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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นวิจัยทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 2) ศึกษาความสามารถและความคงทนของโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาโสตทกัษะวิชา

ดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัด

ชัยพฤกษมาลา แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ที่มีคะแนนในการทดสอบไม่ผ่านในรายวิชา

ศิลปะ ดนตรี:นาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองโสตทกัษะ C เมเจอร์สเกล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 จ านวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ีคือ 

1) ชุดกิจกรรมการพัฒนาโสตทักษะในวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค์ 2) แบบทดสอบ

ความสามารถการฟังโน้ตดนตรีสากล 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม 

ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

1) การพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากล นักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ซ่ึง

เป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้  

2) นักเรียนมีความสามารถคงทนของโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล จากการทดสอบความสามารถ 

คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 นักเรียนทุกคนมีคะแนนผ่านเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 70   

3) ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม การพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลตาม

แนวคิดของธอร์นไดค์ ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29)  
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ทีม่าความส าคญัของปัญหา  

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดย

ร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏบัิติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตใน

สงัคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 

วิจารณ์ พานิช (2555, น. 11) ได้กล่าวว่า ทกัษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ( 21st 

Century Skills) จะเกิดขึ้ นได้จาก “ครูต้องไม่ใช่แค่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความ

สะดวก” ในการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้ เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้กจ็ะเกิดจากภายในใจ

และสมองของตนเอง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน้ันลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงเป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือท าและ

ฝึกฝนเพ่ือการพัฒนาพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา 24 ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏบัิติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้

อย่างต่อเน่ือง 

ดนตรีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่อยู่ควบคู่กับมนุษย์เสมอมา ได้รับการพัฒนาให้มีความไพเราะ 

ความสลับซับซ้อนไปตามจินตนาการและแรงบันดาลใจของผู้ประพันธ์เพลง นอกจากน้ันมนุษย์ยังพยายาม

ขยาย ข้อจ ากัดของเคร่ืองดนตรีให้สามารถบรรเลงได้กว้างขวาง และมีเทคนิคการบรรเลงที่พิสดารอัน

แสดงศักยภาพขั้นสงู ของมนุษย์ วิชาการดนตรียังรวมไปถึงวิชาการทฤษฎีดนตรี ซ่ึงนักแต่งเพลง นักดนตรี 

ครูดนตรีและผู้เรียนดนตรีทุกคน ต้องผ่านการศึกษาทฤษฎีดนตรีเบ้ืองต้น วิชาการปฏิบัติดนตรี การ

ประพันธเ์พลง ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือสามารถน าความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในแขนงต่างๆ ตามความสามารถ

และความถนัดได้ และวิธีการหน่ึงที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ และซาบซ้ึงต่อการเรียนดนตรีได้ดีที่สุด คือ การ

ให้ความรู้ความเข้าใจด้วยการให้ประสบการณ์การเรียนรู้จริง เช่น การเล่นดนตรี การท ากิจกรรมดนตรี 

การฟังดนตรี เป็นต้น ในปัจจุบันน้ีดนตรีถือเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงที่มีความส าคัญ ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่า

ศาสตร์แขนงอื่นๆ และได้บรรจุในหลักสูตรให้เรียนกันตั้งแต่ปฐมวัย การเรียนดนตรีภาคปฏบัิติ เป็นสิ่งที่

จ าเป็นส าหรับเดก็ทุกคน ดนตรีจึงถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนมากกว่าเพียงแค่

เป็นความบันเทิงเท่าน้ัน   ดังจะเหน็ว่า เสียงดนตรีน้ันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างช้านานและก่อนที่

มนุษย์จะผลิตเคร่ืองดนตรีขึ้นมาได้มนุษย์น้ันได้ใช้อวัยวะในร่างกาย ได้แก่ หู สมอง  และปาก ในการท าให้

เกดิเสยีงดนตรีขึ้นมาดังน้ี    

Process 

                                                           

 

           Input                                                                                       Output                        

 

                       

ภาพที ่1 กระบวนการก าเนิดเสยีงดนตรีจากอวัยวะในร่างกาย 

สมอง   ใช้ในการคิดวิเคราะห์เสียงจาก
ธรรมชาติที่ได้ยินแล้วพยายามเลียนแบบ 

หู   ได้ยินเสียงต่างๆที่อยู่รอบตัว ปาก   ใช้ในการร้องเสียงออกมา 
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จากภาพที่ 1 กระบวนการก าเนิดเสียงดนตรีจากอวัยวะในร่างกาย  ท าให้เราเห็นถึง

กระบวนการของการสร้างเสียงดนตรีจากอวัยวะในร่างกายดังน้ันสิ่งแรกเลยที่ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้เกิด

ทกัษะที่ดีในการเล่นดนตรีของมนุษย์คือ “การฟัง” เป็นหน่ึงในทักษะที่มีความส าคัญมากที่สุดในการรับรู้

ดนตรี เพราะดนตรีเป็นเร่ืองของเสียง ทั้งนักดนตรีหรือบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักดนตรี จ าเป็นต้องใช้ “หู” 

ในการฟังและรับรู้เสียงดนตรีทั้งน้ัน ส าหรับนักดนตรี การฟังเสียงดนตรีที่ตนเองเล่นเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่าง

ย่ิงเพ่ือถ่ายทอดบทเพลงออกมาให้สื่ออารมณ์ความหมายของเพลงให้มากที่สุดการฝึกทักษะด้านการฟัง 

หรือที่ เรียกว่าการฝึกโสตทักษะ จึงเป็นการฝึกทักษะที่ส าคัญด้านหน่ึงในการเรียนดนตรี เพ่ือฝึก

ความสามารถในการฟังที่ดี นอกเหนือไปจากการฟัง เพ่ือความไพเราะ หรือการถ่ายทอดอารมณ์ของบท

เพลงแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์แยกแยะระดับเสียง ขั้นคู่เสียง คอร์ด บันไดเสียง เพ่ือใช้ในการฟังดนตรี

หรือบรรเลงดนตรีได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การเรียนวิชาโสตทักษะน้ีมีความส าคัญเทียบเท่ากับการเรียน

ปฏบัิติเคร่ืองดนตรีเลยกว่็าได้ 

การสอนโสตทักษะเบ้ืองต้น คือ การมุ่งพัฒนาความสามารถในการได้ยิน และการตอบได้ถึง

คุณลักษณะของเสียงในด้านต่างๆได้แก่ จังหวะ ท านอง รวมทั้งเสียงระดับต่างๆ เสียงลักษณะต่างๆ และ

ความดังเบา เสียงประสาน เช่น ชนิดและลักษณะต่างๆของขั้นเสียง ชนิดและลักษณะของ คอร์ด (ธวัชชัย 

นาควงษ์, 2543)  

Edwin E. Gordon เป็นนักวิจัย อาจารย์ ผู้เขียน และวิทยากร ด้านดนตรีศึกษา ที่มีช่ือเสยีง

ผลงานได้รับการตีพิมพ์และน าเสนออย่างกว้างขวาง ผลงานส าคัญได้แก่ การศึกษาด้านความถนัดทาง

ดนตรี (Music Aptitudes) การรับรู้ทางดนตรี (Audiation) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางดนตรี (Music Learning 

Theory) รูปแบบเสยีงและจังหวะ (Tonal and Rhythm Patterns) พัฒนาการทางดนตรีของเดก็ทารกและ

เดก็เลก็ (Music Development in Infants and very young children) แบบทดสอบความถนัดทางดนตรี 

(Music Aptitude Test) ของเขาได้รับการยอมรับเป็นหน่ึงในสามแบบทดสอบความถนัดทางดนตรีที่ได้รับ

ความนิยมในระดับโลก (นิศาชล บังคม, 2553 : น.7 ) 

วิธกีารฝึกโสตทกัษะของกอร์ดอนน้ันเนื้อหาจะเป็นล าดับขั้นตอน ทั้งในเร่ืองของเสียง และ

จังหวะ กอร์ดอนใช้ระบบโดเคล่ือนที่ (Movable do) โดยให้ความส าคัญในการฝึกฟังขั้นคู่เสียงและบันไดสี

ยงที่หลากหลาย ได้แก่ เมเจอร์ ฮาร์โมนิกไมเนอร์ และโหมดหลักได้แก่ โดเรียน ฟริเจียน ลิเดียน มิกโซลิ

เดียน เอโอเลียน และโลเครียน เพ่ือพัฒนาการได้ยินเสียงภายในตนเองของนักเรียนได้ 

ทฤษฎีพ้ืนฐานทางความคิด (assumption) ของทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม คือ พฤติกรรมทุก

อย่างเกดิขึ้นโดยการเรียนรู้และสามารถสังเกตได้  พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของ การเรียนรู้ที่เป็น

อสิระหลายอย่างเสริมแรง (Reinforcement) ช่วยให้พฤติกรรมเกดิขึ้น (สรุางค์  โค้วตระกูล. 2541 : น.

185 -186)   

จากการศึกษาทฤษฎีของธอร์นไดค์เรียกว่าทฤษฎีการเช่ือมโยง (Connectionism Theory) 

ทฤษฎีน้ีกล่าวถึงการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus - S) กับการตอบสนอง (Response - R) โดยมี

หลักเบ้ืองต้นว่า “การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยที่การตอบสนอง

มักจะออกมาเป็นรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ จนกว่าจะพบรูปแบบที่ดี หรือเหมาะสมที่สุด เรียกการ
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ตอบสนองเช่นน้ีว่าการลองถูกลองผิด (Trial and error) น่ันคือการเลือกตอบสนองของผู้เรียนรู้จะกระท า

ด้วยตนเองไม่มีผู้ใดมาก าหนดหรือช้ีช่องทางในการปฏบัิติให้และเมื่อเกิดการเรียนรู้ขึ้นแล้ว การตอบสนอง

หลายรูปแบบจะหายไปเหลือเพียงการตอบสนองรูปแบบเดียวที่เหมาะสมที่สุด และพยายามท าให้การ

ตอบสนองเช่นนั้นเช่ือมโยงกบัสิ่งเร้าที่ต้องการให้เรียนรู้ต่อไปเร่ือย ๆ 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยน้ันเห็นความส าคัญของการพัฒนาโสตทักษะวิชา

ดนตรีสากล ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โสตทกัษะโดยใช้แนวคิดของธอร์นไดค์ 

เพ่ือเป็นการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ดนตรีสากลโดยการแยกแยะระดับเสียงโน้ต ในบันไดเสียง C เมเจอร์

สเกล เพ่ือใช้ในการฟังดนตรีหรือบรรเลงดนตรีและการร้องเพลง ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาโสตทกัษะวิชาดนตรี

สากลขั้นสงูส าหรับผู้เรียนต่อไป 

 

วตัถุประสงค ์

1.  เพ่ือพัฒนาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  

2.  เพ่ือศึกษาความสามารถและความคงทนของโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5  

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกจิกรรมการพัฒนาโสตทกัษะวิชาดนตรี  

สากลตามแนวคิดของธอร์นไดค์ 

 

สมมุติฐานในงานวิจยั 

1.  นักเรียนมีความสามารถโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70  

 2.  นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลที่คงทนได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อย

ละ 70  

 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกจิกรรมการพัฒนาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล

ตามแนวคิดของธอร์นไดค์อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตการวิจยั 

กลุ่มตัวอย่าง 

นัก เ รี ยน ช้ันประถมปีที่  5  โร งเ รียน วัด ชัยพฤกษมาลา  แขวงต ล่ิ ง ชัน  เขตต ล่ิง ชัน 

กรุงเทพมหานคร ที่มีคะแนนในการทดสอบไม่ผ่านในรายวิชาศิลปะ ดนตรี:นาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  

เร่ือง โสตทักษะ C เมเจอร์สเกล ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling)  

ตัวแปร 

ตัวแปรต้น คือ ชุดกจิกรรมการพัฒนาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค์ 

ตัวแปรตาม คือ  

1.  ความสามารถโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล 
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2.  ความสามารถคงทนด้านโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล  

3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกจิกรรมการพัฒนาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตาม

แนวคิดของธอร์นไดค์ 

  

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วยเคร่ืองมือดังต่อไปนี้  

1.  ชุดกิจกรรมการพัฒนาโสตทักษะในวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค์  จ านวน  6  

ชุด 

2.  แบบทดสอบความสามารถการฟังโน้ตดนตรีสากล  

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกจิกรรม 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยมีข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูลดังน้ี 

1.  ขั้นเตรียม 

ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ข้ันตอน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมใน

การพัฒนาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค์ แก่ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

ศิลปะ และนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 ที่มีคะแนนในการทดสอบไม่ผ่านใน

รายวิชาศิลปะ ดนตรี:นาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เร่ือง โสตทกัษะ C เมเจอร์สเกล  

2.  ขั้นพฒันา และขั้นทดลอง 

2.1  ผู้วิจัยสร้างชุดกิจกรรมการพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์น

ไดค์จ านวน 6 ชุด โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เร่ือง โสตทักษะ C เมเจอร์สเกล ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้  แต่ละชุดกิจกรรมได้ก าหนดขั้นตอนตามแนวคิดของธอร์นไดค์คือ1) ขั้น

เตรียมความพร้อม 2) ขั้นการฝึก 3) ขั้นการน าไปใช้ 4) ขั้นความพึงพอใจ ชุดกิจกรรมมีการเรียงล าดับ

เน้ือหาความยากง่าย โดยเรียงล าดับจากง่าย ปานกลาง ยาก และจากการฝึกปฏิบัติไปสู่การสร้าง

จินตนาการ 

2.2  ผู้วิจัยได้น าชุดกิจกรรมการพัฒนาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์น

ไดค์จ านวน 6 ชุดกิจกรรมรวม 14 ช่ัวโมงมาใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างนอกเวลาเรียนของแต่ละวัน  เมื่อ

เสรจ็สิ้นการเรียนแต่ละชุดกิจกรรม นักเรียนจะต้องท าแบบทดสอบท้ายช่ัวโมงเพ่ือทดสอบความสามารถ

การฟังโน้ตดนตรีสากล และเมื่อสิ้ นสุดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมทั้ง 6 ชุด แล้วผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบ

ความสามารถการฟังโน้ตดนตรีสากล จ านวน 20 ข้อ 

2.3  ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการ

พัฒนาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค์ 
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2.4  หลังจากที่ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความสามารถการฟังโน้ตดนตรีสากลไป

แล้วโดยเว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์ผู้วิจัยจึงน าแบบทดสอบความสามารถชุดเดิมมาใช้เป็นคร้ังที่ 2 กับกลุ่ม

ตัวอย่าง เพ่ือหาคะแนนความสามารถที่คงทนด้านโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล 

3.  ขั้นสรุป 

3.1  ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน าไปประมวลผลและวิเคราะห์ 

3.2  สรุป ผลอภิปราย 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

สรุปผลการวิจยั 

ตอนที่ 1  การพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากล นักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้  

ตอนที่ 2  นักเรียนมีความสามารถคงทนของโสตทักษะวิชาดนตรีสากล จากการทดสอบ

ความสามารถ คร้ังที่ 1  และคร้ังที่ 2 นักเรียนทุกคนมีคะแนนผ่านเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 70   

ตอนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาโสตทกัษะวิชาดนตรี สากล

ตามแนวคิดของธอร์นไดค ์พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (ค่าเฉล่ีย 4.32)  ด้านชุดกิจกรรมโสตทกัษะ 

(ค่าเฉล่ีย 4.29) และด้านครูผู้สอน (ค่าเฉล่ีย 4.25) ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 

  

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิด

ของธอร์นไดค์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา สามารถอภิปรายผลได้ 

ดังต่อไปนี้  

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

วัดชัยพฤกษมาลาพบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ จะ

เหน็ได้ว่าเดิมนักเรียนมีคะแนนต ่าแต่พอใช้ชุดกจิกรรมจึงมีการพัฒนาการข้ึนถึงแม้ว่าจะไม่มากจากเกณฑ์ที่

ก  าหนดไว้คือไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 โดยมีนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง  75 - 79 จ านวน  6 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 15 คนโดยชุดกิจกรรมการพัฒนาโสตทักษะน้ันจะมุ่งเน้นให้

นักเรียนร้องตามเสียงโน้ตที่ได้ยินพร้อมการท าสัญลักษณ์มือ โคดาย  (Kodaly)  ซ่ึงสอดคล้องกับโคดาย  

(Kodaly. 1974) กล่าวไว้ ว่า การร้องเป็นหลักที่เขาเน้น การเล่นเคร่ืองดนตรีเป็นกิจกรรมที่จัด ให้กับ

ผู้เรียนในระยะต่อมา ในกระบวนการร้องน้ีโคไดเน้น การฝึกให้ผู้เรียนรับรู้เกี่ยวกบัเร่ืองระดับเสียง และ

จังหวะของท านองโดยสม ่าเสมอ วิธีการหน่ึง คือ การฝึกให้ผู้เรียนได้ ยินเสียงท านองในความคิด ซ่ึง
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เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลองผิด ลองถูกฟังเล่นเพลินใจ ของชุดกิจกรรมที่ 3 และ 6 ซ่ึงนักเรียนจะต้องฟัง

เสยีงโน้ตและท านองที่ได้ยินแล้วจึงน าท านองในความคิด ที่ได้ยินไปบรรเลงในคีย์บอร์ดให้ถูกต้อง และทศิ

นา แขมมณี. (2548 : 51)กล่าวว่า  การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง 

ความม่ังคงของการเรียนรู้จะเกดิขึ้น หากได้มีการน าไปใช้บ่อย ๆ หากไม่มีการน าไปใช้อาจมีการลืมเกิดขึ้น

ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับมนสิการ พร้อมสุขกุล (2557) วิจัยเร่ืองการรับรู้ด้านระดับเสียง (Absolute Pitch) 

ของนิสติสาขาวิชา  ดนตรีตะวันตกเคร่ืองดนตรีเอกเปียโนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาพบว่า  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีความสามารถทางการรับรู้ระดับเสียง คือ 1)ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางดนตรีจาก

ครอบครัว 2) ปัจจัยด้านอายุที่เร่ิมต้นเรียนดนตรีคือช่วงอายุ 3-7 ปี ดีที่สดุ 3)ปัจจัยด้านระยะเวลาที่เรียน

ดนตรี ระยะเวลาย่ิงมากย่ิงส่งผลต่อทกัษะการฟัง 4) ปัจจัยด้านวิธีการเรียนดนตรี วิธีการเรียนที่เน้นการ

ฟังเป็นหลักส่งผลต่อ Absolute Pitch 5) ปัจจัยด้านแนวดนตรีที่เล่นหรือฟัง ย่ิงฟังและเล่นดนตรีหลาย

ประเภทย่ิงส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้ระดับเสยีง 

ตอนที่ 2  ความสามารถคงทนของโสตทกัษะวิชาดนตรีสากลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

5 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา พบว่า จากการทดสอบหลังเรียน คร้ังที่ 1 วัดความสามารถ และทดสอบคร้ัง

ที่ 2 วัดความคงทน นักเรียนทุกคนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จะเหน็ได้ว่าวัดความสามารถ

คร้ังที่ 1 นักเรียนได้คะแนนระหว่าง 75 - 80 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 15 คน และการทดสอบคร้ังที่ 2 วัดความคงทน โดยเว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์ นักเรียนทั้งหมด 15 

คน มีคะแนนคงที่ 3 คน และมีนักเรียนคะแนนลดลง 12 คน แต่การลดลงของคะแนนเพียง 1 คะแนน

เทา่น้ัน ซ่ึงไม่ต่างจากการทดสอบคร้ังที่ 1 และจากการที่ให้นักเรียนได้ทดสอบภาคปฏบัิติกับผู้สอน ท าให้

ผู้สอนทราบถึงความสามารถของนักเรียนแต่ละคน และ ชุดกิจกรรมการพัฒนาโสตทกัษะน้ันจะมุ่งเน้นให้

นักเรียนเกิดการฝึกฝนจนมีความสามารถที่คงทนของโสตทักษะวิชาดนตรีสากล ซ่ึงสอดคล้องกับ ทฤษฎี

ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของ ธอร์นไดค์(Thorndike) กฎแห่งการฝึก Law of Exercise (ทิศนา แขม

มณี. 2548 : 51) การฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้การเรียนรู้น้ันคงทนถาวร ถ้าไม่ได้

กระท าซ า้บ่อย ๆ การเรียนรู้น้ันจะไม่คงทนถาวร และในที่สุดอาจลืมได้  และสอดคล้องกับ ล้วน  สายยศ 

และอังคณา สายยศ (2541) กล่าวว่า ความจ าเป็นความสามารถในการระลึกนึกออกสิ่งที่ได้เรียนรู้ ได้มี

ประสบการณ์ ได้รับรู้มาแล้ว ความจ าเป็นความสามารถพ้ืนฐานอย่างหน่ึงของมนุษย์ซ่ึงจะขาดเสี ยมิได้ 

ความคิดทั้งหลายกม็าจากการหาความสัมพันธ์ของความจ าน่ันเอง แบบทดสอบวัดความจ าจึงใช้วัด

ความสามารถในการระลึกนึกออกว่า สมองได้สั่งสมอะไรไว้ จากที่เหน็ๆ มาแล้ว และมีอยู่มากน้อยเพียงใด

ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ สายแวว (2558) เร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความคงทนในการเรียนรู้ เร่ืองโน้ตดนตรีสากลเบ้ืองต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เร่ืองโน้ตดนตรีสากลเบ้ืองต้น มีความคงทนในการเรียนรู้ และ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโน้ต

ดนตรีสากลเบ้ืองต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7978 แสดงว่า

หลังเรียนนักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 0.7978 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.78 จากก่อนเรียน 
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล

ตามแนวคิดของธอร์นไดค์ พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (ค่าเฉล่ีย 4.32)  ด้านชุดกิจกรรมโสต

ทกัษะ (ค่าเฉล่ีย 4.29) และด้านครูผู้สอน (ค่าเฉล่ีย 4.25) จะเหน็ได้ว่าความพึงพอใจในชุดกิจกรรมที่ 3 

และ 6 ด้านการน าไปใช้ มีระดับมากที่สดุ ซ่ึงมีความสมัพันธก์บัคะแนนในแบบทดสอบของชุดกิจกรรมที่ 3 

และ 6 นักเรียนมีคะแนนระหว่าง 14 - 18 จากคะแนนเตม็ 20 เน่ืองจากนักเรียนมีความพึงพอใจในการ

ท าชุดกิจกรรมจึงท าให้เกิดการเรียนรู้และผลคะแนนที่สูง ซ่ึงสอดคล้องกับ ทฤษฎีความสัมพันธ์เช่ือมโยง

ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of Effect) (ทศินา  แขมมณี. 2548 : 51) 

กล่าวว่า  เม่ือบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะไม่อยาก

เรียนรู้ ดังน้ันการได้รับผลที่พึงพอใจ จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุชัณษา รักยินดี และ ณัฐรดี ผลผลาหาร (2557) เร่ือง ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน

การสอน วิชาดนตรี (ศูนย์ดนตรี) พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 

คือ ด้านของครูผู้สอน ครูผู้สอนมี บุคลิกภาพ ความประพฤติเหมาะสมแก่การเป็นครู ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.43 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิด เป็นร้อยละ 88.64 รองลงมา คือ ด้านผู้สอนใช้นวัตกรรม สื่อ

การสอนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบั เน้ือหาวิชา และด้าน ผู้สอนเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน อย่างทั่วถึงและ

อุทศิตนให้กับการสอนอย่างเตม็ที่ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.37 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

87.42 และผู้เรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านการเรียนการสอน การจัดสอบ Recital มีความ

เหมาะสมและมีส่วนช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้ดี ข้ึน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 81 และงานวิจัยของ พรทิพย์ สายแวว (2558) เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เร่ืองโน้ตดนตรีสากลเบ้ืองต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อ

การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองโน้ตดนตรีสากลเบ้ืองต้น โดยรวมในระดับมากที่สดุ 

ขอ้คน้พบงานวิจยัในครั้งนี้       

1. ชุดกจิกรรมตามแนวคิดของธอร์นไดค์น้ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเกดิความพร้อมและการฝึกฝนใน

การท ากจิกรรมเพ่ือพัฒนาโสตทกัษะซ่ึงนักเรียนมีความสามารถทางด้าน Relative Pitch คือ ฟังแล้ว

แยกแยะระดับเสียงของโน้ตดนตรีได้โดยมีกลุ่มของตัวโน้ตอื่นๆมาช่วยท าให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าตัว

โน้ตน้ันคือเสยีงโน้ตอะไรเช่น ถ้าต้องการให้นักเรียนรู้ค าตอบของเสียงโน้ตที่ได้ยินว่าคือโน้ตเร ครูจะต้อง

ใช้โน้ตโด ช่วยในการที่นักเรียนจะสามารถรับรู้ค าตอบว่าตัวที่ถัดจาก “โด” มาคือ “เร” หรือต้องการให้

นักเรียนรู้ โน้ต “ซอล” ครูกต้็องใช้เสยีง “ฟา” น ามาก่อนนักเรียนจึงจะตอบ “ซอล” ได้ 

2. นักเรียนกลุ่มน้ีผู้วิจัยได้คัดเลือกมาจากนักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านการทดสอบเม่ือนักเรียน

มาใช้ชุดกจิกรรมที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ในระดับมากและท าให้ผลการเรียน

ได้คะแนนที่สูงข้ึนผ่านเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ และผู้วิจัยคิดว่าชุดกจิกรรมน้ีสามารถน าไปใช้พัฒนาโสต

ทกัษะของนักเรียนที่มีคะแนนต ่าให้มีคะแนนสูงข้ึนและมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้     
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ขอ้เสนอแนะ                                                                                                                                   

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้                                                                                                                      

1.  ครูผู้สอนที่น าชุดกิจกรรมการพัฒนาโสตทักษะไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล 

ควรมีความเข้าใจในพ้ืนฐานการรับรู้ทางด้านเสยีงโน้ตดนตรีของนักเรียนแต่ละคนเพราะนักเรียนมีพ้ืนฐาน

ที่ต่างกนั ดังน้ันครูผู้สอนจึงควรเตรียมความพร้อมให้กับโสตทกัษะในการฟังของนักเรียนแต่ละคนให้เกิด

ความพร้อมจริงๆก่อนที่จะไปใช้ชุดกจิกรรมการฝึกโสตทกัษะในข้ันถัดไป  

2.  การเรียนการสอนในชุดกิจกรรมการฝึกโสตทักษะครูผู้สอนต้องมีส่วนร่วมในการฝึกโสต

ทกัษะไปกับนักเรียนเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้รวมถึงหาวิธีการเสริมแรงในด้านบวก

ให้กบันักเรียนในการฝึกซ้อมชุดกจิกรรมโสตทกัษะ    

3.  การเรียนการสอนในชุดกิจกรรมการฝึกโสตทกัษะความต้องมี สื่อการสอน อุปกรณ์เคร่ือง

ดนตรีได้แก่ คีย์บอร์ด แอมป์ขยายเสียง ที่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนเพ่ือใช้ในการท าชุดกิจกรรมโสต

ทกัษะ หรือสามารถใช้ เมโลเดียน แทนคีย์บอร์ด เพราะมีราคาที่ไม่แพงมากและไม่ต้องใช้แอมป์ขยายเสียง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  เน้ือหาในการวิจัยเป็นเพียงเน้ือหาบางส่วนในรายวิชา ดนตรีสากล เร่ือง โสตทักษะ C 

เมเจอร์สเกล ควรมีการพัฒนาเน้ือหาบทเรียนประกอบกับชุดกิจกรรมในวิชาดนตรีให้คลอบคลุมมีเน้ือหา

เพ่ิมมากขึ้นเช่น G เมเจอร์สเกลและรวมถึงคีย์อื่นๆในเมเจอร์สเกล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอน

วิชาดนตรีสากล  

2.  ควรศึกษาเปรียบเทยีบการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมกับการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือ

พัฒนาวิชาดนตรีสากลให้มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น      
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