4.3  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนนั้น ผูส้ร้าง

จาํเป็นตอ้งศึกษาองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมว่า มีองคป์ระกอบใดบา้ง เพื่อจะไดก้าํหนด
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องค์ประกอบของชุดกิจกรรมท่ีตอ้งการสร้างข้ึน ซ่ึงได้มีนักการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 

ฮุสตนั และคนอ่ืนๆ (Houston ; et al. 1972: p. 10 – 15) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุด
การเรียนไว ้ดงัน้ี 

1.  คาํช้ีแจง (Prospectus) ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงความสาํคญัของจุดมุ่งหมายขอบข่ายชุด
การเรียนการสอน ส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ก่อนเรียนและขอบข่ายของกระบวนการทั้งหมดในชุด
การเรียน 

2.  จุดมุ่งหมาย (Objectives) คือ ขอ้ความท่ีแจ่มชดั ไม่กาํกวมท่ีกาํหนดว่าผูเ้รียนจะ
ประสบความสาํเร็จอะไรหลงัจากเรียนแลว้ 

3.  การประเมินผลเบ้ืองตน้ (Pre-assessment) มีจุดประสงค ์2 ประการ คือ เพื่อทราบว่า 
ผูเ้รียนอยูใ่นขั้นการเรียนจากชุดการเรียนการสอนนั้น และเพื่อดูว่าเขาไดส้ัมฤทธ์ิผลตามจุดประสงค์
เพียงใด การประเมินเบ้ืองตน้น้ี อาจจะอยูใ่นรูปของการทดสอบแบบขอ้เขียน ปากเปล่า การทาํงาน 
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อคาํถามง่ายๆ เพื่อใหรู้้ถึงความตอ้งการและความสนใจ 

4.  การกาํหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือ การกาํหนดแนวทางและวิธีการ   
5.  การประเมินขั้นสุดทา้ย (Post- assessment) เป็นขอ้ทดสอบเพ่ือวดัผลการเรียน

หลงัจากท่ีเรียนแลว้ 
2.4.4  ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

นกัการศึกษาหลายท่าน ไดเ้สนอขั้นตอนการในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยดึ
เป็นหลกัในการสร้างวา่ จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไรไว ้ดงัน้ี 

 (สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ, 2550, น. 53 – 55) กล่าวว่า ขั้นตอนในการผลิตชุด
กิจกรรมการเรียนรู้มี 11 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กาํหนดเร่ืองเพื่อทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจกาํหนดตามเร่ืองในหลกัสูตรหรือ
กาํหนดเร่ืองใหม่ข้ึนมากไ็ด ้การจดัแบ่งเร่ืองยอ่ยจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหา และลกัษณะการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ การแบ่งเน้ือเร่ืองเพื่อทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละระดบัยอ่มไม่
เหมือนกนั 

2.  กาํหนดหมวดหมู่เน้ือหา และประสบการณ์ อาจกาํหนดเป็นหมวดวิชา หรือบูรณา
การแบบสหวิทยาการไดต้ามความเหมาะสม 

3.  จดัเป็นหน่วยการสอน จะแบ่งเป็นก่ีหน่วย หน่วยหน่ึง  จะใชเ้วลานานเท่าใดนั้นควร
พิจารณาใหเ้หมาะสมกบัวยั และระดบัชั้นนกัเรียน 
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4.  กาํหนดหวัเร่ือง จดัแบ่งหน่วยการสอนเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ เพื่อสะดวกแก่การเรียนรู้ 

แต่ละหน่วยควรประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย ๆ หรือประสบการณ์ในการเรียนรู้ประมาณ 4 – 6 ขอ้ 
5.  กาํหนดความคิดรวบยอดหรือหลกัการ ตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจนว่าจะใหน้กัเรียนเกิด

ความคิดรวบยอดหรือสามารถสรุปหลกัการ แนวคิดอะไร ถา้ผูส้อนเองยงัไม่ชดัเจนว่า จะให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง การกาํหนดกรอบความคิด หรือหลกัการก็จะไม่ชดัเจน ซ่ึงจะรวม
ไปถึงการจดักิจกรรม เน้ือหาสาระ ส่ือ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ กจ็ะไม่ชดัเจนตามไปดว้ย 

6.  กาํหนดจุดประสงคก์ารสอน หมายถึง จุดประสงคท์ัว่ไป และจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม รวมทั้งการกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ไวใ้หช้ดัเจน 

7.  กาํหนดกิจกรรมการเรียน ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการเลือก และผลิตส่ือการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยา่ง ท่ี
นกัเรียนปฏิบติั เช่น การอ่าน การทาํกิจกรรมตามบตัรคาํสั่ง การเขียนภาพ การทดลอง การตอบ 
คาํถาม การเล่นเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เป็นตน้ 

8. กาํหนดแบบประเมินผล ตอ้งออกแบบประเมินผลให้ตรงกบัวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม โดยใชก้ารสอบแบบอิงเกณฑ ์ (การวดัผลท่ียึดเกณฑ ์ หรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น
วตัถุประสงค ์โดยไม่มีการนาํไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน) เพื่อใหผู้ส้อนทราบว่าหลงัจากผา่นกิจกรรม
การเรียนรู้มาเรียบร้อยแลว้ นกัเรียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ย
เพียงใด 

9.  เลือก และผลิตส่ือการสอน วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการท่ีผูส้อนใชถื้อเป็นส่ือการสอน
ทั้งส้ิน เม่ือผลิตส่ือการสอนในแต่ละหวัเร่ืองเรียบร้อยแลว้ ควรจดัส่ือการสอนเหล่านั้นแยกออกเป็น
หมวดหมู่ในกล่องหรือแฟ้มท่ีเตรียมไว ้ก่อนนาํไปหาประสิทธิภาพเพื่อหาความตรงความเท่ียงก่อน
นาํไปใช ้เราเรียกส่ือการสอนแบบน้ีวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

10.  สร้างขอ้ทดสอบก่อนและหลงัเรียนพร้อมทั้งเฉลย การสร้างขอ้สอบเพื่อทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน ควรสร้างให้ครอบคลุมเน้ือหา และกิจกรรมท่ีกาํหนดให้เกิดการเรียนรู้ โดย
พิจารณาจากจุดประสงคก์ารเรียนรู้เป็นสาํคญั ขอ้สอบไม่ควรมากเกินไปแต่ควรเนน้กรอบความรู้
สาํคญัในประเด็นหลกัมากกว่ารายละเอียดปลีกยอ่ย หรือถามเพื่อความจาํเพียงอยา่งเดียว และเม่ือ
สร้างเสร็จแลว้ควรทาํเฉลยไวใ้หพ้ร้อม ก่อนส่งไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

11.  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เม่ือสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ตอ้งนาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ ไปทดสอบโดยวิธีการต่าง ๆ ก่อนนาํไปใชจ้ริง 
เช่น ทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ข ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครอบคลุม และความ
ตรงของเน้ือหา เป็นตน้ 
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2.5  หลกัการสอนดนตรีสากลและโสตทกัษะ 
2.5.1  หลกัการสอนตามแนวคิดของ โคดาย  

โคไดวางปรัชญาการเรียนการสอนดนตรี ซ่ึงใชเ้ป็นแนวทางพื้นฐานในการจดัการสอน
ดงัน้ี  

1.  ความสามารถทางดนตรีไดแ้ก่ การอ่าน การเขียน และการคิด เป็นสิทธิ ของ
มนุษยชาติ   

2.  การเร่ิมตน้การเรียนรู้ทางดนตรี ควรเร่ิมตน้ดว้ยเคร่ืองดนตรีธรรมชาติ ท่ีทุกคนมีอยู ่
ประจาํตวั คือ เสียงร้อง ซ่ึงจะทาํใหด้นตรีซาบซ้ึงเขา้ไปอยูใ่นจิตใจเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ท่ีแทจ้ริง  

3.  การเรียนรู้ทางดนตรีท่ีจะทาํให้เกิด การรับรู้ทางดนตรีโดยสมบูรณ์ควรเร่ิมเรียน
ตั้งแต่เดก็ๆ ในระดบัประถมศึกษา หรือในระดบัอนุบาลศึกษา  

4.  ใน ทาํนอง เดียวกบัการเรียนรู้ภาษาซ่ึงมีภาษาแม่เป็นภาษาหลกั วรรณคดี ดนตรีท่ี
ควรนาํมาใชใ้นการเร่ิมตน้ ควรเป็นดนตรีพื้นบา้น ซ่ึงจดัเป็นภาษาแม่ทางดนตรี  

5.  วรรณคดีดนตรีท่ีควร นาํมาใช ้ไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นบา้นหรือดนตรีประเภทอ่ืนๆ 
ควรเป็นดนตรีท่ีมีคุณค่าเพียงพอ  

จากปรัชญาการสอนดนตรีท่ีโคไดไดก้ล่าวไว ้สามารถนาํมากาํหนดเป็นจุดมุ่งหมายใน
การสอนดนตรีไดด้งัน้ี  

1.  พฒันาความสามารถทางดนตรีท่ีมีอยูใ่นตวัผูเ้รียนแต่ละคนใหส้มบูรณเตม็ท่ี  
2.  มีความรู้ความเขา้ใจในดนตรี โดยสามารถอ่าน เขียน และสร้างสรรค ์ดนตรีไดอ้ยา่ง 

คล่องแคลว้ตามหลกัทฤษฎีดนตรี  
3.  ถ่ายทอดวรรณคดีพื้นบา้นของผูเ้รียนใหผู้เ้รียนไดรู้้จกั ซ่ึงเป็นวฒันธรรมทาง ดนตรี

ท่ี ควรภูมิใจ  
4.  มีความรู้ความเขา้ใจกบัวรรณคดีดนตรีอ่ืนๆ ท่ีมีคุณคาควรแก่การศึกษาในลกัษณะ 

ของ การฟัง การแสดง การวิเคราะห์เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดความรัก และความซาบซ้ึงใน ดนตรี (ณรุทธ์ 
สุทธจิตต,์ 2543, น. 111 - 112, อา้งอิงจาก Kodaly, 1974) 

วิธีการสอนของโคดาย 
โคดายไดใ้ห้ความสําคญักบัผูเ้รียนซ่ึงเป็นหลกัเดียวกบัจิตวิทยาของเด็ก คือ การเรียน

การสอนดนตรีควรมีระดบัความยากง่ายเหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก ควรนาํเสนอส่ิงง่ายๆ ก่อน
นาํเสนอส่ิงท่ียาก เนน้การจดัระบบขั้นตอนของสาระดนตรีโดยคาํนึงถึงความยากง่าย (ธวชัชยั นาค
วงษ,์ 2543, น. 3-17) 
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กั ซ่ึงรวมไปถึ
ยนาํส่ิงต่างๆต
ทางดนตรีต่อ
ng) ไดแ้ก่การ
so la ti) ในกา
ไมเนอร์ เคล่ือ
 F G แทนเสีย

นควบคู่ไปกบั
รู้ระดบัเสียงไ
อง จอร์น เดอ

ารอ่านโนต้ข

การเล่นเคร่ือ
านโนต้ดว้ย ใ
วะของทาํนอง
ใหผู้เ้รียนร้อง
หนด ทาํใหรั้บ
วกบัระดบัเสีย

ถึงการอ่านโน
ต่อไปน้ีมาช่ว
ไป 
รใชร้ะบบเรีย
ารร้องและอ่า
อนท่ีไปตามบ
ยง ลา ที โด เร

บการอ่านโนต้
ไดง่้าย เป็นไ
อร์เวน คิดข้ึน

 

องโคดาย 

งดนตรีเป็นกิ
นกระบวนกา
งโดยสมํ่าเสม
งเพลงและให้
บรู้เก่ียวกบัเสี
ยงและบทเพล

นต้ดว้ย วิธีสอ
ยในการสอน

ยกช่ือตวัโนต้ซ
านโดยใหต้วัโ
บนัไดเสียงต่
ร มี ฟา ซอล 

ต ซ่ึงช่วยใหก้
ปตามหลกัพั
นมา โดยลกัษ

กิจกรรมท่ีจดั
ารร้องน้ีโคได
มอ วิธีการหน่ึ
หห้ยดุร้องแต่ใ
สยงทั้งในความ
ลงท่ีเรียนไปด
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อนโคดาย
น ร้องและ

ซ่ึงมาจาก
โทนิค คือ 
างๆ และ
 ควบคู่ไป

การเรียนรู้
พฒันาการ
ษณะของ

 ให้กบั
ดเนน้ การ
ง คือ การ
ใหร้้องใน
มคิด และ
ดว้ยเสมอ 
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เช่น ครูอาจจะทาํสัญญาณมือในวรรคตอนของเพลงใดเพลงหน่ึงท่ีเรียนไป และให้ผูเ้รียนตอบว่า
เพลงอะไร หรืออาจจะตบจงัหวะของทาํนองเพลงหน่ึง และใหผู้เ้รียนตอบว่าเป็นจงัหวะของทาํนอง
เพลงอะไร หรืออาจ จะฮมัทาํนองเพลงตอนใดตอนหน่ึงของเพลงหน่ึง และใหผู้เ้รียนตอบช่ือเพลง 

2.5.2  ทฤษฎีการสอนดนตรี Solfege   
ชชัวาล  อรรถกิจโกศล (2009) กล่าวว่า Solfege “ซอลเฟจ” ตามศพัทห์มายถึง ระบบ

การออกเสียงหรือการร้องเป็นช่ือโนต้ว่า "โด เร มี..." หรือท่ีเรียกว่า “Sol-fa System”  นอกจากนั้น 
“ซอลเฟจ” ยงัหมายถึง “วิชาทฤษฎีดนตรีภาคปฏิบติั” (Practical Theory) โดยเป็นการเรียนการสอน
ทฤษฎีดนตรีท่ีทาํให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงสัญลกัษณ์ทางดนตรีกบัเสียงท่ีแทจ้ริงเขา้ดว้ยกนัได ้
โดยเนน้ท่ีการอ่านและร้องโนต้ต่างๆ  การเรียนทฤษฎีดนตรีบนกระดานหรือในกระดาษเพียงอยา่ง
เดียวไม่สามารถทาํให้ผูเ้รียนเข้าถึง “เสียง” ท่ีแท้จริงได้ ผูเ้รียนย่อมไม่เข้าใจว่า “เสียง” กับ 
“สัญลกัษณ์” หรือ “ช่ือ” ต่างๆ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรเช่นไม่เขา้ใจว่า โนต้เขบต็ 1 ชั้น ต่างกบั
โนต้เขบด็ 2 หรือ 3 ชั้นอยา่งไรหรือ ไม่เขา้ใจว่าขั้นคู่ 3 เมเจอร์ต่างกบัขั้นคู่ 3 ไมเนอร์อยา่งไร เป็น
ตน้ การเรียนว่า “โนต้เขบต็ 2 ชั้น 2 ตวั มีค่าเท่ากบัโนต้เขบต็ 1 ชั้น 1 ตวั” หรือการเรียนว่า “ขั้นคู่ 3 
เมเจอร์ เป็นขั้นคู่ท่ีกวา้งกว่า ขั้นคู่ 3 ไมเนอร์ อยู่คร่ึงเสียง (Semi-tone)” เหล่าน้ีเป็นตน้ ย่อมไม่
สามารถทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจได ้เขา้ทาํนอง “รู้จกัช่ือแต่ไม่รู้จกัตวั” ความจริงคือ การเรียนทฤษฎีดนตรี
ตอ้งไม่ใช่แค่การฟังคาํอธิบายเพียงอย่างเดียว แต่ผูเ้รียนตอ้งไดย้ินเสียงจริง แลว้ใชป้ากร้องเสียง
ทาํนองนั้นออกมา หรือใชเ้คร่ืองดนตรีเล่นเสียงทาํนองนั้น เพื่อใหผู้เ้รียนนั้นเกิดการจดจาํในส่ิงท่ีได้
เรียนทาง ความคิด การไดย้นิ และการปฏิบติั 

2.5.3  ความหมายของการสอนโสตทกัษะ 
การสอนโสตทกัษะ คือ การฝึกความสามารถทางดา้นการฟังในเร่ืองคุณสมบติัของเสียง

ไม่วา่จะเป็นเร่ืองจงัหวะ อตัราจงัหวะ ทาํนอง เสียงประสาน ขั้นคู่เสียง รูปแบบทางดนตรี สีสันและ
ลกัษณะของเสียงเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถทางด้านการฟังและการได้ยินท่ีดี และมี
พฒันาการทางดา้นทกัษะทางดนตรีดา้นอ่ืนๆ ดีข้ึนดว้ย แต่จาํเป็นตอ้งมีการปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง
(จุฑารัตน์ มณีวลัย,์ 2551) 

พจนานุกรมของ “The Harvard Concise Dictionary of Music and Musicians” (Randel, 
1996) ไดใ้หค้วามหมายของการสอนโสตทกัษะไวว้า่ การสอนโสตทกัษะคือการฝึกใหมี้ความเขา้ใจ
ในความเป็นดนตรีใหดี้ข้ึน รวมถึงมีความชาํนาญ และมีความสามารถในการฟังท่ีดี ในองคป์ระกอบ
ของดนตรีไดแ้ก่ ขั้นคู่เสียง เสียงประสาน จงัหวะ อตัราจงัหวะ และรวมไปถึงความชาํนาญในการ
ร้องเพลง และการฝึกเขียนโนต้ท่ีเรียกวา่ Dictation 

DPU



33 
 
การสอนโสตทกัษะเบ้ืองตน้ คือ การมุ่งพฒันาความสามารถในการไดย้นิ และการตอบ

ไดถึ้งคุณลกัษณะของเสียงในดา้นต่างๆไดแ้ก่ จงัหวะ ทาํนอง รวมทั้งเสียงระดบัต่างๆ เสียงลกัษณะ
ต่างๆ และความดงัเบา เสียงประสาน เช่น ชนิดและลกัษณะต่างๆของขั้นเสียง ชนิดและลกัษณะของ 
คอร์ด (ธวชัชยั นาควงษ,์ 2543)  

จากความหมายของการสอนโสตทกัษะดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การสอน
โสตทกัษะ คือ กระบวนการฝึกความสามารถทางดา้นการฟังท่ีดีขององค์ประกอบในดนตรี ซ่ึง
ไดแ้ก่ ทาํนอง ระดบัเสียง ลกัษณะเสียง ขั้นคู่เสียง ชนิดและลกัษณะของคอร์ด เสียงประสาน จงัหวะ 
อตัราจงัหวะ ความสามารถในการร้องเพลงและการเขียนโนต้ให้ถูกตอ้งตามเสียงโนต้ท่ีไดย้ิน เพ่ือ
พฒันาใหผู้เ้รียนใหมี้ความสามารถในดา้นโสตทกัษะท่ีดีข้ึน 

2.5.4  ความสาํคญัของการฝึกโสตทกัษะ 
การฟังเป็นทกัษะเบ้ืองตน้ของการเรียนดนตรี เน่ืองจากการฟังทาํให้ผูเ้รียนเกิดความ

เขา้ใจในดนตรี ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางดนตรีดา้นอ่ืนๆ ต่อไปดว้ย (Gordon, 
1989, McPherson, 1995, Schleuter, 1984, ณรุทธ์ สุทธจิตต,์ 2534) 

Edwin E. Gordon เป็นนกัวิจยั อาจารย ์ผูเ้ขียน และวิทยากร ดา้นดนตรีศึกษา ท่ีมี
ช่ือเสียงผลงานไดรั้บการตีพิมพแ์ละนาํเสนออย่างกวา้งขวาง ผลงานสําคญัไดแ้ก่ การศึกษาดา้น
ความถนดัทางดนตรี (Music Aptitudes) การรับรู้ทางดนตรี (Audiation) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางดนตรี 
(Music Learning Theory) รูปแบบเสียงและจงัหวะ (Tonal and Rhythm Patterns) พฒันาการทาง
ดนตรีของเด็กทารกและเด็กเลก็ (Music Development in Infants and very young children) 
แบบทดสอบความถนดัทางดนตรี (Music Aptitude Test) ของเขาไดรั้บการยอมรับเป็นหน่ึงในสาม
แบบทดสอบความถนดัทางดนตรีท่ีไดรั้บความนิยมในระดบัโลก (นิศาชล บงัคม, 2553, น.7 ) 

วิธีการฝึกโสตทกัษะของกอร์ดอนนั้นเน้ือหาจะเป็นลาํดบัขั้นตอน ทั้งในเร่ืองของเสียง 
และจงัหวะ กอร์ดอนใชร้ะบบโดเคล่ือนท่ี (Movable do) โดยใหค้วามสาํคญัในการฝึกฟังขั้นคู่เสียง
และบนัไดสียงท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ เมเจอร์ ฮาร์โมนิกไมเนอร์ และโหมดหลกัไดแ้ก่ โดเรียน ฟริ
เจียน ลิเดียน มิกโซลิเดียน เอโอเลียน และโลเครียน เพื่อพฒันาการไดย้ินเสียงภายในตนเองของ
นกัเรียนได ้

จะเห็นไดว้่าการฝึกโสตทกัษะทางดนตรีนั้นเป็นทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีจาํเป็นในการเรียน
ดนตรี และการฝึกโสตทกัษะนั้นมีหลายดา้นดว้ยกนัไดแ้ก่ ดา้นทาํนอง ระดบัเสียง ลกัษณะเสียง ขั้น
คู่เสียงและจงัหวะ ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรมโสตทกัษะในดา้นของบนัได
เสียงโนต้ C เมเจอร์สเกลเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัเบ้ืองตน้ของผูเ้รียนในการเรียน
ดนตรี 
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2.5.5  การรับรู้ดา้นระดบัเสียง Absolute Pitch 
ความหมายของ Absolute Pitch หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ระดบัเสียงของโนต้

ในบนัไดเสียงของดนตรีตะวนัตก โดยไม่ตอ้งมีการให้เสียงโนต้อา้งอิงมาก่อน สามารถแยกแยะ
ระดบัเสียงท่ีไดย้นิทั้ง เสียงของโนต้ในดนตรีตะวนัตก หรือเสียงอ่ืนๆท่ีสามารถวดัความถ่ีออกมาได้
ตรงกบัระดบัเสียงของโนต้ในบนัไดเสียงของดนตรีตะวนัตกได ้(Zatorre, 2003) ความจาํ ระยะยาว 
และ การระบุช่ือโนต้ ผูท่ี้มี AP มีความสามารถในการจาํ ไดใ้นระยะยาว และระบุช่ือโนต้ได ้
(Levitin, 1994, Levitin & Rogers, 2005) ถึงแมว้่าคนโดยทัว่ไปมีความสามารถในการจาํแต่ไม่ใช่
ทุกคนท่ีมี AP ความสามารถทาง AP อาจหายไป หากไม่ไดรั้บการพฒันาความสามารถในการจาํ 
ระดบัเสียงของโนต้ในการเรียนดนตรีช่วงวยัเด็ก ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลท่ีว่า ทาํไม AP ถึงไม่ไดมี้กนัทุก
คน ความสามารถทาง AP มีในหลายระดบั แบ่งกวา้งๆ ไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ “Passive AP” และ 
“Active AP”ความสามารถ “Passive AP” เป็นความสามารถในการบอกช่ือของโนต้ท่ีไดย้นิไดท้นัที 
โดยไม่ตอ้งมีการใหเ้สียงโนต้อา้งอิงมาก่อน และ “Active AP” เป็นความสามารถในการร้องระดบั
เสียงของโนต้ท่ีตอ้งการไดท้นัที โดยไม่ตอ้งมีการให้เสียงโนต้อา้งอิงมาก่อนเช่นกนั (Bischoff, 
1999) 

ความสามารถทาง AP นอกจากรับรู้ดา้นระดบัเสียงแลว้ ยงัครอบคลุมไปถึงการรับรู้
ดา้นนํ้าเสียงของเคร่ืองดนตรี (timbre) ความสามารถทาง AP จึงแบ่งระดบัความสามารถในการรับรู้
ตามเคร่ืองดนตรีดว้ย นกัดนตรีบางคนมี AP เฉพาะเคร่ืองดนตรีเอกของตวัเอง หรือเคร่ืองดนตรีท่ี
เล่นเป็นเคร่ืองแรก (Ward and Burns, 1982) เรียกวา่“Absolute Instrument” นกัดนตรีบางคนรับรู้ได้
เฉพาะเปียโน เป็น “Absolute Piano” หรือบางคนรับรู้เฉพาะคียสี์ขาวในเปียโนไม่สามารถรับรู้และ
บอกระดบัเสียงในคียด์าํ ได ้ เรียก“Partial AP” หรือ “White key notes AP” สาํหรับคนท่ีสามารถ
ร้องเพลง “ป๊อป” ไดต้รงระดบัเสียงทุกคร้ังท่ีร้อง เรียกว่า “Implicit AP”ในการฝึกโสตทกัษะ เป็น
การฝึกท่ีครอบคลุมทั้ง เร่ืองของระดบัเสียง และเร่ืองของจงัหวะ โดยในการฝึกดา้นระดบัเสียงนั้น 
ฝึกตั้งแต่การฟังระดบัเสียงของโนต้เช่นฟังขั้น คู่ คอร์ด บนัไดเสียง การยา้ยบนัไดเสียงเป็นตน้ ซ่ึง
จากกระบวนการเรียนและการฝึกฝนการฟังน้ี นกัดนตรีบางคนอาจพฒันาระดบัการฟัง และรับรู้
ระดบัเสียงไปไดจ้นถึงระดบัท่ีเรียกว่า Absolute Pitch (AP) คือสามารถฟังและแยกแยะระดบัเสียง
ไดว้่าระดบัเสียงท่ีไดย้นินั้นเป็นระดบัเสียงของโนต้ใดไดท้นัที โดยท่ีไม่ตอ้งมีการใหเ้สียงโนต้อ่ืนๆ 
เพื่อใชอ้า้งอิงมาก่อน ซ่ึง พบเป็นส่วนนอ้ย ส่วนใหญ่จะมีความสามารถท่ีเรียกว่า Relative Pitch 
(RP) คือ ฟังแลว้แยกแยะระดบัเสียงของโนต้ได ้ แต่ตอ้งมีการให้เสียงโนต้อ่ืนใชอ้า้งอิงมาก่อน 
(Bischoff, 1999)  
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ความสามารถในการรับรู้ระดบัเสียงทั้ง แบบ AP และ RP นั้นมีกระบวนการรับรู้ท่ี

แตกต่างกนั คือ ผูท่ี้มีการรับรู้แบบ AP เม่ือไดย้นิเพลง จะสามารถรับรู้ระดบัเสียงไดท้นัที และจดจาํ
ระดบัเสียงนั้นในรูปแบบของช่ือโนต้จริงในบนัไดเสียงจริงในขณะท่ีผูท่ี้มีการรับรู้แบบ RP จะมีการ
รับรู้แบบท่ีเรียกว่า Movable Do คือมีความแม่นยาํ ในระดบัความถ่ีห่างของเสียงในบนัไดเสียง แต่
ไม่สามารถบอกระดบัเสียงจริงของโนต้ท่ีไดย้นิไดท้นัที โดยไม่ตอ้งใหเ้สียงโนต้อา้งอิง 
2.5.6   How well do we understand absolute pitch 

การเรียนดนตรีท่ีเนน้ทกัษะการฟังเป็นหลกัในวยัเด็ก เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการมี
ความสามารถน้ีโดยช่วงอายท่ีุเร่ิมตน้เรียนดนตรีท่ีดีท่ีสุดคือเรียนในช่วงอาย ุ 4-5 ขวบ (Miyazaki, 
1988) อธิบายถึงผูท่ี้มีความสามารถทาง RP ท่ีดีเยี่ยมนั้น จะมีความแม่นยาํ ในระยะห่าง หรือ
ความสัมพนัธ์ของโนต้ในบนัไดเสียงมาก ถึงแมจ้ะไม่ไดรั้บรู้เป็นระดบัเสียงโนต้จริง แต่สามารถ
บอกระดบัเสียงของโน้ตในบนัไดเสียงต่างๆไดอ้ย่างแม่นยาํจากการเทียบระยะห่างของโน้ตใน
บนัไดเสียงได ้ในขณะท่ีผูท่ี้มีความสามารถทางAP สามารถรับรู้ระดบัเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตาม
ระดบัเสียงจริง แต่การบอกความสัมพนัธ์หรือระยะห่างของโนต้ในบนัไดเสียงจะไม่แม่นยาํ และ
รวดเร็วเท่าผูท่ี้มี Relative Pitch กระบวนการเรียนรู้และรับรู้ดา้นระดบัเสียงของผูที้มีความสามารถ
ทาง AP และ RP มีต่างกนั การพฒันาความสามารถจึงมาจากปัจจยัท่ีแตกต่างกนัดว้ยปัจจยัดา้นอายมีุ
ผลต่อการพฒันาความสามารถทั้ง AP และ RP จากงานวิจยัของ S. Baharloo, P. A.Johnston, S. K. 
Service, J. Gitschier, and N. B. Freimer รายงานว่าการพฒันาความสามารถทาง Absolute Pitch 
ตอ้งพฒันาในช่วงอาย ุ 4-9 ปีเท่านั้นหลงัจากอาย ุ 9 ปีไปแลว้ความสามารถทาง AP จะพฒันาชา้ลง 
จนถึงไม่สามารถพฒันาได ้ในขณะท่ีความสามารถทาง RP จะเร่ิมพฒันาท่ีช่วงอาย ุ6 ขวบข้ึนไป แต่
เม่ือฝึกความสามารถทาง RPในช่วงเวลาน้ีแลว้ จะยากท่ีจะพฒันาความสามารถทาง AP ได ้
เน่ืองจากกระบวนการรับรู้ และระบบการจาํ ของ AP และRP มีความแตกต่างกนั(Miyazaki, 2004) 

  
2.6  ทฤษฎเีกีย่วกบัความสามารถด้านความจํา 
2.6.1  นิยามความสามารถดา้นความจาํ  

กิลฟอร์ด (Guilford, 1956) กล่าวว่า ความจาํเป็นความสามารถท่ีจะเก็บหน่วยความรู้ไว ้
และสามารถระลึกได้หรือนําหน่วยความรู้นั้นออกมาใช้ได้ในลกัษณะ เดียวกันกับท่ีเก็บเขา้ไว ้
ความสามารถดา้นความจาํเป็นความสามารถท่ีจาํเป็นในกิจกรรมทางสมองทุกแขนง 

เทอร์สโตน (Thurstone, 1958) กล่าวว่า สมรรถภาพสมองดา้นความจาํเป็นสมรรถภาพ
ดา้นการระลึกไดแ้ละจดจาํเหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งแม่นยาํ 
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อดมัส์ (Adams, 1967, p.9) กล่าวว่า ความจาํเป็นพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) 

ซ่ึงเกิดข้ึนภายในจิตเช่นเดียวกบัความรู้สึก การรับรู้ ความชอบ จินตนาการและพฤติกรรมทางสมอง
ดา้นอ่ืน ๆ ของมนุษย ์

ชวาล  แพรัตกุล (2514) กล่าวว่า คุณลกัษณะน้ีก็คือความสามารถของสมองในการ
บนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ รวมทั้งท่ีมีสติระลึกจนสามารถถ่ายทอดออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

อเนก  เพียรอนุกุลบุตร (2525) กล่าวว่า ความจาํ หมายถึง ความสามารถในการเก็บ
รักษา บนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ไวใ้นสมองอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และสามารถระลึกไดโ้ดยสามารถ
ถ่ายทอดส่ิงท่ีจาํไดอ้อกมา 

อเนก  เพียรอนุกุลบุตร (2527) กล่าวว่า ความจาํเป็นความสามารถท่ีจะทรงไวซ่ึ้งส่ิงท่ี
รับรู้ไว ้แลว้ระลึกออกมา อาจระลึกออกมาในรูปของรายละเอียด ภาพ ช่ือ ส่ิงของ วตัถุ ประโยค 
และแนวคิด ฯลฯ ความจาํมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ จาํอยา่งมีความหมายและจาํอยา่งไม่มีความหมาย 

ชาญวิทย ์ เทียมบุญประเสริฐ (2528) กล่าววา่ ความจาํเป็นสมรรถภาพในการจาํเร่ืองราว
ต่าง ๆ เหตุการณ์ ภาพ สญัลกัษณ์ รายละเอียด ส่ิงท่ีมีความหมายและส่ิงท่ีไร้ความหมายและสามารถ
ระลึกหรือถ่ายทอดออกมาได ้

ไสว  เล่ียมแกว้ (2528 ) กล่าววา่ ความจาํ หมายถึง ผลท่ีคงอยูใ่นสมองหลงัจากส่ิงเร้าได้
หายไปจากสนามสมัผสัแลว้ ผลท่ีคงอยูน้ี่จะอยูใ่นรูปของรหสัใด ๆ ท่ีเป็นผลจากการโยงสมัพนัธ์ 

ลว้น  สายยศ และองัคณา สายยศ (2541) กล่าวว่า ความจาํเป็นความสามารถในการ
ระลึกนึกออกส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ไดมี้ประสบการณ์ ไดรั้บรู้มาแลว้ ความจาํเป็นความสามารถพื้นฐาน
อยา่งหน่ึงของมนุษยซ่ึ์งจะขาดเสียมิได ้ความคิดทั้งหลายก็มาจากการหาความสัมพนัธ์ของความจาํ
นัน่เอง แบบทดสอบวดัความจาํจึงใชว้ดัความสามารถในการระลึกนึกออกว่า สมองไดส้ั่งสมอะไร
ไว ้จากท่ีเห็น ๆ มาแลว้ และมีอยูม่ากนอ้ยเพียงใดดว้ย 

สรุปไดว้่า ความจาํเป็นความสามารถของสมองในการบนัทึกเร่ืองราว เหตุการณ์ และ
ส่ิงของต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ แลว้สามารถระลึกหรือถ่ายทอดส่ิงท่ีจาํออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.6.2  ทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถดา้นความจาํ 

ในทางจิตวิทยา ไดมี้การกล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบัการจาํและการลืมไวห้ลายทฤษฎีแต่ท่ี
สาํคญัสรุปไดมี้ 4 ทฤษฎี คือ 

ทฤษฎีความจาํสองกระบวนการ (Two -  Process Theory of Memory) ทฤษฎีน้ีสร้างข้ึน
โดย (Atkinson and Shiffrin, 1968) กล่าวถึงความจาํระยะสั้นหรือความจาํทนัทีทนัใดและความจาํ
ระยะยาวว่า ความจาํระยะสั้นเป็นความจาํชัว่คราว ส่ิงใดก็ตามถา้อยู่ในความจาํระยะสั้นจะตอ้ง
ไดรั้บการทบทวนอยู่ตลอดเวลามิฉะนั้นความจาํส่ิงนั้นจะสลายตวัไปอยา่งรวดเร็ว ในการทบทวน
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นั้นเราจะไม่สามารถทบทวนทุกส่ิงท่ีเขา้มาอยูใ่นระบบความจาํระยะสั้น ดงันั้นจาํนวนท่ีเราจาํไดใ้น
ความจาํระยะสั้นจึงมีจาํกดั การทบทวนป้องกนัไม่ใหค้วามจาํสลายตวัไปจากความจาํระยะสั้น และ
ถา้ส่ิงใดอยูใ่นความจาํระยะสั้นเป็นระยะเวลายิง่นาน ส่ิงนั้นก็มีโอกาสฝังตวัในความจาํระยะยาว ถา้
เราจาํส่ิงใดไดใ้นความจาํระยะเวลายิง่นาน ส่ิงนั้นกมี็โอกาสฝังตวัในความจาํระยะยาว ถา้เราจาํส่ิงใด
ไวใ้นความจาํระยะยาวส่ิงนั้นกจ็ะติดอยูใ่นความทรงจาํตลอดไป (ชยัพร วิชชาวธุ, 2520) 

ทฤษฎีการสลายตวั (Decay Theory)  เป็นทฤษฎีการลืม กล่าวว่า การลืมเกิดข้ึนเพราะ
การละเลยในการทบทวน หรือไม่นาํส่ิงท่ีจะจาํไวอ้อกมาใชเ้ป็นประจาํ การละเลยจะทาํให้ความจาํ
ค่อย ๆ สลายตวัไปเองในท่ีสุด ทฤษฎีการสลายตวัน้ีน่าจะเป็นจริงในความจาํระยะสั้น เพราะใน
ความจาํระยะสั้นหากเรามิไดจ้ดจ่อหรือสนใจทบทวนในส่ิงท่ีตอ้งการจะจาํเพียงชัว่ครู่ส่ิงนั้นจะ
หายไปจากความทรงจาํทนัที (Adams, 1967) 

ทฤษฎีการรบกวน  (Interference Theory) เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการลืมท่ียอมรับกนัใน
ปัจจุบนัทฤษฎีหน่ึง ทฤษฎีน้ีขดัแยง้กับทฤษฎีการสลายตวั โดยกล่าวว่าเวลาเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถทาํให้เกิดการลืมได ้แต่ส่ิงท่ีเกิดในช่วงดงักล่าวจะเป็นส่ิงคอยรบกวนส่ิงอ่ืน ๆ ในการจาํ 
การรบกวนน้ีแยกออกเป็น 2 แบบ คือ การตามรบกวน (Proactive Interference) หรือการรบกวน
ตามเวลา หมายถึง ส่ิงเก่า ๆ ท่ีเคยประสบมาแลว้หรือจาํไดอ้ยูแ่ลว้มารบกวนส่ิงท่ีจะจาํใหม่ ทาํใหจ้าํ
ส่ิงเร้าใหม่ไม่ค่อยได ้อีกแบบของการรบกวนก็คือ การยอ้นรบกวน (Retroactive Interference) หรือ
การรบกวนยอ้นเวลา หมายถึงการพยายามจาํส่ิงใหม่ทาํให้ลืมส่ิงเก่าท่ีจาํไดม้าก่อน (Adams, 1980) 
จึงกล่าวไดว้่า ทฤษฎีการลืมน้ีเกิดข้ึนโดยความรู้ใหม่ไปรบกวนความรู้เก่า ทาํให้ลืมความรู้เก่าและ
ความรู้เก่ากส็ามารถไปรบกวนความรู้ใหม่ไดด้ว้ย 

ทฤษฎีการจดักระบวนการตามระดบัความลึก  (Depth  of  Processing Theory)  ทฤษฎี
น้ีสร้างข้ึนโดย (Craik and Lockhart, 1972) ซ่ึงขดัแยง้กบัความคิดของ (Atkinson and Shiffrin 
,1968) ท่ีกล่าววา่ ความจาํมีโครงสร้างและตวัแปรสาํคญัของความจาํในความจาํระยะยาวก็คือ ความ
ยาวนานของเวลาท่ีทบทวนส่ิงท่ีจะจาํในความจาํระยะสั้น แต่เครก และลอกฮาร์ท มีความคิดว่า 
ความจาํไม่มีโครงสร้างและความจาํท่ีเพิ่มข้ึนไม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะมีเวลาทบทวนในความจาํระยะสั้น
นาน แต่เกิดข้ึนเพราะความซบัซอ้นของการเขา้รหัสท่ีซบัซอ้น หรือการโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ี
ตอ้งการจาํ ยอ่มอาศยัเวลา แต่เวลาดงักล่าวไม่ใช่เพื่อการทบทวน แต่เพื่อการระลึกหรือซบัซอ้นของ
การกระทาํกบัสารท่ีเขา้ไป (การเขา้รหัส) ถา้ยิ่งลึก (ซบัซอ้น) ก็จะยิ่งจาํไดม้าก นัน่คือตอ้งใชเ้วลา
มากดว้ย (ไสว เล่ียมแกว้, 2528) 

ในดา้นเชาวน์ปัญญาและความถนดันั้น ทฤษฎีความถนดัดา้นความจาํยงัไม่มีผูใ้ดกล่าว
ไวโ้ดยตรง แต่จะรวมอยูเ่ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในทฤษฎีต่าง ๆ เช่น 
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1.  ทฤษฎีหลายองคป์ระกอบ (Multiple Factor Theory) ของ Thurstone ซ่ึงวิเคราะห์

องคป์ระกอบในปี 1958 พบว่า ความสามารถปฐมภูมิของสมอง (Primary Mental Ability) ของ
มนุษยท่ี์เห็นและสาํคญัมีอยู ่7 ประการ คือ องคป์ระกอบดา้นภาษา (Verbal Factor) องคป์ระกอบ
ดา้นความคล่องแคล่วในการใชค้าํ (Word Fluency Factor) องคป์ระกอบดา้นจาํนวน (Number 
Factor) องคป์ระกอบดา้นมิติสัมพนัธ์ (Space Factor) องคป์ระกอบดา้นความจาํ (Memory Factor) 
องคป์ระกอบดา้นการรับรู้ (Perception Factor) และองคป์ระกอบดา้นเหตุผล (Relation Factor) 
สาํหรับองคป์ระกอบดา้นความจาํนั้นเป็นความสามารถดา้นความทรงจาํเร่ืองราว และมีสติระลึกรู้
จนสามารถถ่ายทอดได ้(องัคณา สายยศ, 2527) 

2.  โครงสร้างทางสมอง (The Structure of Intellect Theory) ของกิลฟอร์ด (Guilford) 
เสนอว่า โครงสร้างทางสมองมองไดใ้นลกัษณะ 3 มิติ ผลของการคิด หมายถึง ผลของกระบวนการ
จัดกระทาํของความคิดกับข้อมูลจากเน้ือหา นับองค์ประกอบรวมกันได้ 120 องค์ประกอบ 
(Guilford, 1971, p.61- 63) ต่อมาไดพ้บว่าในส่วนของภาพ (Figural) แบ่งเป็นส่ิงท่ีมองเห็น (Visual) 
และส่ิงท่ีไดย้ิน (Auditory) ส่วนท่ีเป็นความจาํ (Memory) นั้น แบ่งออกเป็นการบนัทึกความจาํ 
(Memory Recording) และการเก็บรักษาความจาํ (Memory Retention) นบัองคป์ระกอบรวมข้ึนเป็น 
180 องคป์ระกอบ (Guilford, 1988) 

3.  ทฤษฎีความสามารถทางสมองสองระดบั (Two – Level Theory of Mental Ability) 
กล่าวว่า ความสามารถทางสมองมีอยู ่2 ระดบั ระดบัท่ี 1 (Level I) เป็นความสามารถดา้นการเรียนรู้
และจาํอยา่งนกแกว้ นัน่คือ เป็นความสามารถท่ีจะสัง่สมหรือสะสมขอ้มูลไวไ้ดแ้ละพร้อมท่ีจะระลึก
ออกได ้ระดบัน้ีไม่ไดร้วมการแปลงรูปหรือการกระทาํทางสมองแต่ประการใด เป็นวิธีการท่ีไม่ใช้
ความคิดเลย ระดบัท่ี 2 เป็นระดบัท่ีสมองสร้างมโนภาพ เหตุผล และแกปั้ญหา (ลว้น สายยศ และ
องัคณา สายยศ, 2527) 

ในการศึกษาเก่ียวกบัความจาํ บุคคลมีความจาํมากน้อยเพียงใด มีวิธีการทดสอบ 3 วิธี 
ดงัน้ี 

1.  การจาํได ้(Recognition) ในการวดัความจาํดว้ยวิธีน้ีเราตอ้งแสดงส่ิงของหรือ
เหตุการณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงเร้าท่ีเคยประสบมาแลว้ในอดีตปะปนกบัส่ิงเร้าใหม่ ๆ ต่อหน้าผูท้ดสอบ ผู ้
ทดสอบจะเปรียบเทียบและอ่านความรู้สึกของตนเองว่าจาํส่ิงท่ีปรากฏตรงหน้าไดห้รือไม่เท่านั้น 
เช่น การช้ีตวัผูร้้าย เจา้ทุกขจ์ะตอ้งเห็นผูร้้ายมาก่อน แลว้ให้ผูร้้ายปรากฏตวัอีกคร้ังโดยรวมอยู่กบั
ผูอ่ื้น วิธีเสนอส่ิงเร้าและทดสอบ คือ 

  1.1  แบบจาํ - สอบ (Study - Test) เป็นการเสนอส่ิงเร้าโดยการอ่านหรือใหดู้ทีละคาํ 
โดยใชค้าํละ 4  - 5 วินาที แลว้ทดสอบความจาํทนัที 
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  1.2  แบบจาํต่อเน่ือง (Continuous Recognition Test) เป็นการเสนอ ส่ิงเร้าท่ีมีทั้งส่ิง

เก่าและส่ิงใหม่ ในการเสนอแต่ละคร้ังผูรั้บการทดลองจะตอ้งตอบว่าส่ิงเร้าท่ีเสนอนั้นเป็นส่ิงเร้าเก่า
หรือส่ิงเร้าใหม่ 

2.  การระลึก (Recall) การระลึกต่างจากการจาํไดต้รงท่ีในการระลึกนั้น ผูร้ะลึกจะตอ้ง
สร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ จากการจาํ โดยไม่มีเหตุการณ์หรือส่ิงเร้าท่ีไดจ้าํนั้นอยู ่ต่อหนา้ เช่น การระลึก
หมายเลขโทรศพัทข์องเพื่อนท่ีรู้จกั การทดสอบประเภทน้ีมี 3 วิธีคือ 

  2.1  การระลึกเสรี (Free Recall) เป็นการระลึกส่ิงเร้าใด ๆ ท่ีไดจ้าํก่อนหรือหลงัก็
ได ้โดยไม่ตอ้งเรียงตามลาํดบั เช่น การฝึกใหลู้กเสือจาํส่ิงของท่ีเห็นแลว้เขียนรายการต่าง ๆ ท่ีจาํได ้
โดยเขียนรายการใดก่อนหรือหลงัก็ได ้เพื่อสะดวกในการทดลองเราอาจใชค้าํแทนส่ิงของโดยเสนอ
คาํเหล่านั้นใหดู้หรือฟังแลว้เขียนตอบตามท่ีระลึกได ้

  2.2  การระลึกตามลาํดบั (Serial Recall) เป็นการระลึกส่ิงเร้าตามลาํดบัท่ี ซ่ึงมีทั้ง
การระลึกตามลาํดบัจากหนา้ไปหลงั (Initial Span) เช่น การระลึกหมายเลขโทรศพัท ์ถา้ระลึกลาํดบั
ตวัเลขผิด ก็จะผิดถึงปลายทางดว้ย และการระลึกตามลาํดบัยอ้นหลงั (Terminal Span) ไดแ้ก่ การ
ระลึกจากเลข 10, 9, 8, 7, 6,..., 0 เป็นตน้ 

  2.3  การระลึกตามตวัแนะ (Cued Recall) เป็นการระลึกส่ิงเร้าในลกัษณะของคู่
สัมพนัธ์ คือจะกาํหนดคู่สัมพนัธ์ท่ีประกอบดว้ยตวัแนะหรือท่ีเรียกว่าตวัเร้าและตวัสนองมาให้จาํ
ก่อน เม่ือจะทดสอบกจ็ะเสนอตวัแนะใหผู้รั้บการทดลองระลึกถึงตวัสนองออกมา 

3.  การเรียนซํ้ า (Relearning) หมายถึง การทาํซํ้ า ๆ หรือการเสนอส่ิงเร้าซํ้ า ๆ ในการ
เรียนรู้ การเรียนแบบน้ีมกัใชว้ดัดว้ยเวลาหรือจาํนวนคร้ังท่ีใชใ้นการเรียนซํ้าคร้ังท่ี 2 และท่ีใชใ้นการ
เรียนคร้ังแรก แลว้คิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องเวลา และจาํนวนคร้ังท่ีลดลง 

ในการทดสอบความจาํจะตอ้งใหผู้ท้ดสอบทุกคนมีประสบการณ์ในการรับรู้ ขอ้มูลท่ีวดั
ใหเ้ท่ากนัก่อน และพบวา่ความแตกต่างระหวา่งบุคคลสะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถท่ีแตกต่างกนัใน
ดา้นความจาํ จากการวิเคราะห์ของกองทพัอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (The Army Air Forces) 

พบว่าความสามารถในการจาํแสดงออกไดมี้ 4 ประเภท คือ (เสาวณี คุณาวฒันากุล, 
2517) 

1.  ช่วงความจาํ (Memory Span Ability) เป็นความสามารถท่ีแสดงออกถึงจาํนวนของ
ส่ิงท่ีจาํได ้ถา้จาํส่ิงท่ีกาํหนดใหไ้ดม้าก เรียกว่ามีช่วงความจาํยาว ถา้จาํไดน้อ้ยก็มีช่วงความจาํสั้น ซ่ึง
ทดสอบไดโ้ดยใหจ้าํส่ิงของ ตวัเลข ตวัอกัษร คาํ สญัลกัษณ์ ฯลฯ 

2.  ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ในการจาํ (Association Memory Ability) 
เป็นความสามารถในการสร้างกฎเกณฑส์าํหรับตนเองท่ีจะจาํส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน จะทดสอบไดโ้ดยใช้
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คาํโยงคู่หลายคู่ เม่ือเสนอคาํหน่ึงแลว้ใหต้อบคาํคู่ของคาํนั้น เช่น นก – แมว ผูใ้ดท่ีจดคาํโยงคู่ไดม้าก 
แสดงวา่ผูน้ั้นมีความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์ในการจาํ 

3.  ความสามารถในการจาํทางสายตา (Visual Memory Ability) เป็นความสามารถท่ี
เก็บรายละเอียดต่าง ๆ จากการเห็นไวไ้ดม้ากนอ้ยเพียงไร อาจทดสอบไดโ้ดยให้ดูส่ิงของ แลว้วาด
ภาพจากส่ิงท่ีเห็น เพื่อตรวจสอบความคลาดเคล่ือนหรือความผดิพลาดในการจาํ 

4.  ความสามารถในการจาํทางดนตรี (Musicial Memory Ability) เป็นความสามารถใน
การเก็บรายละเอียดของส่ิงท่ีไดย้ินไวไ้ด ้ซ่ึงทดสอบไดโ้ดยทาํเสียงต่าง ๆ เลียนเสียงท่ีกาํหนดให ้
หรือเล่นดนตรีตามเสียงดนตรีท่ีไดย้นิ 

จากเอกสารท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า ความจาํเป็นกระบวนการทาํงานของสมองท่ี
ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั และเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยการเขา้รหัส การเก็บรหัส และการ
ถอดรหัส ความจาํระยะสั้นเป็นโครงสร้างอย่างหน่ึงของความจาํท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการรับรู้ซ่ึงเป็น
ความจาํชั่วคราว จะตอ้งไดรั้บการทบทวนอยู่เสมอจึงจะฝังตวัเก็บไวใ้นความจาํระยะยาวต่อไป 
ความจาํของคนเราไม่คงท่ีมีแนวโน้มเกิดข้ึนตามอายุ ชนิดของส่ิงเร้า วิธีการเสนอส่ิงเร้า และ
สภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ช่วงความจาํสามารถเพิ่มข้ึนไดด้ว้ยการฝึกฝน 

 
2.7  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
2.7.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

Smith & Wakeley (1972) เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีทาํ อนับ่งถึงระดบัความ
พอใจในการท่ีไดรั้บการ ตอบสนองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดลอ้ม ของบุคคลเหล่านั้นว่า
มีมากนอ้ยเพียงใด 

Wolman (1973) กล่าวถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานว่า สภาพ ความรู้สึกของ
บุคคลท่ีมีความสุข ความอ่ิมใจ เม่ือตอ้งการแรงจูงใจหรือไดรั้บการตอบสนอง 

Good (1973 ) คุณภาพ สภาพหรือระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นผลจากความพึงพอใจ
ต่างๆ และทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

Kendler (1974 ) ความพร้อมของแต่ละบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงเร้า
ใจสังคมหรือครอบครัว การแสดงออกในลกัษณะท่ีพอใจเรียกว่า เจตคติทางบวก การแสดงออกใน
ลกัษณะท่ีต่อตา้นไม่พอใจเรียกว่าเจตคติทางลบ เม่ือบุคคลมีเจตคติต่อส่ิงใดแลว้ก็จะแสดงออกดว้ย
พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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D’Elia (1979) เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีสนองตอบต่อสภาพแวดลอ้มของดา้นความ

พึงพอใจ หรือเป็นสภาพ จิตใจของบุคคลท่ีสนองตอบต่องานว่า มีความชอบงานนั้นมากน้อย
เพียงไร  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542 ) ความพอใจ ความชอบ พฤติกรรมเก่ียวกบั
ความพึงพอใจของมนุษยท่ี์จะพยายามขจดัความตึงเครียดหรือความกระวนกระวายหรือสภาวะท่ีไม่
สมดุลในร่างกาย ซ่ึงเม่ือมนุษยส์ามารถขจดัส่ิงต่างๆดงักล่าวไดแ้ลว้มนุษยย์อ่มไดรั้บความพึงพอใจ
ในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 

คนัธชิต  ชูสินธ์ (2543) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกตามทศันะของ
บุคคลท่ีเกิดข้ึนต่อในส่ิงหน่ึงส่ิงใด และจะแสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ จะทาํให้มีความสุข
ทางกายภาพและมีเจตคติท่ีดี 

นพรัตน์  เตชะวณิช (2544) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลได้รับในส่ิงท่ีต้องการ หรือบรรลุ
จุดหมายในระดบัหน่ึง ซ่ึงความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่นั้น เกิดข้ึนจากความตอ้งการหรือ
จุดมุ่งหมายนั้นไดรั้บการตอบสนอง 

อุทยัพรรณ  สุดใจ (2545 ) ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดย
อาจจะเป็นไปไดใ้นเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวก
หรือทางลบ 

กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546 ) ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม
ท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจ
หรือไม่สามารถสงัเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรง 

สรุปไดว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีส่วนตวัของบุคคลหรือเป็นการแสดงความ
ช่ืนชอบท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ ซ่ึงแสดงออกไดท้ั้งทางกาย วาจา และจิตใจส่ิง
เหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ ใหเ้กิดความสาํเร็จตามเป้าหมาย 
2.7.2   ทฤษฎีความพึงพอใจ 

Kotler and Armstrong (2001) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ
(motive) หรือแรงขบัดนั(drive)เป็นความตอ้งการท่ีกดดนั จนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  
ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น 
ความหิวกระหายหรือความลาํบากบางอยา่ง เป็นตน้ ความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิด
จากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 
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(belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลกระทาํในช่วงเวลานั้น ความ
ตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ี
ได้รับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมนัด ์
ฟรอยด ์  

1.  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 
อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายว่าทาํไมคนจึงถูกผลกัดนัโดย

ความตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง ทาํไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอยา่งมากเพื่อใหไ้ดม้า
ซ่ึงความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัทาํส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยกย่องนับถือจาก
ผูอ่ื้น คาํตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามลาํดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุด
ไปถึงนอ้ยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการตามความสาํคญั คือ 

  1.1  ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ 
อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 

       1.2  ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่า 
ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

  1.3  ความตอ้งการทางสงัคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพ่ือน 
  1.4  ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั 

ความนบัถือและสถานะทางสงัคม 
  1.5  ความตอ้งการใหต้นประสบความสาํเร็จ (self – actualization needs) เป็นความ

ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการทาํทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้าํเร็จ บุคคลพยายามท่ีสร้างความ
พึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีสาํคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึง
พอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั
ความตอ้งการท่ีสาํคญัท่ีสุดลาํดบัต่อไป ตวัอย่าง เช่น คนท่ีอดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่
สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการยกยอ่งจากผูอ่ื้น หรือไม่ตอ้งการ
แมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะ
มีความตอ้งการในขั้นลาํดบัต่อไป 

แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีเป็นแรงกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ ดงันั้น ผูส้อนจึงตอ้งจดับรรยากาศในห้องเรียนดว้ยการจูงใจ ให้
นักเรียนบรรลุเป้าหมาย คือ การพฒันาตนเองเต็มศักยภาพ หรือนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ข้ึนอยู่กับแผนการสอนท่ีผูส้อนเตรียมสอนในแต่ละชั่วโมงด้วยส่ิงเร้า คือ วิธีการสอน 
(กิจกรรม) หรือ เน้ือหาสาระท่ีแปลกใหม่ มีประโยชน์ หรือสนองความตอ้งการ (รายละเอียดจะอยู่
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ในทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลว)์ ความรู้ในเร่ืองการจูงใจ ทาํให้อาจารยแ์นะแนว
หรือนกัเรียนเขา้ใจตนเอง / ผูอ่ื้น / กลุ่มสงัคมไดว้า่ แสดงพฤติกรรมนั้นเพราะสาเหตุอะไร ตลอดจน
ผูส้อนอาจใช้กระบวนการ จูงใจในการสอน เพื่อควบคุมพฤติกรรมของผูส้อนและนักเรียนได ้ 
ตวัอยา่งเช่น   

การแบ่งกลุ่มนกัเรียนเพื่อทาํกิจกรรม เป็นตน้ ผูส้อนตอ้งเลือกใชแ้รงจูงใจท่ีเหมาะสม
กบัระดบัพฒันาการของนกัเรียน (วยัรุ่น) ดว้ย แรงจูงใจมี 2 ประเภท ดงัน้ี  

1.  แรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนเองและมีมาตั้งแต่แรกเกิด เป็นแรงจูงใจท่ีทาํ
ใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง เช่น ความอยากรู้อยากเห็น การแข่งขนั การกระตือรือร้น
ในการแสดงกิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

2.  แรงจูงใจภายนอก เป็นแรงจูงใจจากการเรียนรู้เน่ืองจากบุคคลไดรั้บการกระตุน้จาก
ส่ิงเร้าภายนอก ทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปสู่จุดมุ่งหมาย เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ ในการสอนวิชาแนะแนว อาจารยจึ์งควรเตรียมการสอนให้ดีท่ีสุด เพราะโดยธรรมชาติ
นกัเรียนมีแรงจูงใจภายในในการใหค้วามร่วมมือมีการอยากรู้อยากเห็น และอาจารยค์วรจดักิจกรรม
ให้นักเรียนแข่งขนักันทาํความดี นอกจากน้ีอาจารย์อาจจัดสถานการณ์เพื่อปรับพฤติกรรมให้
นักเรียนประสบความสําเร็จ และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงทาํนายไดว้่านักเรียนจะมี
ทกัษะเก่ียวกบัการปรับตวัท่ีมีคุณภาพ และอาจารยค์วรใชก้ารเสริมแรงเพื่อนักเรียนมีพฤติกรรม
เพิ่มข้ึน ทุกคาบของการสอนหรือกลา้ตดัสินใจปรับเปล่ียนกิจกรรมการสอนเม่ือนกัเรียนมีอุปสรรค 

การจูงใจ  (Motivation) คือ กระบวนการนาํปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นแรงจูงใจ มาผลกัดนัให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมไปอยา่งมีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ หลกัการและแนวคิดท่ีสาํคญั
ของการจูงใจ คือ 

1.  การจูงใจเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีผลกัดนัใหบุ้คคลปฏิบติั กระตือรือร้น และปรารถนา
ท่ีจะร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ เพราะการตอบสนองใด ๆ จะเป็นผลเพื่อลดความตึงเครียดของบุคคล ท่ีมี
ต่อความตอ้งการนั้นๆ ดงันั้นคนเราจึงด้ินรนเพื่อให้ไดต้ามความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ือง กิจกรรม
การเรียนการสอนจึงตอ้งอาศยัการจูงใจ 

2.  ความตอ้งการทางกาย อารมณ์ และสังคม เป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัต่อกระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ผูส้อนจึง ควรหาทางเสริมแรงหรือกระตุน้โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการเหล่านั้น 

3. การเลือกส่ือและกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับ ความสนใจ 
ความสามารถและความพึงพอใจแก่ผูเ้รียนจะเป็นกุญแจสาํคญัใหก้ารจดักระบวนการเรียนรู้ประสบ
ความสาํเร็จไดง่้าย มีแรงจูงใจสูงข้ึนและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนเพิ่มข้ึน 
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4.  การจูงใจผูเ้รียนใหมี้ความตั้งใจ และสนใจในการเรียน ยอ่มข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพของ

ผูเ้รียนแต่ละคนซ่ึงผูส้อนจะตอ้งทาํความเขา้ใจลกัษณะความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละระดบัแต่ละ
สงัคม แต่ละครอบครัวแลว้จึงพิจารณากิจกรรมการเรียนท่ีจะจดัใหส้อดคลอ้งกนั 

5.  ผูส้อนควรจะพิจารณาส่ิงล่อใจหรือรางวลั รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขนั ใหร้อบคอบ
และเหมาะสมเพราะเป็นแรงจูงใจท่ีมีพลงัรวดเร็ว ซ่ึงให้ผลทั้งทางดา้นเสริมสร้างและการทาํลายก็
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และวิธีการ 

ทรรศนะของมาสโลวเ์ก่ียวกบัการจูงใจ มีดงัน้ี 
1.   การจูงใจมีผลกระทบต่อผลรวมทั้งหมดของตวับุคคล (the whole person) เช่น ส่ือ

ต่างๆ กระตุน้ใหบุ้คคลในสมยัน้ีเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามใจปากหรือความชอบ
ไปเป็นรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ (ไดแ้ก่ กินผกัคร่ึงหน่ึง กินอยา่งอ่ืนคร่ึงหน่ึง เพื่อป้องกนัโรค
อว้น ซ่ึงมีผลตามมาทางร่างกายเคล่ือนไหวไม่กระฉับกระเฉง อาจเกิดโรคแทรกซ้อน และทาํให้
จิตใจไม่เบิกบานหรือเครียดได)้ 

2.  การจูงใจเป็นส่ิงท่ีซบัซอ้นเสมอ นัน่คือพฤติกรรมของบุคคลอาจจะเกิดจากแรงจูงใจ
หลายประเภท เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น อาจจะเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างและฮอร์โมนในร่างกาย หรือความตอ้งการความปลอดภยั หรือความตอ้งการ
ความรัก หรือความเด่นในกลุ่มเพื่อน เป็นตน้ 

3. บุคคลจะถูกจูงใจดว้ยความตอ้งการประเภทใดประเภทหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง หมายความ
ว่า ความตอ้งการประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บการสนองตอบแลว้ ความตอ้งการประเภทน้ีจะสูญเสียอาํนาจ
การจูงใจ และจะเกิดความตอ้งการประเภทอ่ืนเขา้มาแทนท่ี เช่น บุคคลท่ีหิวโหย จะแสดงพฤติกรรม
เพ่ือให้ไดอ้าหารมาดาํรงชีวิต (ตวัอย่างในภาวะเกิดนํ้ าท่วม ผูเ้ดือดร้อนจะยืนเขา้แถวเพื่อรับอาหาร
และนํ้ าท่ีมีการบริจาคให้ แมว้่าอากาศจะร้อนจดัหรือฝนตกพรําๆ เพ่ือความอยูร่อดของตนเอง และ
ครอบครัวต่อไป) แต่ในภาวะปกติท่ีบุคคลได้รับการสนองตอบความต้องการอาหารหรือทาง
สรีรวิทยาอย่างเพียงพอ บุคคลก็จะเกิดความต้องการในขั้นต่อไป เช่น ต้องการบ้านพกัอาศัย 
มิตรภาพ และการเคารพนบัถือ 

4.  บุคคลทุกคนและทุกสถานท่ีถูกจูงใจดว้ยความตอ้งการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs 
หรือ มาสโลว ์เรียกว่า “Conative Needs”)  เหมือนกนั แมว้่าบุคคลจะมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัแต่
ทุกคนก็ตอ้งการอาหารและท่ีพกัอาศยั ความปลอดภยั ความรัก (หรือมิตรภาพ) ความเคารพนบัถือ
และการประจกัษต์นเป็นธรรมดาสาํหรับทุกเผา่พนัธ์ุ 
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5.  ความตอ้งการพื้นฐานสามารถนาํมาจดัเรียงเป็นลาํดบัขั้นได ้และมนุษยทุ์กคนใฝ่ดี 

ดงันั้นบุคคลสามารถสนองความตอ้งการขั้นสูงสุดคือความตอ้งการประจกัษ์ตน ในเวลาใดเวลา
หน่ึงของชีวิต 

2.  ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์
ซิกมนัด ์ฟรอยด ์( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัว่าพลงัทาง

จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างใหเ้กิดพฤติกรรม ฟรอยด ์พบวา่บุคคลเพ่ิมและควบคุมส่ิงเร้าหลายอยา่ง ส่ิง
เร้าเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พดูคาํท่ีไม่ตั้งใจพดู มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่งมาก 

สรุปไดว้า่ทฤษฎีความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์
และทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์ ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมความตอ้งการดา้นต่างๆ เช่นความตอ้งการทาง
กาย  ความตอ้งการความปลอดภยั  ความตอ้งการทางสังคม  ความตอ้งการการยกย่องและความ
ตอ้งการให้ตนประสบความสําเร็จ  แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมี
ความตอ้งการในขั้นลาํดบัต่อไป 
2.7.3   การวดัความพึงพอใจ 

อารี พนัธ์มณี (2546 ) กล่าววา่ มาตรวดัความพึงพอใจสามารถกระทาํไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่  
1.  การใชแ้บบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือตอ้งการทราบความ

คิดเห็น ซ่ึงสามารถทาํไดใ้นลกัษณะท่ีกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก หรือตอบคาํถามอิสระ คาํถามดงักล่าว
อาจถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ  

2.  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ
วธีิการท่ีดีจึงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงได ้ 

3.  การสงัเกต เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่
ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระทาํอย่างจริงจงัและการสังเกต
อยา่งมีระเบียบแบบแผน 

สุมาลี  จนัทร์ชะลอ (2547) อธิบายว่า  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัดา้นความรู้สึกมีหลาย
ชนิด  เช่นแบบทดสอบโดยใชส้ถานการณ์  บนัทึกการสงัเกต  และเคร่ืองมือหน่ึงท่ีนิยมใชก้คื็อ แบบ
วดัทศันคติ  รูปแบบมาตราวดัทศันคติของ  Linkert  มาตราชนิดน้ีประกอบดว้ยขอ้ความทศันคติซ่ึง
เป็นความรู้สึกต่อส่ิงท่ีจะวดั ขอ้ความดงักล่าวจะมีทั้งในทางบวกและทางลบ การสร้างมาตรวดั
ทศันคติ มีวิธีการดงัน้ี  
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1.  กาํหนดคุณลกัษณะท่ีตอ้งการประเมินโดยระบุวา่วดัคุณลกัษณะใครต่อส่ิงใด 
2.  นิยามความหมายของทศันคติใหช้ดัเจนว่าประกอบดว้ยลกัษณะใดบา้งซ่ึงจะใชเ้ป็น

กรอบสาํหรับวดั 
3.  รวบรวมขอ้ความท่ีแสดงทศันคติในระดบัต่างๆของบุคคลขอ้ความน้ีควรครอบคลุม

คุณลกัษณะทั้งหมดท่ีตอ้งการวดั โดยการเขียนขอ้คาํถามมากกว่าจาํนวนขอ้ท่ีตอ้งการใช ้ขอ้ความ 
ควรแสดงทศันคติในทางท่ีดี (บวก) และในทางท่ีไม่ดี (ลบ) จาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั 

4.  ตรวจสอบขอ้ความท่ีสร้างข้ึนโดยพิจารณาเก่ียวกบัความครอบคลุมครบถว้นตาม
คุณลกัษณะทั้งหมดท่ีตอ้งการวดัตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของภาษาแต่ละ
ขอ้ความกบัระดบัของความเห็น โดยปกติมาตรวดัทศันคติของ Linkert จะแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
เห็นดว้ยอยา่งมาก เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก 

5.  ทดลองใชข้อ้ความท่ีผา่นการตรวจสอบเบ้ืองตน้อาจมีบางขอ้ความท่ียงัไม่ชดัเจน
หรือกาํกวมจึงควรนาํไปทดลองใชใ้นกลุ่มตวัอย่างจาํนวนหน่ึงเพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัของ
ขอ้คาํถามตรวจสอบวา่ยงัมีขอ้ความใดตอ้งแกไ้ข 

6.  กาํหนดนํ้ าหนกัคะแนนแต่ละตวัเลือก วิธีท่ีง่ายคือกาํหนดตามนํ้ าหนกัสมมติ เช่น 
กาํหนดใหแ้ต่ละตวัเลือกมีนํ้ าหนกัเป็น 5  4  3  2 และ 1 สาํหรับขอ้ความในทางบวก ส่วนขอ้ความ
ในทางลบใหน้ํ้ าหนกักลบักนั 

7.  ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดั โดยวิเคราะห์ความตรงของแบบทดสอบ หรืออาจใช้
วิธีใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบกไ็ด ้

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2547 ) การวดัความพึงพอใจมีหลกัเบ้ืองตน้ 3 ประการ 
ดงัน้ี 

1.  เน้ือหา ( Content ) การวดัความพึงพอใจตอ้งมีส่ิงเร้าไปกระตุน้ใหแ้สดงกริยาท่าที
แสดงออก  ส่ิงเร้า โดยทัว่ไปไดแ้ก่ ส่ิงเร้าท่ีตอ้งการทาํ 

2.  ทิศทาง ( Direction ) การวดัความพึงพอใจ วดัโดยทัว่ไปกาํหนดใหค้วามพึงพอใจมี
ทิศทางเป็นเสน้ตรงและต่อเน่ืองกนัในลกัษณะเป็นซา้ย – ขวา และบวก – ลบ 

3.  ความเขม้ ( Intensity )กริยาท่าทีความพึงพอใจและความรู้สึกท่ีแสดงออกต่อส่ิงเร้า
นั้น มีปริมาณมากหรือนอ้ยแตกต่างกนั ถา้มีความเขม้สูงไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดก็ตามจะรู้สึก
หรือท่าทีรุนแรงมากกวา่ท่ีมีความเขม้ปานกลาง 

สรุปไดว้่าการวดัความพึงพอใจ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัดา้นเน้ือหา  ทิศทาง หรือ
อารมณ์ความรู้สึก โดยใชแ้บบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการ
เลือกใชท่ี้เหมาะสม มาตรวดัเจตคติแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
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2.8  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.8.1  ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

รัตนาภรณ์ ผ่านพิเคราะห์(2544) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลของ
ความสามารถทางวิชาการท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยวิธีต่าง ๆ  

วฒันชยั ถิรศิลาเวทย ์(2546) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงความสามารถในการ
เขา้ถึงความรู้ การพฒันาทกัษะในการเรียน โดยอาศยัความพยายามจาํนวนหน่ึงและแสดงออกในรูป
ความสาํเร็จซ่ึงสามารถสงัเกตและวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือทางจิตวิทยาหรือ 

จงกล แกว้โก (2547) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงความรู้หรือทกัษะซ่ึงเกิดจากการ
ทาํงานท่ีประสานกนั และตอ้งอาศยัความพยายามอยา่งมาก ทั้งองคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญา และ
องคป์ระกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญาแสดงออกในรูปของความสําเร็จสามารถวดัโดยใชแ้บบสอบถาม
หรือคะแนนท่ีครูให ้

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2547) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน อนัเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ว่าผูเ้รียนมีความสามารถหรือ
ผลสัมฤทธ์ิในแต่ละรายวิชามากน้อยเพียงใด ผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้หรือตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครูให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ทิศนา แขมมณี (2548) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงการเขา้ใจความรู้การพฒันา
ทกัษะในดา้นการเรียน ซ่ึงอาจพิจารณาจากคะแนนสอบท่ีกาํหนดให้ คะแนนท่ีได้จากงานท่ีครู
มอบหมายใหท้ั้งสองอยา่ง 

สรุปไดว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ การตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิ
ผลของบุคคลว่าเรียนรู้แลว้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ทิศทางเพิ่มข้ึน โดยใชแ้บบทดสอบทางดา้นเน้ือหาและดา้นการปฏิบติัท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 
2.8.2  องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

มีผูไ้ดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 
    Bloom (1976) กล่าวถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวา่มีอยู ่3 ตวัแปร คือ 

1.  พฤติกรรมดา้นปัญญา (Cognitive Entry Behavior) เป็นพฤติกรรมดา้นความรู้
ความคิด ความเขา้ใจ หมายถึง การเรียนรู้ท่ีจาํเป็นตอ้งการเรียนเร่ืองนั้นและมีมาก่อนเรียน ไดแ้ก่ 
ความถนดั และพ้ืนฐานความรู้เดิมของผูเ้รียน ซ่ึงเหมาะสมกบัการเรียนรู้ใหม่ 
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2.  ลกัษณะทางอารมณ์ (Affective Entry Characteristics) เป็นตวักาํหนดดา้นอารมณ์ 

หมายถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความกระตือรือร้นท่ีมีต่อเน้ือหาท่ีเรียน รวมถึงทศันคติของผูเ้รียนท่ีมี
ต่อเน้ือหาวิชา ต่อโรงเรียน และระบบการเรียนและมโนภาพเก่ียวกบัตนเอง 

3.  คุณภาพของการสอน (Quality of Instruction) เป็นตวักาํหนดประสิทธิภาพในการ
เรียนของผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ยการช้ีแนะ หมายถึง การบอกจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนและ
งานท่ีจะตอ้งทาํให้ผูเ้รียนทราบอย่างชดัเจน การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การให้
การเสริมแรงของครู การใช้ขอ้มูลยอ้นกลบั หรือการให้ผูเ้รียนรู้ผลว่า ตนเองกระทาํได้ถูกตอ้ง
หรือไม่ และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

สุชาดา ศรีศกั (2544) กล่าวถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดงัน้ี 
1.  คุณลกัษณะของผูเ้รียน ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สติปัญญา เจตคติ แรงจูงใจ พื้นฐานความรู้

เดิมรวมทั้งความสนใจ 
2.  คุณลกัษณะของผูส้อน ไดแ้ก่ คุณวุฒิ ระยะเวลาท่ีสอน ความสามารถ เจตคติของ

ผูส้อน 
3.  องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจ ระดบัสังคมของผูเ้รียน 

ระดบัการศึกษาของบิดามารดา ขนาดของโรงเรียนและอุปกรณ์ 
ธนพร สินคุ่ย (2552) ไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวห้ลาย

สาเหตุ ไดแ้ก่ สาเหตุจากตวันกัเรียน เช่นดา้นสติปัญญา ความรู้พื้นฐาน เจตคติ สาเหตุส่ิงแวดลอ้ม
ทางบา้นหรือพื้นฐานทางครอบครัวสาเหตุจากกระบวนการทางการศึกษา หรือคุณภาพการสอนของ
ครู 

นิรมล บุญรักษา (2554) องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดว้ย 
ดา้นตวัผูเ้รียน หมายถึงพฤติกรรมความรู้ ความคิด และสติปัญญาความสามารถดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ความถนดั ความสนใจและพ้ืนฐานเดิมของผูเ้รียน ดา้นอารมณ์ หมายถึง อารมณ์ ความกระตือรือร้น 
แรงจูงใจท่ีจะทาํให้เกิดการอยากเรียนรู้ เจตคติต่อเน้ือหาวิชา ระบบการเรียน และพ้ืนฐานทาง
ครอบครัว คุณภาพการสอน หมายถึง สามารถทาํให้นกัเรียนอยากเรียนรู้ สนใจ นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน มีการให้แรงเสริมของครู บุคลิกภาพของครูผูส้อน มีการประเมินผลการสอน
เพื่อการใชข้อ้มูลยอ้นกลบั เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องในการสอน 

สรุปไดว้่าองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ ความรู้พื้นฐาน ความ
เขา้ใจ ความถนดั ความคิดและสติปัญญาความสามารถดา้นต่าง ๆสภาพแวดลอ้มทางบา้นของผูเ้รียน  
ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจในความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคน นําไปสู่การถ่ายทอดประสบการณ์ 
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ความรู้ให้ผูเ้รียนไดอ้ย่างเต็มท่ี มีส่ือการเรียนการสอนท่ีชดัเจน ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความ
เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากยิง่ข้ึน 
2.8.3  การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

กงัวล เทียนกณัฑ์เทศน์ (2540) การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผูท่ี้ประกอบอาชีพ
ครูผูส้อน ผูใ้ห้การฝึกอบรม ไม่ว่าจะอยู่ในสถาบนัการศึกษาใดหรือในหน่วยงานธุรกิจยอ่มจะตอ้ง
ทราบผลว่า ผลของการสอน การฝึกอบรมจะบรรลุวตัถุประสงค์เพียงใด เราสามารถนําวิธีการ
ดําเนินการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเข้าไปใช้ว ัดผลได้เสมอ การวัดและประเมินผลเป็น
กระบวนการยอ่ยท่ีประกอบอยูใ่นกระบวนการเรียนการสอนขั้นสุดทา้ยเพ่ือใหท้ราบวา่กระบวนการ
เรียนการสอนบรรลุผลเพียงใด ซ่ึงการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตอ้งชดัเจนและวดัผลได ้

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543) การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะ รวมถึง
ความรู้ ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณ์ทั้งปวงท่ี
บุคคลได้จากการเรียนการสอน ทาํให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของ
สมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถสมองของบุคคล 
เรียนแลว้รู้อะไรบา้ง และมีความสามารถดา้นใดมากนอ้ยเท่าไร  

สรุปไดว้่า  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นกระบวนการวดัความรู้ ความสามารถ 
ความเขา้ใจและสติปัญญา  ว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใดหลงัจากเรียนในเร่ืองนั้น ๆซ่ึง
การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตอ้งชดัเจนและวดัผลได ้
2.8.4  ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ (2543) เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนกัเรียนท่ีได้
เรียนไปแลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นขอ้คาํถามใหน้กัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอ   ( paper and pencil 
test ) กบัใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง 

สมบูรณ์ ตนัยะ (2545)  เป็นแบบทดสอบท่ีใชส้าํหรับวดัพฤติกรรมทางสมองของผูเ้รียน
ว่ามีความรู้ ความสามารถใน เร่ืองท่ีเรียนรู้มาแลว้ หรือได้รับการฝึกฝนอบรมมาแลว้มากน้อย
เพียงใด 

สมบูรณ์ ตนัยะ (2546) เป็นแบบทดสอบวดัสมรรถภาพของสมองดา้นต่างๆท่ีนกัเรียน
ไดเ้รียนรู้มาแลว้ 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2547) การท่ีจะทาํใหท้ราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนว่ามีการ
พฒันาตรงตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้หรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด ตอ้งใชว้ิธีการทดสอบท่ีมีความ
ถูกตอ้ง เท่ียงตรง มีคุณภาพการสร้างอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาท่ีเรียกว่าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
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กล่าวโดยสรุป แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวดั

ทางดา้นความรู้ ความสามารถ และ ทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รียน ท่ีไดเ้รียนรู้ หรือไดรั้บการสอนและการ
ฝึกฝนมาแลว้ วา่ผูเ้รียนมีความรอบรู้มากนอ้ยเพียงใด 
2.8.5 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ภทัรา  นิคมานนท ์(2540) กล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบดา้นพทุธิพิสัยว่าโดยทัว่ไป
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอตันัย หมายถึง แบบทดสอบท่ีถามให้ตอบยาวๆแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ย่างกวา้งขวาง ประเภทท่ี 2 คือแบบทดสอบแบบปรนัย หมายถึง แบบทดสอบ
ประเภทถูก – ผิด จบัคู่ เติมคาํและเลือกตอบ โดยใชเ้กณฑท่ี์ใชจ้าํแนกประเภทของแบบทดสอบ
ไดแ้ก่ 

1.  จาํแนกตามกระบวนการในการสร้าง จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
  1.1  แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนมาเอง เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเฉพาะคราวเพื่อ

ใชท้ดสอบผลสมัฤทธ์ิและความสามารถทางวิชาการของเดก็ 
  1.2   แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนดว้ยกระบวนการหรือ

วิธีการท่ีซบัซอ้นมากกว่าแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน เม่ือสร้างข้ึนแลว้มีการนาํไปทดลองสอบและ
นาํผลมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ เพื่อปรับปรุงใหมี้คุณภาพดี มีความเป็นมาตรฐาน 

2.  จาํแนกตามจุดมุ่งหมายในการใชป้ระโยชน์ จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
  2.1  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัปริมาณความรู้ความ

ความสามารถ ทกัษะเก่ียวกบัดา้นวิชาการท่ีไดเ้รียนรู้วา่มีมากนอ้ยเพียงใด 
  2.2  แบบทดสอบความถนดั เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัความสามารถท่ีเกิดจากการ

สะสมประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้มาในอดีต 
3.  จาํแนกตามรูปแบบคาํถามและวิธีการตอบ จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
  3.1  แบบทดสอบอัตนัย มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ผูส้อบได้ตอบยาวๆแสดงความ

คิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี 
  3.2  แบบทดสอบปรนัย เป็นแบบทดสอบท่ีถามให้ผูส้อบตอบสั้ นๆในขอบเขต

จาํกดัคาํถามแต่ละขอ้วดัความสามารถเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว ผูส้อบไม่มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั 

4.  จาํแนกตามลกัษณะการตอบ จาํแนกได ้3 ประเภทคือ 
  4.1  แบบทดสอบภาคปฏิบติั เช่นขอ้สอบวิชาพลศึกษา ให้แสดงท่าทางประกอบ

เพลงวิชาประดิษฐ ์ใหป้ระดิษฐข์องใชด้ว้ยเศษวสัดุ การใหค้ะแนนจากการทดสอบประเภทน้ีครูตอ้ง
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พิจารณาทั้งดา้นคุณภาพผลงาน ความถูกตอ้งของวิธีการปฏิบติัรวมทั้งความคล่องแคล่วและปริมาณ
ของผลงานดว้ย 

  4.2  แบบทดสอบเขียนตอบ เป็นแบบทดสอบท่ีใชเ้ขียนตอบทุกชนิด 
  4.3  แบบทดสอบดว้ยวาจา เป็นแบบทดสอบท่ีผูส้อบใชก้ารโตต้อบดว้ยวาจา 
5.  จาํแนกตามเวลาท่ีกาํหนดใหต้อบ จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
  5.1  แบบทดสอบวดัความเร็ว เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัทกัษะความคล่องแคล่วใน

การคิดความแม่นยาํในความรู้เป็นสาํคญั มกัมีลกัษณะค่อนขา้งง่าย แต่ใหเ้วลาในการทาํขอ้สอบนอ้ย 
ผูส้อบตอ้งแข่งขนักนัสอบ ใครท่ีทาํเสร็จก่อนและถูกตอ้งมากท่ีสุดถือวา่มีประสิทธิภาพสูงกวา่ 

  5.2  แบบทดสอบวดัประสิทธิภาพสูงสุด แบบทดสอบลกัษณะน้ีมีลกัษณะค่อนขา้ง
ยากและใหเ้วลาทาํมาก 

6.  จาํแนกตามลกัษณะและโอกาสในการใช ้จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
  6.1  แบบทดสอบย่อย เป็นแบบทดสอบท่ีมีจาํนวนขอ้คาํถามไม่มากนัก มกัใช้

สาํหรับประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยยอ่ย โดยมีจุดประสงคห์ลกัคือเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนเป็นสาํคญั 

  6.2  แบบทดสอบรวม เป็นแบบทดสอบท่ีถามความรู้ความเขา้ใจรวมหลายๆเร่ือง
หลายๆเน้ือหาหลายๆจุดประสงค์ มีจาํนวนมากขอ้ มกัใช้ตอนสอบปลายภาคเรียนหรือปลายปี
การศึกษา จุดมุ่งหมายสาํคญัคือใชเ้ปรียบเทียบแข่งขนัระหวา่งผูส้อบดว้ยกนั 

7.  จาํแนกตามเกณฑก์ารนาํผลจากการสอบไปวดัประเมิน จาํแนกได ้ 2 ประเภท คือ 
  7.1  แบบทดสอบอิงเกณฑ ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อวดัระดบัความรู้พื้นฐานและความรู้ท่ี

จาํเป็นในการบ่งบอกถึงความรอบรู้ของผูเ้รียนตามวตัถุประสงค ์
  7.2  แบบทดสอบอิงกลุ่ม เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งนาํผลการสอบไปเรียบเทียบกบั

บุคคลอ่ืนในกลุ่มท่ีใชข้อ้สอบเดียวกนั ถา้ใครมีความสามารถเหนือใครเพียงใดเหมาะสาํหรับใชเ้พื่อ
การสอบท่ีมีการแข่งขนัมากกวา่เพื่อการเรียนการสอน 

8.  จาํแนกตามส่ิงเร้า จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
  8.1  แบบทดสอบทางภาษา ไดแ้ก่ การใชค้าํพูดหรือตวัหนังสือไปเร้าผูส้อบโดย

การพดูหรือเขียนออกมา 
  8.2  แบบทดสอบท่ีไม่ใชภ้าษา ไดแ้ก่ การใชรู้ป กิริยา ท่าทางหรืออุปกรณ์ต่างๆไป

เร้าใหผู้ส้อบตอบสนอง   
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ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ (2543) ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
1.  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของคาํถามท่ีครูเป็นผูส้ร้างข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้คาํถาม

เก่ียวกบัความรู้ท่ีนักเรียนไดเ้รียนในห้องเรียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องตรงไหนจะไดส้อน
ซ่อมเสริมหรือเป็นการวดัความพร้อมท่ีจะไดเ้รียนในบทเรียนใหม่ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของครู 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาวิชาหรือจากครูผูส้อนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองหลายคร้ัง จนกระทัง่มีคุณภาพดีจึงสร้าง
เกณฑป์กติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่าการเรียนการใน
เร่ืองใดๆกไ็ด ้แบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีคู่มือดาํเนินการสอบบอกวิธีสอบและยงัมีมาตรฐานในดา้น
การแปลคะแนนด้วยทั้งแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการสร้างขอ้
คาํถามเหมือนกนัเป็นคาํถามท่ีวดัเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแลว้จะเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถตั้ง
คาํถามวดัได ้ซ่ึงควรวดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมต่างๆดงัน้ี 

1.  ความรู้ ความจาํ  
2.  ความเขา้ใจ 
3.  การนาํไปใช ้
4.  การวิเคราะห์ 
5.  การสงัเคราะห์ 
6.  การประเมินค่า 
สมนึก ภทัทิยธนี (2546) แบบทดสอบท่ีวดัสมรรถภาพสมองดา้นต่าง ๆ ท่ีนักเรียน

ไดรั้บการเรียนผา่นมาแลว้ อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบท่ีครูสร้างกบัแบบทดสอบ
มาตรฐานซ่ึงทั้งแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการในการสร้างขอ้
คาํถามเหมือนกนั เป็นคาํถามท่ีวดัเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแลว้ จะเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถ
ตั้งคาํถามได ้ซ่ึงควรจดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1.  วดัดา้นความรู้ความจาํ  
2.  วดัดา้นความเขา้ใจ  
3.  วดัดา้นการนาํไปใช ้ 
4.  วดัดา้นการวิเคราะห์  
5.  วดัดา้นการสงัเคราะห์ 
6.  วดัดา้นการประเมินค่า 
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พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2547) ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

คือ  
1.  แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน

เฉพาะกลุ่มท่ีครูสอน เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนใช้กันทัว่ไปในสถานศึกษามีลกัษณะเป็น
แบบทดสอบขอ้เขียนซ่ึงแบ่งออกไดอี้ก 2 ชนิด คือ  

    1.1  แบบทดสอบอตันัย เป็นแบบทดสอบท่ีกาํหนดคาํถามหรือปัญหาให้แลว้ให ้
ผูต้อบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

   1.2  แบบทดสอบปรนัย หรือแบบให้ตอบสั้ น ๆ เป็นแบบทดสอบท่ีกาํหนดให้
ผูส้อบเขียนตอบสั้ น ๆ หรือมีคาํตอบให้เลือกแบบจาํกดัคาํตอบ ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ 
ความคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั แบบทดสอบชนิดน้ีแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 
แบบทดสอบถูก-ผดิ แบบทดสอบเติมคาํ แบบทดสอบจบัคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 

2.  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนทัว่ๆ ไป 
ซ่ึงสร้างโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กล่าวคือ มี
มาตรฐานในการดาํเนินการสอน วิธีการใหค้ะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 

สรุปไดว้่าประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งออกเป็นหลาย
ประเภท คือ แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนมาเอง  แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  
แบบทดสอบความถนัด  แบบทดสอบอัตนัย  แบบทดสอบปรนัย  แบบทดสอบภาคปฏิบัติ  
แบบทดสอบเขียนตอบ แบบทดสอบด้วยวาจา แบบทดสอบวัดความเร็ว แบบทดสอบย่อย  
แบบทดสอบรวม  แบบทดสอบอิงเกณฑ์  แบบทดสอบอิงกลุ่ม  การจะเลือกใช้แบบทดสอบ
ประเภทใดนั้นข้ึนอยูก่บัครูผูส้อน ทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของรายวิชานั้นๆท่ี
เหมาะสม 
2.8.6  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

การสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ  สามารถปรับปรุงไดโ้ดยฝึกเขียนขอ้สอบไดรั้บ
ความวิจารณ์และข้อเสนอแนะ  ผูส้อนต้องเข้าใจทั้ งจุดประสงค์และเน้ือหาท่ีจะวดั ต้องรู้ถึง
กระบวนการคิดในการปฏิบติังานของผูเ้รียน รู้ระดบัความสามารถในการอ่านและการใชศ้พัทข์อง
ผูส้อบ รู้จกัลกัษณะเด่นและขอ้พกพร่องของขอ้สอบแต่ละชนิดเพื่อจะนาํไปใชใ้หเ้หมาะสม  

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2547) ใหแ้นวการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิดงัน้ี 
1.  วิเคราะห์หลกัสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 
2.  กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
3.  กาํหนดชนิดของขอ้สอบและศึกษาวิธีสร้าง 
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4.  เขียนขอ้สอบ 
5.  ตรวจทานขอ้สอบ 
6.  จดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง 
7.  ทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้สอบ 
8.  จดัทาํแบบทดสอบฉบบัจริง 
สุมาลี จนัทร์ชะลอ (2542) เสนอวิธีการสร้างขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ดงัน้ี 
1.  ขอ้สอบควรใชป้ระเมินจุดประสงคท่ี์สาํคญัของการสอนท่ีสามารถสอบวดัไดโ้ดยใช้

แบบทดสอบท่ีเป็นขอ้เขียน 
2.  ข้อสอบควรสะท้อนให้เห็นทั้ งจุดประสงค์ท่ีเป็นเน้ือหาและจุดประสงค์ท่ีเป็น

กระบวน การสาํคญัท่ีเนน้ในหลกัสูตร 
3.  ขอ้สอบควรจะสะท้อนให้เห็นทั้ งจุดประสงค์ในการวดั เช่น วดัประเมินความ

แตกต่างระหวา่งบุคคลหรือวดัเพื่อแยกผูท่ี้ไดเ้รียนรู้ 
4.  ขอ้สอบควรมีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูอ่้านและมีความยาวท่ี

พอเหมาะ  
สรุปไดว้่า หลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ 

ขอ้สอบควรสะทอ้นให้เห็นทั้งจุดประสงคท่ี์เป็นเน้ือหาและจุดประสงคท่ี์เป็นกระบวนการสาํคญัท่ี
เน้นในหลักสูตร ซ่ึงต้องมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูอ่้านและมีความยาวท่ี
พอเหมาะ  หลังจากนั้ นทําการเขียนข้อสอบพร้อมทั้ งตรวจทานข้อสอบ แล้วนําไปจัดพิมพ์
แบบทดสอบฉบบัทดลอง ทาํการทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้สอบ สุดทา้ยจดัทาํแบบทดสอบฉบบั
จริง 
2.8.7  ประโยชน์ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

พรพิศ เถ่ือนมณเฑียร (2542) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไว ้ใชส้าํหรับ 

1.  วดัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
2.  ปรับปรุงการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
3.  ใหแ้ยกประเภทนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆตามความสามารถ  
4.  การวินิจฉยัสมรรถภาพเพ่ือใหไ้ดรั้บความช่วยเหลือไดต้รงจุด 
5.  เปรียบเทียบความงอกงาม 
6.  ตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียน 
7.  พยากรณ์ความสาํเร็จในการศึกษา 
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8.  การแนะแนว 
9.  การประเมินผลการศึกษา 
10.  การศึกษาคน้ควา้วิจยั 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543) ประโยชน์ของแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีดงัน้ี 
1.  ใช้สํารวจความรู้และลาํดบัคะแนนของการเรียนในโรงเรียนเม่ือเปรียบเทียบกับ

เกณฑ ์ปกติทาํใหเ้ขา้ใจนกัเรียนไดดี้ข้ึน 
2.  ใชแ้นะแนวและประเมินค่าเก่ียวกบัการสอบไดส้อบตกของแต่ละบุคคลจุดอ่อน และ

จุดเด่นของแต่ละบุคคล การสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนฉลาด และนักเรียนท่ีตอ้งการความ 
ช่วยเหลือ การปรับปรุงการสอน  

3.  ใชจ้ดักลุ่มนกัเรียนเพื่อประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน  
4.  ช่วยในการวิจยัทางการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนในวิชาท่ีสอบแตกต่างกนัโดย

ใชแ้บบทดสอบมาตรฐานเป็นเคร่ืองมือวดั 
สรุปไดว้า่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน คือ ใชส้าํหรับ

วดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มแลว้ทาํการเปรียบเทียบตรวจสอบพฒันาการ
ของผูเ้รียน ว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่หากเกิดผลในทางท่ีดีก็ดาํเนินต่อ แต่ถ้าหากไม่บรรลุ
จุดประสงคก์็นาํไปปรับปรุงการเรียนการสอนหรือทาํการวิจยัแลว้ทาํการประเมินผลการศึกษาอีก
คร้ัง 

 
2.9  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 พรทิพย ์สายแวว (2558) ทาํการวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรู้ เร่ืองโนต้ดนตรีสากลเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองโนต้
ดนตรีสากลเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) ศึกษาดชันีประสิทธิผล
การเรียนรู้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 5) 
ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโนต้
ดนตรีสากลเบ้ืองตน้ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนบา้นเสมด็โคกตาล 
ตาํบลเสมด็ อาํเภอเมืองจงัหวดับุรีรัมย ์สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 
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1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 20 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโนต้ดนตรีสากล
เบ้ืองตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบดว้ย 
หน่วยการเรียนรู้ จาํนวน 2 หน่วยการเรียนรู้ จาํนวน 4 บท 2) แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จาํนวน 4 แผน 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโนต้ดนตรีสากลเบ้ืองตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อใชท้ดสอบก่อน ผลการวิจยัพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เร่ืองโนต้ดนตรีสากลเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
91.00/82.00 ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสาําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโนต้
ดนตรีสากลเบ้ืองตน้ มีความคงทนในการเรียนรู้ 4) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโนต้ดนตรี
สากลเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 0.7978 แสดงว่าหลงั
เรียนนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 0.7978 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.78 จากก่อนเรียน5) นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองโนต้ดนตรี
สากลเบ้ืองตน้ โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด 

สุภรณ์  พรหมคุณ (2553) ทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมวิชาดนตรีเร่ืองทฤษฏี
ดนตรีสากลเบ้ืองตน้ พบวา่  1) ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีเร่ืองทฤษฏีทฤษฎีสากลเบ้ืองตน้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั  85.31/88.23 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด 
2) ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีเร่ืองทฤษฏีดนตรีสากลเบ้ืองตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 มีดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.7768  คิดเป็นร้อยละ 77.68 3) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมวิชา
ดนตรีเร่ืองทฤษฏีดนตรีสากลเบ้ืองตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

นิศาชล บงัคม (2553) ทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นโสต
ทกัษะตามแนวคิดของโคดายสาํหรับนกัเรียนเปียโนระดบัชั้นตน้พบวา่ 1.แผนการจดัการเรียนรู้ดา้น
โสตทกัษะตามแนวคิดโคดายสําหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นตน้ มี 7 หัวขอ้คือ 1) แนวคิด 2) 
จุดประสงค ์3) เน้ือหา 4) กิจกรรม 5) ส่ือการเรียนการสอน 6) การวดัและประเมินผล 7) หมายเหตุ 
ซ่ึงแผนการจดักิจกรรมตามแนวคิดโคดายนั้นจะมุ่งเนน้พฒันาทกัษะการฟัง โดยเร่ิมจากการสอนขบั
ร้อง 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบ่งเป็น 2.1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาครวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2.2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการฟังไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 2.3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2.4) ดา้นเจตคติแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ประเมินโดย
ผูเ้รียน และ 2) ประเมินโดยผูส้อน ผลการประเมินโดยผูเ้รียนซ่ึงใชแ้บบวดัเจตคติพบวา่ กลุ่มทดลอง 
(M = 32.75, SD = 2.25) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (M = 26.38, SD = 2.39) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนผลการประเมินโดยผูส้อนซ่ึงใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมการเรียนพบว่า กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง (M = 2.79, SD = 0.43) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย
พฤติกรรมการเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (M = 2.15, SD = 0.65) 

มนสิการ พร้อมสุขกลุ (2557)  ทาํการวิจยัเร่ืองการรับรู้ดา้นระดบัเสียง (Absolute Pitch) 
ของนิสิตสาขาวิชา  ดนตรีตะวนัตกเคร่ืองดนตรีเอกเปียโนมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาหาความสามารถทางการรับรู้ระดบัเสียง Absolute Pitch (AP), Relative 
Pitch (RP) ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีตะวนัตก เอกเปียโนมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
2. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถ AP และ RP โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม เร่ิมดว้ยการ
วิจยัเชิงปริมาณเพื่อทดสอบความสามารถ AP จากกลุ่มตวัอยา่งนิสิตเอกเปียโน 24 คน ผูท่ี้ไม่มี AP 
หรือมี AP ไม่ครบทุกประเภทท่ีทดสอบ จะถูกนามาทดสอบความสามารถ RP ในประเภทท่ีไม่เป็น 
AP ผลคะแนนการทดสอบใชแ้บ่งประเภทความสามารถของนิสิตได ้3 ประเภทคือ (1) มี AP (2) มี 
RP (3) ไม่มีทั้ง AP และ RP หลงัจากนั้นใชว้ิจยัเชิงคุณภาพ สมัภาษณ์รายบุคคล เพื่อใหท้ราบปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการมีความสามารถในการรับรู้ระดบัเสียงแต่ละประเภท ผลการศึกษาพบวา่ 

1.  นิสิตเอกเปียโนท่ีเขา้ทดสอบทั้งหมด 24 คน มี AP 4 คนคิดเป็นร้อยละ 16.66 
แบ่งเป็น AP ทุก ประเภท 1 คน และ AP ไม่ครบทุกประเภท 3 คน มี RP 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
ไม่มีทั้ง AP และ RP 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.47 ของนิสิตเอกเปียโนทั้งหมดท่ีเขา้ทดสอบ 

2.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีความสามารถทางการรับรู้ระดับเสียงคือ1)  ปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางดนตรีจากครอบครัว 2)ปัจจยัดา้นอายท่ีุเร่ิมตน้เรียนดนตรีคือช่วงอาย ุ3-7 ปี ดีท่ีสุด 
3) ปัจจยัดา้นระยะเวลาท่ีเรียนดนตรี ระยะเวลายิ่งมากยิ่งส่งผลต่อทกัษะการฟัง 4) ปัจจยัดา้นวิธีการ
เรียนดนตรี วิธีการเรียนท่ีเนน้การฟังเป็นหลกัส่งผลต่อ Absolute Pitch 5) ปัจจยัดา้นแนวดนตรีท่ี
เล่นหรือฟัง ยิง่ฟังและเล่นดนตรีหลายประเภทยิง่ส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้ระดบัเสียง 

ประวิทย ์ฤทธิบูลย ์ (2558) รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ราชอาณาจกัรกมัพูชา : 
กรณีศึกษาของสมาคม TLAITNO พบว่า การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีทาํใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทาํ
ความเขา้ใจและฝึกปฏิบติั ในขณะเดียวกนัก็ไดซึ้มซับความซาบซ้ึงและร่ืนรมย  ์ในรูปแบบของ
การศึกษานั้นมีลกัษณะการบูรณาการท่ีมีการผสมผสานทั้งดา้นปรัชญา ความคิด ความเช่ือ ศีลธรรม 
สุนทรียภาพ ศิลปะ พฤติกรรม การแสดงออกของมนุษยเ์ขา้ไวด้ว้ยกนั โดยเน้ือหาในบทความน้ี
ผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอให้เห็นถึงการศึกษาในรูปแบบของสมาคม TlaiTno ราชอาณาจกัรกมัพูชา 
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ซ่ึงในการเดินทางเยีย่มชมราชอาณาจกัรกมัพชูาในคร้ังน้ี ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสเขา้ไปเยีย่มชมและศึกษา
ดูงานในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของกัมพูชาและได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานและได้
สัมผสักบับรรยากาศในการจดัการเรียนการสอนและร่วมสัมภาษณ์ เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเป็นแหล่งความรู้ท่ีสาํคญัอย่างหน่ึงในการอนุรักษสื์บทอด สร้างสรรคแ์ละ
เผยแพร่งานทางดา้นศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ท่ีสามารถทาํให้ศิลปะนั้นคงอยูท่ ั้งในส่วนของการ
อนุรักษ์และในส่วนของการพฒันาหรือสร้างสรรค์งานให้เหมาะกับวิถีชีวิตของมนุษยท่ี์มีการ
เปล่ียนแปลงไปแต่ละยุคสมยัและส่ิงท่ีทาํให้เกิด การเปล่ียนแปลงทางสังคมก็เป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการเรียนรู้ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีคงไม่มีใครท่ีจะปฏิเสธไดว้่าทุกส่ิงทุกอย่างมีการเปล่ียนแปลงไม่เวน้
แต่การสืบทอดทางวัฒนธรรมกายถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อความ
เปล่ียนแปลงทางสังคม ซ่ึงในดา้นของการสืบทอดในการเรียนการสอนดา้นนาฏศิลป์ก็เช่นเดียวกนั
ท่ีผูส้อนจะตอ้งคน้หาวิธีท่ีจะนาํมาถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้แก่ผูเ้รียน เพื่อเป็นวิธีท่ีทาํให้ผูเ้รียนเกิด
ความซาบซ้ึงในเร่ืองของวฒันธรรมโดยเฉพาะอยา่งยิง่การท่ีจะสืบทอดองคค์วามรู้ทางดา้นนาฏศิลป์ 
และอนุรักษไ์วซ่ึ้งวฒันธรรมอนัดีงามของประเทศชาติ ซ่ึงผูเ้ขียนไดน้าํเอาหลกัทฤษฎีการเช่ือมโยง
ของธอรน์ ไดค ์(Thorndike) เป็นกฎแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความสาํคญัมาอธิบายใหเ้ห็นถึงรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีสาํคญัของสมาคม TlaiTno 

สุชณัษา รักยินดี และ ณัฐรดี ผลผลาหาร (2557) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ี
มีต่อการจดัการเรียนการสอน วิชาดนตรี (ศูนยด์นตรี) พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ ผูเ้รียนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นของครูผูส้อน ครูผูส้อนมี บุคลิกภาพ ความประพฤติเหมาะสมแก่
การเป็นครู ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คิด เป็นร้อยละ 88.64 รองลงมา คือ 
ดา้นผูส้อนใชน้วตักรรม ส่ือการสอนอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั เน้ือหาวิชา และดา้น ผูส้อน
เอาใจใส่ดูแลผูเ้รียน อยา่งทัว่ถึงและอุทิศตนใหก้บัการสอนอยา่งเตม็ท่ีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.37 มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 87.42 และผูเ้รียนมีความพึงพอใจนอ้งท่ีสุดคือ ดา้นการ
เรียนการสอน การจดัสอบ Recital มีความเหมาะสมและมีส่วนช่วยส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนใหดี้ 
ข้ึน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 81 

Ward, W. D., & Burns, E. M. (Eds.). (1982). Absolute pitch พบว่าความสามารถทาง 
Absolute pitch นอกจากรับรู้ดา้นระดบัเสียงแลว้ ยงัครอบคลุมไปถึงการรับรู้ดา้นนํ้ าเสียงของเคร่ือง
ดนตรี (timbre) ความสามารถทาง Absolute pitch จึงแบ่งระดบัความสามารถในการรับรู้ตามเคร่ือง
ดนตรีดว้ย นกัดนตรีบางคนมี Absolute pitch เฉพาะเคร่ืองดนตรีเอกของตวัเอง หรือเคร่ืองดนตรีท่ี
เล่นเป็นเคร่ืองแรก เรียกว่า “Absolute Instrument” นกัดนตรีบางคนรับรู้ไดเ้ฉพาะเปียโน เป็น 
“Absolute Piano” หรือบางคนรับรู้เฉพาะคียสี์ขาวในเปียโนไม่สามารถรับรู้และบอกระดบัเสียงใน
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คียสี์ดาํได ้เรียก “Partial Absolute pitch” หรือ “White key notes Absolute pitch” สาํหรับคนท่ี
สามารถร้องเพลง “ป๊อป” ไดต้รงระดบัเสียงทุกคร้ัง ท่ีร้อง เรียกวา่ “Implicit Absolute pitch” 

Miyazaki, K. (1988). Musical pitch identification by absolute pitch possessors. 
อธิบายถึงผูท่ี้มีความสามารถทาง Relative Pitch ท่ีดีเยีย่มนั้น จะมีความแม่นยาํ ในระยะห่าง หรือ
ความสัมพนัธ์ของโนต้ในบนัไดเสียงมาก ถึงแมจ้ะไม่ไดรั้บรู้เป็นระดบัเสียงโนต้จริง แต่สามารถ
บอกระดบัเสียงของโนต้ในบนัไดเสียงต่างๆไดอ้ย่างแม่นยาํ จากการเทียบระยะห่างของโนต้ใน
บนัไดเสียงได ้ในขณะท่ีผูท่ี้มีความสามารถทาง AP สามารถรับรู้ระดบัเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตาม
ระดบัเสียงจริง แต่การบอกความสัมพนัธ์หรือระยะห่างของโนต้ในบนัไดเสียงจะไม่แม่นยาํ และ
รวดเร็วเท่าผูท่ี้มี Relative Pitch 

Baharloo, S., Johnston, P. A., Service, S. K., Gitschier, J., & Freimer, N. B. (1998). 
Absolute pitch: An approach for identification of genetic and nongenetic components 
AmericanJournal of Human พบว่า ปัจจยัดา้นอายมีุผลต่อการพฒันาความสามารถทั้ง และ โดยการ
พฒันาความสามารถทาง ตอ้งพฒันาในช่วงอาย ุ4-9 ปีเท่านั้น หลงัจากอาย ุ9 ปีไปแลว้ความสามารถ
ทาง Absolute Pitch  จะพฒันาชา้ลง จนถึงไม่สามารถพฒันาได ้ ในขณะท่ีความสามารถทาง 
Relative Pitch จะเร่ิมพฒันาท่ีช่วงอาย ุ 6 ขวบข้ึนไป แต่เม่ือฝึกความสามารถทาง Relative Pitch 
ในช่วงเวลาน้ีแลว้ จะยากท่ีจะพฒันาความสามารถทาง Absolute pitch ได ้ เน่ืองจากกระบวนการ
รับรู้ และระบบการจาํของ  Absolute pitch และ Relative Pitch มีความแตกต่างกนั 

Zatorree, R. J. (2003). Absolute pitch: A model for understanding the influence of 
genes and development on neural and cognitive function ไดใ้หค้วามหมายของ Absolute Pitch คือ
ความสามารถในการรับรู้ระดบัเสียงของโนต้ในบนัไดเสียงของดนตรีตะวนัตก โดยไม่ตอ้งมีการให้
เสียงโนต้อา้งอิงมาก่อน สามารถแยกแยะระดบัเสียงท่ีไดย้ินทั้ง เสียงของโนต้ในดนตรีตะวนัตก 
หรือเสียงอ่ืนๆท่ีสามารถวดัความถ่ีออกมาไดต้รงกบัระดบัเสียงของโนต้ในบนัไดเสียงของดนตรี
ตะวนัตกได ้
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลโดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวคิด

ของธอร์นไดคส์าํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันาโสตทกัษะในวิชาดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงมีวิธีดาํเนินการศึกษา
ตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
3.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 2 ห้องเรียน จาํนวนนักเรียนทั้งหมด     
60 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง 
นักเรียนชั้ นประถมปีท่ี 5 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา แขวงตล่ิงชัน  เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2559 ท่ีมีคะแนนในการทดสอบไม่ผ่านในรายวิชา
ศิลปะ ดนตรี:นาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง โสตทกัษะ C เมเจอร์สเกล โดยการสุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง (Purposive sampling)  
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3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
1.  ชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะในวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์  

จาํนวน  6  ชุด 
2.  แบบทดสอบความสามารถการฟังโนต้ดนตรีสากล  
3.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม 

 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในงานวจัิย                                                                                                                        

3.3.1  ชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดคจ์าํนวน 6 
ชุด รวมทั้งหมด 14 ชัว่โมง มีขั้นตอนการ จดัทาํดงัน้ี 

3.3.1.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และศึกษาสาระและ
มาตรฐานการ   เรียนรู้ ศ 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี:นาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง 
โสตทกัษะ C เมเจอร์สเกล ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 6 แผนการจดัการเรียนรู้รวม 14 ชัว่โมง 
เพื่อท่ีจะไดส้ร้างชุดกิจกรรมใหต้รงตามตวัช้ีวดั 
 3.3.1.2  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรม, การพฒันาโสตทกัษะวิชา
ดนตรีสากล, ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์และสร้างชุดกิจกรรมข้ึนมาให้มีความสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดัและแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 6 แผน จาํนวน 6 ชุดกิจกรรม รวม 14 ชัว่โมงดงัน้ี 

-  ชุดกิจกรรมท่ี 1  โสตทกัษะโนต้ในบนัไดเสียง C เมเจอร์สเกล 3 ระดบัเสียง โด       เร 
มี  จาํนวน 2 ชัว่โมง                                                                                                                         

-  ชุดกิจกรรมท่ี 2 โสตทกัษะโนต้ในบนัไดเสียง C เมเจอร์สเกล 5 ระดบัเสียง โด เร มี 
ฟา ซอล จาํนวน 2 ชัว่โมง                                                                                                                         

-  ชุดกิจกรรมท่ี 3 โสตทกัษะโนต้และท่วงทาํนองในบนัไดเสียง C เมเจอร์สเกล 5 ระดบั
เสียง โด เร มี ฟา ซอล จาํนวน 3 ชัว่โมง 

-  ชุดกิจกรรมท่ี 4 โสตทกัษะโนต้ในบนัไดเสียง C เมเจอร์สเกล 4 ระดบัเสียง ซอล ลา ที 
โด ํ   จาํนวน 2 ชัว่โมง            

-  ชุดกิจกรรมท่ี 5 โสตทกัษะโนต้ในบนัไดเสียง C เมเจอร์สเกล 8 ระดบัเสียง โด เร มี 
ฟา ซอล ลา ที โด ํจาํนวน 2 ชัว่โมง  

-  ชุดกิจกรรมท่ี 6 โสตทกัษะโนต้และท่วงทาํนองในบนัไดเสียง C เมเจอร์สเกล 8 ระดบั
เสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด ํจาํนวน 3 ชัว่โมง 
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โดยเป็นชุดกิจกรรมตามแนวคิดของฮุสตนั และคนอ่ืนๆ (Houston, 1972, p.10 – 15)  
มีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1.  คาํช้ีแจง 
2.  จุดมุ่งหมาย 
3.  การประเมินผลเบ้ืองตน้ 
4.  การกาํหนดกิจกรรม 
5.  การประเมินขั้นสุดทา้ย 

     3.3.1.3  นาํชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์
ท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาเน้ือหาและ กิจกรรมการเรียนรู้วา่มีความสอดคลอ้งเหมาะสม
ตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
      3.3.1.4  นาํชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์
เสนอผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งขององค์ประกอบต่าง ๆ ในชุด
กิจกรรมดา้นภาษาและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนการสอน ความชดัเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจาก
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใช้ดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) (Rovinelli & Hambleton, 1977, p.49-60) โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ดงัน้ี  

 +1 หมายถึง   แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
      0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
    -1 หมายถึง   แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมไม่มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
  เกณฑ ์ค่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป 
ชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค์ มีค่า IOC 

เท่ากบั 0.67 - 1.00 
          3.3.1.5  นาํชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์
ไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ และนาํชุดกิจกรรมไปใชก้บันกัเรียน กลุ่มตวัอยา่ง 

3.3.2  แบบทดสอบความสามารถการฟังโนต้ดนตรีสากล มีขั้นตอนการจดัทาํดงัน้ี 
            3.3.2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการสร้างแบบทดสอบโสตทกัษะ                       
วิชาดนตรีสากล 
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          3.3.2.2  วิเคราะห์เน้ือหาตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แลว้นาํไปสร้างเป็นแบบทดสอบให้
มีความ สอดคลอ้งกนัโดยจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในดา้นต่างๆ เช่น ความรู้ ความจาํ ความ
เขา้ใจ การนาํไปใช ้
           3.3.2.3  สร้างแบบทดสอบความสามารถการฟังโนต้ดนตรีสากล แบบเขียนตอบ จาํนวน 
20 ขอ้ 
            3.3.2.4  นําแบบทดสอบความสามารถการฟังโน้ตดนตรีสากล ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กบัพฤติกรรมท่ี
ตอ้งการวดั ความชดัเจนของคาํถาม และความถูกตอ้งดา้นภาษา และปรับปรุงตามคาํแนะนาํของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
            3.3.2.5  นําแบบทดสอบความสามารถการฟังโน้ตดนตรีสากล ท่ีสร้างข้ึนเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผลจาํนวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบั
พฤติกรรมท่ีต้องการวดั ความชัดเจนของคาํถาม และความถูกต้องด้านภาษา และนําขอ้มูลท่ี
รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชด้ชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) (Rovinelli & Hambleton, 1977, p.49-60) 
โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ดงัน้ี  
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
     0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
   -1 หมายถึง   แน่ใจวา่แบบทดสอบไม่มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 เกณฑ ์ค่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป 
 แบบทดสอบความสามารถการฟังโนต้ดนตรีสากล มีค่า IOC เท่ากบั 0.67 - 1.00 
           3.3.2.6  ผูว้ิจยัไดน้าํเอาแบบทดสอบท่ีแกไ้ขแลว้ไปใช ้(Try out) กบันักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัไก่เต้ีย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 15 คน ซ่ึงเป็นคนละ
กลุ่มประชากร เน่ืองจากเป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล
ของสังกดักรุงเทพมหานครและมีพื้นฐานการเรียนรู้วิชาดนตรีสากลเหมือนกนัซ่ึงผูว้ิจยัเป็นครูใน
โครงการดงักล่าวจึงสามารถนาํแบบทดสอบไป Try out ได ้หลงัจากนั้นไดน้าํมาปรับปรุงแกไ้ข หา
ค่าความยาก (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) โดยกาํหนดเกณฑก์ารผ่าน ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 
.20 - .08 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) .20 ข้ึนไป (สมนึก ภทัทิยธนี, 2541, น. 195) 

        แบบทดสอบความสามารถการฟังโนต้ดนตรีสากล มีค่าความยากง่าย (p) เท่ากบั 0.695 
- 0.733 และค่าอาํนาจจาํแนก 0.20 ข้ึนไป 

 3.3.2.7  นาํแบบทดสอบความสามารถการฟังโน้ตดนตรีสากล ท่ีสร้างข้ึนไปปรับปรุง
แกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ และนาํแบบทดสอบไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง     
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3.3.3  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชา
ดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์ มีขั้นตอนการจดัทาํดงัน้ี 

    3.3.3.1  ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดกิจกรรม 

 3.3.3.2  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยโดยการใชชุ้ดกิจกรรมการ
พฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
จาํนวน 1 ชุด แบบสอบถามความพึงพอใจในดา้นชุดกิจกรรมโสตทกัษะ ดา้นครูผูส้อน และดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ลกัษณะของรูปแบบการวดัเป็นแบบใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีระดบัคะแนนดงัน้ี 
 5  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
 4  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจระดบั มาก 
 3  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจระดบั ปานกลาง 
 2  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจระดบั นอ้ย 
 1  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจระดบั นอ้ยท่ีสุด 
ใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.105 – 106) 
 ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั มาก 
 ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 3.3.3.3  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยโดยการใชชุ้ดกิจกรรมการ
พฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนอ อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา ความชดัเจนของคาํถาม ความถูกตอ้งดา้นภาษา และให้
ขอ้เสนอแนะ ทาํการปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 3.3.3.4  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันา
โสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนอ ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 
คน ตรวจใหค้ะแนนคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content validity) และนาํ
ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดย
ใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) (Rovinelli & Hambleton, 1977, 
p.49-60) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ดงัน้ี  
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 +1 หมายถึง   แน่ใจวา่แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
    0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
  -1 หมายถึง   แน่ใจวา่แบบสอบถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 เกณฑ ์ค่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป 
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยโดยการใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันาโสต
ทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์มีค่า IOC เท่ากบั 0.67 - 1.00 

 3.3.3.5  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยโดยการใชชุ้ดกิจกรรมการ
พฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของ
ผูเ้ช่ียวชาญไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวิจยัเร่ือง การพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิด
ของธอร์นไดคส์าํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา กรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตวัอย่าง มาจากนักเรียนท่ีมีคะแนนในการทดสอบไม่ผ่านใน
รายวิชาศิลปะ ดนตรี:นาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง โสตทกัษะ C เมเจอร์สเกล โดยการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)  มีขั้นตอนเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.  ขั้นเตรียม 
       ช้ีแจงวตัถุประสงค์ ขั้นตอน และรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนการสอนโดยใช้ชุด

กิจกรรมในการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์แก่ฝ่ายวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ และนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 และ 5/2 ท่ีมีคะแนน
ในการทดสอบไม่ผ่านในรายวิชาศิลปะ ดนตรี:นาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง โสตทกัษะ C 
เมเจอร์สเกล  

2.  ขั้นพฒันา และขั้นทดลอง 
            2.1  ผูว้ิจัยสร้างชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิด
ของธอร์นไดคจ์าํนวน 6 ชุด โดยใชห้น่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง โสตทกัษะ C เมเจอร์สเกล ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละชุดกิจกรรมได้กาํหนดขั้นตอนตาม
แนวคิดของธอร์นไดคคื์อ1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นการฝึก 3) ขั้นการนาํไปใช ้4) ขั้นความพึง
พอใจ ชุดกิจกรรมมีการเรียงลาํดบัเน้ือหาความยากง่าย โดยเรียงลาํดบัจากง่าย ปานกลาง ยาก และ
จากการฝึกปฏิบติัไปสู่การสร้างจินตนาการ 

DPU



66 
 

            2.2  ผูว้ิจัยได้นําชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิด
ของธอร์นไดคจ์าํนวน 6 ชุดกิจกรรมรวม 14 ชัว่โมงมาใชก้บันักเรียนกลุ่มตวัอย่างนอกเวลาเรียน
ของแต่ละวนั  เม่ือเสร็จส้ินการเรียนแต่ละชุดกิจกรรม นกัเรียนจะตอ้งทาํแบบทดสอบทา้ยชัว่โมง
เพื่อทดสอบความสามารถการฟังโน้ตดนตรีสากล และเม่ือส้ินสุดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมทั้ง 6 ชุด 
แลว้ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดสอบความสามารถการฟังโนต้ดนตรีสากล จาํนวน 20 ขอ้ 
            2.3  ใหน้กัเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดกิจกรรม
การพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์
            2.4  หลงัจากท่ีใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบความสามารถการฟังโนต้ดนตรีสากล 
ไปแลว้โดยเวน้ระยะห่าง 2  สัปดาห์ผูว้ิจยัจึงนาํแบบทดสอบความสามารถชุดเดิมมาใชเ้ป็นคร้ังท่ี 2  
กบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาคะแนนความสามารถท่ีคงทนดา้นโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล 

3.  ขั้นสรุป 
            3.1  ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพื่อนาํไปประมวลผลและวิเคราะห์ 
            3.2  สรุป ผลอภิปราย 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติสาํเร็จรูป ดงัน้ี 

      1.  วิเคราะห์แบบทดสอบความสามารถโสตทกัษะทางดนตรีสากล โดยใชค้่า ร้อยละ 
(Percentage)  

      2.  วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยโดยการใชชุ้ดกิจกรรมใน
การพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล โดยใชค้่า ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
                  1.  สถิติพื้นฐาน 
                       1.1  ค่าร้อยละ ( Percentage) โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 105) 
 

                                                       
100

f
P

N
   

DPU



67 
 

                   โดย        P            แทน      ค่าร้อยละ 
                                          f            แทน      ค่าความถ่ีท่ีตอ้งการแปลใหเ้ป็นร้อยละ 
                                          N          แทน       ค่าจาํนวนความถ่ีทั้งหมด 
 
                        1.2  ค่าเฉล่ีย (mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 105) ̅ = 	∑  
 

โดย ̅   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 
   ∑   แทน ผลรวมของคะแนน 
   N  แทน จาํนวนทั้งหมด 
 
     1.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 106) 
 

                     S.D.   =   
∑ (∑ )( )  

 
                     โดย     S.D.                 แทน    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     ∑                     แทน    ผลรวมของคะแนนยกกาํลงัสอง 
   (∑ )                   แทน    กาํลงัสองของคะแนนผลรวม 
                  n                  แทน    จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 
 

 2.  สถิติในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ	 
 2.1  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) (Rovinelli & Hambleton, 1977, p.49-60) 

 				 = 						 ∑  
 

โดย IOC แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัพฤติกรรม 
  ∑ 	     แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
  N          แทน     จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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          2.2  การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยใชสู้ตร P ดงัน้ี (สมนึก ภทัทิยธนี, 2541, น.195) 

     P =  
 

เม่ือ  P  แทน ค่าความยากของขอ้สอบ 
R  แทน จาํนวนผูต้อบถูก 
N  แทน จาํนวนคนทั้งหมด 

          2.3  หาค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายขอ้ (r) 
ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม Item total Correlation (บุญชม ศรีสะอาดและคณะ, 2550, น.  85) 

   r =     
เม่ือ  r  แทน ค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ 

H  แทน จาํนวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
L แทน จาํนวนคนในกลุ่มตํ่าตอบถูก 
N  แทน จาํนวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การพฒันาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลโดยใช้ชุด

กิจกรรมตามแนวคิดของธอร์นไดค ์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัชยัพฤกษ
มาลา ซ่ึงมีวตัถุประสงคคื์อ 

      1.  เพ่ือพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดั
ชยัพฤกษมาลา 

      2.  เพ่ือศึกษาความสามารถและความคงทนของโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา 

      3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชา
ดนตรี  สากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์

ผูว้ิจยัไดว้ิเคระห์และนาํเสนอขอ้มูล ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 
       4.1  ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลโดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวคิด
ของธอร์นไดค ์ 
       4.2  ตอนท่ี 2 ผลความสามารถและความความคงทนของโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล
ตามแนวคิดของธอร์นไดค ์  
        4.3  ตอนท่ี 3 ผลระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันาโสต
ทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์ 
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      4.1  ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิด
ของธอร์นไดค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนวดัชัยพฤกษมาลา 
       ผลการวิเคราะห์คะแนนของนกัเรียนจากการใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะตาม
แนวคิดของธอร์นไดคจ์าํนวน 6 ชุด และคะแนนรวม มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงผลคะแนน/ร้อยละของนกัเรียนหลงัจากการใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะ
ตามแนวคิดของธอร์นไดค ์จาํนวน 6 ชุด นกัเรียนจาํนวน 15 คน 
 
ลาํดบั
ท่ี 

ชุดท่ี 1 
15 

คะแนน  

ชุดท่ี 2 
15 

คะแนน 

ชุดท่ี 3 
20 

คะแนน 

ชุดท่ี 4 
15 

คะแนน 

ชุดท่ี 5 
15 

คะแนน 

ชุดท่ี 6 
20 

คะแนน 

รวม  
100 

คะแนน 

 
ร้อย
ละ 

เกณฑผ์า่นไม่ตํ่า
กวา่  

ร้อยละ 70  
1 11 12  18 8 8 14 71 71 ผา่น 
2 14  11  18  7 8 14 72 72 ผา่น 
3 12  14  18  9 8 14 75 75 ผา่น 
4 13  13  18  8 8 14 74 74 ผา่น
5 10  10  18  8 8 18 72 72 ผา่น
6 11  10  18  10 9 14 72 72 ผา่น
7 14  12  18  8 8 18 78 78 ผา่น
8 14  10  14  10 9 14 71 71 ผา่น
9 15  11  14  11 10 14 75 75 ผา่น 
10 14  11  14  11 12 14 76 76 ผา่น
11 14  12  18  9 8 18 79 79 ผา่น
12 13  8 14  11 8 18 72 72 ผา่น
13 15  10  14  10 8 14 71 71 ผา่น
14 13  12  14  13 11 14 77 77 ผา่น
15 15  13  14  9 8 14 73 73 ผา่น

  
       จากตารางท่ี 4.1 แสดงผลคะแนน/ร้อยละของนกัเรียนหลงัจากการใชชุ้ดกิจกรรมการ
พฒันาโสตทกัษะตามแนวคิดของธอร์นไดคจ์าํนวน 6 ชุด พบวา่นกัเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 70 
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        4.2  ตอนที ่2 ผลความสามารถและความคงทนของโสตทกัษะวชิาดนตรีสากลตาม
แนวคดิของธอร์นไดค์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา 
 
 ตารางท่ี 4.2  แสดงผลความสามารถท่ีคงทนของโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์น
ไดคจ์ากแบบทดสอบความสามารถการฟังโนต้ดนตรีสากล จาํนวน 1 ชุด 20 ขอ้ คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 
2 นกัเรียนจาํนวน 15 คน 
  

ลาํดบัท่ี ทดสอบคร้ังท่ี 1 วดั
ความสามารถ     
20 คะแนน 

  ทดสอบคร้ังท่ี 2 วดั
ความคงทน          
20 คะแนน 

เกณฑผ์า่นไม่ตํ่ากวา่ 
ร้อยละ 70 

 คะแนน  ร้อยละ  คะแนน ร้อยละ 
1 14 70 14 70 ผา่น/ผา่น 
2 15 75 14 70 ผา่น/ผา่น 
3 16 80 15 75 ผา่น/ผา่น 
4 16 80 15 75 ผา่น/ผา่น 
5 15 75 14 70 ผา่น/ผา่น 
6 15 75 14 70 ผา่น/ผา่น 
7 16 80 15 75 ผา่น/ผา่น 
8 14 70 14 70 ผา่น/ผา่น 
9 16 80 15 75 ผา่น/ผา่น 
10 16 80 15 75 ผา่น/ผา่น 
11 16 80 15 75 ผา่น/ผา่น 
12 15 75 14 70 ผา่น/ผา่น 
13 14 70 14 70 ผา่น/ผา่น 
14 16 80 15 75 ผา่น/ผา่น 
15 15 75 14 70 ผา่น/ผา่น 

 
       จากตารางท่ี 4.2 แสดงผลความสามารถและความคงทนการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรี
สากลตามแนวคิดของธอร์ไดค ์จากการทดสอบความสามารถโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล คร้ังท่ี 1 
วดัความสามารถ และคร้ังท่ี 2 วดัความคงทน นกัเรียนทุกคนมีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
70 
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       4.3  ตอนที ่3  ผลระดับความพงึพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกจิกรรมการพฒันาโสต
ทกัษะวชิาดนตรีสากลตามแนวคดิของธอร์นไดค์  แสดงตารางท่ี 4.3 - 4.9 
 
ตารางที่ 4.3  แสดงผลระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะ
วิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์ทั้ง 6 ชุด จากนกัเรียน 15 คน 
 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ S.D. แปล
ความหมาย 

ด้านชุดกจิกรรมโสตทักษะ 4.29 0.74 มาก 
1. ชุดกิจกรรมโสตทกัษะเขา้ใจง่าย 4.27 0.88 มาก 
2. ทาํใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาทกัษะในการฟังโนต้ดนตรีสากล 4.00 0.93 มาก 
3. ชุดกิจกรรมโสตทกัษะท่ีใหท้าํมีความน่าสนใจและกระตุน้ให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ 

4.20 0.86 มาก 

4. ชอบกิจกรรมท่ีครูใหท้าํในคาบเรียน 4.47 0.52 มาก 
5. ตอ้งการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมโสตทกัษะน้ีอีก 4.53 0.52 มากท่ีสุด 
ด้านครูผู้สอน 4.25 0.89 มาก 
6. ครูผูส้อนใหค้วามรู้และเขา้ใจง่าย 4.27 0.88 มาก 
7. ตอบคาํถามตรงตามขอ้สงสัยของนกัเรียน 4.27 0.88 มาก 
8. ใหค้าํแนะนาํ และสาธิตวิธีการฝึกชุดกิจกรรมโสตทกัษะอยา่ง
ชดัเจน 

4.27 0.88 มาก 

9. ใชเ้วลาเหมาะสม และเพียงพอต่อการเรียนรู้ 4.27 0.80 มาก 
10. ครูผูส้อน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีชดัเจน 4.20 1.01 มาก 
ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 4.32 0.71 มาก 
11. ช่วยใหเ้รียนรู้วชิาดนตรีไดดี้กวา่เดิม 4.13 0.83 มาก 
12. ทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการเรียนวชิาดนตรี 4.33 0.49 มาก 
13. สามารถนาํไปพฒันาทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้ 4.67 0.49 มากท่ีสุด 
14. เขา้ใจในเร่ืองระดบัเสียงของโนต้ดนตรีสากล 4.20 0.86 มาก 
15. เกิดความสนใจในวชิาดนตรี 4.27 0.88 มาก 
รวมเฉล่ีย 4.29 0.78 มาก 

 
        จากตารางท่ี 4.3 แสดงผลระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
พฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค์ ทั้ง 6 ชุด พบว่าความพึงพอใจใน
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ภาพรวมอยูร่ะดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 4.32) ดา้นชุดกิจกรรมโสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.29) ดา้นครูผูส้อน (ค่าเฉล่ีย 
4.25) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
        1)  ดา้นชุดกิจกรรมโสตทกัษะ นักเรียนพึงพอใจตอ้งการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมโสต
ทกัษะน้ีอีกอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.53) ชอบกิจกรรมท่ีครูให้ทาํในคาบเรียนอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) ชุดกิจกรรมโสตทกัษะเขา้ใจง่ายอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.27) ชุดกิจกรรม
โสตทกัษะท่ีให้ทาํมีความน่าสนใจและกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.20) รองลงมาคือ ทาํให้นักเรียนเกิดการพฒันาทกัษะในการฟังโนต้ดนตรีสากลอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) 
        2)  ดา้นครูผูส้อน นักเรียนพึงพอใจครูผูส้อนให้ความรู้และเขา้ใจง่ายอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) ใหค้าํแนะนาํ และสาธิตวิธีการฝึกชุดกิจกรรมโสตทกัษะอยา่งชดัเจนอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.27)  และตอบคาํถามตรงตามขอ้สงสัยของนกัเรียนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.27) ใช้
เวลาเหมาะสม และเพียงพอต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.27) รองลงมาคือ ครูผูส้อน มี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีชดัเจนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
        3)  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ นักเรียนพึงพอใจ สามารถนาํไปพฒันาทกัษะการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) รองลงมาคือ ทาํให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์น
การเรียนวิชาดนตรีอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) รองลงมาคือ เกิดความสนใจในวิชาดนตรีอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.27) รองลงมาคือ เขา้ใจในเร่ืองระดบัเสียงของโน้ตดนตรีสากลอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) รองลงมาคือ ช่วยให้เรียนรู้วิชาดนตรีไดดี้กว่าเดิมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.13)  
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ตารางที ่4.4  แสดงผลระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมท่ี 1 
 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ S.D. แปล
ความหมาย 

การเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ 4.57 0.58 มากท่ีสุด 
1.  เกิดความพร้อมในการรับฟัง เสียงโนต้ โด เร มี 4.60 0.63 มากท่ีสุด 
2.  เกิดความพร้อมในการทาํกิจกรรมอ่ืนต่อไป   4.53 0.52 มากท่ีสุด 

การฝึกโสตทักษะ 4.57 0.65 มากท่ีสุด 
1.  สามารถจดจาํระดบัเสียงโนต้ โด  เร  มี 4.40 0.83 มาก 

2.  การนาํโนต้  โด  เร  มี  มาแต่งเป็นท่วงทาํนองและจงัหวะของ
ตวัเองสามารถทาํใหเ้กิดการพฒันาโสตทกัษะ 

4.73 0.46 มากท่ีสุด 

 
รวมเฉล่ีย 

 
4.57 

 
0.61 

 
มากท่ีสุด 

 
        จากตารางท่ี 4.4  แสดงผลระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมท่ี 1 
พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นการเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.57) ดา้นการฝึก
โสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.57) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
        1)  ดา้นการเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ นกัเรียนพึงพอใจ เกิดความพร้อมในการรับ
ฟัง เสียงโนต้ โด เร มี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) รองลงมาคือ เกิดความพร้อมในการทาํ
กิจกรรมอ่ืนต่อไป อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.53)  
        2)  ด้านการฝึกโสตทักษะ นักเรียนพึงพอใจ การนําโน้ต โด  เร  มี  มาแต่งเป็น
ท่วงทาํนองและจงัหวะของตวัเองสามารถทาํให้เกิดการพฒันาโสตทกัษะ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.73) รองลงมาคือ สามารถจดจาํระดบัเสียงโนต้ โด เร มี อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) 
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ตารางที ่4.5  แสดงผลระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมท่ี 2 
 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ S.D. แปล
ความหมาย 

การเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ 4.50 0.57 มาก 
1.  เกิดความพร้อมในการรับฟัง  เสียงโนต้ โด เร มี  ฟา  ซอล 4.60 0.51 มากท่ีสุด 
2.  เกิดความพร้อมในการทาํกิจกรรมอ่ืนต่อไป   4.40 0.63 มาก 

การฝึกโสตทักษะ 4.40 0.81 มาก 
1.  สามารถจดจาํระดบัเสียงโนต้ โด  เร  มี  ฟา  ซอล 4.27 0.88 มาก 

2.  การนาํโนต้  โด  เร  มี  ฟา  ซอล  มาแต่งเป็นท่วงทาํนองและ
จงัหวะของตวัเองสามารถทาํใหเ้กิดการพฒันาโสตทกัษะ 

4.53 0.74 มากท่ีสุด 

 
รวมเฉล่ีย 

 
4.45 

 
0.69 

 
มาก 

 
        จากตารางท่ี 4.5  แสดงผลระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมท่ี 2 
พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นการเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.50) ดา้นการฝึก
โสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.40) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
        1)  ดา้นการเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ นกัเรียนพึงพอใจ เกิดความพร้อมในการรับ
ฟัง เสียงโนต้ โด เร มี ฟา ซอล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) รองลงมาคือ เกิดความพร้อมใน
การทาํกิจกรรมอ่ืนต่อไป อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40)  
        2)  ดา้นการฝึกโสตทกัษะ นกัเรียนพึงพอใจ การนาํโนต้ โด เร มี ฟา ซอล มาแต่งเป็น
ท่วงทาํนองและจงัหวะของตวัเองสามารถทาํให้เกิดการพฒันาโสตทกัษะ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.53) รองลงมาคือ สามารถจดจาํระดับเสียงโน้ต โด เร มี ฟา ซอล อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) 
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ตารางที ่4.6  แสดงผลระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมท่ี 3 
 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ S.D. แปล
ความหมาย 

การเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ 4.50 0.58 มาก 
1.  เกิดความพร้อมในการรับฟัง  เสียงโนต้ โด เร มี  ฟา  ซอล 4.60 0.51 มากท่ีสุด 
2.  เกิดความพร้อมในการทาํกิจกรรมอ่ืนต่อไป   4.40 0.64 มาก 

การฝึกโสตทักษะ 4.27 0.51 มาก 
1.  สามารถจดจาํระดบัเสียงโนต้ โด  เร  มี  ฟา  ซอล 4.27 0.51 มาก 

การนําไปใช้ 4.53 0.64 มากท่ีสุด 

1.  สามารถเล่นโนต้และจงัหวะไดถ้กูตอ้งจากการฟังเสียงโนต้ท่ีได้
ยนิและบรรเลงบนคียบ์อร์ด 

4.53 0.64 มากท่ีสุด 

 
รวมเฉล่ีย 

 
4.45 

 

 
0.58 

 
มาก 

 
        จากตารางท่ี 4.6  แสดงผลระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมท่ี 3 
พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นการนาํไปใช ้(ค่าเฉล่ีย 4.53) รองลงมาคือ ดา้นการเตรียมความ
พร้อมโสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.50) และรองลงมาคือ ดา้นการฝึกโสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.27) ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
        1)  ดา้นการเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ นกัเรียนพึงพอใจ เกิดความพร้อมในการรับ
ฟัง เสียงโนต้ โด เร มี ฟา ซอล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) รองลงมาคือ เกิดความพร้อมใน
การทาํกิจกรรมอ่ืนต่อไป อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40)  
        2)  ดา้นการฝึกโสตทกัษะ นกัเรียนพึงพอใจ สามารถจดจาํระดบัเสียงโนต้ โด เร มี ฟา 
ซอล อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.27) 
        3)  ดา้นการนาํไปใช ้นกัเรียนพึงพอใจ สามารถเล่นโนต้และจงัหวะไดถู้กตอ้งจากการ
ฟังเสียงโนต้ท่ีไดย้นิและบรรเลงบนคียบ์อร์ดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
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ตารางที ่4.7  แสดงผลระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมท่ี 4 
 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ S.D. แปล
ความหมาย 

การเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ 4.50 0.57 มาก 
1.  เกิดความพร้อมในการรับฟัง  เสียงโนต้  ซอล ลา ที โด ํ 4.60 0.63 มากท่ีสุด 
2.  เกิดความพร้อมในการทาํกิจกรรมอ่ืนต่อไป   4.40 0.51 มาก 

การฝึกโสตทักษะ 4.60 0.51 มากท่ีสุด 
1.  สามารถจดจาํระดบัเสียงโนต้ ซอล  ลา ที โด ํ 4.60 0.51 มากท่ีสุด 

2.  การนาํโนต้  ซอล  ลา ที โด ํมาแต่งเป็นท่วงทาํนองและจงัหวะ
ของตวัเองสามารถทาํใหเ้กิดการพฒันาโสตทกัษะ 

4.60 0.51 มากท่ีสุด 

 
รวมเฉล่ีย 

 
4.55 

 
0.54 

 
มากท่ีสุด 

 
        จากตารางท่ี 4.7  แสดงผลระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมท่ี 4 
พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นการฝึกโสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.60) ดา้นการเตรียมความพร้อม
โสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.50)  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
        1)  ดา้นการเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ นกัเรียนพึงพอใจ เกิดความพร้อมในการรับ
ฟัง เสียงโนต้ ซอล ลา ที โด ํอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) รองลงมาคือ เกิดความพร้อมใน
การทาํกิจกรรมอ่ืนต่อไป อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40)  
        2)  ดา้นการฝึกโสตทกัษะ นกัเรียนพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด สามารถจดจาํระดบัเสียง
โนต้ ซอล ลา ที โด ํ และ การนาํโนต้ ซอล ลา ที โด ํมาแต่งเป็นท่วงทาํนองและจงัหวะของตวัเอง
สามารถทาํใหเ้กิดการพฒันาโสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.60)   
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ตารางที ่4.8  แสดงผลระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมท่ี 5 
 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ S.D. แปล
ความหมาย 

การเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ 4.50 0.57 มาก 
1.  เกิดความพร้อมในการรับฟัง  เสียงโนต้  โด เร มี ฟา ซอล ลา ที 
โด ํ

4.60 0.51 มากท่ีสุด 

2.  เกิดความพร้อมในการทาํกิจกรรมอ่ืนต่อไป   4.40 0.63 มาก 

การฝึกโสตทักษะ 4.43 0.50 มาก 
1.  สามารถจดจาํระดบัเสียงโนต้ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด ํ 4.33 0.49 มาก 

2.  การนาํโนต้  โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด ํมาแต่งเป็นท่วงทาํนอง
และจงัหวะของตวัเองสามารถทาํใหเ้กิดการพฒันาโสตทกัษะ 

4.53 0.52 มากท่ีสุด 

 
รวมเฉล่ีย 

 
4.47 

 
0.54 

 
มาก 

 
        จากตารางท่ี 4.8  แสดงผลระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมท่ี 5 
พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นการเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.50) ดา้นการฝึก
โสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.43)  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
        1)  ดา้นการเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ นกัเรียนพึงพอใจ เกิดความพร้อมในการรับ
ฟัง เสียงโนต้ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด ํอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) รองลงมาคือ เกิดความ
พร้อมในการทาํกิจกรรมอ่ืนต่อไป อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40)  
        2)  ดา้นการฝึกโสตทกัษะ นกัเรียนพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด การนาํโนต้ โด เร มี 
ฟา ซอล ลา ที โด ํมาแต่งเป็นท่วงทาํนองและจงัหวะของตวัเองสามารถทาํให้เกิดการพฒันาโสต
ทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.53)  รองลงมาคือ สามารถจดจาํระดบัเสียงโนต้ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด ํอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33)  
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ตารางที ่4.9  แสดงผลระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมท่ี 6 
 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ S.D. แปล
ความหมาย 

การเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ 4.60 0.50 มากท่ีสุด 
1.  เกิดความพร้อมในการรับฟัง  เสียงโนต้ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที 
โด ํ

4.67 0.49 มากท่ีสุด 

2.  เกิดความพร้อมในการทาํกิจกรรมอ่ืนต่อไป   4.53 0.52 มากท่ีสุด 

การฝึกโสตทักษะ 4.67 0.49 มากท่ีสุด 
1.  สามารถจดจาํระดบัเสียงโนต้ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด ํ 4.67 0.49 มากท่ีสุด 

การนําไปใช้ 4.60 0.51 มากท่ีสุด 

1.  สามารถเล่นโนต้และจงัหวะไดถ้กูตอ้งจากการฟังเสียงโนต้ท่ีได้
ยนิและบรรเลงบนคียบ์อร์ด 

4.60 0.51 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.62 0.50 มากท่ีสุด 

 
        จากตารางท่ี 4.9  แสดงผลระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมท่ี 6 
พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดย
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นการฝึกโสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.67)  ดา้นการนาํไปใช ้(ค่าเฉล่ีย 
4.60) และ ดา้นการเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.60)  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
        1)  ดา้นการเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ นกัเรียนพึงพอใจ เกิดความพร้อมในการรับ
ฟัง เสียงโนต้ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด ํอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) รองลงมาคือ เกิดความ
พร้อมในการทาํกิจกรรมอ่ืนต่อไป อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.53)  
        2)  ดา้นการฝึกโสตทกัษะ นกัเรียนพึงพอใจ สามารถจดจาํระดบัเสียงโนต้ โด เร มี ฟา 
ซอล ลา ที โด ํอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 
        3)  ดา้นการนาํไปใช ้นกัเรียนพึงพอใจ สามารถเล่นโนต้และจงัหวะไดถู้กตอ้งจากการ
ฟังเสียงโนต้ท่ีไดย้นิและบรรเลงบนคียบ์อร์ดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลโดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวคิด

ของธอร์นไดค ์ผูว้ิจยัไดด้าํเนินงานเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และไดส้รุปผล อภิปรายผล 
แนะนาํขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
      2.  เพ่ือศึกษาความสามารถและความคงทนของโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5  
      3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชา

ดนตรี  สากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์
 

สมมุติฐานในงานวจัิย 
      1.  นกัเรียนมีความสามารถโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70  

       2.  นกัเรียนมีคะแนนความสามารถดา้นโสตทกัษะวชิาดนตรีสากลท่ีคงทนไดค้ะแนน
ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70  
       3.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชา
ดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดคอ์ยูใ่นระดบัมาก 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากร 
       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 2 ห้องเรียน จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 60 
คน 
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       กลุ่มตัวอย่าง 
      นักเรียนชั้ นประถมปีท่ี 5 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา แขวงตล่ิงชัน  เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 15 คน ท่ีมีคะแนนในการทดสอบไม่ผา่น
ในรายวิชาศิลปะ ดนตรี:นาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง โสตทกัษะ C เมเจอร์สเกล โดยการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 
       1.  ชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะในวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์  
จาํนวน  6  ชุด 

      2.  แบบทดสอบความสามารถการฟังโนต้ดนตรีสากล  
       3.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      ผูว้ิจยัมีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
       1.  ขั้นเตรียม 

      ช้ีแจงวตัถุประสงค์ ขั้นตอน และรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมในการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์แก่ฝ่ายวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ และนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 และ 5/2 ท่ีมีคะแนน
ในการทดสอบไม่ผ่านในรายวิชาศิลปะ ดนตรี:นาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง โสตทกัษะ C 
เมเจอร์สเกล  
       2.  ขั้นพฒันา และขั้นทดลอง 
            2.1  ผูว้ิจยัสร้างชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิด
ของธอร์นไดคจ์าํนวน 6 ชุด โดยใชห้น่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง โสตทกัษะ C เมเจอร์สเกล ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 6 แผนการจดัการเรียนรู้ แต่ละชุดกิจกรรมไดก้าํหนดขั้นตอนตาม
แนวคิดของธอร์นไดคคื์อ1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นการฝึก 3) ขั้นการนาํไปใช ้4) ขั้นความพึง
พอใจ ชุดกิจกรรมมีการเรียงลาํดบัเน้ือหาความยากง่าย โดยเรียงลาํดบัจากง่าย ปานกลาง ยาก และ
จากการฝึกปฏิบติัไปสู่การสร้างจินตนาการ 
             2.2  ผูว้ิจัยได้นําชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิด
ของธอร์นไดคจ์าํนวน 6 ชุดกิจกรรมรวม 14 ชัว่โมงมาใชก้บันักเรียนกลุ่มตวัอย่างนอกเวลาเรียน
ของแต่ละวนั  เม่ือเสร็จส้ินการเรียนแต่ละชุดกิจกรรม นกัเรียนจะตอ้งทาํแบบทดสอบทา้ยชัว่โมง
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เพื่อทดสอบความสามารถการฟังโน้ตดนตรีสากล และเม่ือส้ินสุดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมทั้ง 6 ชุด 
แลว้ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดสอบความสามารถการฟังโนต้ดนตรีสากล จาํนวน 20 ขอ้ 
            2.3  ใหน้กัเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดกิจกรรม
การพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์
            2.4  หลงัจากท่ีใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบความสามารถการฟังโนต้ดนตรีสากล 
ไปแลว้โดยเวน้ระยะห่าง 2  สัปดาห์ผูว้ิจยัจึงนาํแบบทดสอบความสามารถชุดเดิมมาใชเ้ป็นคร้ังท่ี 2  
กบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาคะแนนความสามารถท่ีคงทนดา้นโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล 
       3.  ขั้นสรุป 
             3.1  ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพื่อนาํไปประมวลผลและวิเคราะห์ 
             3.2  สรุป ผลอภิปราย 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

      ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
       ตอนท่ี 1 การพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล นกัเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ 70 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 
       ตอนท่ี 2  นักเรียนมีความสามารถคงทนของโสตทักษะวิชาดนตรีสากล จากการ
ทดสอบวดัความสามารถคร้ังท่ี 1  และวดัความคงทนคร้ังท่ี 2 นกัเรียนทุกคนมีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่
ตํ่ากวา่ร้อยละ 70   
       ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรี  
สากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 4.32)  ดา้นชุด
กิจกรรมโสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.29) และดา้นครูผูส้อน (ค่าเฉล่ีย 4.25) ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 
5.2  อภิปรายผล 
       ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลโดยใชชุ้ดกิจกรรมตาม
แนวคิดของธอร์นไดค์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา สามารถ
อภิปรายผลได ้ดงัต่อไปน้ี 
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       ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนวดัชัยพฤกษมาลาพบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้จะเห็นไดว้่าเดิมนกัเรียนมีคะแนนตํ่าแต่พอใชชุ้ดกิจกรรมจึงมีการพฒันาการข้ึน
ถึงแมว้า่จะไม่มากจากเกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 โดยมีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนระหว่าง  
75 - 79 จาํนวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจาํนวนนักเรียนทั้งหมด 15 คนโดยชุดกิจกรรมการ
พฒันาโสตทกัษะนั้นจะมุ่งเนน้ให้นกัเรียนร้องตามเสียงโนต้ท่ีไดย้ินพร้อมการทาํสัญลกัษณ์มือ โค
ดาย  (Kodaly)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโคดาย  (Kodaly, 1974) กล่าวไวว้่า  การร้องเป็นหลกัท่ีเขาเนน้ การ
เล่นเคร่ืองดนตรีเป็นกิจกรรมท่ีจดั ใหก้บัผูเ้รียนในระยะต่อมา ในกระบวนการร้องน้ีโคไดเนน้ การ
ฝึกใหผู้เ้รียนรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองระดบัเสียง และจงัหวะของทาํนองโดยสมํ่าเสมอ วิธีการหน่ึง คือ การ
ฝึกให้ผูเ้รียนได ้ยินเสียงทาํนองในความคิด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมลองผิด ลองถูกฟังเล่นเพลินใจ 
ของชุดกิจกรรมท่ี 3 และ 6 ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนทาํใหน้กัเรียนนกัเรียนจะตอ้งฟังเสียงโนต้และทาํนองท่ี
ไดย้นิแลว้จึงนาํทาํนองในความคิด ท่ีไดย้นิไปบรรเลงในคียบ์อร์ดใหถู้กตอ้ง และสอดคลอ้งกบัการ
ลองผดิลองถูก (Trial and error) คือการเลือกตอบสนองของผูเ้รียนรู้กระทาํดว้ยตนเองท่ีไม่มีผูใ้ดมา
กาํหนดตาม ทฤษฎีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของ Thorndike กฎแห่งการใช ้Law of Use and 
Disuse (ทิศนา  แขมมณี, 2548, น. 51) การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการ
ตอบสนอง ความมัง่คงของการเรียนรู้จะเกิดข้ึน หากไดมี้การนาํไปใชบ่้อย ๆ หากไม่มีการนาํไปใช้
อาจมีการลืมเกิดข้ึนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภรณ์  พรหมคุณ (2553) ทาํการวิจยัเร่ือง การ
พฒันาชุดกิจกรรมวิชาดนตรีเร่ืองทฤษฏีดนตรีสากลเบ้ืองตน้ พบว่า  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรม
วิชาดนตรีเร่ืองทฤษฏีดนตรีสากลเบ้ืองตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
มนสิการ พร้อมสุขกลุ (2557)  วิจยัเร่ืองการรับรู้ดา้นระดบัเสียง (Absolute Pitch) ของนิสิตสาขาวิชา  
ดนตรีตะวนัตกเคร่ืองดนตรีเอกเปียโนมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาพบว่า  ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการมีความสามารถทางการรับรู้ระดบัเสียงคือ  1)  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางดนตรีจาก
ครอบครัว 2)ปัจจยัดา้นอายท่ีุเร่ิมตน้เรียนดนตรีคือช่วงอาย ุ3-7 ปี ดีท่ีสุด 3) ปัจจยัดา้นระยะเวลาท่ี
เรียนดนตรี ระยะเวลายิง่มากยิง่ส่งผลต่อทกัษะการฟัง 4) ปัจจยัดา้นวิธีการเรียนดนตรี วิธีการเรียนท่ี
เนน้การฟังเป็นหลกัส่งผลต่อ Absolute Pitch 5) ปัจจยัดา้นแนวดนตรีท่ีเล่นหรือฟัง ยิง่ฟังและเล่น
ดนตรีหลายประเภทยิง่ส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้ระดบัเสียง 
       ตอนท่ี  2  ความสามารถคงทนของโสตทักษะวิชาดนตรีสากลของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัชัยพฤกษมาลา พบว่า จากการทดสอบหลงัเรียน คร้ังท่ี 1 วดั
ความสามารถ และทดสอบคร้ังท่ี 2 วดัความคงทน นกัเรียนทุกคนมีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ 70 จะเห็นไดว้่าวดัความสามารถคร้ังท่ี 1 นกัเรียนไดค้ะแนนระหว่าง 75 - 80 จาํนวน 12 คน คิด
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เป็นร้อยละ 80 ของจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 15 คน และการทดสอบคร้ังท่ี 2 วดัความคงทน โดยเวน้
ระยะห่าง 2 สัปดาห์ นักเรียนทั้งหมด 15 คน มีคะแนนคงท่ี 3 คน และมีนักเรียนคะแนนลดลง 12 
คน แต่การลดลงของคะแนนเพียง 1  คะแนนเท่านั้น ซ่ึงไม่ต่างจากการทดสอบคร้ังท่ี 1 และจากการ
ท่ีใหน้กัเรียนไดท้ดสอบภาคปฏิบติักบัผูส้อน ทาํใหผู้ส้อนทราบถึงความสามารถของนกัเรียนแต่ละ
คน และ ชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะนั้นจะมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเกิดการฝึกฝนจนมีความสามารถ
ท่ีคงทนของโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของ ธอร์น
ไดค(์Thorndike) กฎแห่งการฝึก Law of Exercise  (ทิศนา  แขมมณี, 2548, น. 51)  การฝึกหดัหรือ
กระทาํบ่อย ๆ ดว้ยความเขา้ใจจะทาํให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถา้ไม่ไดก้ระทาํซํ้ าบ่อย ๆ การ
เรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และในท่ีสุดอาจลืมได  ้ และสอดคลอ้งกบั ลว้น  สายยศ และองัคณา 
สายยศ  (2541) กล่าวว่า ความจาํเป็นความสามารถในการระลึกนึกออกส่ิงท่ีได้เรียนรู้ ได้มี
ประสบการณ์ ไดรั้บรู้มาแลว้ ความจาํเป็นความสามารถพื้นฐานอยา่งหน่ึงของมนุษยซ่ึ์งจะขาดเสีย
มิได ้ความคิดทั้งหลายก็มาจากการหาความสัมพนัธ์ของความจาํนัน่เอง แบบทดสอบวดัความจาํจึง
ใชว้ดัความสามารถในการระลึกนึกออกว่า สมองไดส้ั่งสมอะไรไว ้จากท่ีเห็น ๆ มาแลว้ และมีอยู่
มากนอ้ยเพียงใดดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์สายแวว (2558) เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เร่ืองโน้ตดนตรีสากลเบ้ืองตน้ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจยัพบว่า   นกัเรียนท่ีเรียน
โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโนต้ดนตรีสากลเบ้ืองตน้ มีความคงทนในการเรียนรู้ 
และ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโนต้ดนตรีสากลเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
มีดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 0.7978 แสดงว่าหลงัเรียนนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 0.7978 
หรือคิดเป็นร้อยละ 79.78 จากก่อนเรียน 
       ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชา
ดนตรี  สากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 
4.32)  ดา้นชุดกิจกรรมโสตทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.29) และดา้นครูผูส้อน (ค่าเฉล่ีย 4.25) จะเห็นไดว้่า
ความพึงพอใจในชุดกิจกรรมท่ี 3 และ 6 ดา้นการนาํไปใช ้มีระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั
คะแนนในแบบทดสอบของชุดกิจกรรมท่ี 3 และ 6 นกัเรียนมีคะแนนระหว่าง 14 - 18 จากคะแนน
เต็ม 20 เน่ืองจากนักเรียนมีความพึงพอใจในการทาํชุดกิจกรรมจึงทาํให้เกิดการเรียนรู้และผล
คะแนนท่ีสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของ ธอร์นไดค ์(Thorndike) กฎแห่งผล
ท่ีพึงพอใจ (Law of Effect) (ทิศนา  แขมมณี, 2548, น. 51) กล่าวว่า  เม่ือบุคคลไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ
ย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถา้ไดรั้บผลท่ีไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดงันั้นการไดรั้บผลท่ีพึง
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พอใจ จึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการเรียนรู้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชณัษา รักยนิดี และ ณัฐรดี 
ผลผลาหาร (2557) เร่ือง ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน วิชาดนตรี (ศูนย์
ดนตรี) พบวา่ ผลการประเมินความพึงพอใจ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นของครูผูส้อน 
ครูผูส้อนมี บุคลิกภาพ ความประพฤติเหมาะสมแก่การเป็นครู ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก คิด เป็นร้อยละ 88.64 รองลงมา คือ ดา้นผูส้อนใชน้วตักรรม ส่ือการสอนอย่าง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั เน้ือหาวิชา และดา้น ผูส้อนเอาใจใส่ดูแลผูเ้รียน อยา่งทัว่ถึงและอุทิศตน
ให้กบัการสอนอย่างเต็มท่ีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.37 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
87.42 และผูเ้รียนมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการเรียนการสอน การจดัสอบ Recital มีความ
เหมาะสมและมีส่วนช่วยส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนใหดี้ ข้ึน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 81 และงานวิจยัของ พรทิพย ์สายแวว (2558) เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เร่ืองโน้ตดนตรีสากลเบ้ืองตน้ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองโน้ตดนตรีสากลเบ้ืองตน้ 
โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด 

 
5.3  ข้อค้นพบงานวจัิยนี ้ 
       1.  ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของธอร์นไดคน้ี์มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเกิดความพร้อมและการ
ฝึกฝนในการทาํกิจกรรมเพ่ือพฒันาโสตทกัษะซ่ึงนกัเรียนมีความสามารถทางดา้น Relative Pitch 
คือ ฟังแลว้แยกแยะระดบัเสียงของโน้ตดนตรีไดโ้ดยมีกลุ่มของตวัโนต้อ่ืนๆมาช่วยทาํให้นักเรียน
สามารถบอกไดว้่าตวัโนต้นั้นคือเสียงโนต้อะไรเช่น ถา้ตอ้งการใหน้กัเรียนรู้คาํตอบของเสียงโนต้ท่ี
ไดย้ินว่าคือโนต้เร ครูจะตอ้งใชโ้นต้โด ช่วยในการท่ีนกัเรียนจะสามารถรับรู้คาํตอบว่าตวัท่ีถดัจาก 
“โด” มาคือ “เร” หรือตอ้งการใหน้กัเรียนรู้โนต้ “ซอล” ครูก็ตอ้งใชเ้สียง “ฟา” นาํมาก่อนนกัเรียนจึง
จะตอบ “ซอล” ได ้
       2.  นักเรียนกลุ่มน้ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกมาจากนักเรียนท่ีมีคะแนนไม่ผ่านการทดสอบเม่ือ
นกัเรียนมาใชชุ้ดกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ในระดบัมากและทาํ
ให้ผลการเรียนได้คะแนนท่ีสูงข้ึนผ่านเกณฑ์ท่ีผูว้ิจัยกาํหนดไว  ้และผูว้ิจัยคิดว่าชุดกิจกรรมน้ี
สามารถนาํไปใช้พฒันาโสตทกัษะของนักเรียนท่ีมีคะแนนตํ่าให้มีคะแนนสูงข้ึนและมีความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้ 
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5.4  ข้อเสนอแนะ 
       ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช ้
       1.  ครูผูส้อนท่ีนาํชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะไปใชใ้นการเรียนการสอนวิชาดนตรี
สากล ควรมีความเขา้ใจในพ้ืนฐานการรับรู้ทางดา้นเสียงโน้ตดนตรีของนักเรียนแต่ละคนเพราะ
นกัเรียนมีพื้นฐานท่ีต่างกนั ดงันั้นครูผูส้อนจึงควรเตรียมความพร้อมใหก้บัโสตทกัษะในการฟังของ
นกัเรียนแต่ละคนใหเ้กิดความพร้อมจริงๆก่อนท่ีจะไปใชชุ้ดกิจกรรมการฝึกโสตทกัษะในขั้นถดัไป 
       2.  การเรียนการสอนในชุดกิจกรรมการฝึกโสตทกัษะครูผูส้อนตอ้งมีส่วนร่วมในการ
ฝึกโสตทกัษะไปกบันกัเรียนเพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้รวมถึงหาวิธีการเสริมแรง
ในดา้นบวกใหก้บันกัเรียนในการฝึกซอ้มชุดกิจกรรมโสตทกัษะ 
       3.  การเรียนการสอนในชุดกิจกรรมการฝึกโสตทกัษะความตอ้งมี ส่ือการสอน อุปกรณ์
เคร่ืองดนตรีไดแ้ก่ คียบ์อร์ด แอมป์ขยายเสียง ท่ีเพียงพอกบัจาํนวนนักเรียนเพ่ือใช้ในการทาํชุด
กิจกรรมโสตทกัษะ หรือสามารถใช ้เมโลเดียน แทนคียบ์อร์ด เพราะมีราคาท่ีไม่แพงมากและไม่ตอ้ง
ใชแ้อมป์ขยายเสียง 
       ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
       1.  เน้ือหาในการวิจยัเป็นเพียงเน้ือหาบางส่วนในรายวิชา ดนตรีสากล เร่ือง โสตทกัษะ 
C เมเจอร์สเกล ควรมีการพฒันาเน้ือหาบทเรียนประกอบกบัชุดกิจกรรมในวิชาดนตรีใหค้ลอบคลุม
มีเน้ือหาเพิ่มมากข้ึนเช่น G เมเจอร์สเกลและรวมถึงคียอ่ื์นๆในเมเจอร์สเกล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนและผูส้อนวิชาดนตรีสากล  
       2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมกบัการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
เพื่อพฒันาวิชาดนตรีสากลใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน      
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บทนํา 
 
 ผูว้ิจยัไดน้าํเอาแนวคิดของธอร์นไดคม์าสร้างชุดกิจกรรมจาํนวน 6 ชุด และนาํรูปแบบชุด
กิจกรรมของฮุลตนัมาปรับปรุงใหเ้ขา้กบัแนวคิดของธอร์นไดคซ่ึ์งประกอบดว้ย  3 ขั้นดงัน้ี 
  1.  ขั้นเตรียมความพร้อม 
  2.  ขั้นการฝึก 
  3.  ขั้นการนาํไปใช ้
 และในแต่ละขั้นมีการกาํหนดรูปแบบของชุดกิจกรรมซ่ึงประกอบดว้ย 
  1.  คาํช้ีแจง 
  2.  จุดมุ่งหมาย 
  3.  การกาํหนดกิจกรรม 
  4.  การประเมินขั้นสุดทา้ย 
 โดยในแต่ละชุดกิจกรรมมีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันาโสตทกัษะในวิชาดนตรีสากลซ่ึงเร่ิมจาก
การพฒันาโสตทกัษะในบนัไดเสียง C เมเจอร์สเกลซ่ึงโนต้ โด ท่ีเขียนอยูใ่นชุดกิจกรรมน้ีหมายถึง  
middle C และโนต้ โด ํหมายถึง โนต้โดท่ีมีเสียงสูงกว่า middle C 1 octave และ การรับรู้ดา้นโสต
ทกัษะของนกัเรียนจะมาจากเคร่ืองดนตรีท่ีเล่นเป็นเคร่ืองแรก (Ward and Burns 1982) เรียกว่า
“Absolute Instrument” ซ่ึงก็คือคียบ์อร์ดโดยรับรู้เฉพาะคียสี์ขาวในคียบ์อร์ดไม่สามารถรับรู้และ
บอกระดบัเสียงในคียด์าํ ได ้ เรียก“Partial AP” หรือ “White key notes AP”  ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดี
ของการนาํไปสู่พื้นฐานท่ีสาํคญัของการพฒันาโสตทกัษะและผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าชุดกิจกรรมน้ี
จะพฒันาโสตทกัษะพร้อมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้และทศันะคติท่ีดีในการเรียน
วิชาดนตรีสากลของนกัเรียน 
 
        นายวีระภทัร์ ชาตินุช 
                      2      ธนัวาคม       2559 
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 1.  ในระยะแรกของการทดลอง แมวจะแสดงพฤติกรรมเดาสุ่มเพื่อจะออกมาจากกรงมากิน
อาหารใหไ้ด ้
 2.  ความสาํเร็จในคร้ังแรก เกิดข้ึนโดยบงัเอิญ โดยท่ีเทา้ของแมวบงัเอิญไปแตะเขา้ท่ีคานทาํ
ใหป้ระตูเปิดออก แมวจะวิ่งออกไปทางประตูเพื่อกินอาหาร 
 3.  พบวา่ยิง่ทดลองซํ้ามากเท่าใดพฤติกรรมเดาสุ่มของแมวจะลดลง จนในท่ีสุดแมวเกิดการ
เรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งคานกบัประตูกรงได ้
 4.  เม่ือทาํการทดลองซํ้าอีกต่อไปเร่ือย ๆ แมวเร่ิมเกิดการเรียนรู้โดยการลองถูกลองผดิและ
รู้จกัท่ีจะเลือกวิธีท่ีสะดวกและสั้นท่ีสุดในการแกปั้ญหา โดยท้ิงการกระทาํอ่ืน ๆ ท่ีไม่สะดวกและไม่
เหมาะสมเสีย 
 5.  หลงัจากการทดลองครบ 100 คร้ัง ท้ิงระยะเวลานานประมาณ 1 สปัดาห์แลว้ทดสอบ 
โดยจบัแมวตวันั้นมาทาํใหหิ้วแลว้จบัใส่กรงปริศนาใหม่ แมวจะใชอุ้ง้เทา้กดคานออกมากินอาหาร
ทางประตูท่ีเปิดออกไดท้นัที 
           ดงันั้น  จากการทดลองจึงสรุปไดว้า่ แมวเรียนรู้วิธีการเปิดประตโูดยการกดคานไดด้ว้ย
ตนเองจากการเดาสุ่ม หรือแบบลองถูกลองผดิ จนไดว้ิธีท่ีถูกตอ้งท่ีสุด และพบวา่ยิง่ใชจ้าํนวนคร้ัง
การทดลองมากข้ึนเท่าใด ระยะเวลาท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาคือเปิดประตูกรงออกมาไดย้ิง่นอ้ยลง
เท่านั้น  และจากผลการทดลองดงักล่าว สามารถสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ (ทิศนา  แขมมณี. 2548 : น.
51)   ไดด้งัน้ี 
           
 กฎการเรียนรู้ธอร์นไดค์ 
 1.  กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ ถา้ผูเ้รียนมีความ
พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 2.  กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหดัหรือกระทาํบ่อย ๆ ดว้ยความเขา้ใจจะ
ทาํใหก้ารเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถา้ไม่ไดก้ระทาํซํ้าบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และใน
ท่ีสุดอาจลืมได ้
 3.  กฎแห่งการใช้ (Law of Use and Disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้า
กบัการตอบสนอง ความมัง่คงของการเรียนรู้จะเกิดข้ึน หากไดมี้การนาํไปใชบ่้อย ๆ หากไม่มีการ
นาํไปใชอ้าจมีการลืมเกิดข้ึนได ้
 4.  กฎแห่งผลทีพ่งึพอใจ (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดรั้บผลท่ีพึงพอใจยอ่มอยากจะเรียนรู้
ต่อไป แต่ถา้ไดรั้บผลท่ีไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดงันั้นการไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ จึงเป็นปัจจยั
สาํคญัในการเรียนรู้ 
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ขั้นตอนของ ชุดกจิกรรมการพฒันาโสตทกัษะในวชิาดนตรีสากลตามแนวคดิของธอร์นไดค์   
 1.  ขั้นเตรียมความพร้อม 
  มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเกิดความพร้อมในการรับฟังเสียงโนต้ท่ีไดย้นิโดยใชก้ารฟัง การขบัร้อง 
ประกอบกบัการกา้วเดินให้ตรงกบัจงัหวะเสียงโนต้ท่ีไดย้ินเพื่อให้เกิดสมาธิและความพร้อมเพียง 
รวมถึงการใชเ้คร่ืองเคาะจงัหวะในการควบคุมความเร็วเพื่อการขยบัร่างกายโดยใชก้ารกา้วเดินให้
ตรงกบัจงัหวะพร้อมกบัการร้องเสียงโนต้ท่ีไดย้นิเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ในเร่ืองของจงัหวะและระดบั
เสียงไปพร้อมๆ กัน และสามารถทาํให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน รวมถึงความพร้อมและ
แรงจูงใจท่ีจะเร่ิมทาํกิจกรรมในขั้นต่อไป 
 2.  ขั้นการฝึก 
 เพื่อให้นักเรียนเกิดการจดจําระดับเสียงโน้ตท่ีได้ยินโดยการร้องเสียงโน้ตท่ีเป็นชุด
แบบฝึกหัดพร้อมการทาํสัญลกัษณ์มือโคดายให้ถูกตอ้งตามเสียงโนต้ท่ีไดย้ิน และการนาํเอาระดบั
เสียงโน้ตท่ีไดเ้รียนรู้ในชุดกิจกรรมนั้นๆ มาแต่งเป็นท่วงทาํนองและจงัหวะของตนเองได ้รวมถึง 
“กิจกรรมการฝึกสุ่มโน้ตท่ีใช่” บนคีย์บอร์ดของตนเองให้ตรงกับเสียงโน้ตท่ีครูผูส้อนกดบน
คียบ์อร์ด 
 3.  ขั้นการนําไปใช้ 
 โสตทกัษะของนักเรียนท่ีไดรั้บการฝึกฝนจะถูกนาํมาใช้ในสถานการณ์จริง โดยการทาํ
กิจกรรม “ลองผิดลองถูกฟังเล่นเพลินใจ” ซ่ึงครูผูส้อนจะแต่งเพลงข้ึนมาโดยใชร้ะดบัเสียงโนต้ท่ี
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ในชุดกิจกรรมนั้นๆ และบรรเลงใหน้กัเรียนฟัง หลงัจากฟังแลว้นกัเรียนก็จะตอ้ง
กดคีย์บอร์ดของตนเองให้ตรงกับจังหวะและระดับเสียงโน้ตท่ีได้ยิน หรือนักเรียนอาจจะกด
คียบ์อร์ดของตนเองไปพร้อมกบัครูผูส้อนเลยเพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าจงัหวะและระดบัเสียงท่ี
นกัเรียนกาํลงักดอยูน่ั้นถูกตอ้งตามจงัหวะและระดบัเสียงท่ีครูผูส้อนกดบนคียบ์อร์ดหรือไม่ 
 4.  ขั้นความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจในการทาํชุดกิจกรรมนั้นจะเกิดข้ึนจากการท่ีนกัเรียนไดรู้้สึกว่าตนเองมีการ
พฒันาข้ึนสามารถปฏิบติักิจกรรมต่างๆไดส้ําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ถึงแมจ้ะมีอุปสรรคและความ
เหน่ือยลา้จากการฝึกฝนแต่ก็ตอ้งไดรั้บการเสริมแรงทางบวกจากครูผูส้อนดว้ยวิธีต่างๆ รวมถึง
สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างครูผูส้อนกบันักเรียน เพื่อให้เกิดกาํลงัใจ แรงจูงใจ และความพึงพอใจ 
ดงันั้นครูผูส้อนจึงตอ้งสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัเรียนในทุกขั้นตอน 
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ประกอบด้วย 
 1.  ขั้นเตรียมความพร้อม 
 2.  ขั้นการฝึก 
 3.  ขั้นการนาํไปใช ้
 4.  กระดาษเขียนโนต้คาํตอบกิจกรรม การสุ่มโนต้ท่ี ใช่  
 5.  แบบทดสอบบนัทึกโนต้กิจกรรม การนาํไปใช ้
 6.  แบบสอบถามความพึงพอใจชุดกิจกรรมท่ี 3 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1.  คียบ์อร์ด / ตูล้าํโพง 
 

ชุดกจิกรรมที ่3  โสตทกัษะโนต้และท่วงทาํนองใน
บนัไดเสียง C เมเจอร์สเกล 5 ระดบัเสียง โด เร มี ฟา 
ซอล ระยะเวลา 3 ชัว่โมง  DPU



103 
 ขั้นเตรียมความพร้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 การเตรียมความพร้อมของการรับฟังระดบัเสียงโนต้ โด เร มี ฟา ซอล จะสามารถทาํให้
นกัเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้และทาํกิจกรรมอ่ืนต่อไป 
 
 
 
 เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความพร้อมในการรับฟังระดบัเสียงโนต้ โด เร มี ฟา ซอล รวมถึงการ
ร้องโนต้พร้อมกบัการกา้วเดินใหต้รงกบัจงัหวะเสียงโนต้ท่ีไดย้นิ 
 
 
 
 1. เร่ิมตน้ดว้ยครูผูส้อนกดโนต้บนคียบ์อร์ดโด เร มี ฟา ซอล และมีการกดสลบัตวัโนต้บา้ง
แต่ใหอ้ยูใ่น 5 ระดบัเสียงน้ีเพื่อใหน้กัเรียนเกิดการรับฟังเสียงท่ีไดย้นิ  

2. ครูตั้งคาํถามวา่จากท่ีรับฟังนกัเรียนไดย้นิเสียงโนต้ตวัใดบา้ง 
3. ครูผูส้อนจะทาํการเปิด เคร่ืองเคาะจงัหวะท่ี Tempo 60 พร้อมทั้งใหน้กัเรียนตบมือให้

ตรงกบัจงัหวะท่ีไดย้นิเป็นโนต้ตวัดาํในอตัราจงัหวะ หลงัจากนั้นครูผูส้อนจะกดโนต้บนคียบ์อร์ด 
โด เร มี อีกคร้ังและใหน้กัเรียนตบมือพร้อมทั้งร้องโนต้ท่ีไดย้นิไปดว้ยโดยโนต้ท่ีครูผูส้อนกดนั้นอยู่
ในอตัราจงัหวะ โดยเร่ิมจาก โนต้ตวักลม โนต้ตวัขาว โนต้ตวัดาํและโนต้เขบต็ 1 ชั้นตามลาํดบั 
โดยโนต้ท่ีใชน้ั้นจะมีแค่ โด เร มี ฟา ซอล เร่ิมจากการไล่โนต้ขาข้ึน ตํ่า-สูง และขาลง สูง-ตํ่า โดยยงั
ไม่มีการสลบัโนต้เพื่อใหน้กัเรียนไดรู้้สึกถึงการข้ึนลงของระดบัเสียงเหมือนขั้นบนัไดท่ีไล่เรียงกนั 

4. ครูผูส้อนยงัคงเล่นแบบเดิมแต่เปล่ียนเป็นใหน้กัเรียนจบักลุ่มเป็นวงกลมและเดินกา้วเทา้
ไปขา้งหนา้ใหพ้ร้อมกนัและตรงกบัจงัหวะพร้อมทั้งร้องเสียงโนต้ท่ีไดย้นิยกตวัอยา่งเช่น ในอตัรา
จงัหวะ กา้วเทา้พร้อมกบัการร้องโนต้เป็นโนต้ตวักลมดงัน้ี นกัเรียนร้องโนต้ซอล พร้อมกบักา้ว
เทา้ขวาลงในจงัหวะท่ี 1 กา้วเทา้ซา้ยลงในจงัหวะท่ี 2 กา้วเทา้ขวาลงในจงัหวะท่ี 3 กา้วเทา้ซา้ยลงใน

จุดมุ่งหมาย 

การกาํหนดกจิกรรม 

กจิกรรมเตรียมความพร้อมโสตทกัษะโน้ต โด เร มี ฟา  ซอล ระยะเวลา  10  นาที 

คาํช้ีแจง DPU
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จงัหวะท่ี 4 จึงหยดุร้องโนต้ซอล ครูผูส้อนตอ้งร้องโนต้พร้อมการกา้วเทา้เดินเป็นตวัอยา่งให้
นกัเรียนดูเพื่อท่ีจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในการทาํกิจกรรมและมีการเปล่ียนค่าของตวัโนต้และ 
Tempo ชา้-เร็ว เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสนุกและความสนใจในการทาํกิจกรรมน้ีและเกิดความ
พร้อมท่ีจะทาํในกิจกรรมต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

DPU
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  ขั้นการฝึก 
 
 
 
 
 
 
 
 การฝึกฝนเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหน้กัเรียนเกิดการจดจาํและคุน้ชินในระดบัเสียงโนต้ท่ีได้
ยนิ คือ โด เร มี ฟา ซอล  
 
 
  
 เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการจดจาํระดบัเสียงโนต้ โด เร มี ฟา ซอล  
 
 
  
 1. ครูผูส้อนจะทาํการสุ่มกดโนต้ โด เร มี ฟา ซอล บนคียบ์อร์ดเพื่อใหน้กัเรียนฟังและร้อง
ตามรวมถึงการสุ่มกดโนต้บนคียบ์อร์ดของตนเองตามเสียงโนต้ท่ีไดย้นิเป็นชุดแบบฝึกหดัดงัน้ี 
 
1.  ซอล      21.  โด  ซอล  เร  ฟา  มี  
2.  มี      22.  โด  เร  ซอล  ฟา  มี 
3.  โด      23.  โด  ซอล  ฟา  มี  เร   
4.  เร  โด     24.  โด  ฟา  มี  ซอล  เร  
5.  ฟา  เร     25.  โด  มี  ซอล  เร  ฟา  
6.  เร   ซอล     26.  โด  เร  ฟา  มี  ซอล   
7.  มี    ซอล     27.  โด  เร  มี  ซอล  ฟา   
8.  ซอล   มี   เร     28.  เร  เร  เร  ฟา  ซอล  
9.  เร   ซอล   โด     29.  ซอล  ซอล  ซอล  โด  โด 
10.  ฟา  โด  เร     30.  เร  มี  โด  ซอล  ฟา  
11.  ฟา   ซอล   โด   มี    31.  ฟา  เร  ฟา  เร  ซอล   

คาํช้ีแจง 

จุดมุ่งหมาย 

การกาํหนดกจิกรรม 

กจิกรรมการฝึกสุ่มโน้ตทีใ่ช่  โด เร มี ฟา ซอล  ระยะเวลา  50 นาที  

DPU
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12.  เร  ฟา   ซอล   โด    32.  ฟา  เร  ฟา  เร  โด   
13.  เร  ซอล   โด   ฟา    33.  ซอล  โด  โด  ฟา  ฟา   
14.  ฟา   มี   เร   โด    34.  มี  ซอล  โด  โด ฟา   
15.  โด  มี  ซอล  ฟา  เร    35.  ฟา  โด  โด  เร  มี   
16.  เร   ฟา   ซอล   มี   โด   36.  มี  เร  มี  เร  ฟา    
17.  มี    ซอล    ฟา   เร   โด   37.  ซอล  ฟา  มี  โด  เร    
18. โด   เร   มี   ฟา   ซอล    38.  มี  เร  โด  มี  ซอล  ฟา   
19.  ซอล   ฟา   มี   เร   โด   39.  เร  มี  มี  ซอล  โด   
20.   มี  ฟา  ฟา  ซอล  โด    40.  โด  มี  ซอล  เร  เร   
 
 2.  ในแต่ละขอ้แบบฝึกหดัครูผูส้อนจะเล่นซํ้าไปมาโดยนกัเรียนจะมีเวลาสุ่มกดโนต้ท่ีใช่
บนคียบ์อร์ดของตนเองและเขียนกระดาษคาํตอบในแต่ละขอ้ไม่เกิน 1 นาทีครูผูส้อนจึงจะเปล่ียน
คาํถามเป็นขอ้ถดัไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ขั้นการนําไปใช้ 

 
 
 
 
 
 
 การฝึกฝนเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหน้กัเรียนเกิดการจดจาํและคุน้ชินในระดบัเสียงโนต้ท่ีได้
ยนิ คือ โด เร มี ฟา ซอล  
 
 
  
 เพื่อใหน้กัเรียนไดน้าํเอาโสตทกัษะของตนเองท่ีไดรั้บการฝึกฝนนาํมาใชใ้นสถานการณ์จริง
และสามารถบอกถึงระดบัโนต้และท่วงทาํนองใน โด  เร  มี  ฟา  ซอล  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 1.  ครูผูส้อนไดท้าํการแต่งเพลงข้ึนมาโดยใหมี้โนต้ในเพลงตรงตามเน้ือหาท่ีไดส้อนใหก้บั
นกัเรียนคือเพลงท่ีมีโนต้ 5 ระดบัเสียงโด เร มี ฟา ซอล ดงัน้ี 
 
        โด       มี      ซอล                      ฟา             เร                    โด โด          โด มี         ซอล     ฟา 

                                                                                   
 
   เร        มี       โด 

               
  
 
 
 

คาํช้ีแจง 

จุดมุ่งหมาย 

การกาํหนดกจิกรรม 

กจิกรรมการนําไปใช้  “ลองผดิลองถูกฟังเล่นเพลนิใจ” ระยะเวลา  2  ชัว่โมง  

DPU
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 2.  ครูจะทาํการบรรเลงเพลงใหน้กัเรียนฟังทั้งหมด 5 รอบ หลงัจากนั้นจึงใหน้กัเรียนทาํการ
แกะเพลงท่ีครูบรรเลงใหฟั้งโดยนกัเรียนจะตอ้งบรรเลงคียบ์อร์ดใหถู้กตอ้งตามตวัโนต้และจงัหวะ
ในเพลงท่ีไดย้นิพร้อมทั้งบนัทึกโนต้เพลงลงในแบบทดสอบโดยใชเ้วลา 10 นาที หลงัจากนั้นครูจะ
ทาํการบรรเลงเพลงใหฟั้งซํ้าอีก 2 รอบ เพื่อใหน้กัเรียนไดฟั้งและใหท้าํการแกไ้ขโนต้หรือจงัหวะท่ี
ผดิอีก 10 นาที จึงเป็นการเสร็จกิจกรรมและครูผูส้อนกเ็ร่ิมตรวจใหค้ะแนนเป็นรายบุคคล กิจกรรม
น้ีจะเป็นการลองผดิลองถูกของนกัเรียนในการสุ่มเลือกตวัโนต้วา่จากการฟังนกัเรียนไดย้นิตวัโนต้
ใดบา้งและมีท่วงทาํนองจงัหวะอยา่งไร 
 
 
 
 
 

  กจิกรรมการนําไปใช้  “ลองผดิลองถูกฟังเล่นเพลนิใจ”  (20 คะแนน) 
 

กจิกรรม 
เกณฑ์การประเมิน 

4 
(20  คะแนน) 

3 
(18  คะแนน) 

2 
(14  คะแนน) 

1 
(9  คะแนน) 

กิจกรรมการนาํไปใช ้ 
ลองผดิลองถูกฟังเล่น
เพลินใจประกอบดว้ย
โนต้ 5 ระดบัเสียง โด 
เร  มี  ฟา  ซอล 

สามารถเล่นโนต้
และจงัหวะได้
ถูกตอ้งโดยมีโนต้
และจงัหวะท่ีผดิ
ไม่เกิน 1 โนต้ 
และ 1จงัหวะ 

สามารถเล่นโนต้
และจงัหวะได้
ถูกตอ้งโดยมีโนต้
และจงัหวะท่ีผดิ
ไม่เกิน 3 โนต้
และ 3 จงัหวะ 

สามารถเล่นโนต้
และจงัหวะได้
ถูกตอ้งโดยมีโนต้
และจงัหวะท่ีผดิ
ไม่เกิน 5 โนต้
และ 5 จงัหวะ 

สามารถเล่นโนต้
และจงัหวะได้
ถูกตอ้งโดยมีโนต้
และจงัหวะท่ีผดิ
เกินกวา่ 6 โนต้
และ 6 จงัหวะ 

   
4 หมายถึง ดีเยีย่ม 
3 หมายถึง ดี 
2 หมายถึง ผา่น 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
 
 

การประเมินขั้นสุดท้าย DPU
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กระดาษเขยีนโน้ตคาํตอบ การฝึกสุ่มโน้ตทีใ่ช่  โด  เร  มี  ฟา  ซอล 
 
          ช่ือ...............................................นามสกลุ.......................................เลขท่ี...............หอ้ง ป.5/ 
 
 
 
 
1.  ตอบ       21.  ตอบ 
2.  ตอบ       22.  ตอบ 
3.  ตอบ       23.  ตอบ 
4.  ตอบ       24.  ตอบ 
5.  ตอบ       25.  ตอบ 
6.  ตอบ       26.  ตอบ 
7.  ตอบ       27.  ตอบ 
8.  ตอบ       28.  ตอบ 
9.  ตอบ       29.  ตอบ 
10.  ตอบ      30.  ตอบ 
11.  ตอบ      31.  ตอบ 
12.  ตอบ      32.  ตอบ 
13.  ตอบ      33.  ตอบ 
14.  ตอบ      34.  ตอบ 
15.  ตอบ      35.  ตอบ 
16.  ตอบ      36.  ตอบ 
17.  ตอบ      37.  ตอบ 
18.  ตอบ      38.  ตอบ 
19.  ตอบ      39.  ตอบ 
20.  ตอบ      40.  ตอบ 
 

DPU
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                                                               ชุดกจิกรรมที ่3 
แบบทดสอบบันทกึโน้ตกจิกรรมการนําไปใช้  “ลองผดิลองถูก ฟัง เล่น เพลนิใจ” 

 
          ช่ือ...............................................นามสกลุ.......................................เลขท่ี...............หอ้ง ป.5/ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการทาํชุดกจิกรรมที ่3 
 

กจิกรรม ระดับความพงึพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

การเตรียมความพร้อมโสตทกัษะ      
1.  เกิดความพร้อมในการรับฟัง       
เสียงโนต้ โด เร มี  ฟา  ซอล 

     

2.  เกิดความพร้อมในการทาํ
กิจกรรมอ่ืนต่อไป   

     

การฝึกโสตทกัษะ      
1.  สามารถจดจาํระดบัเสียงโนต้ 
โด  เร  มี  ฟา  ซอล 

     

การนําไปใช้      

1.  สามารถเล่นโนต้และจงัหวะได้
ถูกตอ้งจากการฟังเสียงโนต้ท่ีได้
ยนิและบรรเลงบนคียบ์อร์ด 
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ภาคผนวก  ข  ตารางค่า IOC และคาํแนะนําจากผู้เช่ียวชาญ
จาํนวน 3 คน 
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ตารางที ่1 ผลการประเมินความสอดคล้องของชุดกจิกรรมที ่1 กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ  

ผลรวม 

 
ค่า IOC 

 
สรุปผล 1 2 3 

ชุดกิจกรรมท่ี 
1 โสตทกัษะ
โนต้ใน
บนัไดเสียง C 
เมเจอร์สเกล 
3 ระดบัเสียง 
โด เร มี 

1. ดา้นเน้ือหา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลา
เรียน 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0.67 

 
ใชไ้ด ้

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมาย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการ
เรียนโสตทกัษะในวิชาดนตรี
สากล  

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1.00 

 
 
 
 

ใชไ้ด ้
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
3. ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
3.1 ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใชมี้ความ
เหมาะสมกบัการเรียนการสอน
และการจดักิจกรรม 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบทดสอบมีความ
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและ
การทาํกิจกรรม 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหา , กิจกรรม 
และความสามารถของผูเ้รียน 

 
 

0 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

0.67 

 
 

ใชไ้ด ้

 5. ดา้นประโยชน์ 
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาโสต
ทกัษะในวิชาดนตรีสากล 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1.00 

 
 

ใชไ้ด ้
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ตารางที ่2 ผลการประเมินความสอดคล้องของชุดกจิกรรมที ่2 กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ  

ผลรวม 

 
ค่า IOC 

 
สรุปผล 1 2 3 

ชุดกิจกรรมท่ี 
2 โสตทกัษะ
โนต้ใน
บนัไดเสียง C 
เมเจอร์สเกล 
5 ระดบัเสียง 
โด เร มี ฟา 
ซอล 

1. ดา้นเน้ือหา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลา
เรียน 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0.67 

 
ใชไ้ด ้

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมาย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการ
เรียนโสตทกัษะในวิชาดนตรี
สากล  

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1.00 

 
 
 
 

ใชไ้ด ้
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
3. ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
3.1 ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใชมี้ความ
เหมาะสมกบัการเรียนการสอน
และการจดักิจกรรม 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบทดสอบมีความ
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและ
การทาํกิจกรรม 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหา , กิจกรรม 
และความสามารถของผูเ้รียน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1.00 

 
 

ใชไ้ด ้

 5. ดา้นประโยชน์ 
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาโสต
ทกัษะในวิชาดนตรีสากล 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1.00 

 
 

ใชไ้ด ้
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ตารางที ่3 ผลการประเมินความสอดคล้องของชุดกจิกรรมที ่3 กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ  

ผลรวม 

 
ค่า IOC 

 
สรุปผล 1 2 3 

ชุดกิจกรรมท่ี 
3 โสตทกัษะ
โนต้และ
ท่วงทาํนอง
ในบนัได
เสียง C 
เมเจอร์สเกล 
5 ระดบัเสียง 
โด เร มี ฟา 
ซอล 

1. ดา้นเน้ือหา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลา
เรียน 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0.67 

 
ใชไ้ด ้

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมาย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการ
เรียนโสตทกัษะในวิชาดนตรี
สากล  

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1.00 

 
 
 
 

ใชไ้ด ้
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
3. ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
3.1 ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใชมี้ความ
เหมาะสมกบัการเรียนการสอน
และการจดักิจกรรม 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบทดสอบมีความ
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและ
การทาํกิจกรรม 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหา , กิจกรรม 
และความสามารถของผูเ้รียน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1.00 

 
 

ใชไ้ด ้

 5. ดา้นประโยชน์ 
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาโสต
ทกัษะในวิชาดนตรีสากล 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1.00 

 
 

ใชไ้ด ้
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ตารางที ่4 ผลการประเมินความสอดคล้องของชุดกจิกรรมที ่4 กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ  

ผลรวม 

 
ค่า IOC 

 
สรุปผล 1 2 3 

ชุดกิจกรรมท่ี 
4 โสตทกัษะ
โนต้ใน
บนัไดเสียง C 
เมเจอร์สเกล 
4 ระดบัเสียง 
ซอล ลา ที 
โด ํ

1. ดา้นเน้ือหา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลา
เรียน 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0.67 

 
ใชไ้ด ้

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมาย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการ
เรียนโสตทกัษะในวิชาดนตรี
สากล  

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1.00 

 
 
 
 

ใชไ้ด ้
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
3. ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
3.1 ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใชมี้ความ
เหมาะสมกบัการเรียนการสอน
และการจดักิจกรรม 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบทดสอบมีความ
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและ
การทาํกิจกรรม 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหา , กิจกรรม 
และความสามารถของผูเ้รียน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1.00 

 
 

ใชไ้ด ้

 5. ดา้นประโยชน์ 
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาโสต
ทกัษะในวิชาดนตรีสากล 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1.00 

 
 

ใชไ้ด ้
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ตารางที ่5 ผลการประเมินความสอดคล้องของชุดกจิกรรมที ่5 กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ  

ผลรวม 

 
ค่า IOC 

 
สรุปผล 1 2 3 

ชุดกิจกรรมท่ี 
5 โสตทกัษะ
โนต้ใน
บนัไดเสียง C 
เมเจอร์สเกล 
8 ระดบัเสียง 
โด เร มี ฟา 
ซอล ลา ที 
โด ํ

1. ดา้นเน้ือหา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลา
เรียน 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0.67 

 
ใชไ้ด ้

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมาย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการ
เรียนโสตทกัษะในวิชาดนตรี
สากล  

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1.00 

 
 
 
 

ใชไ้ด ้
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
3. ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
3.1 ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใชมี้ความ
เหมาะสมกบัการเรียนการสอน
และการจดักิจกรรม 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบทดสอบมีความ
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและ
การทาํกิจกรรม 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหา , กิจกรรม 
และความสามารถของผูเ้รียน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1.00 

 
 

ใชไ้ด ้

 5. ดา้นประโยชน์ 
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาโสต
ทกัษะในวิชาดนตรีสากล 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1.00 

 
 

ใชไ้ด ้
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ตารางที ่6 ผลการประเมินความสอดคล้องของชุดกจิกรรมที ่6 กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ  

ผลรวม 

 
ค่า IOC 

 
สรุปผล 1 2 3 

ชุดกิจกรรมท่ี 
6 โสตทกัษะ
โนต้และ
ท่วงทาํนอง
ในบนัได
เสียง C 
เมเจอร์สเกล 
8 ระดบัเสียง 
โด เร มี 
ฟา ซอล ลา 
ที โด ํ

1. ดา้นเน้ือหา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลา
เรียน 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0.67 

 
ใชไ้ด ้

1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมาย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.0 

 
ใชไ้ด ้

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการ
เรียนโสตทกัษะในวิชาดนตรี
สากล  

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1.00 

 
 
 
 

ใชไ้ด ้
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
3. ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
3.1 ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใชมี้ความ
เหมาะสมกบัการเรียนการสอน
และการจดักิจกรรม 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบทดสอบมีความ
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและ
การทาํกิจกรรม 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
1.00 

 
 
 

ใชไ้ด ้
4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหา , กิจกรรม 
และความสามารถของผูเ้รียน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1.00 

 
 

ใชไ้ด ้

 5. ดา้นประโยชน์ 
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาโสต
ทกัษะในวิชาดนตรีสากล 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1.00 

 
 

ใชไ้ด ้
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ตารางที ่7 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถการฟังโน้ตดนตรีสากล 
กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

ขอ้ท่ี โจทย-์เฉลย 
ผูเ้ช่ียวชาญ ผลรวม ค่า IOC สรุปผล 

1 2 3 

1 เฉลยครูกดโนต้ โด 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 เฉลยครูกดโนต้ ซอล 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 เฉลยครูกดโนต้ ลา 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
4 เฉลยครูกดโนต้ โด ํ 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
5 เฉลยครูกดโนต้ มี 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
6 เฉลยครูกดโนต้ โด 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
7 เฉลยครูกดโนต้ ลา 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
8 เฉลยครูกดโนต้ ที 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
9 เฉลยครูกดโนต้ ลา 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้

10 เฉลยครูกดโนต้ โด ํ 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
11 เฉลยครูกดโนต้ เร 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
12 เฉลยครูกดโนต้ มี 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
13 เฉลยครูกดโนต้ โด 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
14 เฉลยครูกดโนต้ ซอล 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
15 เฉลยครูกดโนต้ ซอล 1 1 0 2 0.67  ใชไ้ด ้
16 เฉลยครูกดโนต้ ฟา 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
17 เฉลยครูกดโนต้ เร 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
18 เฉลยครูกดโนต้ ที 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
19 เฉลยครูกดโนต้ ฟา 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
20 เฉลยครูกดโนต้ ที 1 1 1 3 1.00  ใชไ้ด ้
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ตารางที ่8 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรียนรู้โดยโดย
การใช้ชุดกจิกรรมการพฒันาโสตทกัษะวชิาดนตรีสากลตามแนวคดิของธอร์นไดค์ กบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
 

ขอ้ท่ี 
ขอ้คาํถาม 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ผลรวม 

 
ค่า IOC 

 
สรุปผล 1 2 3 

ดา้นชุดกิจกรรม       
1 ชุดกิจกรรมโสตทกัษะ  เขา้ใจง่าย 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 ทาํใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาทกัษะในการฟัง

โนต้ดนตรีสากล 
 

1 
 

1 
 

1 
 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

3 ชุดกิจกรรมโสตทกัษะท่ีใหท้าํมีความ
น่าสนใจและกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 
 

ใชไ้ด ้
4 ชอบกิจกรรมท่ีครูใหท้าํนอกเวลาเรียน 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด้
5 ตอ้งการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมโสตทกัษะน้ีอีก  

1 
 

1 
 

1 
 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

 ดา้นครูผูส้อน       

6 ครูผูส้อนใหค้วามรู้และ เขา้ใจง่าย  
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0.67 

 
ใชไ้ด ้

7  ตอบคาํถามตรงตามขอ้สงสยัของนกัเรียน  
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

8  ใหค้าํแนะนาํ และสาธิตวธีิการฝึกชุดกิจกรรม
โสตทกัษะอยา่งชดัเจน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

9 
 
 

ใชเ้วลาเหมาะสม และเพียงพอต่อการเรียนรู้ 
ในแต่ละชุดกิจกรรม 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
3 

 
 
1.00 

 
 

ใชไ้ด ้
10 ครูผูส้อน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีชดัเจน  

1 
 

1 
 

1 
 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ       

11 ช่วยใหเ้รียนรู้วชิาดนตรีไดดี้กวา่เดิม 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด้
12 ทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการเรียนวชิา

ดนตรี 
 

1 
 

1 
 

1 
 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

13 สามารถนาํไปพฒันาทกัษะการปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีได ้

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

14 เขา้ใจในเร่ืองระดบัเสียงของโนต้ดนตรีสากล  
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

15  เกิดความสนใจในวชิาดนตรี 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด้
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ข้อแนะนําของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัชุดกจิกรรม 
 ชุดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดคผ์ูเ้ช่ียวชาญมี
ความเห็นวา่ในขั้นเตรียมความพร้อมควรเป็นกิจกรรมเขา้จงัหวะโดยใชก้ารฟัง ,การขบัร้อง 
ประกอบกบัการกา้วเดินใหต้รงกบัจงัหวะเสียงโนต้ท่ีไดย้นิเพื่อใหเ้กิดสมาธิและความพร้อมเพียง 
และใชเ้คร่ืองเคาะจงัหวะในการควบคุมความเร็วในการขยบัร่างกายโดยใชก้ารกา้วเดินใหต้รงกบั
จงัหวะพร้อมกบัการร้องเสียงโนต้ท่ีไดย้นิเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ในเร่ืองของจงัหวะและระดบัเสียง
ไปพร้อมๆ กนั และสามารถทาํใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนาน รวมถึงความพร้อมและแรงจูงใจท่ี
จะเร่ิมทาํในกิจกรรมในขั้นถดัไป 
 
ข้อแนะนําของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบความสามารถการฟังโนต้ดนตรีสากล จาํนวน 20 ขอ้ ในขอ้ท่ี 15 คาํตอบคือ
โนต้ซอล ซ่ึงเหมือนกบัในขอ้ท่ี 14 โดยผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ในขอ้ท่ีอยูติ่ดกนัและใชโ้นต้
คาํตอบเดียวกนัไม่ควรเป็นโนต้โด , มี , ซอล เพราะนกัเรียนสามารถรู้คาํตอบท่ีถูกตอ้งได ้แต่ควรจะ
เปล่ียนคาํตอบในขอ้ท่ี 14 และ 15 เป็น โนต้ที เน่ืองจากเป็นโนต้เสียงสูงและมีระยะห่างท่ีใกลก้บั 
โนต้โด ํ(โดสูง) เพียงแค่คร่ึงเสียง เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถในการฟังโนต้ของนกัเรียนวา่
สามารถแยกแยะความแตกต่างของโนต้ที และโนต้โด ํ(โดสูง) ไดห้รือไม่โดยการนาํมาถามซํ้าอีก
คร้ังในขอ้ถดัไป 
 
ข้อแนะนําของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัแบบสอบถามความพงึพอใจ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดกิจกรรมการพฒันาโสตทกัษะวิชา
ดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค ์ในดา้นครูผูส้อน ควรมีขอ้คาํถามเก่ียวกบั สมัพนัธภาพท่ีดี
ของครูกบันกัเรียนในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม เพราะสมัพนัธภาพท่ีดี 
จะเป็นการเสริมแรงบวกในการเรียนรู้ของนกัเรียนรวมถึงความสนุกสนานและแรงจูงใจในการทาํ
กิจกรรม ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจและเกิดการเรียนรู้ตามมา 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ - นามสกลุ           นายวีระภทัร์  ชาตินุช 
ประวติัการศึกษา           พ.ศ. 2556 ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
                        สาขาวิชาดนตรีสากลเอกกีตา้ร์แจ๊ส มหาวิทยาลยั            
                                                                           ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาเกรดเฉล่ียสะสม 3.09 

           พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั กาํลงัศึกษาปริญญาโท 
                                                       สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน                                      
                                                       มหาวิลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
 

ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงาน                               พ.ศ. 2556-2559 ครูผูช่้วยสอน โครงการพฒันา 
            ทกัษะทางดนตรีในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร                            

                                                       สถาบนัดนตรี KPN ประจาํโรงเรียน                                                     
           วดัชยัพฤกษมาลา สาํนกังานเขตตล่ิงชนั 

                                                        
ประสบการณ์ / ผลงาน           พ.ศ. 2553-2554 นกัศึกษาฝึกงานท่ีสาขาวิชา            
             ดนตรีสากล  มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็ 
                                                                            เจา้พระยา ในตาํแหน่งผูช่้วยอาจารย ์ประจาํ 
                                                                            ภาควิชากีตา้ร์แจ๊ส 
             พ.ศ. 2555-2556 ครูพิเศษสอนวิชาดนตรีสากล ของ 
                                                                            วิทยาลยัเทคโนโลยไีทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี   
                                                                            และอาจารย ์ควบคุมวงสตริงของโรงเรียน   
             พ.ศ. 2556 เป็นผูฝึ้กสอนและจดัการแสดง                                         

                        “รุ้งกินนํ้าคอนเสิร์ต”  
             พ.ศ. 2559 เป็นผูฝึ้กสอนและจดัการแสดง 
                                                                            คอนเสิร์ต  “Music For All ”  
                                                                            พ.ศ. 2559 ไดรั้บรางวลั ครูผูช่้วยสอนดีเด่น  
                                                                            ของ โครงการพฒันาทกัษะทางดนตรี 

                                                        ในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร                                                  
                                  จากสถาบนัดนตรี KPN                                        
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – นามสกลุ    นายวีระภทัร์  ชาตินุช 
ประวติัการศึกษา    ปี พ.ศ. 2556  

ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดนตรีสากลเอกกีตา้ร์แจ๊ส 
คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั พ.ศ. 2556-2559 ครูผูช่้วยสอน โครงการพฒันา 
ทกัษะทางดนตรีในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร                                   
สถาบนัดนตรี KPN ประจาํโรงเรียน                                                            
วดัชยัพฤกษมาลา สาํนกังานเขตตล่ิงชนั 
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