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ประกาศคุณูปการ 

 

 งานวิจัยฉบับนี สําเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิงจาก ดร. วาทิต ระถี ทีได้ให้ค ําปรึกษา 

ช่วยเหลือ แนะนํา ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ไห้กับผู ้วิจัย จนกระทั งสามารถทําการวิจัยได้

สําเร็จ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี 

 ขอขอบพระคุณ นายเสริมวิทย์ ปรียวานิชย ์ต ําแหน่ง รองผู ้ อ ํานวยการโรงเรียนเบตง“วีระ

ราษฎร์ประสาน” สงักัด สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 นางมาลี พิสิฐนรชัย    

ตําแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”   และ นายศิริพงศ์   ซียง       ตําแหน่ง ครู 

คศ.๔ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ทีให้ความอนุเคราะห์เป็นผู ้ เชียวชาญพิจารณาในการ

ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาเพือให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ยิงขึ น 

 ขอขอบพระคุณทุกคนทีให้ความช่วยเหลือ ทางด้านกําลังใจในการทําการวิจัยจนสําเร็จ     

ทีไม่อาจกล่าวถึงได ้

 คุณค่าและประโยชน์แห่งผลการวิจัยฉบบันี  ผู ้วิจัยขอมอบไว้เป็นกตัญ ูธิตา แด่บิดา มารดา 

ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ มีพระคุณทุกท่าน เพือพัฒนาการสอนใหมี้ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 

และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาต่อไป 

 

 

      นายกิจฏิภัค  หมั นถนอม 
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บทคัดย่อ 

 

หัวข้อวิจัย  ความสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ และ การนําขลุ่ย 

รีคอร์เดอร์มาเรียน กับ คะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียน ชั นมัธยมศึกษาปีที 2  

โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”   สังกัดสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 15 

ชือผู ้วิจัย  นายกิจฏิภัค  หมั นถนอม 

ตําแหน่ง  ครู คศ. 1  

โรงเรียน เบตง “วีระราษฎร์ประสาน”    

สังกัด  สํานกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

ประจําปี  2553 

 

การศึกษาครั งนี มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์ 

เดอร์ และ การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน กับ คะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียน ชั นมัธยมศึกษาปีที 2  

โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”   สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ซึงมี

ว ัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี  1) เพือศึกษาระดับเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ การนําขลุ่ย       

รีคอร์เดอร์มาเรียน และคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง           

“วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 2) เพือศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์กับคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 15 3) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียนกับคะแนน

สอบปฏิบัติ ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง“วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานกังาน

เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

 

 ผลการวิจัยพบว่า  

1) ระดับของ เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ อยู่ในระดับ ปานกลาง การนําขลุ่ยรีคอร์

เดอร์มาเรียนอยู่ในระดับมาก และ คะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียน ชั นมัธยมศึกษาปีที 2 อยู่ใน

ระดับพอใช ้



2) ความสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนน

สอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 

3) การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนสอบปฏิบัติของ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001 โดย มีค่าสัมประสิทธ์

สหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .426 



บทที 1 
 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพืนฐานพ.ศ. 2551 ได้กําหนดมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี วัด

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที 2 ดนตรี มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่าง

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าทางดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ 

ชืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําว ันและมาตรฐาน ศ 2.2 เข ้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี 

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีทีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิ

ปัญญาไทยและสากล ซึงได้กําหนดตัวชีวัดไว้หลายตัวชี ว ัดเพือกําหนดทิศทางการเรียนการสอนวิชา

ดนตรีของครูให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑก์ารศึกษาขั นพืนฐาน 

 ในการจัดการเรียนการสอนผู ้ วิจัยได้นําขลุ่ย รีคอร์เดอร์ เป็นเครืองดนตรีในการสอนเพือให้

สอดคล้องกับ ต ัวชีว ัด ม.1/3 ร้องเพลงและใช้เครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที

หลากหลายรูปแบบ ตัวชี วัด ม.2/4 ร้องเพลงและเล่นดนตรีเดียวและรวมวง และต ัวชี ว ัด ม.3/2 ร้องเพลง

เล่นดนตรีเดียวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้องการเล่นการแสดงออกและคุณภาพเสียง (หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั นพืนฐาน, 2551)  

 การดําเนินการสอนนักเรียนวิชาศิลปะพืนฐานดนตรี ในหน่วยการเรียนรู้ ที 9 การเป่าขลุ่ย        

รีคอร์เดอร์ ในปีการศึกษา 2552 ผู ้ วิจัยได้พบปัญหาและอุปสรรคมากมายในการสอนเช่น นักเรียนไม่

ชอบเครืองดนตรีทีกําหนดให้ นักเรียนไม่ปฏิบัติตามในชั นเรียน นักเรียนไม่นําขลุ่ยรีคอร์เดอร์ มาเรียน 

แต่ปัญหาทีมีมากมายเหล่านี มีทั งปัญหาทีเป็นปัจจัยทําให้คะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนอยู่ในเกณฑที์

ตํ าและมีทั งปัจจัยทีไม่ส่งผลต่อคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียน 

 จากประเด็นดังกล่าวผู ้ วิจัยอยากทราบถึงต ัวแปรทีมีความสัมพันธ์กับคะแนนสอบปฏิบัติของ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 วิชาศิลปะพืนฐานดนตรี หน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”   สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15               

ปีการศึกษา 2553 



 
 

2 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือศึกษาระดับเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน และ 

คะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

2. เพือศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์กับคะแนนสอบ 

ปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงาน 

เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียนกับคะแนนสอบปฏิบั ติ 

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง“วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานกังาน 

เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคะแนนสอบปฏิบัติขลุ่ย  

รีคอร์เดอร์ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงาน 

เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

2. การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียนมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคะแนนสอบปฏิบั ติขลุ่ยรีคอร์ 

เดอร์ ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงาน 

เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั งนี ผู ้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเกียวข ้อง

กับคุณภาพการเรียนขลุ่ย รีคอร์เดอร์ จนได้กรอบแนวคิดดังรูป 
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ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

ผลการวิจัยนี คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครูในการปรับปรุงการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์เพือให้

ได้ผลตามตัวชี วัด ม.1/3 ร้องเพลงและใช้เครืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที

หลากหลายรูปแบบ ตัวชี วัด ม.2/4 ร้องเพลงและเล่นดนตรีเดียวและรวมวง และต ัวชี ว ัด ม.3/2 ร้องเพลง

เล่นดนตรีเดียวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้องการเล่นการแสดงออกและคุณภาพเสียง ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั นพืนฐาน พ.ศ. 2551 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ด้านเนือหา 

1.1 เจตคติต่อขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

1.2 การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน 

1.3 คะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”  

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

2. ด้านประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากรในการวิจัยครั งนี เป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 ทีก ําลังเรียนอยู่ใน 

การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์  

มาเรียน 

เจตคติต่อการเรียนขลุ่ย   

รีคอร์เดอร์ 

คะแนนสอบปฏิบัติ 

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษา ปีที 2  

โรงเรียน เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 

สังกัดสํานักงาน 

เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 15 
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โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15                  

ปีการศึกษา 2553 จํานวน 175 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยเป็นเป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2  ซึงสุ่มจากประชากร 

โดยใช้สูตรคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan (Krejcie and Morgan, 

1970 : 608-609) จากจํานวนประชากร 175 คน ได้จํานวนกลุ่มต ัวอย่างทั งสิน 121 คน 

2.3 สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางเลขสุ่ม 

3. ด้านตัวแปร 

3.1 ตัวแปรต้น 

3.1.2 เจตคติต่อขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

3.1.3 การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน 

3.2 ตัวแปรตาม คือคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียน 

เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ หมายถึง ขลุ่ยทีใช้ในการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ชั นมัธยมศึกษา  

ปีที 2 โรงเรียนโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 15 

2. เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 ทีมี 

ต่อขลุ่ยการเรียนรีคอร์เดอร์ ทีแสดงออกในลักษณะทางบวก คือ เห็นด้วย ชอบ อยากเล่น หรือ แสดง 

ออกในลักษณะทางลบ คือ ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบ ไม่อยากเล่น หรือแสดงออกในลักษณะทีเป็นกลาง 

3. การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน หมายถึง นักเรียนนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาในชั วโมงเรียนวิชา 

ศิลปะพืนฐานดนตรี 

4. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 หมายถึง นักเรียนทีกําลังเรียนวิชาดนตรีอยู่ในชั นมัธยมศึกษา 

ปีที 2 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงาน เขตพืนที

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีจํานวน 4 ห้อง คือ ม. 2/5, ม. 2/6, ม. 2/7 และ ม. 2/8 

5. คะแนนสอบปฏิบัติ หมายถึง คะแนนทีครูผู ้สอนเป็นคนประเมินให้นักเรียนเมือนักเรียนทํา 

การสอบปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 



บทที 2 

 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การวิจัยครั งนี ผู ้ วิจัยนําเสนอผลงานศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เอกสาร หลักทฤษฎี และ

งานวิจัยทีเกียวข้อง ตามลําดับดังต่อไปนี 

1. แนวคิดเกียวกับเจตคติ 

2. ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ 

4. การวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรี 

5. งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

แนวคิดเกียวกับเจตคต ิ

เจตคติ (Attitude)ได้มีผู ้ ให้ความหมายของเจตคติ ไว้ดังนี อัลพอร์ท (Allport. อ้างถึงในทวีวัฒน์ 

บุญชิต. 2530 : 8) ได้ให้ความหมายของเจตคติไว้ว่า เป็นความพร้อมทางจิตใจทีมีความพร้อมมาจาก

ประสบการณ์ซึงความพร้อมจะเป็นตัวกําหนดทิศทางและพฤติกรรมของบุคคล ส่วน ซาว ไรท์ (Shaw 

Wright. 1967 : 6 - 9) ได้กล่าวไว้ว่า เจตคติเป็นผลมาจากการเรียนรู้มากกว่าเป็นผลมาจากการพัฒนา

โครงสร้างภายใน เป็นผลมาจากการทีบุคคลประเมินสิงเร้าแล้วเปลียนแปลงเป็นความรู้สึกภายใน

ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม เจตคติจะแปลค่าได้ทั งด้านคุณภาพและความเข้มข้นโดยจะ

ควบคุมได้อย่างต่อเนืองทั งทางบวกและทางลบ และเจตคติเกิดขึ นแล้วจะมีลักษณะมั นคงเปลียนแปลง

ได้ยาก และย ังมีผู ้ ทีกล่าวถึงเจตคติอีกหลายท่าน มอร์แกน และ คิง (Morgan and King. อ้างถึงใน สงวน 

สุทธิเลิศอรุณ. 2545 : 79) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อสิงต่าง ๆ เช่น บุคคล 

สิงของ สถาบัน และสิงทีเป็นนามธรรม แกร์ริสัน(Garrison. อ้างถึงใน สงวน สุทธิเลิศอรุณ. 2542 : 79) 

กล่าวว่า เจตคติ หมายถึงท่าทีของบุคคลทีจะตอบสนองต่อวัตถุ สัญลักษณ์ สังก ัป และสถานการณ์ต่าง  ๆ

ฮิลกราด (Hilgard. อ ้างถึงใน สงวน สุทธิเลิศอรุณ. 2545 : 79) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความพร้อมทีจะ

ตอบสนองต่อวัตถุ สังกัป และสถานการณ์ตา่ง ๆ จากความเห็นนักวิชาการพอจะสรุปได้ว่า เจตคติ 
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หมายถึง ความรู้สึก หรือท่าทีของบุคคลทีมีต่อบุคคล ว ัสดุ สถาบัน และสถานการณ์ต่าง ๆ ท ั งใน

ทางบวกและทางลบ 

สรุปได้ว่า เจตคติเป็นความรู้สึกทีส่งผลต่อแรงจูงใจทั งทางบวกและทางลบทีส่งผลต่อ

พฤติกรรมในเรืองนั น  ๆ

 

องค์ประกอบของเจตคต ิ

บุคคลปกติจะต้องประกอบด้วยอาการครบ 32 ประการ เช่นเดียวกันรูปสามเหลียมจะ

ประกอบด้วย 3 ด้าน สําหรับเจตคติมีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการ ซึงประกอบกันเป็นเจตคติของบุคคล 

ดังต่อไปนี 

 

 

ความรู้                                    การกระทํา 

 

 

ความรู้สึก 

ภาพที 2 สามเหลียมแสดงองค์ประกอบเจตคติ 

                                                          ทีมา : สงวน สุทธิเลิศอรุณ. 2545 : 79 

 

บุคคลปกติจะต้องประกอบด้วย 32 ประการ อธิบายภาพที 2 ได้ดังต่อไปนี 

1. ด้านความรู้สึก (Affective Component) การทีบุคคลมีเจตคติอย่างไร เช่น ชอบ ไม่ชอบ อะไร

ก็ตามขึ นอยู่กับปัจจัย องค์ประกอบสําคัญ คือ ความรู้สึก 

2. ด้านความรู้ (Cognitive Component) บุคคลจะมีเจตคติอย่างไรต้องอาศัยประสบการณ์ 

3. ด้านพฤติกรรม (Behavior Component) บุคคลจะมีเจตคติอย่างไร สังเกตไดจ้ากการกระทํา

และพฤติกรรม 

จากความเห็นของนักวิชาการพอจะสรุปได้ว่าเจตคติหมายถึงการเปลียนแปลงพฤติกรรมของ

มนุษย์ ฉะนั นเจตคติมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ถ้ามนุษย ์มีเจตคติเชิงบวก จะแสดงพฤติกรรมเชิง
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สร้างสรรค์ ในทางกลับกันถ้ามนุษย์มีจิตใจเชิงลบอาจแสดงพฤติกรรมเชิงก้าวร้าวท ําลายสําหรับการ

ศึกษาวิจัยในครั งนี  ผู ้ วิจัยได้สรุปเจตคติโดยวัด การตอบสนองการรับรู้ การตอบสนองของประสาท

สัมผ ัสและการกระทําทีแสดงออกมา จากการเกิดเจตคติ และเจตคติเกิดจากอะไร 

เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคล ไม่ใช่เป็นสิงมีติดต ัวมาแต่กําเนิด หากแต่ว่าจะชอบหรือไม่

ชอบสิงใดต้องภายหลัง เมือตนเองได้มีประสบการณ์ในสิงนั น ๆ แล้ว ดังนั น จึงพอสรุปได้ว่า เจตคติ

เกิดขึ นจากเรืองต่างๆ ดังต่อไปนี        

1. การรวบรวมความคิดอันเกิดจากประสบการณ์หลาย  ๆอย่าง 

2. เกิดจากความรู้สึกทีรอยพิมพ์ใจ 

3. เกิดจากการเห็นตามคนอืน 

ชม ภูมิภาค (2516:66-67) ได้อธิบายเรืองการเกิดเจตคติว่าเกิดจากการเรียนรู้และโดยมากก็เป็น

การเรียนรู้ทางสังคม (social learning) ดังนั นปัจจัยทีทําให้เกิดเจตคติจึงมีหลายประการเช่น 

1. ประสบการณ์เฉพาะ เมือคนเราได้รับประสบการณ์ต่อสิงใดสิงหนึงอาจจะมีลักษณะใน

รูปแบบทีผูไ้ด้รับรู้สึกว่าได้รางวัลหรือถูกลงโทษ ประสบการณ์ทีผู ้ รู้สึกเกิดความพึงพอใจย่อมจะทําให้

เกิดเจตคติทีดีต่อสิงนั นแต่ถ้าเป็นประสบการณ์ทีไม่เป็นทีพึงพอใจก็ย่อมจะเกิดเจตคติทีไม่ดี 

2. การสอน การสอนนั นอาจจะเป็นทั งแบบทีเป็นแบบแผนหรือไม่เป็นแบบแผนก็ได้ซึงเรา

ได้รับจากคนอืน องค์การทีทําหน้าทีสอนเรามีมากมายอาทิเช่น บ้าน ว ัด โรงเรียน สือมวลชนต่าง ๆเรา

มักจะได้รับเจตคติทีสังคมมีอยู่และนํามาขยายตามประสบการณ์ของเรา การสอนทีไม่เป็นแบบแผน

ส่วนใหญ่เริมจากครอบครัวตั งแต่เด็ก  ๆมาแล้วพ่อแม่พีน้องมักจะบอกเราว่าสิงนนัไม่ดีสิงนี ไม่ดีหรือ

ใครควรทําอะไรมีความสําคัญอย่างไร การสอนส่วนมากเป็นแบบยัดทะนานและมักได้ผลดีเสียด้วยใน

รูปแบบการปลูกฝังเจตคติ 

3. ตัวอย่าง (Model) เจตคติบางอย่างเกิดขึ นจากการเลียนแบบในสถานการณ์ต่าง  ๆเราเห็นคน

อืนประพฤติ เราเปลียนแปลงพฤติกรรมคนอืนออกมาเป็นรูปของเจตคติถ้าเรายอมรับนับถือหรือเคารพ

คนๆนั นเราก็มักยอมรับความคิดของเขาตามทีเราเข้าใจ เช่น เด็กชายแดงเห็นบิดาดูรายการกีฬาทาง

โทรทัศน์ประจําเขาก็จะแปลความหมายว่ากีฬานั นเป็นเรืองน่าสนใจ และจะต้องดูหรือถ้าเขาเห็นพ่อแม่

ระมัดระวังต่อชุดรับแขกในบ้านมากกว่าของทีอยู่ในสนามหญ้าหลังบ้าน เขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าของ

ในบ้านต้องระวังรักษาเป็นพิเศษซึงการเรียนรู้เช่นนี พ่อแม่ไม่จําเป็นต้องพูดว่าอะไรเลย เด็กจะเฝ้า

สังเกตการณ์ปฏิบัติของพ่อแม่ต่อบุคคลอืนอย่างถีถ ้วนจะเรียนรู้ว่าใครควรคบใครควรนับถือ ใครไม่ควร

นับถือ 
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4. ปัจจัยทีเกียวกับสถาบัน ปัจจัยทางสถาบันมีอยู่เป็นอันมากทีมีส่วนสร้างสนับสนุนเจตคติของ

เราตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตนในวัด ในโบสถ์ การแต่งกายของคนในสถานการณ์ทางสังคมต่าง  ๆเป็นสิง

ให้แนวเจตคติของคนเราเป็นอันมาก สภาวะทีมีผลต่อการก่อเกิดของเจตคตินั นมีหลายอย่างอาทิเช่น 

ประการแรกขึนอยู่ก ับการทีเราคิดว่าเราเป็นพวกเดียวกัน (identification) เด็กทียอมรับว่าตนเอง

เป็นพวกเดียวกับพ่อแม่ย่อมจะรับเจตคติของพ่อแม่ง่ายขึ น หรือทีโรงเรียนหากเด็กถือว่าครูเป็นพวก

เดียวกับตนเด็กย่อมจะรับความเชือถือหรือเจตคติของครู 

ประการทีสองขึ นอยู่กับว่าเจตคตินั นคนอืน ๆเป็นจํานวนมากเชืออย่างนั นหรือคิดอย่างนั น

(uniformity) การทีเราจะมีเจตคติกลมเกลียวเป็นอันหนึงอันเดียวกันได้นั นอาจจะมีสาเหตุอืนอีกเช่น 

โอกาสทีจะได้รับเจตคติแตกต่างไปนั นไม่มีประการหนึง อีกประการหนึงหากไม่เห็นด้วยกับส่วนใหญ่

เราเกิดความรู้สึกว่า ส่วนใหญ่ปฏิเสธเรา นอกจากนี ประการทีสามการทีเรามีเจตคติตรงกับคนอืนทําให้

เราพูดติดต่อกับคนอืนเข ้าใจ เมือเราเจริญเติบโตจากเด็กเป็นผู ้ ใหญ่นั นแน่ทีสุดทีเราจะพบความแตกต่าง

ของเจตคติมากมาย ในบ้านนั นนับว่าเป็นแหล่งเกิดเจตคติตรงกันทีสุดแต่พอมีเพือนฝูงเราจะเห็นว่าเจต

คติของเพือนฝูงและของพ่อแม่ของเขาแตกต่างกันบ้าง ในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิงในระดับการศึกษา

ชั นสูงเราจะพบความแตกต่างของเจตคติมากมายดังนั นเราจะเห็นได้ว่าเจตคติแรก ๆทีเราได้รับนั น

ค่อนข้างจะคงทนถาวร เจตคตินั นมักจะสามารถนําไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ทีคล้ายกันเช่น คนทีมีพ่อ

ดุดันเข้มงวดเขาจะเกิดความมุ่งร้ายต่อพ่อ อาจจะคิดว่าผู ้บ ังคับบัญชานั นดุดันเข้มงวดและเกิดความรู้สึก

มุ่งร้ายต่อผู ้บังคับบัญชาก็ได้หรือคนงานทีไม่ชอบหัวหน้างาน อาจจะนําความไม่ชอบนั นไปใช้ต่อ

บริษัทหรือเกลียดบริษัทไปด้วย 

 

ลักษณะของเจตคต ิ

ทิตยา สุวรรรณชฎ (2520:602-603) กล่าวถึงลักษณะสําคัญของเจตคติ 4 ประการ คือ 

              1. เจตคต ิเป็นสภาวะก่อนทีพฤติกรรมโต้ตอบ ต่อเหตุการณ์หรือสิงใดสิงหนึงโดยเฉพาะหรือ

จะเรียกว่าสภาวะพร้อมทีจะมีพฤติกรรมจริง 

              2. เจตคต ิจะมีความคงตัวอยู่ในช่วงระยะเวลา แต่มิได้หมายความว่าจะไม่มีการเปลียนแปลง  

              3. เจตคต ิเป็นต ัวแปรหนึง นําไปสู่ความสอดคล้องระหว่าง พฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดไม่ว่า

จะเป็นการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรู้สึก ตลอดจนการทีจะต้องเผชิญหรือหลีกเลียงต่อ

สิงใดสิงหนึง  
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              4. เจตคต ิมีคุณสมบัติของแรงจูงใจ ในอันทีจะทําให้บุคคลประเมินผล หรือเลือกสิงใดสิง

หนึง ซึงหมายความต่อไปถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงด้วย  

เจตคตินับว่าเป็นส่วนประกอบทีสําคัญในการทํางานอย่างหนึง นอกจากความพร้อมและการจูง

ใจ บุคคลทีมีเจตคติทีดีต่อการทํางานจะช่วยให้ทํางานได้ผลทั งนี เพราะเจตคติเป็นต้นกําเนิดของ

ความคิดและการแสดงการกระทําออกมานั นเอง 

กล่าวโดยสรุป เจตคติ เป็นลักษณะทางจิตของบุคคลทีเป็นแรงขับแรงจูงใจของบุคคล แสดง

พฤติกรรมทีจะแสดงออกไปในทางต่อต้านหรือสนับสนุนต่อสิงนั นหรือสถานการณ์นั น  ถ้าทราบ

ทัศนคติของบุคคลใดทีสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลนั นได้ โดยปกติคนเรามักแสดงพฤติกรรม

ในทิศทางทีสอดคล้องกับทัศนคติทีมีอยู่  

อย่างไรก็ดีเจตคติเมือเกิดขึ นแล้วอาจจะมีลักษณะทีค่อนข้างถาวร และคงทน ความรังเกียจ

เดียดฉันท์ทีเรียนรู้ในวัยเด็กอาจจะคงอยู่ต่อไปจนชั วชีวิต เจตคติทางการเมือง ศาสนาและอืนๆมักจะมี

ความคงทนเป็นอันมาก สาเหตุทีทําให้เจตคติบางอย่างมีความคงทนอาจมีสาเหตุดังต่อไปนี 

              1. เนืองจากเจตคตินั นเป็นแนวทางปรับตัวได้อย่างพอเพียงคือ ตราบใดทีสถานการณ์นั นย ัง

สามารถจะใช้เจตคติเช่นนั นในการปรับตัวอยู่เจตคตินั น ก็จะย ังคงไม่เปลียนแต่เนืองจากไม่สามารถทีจะ

ใช้ได้เนืองจากสถานการณ์ได้เปลียนแปลงไปแล้วเจตคตินั นกม็ักจะเปลียนแปลงไปด้วยตัวอย่างเช่น ใน

สหรัฐอเมริกาคนส่วนใหญ่มักจะคัดค ้านการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างรุนแรง แต่พอเกิดเศรษฐกิจตกตํ า

อย่างรุนแรงก็อาจจะรับความช่วยเหลือของรัฐบาลมากขึ น 

              2. เหตุทีเจตคติไม่เปลียนแปลงง่ายๆก็เพราะว่าผู ้ มีเจตคตินั นจะไม่ยอมรับรู้สิงยกเว้นใดๆ

เหตุการณ์เช่นนี เรียกว่า Selective perception เช่น คนทีเกลียดยิว เกิดความคิดว่าพวกยิวนี ขี เหนียวเอารัด

เอาเปรียบต่อมามียิวมาอยู่บ้านใกล้  ๆทั งๆทียิวคนนั นแสนจะดีเป็นกันเองให้ความช่วยเหลือเราดีเจตคติ

ของเรามีอยู่เดิมจะไม่ยอมรับรู้ความดีของยิวเช่นนั นดังนั นเจตคติจึงไม่เปลียน 

              3. สาเหตุอีกอย่างหนึงคือความภักดีต่อหมู่กลุ่มทีเราเป็นสมาชิกคนเราไม่อยากได้ชือว่าทรยศ

ต่อพวก ตัวอย่างเช่น หญิงสาวถูกอบรมมาในครอบครัวซึงเคร่ง ไม่ยอมให้เล่นการพนัน สูบบุหรีเพราะ

การกระทําเช่นนั นครอบครัวถือว่าเป็นการกระทํามิใช่วิสัยสตรีทีดี ทีจะพึงกระทํา ต่อมาแม้ว่าจะมี

โอกาสทีจะกระทําได้ แต่ไม่ทํา เพราะเห็นว่าข ัดต่อเจตคติของพ่อแม่ทีเคยสั งสอนไว้ 

              4. ความต้องการป้องกันตนเอง บุคคลทีไม่ยอมเปลียนเจตคติทีเขามีอยู่เดิมนั นอาจเนืองจาก

เหตุผลว่าหากเขาเปลียนแปลงแล้วจะทําให้คนอืนเห็นว่าเขาอ่อนแอ เช่น คนขายของเสนอวิธีการขาย
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ใหญ่ให้หัวหน้า หัวหน้าเห็นว่าดีเหมือนกันแต่ไม่ยอมรับเพราะเห็นว่าเป็นเรืองทีทําให้คนอืนเห็น

หัวหน้าไม่มีความสามารถ 

              5. การได้รับการสนับสนุนจากสังคมนั นคือการทีเราเชืออย่างนั นมีเจตคติอยู่อย่างนั นเรายัง

ได้รับการสนับสนุนกับคนทีมีความเชืออย่างเดียวกับเราอยู่ 

 

หน้าทีและประโยชน์ของเจตคต ิ

เคทซ (Katz. อ้างถึงใน นพมาศ. 2534:130) มองว่าเจตคติมีประโยชน์และหน้าที คือ 

1. เป็นประโยชน์โดยการเป็นเครืองมือ ปรับตัว และเป็นประโยชน์ในการใช้เพือทําการต่าง  ๆ

2. ทําประโยชน์โดยการใช้ป้องกัน สภาวะจิตใจ หรือปกป้องสภาวะจิตของบุคคลเพราะ

ความคิด หรือความเชือบางอย่าง สามารถทําให้ผู ้เชือ หรือคิดสบายใจ ส่วนจะผิดจะถูกเป็นอีกเรืองหนึง  

3. เจตคติทําหน้าทีแสดงค่านิยม ให้คนเห็นหรือรับรู้  

4. มีประโยชน์หรือให้คุณประโยชน์ทางความรู้ ความเข้าใจเกียวกับผู ้คนและสิงต่าง  ๆ 

5. ช่วยให้บุคคลมีหลักการและกฎเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรมหรือช่วยพัฒนาค่า 

 นิยมให้กับบุคคล การทีบุคคลมีทัศนคติทีดีต่อบุคคล สถานการณ์ต่างๆในสังคม จะเป็นสิงทีช่วยให้

บุคคลสามารถประเมิน และตัดสินได้ว่าควรจะเลือกประพฤติอย่างไรจึงจะเหมาะสมและดี 

ชม ภูมิภาค (2516 : 65) หน้าทีของเจตคติ เจตคติทําหน้าทีเกียวกับการรับรู้อยู่มาก เจตคติมีส่วน

กําหนดการมองเห็นของคน นอกจากนี ย ังทําหน้าทีอืนๆ อีกเช่น 

1. เตรียมบุคคลเพือให้พร้อมต่อการปฏิบัติการ 

2. ช่วยให้บุคคลได้คาดคะเนล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึน 

3. ทําให้บุคคลได้รับความสําเร็จตามหลักชัยทีวางไว้ 

 

ขลุ ่ยรีคอร์เดอร์ (Recorder )  

เป็นเครืองดนตรีตระกูลหนึงทีมีแต่โบราณจัดอยู่ในกลุ่มเครืองดนตรีประเภทเครืองลมไม้ 

(Woodwind Instrument ) มีประวัติอันยาวนาน และมีแหล่งกําเนิดในทวีปยุโรปโดยเราจะพบว่าขลุ่ยรี

คอร์เดอร์ สามารถพบได้ตั งแต่สมัยศตวรรษที13 แล้ว ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ในยุคแรกๆ จะมีรูปิด 4 หรือ 6 รู 

หรือมากกว่า โดยจะใช้ในการบรรเลง บทเพลงต่างชนิดกันในช่วงศตวรรษท1ี6ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ได้รับ

ความนิยมไปทั วทั งภาพพืนยุโรปทั งในกลุ่มขุนนางชั นสูงลงไปถึงประชาชนโดยทั วไป และมีความ
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เจริญสูงสุดในยุคBaroque และเริมเสือมลงในช่วงศตวรรษที 18 ตอนกลาง- ปลาย ในช่วงศตวรรษที 20

ได้มีการฟืนฟูขลุ่ยรีคอร์เดอร์ขึ นอีกครั งโดยครอบครัวDolmetch เป็นผู ้ ทีได้นําบทเพลงยุคโบราณทีมีการ

ใช้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ มาบรรเลงเผยแพร่ใหม่ อีกทั งยังได้มีการพัฒนาขลุ่ยรีคอร์เดอร์ขึ น เพือให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ นด้วย ในปี ค.ศ. 1925 ได้มีการจัดเทศกาลด้านดนตรีขึ นทีเมือง Haslemere งานนี ได้

เชิญนักดนตรีและบุคคลทีเกียวข้องด้านดนตรีจากทั วยุโรปมาร่วมงานซึงงานนี ได้เกิดการการแตกแขนง

ของขลุ่ยรีคอร์เดอร์ขึ นโดยมีนักดนตรีจากเยอรมัน เข ้าร่วมงานและนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์ดั งเดิมไป

ปรับเปลียนระบบนิวจนเกิดระบบนิวเยอรมัน(German)ขึ นในช่วงปี1930เริมมีการใช้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ใน

การเรียนการสอนตามชั นเรียน เป็นครั งแรกในปี ค.ศ. 1935 ทีประเทศอังกฤษ โดย Mr.Edgar Hunt ซึ ง

เป็นทั งนักดนตรีและนักการศึกษา เป็นผู ้ เชียวชาญด้านขลุ่ยรีคอร์เดอร์เป็นอย่างดี เขาได้แต่งตํารา “The 

Recorder and its Music” ขึ น เขาเริมสอนครั งแรกที Trinity college , London จากนั นขลุ่ยรีคอร์เดอร์จึง

กลับมาได้รับความนิยมใช้ในการเรียนการสอนตามชั นเรียนมากขึ นเรือย ๆเนืองจากเป็นเครืองดนตรีที

เป่าง่ายราคาถูก ปัจจุบันทั วโลกต่างนิยมใช้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์เป็นเครืองดนตรีเพือการศึกษาดนตรีตามชั น

เรียนต่าง  ๆทั งในระดับชั นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (http://www.musicptv.ob.tc/recorder.html : 

online) 

รีคอร์เดอร์ (Recorder) เป็นเครืองดนตรีสากล ประเภทเครืองเป่าลมไม ้รีคอร์เดอร์สร้างขึ นใน

ปลายศตวรรษที 14 ถือกําเนิดในประเทศอังกฤษ นิยมเล่นในสมัยยุคกลาง และมีความเจริญสูงสุดในยุค

บาโรค เป็นเครืองเป่าทีมีลักษณะการเป่าแบบด้านตรง มีรูปแบบการเกิดเสียงแบบเดียวกันกับนกหวีด 

คือ บริเวณปากเป่านั นจะทําเป็นช่องลม (Win Way) เพือทีจะพุ่งเข้าไปกระทบกับปากนกแก้ว ทําให้

อากาศเกิดการสั นสะเทือน เกิดเป็นคลืนเสียงภายในท่อ เกิดเป็นระดับเสียงต่างๆ ท่อของรีคอร์เดอร์มี

รูปทรงกรวย คือ จากส่วนปลายของปากเป่าลงมาย ังส่วนปลายท่อจะค่อยๆ สอบลง และแคบสุดบริเวณ

ปลายของรีคอร์เดอร์ ในปัจจุบันรีคอร์เดอร์เป็นเครืองดนตรีสําหรับหัดเรียนดนตรีขนัเบืองต ้น 

โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาส่วนประกอบของรีคอร์เดอร์รีคอร์เดอร์เป็นเครืองดนตรีประเภทเป่า

ลมไม้ทีไม่มีลิ น มีลักษณะเป็นท่อตั งตรง มีปากเป่าและรูปิดเปิดบังค ับทิศทางลมเพือให้เกิดเสียง แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง โดยส่วนบนเป็นส่วนทีใช้ปากเป่าให้เกิดเสียง 

ส่วนกลางและส่วนล่างเป็นส่วนทีทําให้เกิดระดับเสียงต่างๆ เพราะมีรูสําหรับใช้นิวในการปิดเปิดรู ทีใช้

ในการบังคับทิศทางลมให้เกิดระดับเสียง นิยมผลิตจากไม้เนือแข็ง เช่น เมเปิล ซีดาร์ โรสวู ้ด เป็นต้น แต่

ปัจจุบันรีคอร์เดอร์นิยมผลิตจากพลาสติกเพราะมีราคาถูก และคุณภาพของพลาสติกนนัเป็นมาตรฐานที

ควบคุมการผลิดให้คงทีได้ง่าย 
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ประเภทของรีคอร์เดอร์ 

 

 

ขลุ่ยรีคอร์เดอมีทั งหมด 10 ประเภท แต่ทีนิยมในปัจจุบันมี 6 ประเภทเท่านั น ได้แก่ 

1. โซปรานิโน (Sopranino) มีขนาดความยาวประมาณ 24 เซนติเมตร มีขนาดเล็ก ลักษณะเสียงสูง 

แหลมมาก ถ้าใช้นิวปิดทั ง 7 รูจะได้เสียง 

2. "ฟา"โซปราโน (Soprano) หรือเดสแคนท์ (Descant) มีความยาวประมาณ 31 เซนติเมตร เป็น 

RECORDER FAMILY 

Instruments in C Range Instruments in F Range 

garklein 

 

sopranino 

Listen to it 
 

soprano (descant) 

Listen to it 

 

alto (treble) 

 

tenor 

 

bass 

(bass in F) 
 

great bass 

(bass in C) 
 

contra bass 

 

subcontra bass 

 

sub-subcontrabass 

(octocontrabass) 
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ประเภททีได้รับความนิยมเล่นมากทีสุด ถ้าใช้นิวปิดทั งหมด 7 รูจะได้เสียง Middle C หรือโดกลางเมือ

เทียบกับเสียงเปียโน 

3. อัลโต (Alto) หรือ เทร็บเบิล (Treble) มีความยาวประมาณ 47 เซนติเมตร 

4. เทนเนอร์ (Tenor) มีความยาวประมาณ 64 เซนติเมตร 

5. เบส (Bass) มีความยาวประมาณ 94 เซนติเมตร 

6. คอนทราเบส (Contra bass) 

โดยแต่ละประเภทจะแตกต่างกันทีขนาดและระดับเสียงต่างกัน รีคอร์เดอร์ทีมีระดับเสียงตํา

ขนาดก็จะใหญ่กว่ารีคอร์เดอร์ทีมีระดับเสียงสูง (http://th.wikipedia.org/wiki/ : online) 

 

การจับขลุ ่ย  

ให้ใช้มือซ้ายจับลําต ัวขลุ่ยรีคอรเดอร์ส่วนบน โดยนิวชี  นิวกลาง นิ วนาง แทนด้วยต ัวเลข 1 2 

และ 3 ตามลําดับ นิวหัวแม่มือปิดทีรูด้านหลัง ส่วนมือขวาจับลําตัว ส่วนล่างของขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยจะ

ใช้ 4 นิว คือนิ วชี นิวกลาง นิวนาง และนิวก้อยแทนด้วยต ัวเลข 1 2 3 และ 4 ตามลําดับนิวหัวแม่มือขวา

ใช้ประคองขลุ่ยไว ้

 

การเป่าขลุ ่ยรีคอร์เดอร์ 

เม้มริมฝีปากเบา ๆ  อมปากขลุ่ยรีคอร์เดอร์เล็กน้อย เป่าลมเข ้าเบา ๆ  ก็จะเกิดเสียงตามต้องการ 

เมือจะเป่าเสียงสูงต้องเม้มริมฝีปากให้เน้นขึ นแล้วเป่าลมแรง ส่วนการเป่าเสียงตําจะค่อย ๆ ผ่อนริม

ฝีปากออกแล้วเป่าลมเบา ๆ  การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์มีวิธีเป่าหลายวิธี เช่น การเป่าโดยใช้ลิ นเพือให้เสียง

หนักแน่นและเสียงขาดจากกันเป็นตัว ๆ  หรือการเป่าโดยใช้ลมเพือให้เลือนไหลติดต่อกัน เป็นต้น ผู ้ ฝึก

เป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ควรฝึกการควบคุมลม ให้ลมทีเป่ามีความสมําเสมอโดยการเป่าออกเสียงให้ตําแหน่ง

ลินเหมือนพูดคําว่า ทู “Too” และใช้ลมเป่า พอประมาณ ไม่เป่าด้วยลมทีแรงหรือลมทีเบาเกินไป ซึง

พอจะสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี 

1.  วางตําแหน่งนิวให้ถูกต้อง ประคองขลุ่ยให้ทํามุมกับลําตัวเป็นมุม 45 องศา 

2. ใช้มือซ้ายวางนิวอยู่ส่วนบนของขลุ่ย และมือขวาวางนิวอยู่ส่วนล่างของขลุ่ย 

3. วางปากขลุ่ยระหว่างริมฝีปากบนและล่าง เม ้มริมฝีปากอมปากขลุ่ยเล็กน้อย 

4. ขณะทีเป่าโน้ตพยายามปิด “ รู ” ให้สนิท ยกนิวขึนลงอย่างรวดเร็วตามการเปลียนแปลง 
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ของระดังเสียง 

5. อย่ากัดปากขลุ่ย ( Mouth piece ) ขณะทีเป่า 

6. ควบคุมลมหายใจ อย่าเป่าลมแรงเกินไปเพราะจะทําให้เสียงเพียน (ผิด) จงจําไว ้ ว่า เสียงที 

ถูกต้องจะต้องเกิดจากการเป่า และพยายามสังเกตด้วยว่าเวลาเป่าเสียงตํา ควรจะเป่าลมเบา ๆ  เสียงสูง

ควรจะเป่าลมแรง ๆ  ตามระดับตัวโน้ต 

7. ควรสังเกตในการวางท่าในการเป่า ทั งยืนและนั ง ให้สง่างาม หลังตรง เพราะจะช่วยในการ 

ควบคุมลมทีเป่าได้ด้วย 

8. ควรฝึกเป่าขลุ่ยเป็นประจําอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั ง 

 

การดูแลรักษาขลุ ่ยรีคอร์เดอร์ 

1. นําขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ล ้างด้วยนํ าสะอาดหรือนํ าอุ่นทีผสมสบู่อ่อน ๆ ทุกครั งหลังการใช้งาน 

2. การประกอบหรือถอดขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ควรถอดข ้อต่อด้วยการค่อย  ๆหมุนออกตามแนวเข็ม 

นาฬิกา ท่อนส่วนหัว(Head Joint) ทีล ้างสะอาดแล้ว ควรเช็ดด้วยผ ้านุ่ม ๆ ทีสะอาดห้ามใช้การสะบัดให้

แห้ง เพราะขลุ่ยรีคอร์เดอร์อาจแยกหลุดออกจากกัน หรือหล่นแตกได้ง่าย 

3. การทําความสะอาดส่วนกลาง (Middle Joint) และส่วนท้าย (Foot Joint) โดยวิธีใช้ผ้านุ่มที 

สะอาดเช็ด และการถอดข้อต่อออกจากกัน อาจใช้ไม ้หรือแท่งพลาสติกทําความสะอาด โดยสอดผ้ าเข ้า

ไปเช็ดข้างในตัวขลุ่ยให้สะอาด 

4. เมือเห็นว่าแห้งทีแล้ว ควรทาวาสลินทีบริเวณข้อต่อต่าง ๆ  เพือง่ายต่อการประกอบเข้า 

ด้วยกัน และไม่แน่นเกินไปเมือจะถอดออกมาทําความสะอาดในครั งต่อไป 

5. ควรเก็บใส่ซองเก็บ หรือกล่องทีติดมากับตัวเครือง เพือความเป็นระเบียบ ฝุ ่นไม่เกาะ เล้ว 

นําไปเก็บในตู ้หรือบริเวณทีเก็บเครืองดนตรีให้เรียบร้อย 

 

ประโยชน์ของการดูแลรักษาขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

 เครืองดนตรีสะอาดไม่เป็นอันตรายต่อผู ้ เป่า 

 เพือยืดอายุการใช้งานของเครืองดนตรี 

เพือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

(http://www.sahavicha.com/?name=webboard&file=read&id=577 : online) 
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หน่วยการเรียนรู้ที 9 การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ วิชาศิลปะพืนฐานดนตรี ชั นมัธยมศึกษาปีที 2 

 ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง 1) อธิบายลักษณะขลุ่ยรีคอร์เดอร์ได้ถูกต้อง 2) เปรียบเทียบลักษณะ

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ชนิดต่างได ้3) เป่าขลุ่ยรคอร์เดอร์ได้ถูกต้องและเหมาะสมตามโน้ตเพลงทีกําหนดให้    

4) ชืนชมและเห็นความสําคัญของการเล่นดนตรีสากล วีระศิลป์ ช้างขนุน และคณะ (2552, หน้า 58) 

รีคอร์เดอร์ คือเครืองดนตรีชนิดหนึงในตระกูลเครืองเป่าลมไม้ ขลุ่ยรีคอร์เดอร์มีประวัติอัน

ยาวนานในอดีต ขลุ่ยรีคอร์เดอร์เป็รทีนิยมมากในระบบการศึกษา เนืองจากมีขนาด ราคา และคุณภาพ

เครืองดนตรีทีสามารถบรรเลงและฝึกปฏิบัติได้เท่าเทียมกับเครืองดนตรีอืนๆ ขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบ่ง

ออกเป็น 6 ขนาด ได้แก่ 1) โซปรานิโน รีคอร์เดอร์ 2) โซปราโน รีคอร์เดอร์ 3) อัลโต รีคอร์เดอร์          

4) เทเนอร์ รีคอร์เดอร์ 5) เบส รีคอร์เดอร์ 6) คอนทราเบส รีคอร์เดอร์ การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ขั นพืนฐาน 

ลักษณะการนั งการยืน ร่างกายจะต้องปราศจากอาการเกร็ง ส่วนบนตั งแต่เอวขึ นไปต้องตั งตรง และอยู่

ในอาการผ่อนคลายมากทีสุด ล ักษณะการจับขลุ่ยรีคอร์เดอร์ มือซ้ายจับส่วนบนของขลุ่ยใช้นิวหัวแม่มือ

ปิดตําแหน่งรูด้านใน นิวชี  นิวกลาง และนิวนาง ปิดตามลําดับจากตําแหน่งรูบนสุด มือขวาใช้นิวชี  

นิวกลาง นิวนาง นิวก้อย ปิดตําแหน่งรูถัดจากมือซ้ายตามลําดับ ลักษณะการหายใจ เครืองดนตรีจําพวก

เครืองเป่าจะขึ นอยู่กับลมทีเป่าออกมา ดังนั นจึงจะต้องเรียนรู้การหายใจทีถูกต้อง คือ เมือหายใจเข้า กระ

บังลงจะเคลือนตัวลงทําให้เกิดทีว่าบริเวณทรวงอก อากาศภายนอกจะไหลเข ้าไปแทนทีโดยผ่านทาง

ปากหรือจมูก หลอดลม แล้วจึงเข ้าสู่บอด เมือหายใจออกกะบังลงจะยกตัวสูงขึ น อากาศภายในบอดจะ

ถูกผลักออกมาทางหลอดลมจมูก และปาก ขั นตอนการหายใจ 1) หายใจเข้าโดยใช้กะบังลม 2) เก็บลม

ไว้ในปอด และจัดเตรียมปากเป่าให้เข ้าที 3) ดันลมหายใจออกจากปอดปะทะกับลิ น 4) ปฏิบัติจงัหวะใน

ห้องเพลง วีระศิลป์ ช้างขนุน และคณะ (2552, หน้า 59 - 60) 
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แบบฝึกปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

แบบฝึกหัดที 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัดที 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัดที 3 
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แบบฝึกหัดที 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัดที 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัดที 6 

 

 

 

 

 

 

 

วีระศิลป์ ช้างขนุน และคณะ (2552, หน้า 61 - 62) 
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จากแบบฝึกหัดทั ง 6 ชุด ผู ้ วิจ ัยได้สอนนักเรียนฝึกและทดสอบการปฏิบัติของนักเรียนทั ง 6 

แบบฝึกหัด เป็นการเก็บคะแนนครั งที 1 มีคะแนน รวม 10 คะแนน และผู ้ วิจัยได้เพิมบทเพลง

นอกเหนือจากทีกําหนดให้ในหนังสืออีก 1 บทเพลง เป็นการเก็บคะแนนครั งที 2 มีคะแนนรวม 10 

คะแนน ดังต่อไปนี 

 

nicholas music inc, (1964, 186) 

 

การวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรี 

 การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 

 การวัดผล (measurement) หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรือจํานวนสิงของต่างๆ โดยใช้

เครืองมือ อย่างใดอย่างหนึงมาวัด ผลจากการวัดมักจะออกมาเป็นตัวเลข หรือ สัญลักษณ์ 
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 การประเมินผล (evaluation) หมายถึง การพิจารณาตัดสินเกียวกับคุณภาพ คุณค่า ความจริง 

และการกระทํา หรือตัดสินชี ขาดคุณลักษณะต่างๆ ทีได้จากการวัดผล โดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาอย่าง

ใดอย่างหนึง 

 ความสําคัญของการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา หมายถึง กระลบวนการทางการ

ศึกษาเป็นกระบวนการของการเปลียนแปลงพฤติกรรม ให้เป็นไปในแนวทางทีพึงประสงค์ การะบวน

การทางการศึกษาประกอบด้วยหลักพืนฐานสําค ัญ 3 ประการ คือ  

1. วัตถุประสงค์ทางการศึกษา เกิดจากความต้องการทางสังคมในอันทีจะพัฒนาให้ผู ้ เรียน 

เจริญงอกงามทั งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

2. ประสบการณ์ผู ้ เรียน คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู ้ เรียนให้ตรงตาม 

วัตถุประสงคท์ั งด้าน วิธีการ เนือหาให้เหมาะสมกับวัยและความต ้องการของสังคม 

3. กระบวนการประเมินผล เป็นตัวบ่งชีให้ทราบว่า ประสบการณ์การเรียนรู้ทีได้ดําเนินไป 

ได้ผลมากน้อยเพียงใดเพือปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 องค์ประกอบทั ง 3 มีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ถ ้าขาดส่วนใดส่วนหนึงย่อมทําให้ขบวนการ

ทางการศึกษาไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะการประเมินผลนนัเป็นขบวนการสําค ัญทีจะนํามาซึงข้อมูลและ

ข้อเท็จจริงเพือสรุปว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีกระทําไปนั นประสบความสําเร็จตามความมุ่ง

หมายมากน้อยเพียงมใด เพือปรับปรุงและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิงขึ น สุภาพ วาดเขียน, อรพินธ์ โภชนา (2524, หน้า 1 - 2) 

 

ความหมายของการวัดผลภาคปฏิบัต ิ

 ไพศาล หวังพานิช (2523) กล่าวว่าการวัดภาคปฏิบัติเป็นความสามารถทีผู ้ เรียนได้แสดง

พฤติกรรมตรงออกมาจากการกระทําโดยการผสมผสานหลักการ วิธีการต่างๆ ทีได้รับการฝึกฝนให้

ปรากฎออกมาเป็นทักษะของผู ้ เรียน ซึงทักษะของผู ้ เรียนนั นจะสังเกตได้ขณะทีกําล ังปฏิบ ัติโดยตรงซึง

ประกอบด้วย 1) ทักษะในการปฏิบัติ (manual skill) เป็นการขย ับจับวัสดุเครืองมือต่าง  ๆ2) ทักษะการ

สังเกต (observation) เป็นการสังเกตสิงต่างๆ เพือหารายละเอียดหรือเปรียบเทียบ รวมถึงการสังเกตผล

จากการปฏิบั ติ 3) ทักษะในการดําเนินการทดลอง (carrying out procedure) เป็นการปฏิบัติตามวิธีการที

กําหนดไวใ้นแบบเรียนหรือคู่มือ รวมถึงการเตรียมการ หรือคิดค้นวิธีใหม่ สอดคล้องกับ เผียน ไชยศร 

(2529, หน้า 37) ทีว่าการวัดผลภาคปฏิบัติเป็นการวัดความสามารถของบุคลในการทํางานอย่างใดอย่าง
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หนึง โดยบุคคลนั นต้องลงมือปฏิบั ติจ ัดกระทํา (manipulate) การวัดเริมต ้นวัดได้ตั งแต่การเตรียม ข ั นลง

มือปฏิบั ติ ข ั นผลงาน และต้องมีวัตถุประสงค์ในการวัดแต่ละครั ง รวมทั งโกวิทย์ ประวาลพฤกษ์ และ 

สมศักดิ  สินธุระเวชน์ (2523, หน้า 10) ได้อธิบายการวัดภาคปฏิบัติว่าต้องว ัด 2 ประการณ์ คือ 1) 

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน หมายถึงการว ัดวิธีปฏิบัติการ (procedure) และวัดผลของงาน 

(product) 2) การวัดพฤติกรรมของนักเรียนว่ามีพฤติกรรมอย่างไร มีความตั งใจในการทํางาน มีความ

รับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ มีความสนใจ มีวินัยในตนเองหรือไม่ พฤติกรรมหรือการกระทําดังกล่าววัด

ได้ด้วยการสังเกต 

 จากทีกล่าวมาสรุปได้ว่า การวัดผลภาคปฏิบัติเป็นการประเมินโดยผู ้ประเมินโดยการสังเกตุ ทั ง

วิธีการปฏิบัติ ขั นตอนปฏิบัติ และพฤติกรรมต่างๆ ตามเป้าประสงค์ของการปฏิบั ตินั นๆ และประเมินผล

งานทีปฏิบัติออกมาจากนั นแปลผลออกมาเป็น สัญลักษณ์เพือนําไปสรุปต่อไป 

 

เกณฑ์การให้ระดับผลการเรียน 

การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู ้สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการ

เรียน ๘ ระดับ หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู ้ เรียนการตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั น

พืนฐานใช้ระบบผ่าน และไม่ผ่านโดยกําหนดเกณฑ์การต ัดสินผ่านแต่ละวิชาทีร้อยละ 50 จากนั นจึงให้

ระดับผลการเรียนทีผ่านเป็นระบบต่าง ๆ ตามทีสถานศึกษากําหนด ได้แก่ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร 

ระบบทีใช้ค ําสําคัญสะท้อนมาตรฐานตารางข้างใต ้แสดงการให้ระดับผลการเรียนด้วยระบบต่าง ๆ และ

การเทียบกันได้ระหว่างระบบกรณีทีสถานศึกษาให้ระดับผลการเรียนด้วยระบบต่าง ๆ สามารถเทียบกัน

ได้ดังนี 
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ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ 
ระบบทีใช้ค ําสําคัญสะท้อนมาตรฐาน 

5 ระดับ 4 ระดับ 2ระดับ 

4 A 80-100 ดีเยียม ดีเยียม 

ผ่าน 

3.5 B+ 75-79 
ดี 

ดี 3 B 70-74 

2.5 C+ 65-69 
พอใช ้

2 C 60-64 

ผ่าน 1.5 D+ 55-59 
ผ่าน 

1 D 50-54 

0 F 0-49 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

 

(เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพืนฐาน พ.ศ. 2551) 

 

ทฤษฎีการเรียนรู ้

ทฤษฎีของธอร์นไดค ์

ธอร์นไดค์ (Thorndike, 1969) ได้กล่าวถึงทฤษฎีลองผิดทองถูกทีสามารถนํามาใช้ในการเรียน

การสอนดนตรีได้ ซึ งทฤษฎี ดังกล่าวเกิดจากการเชือมโยงระหว่างสิงเร้ากับการตอบสนองทีมักจะ

ออกมาในรูปแบบต่างๆ หลายรูปแบบ ของผู ้ เรียนในแต่ละขั นตอนอย่างต่อเนืองโดยอาศัยกฎเกณฑ์การ

เรียนรู้ 3 ประการ คือ 1) กฎแห่งความพร้อม (law of readiness) หมายถึง สภาพความพร้อมหรือ

วุฒิภาวะของผู ้ เรียนทั งร่างกาย จิตใจ อว ัยวะต่างๆ ในการเรียนรู้รวมทั งพืนฐานประสบการณ์เดิม สภาพ

ความพร้อมของหู ตา ประสาท สอง กล้ามเนือ ทีจะเชือมโยงความรู้หรือสิงใหม่ตลอดจนความสนใจ 

ความเข้าใจต่อสิงทีเรียน ก็จะทําให้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ 2) กฎแห่งการฝึกหัด (law of exercise) 

หมายถึง การทีผู ้ เรียนได้ฝึกหัดหรือการทําซํ าๆ บ่อยๆ ย่อมจะทําให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต ้อง กฎนี เป็น

การเน้นความมั นคงระหว่างการเชือมโยง และการตอบสนองทีถูกต้องย่อมนํามาซึงความสมบูรณ์ กฎ

แห่งการฝึกหัดปรพกอบด้วย กฎแห่งการใช้ (law of use) หมายถึง การฝึกฝน การตอบสนองอย่างใด

อย่างหนึงอยู่เสมอ ย่อมทําให้เกิดการเรียนรู้ทีมั นคงถาวรและไม่ลืม และกฎแห่งการไม่ใช้ (law of 

disuse) หมายถึง การไม่ได้ฝึกฝนหรือไม่ได้ทําบ่อยๆ ย่อมทําให้ความมั นคงระหว่างสิงเร้ากับการ
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ตอบสนองอ่อนกําลังลง ไม่ดีเท่าทีควร หรืออาจทําให้ความรู้นั นลืมเลือนไปได้ 3) กฎแห่งความพอใจ 

(law of effect) กฎนี เป็นผลทําให้เกิดความพอใจเมืออินทรีย์ได้รับความพอใจ จะทําให้การเรียนรู้

ระหว่างสิงเร้ากับการตอบสนองมีความเข็มแข็ง มันคง ในทางกลับกันหากอินทรีย์ไม่ได้รับความพอใจ 

การเรียนรู้ระหว่างสิงเร้ากับการตอบสนองจะลดลง  อารี พันธ์มณี (2542, หน้า 123 - 125) ไพบูลย์ เทว

รักษ์ (2540, หน้า 21 - 24)  

 

ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเฟียเจต์ 

เฟียเจต์ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้มิใช่เพียงแต่การได้เห็นวัตถุ เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์แล้วก็จํามันไว้ในสมองแต่การเรียนรู้สิงใดสิงหนึงผู ้ เรียนจะต้องได้กระทํากับมันหรือมี

ปฏิสัมพันธ์กับมันด้วย สุวัฒก์ นิยมค้า (2531, หน้า 409 - 410) ประสบการณ์ทีผู ้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ

วัตถุจริง  ๆเรียกว่า ประสบการณ์ทางกายภาพ (physical experiences) แล้วเมือผู ้ เรียนนําประสบการณ์นี

ไปจัดกระทําความผิด (logical operations) จะได้โครงสร้างความรู้ ความคิดใหม่ขึ นเรียกว่าการเรียนรู้ 

 จากทฤษฎีของเพียเจต์ ทําให้ได้ทราบและเข้าใจพัฒนาการทางความคิดและความเข ้าใจหรือการ

เรียนรู้ของผู ้ เรียนในแต่ละวัย ซึงเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน สุวัฒก์ นิยมค้า (2531, หน้า 

416) ได้สรุปสาระสําคัญของทฤษฎีของเพียเจต์ไว้ดังนี 

1. ความสามารถในการคิดและเข้าใจเรืองต่างๆ ของเด็กขึ นอยู่กับว ัยของเด็ก 

2. ความสามารถในการคิดและเข้าใจเรืองต่างๆ สามารถกําหนดเป็นช่วงอายุได้  

โดยแบ่งเป็น 4 ว ัย 

2.1 วัยพัฒนาการที 1 เรียกว่า ขั นรู้จักโลกภายนอกชั วขณะการสัมผัส ช่วงอายุ 0-2 ปี 

2.2 วัยพัฒนาการที 2 เรียกว่า ขั นก่อนทีจะคิดหาเหตุผล ช่วงอายุ 2-7 ปี 

2.3 วัยพัฒนาการที 3 เรียกว่า ขั นสามารถคิดหาเหตุผลจากประสบการณ์รูปธรรม ช่วงอายุ  

7-12 

2.4 วัยพัฒนาการที 4 เรียกว่า ขั นคิดหาเหตุผลทางนามธรรมได้ ช่วงอายุ 12 ปีขึ นไป 

3. พัฒนาการทางความคิดและความเข ้าใจเรืองต่างๆ ของเด็กทุกคนจะต้องผ่านไปต่อเนืองกัน 

ตามลําดับข ั น 

4. ช่วงอายุตามวัยต่างๆ ของเด็กอาจมีพัฒนาการทีแตกต่างกัน ทั งนีขึ นอยู่กับอิทธิพลรวมของ 

ปัจจัย 5 อย่างด้วยกันคือ 
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4.1 วุฒิภาวะทางกาย (maturation) 

4.2 ประสบการณ์ทางกายภาพ (physical experiences) 

4.3 ประสบการณ์ทางสังคม (social experiences) 

4.4 ประสบการณ์ทางตรรกและคณิตศาสตร์ (logical-mathematical) 

4.5 สภาวะสมดุล (equillibrium) เกียวกับการปรับโครงสร้างความรู้ความคิดตลอดชีวิต 

 

งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 วสันต์ชัย   จาติกานนท ์(2551) ได้ศึกษาเรือง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่ารีคอร์

เดอร์โดยใช้โน้ตสากลด้วยวิธีการผสมผสานการอ่านโน้ตกับการร้องโน้ต สําหรับนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีที  2  โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) สํานักงานเขตพืนทีพระนครศรีอยุธยา พบว่า  การ

พัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่ารีคอร์เดอร์โดยใช้โน้ตสากลด้วยวิธีการผสมผสานการอ่านโน้ตกับการร้อง

โน้ตมีประสิทธิภาพ   82.96/80.44  สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้  ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนหลัง

เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเป่ารีคอร์เดอร์โดยใช้โน้ตสากลด้วยวิธีการผสมผสานการอ่านโน้ตกับการ

ร้องโน้ต  สูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึก

ทักษะการเป่ารีคอร์เดอร์โดยใช้โน้ตสากลด้วยวิธีการผสมผสานการอ่านโน้ตกับการร้องโน้ต อยู่ใน

ระดับมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  โดยมีค่าเฉลีย เท่ากับ 4.15 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.43  เมือเทียบกับเกณฑ ์

 

 

จิรวรรณ อัฏฏะวัชระ (2534) ได้วิจัยเรืองการเปรียบเทียบทักษะการเป่ารีคอร์เดอร์ของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ระหว่างกลุ่มทีสอนโดย

การอ่านโน้ตกับกลุ่มทีสอนโดยการร้องโน้ต ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทีสอนโดยการร้องโน้ตมี

คะแนนทักษะการเป่ารีคอร์เดอร์สูงกว่านักเรียนทีสอนโดยการอ่านโน้ต และนักเรียนกลุ่มทีสอนโดย

การอ่านโน้ตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้โน้ตดนตรีในการเป่ารีคอร์เดอร์มีคะแนนทักษะการเป่า

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์สูงกว่านักเรียนทีสอนโดยการร้องโน้ต 
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สฎาษิต สุนทรดี (2553) ไดศึ้กษาเรือง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ขลุ่ย

รีคอร์เดอร์ ชั นมัธยมศึกษาปีที 2 รายวิชาดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 1  โรงเรียนตาเบาวิทยา สํานักงาน

เขตพืนทีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า  แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ รายวิชา

ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 1 สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั นมัธยมศึกษาปีที 2 ทีจัดทําและ

พัฒนาขึ น มีประสิทธิภาพ ดังนี แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ เรือง ความรู้ทั วไป

เกียวกับ ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ มีประสิทธิภาพ 93.33และ 80.95  แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ขลุ่ยรีคอร์

เดอร์ เรือง ทฤษฎีดนตรีสากล มีประสิทธิภาพ 88.49 และ 87.14  แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ขลุ่ย

รีคอร์เดอร์ เรือง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ มีประสิทธิภาพ 91.73 และ83.43 แบบฝึกทักษะประกอบการ

เรียนรู้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ เรือง เครืองหมายกํากับการหายใจ เครืองหมายย ้อนกลับ และการฝึกเป่าโน้ตเสียง 

G, A, B, มีประสิทธิภาพ 95.05 และ 88.29 แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ เรือง 

เครืองหมายยืดเสียง และการฝึกเป่าโน้ตเสียง C, D มีประสิทธิภาพ 91.54 และ 90.86 แบบฝึกทักษะ

ประกอบการเรียนรู้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ เรือง เครืองหมายเชือมเสียง และการฝึกเป่าโน้ตเสียง F, E, D, C มี

ประสิทธิภาพ 92.67 และ 83.71  แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ เรือง เครือง

หมายสตัคคาโต และการฝึกเป่าโน้ตเสียง E, F, G, มีประสิทธิภาพ 93.52 และ 88.57  แบบฝึกทักษะ

ประกอบการเรียนรู้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ เรือง เครืองหมายแปลงเสียง และการฝึกเป่าโน้ตเสียงทีแฟลต, ฟา

ชาร์ป มีประสิทธิภาพ 94.29 และ 87.14 แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ เรือง การ

บรรเลงรวมวงขลุ่ยรีคอร์เดอร์ มีประสิทธิภาพ 86.19 และ 84.29 และย ังพบว่า นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปี

ที 2 ปีการศึกษา 2552 มีผลสัมฤทธิ ทางการเรียน รายวิชาดนตรีสากลปฏิบั ติตามถนัด 1 สาระดนตรี กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียน ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

สาระดนตรี อยู่ในระดับ มาก นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ สาระดนตรี อยู่ใน

ระดับ มาก  

 

วรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชา (2549) ไดศ้ึกษา เรือง ทักษะการเป่าขลุ่ยของนักเรียนระดับชั น

ประถมศึกษาปีที 5 พบว่าพบว่านักเรียนจํานวนหนึงมีการพัฒนาทักษะในการเป่าขลุ่ยทีดีขึ น ต่างจาการ

สอนแบบวิธีปกติ โดยวิธีการให้นักเรียนมาซ้อมในเวลาพักกลางวันและให้นักเรียนทีเป่าขลุ่ยได้แล้ว 

สอนให้กับนักเรียนทีย ังเป่าขลุ่ยไม่ได้โดยเป่าทีละบรรทัด ซํ าไปซํ ามาจนนักเรียนเป่าได้คล่อง แล้วจับ
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กลุ่มมาสอบกับคุณครู นักเรียนจึงเกิดทักษะในการเป่าขลุ่ยทีดีขึ น สามารถเป่าขลุ่ยได้ชัดเจน ถูกต้อง ซึง

นํามาสู่การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยและการเล่นดนตรีได้อย่างคล่องแคล่ว 

 

ผู ้ วิจัยได้ค ้นคว้างานวิจัยทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ของเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์และ

การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียนกับคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนนั นไม่ปรากฎ และจากงานวิจัยทีพบ

เน้นไปทีทักษะในการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยเปรียบเทียบวิธีการสอนกบัคะแนนปฏิบัติ และประเมินผล

ภาคปกิบัติเพือสรุปหาผลสัมฤทธิ ของนักเรียน จึงทําให้ยากในการอ้างอิง ผู ้ วิจัยจึงได้นําทฤษฎีการเรียนรู้

มาช่วยในการอภิปราย 



บทที 3  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. ตัวแปรทีศึกษา 

 3. การสร้างและพัฒนาเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. วิธีด ําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553  

โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

จ ํานวน 175 คน 

2. กลุ ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553 

โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  ซึงสุ่ม

จากประชากรโดยใช้สูตรคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan (Krejcie 

and Morgan, 1970 : 608-609) จากจํานวนประชากร 175 คน ได้จ ํานวนกลุ่มตัวอย่างทั งสิน 121 คน  

แล้วรวบรวมรายชือนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”  และทําการ

สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก (Lotter method) แจกแบบสอบถาม

ใหก้ลุ่มตัวอย่าง ตามรายชือทีจับฉลากได้ด้วยตนเอง 

 

ตาราง 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียน 

เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 
175 คน 121 คน 
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การสร้างและพัฒนาเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. เก็บรวบรวมเครืองมือจากงานวิจัยต่างๆทีสอดคล้องกับตัวแปรทีศึกษา และนํามาพัฒนา

ต่อให้มีความเหมาะสมกับตัวแปรในงานวิจัยชินนี มากขึ น 

 2. เลือกเทคนิคทีใช้ในการวัด ในทีนี  คือ เทคนิคการวัดเจตคติของ ลิเคิร์ท ทีมีระดับนํ าหนัก

ของคะแนน 5 ระดับ จากมากทีสุดจนถึงน้อยทีสุด ดังนี 

      ระดับ 5 หมายถึง มากทีสุด เห็นด้วยอย่างยงิ ชอบมากทีสุด ปฎิบัติมากทีสุด 

      ระดับ 4 หมายถึง มาก เห็นด้วย ชอบมาก ปฏิบัติมาก 

      ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง เฉยๆ ชอบ ปฏิบัติปกติ 

      ระดับ 2 หมายถึง น้อย ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบ ปฏิบัติน้อย 

      ระดับ 1 หมายถึง น้อยทีสุด ไม่เห็นด้วยอย่างยิง ไม่ชอบมากทีสุด ไม่ปฏิบัติ 

 3. นําแบบสอบถามส่งให้ผู ้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จ ํานวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบความ

เทียงตรงเชิงเนือหา (IOC) และแก้ไขปรับปรุงข้อคําถาม 

 4. นําแบบสอบถามทีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใชก้ับประชากรซึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน

การวิจัย จ ํานวน 30 คน (Try Out) นําผลการตอบแบบสอบถามมาคํานวนหาค่าความเชือมั นโดยใช้

สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของ Cronbach’s Alpha Coefficient จากนั นตัดข้อคําถามทีมีค่า

ความสัมพันธ์ต ํ ากว่ามาตรฐาน จนได้ค่าความเชือมั นของแบบสอบถามทั งฉบับ เท่ากับ 0.8179 

 5.  นําข้อคําถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเพือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 

 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แจกเครืองมือเพือการวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 

2. รวบรวมเครืองมือเพือการวิจัยกลับคืนด้วยตนเองและตรวจสอบเครืองมือเพือการวิจัยที

ได้รับคืนทั งหมดและดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี  ผู ้วิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows โดยทํา

การวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับขั นตอนดังนี 

1. หาค่าเฉลียของระดับการตอบแบบสอบถามในด้านเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 
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และ การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 (X) และเทียบเกณฑ์การตัดสิน

ค่าเฉลีย ก ําหนดเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากระดับค่าเฉลียตามแนวทางของวิเชียร เกตุสิงห์ (2538: 9) 

ดังนี 

  4.5000 - 5.0000 หมายถึง อยู่ในระดับมากทีสุด 

  3.5000 - 4.4999 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 

  2.5000 - 3.4999 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 

  1.5000 - 2.4999 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 

  1.0000 - 1.4999 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยทีสุด  

 2.    หาค่าเฉลียของระดับคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 (X) และ

เทียบกับระดับผลการเรียนตามเกณฑ์ของ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั นพืนฐานพ.ศ. 2551 ดังนี 

 

ตารางที 2 เปรียบเทียบระบบคะแนน 

 

ระบบตัวเลข 
ระบบ

ตัวอักษร 
ระบบร้อยละ 

ระบบทีใช้ค ําสําคัญสะท้อนมาตรฐาน 

5 ระดับ 4 ระดับ 2ระดับ 

4 A 80-100 ดีเยียม ดีเยียม 

ผ่าน 

3.5 B+ 75-79 
ดี 

ดี 3 B 70-74 

2.5 C+ 65-69 
พอใช ้

2 C 60-64 

ผ่าน 1.5 D+ 55-59 
ผ่าน 

1 D 50-54 

0 F 0-49 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
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3.    หาค่าเบียงเบนมาตรฐาน (SD) เพือทราบถึงการกระจายของข้อมูล 

4.    ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน (Pearson, 

Product Moment Correlation Coefficient) 
 



บทที 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพือศึกษาระดับและความสัมพันธ์ของ เจตคติต่อการเรียนขลุ่ย 

รีคอร์เดอร์ การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน และคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 

โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีผล

การวิเคราะห์ข้อมูลทีผู ้วิจัยนําเสอนดังนี 

 

ตาราง 3 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดับโดยรวม เจตคติต่อการเรียนขลุ่ย 

รีคอร์เดอร์ การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน และคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2  

  

ข้อ ค ําถาม ค่าเฉลีย 

ค่า

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1 

2 

3 

เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ……………… 

การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน……...………….... 

คะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 

3.2039 

4.1515 

6.1983 

.58590 

.87348 

2.60806 

ปานกลาง 

มาก 

พอใช ้

 

จากตาราง 3 เห็นได้ว่าระดับ เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ อยู่ในระดับ     ปานกลาง 

การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียนอยู่ในระดับมาก และ คะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษา

ปีที 2 อยู่ในระดับพอใช ้และจากค่า SD ของคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2  

ทีสูง แสดงให้เห็นว่า มีนักเรียนทีปฏิบัติได้ดีมากและนักเรียนทีปฏิบัติไม่ได้เลย 
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ตาราง 4 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดับของเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ของ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 เป็นรายข้อ 

 

ข้อ ค ําถาม ค่าเฉลีย 

ค่า

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์มีลักษณะสวยงาม............................ 

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์หาซือง่าย.......................................... 

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์เป็นเครืองดนตรีทีพกพาง่าย............. 

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์เป็นเครืองดนตรีทีเล่นง่าย................ 

การเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์น่าเบือหน่าย....................... 

การเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ยากเกินไป.......................... 

การเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ไม่เหมาะกับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที 2...................................................... 

นักเรียนอยากเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์........................... 

นักเรียนมีความสนใจในการเล่นขลุ่ยรีคอร์เดอร์...... 

3.1240 

4.0992 

3.6281 

3.0413 

2.9174 

3.0992 

 

3.3554 

2.7851 

2.7851 

.88101 

1.02798 

1.11902 

1.13576 

1.27532 

1.12105 

 

1.23733 

1.07398 

1.10459 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 เฉลียรวม 3.2039 .58590 ปานกลาง 

 

จากตาราง 4 แสดงว่า ระดับเจตคติต่อเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีที 2 อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว ้นข้อที 2 และ 3 ซึงอยู่ในระดับมาก 

 

ตาราง 5   ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดับของการนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน ของนักเรียน

ชั นมัธยมศึกษาปีที 2 เป็นรายข้อ 
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ข้อ ค ําถาม ค่าเฉลีย 

ค่า

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1 

 

2 

 

3 

นักเรียนนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาโรงเรียนทุกครั งทีมี

เรียน......................................................................... 

นักเรียนนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์เข้าห้องเรียนทุกครั งทีมี

เรียน......................................................................... 

นักเรียนไม่ได้นําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียนบ่อยครั ง.... 

 

3.9752 

 

4.0496 

4.4298 

 

1.09896 

 

1.11692 

.92038 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 เฉลียรวม 4.1515 .87348 มาก 

 

 จากตาราง 5 แสดงว่าระดับของการนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษา 

ปีที 2 ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 

 

ตาราง 6 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษา   

ปีที 2 วิชาศิลปะพืนฐานดนตรีในหน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ภาคเรียนที 1  

ปีการศึกษา 2553 ซึงได้เก็บคะแนนสอบปฏิบัติในหน่วยการเรียนรู้นี  จ ํานวน 2 ครั ง 

 

ข้อ การปฏิบัติ ค่าเฉลีย 

ค่า

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1 

2 

ครั งที 1 
ครั งที 2 

5.6694 

6.7273 

2.66458 

3.10480 

ผ่าน 

พอใช ้

 เฉลียรวม 6.1983 2.60806 พอใช ้

 

 จากตาราง 6 แสดงว่าระดับระดับคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 ครั ง

ที 1 อยู่ในระดับผ่าน ครั งที 2 อยู่ในระดับพอใช ้และจากค่า SD ของคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียน

ชั นมัธยมศึกษาปีที 2 ทีสูง แสดงให้เห็นว่า มีนักเรียนทีปฏิบัติได้ดีมากและนักเรียนทีปฏิบัติไม่ได้

เลย 
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ตาราง 7 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กับ คะแนนสอบ

ปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน กับ คะแนนสอบปฏิบัติของ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยใช้การหาค่าค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน (Pearson, 

Product Moment Correlation Coefficient) ได้ผลวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  

 

 คะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษา

ปีที 2 

เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์  

การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน 

.001 

.426(**) 

 

 จากตาราง 7 พบว่า เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ไม่มีความสัมพันธก์ับคะแนนสอบ

ปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 แต่ การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวก

กับคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001 โดย 

มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .426 

 



บทที 5 

 

บทย่อ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

บทย่อ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน และ

คะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ตามลําดับดังนี  ว ัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย วิธีเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้

และข้อเสนอแนะการวิจัยต่อ 

 

ว ัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั งนี คือ เพือศึกษาระดับเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน และคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียน  

เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เพือศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์กับคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 15 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียนกับคะแนนสอบ

ปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยมีสมมติฐานของการวิจัยว่า เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์

เดอร์มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคะแนนสอบปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปี

ที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

การนําขลุ่ย รีคอร์เดอร์มาเรียนมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคะแนนสอบปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยดําเนินวิจัยครั งนี  ผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

กับนักเรียนชมััธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”  สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ในปีการศึกษา 2553 จ ํานวน 121 คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยศึกษาค้นคว้าแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับ 
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เจตคติ ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ และ การให้ระดับผลการเรียน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที 1 เป็นแบบ

ประเมินเกียวกับ  เจตคติต่อการเรียน  ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ และ การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน จ ํานวน 12 

ข้อ โดยกําหนดนํ าหนักของระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดับ ตอนที 2 เป็นคะแนนสอบปฏิบัติของ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โดยกําหนดการเปรียบเทียบผลการเรียนจากเกณฑ์การเรียนเทียบ

ระดับผลการเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพืนฐาน พ.ศ. 2551  จากนั นได้นํา

แบบสอบถามทีสร้างขึ นให้ผู ้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาชี แนะปรับปรุง เพือตรวจสอบความเทียงตรง

เชิงเนือหา แล้วทดสอบใช้กับประชากรณ์ทีไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ ํานวน 30 คน เพือทดสอบความ

เชือมั น ได้ค่าความเชือมั นทั งฉบับ เท่ากับ 0.8179 และ เก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยส่งแบบสอบถามให้

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”  เพือขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง จากนั นตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามทีได้มา ปรากฏว่าแบบสอบถามนําส่ง 121 ชุด ได้รับคืน 121 ชุด คิดเป็นร้อยละร้อย 

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามพบว่าสมบูรณ์ 121 ชุด คิดเป็นร้อยละร้อย และดําเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลต่อไป จนได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

Windows ทําการวิเคราะห์ข้อมูล เพือประมวลผล และหาค่าสถิติ โดย ข้อมูลระดับ จตคติต่อการ

เรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน และคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 15 เป็นรายข้อ และรายด้าน โดยการหาค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

ความสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์กับคะแนนสอบปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน (Pearson, 

Product Moment Correlation Coefficient) และความสัมพันธ์ระหว่าง การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน

กับคะแนนสอบปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์

ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์

สหสัมพันธ ์ของเพียร์สัน (Pearson, Product Moment Correlation Coefficient) 

 

สรุปผลการวจิัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับของ เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ อยู่ในระดับ ปานกลาง 

การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียนอยู่ในระดับมาก และ คะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษา

ปีที 2 อยู่ในระดับพอใช ้ข้อมูลระดับเจตคติต่อเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียน       

ชั นมัธยมศึกษาปีที 2 อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขลุ่ยรีคอร์เดอร์หาซือง่าย 
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และ ขลุ่ยรีคอร์เดอร์เป็นเครืองดนตรีทีพกพาง่าย อยู่ในระดับมาก ข้อมูลระดับของการนํา           

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ระดับระดับคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีที 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครั งที 1 อยู่ใน

ระดับผ่าน ครั งที 2 อยู่ในระดับพอใช ้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2  แต่ การนําขลุ่ยรีคอร์

เดอร์มาเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 อย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001 โดย มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .426 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยครั งนีนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และสมติฐานได้ดังนี 

 1. ว ัตถุประสงค์การวิจัยข้อที 1 เพือศึกษาระดับเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ การนํา

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน และคะแนนสอบปฏิบติัของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2    โรงเรียน 

เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบว่า ระดับ

ของ      เจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ อยู่ในระดับ ปานกลาง การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียนอยู่

ในระดับมาก และ คะแนนสอบปฏิบติัของนักเรียน ชั นมัธยมศึกษาปีที 2 อยู่ในระดับพอใช ้แสดง

ให้เห็นว่า ขลุ่ย  รีคอร์เดอร์เป็นเครืองดนตรีทีนักเรียนให้ความสนใจน้อยไม่เป็นทีนิยมของนักเรียน

ชั นมัธยมศึกษาปีที 2 ดังที ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2534, หน้า 35-38) ได้สรุปการสอนดนตรีในระดับ

มัธยมศึกษาว่า ผู ้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12-15 ปี อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น เป็นช่วง

เชือมต่อระหว่างความรู้สึกของความเป็นเด็กและความเป็นผู ้ใหญ่ ในด้านร่างกายมีการเปลียนแปลง

อวัยวะต่างๆอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุทําให้เด็กว ้าวุ่น เนืองจากไม่เข้าใจกับความเปลียนแปลงที

เกิดขึ นบางครั งอาจเกิดความรู้สึกไม่พอใจกับความเปลียนแปลงของตน ความเปลียนแปลงทีมีมาก

และรวดเร็วนั น มีผลต่อด้านพัฒนาการด้านดนตรีของเด็ก คือเด็กในวัยนี สามารถเรียนรู้เรืองราว

เกียวกับดนตรีได้อย่างรวดเร็ว เนืองจากสติปัญญาพัฒนาไปอย่างมาก มีความเข้าใจในเรืองอารมณ์

เพลง แนวคิดเรืองการประสานเสียงมีเด่นชัด ส่วนในด้านทักษะเนืองจากร่างกายเจริญเติบโตมาก

ขึ น การใช้กล้ามเนือต่างๆ มีมากขึ น การเล่นดนตรีจึงดีขึ นในด้านทัศนคติต่อดนตรี เด็กส่วนใหญ่

นิยมชอบเพลงร็อค หรือเพลงป็อป เพราะมีจังหวะเร้าใจ สนุกสนาน เข้ากับความคิดความอ่านของ

ตนเอง  ดังนั นในระดับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพืนฐานพ.ศ. 2551 ทีให้นักเรียนระดับชั น

มัธยมศึกษาปีที 2 เรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ผู ้ เรียนจึงเกิดความเบือหน่าย จึงทําให้ความรับผิดชอบทีจะนํา

ขลุ่ยมาเรียนมีน้อยคะแนนสอบปฏิบัติก็เลยน้อยไปด้วย 
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2. ว ัตถุประสงค์การวิจัยข้อที 2 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียน         

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กับ คะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษา ปีที 2   โรงเรียน 

เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบว่า เจตคติ

ต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษา   

ปีที 2 แสดงให้เห็นว่าความชอบดนตรีหรือไม่ชอบดนตรีไม่เกียวกับการทีมนุษย์จะเล่นดนตรีได้ดี

หรือไม่แต่อย่างใด สอดคล้องทฤษฎีของธอร์นไดค์ (Thorndike, 1969) ได้กล่าวถึงทฤษฎีลองผิด

ลองถูกทีสามารถนํามาใช้ในการเรียนการสอนดนตรีได้ ซึงทฤษฎี ดังกล่าวเกิดจากการเชือมโยง

ระหว่างสิงเร้ากับการตอบสนองทีมักจะออกมาในรูปแบบต่างๆ หลายรูปแบบ ของผู ้ เรียนในแต่ละ

ขั นตอนอย่างต่อเนืองโดยอาศัยกฎเกณฑ์การเรียนรู้ 3 ประการ คือ 1) กฎแห่งความพร้อม (law of 

readiness) หมายถึงสภาพความพร้อมหรือวุฒิภาวะของผู ้ เรียนทั งร่างกาย จิตใจ อวัยวะต่างๆ ในการ

เรียนรู้รวมทั งพืนฐานประสบการณ์เดิม สภาพความพร้อมของหู ตา ประสาท สอง กล้ามเนือ ทีจะ

เชือมโยงความรู้หรือสิงใหม่ตลอดจนความสนใจ ความเข้าใจต่อสิงทีเรียน ก็จะทําให้ผู ้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้ 2) กฎแห่งการฝึกหัด (law of exercise) หมายถึง การทีผู ้ เรียนได้ฝึกหัดหรือการทําซํ าๆ 

บ่อยๆ ย่อมจะทําให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง กฎนี เป็นการเน้นความมั นคงระหว่างการเชือมโยง 

และการตอบสนองทีถูกต้องยอ่มนํามาซึงความสมบูรณ์ กฎแห่งการฝึกหัดประกอบด้วย กฎแห่งการ

ใช้ (law of use) หมายถึง การฝึกฝน การตอบสนองอย่างใดอย่างหนึงอยู่เสมอ ย่อมทําให้เกิดการ

เรียนรู้ทีมั นคงถาวรและไม่ลืม และกฎแห่งการไม่ใช้ (law of disuse) หมายถึง การไม่ได้ฝึกฝนหรือ

ไม่ได้ทําบ่อยๆ ย่อมทําให้ความมั นคงระหว่างสิงเร้ากับการตอบสนองอ่อนกําลังลง ไม่ดีเท่าทีควร 

หรืออาจทําให้ความรู้นั นลืมเลือนไปได้ 3) กฎแห่งความพอใจ (law of effect) กฎนี เป็นผลทําให้เกิด

ความพอใจเมืออินทรีย์ได้รับความพอใจ จะทําให้การเรียนรู้ระหว่างสิงเร้ากับการตอบสนองมีความ

เข็มแข็ง มั นคง ในทางกลับกันหากอินทรีย์ไม่ได้รับความพอใจ การเรียนรู้ระหว่างสิงเร้ากับการ

ตอบสนองจะลดลง  อารี พันธ์มณี (2542, หน้า 123-125) ไพบูลย์ เทวรักษ์ (2540, หน้า 21-24)  

3. ว ัตถุประสงค์การวิจัยข้อที 3 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มา

เรียน กับคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบว่า การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียนมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดับ .001 โดย มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .426 แสดงให้เห็นว่า การนํา

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียนนั นเป็นการสร้างความพร้อมอย่างหนึงในการเรียน ซึงเป็น กฏแห่งการเรียนรู้

ประการแรกตามทฤษฎีของธอร์นไดค์ (Thorndike, 1969) และย ังสอดคล้องกับบรูเนอร์ ทีสรุปได้ว่า

การเรียนรู้ของเด็กจะต้องพัฒนาไปตามลําดับขั นของการพัฒนาทางปัญญา เด็กจะต้องมีความพร้อม



 
 

38 
 

เสียก่อนจึงจะเรียนสิงใหม่ได้ แต่บรูเนอร์มีความเชือไปอีกอย่างหนึงว่า ความพร้อมนั นสามารถทีจะ

เร่งให้เกิดก่อนวัยได้ จากความเชือดังกล่าวเขาจึงได้ตั งสมมติฐานว่า ความรู้เรืองใดก็ตามสามารถจะ

นํามาสอนให้เข้าใจได้ถ้าผู ้สอนรู้จักดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบทีเหมาะสมกับเด็กคนใดคนหนึงในวัย

พัฒนาการทางปัญญาใดๆก็ได้  เขาได้แบ่งการพัฒนาการทางปัญญาออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับ

การเรียนรู้ด้วยการเล่นกับวตัถุโดยตรง (enactive level) การเรียนรู้ในระดับนี ผู ้สอนจะต้องจัดว ัสดุ

อุปกรณ์ให้ผู ้ เรียนได้เล่นเพือได้มีประสบการณ์โดยตรงและอาศัยประสบการณ์นี นําไปสู่การเรียน

การสอน 2) ระดับการเรียนรู้ด้วยการเล่นกับมโนภาพของวัตถุ (lkonic level) จากระดับที 1ผู ้ เรียนมี

มโนภาพ ของวตัถุกต่็อเมือวัตถุอยู่ก ับตัว ถ้าเอาว ัตถุออกผู ้ เรียนจะไม่เกิดมโนภาพ แต่ภายหลังจากที

ผู ้ เรียนได้เล่นกับวัตถุจนคุ้นเคยแล้ว ปัญญาจะพัฒนาสูงขึ นไปอีกขั นหนึงคือ เมือนําเอาว ัตถุออกไป

แล้วมโนภาพของวัตถุนั นย ังคงปรากฎอยู่ในใจ 3) ระดับการเรียนรู้ด้วยการเล่นกับสัญลักษณ์ 

(symbolic level) เมือผู ้ เรียนสามารถจัดกระทํากับมโนภาพได้แล้ว ปัญญาจะพัฒนาการถึงระดับที 3 

ซึงเป็นระดับสูงสุดผู ้ เรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเห็นวัตถุหรือคิดถึงมโนภาพของ

วัตถุแต่สามารถทีจะกระทํากับสัญลักษณ์ได้ คือสามารถเข้าใจสิงทีเป็นนามธรรม และคิดหาเหตุ

ผลได้ ประโมทย์ พ่อค้า (2542, หน้า 10) 

 ผลการวิจัยเป็นเช่นนีตรงตามทฤษฎีและแนวคิดของนักวิชาการหลายๆ ท่าน ซึงในการ

จัดการเรียนการสอนในวิชาดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์นั น การทีนักเรียนไดน้ําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน  

ทุกครังทําให้นักเรียนได้เล่นกับวัตถุ เกิดความคุ้นเคยและมีมโนภาพในการเรียนขลุ่ย ส่งผลต่อ

คะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 

ไม่ว่าการเรียนรู้วิชาใดก็ตามการมีอุปกรณ์พร้อมในการเรียนรู้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนเพราะฉนั นครูผู ้สอนต้องมีมาตราการณ์ในการหาอุปกรณ์ในการเรียนรู้ในรายวิชานั นๆ 

ผู ้บริหารทีเกียวข้องควรจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนต่างๆ ให้พร้อมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพือ

สมัฤทธิ ทางการเรียนทีดีขึ นของนักเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 
ควรศึกษาความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้และความพร้อมของอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน 

เบตง“วีระราษฎร์ประสาน” สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
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ที................................. ........ ........ ......................ว ันที  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

เรือง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครืองมือเพือการวิจัย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน ผู ้อ ํานวยการโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 

สิงทีส่งมาด้วย  ๑. เครืองมือเพือการวิจัย  จ ํานวน   ๓  ชุด 

  ๒. แบบตรวจสอบเครืองมือเพือการวิจยั  จ ํานวน   ๓  ชุด 

 ด้วยข้าพเจ้า.......นายกิจฏิภัค....หมั นถนอม.............ก ําลังดําเนินการศึกษาค้นคว้า   งานวิจัย

เรือง...ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ และ การนําขลุ่ยรีคอร์เดอร์มาเรียน 

กับ คะแนนสอบปฏิบัติของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยมี ดร.วาทิต ระถี อาจารย์ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นทีปรึกษางานวิจัยชินนี ซึงในการดําเนินงานวิจัยครั งนี จ ําเป็นต้อง

ให้ผู ้ เชียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีจะใช้ในการวิจัย ก่อนทีจะนําไปเก็บข้อมูลใน

ขั นตอนต่อไป 

 ในการนีข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า    นายเสริมวิทย ์ ปรียวานิชย ์       ต ําแหน่ง  

รองผู ้อ ํานวยการ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”     นางมาลี  พิสิฐนรชัย    ต ําแหน่ง ครู คศ.๓ 

โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”   และ      นายศิริพงศ์   ซียง       ต ําแหน่ง ครู คศ.๔  

โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”     เป็นผู ้ ทีมีความรู้   ความสามารถ    และมีประสบการณ์  

ในเรืองดังกล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเชิญบุคคลดังกล่าว เป็นผู ้ เชียวชาญ   ในการตรวจสอบคุณภาพ 

ของเครืองมือเพือการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะ เพือนําไปสู่การปรับปรุง และ พัฒนา เครืองมือเพือ

การวิจัย อันจะส่งผลให้ได้งานวิจัยทีมีคุณภาพต่อไป ทั งนีข้าพเจ้าจะดําเนินการเก็บรวบรวมเครืองมือ

เพือทําการวิจัยคืนด้วยตัวเอง 
 

  จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์          

                                                                

 

 

      (นายกิจฏิภัค  หมั นถนอม) 

                   ครู คศ. 1 



ประวัติย่อผู้วิจัย 

 

ชือ – สกุล       นายกิจฏิภัค หมั นถนอม 

ว ัน เดือน ปีเกิด      15 พฤศจิกายน 2523 

สถานทีอยู่ปัจจุบัน     19/8 ถ.รวมวิทย์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 

สถานทีทํางาน       โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”  

สังกัด      สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 

ตําแหน่ง      ครู คศ.1 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2541     มัธยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนโยธินบํารุง  

จ.นครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2545    ปริญญา ตรี (ดุริยางคศาสตร์สากล) ศศ.บ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

 พ.ศ. 2553    ปริญญา โท (การบริหารการศึกษา) กศ.ม. 

มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
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