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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของเสียงดนตรีคลาสสิคในยุคบาโรคและบุคลิกภาพ

แบบเก็บตัว-แสดงตัวที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบกลุมตัวอยางในการ
วิจัยคร้ังน้ีเปนนิสิตชั้นปที่ 1-4 วิชาเอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวนทั้งสิ้น 156 คน จําแนกเปนกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัวโดยใชแบบวัด
บุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัว จากน้ันทําการสุมอยางงายเขาสูกลุมทดลองซึ่งไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรี
จํานวน 78 คน และกลุมควบคุมซึ่งไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติจํานวน 78 คน ตัวแปรที่ใช 
ในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก เง่ือนไขเสียงดนตรีและเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ 
ตัวแปรแบงกลุม ไดแก บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว และตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ในการ
สอบและความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) และการวิเคราะหความแปรปรวนรวม
แบบสองทาง (Two-way ANCOVA) โดยมีความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองเปน 
ตัวแปรรวม  

ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได ดังน้ี (1) นิสิตที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีผลสัมฤทธิ์      
ในการสอบไมแตกตางจากนิสิตที่ไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ (2) นิสิตที่ไดรับเง่ือนไข
เสียงดนตรีมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองไมแตกตางจากนิสิตที่ไดรับเง่ือนไข
สภาพการณธรรมชาติ (3) นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบไมแตกตางจาก
นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว (4) นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีความวิตกกังวลในการสอบ
หลังสิ้นสุดการทดลองสูงกวานิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (5) นิสิต 
ที่ไดรับเง่ือนไขการทดลองแตกตางกันและมีบุคลิกภาพแตกตางกันมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบไม
แตกตางกัน และ (6) นิสิตที่ไดรับเง่ือนไขการทดลองแตกตางกันและมีบุคลิกภาพแตกตางกันมีความ
วิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองไมแตกตางกัน 
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This study investigated the effect of classical music from the Baroque period and 

extraversion on test performance and test anxiety of college students. The participants were 
156 psychology students at Srinakharinwirot University. All group participants completed a 
Personality Inventory to separate introverts from extraverts. Random sampling was then 
used to segregate 78 persons into an experimental group with Baroque music played in the 
background during examinations, and 78 persons into a control group who completed 
examinations with no background music. The independent variable was the test situations 
of music or no music in the background; the category variable was the personality trait of 
introversion and extraversion; and the dependent variables were test performance during 
and test anxiety after an exam. Two-way ANOVA and Two-way ANCOVA, with the pre-
anxiety scores as the covariate, were used to analyze the effects and the interaction.  

Data analysis indicated: (1) no statistically significant difference in the examination 
scores between the experimental and control groups; (2) no statistically significant 
difference in the anxiety scores between the experimental and control groups; (3) no 
statistically significant difference in the examination scores between introverts and 
extraverts; (4) a significant difference at a .01 level was found in the anxiety scores of 
introverts and extraverts; (5) no significant interaction between test situations and introvert 
and extravert personality trait on test performance; and (6) no significant interaction 
between test situations and introvert and extravert personality trait on test anxiety. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี ดวยความกรุณาเสียสละเวลา ใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือจากหลายฝาย ผูวิจัยขอกราบของพระคุณรองศาสตราจารย ประณต เคาฉิม ประธาน
กรรมการ ที่ไดกรุณาสละเวลาใหคําแนะนําปรึกษาที่เปนประโยชนและใหความกรุณาชวยเหลือดาน
ตางๆ ที่มีคุณคาอยางยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัฐวีณ สิทธิ์ศิรอรรถ และ
อาจารย ดร.ธนิดา จุลวนิชยพงษ กรรมการ ที่เปนผูถายทอดความรู เสียสละเวลาใหคําแนะนํา
ปรึกษา ติดตามการทํางาน ชวยแกไขขอบกพรอง ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย วัฒนา            
ศรีสัตยวาจา กรรมการท่ีแตงตั้งเพ่ิมเติม ที่กรุณาสละเวลาอันมีคาของทานมาเปนกรรมการสอบ 
ปากเปลา และกรุณาใหขอเสนอแนะตางๆ ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทานที่ไดกรุณาเปนผูตรวจสอบ
เคร่ืองมือวัด และตรวจสอบบทเพลงคลาสสิคในยุคบาโรคที่ใชในการวิจัย และขอกราบขอบพระคุณ 
อาจารย ดร.นิยะดา จิตตจรัส ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารยสาขาวิชาจิตวิทยา
ทุกทานที่กรุณาถายทอดความรู ประสบการณ และใหคําแนะนําชวยเหลือดานตางๆ 

ขอบพระคุณเปนอยางสูงสําหรับ อาจารยพิเชษฐ วงศอัมพรฉกาจ และอาจารยวัฒนา         
ศรีสมบัติ ที่ไดกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและทักษะดานดนตรีสากลใหแกผูวิจัย และเปนแรง
บันดาลใจในการทําวิจัยฉบับน้ี ขอขอบพระคุณ คุณสุภาวดี เปลงเสียง เลขานุการภาควิชาจิตวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร ที่กรุณาใหความชวยเหลือดานเอกสารตางๆ ขอขอบคุณ คุณอาภรณ จันทรสุข 
ที่ไดใหกําลังใจและเปนผูชวยผูวิจัยในการเก็บขอมูล เตรียมเอกสารอุปกรณตางๆ ในการจัดการ
ทดสอบ และขอขอบคุณเปนอยางสูงสําหรับนิสิตวิชาเอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน ที่กรุณาสละเวลาเปนกลุมตัวอยางเขารับการทดสอบ ใหความรวมมือ และ
ตอบแบบสอบถามดวยความตั้งใจเปนอยางดี ขอบคุณพ่ีๆ ปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
ทุกทานที่ไดใหกําลังใจและใหความชวยเหลือในดานตางๆ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
หน่ึงในสถานการณที่สรางความวิตกกังวลใหแกนักเรียนในปจจุบันน้ีก็คือการสอบ 

เน่ืองจากสังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการแขงขัน ทั้งในดานการเรียนและอาชีพการงานผลการสอบ
จึงเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดอนาคตของบุคคลวาจะสามารถเขาศึกษาตอในสถาบันหรือเขาทํางาน
ในองคกรที่ตนมุงหวังไดหรือไม ความวิตกกังวลในการสอบเปนปญหากับนักเรียนทุกระดับชั้น 
ตั้งแตนักเรียนชั้นประถมศึกษาจนถึงนิสิตระดับอุดมศึกษา (Dendato; & Diener.  1986: 131-135) 
และมีงานวิจัยที่พบวา ยิ่งระดับชั้นของการศึกษาสูงขึ้นเทาใดความวิตกกังวลก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไป
ดวย (Hembree.  1988: 47; Sansgiry; & Sail.  2006: 5) จากขอคนพบดังกลาว จึงสรุปไดวา ไมมี
นักเรียนคนใดเลยที่จะไมไดรับผลกระทบจากความวิตกกังวลน้ี (Harris; & Coy.  2003: online) 

ความวิตกกังวลในการสอบจัดเปนความวิตกกังวลที่มีตอสถานการณเฉพาะ (Situation-
specific anxiety) โดยมีสถานการณการสอบที่กดดันเปนตัวเราใหบุคคลเกิดความวิตกกังวลขึ้น 
(Beck.  1972: 343-357) เน่ืองจากกลัววาจะทําขอสอบไมได หรือทําไดไมดีเทากับมาตรฐานที่ตน
และบุคคลรอบขางตั้งไว จากการรวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวของกับความวิตกกังวลในการสอบของ
เฮมบรี (Hembree.  1988: 56) พบวา ความวิตกกังวลในการสอบมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์  
ทางวิชาการเปนลบในทุกดาน โดยเฉพาะเกรดเฉลี่ยและคะแนนสอบในรายวิชาน้ันๆ กลาวคือ  
ความวิตกกังวลในการสอบจะสงผลกระทบตอความสามารถในการเรียนรู รวมถึงประสิทธิภาพ     
ในการเรียนและการทําแบบทดสอบ โดยบุคคลที่มีความวิตกกังวลในการสอบสูงจะคิดหมกมุนอยูกับ
ตนเองจนไมสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมเมื่อตองเผชิญกับเง่ือนไขการวัดและประเมินผล 
เปนเหตุใหนักเรียนหลายตอหลายคนทําคะแนนสอบไดไมดีเทาที่ควรทั้งที่มีระดับสติปญญาและ
ความสามารถเพียงพอ เน่ืองจากระดับความวิตกกังวลในการสอบที่สูงไปรบกวนระบบความคิด 
ความจําของบุคคล เม่ือบุคคลไมสามารถควบคุมสภาวะอารมณของตนเองได ก็จะกอใหเกิดความ 
ตึงเครียดที่สูงขึ้นจนไมมีสมาธิจดจอกับสิ่งที่ทํา และอาจสงผลใหบุคคลรีบผละหนีออกไปจาก
สถานการณการสอบโดยที่ยังไมไดตรวจทานคําตอบใหเรียบรอยกอนดวย จึงสรุปไดวา ยิ่งนักเรียนมี
ความวิตกกังวลสูงเทาใด ก็จะยิ่งมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการต่ําเทาน้ัน (Simon; & Bibb.  1974: 
366-369; Zeidner.  1990: 145-160; Harris; & Coy.  2003: online)  

นอกจากนี้ ระดับความวิตกกังวลในการสอบท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงยังมีความสัมพันธอยาง
มาก กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ จากการศึกษาของดริสโคลล โฮลท และฮันเตอร (Driscoll, 
Holt; & Hunter.  2005: 1, 9) พบวา ระดับความวิตกกังวลในการสอบมีความสัมพันธทางลบกับ
คะแนนสอบอยางใกลชิด กลาวคือ กลุมที่ไดรับกระบวนการลดความวิตกกังวลสามารถทําคะแนน
เพ่ิมสูงขึ้นกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งระดับความสัมพันธดังกลาวสูงถึง .82 (p<.002)     
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ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของบอนด (Bond.  1977: 97) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบระดับความ    
วิตกกังวลของนักเรียนกอนถึงวันสอบและกอนเร่ิมทําการทดสอบ พบวา นักเรียนที่มีระดับความ 
วิตกกังวลเพิ่มสูงขึ้นมากในวันสอบ ทําคะแนนไดต่ํากวานักเรียนที่มีระดับความวิตกกังวลเพ่ิมสูงขึ้น
เล็กนอยหรือมีระดับความวิตกกังวลลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ในเม่ือความวิตกกังวลในการสอบเปนตัวทํานายหลักของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ซานสจิรี 
และเซล (Sansgiry; & Sail.  2006: 1) จึงไดเสนอแนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการวาควร
จะเนนไปในดานการลดความวิตกกังวลในการสอบเปนหลัก เนื่องจากระดับความวิตกกังวลที่เพ่ิม
สูงขึ้นจะไปรบกวนกระบวนการคิดและการทําขอสอบ ดังน้ัน ผูคุมสอบจึงควรควบคุมระดับความ
วิตกกังวลในวันสอบของนักเรียนใหเพ่ิมขึ้นนอยที่สุด และหากเปนไปไดควรหาวิธีที่จะชวยลดความ
วิตกกังวลของนักเรียนในวันสอบดวย   

วิธีหน่ึงที่จะชวยลดระดับความวิตกกังวลในการสอบของนักเรียนไดนั่นก็คือการ
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศภายในหองสอบ โดยการใชเสียงดนตรีที่นุมนวลเปดคลอภายในหองสอบ
เพ่ือสรางบรรยากาศที่ผอนคลายและลดความวิตกกังวลในการสอบของนักเรียน (Bushnell.  1978: 
Abstract, 3, 10; Hanshaw.  1982: 16; Hembree.  1988: 73) ซึ่งกลุมที่จะไดรับประโยชนจาก
กระบวนการลดความวิตกกังวลนี้ และสามารถทําคะแนนสอบเพ่ิมขึ้นไดมากที่สุดคือกลุมที่มีระดับ
ความวิตกกังวลในการสอบสูง (Driscoll, Holt; & Hunter.  2005: 9-10) เน่ืองจากเสียงดนตรีทําให
บรรยากาศที่ตึงเครียดภายในหองสอบกลายเปนบรรยากาศที่สงบ ผอนคลาย ทําใหบุคคลรูสึกอุนใจ 
และชวยใหสถานการณการสอบที่รูสึกวายาวนานนั้นสั้นลง ลดความนาเบื่อหนาย และปองกันการ
เกิดความวิตกกังวล โดยเฉพาะเมื่อบทเพลงที่เปดน้ันเปนบทเพลงที่กลุมตัวอยางชอบ (Mowesian; 
& Heyer.  1973: 108; สถาพร กลางคาร.  2540: บทคัดยอ) จากการศึกษาของเฮยเนส (Haynes.  
2003: 33) พบวา กลุมที่ทําการสอบโดยมีเสียงดนตรีคลอมีระดับความวิตกกังวลลดลงต่ํากวากลุมที่
ทําการสอบโดยไมมีเสียงดนตรีคลออยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่ฮารดี (Hardie.  1990: 1943-A) 
พบวา กลุมที่ทําการทดสอบโดยไมมีเสียงดนตรีคลอนั้นมีระดับความวิตกกังวลเพิ่มสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ สอดคลองการวิจัยของสแตนตัน (Stanton.  1975: 80, 82) ที่พบวา การเปดเสียงดนตรี
คลอระหวางการเตรียมพรอมกอนที่จะเริ่มทําการทดสอบสามารถลดระดับความวิตกกังวลในการ
สอบของนักเรียนลงได ทําใหกลุมตัวอยางรูสึกผอนคลายและลดความตึงเครียด จากการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางจํานวนหนึ่งระบุวา พวกเขาสามารถสัมผัสไดถึงความนุมนวลของเสียงดนตรีในขณะที่
พวกเขานั่งประจําที่ และรูสึกพรอมที่จะเผชิญกับสถานการณการสอบที่กําลังจะเขามาถึงอีกดวย  

ดนตรีประเภทหนึ่งที่ใหคุณประโยชนตอมนุษยมากท่ีสุด คือ ดนตรีคลาสสิค ซึ่งเปนดนตรี
ที่มีความเปนอมตะ ทรงคุณคา มีความสมบูรณแบบ และถือเปนจุดสูงสุดของแนวดนตรีและ        
คีตนิพนธ นอกจากนี้ ดนตรีคลาสสิคที่เกิดในยุคบาโรคยังไดรับความสนใจเปนพิเศษ เน่ืองจาก
ลักษณะเฉพาะของดนตรีในยุคน้ีสามารถชวยพัฒนาศักยภาพดานตางๆ และยังชวยลดอารมณทาง
ลบของมนุษย ชวยใหเกิดการผอนคลาย ลดความตึงเครียดและความวิตกกังวล ในขณะเดียวกันก็
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู การประมวลขอมูล ชวยใหจิตใจจดจอมีสมาธิมากขึ้น นอกจากน้ี 
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ยังมีงานวิจัยที่รองรับวาดนตรีบาโรคสามารถเพิ่มคลื่นสมองระดับอัลฟาในสมองทั้งสองซีกได ทําให
รางกายและจิตใจสงบ และชวยใหบุคคลพัฒนาความสามารถในการเรียนรูและความคิดสรางสรรคอีก
ดวย (จเร สําอางค.  2550: 42) 

นอกจากสถานการณการสอบที่อาจสงผลกระทบตอระดับความวิตกกังวลในการสอบของ
นักเรียนแลว บุคลิกภาพก็อาจเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหระดับความวิตกกังวลของ แตละบุคคลแตกตาง
กันออกไป จากการศึกษาของแบดเดอเลย (Baddeley.  1997: 288) พบวา ผูที่มีบุคลิกภาพแบบ
เก็บตัว (Introvert) จะมีระดับความวิตกกังวลสูงกวาผูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extravert) 
นอกจากน้ี ผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวยังมีความไวตอเสียงรบกวนมากกวาผูที่มีบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัวอีกดวย ทําใหผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวไดรับผลกระทบจากเสียงรบกวนมากกวาหากตอง
ทํากิจกรรมที่ใชความคิดภายใตเสียงรบกวน (Smith.  1968; Shanmugan; & Santhanam.  1964; 
Furnham; & Strbac.  2002) โดยเสียงรบกวนเหลาน้ันอาจมาจากเสียงพูดคุย เสียงอึกทึกครึกโครม 
เสียงการจราจรบนทองถนน รวมถึงเสียงดนตรีที่หนักหนวงรุนแรง อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของ
ศาสตราจารยนอรธ (North.  2008) แหงมหาวิทยาลัย Herion-Watt ประเทศสกอตแลนด ที่ไดเก็บ
ขอมูลรสนิยมการฟงเพลงจากกลุมตัวอยางกวา 36,000 คนทั่วโลก พบวา รสนิยมในการเลือกฟง
เพลงแตละแนวนั้นแตกตางกันไปตามบุคลิกภาพของผูฟง โดยผูที่มีบุคลิกภาพเก็บตัวสวนใหญจะ
เลือกฟงเพลงประเภทเพลงคลาสสิค นอกจากนั้น ผูที่เลือกฟงเพลงคลาสสิคสวนใหญจะมีบุคลิกภาพ
เรียบงายสบายๆ มีความเช่ือม่ันในตนเองสูง และมีความคิดสรางสรรค ในขณะท่ีผูที่มีบุคลิกภาพ
แบบแสดงตัว มักเลือกฟงเพลงประเภทแจส โซล บลูส คันทรี แรพ เรกเก ร็อค และเฮฟวีเมทัล สรุป
ไดวา บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว จะมีแนวโนมของระดับความวิตกกังวลในการสอบที่สูงกวา 
และไดรับผลกระทบจากเสียงรบกวนมากกวาบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบของบุคคลดวย  

จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับดนตรี บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-    
แสดงตัว และความวิตกกังวลในการสอบแลว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา การเปล่ียนแปลง
บรรยากาศภายในหองสอบโดยการใชเสียงดนตรีประเภท “ดนตรีคลาสสิคในยุคบาโรค” (Classical 
music from the Baroque period) ซึ่งเปนแนวเพลงที่สงผลดีตอประสิทธิภาพในการทํากิจกรรม
ตางๆ ของบุคคล รวมถึงชวยลดระดับความวิตกกังวลในการสอบ จะสงผลตอกลุมตัวอยางที่มี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวแตกตางกันหรือไม อยางไร ผลการวิจัยน้ีจะแสดงวาเสียงดนตรีมี
คุณสมบัติที่ชวยในการผอนคลายความตึงเครียด ความวิตกกังวล ชวยทําใหบุคคลเกิดความสงบ
ม่ันคงในจิตใจ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดจริงหรือไม อยางไร ผลการวิจัย
ในครั้งน้ีจะเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูที่จะนําเสียงดนตรีไปใชในการจัดสภาพแวดลอมในการสอบหรือ
ในสถานการณอ่ืนไดอยางเหมาะสมตอไป  
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ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลของเสียงดนตรีตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบ  
2. เพ่ือศึกษาผลของบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบและ     

ความวิตกกังวลในการสอบ  
3. เพ่ือศึกษาผลปฏิสัมพันธระหวางเสียงดนตรีและบุคลิกภาพตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบ

และความวิตกกังวลในการสอบ  
 

ความสําคัญของการวิจัย 
ไดผลการวิจัยที่ใหคําตอบวา เสียงดนตรีคลาสสิคสงผลตอระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบและ

ระดับความวิตกกังวลในการสอบของนิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวหรือไม อยางไร 
รวมถึงไดคําตอบวาผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบมีความสัมพันธกันหรือไม 
อยางไร เพ่ือเปนขอมูลสําหรับครู อาจารย ผูบริหารสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการทดสอบ ไดนําผลการวิจัยไปใชในการจัดสภาพแวดลอมในการสอบหรือสถานการณอ่ืนๆ     
ที่อาจกอใหเกิดความวิตกกังวล โดยนําเสียงดนตรีคลาสสิคไปใชในโรงเรียน โรงพยาบาล หรือ
สถานที่ทํางาน เพ่ือลดอาการประหมา หวาดหวั่น และความรูสึกไมม่ันคงปลอดภัยของบุคคล 
รวมถึงชวยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการทํากิจกรรมตางๆ ของบุคคลใหสูงขึ้นดวย  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุมตัวอยางของการวิจัย  

เปนนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-4 วิชาเอกจิตวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 156 
คน โดยผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบวัดบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัวเพ่ือแบงกลุม แลวจึงทําการสุม
อยางงายโดยการจับฉลากกลุมตัวอยางดังกลาวเขาสูกลุมทดลองและกลุมควบคุมในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน  

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก เง่ือนไขการทดลอง แบงเปน 
- เง่ือนไขเสียงดนตรี  
- เง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ 

2. ตัวแปรแบงกลุม ไดแก บุคลิกภาพ แบงเปน 
- บุคลิกภาพแบบเก็บตัว  
- บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
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3. ตัวแปรตาม ไดแก  
- ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ 
- ความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง 

4. ตัวแปรรวม ไดแก ความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลอง  
 

นิยามปฏิบัติการ 
1. ผลสัมฤทธิ์ ในการสอบ หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบอาน         

จับใจความโดยใชบทความที่ตัดตอนมาจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เด็กชายจากดาวอ่ืน” ของ  
วาวแพร (2531) ซึ่งผูวิจัยไดสรางแบบวัดน้ีขึ้นเอง มีลักษณะเปนแบบปรนัยเติมคําในชองวางจํานวน 
32 ขอ และแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 31 ขอ มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 63 คะแนน โดย
นิสิตที่ไดคะแนนจากแบบทดสอบอานจับใจความสูงแสดงวามีผลสัมฤทธิ์ในการสอบมากกวานิสิตที่
ไดคะแนนต่ํา 

2. ความวิตกกังวลในการสอบ หมายถึง สภาวะทางจิตใจที่บุคคลรูสึกไมม่ันคง       
ไมปลอดภัยเม่ือตองเผชิญกับเหตุการณหรือสถานการณการสอบ ซึ่งบุคคลจะมีการตอบสนองทาง
รางกาย โดยมีอาการกระสับกระสาย หัวใจเตนแรง เหง่ือออก และมีการตึงตัวของกลามเน้ือ รวมถึง
การตอบสนองทางจิตใจ โดยจะรูสึกตึงเครียด กระวนกระวายใจ ประหมา ทอแท หมนหมอง 
หวาดหวั่น และหวาดกลัว  

ผูวิจัยวัดระดับความวิตกกังวลในการสอบโดยใชแบบวัดที่พัฒนามาจากแบบสอบถาม
ความวิตกกังวลในการสอบของ นพวัน สุขสําราญ (2547: 81-83) มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 
(Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแตมากที่สุดถึงนอยที่สุด จํานวน 18 ขอ ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาเปนแบบวัด
คูขนานสองฉบับ คือ แบบวัดความวิตกกังวลในการสอบฉบับกอนดําเนินการทดลอง และแบบวัด
ความวิตกกังวลในการสอบฉบับหลังดําเนินการทดลอง โดยนิสิตที่ไดคะแนนจากแบบวัดความ   
วิตกกังวลในการสอบสูงแสดงวามีความวิตกกังวลในการสอบมากกวานิสิตที่ไดคะแนนต่ํา 

3. เง่ือนไขการทดลอง หมายถึง สถานการณการสอบที่ผูวิจัยกําหนดใหแก กลุม
ตัวอยางในกลุมทดลองและกลุมควบคุม แบงออกเปน 2 เง่ือนไข ไดแก 

3.1 เง่ือนไขเสียงดนตรี หมายถึง สภาพการณที่มีเสียงดนตรีที่ผอนคลายเปดคลอ
ตลอดระยะเวลาที่กลุมตัวอยางอยูภายในหองสอบ โดยเสียงดนตรีที่ผูวิจัยเลือกใชในงานวิจัยน้ีเปน 
“ดนตรีคลาสสิคในยุคบาโรค” (ค.ศ.1600-1750) ที่มีอัตราจังหวะประมาณ 60 คร้ังตอนาที มีกระสวน
จังหวะคงที่สมํ่าเสมอ มีทวงทํานองนุมนวลออนหวาน และใชบันไดเสียงเมเจอรเปนบันไดเสียงหลัก  

3.2 เง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ หมายถึง สภาพการณปกติที่ไมมีการเปดเสียง
ใดๆ ตลอดระยะเวลาที่กลุมตัวอยางอยูภายในหองสอบ 
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4. บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว หมายถึง แนวโนมพฤติกรรมของบุคคลที่แสดง
ออกมาในลักษณะตรงกันขามกันในดานตางๆ ตอสังคมและบุคคลอ่ืนรอบขาง แบงออกเปน  

4.1 บุคลิกภาพแบบเก็บตัว หมายถึง บุคคลที่มีแนวโนมปลีกตัวออกจากสังคม
และคนรอบขาง ขี้อาย มองโลกในแงราย เจาอารมณ และเพอฝน  

4.2 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว หมายถึง บุคคลที่มีแนวโนมเขาหาสังคมและคนรอบ
ขาง ชอบสังคม ใจกวาง ชอบผจญภัย มีความเปนผูนํา และชอบความเปนอิสระ  

ผูวิจัยวัดลักษณะบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวโดยใชแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ
แสดงตัวและบุคลิกภาพเก็บตัว ของทัดเทพ ทองพับ (2547: 136-139) มีลักษณะเปนแบบวัดชนิด
ขอความ 2 ตัวเลือก จํานวน 90 ขอ ลักษณะของขอคําถามจะเปนประโยคที่เก่ียวกับคุณลักษณะของ
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัว โดยนิสิตที่ไดคะแนนจากแบบวัดบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัวสูง
แสดงวามีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมากกวานิสิตที่ไดคะแนนต่ํา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยสนใจวาเง่ือนไขการทดลองและบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวสงผล

ตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองหรือไม อยางไร โดยมี
ความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองเปนตัวแปรรวม ผูวิจัยจึงขอนําเสนอเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังภาพตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

(ตัวแปรอิสระ) 

เงื่อนไขสถานการณการสอบ 

(ตัวแปรแบงกลุม) 

บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตวั 

(ตัวแปรตาม) 

ผลสัมฤทธ์ิในการสอบ 
 

ความวติกกังวลในการสอบ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. กลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบสูงกวากลุมที่ไดรับเง่ือนไข

สภาพการณธรรมชาติ  
2. กลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง    

ต่ํากวากลุมที่ไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ เม่ือควบคุมความวิตกกังวลในการสอบกอน
ดําเนินการทดลอง 

3. กลุมที่ มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบสูงกวากลุมตัวอยางที่ มี
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว  

4. กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง    
สูงกวากลุมตัวอยางที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว เม่ือควบคุมความวิตกกังวลในการสอบกอน
ดําเนินการทดลอง 

5. กลุมที่ไดรับเง่ือนไขการการทดลองแตกตางกันและมีบุคลิกภาพแตกตางกันมี
ผลสัมฤทธิ์ในการสอบแตกตางกัน 

6. กลุมที่ไดรับเง่ือนไขการการทดลองแตกตางกันและมีบุคลิกภาพแตกตางกันมีความ
วิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองแตกตางกัน เม่ือควบคุมความวิตกกังวลในการสอบกอน
ดําเนินการทดลอง 

 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
1. เอกสารที่เก่ียวของกับดนตร ี

1.1 ดนตรีเพ่ือการลดความวิตกกังวลและเพ่ิมประสิทธภิาพการเรียนรู 
1.2 ความหมายของดนตรี 
1.3 ความสําคญัของดนตรีตอมนุษย 
1.4 ผลของดนตรีตอรางกายและจิตใจ 
1.5 องคประกอบของดนตรี 
1.6 ประเภทของดนตรี 

 
2. เอกสารที่เก่ียวของกับดนตรีและความวติกกังวลในการสอบ 

2.1 ความวติกกังวลในการสอบ 
- มโนทัศนของความวติกกังวลในการสอบ 
- งานวิจัยที่เก่ียวของกับความวิตกกังวลในการสอบ 

2.2 ดนตรีกับความวติกกังวลในการสอบ 
2.3 มโนทัศนของความวติกกังวล 

- ความหมายของความวติกกังวล 
- สาเหตุของความวติกกังวล 
- ลักษณะของความวติกกังวล 
- ระดับของความวติกกังวล 
- ผลของความวิตกกังวล 
- การวัดความวิตกกังวล 

 
3. เอกสารที่เก่ียวของกับดนตรีและบุคลิกภาพแบบเก็บตวั-แสดงตวั 

3.1 บุคลิกภาพแบบเก็บตวั-แสดงตัว 
3.2 ดนตรีกับบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว 
3.3 มโนทัศนของบุคลิกภาพ  

- ความหมายของบุคลิกภาพ 
- ความสําคัญของบุคลิกภาพ 
- องคประกอบของบุคลิกภาพ 
- การวัดและประเมินบุคลกิภาพ 
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1. เอกสารที่เก่ียวของกับดนตรี 
ในงานวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยจะขอนําเสนอตัวแปรเฉพาะที่ผูวิจัยสนใจศึกษาไวเปนอันดับแรก   

แลวจึงนําเสนอมโนทัศนของตัวแปรดังกลาวในภาพรวมไวเปนอันดับถัดไป 
1.1 ดนตรีเพ่ือการลดความวิตกกังวลและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู 

ผูวิ จัยไดทําการศึกษาคนควางานวิจัยทางดนตรีหลายฉบับทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ พบผลการวิจัยที่ใหขอคนพบที่สอดคลองกันวา ดนตรีสามารถพัฒนามนุษยในดาน
ตางๆ ไมวาจะเปนดานจิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา สุขภาพ บุคลิกภาพ รวมถึงประสิทธิภาพใน
การทํากิจกรรมและการเรียนรู ดนตรีที่ใหคุณประโยชนตอมนุษยมากท่ีสุด คือ ดนตรีคลาสสิค 
(Classical music) อันเปนดนตรีที่มีความเปนอมตะ ทรงคุณคา มีความสมบูรณแบบ และถือเปน
จุดสูงสุดของแนวดนตรีและคีตนิพนธทั้งปวง เนื่องจากดนตรีคลาสสิคนั้นเพียบพรอมไปดวย
องคประกอบทางดนตรีที่สําคัญอยางครบถวน ไมวาจะเปนเสียงประสานที่กลมกลอม ทวงทํานองที่
ไพเราะ รื่นหู การผสมผสานกันอยางกลมกลืนของเสียงจากเคร่ืองดนตรีทุกประเภท กระสวนจังหวะ 
(Rhythm) และอัตราจังหวะ (Tempo) ที่หลากหลายและแตกตางกันไปในแตละบทเพลง ความ
ประณีตบรรจงในการประพันธ และการถายทอดทางอารมณที่ลึกซึ้ง ปจจัยเหลาน้ีลวนสงผลใหผูที่
ไดรับฟงดนตรีคลาสสิคเกิดการพัฒนาในดานตางๆ มากมาย ไมวาบุคคลน้ันจะอยูในชวงอายุใด  

 
ผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้น (อริยะ สุพรรณเภษัช.  2545; ประพันธศักด์ิ พุมอินทร.  

ออนไลน; Hinton; & Rausher.  2006; จเร สําอางค.  2547) พบวา ถาเด็กทารกไดฟงเพลง    
คลาสสิคที่คัดสรรแลว เม่ือเด็กโตขึ้นจะมีพัฒนาการทั้งทางรางกายและสมองเร็วกวาเด็กปกติ คือ 
ความสามารถทางการไดยิน การใชกลามเน้ือ การพูด การอาน สมาธิ และการตอบสนองโดยทั่วไป
ดีกวาเด็กปกติ และยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมองซีกขวาซึ่งใชในเรื่องความคิด
สรางสรรคอีกดวย การฟงดนตรีนั้นถาเปนไปอยางตั้งใจ มีอารมณจดจออยูกับทํานองเพลงและ
ติดตามทํานองเพลงหรือลีลาการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีแนวตางๆ ไปตลอด ก็จะเปนการกําหนดใจ
ใหจดจออยูกับที่ซึ่งจะทําใหเกิดสมาธิได จากผลการวิจัยทั้งไทยและตางประเทศตางก็ไดขอสรุปที่
ตรงกันวา ดนตรีคลาสสิคเปนดนตรีที่ดีที่สุดประเภทหนึ่งสําหรับการผอนคลายและสรางสมาธิ 
รวมถึงสงผลดีตอการทํางานของสมอง ชวยบรรเทาอาการเจ็บปวด ลดความวิตกกังวล ลดความ   
ตึงเครียด รวมถึงชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน (สุธาตุ ติงสะ.  2532; พัชรา พุมพชาติ.  
2533; บังอร เครียดชัยภูมิ.  2533; จันทรเพ็ญ สุภาผล.  2535; ฉัตรชุดา เธียรปรีชา.  2537; พชระ 
แกวไซเทียน.  2539; จเร สําอางค.  2547; สุวรรณา กอนทอง.  2547; Stanton.  1975; Bushnell.  
1978; Tame.  1984; Guzzetta.  1989; Hardie.  1990; Ivanov; & Geake.  2003; Haynes.  
2003; Lesiuk.  2005; David.  2006; McMaster.  2007; Metzner.  2008) 

 
 



 10 

นอกจากน้ี ดนตรีคลาสสิคที่เกิดในยุคบาโรค (Baroque period ค.ศ.1600-1750) ยัง
ไดรับความสนใจจากนักวิจัยและนักวิชาการเปนพิเศษ เน่ืองจากลักษณะเฉพาะของดนตรีในยุค    
บาโรคนั้นสามารถชวยพัฒนาศักยภาพดานตางๆ และยังชวยลดอารมณทางลบของมนุษยไดอีกดวย 
โดยพบวาบทเพลงบรรเลงในยุคบาโรคที่มีอัตราจังหวะประมาณ 60 คร้ังตอนาที (60 bpm) นั้นชวย
ใหเกิดการผอนคลาย ลดความตึงเครียด ความวิตกกังวล ลดความเจ็บปวด ในขณะเดียวกันก็ชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู การประมวลขอมูลและการดึงขอมูลที่เก็บไวออกมาใช และยังชวยให
จิตใจจดจอมีสมาธิมากขึ้นอีกดวย ลักษณะของกระสวนจังหวะและการแปรทํานอง (Rhythmic and 
melodic variations) ของดนตรีในยุคบาโรคนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวทํานองหลักหนึ่งๆ ซึ่งมักจะ
มีรูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical pattern) เขามาเกี่ยวของเสมอ (Lozanov.  n.d.; online.) 
ทําใหดนตรีในยุคบาโรคชวยเพ่ิมขีดความ สามารถในดานการใหเหตุผลเชิงมิติสัมพันธและชวยเพิ่ม
ความสําเร็จทางวิชาการ (Shore.  2002) นอกจากน้ี การประพันธโดยใชเทคนิคเคาทเตอรพอยท
ของดนตรีในยุคบาโรคยังทําใหบทเพลงมีจังหวะที่สมํ่าเสมอ กอใหเกิดความสงบและความมั่นคงใน
จิตใจได 

 
มีผลการวิจัยมากมายรองรับวา ดนตรีในยุคบาโรคสามารถเพิ่มคลื่นสมองระดับอัลฟา 

(Alpha wave = 7-14 Hz) ในสมองทั้งสองซีกได เน่ืองจากความถี่ของการสั่นพอง (Resonance) 
ของดนตรีในยุคบาโรคนั้นอยูที่ประมาณ 10 เฮิรทซ ซึ่งตรงกับจุดก่ึงกลางของชวงพิสัยอัลฟาพอดี 
(Broome.  2005: online) ในระดับอัลฟานี้ สมองจะผลิตฮอรโมนเอนดอรฟน (Endorphin) และ    
เซโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเปนสารที่กอใหเกิดความสุขและยับยั้งความเครียด อีกทั้งยับยั้งการหลั่ง
ฮอรโมนอดรีนาลิน (Adrenaline) และคอรติโคสเตียรอยด (Corticosteroid) ซึ่งทําใหรางกายและ
จิตใจสงบ ชวยผอนคลายความตึงเครียดและความวิตกกังวล อีกทั้งยังชวยใหบุคคลพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูและความคิดสรางสรรคอีกดวย (จเร สําอางค.  2550: 42) โดยเฉพาะเม่ือ
ดนตรีในยุคบาโรคน้ันๆ มีอัตราจังหวะประมาณ 60 bpm ซึ่งชากวาหรือใกลเคียงกับอัตราการเตน
ของหัวใจ จังหวะภายในรายกายของบุคคลซ่ึงประกอบไปดวย อัตราการเตนของหัวใจ คลื่นสมอง 
และความดันโลหิต จะถูกดึงใหชาลงและผสมผสานเปนอันหน่ึง อันเดียวกับอัตราจังหวะจากบทเพลง
ที่ไดยิน ทําใหบุคคลรูสึกสงบผอนคลาย (Lozanov.  n.d.; citing Gray.  online.) ทั้งน้ี มีผูทําการ 
ศึกษาคลื่นสมองท่ีวัดไดจากกลุมตัวอยางที่ฟงดนตรีบาโรคดวยเคร่ือง EEG พบวาคลื่นสมองของ
กลุมตัวอยางนั้นใกลเคียงกับกลุมที่นั่งสมาธิมาก สอดคลองกับการทดลองในเด็กอายุ 4 ป ที่กลุม
ทดลองจะไดรับการเปดเพลงคลาสสิคเปนระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงตอวัน สวนกลุมควบคุมจะไมมีการ
เปดเพลงใดๆ หลังจากที่ทดลองผานไประยะหนึ่งจึงไดตรวจวัดการทํางานของสมอง พบวาสมอง
ของกลุมทดลองมีการรวมตัวหรือเกาะกลุมกันของเซลลประสาท (Coherence) มากกวา และมี
ระยะเวลาที่คลื่นสมองอยูในระดับอัลฟานานกวา ซึ่งหมายความวาสมองของกลุมทดลองนั้นอยูใน
ภาวะที่จะเรียนรูไดดีกวา (จเร สําอางค.  2550: 42-43)  
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ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดเลือกใชดนตรีบรรเลงประเภท “ดนตรีคลาสสิคในยุคบาโรค” 
(Classical music from the baroque period) เ พ่ือลดความวิตกกังวลในการสอบและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทําแบบทดสอบ เน่ืองจากดนตรีคลาสสิคเปนดนตรีที่ดีที่สุดประเภทหนึ่งสําหรับ
การผอนคลาย สรางสมาธิ ลดความตึงเครียดและความวิตกกังวล รวมทั้งสงผลดีตอการทํางานของ
สมอง และยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิคในยุคบาโรคที่มีอัตรา
จังหวะประมาณ 60 ครั้งตอนาที มีบันไดเสียงเมเจอร (Major scale) เปนบันไดเสียงหลัก และมี
กระสวนจังหวะที่คงท่ี สมํ่าเสมอ ทําใหบุคคลเกิดความสงบมั่นคงในจิตใจ อีกทั้งยังชวยเพ่ิมคลื่น
สมองระดับอัลฟาซ่ึงสงผลดีตอกระบวนการคิดและการเรียนรูอีกดวย โดยจะทําการเปดเสียงดนตรี
หลังจากที่กลุมตัวอยางในกลุมทดลองทําแบบวัดความวิตกกังวล ในการสอบฉบับกอนดําเนินการ
ทดลองแลวเสร็จ โดยผูวิจัยไดจัดเรียงเพลงที่มีอัตราจังหวะชา และมีความกลมกลืนกันของ
องคประกอบทางดนตรี เพ่ือสรางบรรยากาศที่สงบ (Soothe) ใหกลุมตัวอยางเกิดความรูสึก      
ผอนคลาย และจัดเรียงบทเพลงตอๆ ไปโดยถือเอาอัตราจังหวะ อารมณของบทเพลง น้ําเสียง และ
บันไดเสียงเปนสําคัญ กลาวคือ เปนบทเพลงที่มีอัตราจังหวะใกลเคียงกับบทเพลงกอนหนา           
มีอารมณของเพลงคลายคลึงกัน มีน้ําเสียงและพ้ืนผิวของดนตรีสอดคลองกัน และมีบันไดเสียงที่มี
ลักษณะเดียวกัน 

 
1.2 ความหมายของดนตรี 

ดนตรี เปนสิ่งที่อยูคูกับมนุษยชาติมาชานาน เปนส่ิงที่ธรรมชาติใหมาพรอมๆ กับชีวิต
มนุษยโดยท่ีมนุษยเองไมรูตัว ดนตรีเปนทั้งศาสตรและศิลปอยางหน่ึงที่ชวยใหมนุษยมีความสุข 
สนุกสนานร่ืนเริง ชวยผอนคลายความเครียดทั้งทางตรงและทางออม เปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจ
ของมนุษยใหเกิดความสงบและผอนคลาย มีความเบิกบานหรรษา เปนศิลปะท่ีอาศัยเสียงเปนสื่อใน
การถายทอดอารมณและความรูสึกตางๆ ไปสูผูฟง เปนศิลปะที่งายตอการสัมผัส ในการดํารงชีพของ
มนุษยตั้งแตเกิดจนตายลวนมีดนตรีเขามาเก่ียวของอยางหลีกเลี่ยงไมได  

คําวาดนตรี วามาจากภาษาสันสกฤต คือ ตันตริ แปลวา สายหรือเคร่ืองสาย ตรงกับ
คําภาษาอังกฤษวา Music หมายถึงศิลปะและศาสตรของการรอยกรองเสียง หรือเสียงเคร่ืองดนตรี
เขาเปนทํานอง เสียงประสาน จังหวะ ลีลา และกระแสเสียง เพ่ือใหบทเพลงมีโครงสรางที่สมบูรณ 
และกอใหเกิดความสะเทือนอารมณ 

ดนตรีถูกพัฒนาขึ้นมาจากการแสดงออกทางอารมณ ไมวาดีใจ เสียใจ โกรธ กลัว รัก 
หรือแมแตความเชื่อถือศรัทธาในสิ่งที่มองไมเห็น ผานออกมาเปนเสียงตางๆ อาจกลาวไดวา ดนตรี
เปนเรื่องของศิลปะที่เก่ียวของกับเสียงซึ่งมนุษยสรางขึ้น อาจลอกเลียนแบบเสียงจากธรรมชาติ หรือ
เสียงอะไรก็ตามแต แลวนําเสียงน้ันมาเรียบเรียงใหมีระเบียบ และที่สําคัญที่สุด ดนตรีตองมีอารมณ
ในการที่จะสื่อไปยังผูฟง (สุกรี เจริญสุข.  2532: 9) 
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ไดมีผูใหคําจํากัดความหรือความหมายของ “ดนตรี” ไวหลายประการดวยกัน ดังนี้ 
 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 394) ไดใหความหมายวา ดนตรี 

หมายถึง เสียงที่ประกอบกันเปนทํานองเพลง เคร่ืองบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทําใหรูสึกเพลิดเพลิน หรือ
เกิดอารมณรัก โศก หรือร่ืนเริง เปนตน ไดตามทํานองเพลง 

สุกรี เจริญสุข (2518: 18) ไดใหความหมายของดนตรีวา หมายถึง เสียงที่ถูกนํามา
เรียบเรียงอยางมีศิลปะขึ้นเปนบทเพลง เปนเสียงที่มีความงดงาม เปนงานศิลปะที่มนุษยสรางขึ้นโดย
อาศัยเสียงเปนสื่อในการถายทอดความรูสึกของศิลปน โดยการปรุงแตง จัดสรรโครงสรางของเสียง
ใหมีความหมายในตัวของมันเองโดยไมตองอาศัยคําพูดใดๆ และสามารถแสดงออกซ่ึงอารมณได
อยางกวางขวาง  

กีรติ บุญเจือ (2518: 389) อธิบายวา ดนตรีเปนศิลปะที่เนนการใช “เสียง” เปนส่ือ 
หากเสียงเหลาน้ีเปนไปโดยธรรมชาติ เชน ฟารอง ฟาผา เสียงนํ้าไหล หรือเสียงที่เกิดจากการ
กระทบระหวางของสองสิ่ง ยังไมอาจวาจะเรียกเปนเสียงของดนตรี ความลึกซ้ึงในเสียงดนตรี 
ความคิด และจินตนาการจะมีความสัมพันธกับลีลาของบทเพลงได ยอมตองอาศัยการรอยกรอง
ระดับเสียงนั้นๆ ใหเกิดความงดงาม ความไพเราะ สอดแทรกดวยอารมณและการสรางสรรค ศิลปะ
การดนตรีเปนปรากฏการณในสังคมของมวลมนุษยที่เกิดขึ้นจากแรงกระตุน แรงสรางสรรคที่มีอยู
พรอมในจิตใจของคีตกวี และถายทอดความงามนั้นออกมา  

วิรัช ซุยสูงเนิน (2521: 8) ไดอธิบายเพ่ิมเติมวา ดนตรีนั้นนอกจากจะเปนเรื่องของ
ศิลปะแลว ยังเปนเรื่องของศาสตรอีกดวย ดังจะเห็นไดจากกฎเกณฑและหลักการอันเปนพ้ืนฐานทาง
ดุริยางคศาสตรที่ มีการวางไวกวา 500 ปมาแลวกอนคริสตกาล ตั้งแตยุคของพีทากอรัส 
(Pythagoras.  580-500 BC) รวมถึงการตั้งทฤษฎีบันไดเสียง Pythagorean ที่แมในปจจุบันจะถูก
ลดความนิยมลง แตก็ถือวาเปนการวางรากฐานที่สําคัญของทฤษฎีดนตรีในปจจุบัน 

กําธร สนิทวงศ ณ อยุธยา (2514: 1) อธิบายวา ดนตรีเปนเคร่ืองมือ (Tools) สําหรับ
ไวสื่อความคิด (Idea) ความนึกฝน (Imagination) และความรูสึก (Emotion) โดยออกมาในรูปของ 
“เสียง” เพ่ือใหตนเองและผูอ่ืนไดชื่นชมชื่นใจ อยางไรก็ตามการที่ผูฟงจะเขาใจภาษาสากลของดนตรี
นี้ไดอยางลึกซ้ึงเพียงใดก็ยอมขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางบุคคล พ้ืนฐานการศึกษา ความรู
เกี่ยวกับดนตรี ตลอดจนประสบการณของผูฟงเปนสําคัญ 

สมโภช รอดบุญ (2518: 8) ไดสรุปความหมายของดนตรีในอีกมุมมองหนึ่งวา ดนตรี 
เปนศาสตรแขนงหนึ่งที่แสดงออกถึงสุนทรียภาพ (Esthetics) ซึ่งเปนความงามที่เราไมสามารถ
มองเห็นไดดวยตา แตเปนความงามที่เรามองเห็นดวยจิตใจและพลังความนึกคิด โดยที่คีตกวีตางๆ 
ไดบรรจงประพันธไวอยางวิจิตรงดงาม เม่ือผูฟงไดฟงแลวเกิดความประทับใจ (Appreciation)     
อันเปนความประทับใจอันเกิดจากเสียงที่บรรเลงตามตัวโนต โดยผานเคร่ืองดนตรีหรือคนรอง มิใช
ความประทับใจอันเกิดจากการเห็นตัวโนตสูงๆ ต่ําๆ 
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เรณู โกศินานนท (2522: 107) กลาวถึงดนตรีวา ดนตรีเปนส่ือภาษาสากลท่ีทั่วโลกจะ
เขาใจกันโดยไมมีขอขัดแยง ไมมีเลือกเช้ือชาติ วรรณะ อายุ เปนส่ือในการสรางสัมพันธภาพระหวาง
มนุษย เปนสวนหนึ่งของชีวิตที่มนุษยยอมรับโดยไมรูตัว 

ลองเฟลโล (ไพบูลย กิจสวัสด์ิ.  2541: 12; อางอิงจาก Longfello.  n.d.) ให
ความหมายไววา ดนตรีเปนภาษาสากลของมนุษยชาติ เสียงของดนตรีคือลําดับเสียงที่ไพเราะ เปน
ศิลปะที่ไมวามนุษยชาติใดภาษาใดเม่ือไดฟงเสียงเพลงหรือเสียงของดนตรีแลวอาจทราบไดวาเปน
เพลงเศรา ออนหวาน สนุกสนาน คึกคัก หรือเขมแข็ง การที่มนุษยตางชาติตางภาษาไดฟงเพลงแลว
มีความเขาใจตรงกัน ดังนั้นเราจึงถือวาดนตรีเปนภาษาสากล 

เทม (Tame.  1984: 151) ไดกลาวเสริมวา ดนตรีเปนมากกวาภาษา เพราะดนตรีเปน
ภาษาของภาษาทั้งปวง กลาวไดวา ในหมูศิลปศาสตรทุกแขนงนั้น ไมมีศิลปะแขนงใดเลยที่จะมีพลัง
เขมแข็งพอที่จะเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงความรูสึกตัว (Consciousness) ของมนุษยไดนอกจาก
ดนตรี 

 
สรุปไดวา ดนตรี หมายถึง เสียงที่เรียงรอยตอเน่ืองกันอยางประณีตบรรจง มีศิลปะ   

มีชีวิตชีวา และสอดคลองสัมพันธกันอยางถูกตองตามฉันทลักษณ โดยที่คีตกวีไดถายทอดอารมณ 
ความคิด ความรูสึกจากภายในออกมาผานทางภาษาและสัญลักษณทางดนตรี แลวจึงอาศัยคนกลาง
อยางนักรอง นักดนตรีเปนผูตีความและปลุกใหโนตดนตรีกลายเปนเสียงเพลงที่มีชีวิตชีวาขึ้นตามที่
คีตกวีประพันธไว เสียงดนตรีจึงสามารถกอใหเกิดอารมณตางๆ แกผูฟงไดมากมาย มนุษยโดย
สวนมากจะสามารถเขาใจอารมณของบทเพลงไดใกลเคียงกัน ไมวาจะมาจากชาติพันธุหรือ
วัฒนธรรมใด ดังนั้น จึงถือไดวาดนตรีเปนภาษาสากลของมนุษยชาติ 

 
1.3 ความสําคัญของดนตรีตอมนุษย 

ดนตรีเปนรูปแบบการสื่อสารทางอารมณที่เกาแกที่สุด (Griffin.  2006: 3; citing 
Menuhin.  1979) สามารถสื่อสารไดกระจางชัดและเขาถึงอารมณของมนุษยไดมากกวาคําพูดที่เปน
นามธรรมอื่นๆ และหากมองในกลุมศิลปศาสตรแลว ดนตรีถือเปนศาสตรที่แสดงออกและสื่อถึง
อารมณไดสูงที่สุด คมสันต วงควรรณ (2546: ออนไลน) ไดใหแงคิดที่นาสนใจเกี่ยวกับความสําคัญ
ของดนตรีและศิลปะตอมนุษยไววา “มนุษยจํานวนมากไมเขาใจวาดนตรีสําคัญอยางไร ดนตรีจะมีคา
ไดอยางไรในเม่ือเราไมสามารถใชมันเพ่ือทําอะไรไดเลย โดยทั่วไปแลวมนุษยเราเขาใจวาของสวน
ใหญสําคัญเพราะเราจําเปนตองใชมัน แตสําหรับดนตรีและงานศิลปอ่ืนๆ เชน ภาพเขียน รูปปน 
ประติมากรรม บทกวี วรรณคดี มีเพียงกลุมคนที่สนใจจริงๆ เทาน้ันที่จะเขาใจและซาบซึ้ง เพราะ
ความสําคัญของมันเปนไปในแงจิตวิทยา (Psychological) ไมใชในแงของการปฏิบัติ (Functional) 
การแสดงออกเหลาน้ีเปนสิ่งที่แยกมนุษยออกจากสัตว เพราะสัตวไมมีดนตรี ไมมีความงามทางศิลป” 
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ดนตรีมีความสําคัญตอชีวิตจิตใจของมนุษยมานานแลว ทั้งในดานความบันเทิง
เริงรมยทางสังคม วัฒนธรรม และจิตใจ (ธีรวรรณ ธีรพงษ.  2536: 12; อางอิงจาก พิชัย ปรัชญา
นุสรณ.  2534: 79) ในการดํารงชีพของมนุษยตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย ไดมีดนตรีเขามาเก่ียวของ
อยางหลีกเลี่ยงไมได อาจสืบเนื่องมาจากความบันเทิงในรูปแบบตางๆ โดยตรงหรืออาจเกิดจาก
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เชน เพลงกลอมเด็ก เพลงประกอบ การทํากิจกรรม 
เพลงที่เก่ียวของในงานพิธีการ เพลงสวดถึงพระผูเปนเจา เปนตน (คมสันต วงควรรณ.  2546: 
ออนไลน) 

สําหรับคนโบราณนั้น เชื่อวาดนตรีคือส่ิงศักด์ิสิทธิ์ สามารถเรียกวิญญาณและขับไลสิ่ง
ชั่วรายทั้งหลายได นอกจากนี้ดนตรียังทําใหพิธีการทางศาสนาดูเครงขรึม นาเชื่อถือศรัทธามากขึ้น 
(ธีรวรรณ ธีรพงษ.  2536: 13; อางอิงจาก โกวิทย ขันธศิริ.  2525: 6) ดนตรีไดถูกพัฒนาขึ้นอยาง
ตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยในเปาประสงคที่หลากหลาย ไมวาจะเปนเพ่ือความ
บันเทิง เพ่ือประกอบการทํากิจกรรม เพ่ือประกอบพิธีการ หรือแมแตเพ่ือประกอบการทําศึกสงคราม 
เชน ใชดนตรีเพ่ือการปลุกใจใหประชาชนเกิดความรักชาติบานเกิดเมืองนอนของตน หรือลปลุกใจให
ทหารเกิดความฮึกเหิมยามออกสูสมรภูมิ  

เวเบอร (Weber) นักดนตรีเอกของเยอรมันไดกลาวไววา “ดนตรี คือ ภาษาสากลของ
มนุษยชาติ” (Music is the real universal speech of mankind) เพราะไมวาจะเปนดนตรีของชาติใด 
ภาษาใด ใครๆ ไดฟงแลวมักจะไดรับความรื่นเริงใจไดเหมือนกัน ดังที่นักปราชญทานหนึ่งไดกลาว
ไววา “ดนตรีเปนภาษาสากลของมนุษยชาติ เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษยไดนํามาดัดแปลงแกไข
ใหปราณีตงดงามไพเราะ เม่ือฟงดนตรีแลวทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดตางๆ” (วิรัช ซุยสูงเนิน.  2521: 
3; คมสันต วงควรรณ.  2546: ออนไลน) ดนตรีไมมีพรมแดนกีดก้ัน ไมมีการแบงชั้นวรรณะ     
เพลงหรือดนตรีของชาติใดๆ ก็ตาม ถือกันวาเปนมรดกของโลก ยิ่งทุกวันน้ีการสื่อสาร การคมนาคม 
สื่อสารมวลชนติดตอกันสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พรมแดนของดนตรีก็ยิ่งแผกวางออกไปทั่วโลกโดยไมมี
ขอบเขตจํากัด มีการแลกเปลี่ยนดนตรีกันโดยอัตโนมัติ  

ดนตรีนอกจากจะมีคุณคาตอจิตใจ สังคม วัฒนธรรม ดังที่ไดกลาวมาแลว ดนตรียังมี
คุณประโยชนในทางการแพทย การนําดนตรีมาใชในการรักษาไดเร่ิมตนมาชานาน การแพทยสมัย
โบราณเรียนรูวา ดนตรีสามารถใชบําบัดรักษาจิตใจและรางกายได ระยะแรกนํามาใชในรูปแบบของ
เวทยมนตคาถา ชาวอียิปตเรียกดนตรีวา ยาแหงวิญญาณ ซึ่งนําไปใชเพ่ือใหมีผลกับบุตรในครรภ
ของสตรี และชาวเปอรเซียใชเสียงของพิณนํ้าเตาเพ่ือรักษาผูปวย (Cook.  1981: 252) เม่ือมีการ 
ศึกษาดนตรีอยางเปนวิทยาศาสตรมากข้ึน จึงทําใหเกิดการคนพบเกี่ยวกับผลของดนตรีตอระบบ
สรีระของมนุษยมากขึ้น การศึกษาการรับรู หรือการไดยินเสียงที่เกิดขึ้นเม่ือเสียงผานเขามาใน
อวัยวะที่เก่ียวกับการไดยินเสียง ซึ่งจะมีเสนประสาทนําสงไปยังสมองสวนธาลามัส (Thalamus) และ
คอรติคอล (Cortical) ถึงแมวาจะไมมีการกระตุนที่คอรติคอล เสียงก็สามารถกระตุนการทํางานของ
ระบบประสาทอัตโนมัติได จึงสามารถกลาวไดวาดนตรีทําใหเกิดความรูสึกขึ้นไดแมในระดับการ
ทํางานของสมองสวนลาง (Alvin.  1966: 98) 
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1.4 ผลของดนตรีตอรางกายและจิตใจ 
ดนตรีเปนลักษณะของเสียงที่ไดรับการจัดเรียบเรียงไวอยางเปนระเบียบเรียบรอย    

มีแบบแผนและโครงสรางที่ชัดเจน ถือวาเปนวิทยาศาสตรประยุกต โดยเปนการผสมผสานกัน
ระหวางศิลปะกับวิทยาศาสตร (รําไพพรรณ ศรีโสภาค.  2511: 2/2) จึงมีคุณคาทําใหเกิดความ
อบอุนม่ันคงทางจิตใจไดสูงกวาเสียงที่ขาดระเบียบ  

เสียงของดนตรีสามารถเขาไปสูจิตใจ และมีอํานาจในการควบคุมจิตใจของบุคคลได 
(สถาพร กลางคาร.  2540: 22; อางอิงจาก Sackett; & Fitzgerald.  1980: 1945) เทม (Tame.  
1984) ไดอธิบายถึงผลของเสียงดนตรีตอมนุษยวา ไมมีสวนใดในรางกายที่จะไมไดรับผลกระทบจาก
เสียงดนตรี เน่ืองจากเสียงดนตรีก็คือคลื่นเสียงชนิดหน่ึงซึ่งมีพลังงานอยู ทําใหคลื่นน้ันสามารถสงผล
ตอระบบอวัยวะ อวัยวะ เซลล จนถึงระดับอะตอมได การฟงเสียงดนตรี เปนวิธีที่จะชวยใหมนษุยเกิด
อารมณและความคิดไดมากมาย ไมวาจะเปนอารมณที่สงบเยือกเย็นลง ความคิดที่เปนหนึ่งเดียว    
มีสมาธิ อารมณที่ออนโยน ยอมรับผูอ่ืนไดงาย จากเพลงประเภทนุมนวล (Soothing music) หรือ
หากตองการความเขมแข็งทางจิตใจ ก็ใชเพลงประเภทที่มีจังหวะเราอารมณปลุกใหเกิดความ     
กลาหาญ เชน เพลงมารช (พิชัย ปรัชญานุสรณ.  2537: 66) นอกจากน้ี บางบทเพลงอาจให
ความรูสึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน สงบและสบายใจ  ซึ่งมีประโยชนในการกระตุนความรูสึกใหคึกคัก 
กลาหาญในเวลาที่หวาดกลัว เปนเพ่ือนในเวลาเหงา และโนมนาวใหผูฟงเกิดความคิดฝน ในขณะที่
บางบทเพลงอาจทําใหผูฟงรูสึกตึงเครียด วุนวายใจ และเปนทุกขได ฉะน้ันจึงอาจกลาวไดวา ดนตรี
มีพลังอํานาจในการบันดาลอารมณของบุคคล (สถาพร กลางคาร.  2540: 22) นั่นก็เพราะเสียงดนตรี
มีอิทธิพลตอระบบตอมไรทอในรางกาย กลาวคือ เม่ือไดฟงดนตรีที่ชอบแลวมีความสุข อารมณดี 
รางกายก็จะลดการหลั่งสารที่กอใหเกิดความเครียด ซึ่งเรียกวาคอรติซอน (Cortisone) และ       
เทสโทสเตอโรน (Testosterone) หรือฮอรโมนกาวราว แลวไปเพ่ิมการหลั่งสารที่กอใหเกิดความสุข 
หรือเอนดอรฟน (Endorphin) อีกทั้งยังเพิ่มระดับของอินเตอรลูคีน (Interleukin) ซึ่งเปนสารที่มี
ความสําคัญตอการกระตุนของระบบการทํางานของสมองดวย 

ดนตรีมีอิทธิพลอยางมากตอศูนยควบคุมสมองระดับสูง (Higher cerebral centers) 
ซึ่งมีผลตอความตั้งใจ แรงจูงใจ ความจําและความฝน รวมทั้งภาวะอารมณ การศึกษาผลของดนตรี
ตอจิตใจเริ่มคร้ังแรกโดย เวียมเนอร (1890) โดยเลนเปยโนใหแกผูปวยที่มีปญหาทางดานจิตใจ
จํานวน 1,400 คน พบวาจังหวะจะกระตุนใหมีการตอบสนอง ดนตรีที่ไมมีจังหวะกํากับจะไมมีผล
กระตุนความทรงจํา ดนตรีสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณไดทั้งในภาวะที่มีสติสัมปชัญญะและขาด
สติสัมปชัญญะ โดยดนตรีจะไปปรับเปลี่ยนอารมณที่สมองสวนคอรติคอล (Cortical) โดยไปกระตุน
การสรางจินตนาการและสติปญญาความเฉลียวฉลาด สวนในภาวะขาดสติสัมปชัญญะ ดนตรีจะไป
ปรับเปลี่ยนอารมณที่สมองระดับทาลามิค (Thalamic) ซึ่งเปนสถานีใหญในการสงและถายทอด
อารมณและความรูสึกไปสูซีรีบรัล เฮมิสเฟยร (Cerebral hemisphere) โดยนําสงไปตามกระแส
ประสาท (Cook.  1981)  
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โชนาเออร (Schonauer.  n.d.) คนพบวา ดนตรีสามารถทําใหเกิดปฏิกิริยาการ
ตอบสนองของภาพการเคลื่อนไหวของระบบหายใจ การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต และการ
ตอบสนองทางจิตใจ ซึ่งปฏิกิริยาการตอบรับน้ีจะมีลักษณะที่แตกตางกันขึ้นอยูกับแตละบุคคล ภาพ
ความจํา ความผูกพันตอดนตรีนั้นๆ และปจจัยสิ่งแวดลอม พบวาดนตรีทําใหมีการเปล่ียนแปลงการ
นําประจุไฟฟา (Electrical conductivity) อัตราการเตนของชีพจร ความดันโลหิต และการไหลเวียน
โลหิต (McClelland.  1979: 255) 

โพโดลสกี และคนอื่นๆ (Podolsky; et al.  n.d.) ไดศึกษาถึงผลของดนตรีตอการ 
เปลี่ยนแปลงของจังหวะการเตนของหัวใจ และระบบการหายใจ พบวาจังหวะของดนตรีมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับระบบของรางกายดังกลาว (Alvin.  1966: 100) โดยระดับเสียง    
ความดัง และอัตราจังหวะจะมีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําใหอัตราการเตนของหัวใจและ
ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงไป และยังมีผลทําใหกลามเน้ือมีความตึงตัวมากขึ้น นอกจากน้ี ดนตรียัง
มีผลตอการใชออกซิเจนเปนนาที (Minute oxygen consumption) และอัตราการเผาผลาญใน
รางกาย (Basal metabolic rate) โดยปจจัยทั้งสองประการนี้จะลดลงในชวงเวลาของการใชดนตรี
ประเภทที่รับฟงแลวเกิดความสงบ ผอนคลาย (Soothing music) และจะเพิ่มมากขึ้นเม่ือไดรับฟง
ดนตรีประเภทตื่นเตน (Exciting music) พาทริชิ (Patrici.  n.d.) พบวา ดนตรีประเภทสงบ จะทําให
ระบบไหลเวียนโลหิตในสมองชาลงและมีปริมาณลดลง ในขณะที่ดนตรีที่ทําใหมีความราเริง 
สนุกสนาน (Lively music) ทําใหเพิ่มปริมาณการไหลเวียนโลหิตและชวยกระตุนภาวะอารมณ    
โดยแนวทางดังกลาวน้ีถูกนําไปใชในสถานการณทางคลินิกที่ตองการลดอัตราการเผาผลาญใน
รางกายและการผอนคลาย มีผลตอแรงตานของทางเดินหายใจ จะชวยไดในผูปวยที่มีการอุดก้ันของ
ทางเดินหายใจที่ทนทุกขทรมานจากการหายใจลําบาก และควรหามฟงเสียงดังจากดนตรีประเภทที่
ทําใหตื่นเตน (McClelland.  1979: 255) 

 
จากแนวคิดน้ี จึงมีผูสนใจนําดนตรีมาทดลองใชทั้งในผูปวยในโรคตางๆ เชน โรคจิต      

โรคประสาท ปญญาออน โรคเครียด มีความผิดปกติทางอารมณและความคิด เด็กที่มีปญหาแยกตัว
ออกจากสังคม วัยรุนที่กาวราว ผูปวยที่มีปญหาการปรับตัว ซึ่งพบวา การใชจังหวะดนตรีที่ชาๆ   
ทําใหผูปวยโรคจิตเพศหญิงที่มีอาการรุนแรงสงบลง การใชดนตรีสนุกสนานราเริง ทําใหผูปวยที่
เฉื่อยชามีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ดนตรีทําใหกลามเน้ือมีการผอนคลาย กอใหเกิดความรูสึกสงบ 
กระตุนใหเกิดความคาดหวัง ดังน้ัน การนําดนตรีบําบัดไปใชในการดูแลผูปวยในระยะสุดทายของ
การเจ็บปวย จะชวยใหผูปวยสามารถตอบสนองตอความตองการของรางกาย อารมณ และความ
ตองการทางจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว (Jacob.  1986) โดยในปค.ศ.1964 กลุมของ
มหาวิทยาลัย 11 แหงที่เปดสอนหลักสูตรดนตรีบําบัดไดจัดการประชุมขึ้นที่มหาวิทยาลัยแคนซัส 
เมืองลอเรนซ เพ่ือประเมินและรวบรวมความคิดและผลงานวิจัยในสาขานี้ ผลการวิจัย 3 ประการ ซึ่ง
เปนพ้ืนฐานสําคัญที่สนับสนุนความคิดในการนําดนตรีมาใชเพ่ือการบําบัด ประกอบดวย  
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1. ดนตรีสามารถชวยใหบุคคลสรางสัมพันธภาพ หรือสามารถปรับปรุง
สัมพันธภาพระหวางบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม 

2. ดนตรีชวยใหบุคคลพัฒนา Self-esteem และสามารถกาวหนาไปจนบรรลุถึง 
Self Actualization 

3. โครงสรางจังหวะของดนตรีชวยกระตุนและทําใหผูปวยกระปรี้กระเปรา 
นอกจากนี้ยังชวยในการจัดระเบียบความคิดความรูสึกได (Feder.  1981: 716) 

 
ดนตรีมีผลตอความตั้งใจของบุคคล ทําใหเกิดความผอนคลาย มีสมาธิและทําใหความ

ตั้งใจมีระยะเวลานานขึ้น ชวยแทนที่ภาวะอารมณหน่ึงไปสูภาวะอารมณอ่ืนๆ เชน การลดความ  
วิตกกังวลเกิดความรูสึกสงบ ผอนคลาย ไดมีการนําดนตรีมาทดลองใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
พบวา ดนตรีประเภทที่ทําใหสงบและดนตรีคลาสสิคสามารถลดความวิตกกังวลได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งจะทําใหความวิตกกังวลในเพศหญิงลดลงมากกวาเพศชาย สวนดนตรีประเภทที่ทําใหตื่นเตนจะ
กอใหเกิดความรูสึกกาวราว รบกวนจิตใจ และเกิดความวิตกกังวลมากกวาดนตรีประเภทที่ทาํใหสงบ 
และดนตรีประเภทที่ทําใหสงบจะชวยลดความวิตกกังวลไดมากกวาไมใชดนตรีเลย (Cook.  1981: 
260) จากการทดลองของ สตูเดนไมน (สถาพร กลางคาร.  2540: 22; อางอิงจาก Stoudenmine.  
1975) เก่ียวกับดนตรีประเภทผอนคลายตอระดับความวิตกกังวลแบบเทรทและแบบสเตทใน
นักศึกษาหญิง จํานวน 108 ราย พบวา ดนตรีสามารถลดความวิตกกังวลแบบสเตทไดอยางมี
นัยสําคัญ (McClenlland.  1979: 257)  

ดังน้ันการฮัมเพลง การรองเพลง หรือแมแตการฟงเพลงลวนแตชวยใหคนเรามี
ความสุข มีความคิดแจมใส และสบายใจ เนื่องจากตางก็เปนการระบายอารมณภายในจิตใจ ทําให
ชวยลดแรงกดดันและความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ทําใหบุคคลสนใจอยูกับสิ่งแวดลอมและยัง
ชวยใหเกิดความสามารถในการระลึกถึงเหตุการณทั้งในอดีตและปจจุบัน สงเสริมความเปนตัวของ
ตัวเอง อัตมโนทัศนในตนเอง และใหอยูในโลกแหงความเปนจริง รวมทั้งการแสดงออกถึง
จินตนาการ เสียงดนตรีทําใหผูฟงมีความสุขและประทับใจภายหลังจากการฟง ผูเขาถึงเสียงดนตรี
จํานวนไมนอยสามารถสรางความคิดใหมๆ ประดิษฐสิ่งที่มีประโยชน และบางคร้ังก็แกปญหาที่คาง
คาในจิตใจสําเร็จลุลวงไปไดจากการฟงโดยใชจินตนาการตามเสียงดนตรี (พิชัย ปรัชญานุสรณ.  
2537: 66) ดังเชนกรณีของ โธมัส เจฟเฟอรสัน (Thomas Jefferson) และอัลเบิรต ไอนสไตน 
(Albert Einstein) ที่ตางก็ใชดนตรีเปนเคร่ืองมือในการเรียบเรียงความคิดตางๆ ไมวาจะเปนงาน
เขียน หรือสูตรการคํานวณ โดยทั้งคูเลือกที่จะเลนไวโอลินในยามที่แกปญหาไมตก หลังจากนั้นก็จะ
สามารถแกปญหาตางๆ ใหลุลวงไปได (O’Donnell.  1999: Online) เน่ืองจากเสียงดนตรีจะทํา
ปฏิกิริยากับสมองผานประสาทสัมผัสทางหู ระดับคลื่นเสียงสูงต่ํามีผลตออารมณ ความรูสึก การรับรู
ทางสมอง ซึ่งจะชวยพัฒนาสมองทั้งสองซีกใหสัมพันธกัน ทํางานถายโยงขอมูลกันไดอยางสมดุล 
คลื่นเสียงที่มีการจัดระเบียบแลวจะชวยพัฒนาสมองและปรับคลื่นสมองใหกวางขึ้น สงผลใหรูสึกสงบ 
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มีสมาธิ การฟงดนตรีจะชวยสรางจินตนาการและพัฒนาความคิดสรางสรรคอยางไรขอบเขต (สมพร 
อินทรแกว และอมรากุล อินโอชานนท.  2551: ออนไลน) 

 
ในปจจุบัน นักวิทยาศาสตรไดยืนยันขอคนพบที่วา ดนตรีทําใหเกิดความฉลาดใน

มนุษย โดยเฉพาะความฉลาดในสวนที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยธรรมชาติของ
มนุษยนั้น สมองทั้งสองซีกจะทําหนาที่ควบคุมและประเมินผลในมิติที่แตกตางกัน ดังนี้ 

1. สมองซีกซาย ทําหนาที่ควบคุมอวัยวะดานขวา กระบวนการคิดในดานการให
เหตุผล ทักษะดานจํานวน ภาษาพูด ภาษาเขียน ความรูความเขาใจเชิงวิทยาศาสตร 

2. สมองซีกขวา ทําหนาที่ควบคุมอวัยวะดานซาย กระบวนการคิดในดานมิติ 
ทักษะดานศิลปะ ดนตรี จินตนาการ 

อยางไรก็ตาม สมองไมไดทํางานแยกสวนไปเสียทั้งหมด สมองสามารถทํางานอยาง
เชื่อมโยงกันไดโดยมีอวัยวะสวนที่เรียกวา คอรปส แคลลอสซัม (Corpus callosum) คอยทํางาน
ประสานกันระหวางสมองซีกขวาและซีกซาย และทําหนาที่เสมือนเปนสะพานเชื่อมสมองทั้งสองสวน
ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษาของ ชลอกและคนอ่ืนๆ (จเร สําอางค.  2550: 
15; อางอิงจาก Schlaug; et al.  1995) ที่ไดศึกษาขนาดของคอรปส แคลลอสซัม ระหวางกลุมที่เปน
นักดนตรีกับกลุมที่ไมไดเปนนักดนตรี พบวามีความแตกตางกัน โดยกลุมที่เปนนักดนตรีนั้นจะมี
ขนาดของคอรปส แคลลอสซัมใหญกวากลุมที่ไมไดเปนนักดนตรีถึงรอยละ 15 นอกจากน้ันแลว 
สมองสวนซีรีเบลลัม (Cerebellum) หรือสมองนอยซ่ึงอยูทางดานหลังทําหนาที่ควบคุมกลามเน้ือ 
ความแข็งแรง และการเคลื่อนไหวตางๆ ในกลุมที่เปนนักดนตรีก็มีขนาดใหญกวากลุมอ่ืนๆ ถึง   
รอยละ 5 การที่อวัยวะที่เปนตัวเชื่อมสมองทั้งสองซีกมีขนาดเพ่ิมขึ้นน้ันถือวาเปนส่ิงที่ดี เพราะจะทํา
ใหสมองทั้งสองซีกสามารถส่ือสารและสงผานขอมูลกันไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลดีตอการเรียนรู 
ทั้งเร่ืองของการคิดและสติปญญาดวย  

เม่ือเราฟงดนตรีนั้น สมองจะทํางานรวมกันทั้งซีกขวาและซีกซาย คือเม่ือเราไดยิน
เสียงดนตรี และรูวาน่ีคือเสียงดนตรี จะเปนหนาที่ของสมองซีกขวา แตเม่ือเราเกิดความซาบซึ้งใน
เสียงเพลง สมองทั้งซีกซายและซีกขวาจะทํางานพรอมกัน เสียงดนตรีกอใหเกิดการสรางเสนใย
สมองเพ่ิมขึ้น โดยท่ีเสียงดนตรีจะไปกระตุนใหเซลลของสมองที่เก่ียวของหลั่งสารเคมีที่เรียกวา  
นิวโรโทรฟน (Neurotrophins) สารชนิดน้ีจะกระตุนใหเซลลสมองแตกกิ่งกาน (Dendrite) ออกมา
เชื่อมตอกัน (Synnaptogenesis) และรอยเรียงกันเปนวงจรของการไดยิน (Auditor pathway) ที่
สมบูรณ แข็งแรงขึ้นและมีเสนใยประสาทเพิ่มขึ้นอีกดวย และยังพบวาดนตรีสามารถเพ่ิมความคิด
อยางมีเหตุผล การคิดจินตนาการที่เปนเหตุเปนผล หรือที่เรียกวาการใหเหตุผลเชิงมิติสัมพันธ 
(Spatial-reasoning) ซึ่งการคิดแบบน้ีจะนําไปสูพ้ืนฐานในเรื่องของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร และการคิดชั้นสูงตอไป (จเร สําอางค.  2550: 25-26, 52) 
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นักวิทยาศาสตรพบวา สมองสวนของการคิดการแกปญหากับสมองในสวนของดนตรี
นั้นมีบางสวนที่ซอนกันอยู สมองในสวนของคณิตศาสตรหรือ Math area นั้น จะอยูทางดานซายของ
สมอง เปนสมองสวนที่เรียกวา Temporal lobe ดนตรีซึ่งเปนเรื่องของสัดสวน จังหวะ คาของเวลา 
คาของตัวโนต ซึ่งมีลักษณะที่เก่ียวของกับคณิตศาสตร เชน คาของโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา หรือ
เขบ็ตหนึ่งชั้น สองชั้น และสัญลักษณตางๆ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีก็ถือเปนสวนหนึ่งของการวางรากฐานของ
วิชาคณิตศาสตรตอไปดวย (จเร สําอางค.  2550: 43-44) จากผลการวิจัยเก่ียวกับการนําเอาเพลง
และกิจกรรมทางดนตรีไปใชในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ เสาวลักษณ ชางสมบูรณ (2549: 
ออนไลน) พบวา เสียงดนตรีมีอิทธิพลตอการทํางานและการพัฒนาสมองอยางยิ่ง ดนตรีทําใหมนุษย
เขาใจความสัมพันธทางคณิตศาสตรไดดีขึ้น เน่ืองจากแทจริงแลวสมการคณิตศาสตรก็คือ สัญลักษณ
ที่แสดงถึงความสัมพันธของสิ่งตางๆ นั่นเอง  

 
คลื่นเสียงจากกลุมเคร่ืองดนตรีที่ตางกันก็มีอิทธิพลตอมนุษยแตกตางกันดวย 

ผูเชี่ยวชาญทางดานดนตรีรวมถึงนักวิจัยทางดานการพัฒนาศักยภาพสมองดวยพลังคลื่นเสียงจาก
ตางประเทศ ไดอธิบายเก่ียวกับประเภทของคลื่นเสียงจากดนตรีประเภทตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการ
กระตุนสมองในแตละสวน (จเร สําอางค.  2550: 30; อริยะ สุพรรณเภษัช.  2545) ดังนี้ 

1. คลื่นเสียงจากดนตรีประเภทเครื่องสายเสียงต่ํา (Bass) เคร่ืองประกอบจังหวะ 
(Percussions) เคร่ืองลมทองเหลือง (Brass wind) จะไปกระตุนการทํางานของสมองสวนกานสมอง
และไขสันหลัง (Brain stem and Spinal cord)  

2. คลื่นเสียงจากดนตรีประเภทเครื่องเปาลมไม (Wood wind) และเครื่องสาย 
(Strings) จะไปกระตุนการทํางานของสมองสวนอารมณ (Limbic system)  

3. คลื่นเสียงจากดนตรีประเภทเคร่ืองสายเสียงสูง พิณ (Harp) ออรแกน (Organ) 
ระฆัง (Chimes) จะไปกระตุนการทํางานของสมองนีโอคอรเทกซ (Neo cortex) 

สําหรับเสียงของเปยโนนั้น เปนเสียงที่มีพลังในการกระตุนสมองในทุกๆ สวน 
เน่ืองจากเสียงของเปยโนใหอารมณเพลงที่หลากหลาย สามารถใหเสียงที่หนัก เบา สั้น ยาว และ
เปนเคร่ืองดนตรีที่เลนโนตไดคร้ังละหลายๆ ตัว  

 
ฮินตัน และ รอเชอร (Hinton; & Rausher.  2006) ไดศึกษาบทบาทของดนตรีกับ

โครงสรางและการทํางานของสมองมนุษย พบวา ดนตรีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
สมองของเด็ก ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาความสามารถเมื่อเด็กโตข้ึน การเรียนดนตรีมีผลตอ
พัฒนาการดานภาษาและการอาน เพราะนอกจากเสียงดนตรีจะไปชวยกระตุนการทํางานของสมอง
ซีกขวาแลว ตัวโนตและจังหวะเคาะที่คลายกับการอานหนังสือแตละตัวจะชวยกระตุนการทํางานของ
สมองซีกซายซ่ึงเปนสมองสวนที่ทํางานเก่ียวกับเหตุผลและภาษาดวย ดังน้ัน ธรรมชาติของดนตรีจึง
มีการจัดระบบในตัวเองคลายกับภาษา (จเร สําอางค.  2550: 25-26) การฟงและเรียนดนตรีตั้งแต
เด็กจึงเปนการกระตุนพัฒนาการทางภาษาท่ีดี และเนื่องจากภาษาไทยเปนภาษาที่มีเสียงสูงต่ํา
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คลายเสียงดนตรี ดังน้ัน การสอนดนตรีในเด็กไทยนาจะเกิดประโยชนในดานพัฒนาการทางภาษา
เปนอยางมาก (เสาวลักษณ ชางสมบูรณ.  2549: ออนไลน) 

 
การทํางานประสานกันของสมองทั้งสองซีกของมนุษยในระดับที่แตกตางกันของ

กิจกรรมทางความคิด สมองก็จะสรางกระแสไฟฟาที่มีความถี่ในระดับที่แตกตางกันไปดวย ความถี่
ดั งกล าว น้ี เ รียกว า  คลื่นสมอง  (Brain wave) สามารถวัดได โดยใช เค ร่ือง  EEG (Electro-
encephalograph) ซึ่งวัดเปนรอบตอวินาที (Cycles per second) มีหนวยเปนเฮิรทซ (Hertz : Hz) 
โดยจะแบงไดเปน 4 ระดับซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว (Johnston.  2008: Online; Broome.  2005: 
Online) ดังนี้   

1. ระดับเบตา (Beta state) เปนระดับกิจกรรมทางความคิดที่สูงที่สุด มีความถี่อยู
ที่ประมาณ 14-21 เฮิรทซ เก่ียวของกับภาวะที่รูสึกตัวและตื่นตัวของบุคคล รวมถึงกระบวนการทาง
ความคิดตางๆ หากบุคคลมีกิจกรรมทางความคิดมากขึ้นหรือมีความเครียด ความวิตกกังวลท่ีสูง    
ก็จะยิ่งไปเพ่ิมระดับความถี่ของคลื่นสมองดังกลาว ความถี่ที่เพ่ิมสูงขึ้นนี้จะบั่นทอนประสิทธิภาพใน
การคิดและการทํางานของบุคคล ทําใหบุคคลไมสามารถมีสมาธิและจดจออยูกับสิ่งที่ทําได  

2. ระดับอัลฟา (Alpha state) เกิดเม่ือบุคคลรูสึกผอนคลาย มีความถี่อยูที่
ประมาณ 7-14 เฮิรทซ เปนภาวะที่ผอนคลายแตตื่นตัว ทําใหการคิดของบุคคลนั้นมีความจดจอมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยับยั้งไมใหเกิดความเครียดอีกดวย ในคลื่นสมองระดับน้ีสมองทั้งซีกซายและซีกขวาจะ
ทํางานกันอยางสมดุล กอใหเกิดกระบวนการทํางานของสมองทุกสวน ซึ่งจะไปพัฒนาความสามารถ
ทางการคิด การเรียนรู และความจําทั้งระยะสั้นและระยะยาวไดเปนอยางดี  

3. ระดับเตตา (Theta State) เปนภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น มีความถี่อยูที่ประมาณ 
3.5-7 เฮิรทซ ในผูที่มีความผิดปกติเชนสมาธิสั้นหรือไมอยูนิ่ง (Attention deficit disorder, Attention 
deficit hyperactive disorder : ADD, ADHD) นั้น คลื่นสมองของบุคคลเหลาน้ันจะข้ึนไปไมถึง
ระดับเบตา ซึ่งทําใหบุคคลไมสามารถจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดเปนเวลานาน แตจะอยูในระดับ   
เตตาเสียสวนมาก จึงเปนเหตุผลที่วาทําไมบุคคลเหลาน้ีจึงมีระดับสติปญญาที่สูง แตไมสามารถเขา
กับระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนได เน่ืองจากคลื่นสมองของพวกเขาไมถึงระดับที่จะจดจอตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งไดนั่นเอง 

4. ระดับเดลตา (Delta state) เปนภาวะที่บุคคลนอนหลับ มีความถี่อยูที่ประมาณ 
0.5-3.5 เฮิรทซ การรับรูโลกภายนอกนั้นมีนอย แตจะอยูกับโลกในความฝนและความทรงจําระดับ      
ก่ึงสํานึก (Subconscious) ของตนเอง 

มีผลการวิจัยมากมายรองรับวา เสียงดนตรีสามารถเพ่ิมคลื่นสมองระดับอัลฟาในสมอง
ทั้งสองซีกได ซึ่งจะชวยใหบุคคลพัฒนาความสามารถในการเรียนรู ความคิดสรางสรรค และความ
สงบ (จเร สําอางค.  2550: 42) 
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แตทั้งน้ี การเลือกฟงดนตรีใหถูกประเภทและเหมาะสมนั้นเปนส่ิงสําคัญมากหากคิดที่
จะผอนคลายความตึงเครียดและคนหาความสงบสุขภายในตัวเอง ดนตรีบางประเภทน้ันไมไดชวย
ผอนคลายแตกลับยิ่งเพ่ิมความตึงเครียดใหแกรางกายและจิตใจดวย จากผลการวิจัยพบวาระบบ
ประสาทของมนุษยนั้นจะเกิดความตึงเครียดอยางรุนแรงเม่ือไดรับฟงบทเพลงประเภทเพลงร็อคที่
หนักหนวงและรุนแรงติดตอกันเปนระยะเวลานาน (Sargant.  1976: 24) และยังสงผลกระทบตอ
ระบบยอยอาหาร ระบบการเผาผลาญในรางกาย การทํางานของกลามเน้ือ รวมถึงความดันโลหิตที่
สูงขึ้นดวย (Christianson.  2007: online; citing Singh.  n.d.) นักวิจัยยังพบวา การรับฟงบทเพลง
ประเภทเพลงร็อค หรือเฮฟวี่ เมทัลเปนระยะเวลานานนั้น เปนปจจัยหน่ึงที่กอใหเกิดความรุนแรง
ทางรางกาย ความรุนแรงทางเพศ และอุบัติเหตุทางรถยนต (Christianson.  2007: online; citing 
Scubic.  n.d.) อีกทั้งยังมีความสัมพันธกับอัตราการใชยาเสพติด การฆาตัวตาย และความรุนแรง
อ่ืนๆ อีกดวย เน่ืองจากระดับของฮอรโมนอีพิเนฟริน (Epinephrine) ที่หลั่งออกมามากขึ้น ซึ่ง
ฮอรโมนชนิดน้ีเปนชนิดเดียวกับที่รางกายหลั่งออกมาเม่ือเกิดความวิตกกังวล โดยจะสงผลตอ
รางกาย คือ ทําใหหัวใจเตนแรงและเร็วขึ้น ใจสั่น ขนลุก เหง่ือออก อัตราการเผาผลาญของรางกาย
เพ่ิมขึ้น เรงการยอยน้ําตาล ไกลโคเจนในตับ ทําใหน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น (Deffenbacher; & Suinn.  
1982: 39-42)  อันจะไปบั่นทอนความสามารถในการรูคิดของบุคคล (Christianson.  2007: online) 
 

1.5 องคประกอบของดนตร ี
ดนตรีเปนศาสตรที่เก่ียวกับเร่ืองเสียงโดยเฉพาะ มนุษยเราไมสามารถมองเห็นเสียง

เปนเสนสายไดเหมือนกับศิลปะแขนงอื่นๆ (คมสันต วงควรรณ.  2546: ออนไลน) ผูฟงดนตรีจะไม
สามารถจับเน้ือหาสาระไดเลยวาคีตกวีตองการจะถายทอดความรูสึกนึกคิดอะไรจากการอานบท
ประพันธของเขาซึ่งอักษรแตละตัวเปนเพียงโนตดนตรีเทาน้ัน สวนเรื่องการไดรับความสําราญใจจาก
การอานบทประพันธนั้นแทบจะเปนไปไมไดเลย เราจึงไมสามารถชื่นชมความงามของดนตรีไดจาก
การมองเห็นหรือการสัมผัสจับตอง แตจะสามารถเขาถึงสุนทรียะทางดนตรีไดจากการฟง ดังน้ัน 
เสียง (Sound) จึงเปนหัวใจสําคัญของดนตรี  

เสียงตางๆ ที่มนุษยไดยินในชีวิตประจําวันน้ันเกิดจากคล่ืนเสียง (Sound wave) ซึ่ง
เปนคลื่นความดันที่เคลื่อนที่ไปในอากาศและมีคุณสมบัติเปนคลื่นตามยาว เกิดจากการสั่นสะเทือน
ของวัตถุ เม่ือวัตถุเกิดการส่ันสะเทือนยอมเกิดเสียงเสมอ เวนแตคนเราจะรับฟงไดหรือไมเทาน้ัน 
การเคลื่อนที่ของเสียงไปในอากาศเคลื่อนที่ไดโดยที่อากาศไมไดเคลื่อนที่ตามไปดวย อากาศ
เพียงแตสั่นไปมาเม่ือมีเสียงเดินทางผานไปเทาน้ัน เสียงอาจเคลื่อนที่ไปในของเหลวหรือของแข็งได
เชนเดียวกับเม่ือเคลื่อนที่ไปในอากาศ เม่ือคลื่นอากาศเหลาน้ันผานเขาไปกระทบแกวหู ประสาทรับ
ฟงของคนเราก็จะไดยินเสียงของแหลงกําเนิดแหงการสั่นน้ันๆ (ธีรวรรณ ธีรพงษ.  2536: 21; อริยะ 
สุพรรณเภษัช.  2545: 35) 
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องคประกอบสําคัญพ้ืนฐานที่ทําใหเกิดดนตรีนั้น ประกอบไปดวย 
1. เสียง (Sound) เกิดจากการส่ันสะเทือนของวัตถุซึ่งเปนแหลงกําเนิดเสียง มี

ลักษณะเปนคลื่นตามยาว พลังงานที่เกิดจากการส่ันของแหลงกําเนิดเสียงจะถูกถายโอนใหแก
โมเลกุลของอากาศรอบขาง และโมเลกุลที่ไดรับพลังงานเหลาน้ีก็จะถายโอนพลังงานใหแกโมเลกุลที่
อยูถัดออกไป เปนเชนนี้ไปเร่ือยๆ ดังน้ันเสียงจึงมีลักษณะเปนคลื่นตามยาวที่กระจายออกจาก
แหลงกําเนิดเสียง การถายโอนพลังงานเสียงผานโมเลกุลของอากาศทําใหอากาศเกิดการเคลื่อนที่ 
ทําใหมีบริเวณสวนอัดและสวนขยาย สงตอมาจนถึงอวัยวะรับเสียงของสิ่งมีชีวิต เกิดเปนเสียงตางๆ 
ที่ไดยินอยูในชีวิตประจําวัน (คมสันต วงควรรณ.  2546: ออนไลน) เสียงอาศัยอากาศเปนตัวนํา 
ดังนั้นจึงไมมีเสียงในภาวะสุญญากาศ แตทั้งน้ี เสียงก็ยังสามารถเดินทางผานวัตถุที่มีสถานภาพเปน
ของแข็งและของเหลวได ความยืดหยุนของวัตถุที่เสียงเดินทางผานสงผลตอความเร็วของเสียงใน
อากาศหรือวัตถุที่มีสถานภาพเปนกาซน้ันมีความยืดหยุนสูงจึงสงผลใหเสียงเดินทางชาลงเมื่อผาน
อากาศ แตเสียงจะเดินทางเร็วกวาเม่ือเดินทางผานของแข็งและของเหลว เสียงที่ จัดวาเปน
เสียงดนตรีนั้นตองประกอบดวยคุณสมบัติพ้ืนฐานดังตอไปน้ี 

1.1 ระดับเสียง (Pitch) คือ ระดับความสูง-ต่ําของเสียง ซึ่งขึ้นอยูกับความถี่ 
(Frequency) ของการสั่นสะเทือน โดยปกติแลวจะวัดเปนรอบตอวินาที (Cycles per second) มี
หนวยเปนเฮิรทซ (Hertz : Hz) ถาการส่ันสะเทือนยิ่งเร็ว ความถี่ที่ไดก็จะสูง สงผลใหเกิดเปนเสียงสูง 
ในทางตรงกันขาม ถาการส่ันสะเทือนยิ่งชา ความถี่ที่ไดก็จะต่ํา สงผลใหเกิดเปนเสียงต่ํา  

โดยท่ัวไปแลวมนุษยสามารถรับฟงเสียงที่มีความถี่ตั้งแต 20-20,000 เฮิรทซ 
คลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ํากวา 20 เฮิรทซ เรียกวา คลื่นเสียงอินฟราโซนิก สวนคลื่นเสียงที่มีความถี่สูง
กวา 20,000 เฮิรทซ เรียกวา คลื่นเสียงอัลตราโซนิก ซึ่งมนุษยไมสามารถไดยิน (อริยะ สุพรรณ
เภษัช.  2545: 36) แตเสียงที่นํามาใชสรางเสียงดนตรีจะมีชวงความถี่อยูระหวาง 27-4,186 เฮิรทซ          
ซึ่งปรากฏอยูในเสียงของเปยโน (คมสันต วงควรรณ.  2546: ออนไลน) คือ โนตเสียง A0-C8 (โนต
เสียง A ในชวงทบที่ 0 ความถี่ 27.5 เฮิรทซ ถึงโนตเสียง C ในชวงทบที่ 8 ความถี่ 4096 เฮิรทซ) 

ซาแวน (Savan.  1996, 1998) เชื่อวาแกนกลางของสมอง (Co-ordination 
center of the brain) อาจถูกกระตุนดวยความถี่ใดความถี่หน่ึงโดยเฉพาะ ดังจะเห็นไดจากผลงาน
การประพันธจํานวนมากของโมสารท (Mozart) ที่จะใชชวงความถี่ดังกลาวนี้สูงกวาคีตกวีทานอ่ืนๆ 
และความถี่เหลาน้ีจะสงผลใหสมองหลั่งเอนดอรฟนออกมามากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ชวยปรับระดับ
ความดันโลหิต ลดฮอรโมนอดรีนาลิน และฮอรโมนคอรติโคสเตียรอยด ทําใหบุคคลสงบเยือกเย็น
และมีพฤติกรรมทางบวกมากขึ้น ระดับเสียงจะมีผลตอระบบประสาทอัตโนมัติ โดยระดับเสียงที่สูงจะ
กระตุนระบบประสาทอยางมาก ทําใหเกิดความตึงเครียด ในขณะที่ระดับเสียงที่ต่ําจะทําใหเกิดความ
ผอนคลาย (Alvin.  1966: 70) อีกทั้งระดับเสียงที่สูง-ต่ําอยางพอดีก็จะสามารถทําใหเกิดสมาธิได 
โดยเฉพาะเสียงที่ไมสูงจนเกินไปจะสามารถทําใหเกิดสมาธิไดดีที่สุด (ผกาวรรณ บุญดิเรก.  2548: 
26-27) จากผลการศึกษาของ โทมาทิส (Read.  1997: online; citing Tomatis) พบวาชวงความถี่
ตั้งแต 5,000-8,000 เฮิรตซนั้นสามารถเติมพลังงานใหกับสมองได (Recharge the brain’ batteries)  
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1.2 ความเขมของเสียง (Intensity) คือ ปริมาณความเขมของเสียงที่วัดได 
หรือก็คือความดัง-คอยของเสียง มีหนวยเปนเดซิเบล (Decibel : dB) เปนองคประกอบที่สําคัญ
ในทางดนตรี มีความสัมพันธกับชวงกวางของคลื่นเสียง (Amplitude) ในการสั่นสะเทือนที่ทําใหเกิด
เสียงนั้นๆ ชวงกวางมากเสียงจะดัง และชวงกวางนอยเสียงจะเบา  

คนและสัตวจะมีปฏิกิริยาโตตอบกับความดังของเสียงตางๆ เสียงเบาๆ 
นุมนวลจะทําใหเกิดความสงบสุขและทําใหเกิดความรูสึกสบายใจ (เสาวนีย สังฆโสภณ.  2537: 262) 
การรับฟงดนตรีใหเกิดความผอนคลายควรใชความเขมของเสียงอยูในชวง 40-60 เดซิเบล และไม
ควรเกิน 90 เดซิเบล เพราะจะกอใหเกิดความไมสุขสบาย การรับฟงเสียงที่อยูใกลหูและมีความดัง
มาก อาจเปนอันตรายตอเยื่อแกวหู และเปนสาเหตุใหหูหนวกได  

ความดัง -คอยของเสียงนี้ มีผลทํ า ให เ กิดความตื่น เตน  (Excitement) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีระดับเสียงสูงขึ้น (คมสันต วงควรรณ.  2546: ออนไลน) เสียงที่ดังจะเรงเรา
กระตุนอารมณและการทํางานของตอมไรทอซ่ึงมีความสัมพันธกับระบบประสาทซิมพาเธติก 
(Sympathetic) ในขณะที่เสียงเบาจะสรางความรูสึกสบาย (ธีรวรรณ ธีรพงษ.  2536: 23; อางอิงจาก 
รําไพพรรณ ศรีโสภาค.  2513: 251) และถาหากเราคอยๆ ลดความดังของเสียงลงทีละนอยๆ ก็
สามารถทําใหเกิดความรูสึกสงบ (Sense of calm) สวนเสียงที่ดังคงที่สมํ่าเสมอติดตอกันเปน
เวลานานจะรบกวนผูฟง ทําใหเกิดความรูสึกเม่ือยลาได  

ผลของความดัง-คอยจะกอใหเกิดผลตอจิตใจ คือใชเปนสื่อใหเกิดสมาธิได 
กระตุนและลดความรูสึกสวนลึกทางใจใหสงบหรือตื่นตัวได และสรางระเบียบและควบคุมตนเองให
เหมาะสม (ธีรวรรณ ธีรพงษ.  2536: 23; อางอิงจาก รําไพพรรณ ศรีโสภาค.  2513: 119) 

1.3 สีสันของเสียง (Tone color) หรือนํ้าเสียง หมายถึง คุณภาพ ความหนัก
แนน และความนุมนวลของเสียงดนตรีที่รูสึกไดจากเสียงขับรองหรือจากเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ทํา
ใหสามารถแยกแยะไดวาแตละเสียงมีความแตกตางกันอยางไร เชน เสียงของไวโอลินแตกตางจาก
เสียงของวิโอลา หรือเสียงของผูชายแตกตางจากเสียงของผูหญิง เปนตน แตแมวาเสียงที่ไดยินจะ
เกิดจากแหลงกําเนิดเสียงเดียวกัน ก็อาจใหความแตกตางทางลักษณะของเสียงได เชน เสียงของ
ทรัมเปตตัวหนึ่งอาจมีเสียงที่หนาและหนักแนนกวาทรัมเปตอีกตัวหน่ึง เหตุผลก็คือ เม่ือเคร่ืองดนตรี
เลนโนตแตละเสียง ในความเปนจริงแลวเสียงที่เกิดขึ้นน้ันไมไดมีเพียงระดับเสียงเดียว แตจะ
ประกอบดวยระดับเสียงจํานวนหนึ่งที่ประกอบกันเปนเสียงที่เราไดยิน เรียกวา พารเชียล (Partials) 
เพราะฉะนั้น จํานวนระดับเสียงของพารเชียล ความเขมของเสียงของพารเชียล และการกระจายของ
พารเชียลจะเปนตัวกําหนดสีสันของเสียงทั้งสิ้น เสียงที่มีจํานวนพารเชียลนอยจะมีเสียงใส เชน เสียง
ของฟลุทที่เลนโนตสูงๆ สวนเสียงที่มีจํานวนพารเชียลมากจะมีเสียงที่หนักแนนกวา เชน เสียงของ
เชลโล เสียงที่ไมมีจํานวนพารเชียลเลยหรือเสียงบริสุทธิ์เกิดขึ้นไดจากเคร่ืองดนตรีไฟฟา และจะเปน
ชวงเสียงสูงมากๆ ที่ไมไพเราะสําหรับหูของมนุษย (ณัชชา โสคติยานุรักษ.  2543: 3)   
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คีตกวีที่ยิ่งใหญหลายทานสามารถเลือกใชเสียงของเคร่ืองดนตรีที่หลากหลาย
เพ่ือบรรยายถึงเรื่องราว อารมณ ความคิด ความรูสึกภายในจิตใจออกมาเปนเสียงเพลงไดอยาง
เหมาะสม เชน ใชฟลุทเพ่ือเลียนเสียงนกรอง ใชฮอรนเพ่ือบรรยายภาพทุงกวางและฝูงสัตว หรือใช
ทรัมเปตเพื่อแสดงถึงอํานาจและความยิ่งใหญ สงผลใหผูฟงเคลิบเคลิ้มตามไปกับทวงทํานองและ
เสียงเพลง 

น้ําเสียงจะทําใหเราเขาถึงอารมณเพลงไดสนิทย่ิงขึ้น เพลงที่ปราณีตบรรจง
และเปนอมตะมักจะมีองคประกอบของน้ําเสียงเหมาะกับทํานองเพลง สามารถทําใหผูฟงคลอยตาม
เขาถึงจินตนาการได (พิชัย ปรัชญานุสรณ.  2537: 66) เน่ืองจากสีสันของเสียงหรือนํ้าเสียงเปน
คุณสมบัติที่จะทําใหผูฟงเกิดความประทับใจ ความพอใจไดโดยไมตองใชความสามารถทาง
สติปญญา (Intellectual impression) ซึ่ งผูฟงไมตองสรางกลวิธานปองกันตนเอง  (Defense 
mechanism) อีกดวย (Alvin.  1966: 70)  

1.4 ความสั้น-ยาวของเสียง (Duration) หมายถึง ระยะเวลาของเสียงแตละ
เสียงที่เกิดขึ้น ความสั้น-ยาวของเสียงเปนที่มาของจังหวะซึ่งมีสวนสําคัญอยางยิ่งในดนตรีของทุก
ชาติ    ทุกภาษา ซึ่งความสั้น-ยาวของเสียงน้ีหมายรวมถึงความเงียบดวย เน่ืองจากเปนผลของ
กระบวนการเกิดเสียงสลับกับความเงียบ ไมวาจะเปนเสียงหรือความเงียบยอมตองมีความส้ัน-ยาว 
หรือระยะเวลาทั้งสิ้น (ณัชชา โสคติยานุรักษ.  2543: 4) 

 
2. ความเงียบ (Silent) เปนภาวะซึ่งปราศจากเสียงใดๆ เปนองคประกอบที่สําคัญ

ทัดเทียมกับเสียง โดยนอกจากจะใชเปนจุดพักของแตละทอนเพลงแลว ยังสามารถกอใหเกิดอารมณ 
ความรูสึกกับผูฟงไดอีกดวย ความเงียบเปนส่ิงที่ฉุดร้ังอารมณและดึงสมาธิของผูฟงใหตั้งใจฟงวา
ดนตรีจะดําเนินไปในทิศทางใดตอไป  

จอหน เคจ (John Cage.  1961) คีตกวีชาวอเมริกันตองการแสดงใหเห็นถึง
ความหมายของเสียงในการประพันธเพลงของเขาชื่อ 4’33’’ ซึ่งใหมีนักดนตรีคนหน่ึงน่ังอยูที่เปยโน
โดยไมทําอะไรเลยเปนเวลา 4 นาที 33 วินาที ความเงียบบังคับใหผูฟงสนใจและตั้งใจฟงเสียงที่นัก
เปยโนจะแสดงออกมา ในขณะที่ผูฟงตั้งใจฟงตอเสียงที่จะมาเติมตอความเงียบอยูนั้นก็ไมมีเสียง
อะไรดังออกมาเลย กลาวคือ เคจ พยายามที่จะบอกใหผูฟงไดทราบวา ความเงียบก็คือดนตรีซึ่งผูฟง
ตองใชจิตนาการและเสียงก็จะเกิดมาจากจิตสํานึกของมนุษยนั่นเอง (คมสันต วงควรรณ.  2546: 
ออนไลน) 

 
3. ทํานองเพลง (Melody) หมายถึง การนําระดับเสียง (Pitch) ตางกันมาเรียงรอย

ตอกันอยางมีศิลปะ ชวนติดตามฟง โดยเสียงแตละเสียงที่ประกอบเปนทํานองมีความสัมพันธ
สอดคลองกัน ทํานองเพลงเปนสวนขยายความคิดของภาษาดนตรี เปรียบเสมือนคําพูดที่เปนวลีและ
ประโยค นักดนตรีหรือนักรองสามารถถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิดตางๆ โดยผานทวงทํานอง
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เพลง การสรางทํานองเพลงที่ดีมักเกิดจากแรงขับภายในจิตใจ (Motive) ของผูประพันธหรือผูเลน
เสมอ (พิชัย ปรัชญานุสรณ.  2537: 67) 

ทํานองเพลงที่มีความสอดคลอง กลมกลืน ทําใหเกิดการสรางสัมพันธภาพ และ
ชวยลดความวิตกกังวล ทําใหรูสึกผอนคลายความรูสึกในสวนลึกของจิตใจและทําใหเกิดความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค (เสาวนีย สังฆโสภณ.  2537: 263; ธีรวรรณ ธีรพงษ.  2536: 24)  

 
4. เสียงประสาน (Harmony) หมายถึง แนวทํานองตั้งแตสองแนวขึ้นไปที่นํามา

บรรเลง หรือรองออกเสียงพรอมๆ กันในชวงเวลาเดียวกันทําใหเกิดลักษณะเสียงผสมขึ้น ทําใหมี
ความแปลกใหมจากเดิมที่มีเพียงทํานองเพลงเดียว ซึ่งอาจสรางความไพเราะเสนาะหูหรือระคายหูก็
ได แลวแตการกระทบกันของเสียงประสานนั้นๆ กลาวคือ เสียงประสานเกิดจากการนําเสียงตั้งแต
สองเสียงขึ้นไปมาเรียงซอนกัน เรียกวา ขั้นคูเสียง (Interval) ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท
ตามคุณภาพของขั้นคูเสียงนั้นๆ (ณัชชา โสคติยานุรักษ.  2543: 110) ดังนี้ 

4.1 ขั้นคูเสียงกลมกลอม (Consonance) เปนเสียงที่กลมกลืน รื่นหู นาฟง 
ไดแก   คู 3 คู 4 คู 5 คู 6 และ คู 8  

4.2 ขั้นคูเสียงกระดาง (Dissonance) เปนเสียงที่ไมกลมกลืน ระคายหู ไมนา
ฟง ไดแก คู 2 และ คู 7  

นอกเหนือจากการแบงขั้นคูเสียงตามคุณภาพเสียงที่หูมนุษยสามารถรับฟงได
แลว ยังสามารถจําแนกขั้นคูเสียงออกเปน 2 ประเภทตามหลักดุริยางคศาสตร คือ 

1. จําแนกตามปริมาณ (Quantity) โดยจําแนกเปนขั้นคู 1 (Unison) ขั้นคู 2 
ขั้นคู 3 ขั้นคู 4 ขั้นคู 5 ขั้นคู 6 ขั้นคู 7 และขั้นคู 8 (Octave) 

2. จําแนกตามคุณภาพ (Quality) โดยจําแนกเปนขั้นคู Perfect, Major, 
Minor, Augmented, Diminished, Doubly augmented และ Doubly diminished  

คีตกวีจะอาศัยขั้นคูเสียงตางๆ ทั้งในแงของปริมาณและคุณภาพมาเรียงรอยเพ่ือ
สรางสรรคผลงานและสื่อผานความคิดความรูสึกของตนออกมาในบทเพลง ดังน้ันในบทเพลงหนึ่งๆ 
ก็จะประกอบไปดวยเสียงประสานในรูปแบบตางๆ มากมาย 

เสียงประสานสามารถกลอมเกลาอารมณได โดยเสียงประสานที่มีลักษณะกลม
กลอมจะชวยผอนคลายอารมณของมนุษยใหสงบลง (ผกาวรรณ บุญดิเรก.  2548: 27) ในขณะที่
เสียงกระดางน้ันเปนเสียงที่ฟงแลวระคายหู โดยมากเปนเสียงที่เกิดขึ้นอยางคาดไมถึงและแปลกแยก
ออกไปจากเสียงเพลงโดยรวม 

 
5. สุมเสียง (Tonality, Modality) หมายถึง บันไดเสียงหรือกลุมของโนตที่เรียงตัว

กันอยางมีรูปแบบตามที่บทเพลงนั้นๆ ยึดถือเปนพื้นฐาน แมวาทั่วโลกจะมีบันไดเสียงและโหมดอยู
มากมายหลากหลายรูปแบบ แตดนตรีตะวันตกโดยสวนมากจะมีบันไดเสียงทั่วไปอยูเพียงสอง
รูปแบบคือบันไดเสียงเมเจอร (Major) และไมเนอร (Minor) ซึ่งบุคคลจะสามารถรูสึกไดทันทีวาเสียง
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ที่ไดยินน้ันส่ือถึงอารมณสนุกสนานหรือโศกเศรา จากการศึกษาตางๆ พบวา แมแตเด็กเล็กๆ        
ก็สามารถรับรูถึงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางบันไดเสียงเมเจอรกับอารมณสนุกสนาน และ   
บันไดเสียงไมเนอรกับอารมณโศกเศราไดอยางถูกตอง โดยความสามารถในการรับรูความสัมพันธ
ดังกลาวจะพัฒนาถึงจุดสูงสุดในชวงอายุ 6-8 ป (Webster; & Weir.  2005: 19-39; Dalla Bella, 
Peretz;    et al.  2001)  

การศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับสุมเสียงน้ันเนนลงไปในรายละเอียดมากกวาเพียงแค
บันไดเสียงพ้ืนฐานอยางบันไดเสียงเมเจอรหรือไมเนอรที่สัมพันธกับอารมณสนุกสนานหรือเศราโศก 
นักปราชญในยุคกรีกโบราณยังเขาใจอยางลึกซึ้งวาแตละโหมดตางก็มีลักษณะเฉพาะของตัวมันเอง 
โดยพลาโต (Plato) ไดกลาวถึงความสัมพันธของดอเรียนโหมด (Dorian mode) วาสัมพันธกับ
คุณลักษณะของความเปนชาย (Masculine qualities) และความสัมพันธของลีเดียนโหมด (Lydian 
mode) กับคุณลักษณะของความเปนหญิง (Feminine qualities) 

 
6. รูปพรรณหรือพ้ืนผิว (Texture) เปนผลของการรวมกันขององคประกอบทาง

ดนตรีตางๆ จนเกิดเปนความหนาบางของบทเพลง พ้ืนผิวที่ เ รียบงายที่สุดคือ โมโนโฟนิค 
(Monophonic) ซึ่งเปนแนวทํานองเด่ียวไมวาจะเปนทํานองที่บรรเลงหรือขับรองดวยเสียงๆ เดียว
หรือหลายเสียงที่อยูในระดับเสียงเดียวกันทั้งหมดก็ได พ้ืนผิวในระดับตอมาคือ โฮโมโฟนิค 
(Homophonic) เปนการดําเนินแนวทํานองในแนวตั้ง ในลักษณะของเสียงประสานที่อยูในรูปของ
คอรด สวน โพลีโฟนิค (Polyphonic) เปนการผสมผสานกันของโนตที่ซับซอนมากขึ้น มีการดําเนิน
ทํานองที่แตกตางกันไปในแตละแนว ความสลับซับซอนของแนวทํานองจะเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ 
โดยเสียงประสานที่เรียบงายจะกอใหเกิดอารมณทางบวกในขณะที่เสียงประสานที่สลับซับซอนจะ
กอใหเกิดอารมณทางลบมากกวา (Gabrielsson; & Lindstrom; citing Webster; & Weir.  2005)  

พ้ืนผิวดังกลาวหมายรวมถึงบทเพลงรองและเพลงบรรเลง ผลการศึกษาวิจัย
จํานวนมากพบวาบทเพลงรอง ซึ่งหมายถึงบทเพลงที่มีเน้ือรองจะรบกวนกระบวนการตางๆ ของ
บุคคลมากกวาบทเพลงซึ่งไมมีเนื้อรองหรือเพลงบรรเลง ขอมูลดังกลาวไดรับการสนับสนุนจาก
การศึกษาของ  เฟรนแฮมและอัลลาส (Furnham; & Allass.  1999) พบวาปจจัยของดนตรีพ้ืนหลังที่
จะสงผลกระทบรบกวนบุคคลมากกวา ประกอบดวย เปนบทเพลงที่มีอัตราจังหวะเร็ว เปนเพลงรอง 
เปนบทเพลงซึ่งผูฟงเลือกที่จะฟงเอง ผูฟงชื่นชอบอยูแลว หรือมีความคุนเคยกับเพลงนั้นๆ ผล
การศึกษานี้ไดรับการยืนยันที่สอดคลองกันวา บุคคลจะไดรับขอมูลมากเกินไปจากการฟงบทเพลง
รองเปนเพลงพื้นหลัง นอกจากนี้ ดนตรีบรรเลงที่ถูกเรียบเรียงขึ้นจากบทเพลงรองก็ยังใหผลใน
ลักษณะเดียวกันดวย (Lesiuk.  2005)  

 
7. กระสวนจังหวะ (Rhythm) หมายถึง การเคลื่อนไหวของเสียงในชวงเวลาหนึ่ง 

ดนตรีแตละชนิดจะมีจังหวะหรือลีลาเฉพาะที่แตกตางกัน จังหวะเปนสวนประกอบสําคัญของดนตรี 
และมีอิทธิพลตอมนุษยมากที่สุด สามารถกระตุนกลไกการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย และทํา
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ใหเกิดการตอบสนองทางอารมณได โดยลักษณะจังหวะที่ชา ม่ันคง สมํ่าเสมอ จะทําใหเกิด
ความรูสึกม่ันคง ปลอดภัย เกิดอารมณสงบ และชวยในการผอนคลาย (เสาวนีย สังฆโสภณ.  2537: 
263)  

 
8. อัตราจังหวะ (Tempo) หมายถึง อัตราความเร็วในการเคาะจังหวะ นิยมนับเปน

จํานวนครั้งตอ 1 นาที (Beat per minute : bpm) มีหนวยเปน mm (Metronome measurement : 
เมโทรนอม หมายถึง เคร่ืองมือนับจังหวะดนตรี ซึ่งเปลี่ยนแปลงไดตามระดับของจังหวะตางๆ)  

การประมาณอัตราความเร็ว-ชาของเพลงนั้น อธิบายคราวๆ โดยเทียบกับจังหวะ
การเตนของหัวใจ กลาวคือ ถาอัตราจังหวะของเพลงนั้นๆ เร็วกวาการเตนของหัวใจ เรียกวา จังหวะ
เร็ว สวนจังหวะที่ชากวาการเตนของหัวใจ เรียกวา จังหวะชา ซึ่งมีคํากํากับอัตราจังหวะดังตอไปน้ี  

Largo แปลวา  ชา 
Larghetto แปลวา  เร็วกวา Largo เล็กนอย 
Adagio แปลวา  ชาปานกลาง 
Andante แปลวา  ชาคลายจังหวะกาวเดิน 

จังหวะที่อยูในชวงประมาณ 60-80 คร้ังตอนาที ซึ่งเทียบเทากับอัตราการเตนของ
หัวใจ จะทําใหบุคคลรูสึกสงบ สบาย และผอนคลาย (Johnston; & Rohaly-Davis.  1996) สวน
จังหวะที่เร็วมากกวา 90 คร้ังตอนาที จะทําใหเกิดความตื่นตัว นอกจากนี้ อัตราจังหวะที่ชายัง
สัมพันธกับความหวั่นไหวจากอารมณตางๆ ทั้งอารมณที่เงียบสงบ นุมนวล เครงขรึม และเศราโศก 
สวนอัตราจังหวะที่เร็วจะสัมพันธกับอารมณรื่นเริง สนุกสนาน จากผลการศึกษาของเฟรนแฮม
และอัลลาส (Furnham; & Allass.  1999) พบวาอัตราจังหวะที่เร็วสามารถกระตุนระดับการตื่นตัวได
ดีกวาอัตราจังหวะที่ชา เนื่องจากผูฟงจะตองจัดกระทํากับดนตรีที่ผานเขามาในชวงระยะเวลาหน่ึง 
ซึ่งดนตรีที่มีอัตราจังหวะเร็วนั้นยอมมีความสลับซับซอนในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ สูงกวาดนตรีที่มี
อัตราจังหวะชา 

จากการศึกษาของ ดัลลา เบลลา กับเพเรทซ และคณะ (Dalla Bella, Peretz;    
et al.  2001) พบวาเด็กในชวงอายุตั้งแต 3-5 ปสามารถจําแนกอารมณของเพลงวาเปนเพลงที่มี
อารมณสนุกสนานหรือโศกเศราไดโดยอาศัยการตัดสินจากอัตราจังหวะของเพลงนั้นๆ กอนที่จะ
ใชสุมเสียงสําเนียงเพลงในการตัดสินจําแนกอารมณเพลงเปนอันดับตอมา จากหลักฐานสนับสนุน
อ่ืนๆ แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของมนุษยวาความรูสึกดานอัตราจังหวะน้ันพัฒนาขึ้นมากอน
ความรูสึกดานเสียง 

  
9. ความรูสึกทางดนตรี (Expression) หมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกทาง

อารมณ ความคิดในขณะบรรเลงดนตรีหรือขับรอง เน่ืองจากหัวใจสําคัญของดนตรี คือ อารมณ 
ความรูสึกของเสียงที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องความดัง-เบา ความชา-เร็ว เสียงประสาน การส่ันพริ้ว
ของเสียง ที่ตองการสรางความสะเทือนใจใหแกผูฟงสูงสุด (พิชัย ปรัชญานุสรณ.  2537: 67)  
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การที่เราจะสามารถรับรูถึงความรูสึกทางดนตรีไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
คนกลางที่ทําหนาที่แปลและตีความหมายของบทประพันธซึ่งถูกบันทึกไวดวยตัวอักษรและ
สัญลักษณทางดนตรีใหเกิดเปนเสียงเพลงขึ้นมา เพราะผูฟงจะไมสามารถจับเน้ือหาสาระไดเลยวา
คีตกวีตองการจะถายทอดความคิดอะไรจากการอานบทประพันธ และเปนไปไมไดเลยที่จะไดรับ
ความสําราญใจและเขาถึงสุนทรียะจากการอานบทประพันธเพียงอยางเดียว คนกลางดังกลาวก็คือ 
วาทยกร นักรอง และนักดนตรี ผูซึ่งทําหนาที่แปลนัยแหงการประพันธ กอใหเกิดเปนเสียงดนตรีที่ยัง
ความซาบซึ้งและเคลิบเคลิ้มแกผูฟง 

การแสดงออกถึงความรูสึกทางดนตรีมีมากมาย เชน จังหวะชาหรือเร็ว ความดัง-
เบา การเรง การหนวงใหเสียงดนตรีและเสียงประสานไปในแนวทางอารมณตางๆ เชน ความสุขสงบ 
ความสบายใจ เศรา ฉุนเฉียว โกรธ ความตื่นเตน ความสงางาม (ธีรวรรณ ธีรพงษ.  2536: 22) 
นอกจากนี้ การส่ันพริ้ว (Vibrato) ของเสียงดนตรียังมีผลกระตุนคลื่นสมองดวย กลาวคือ เม่ือความถี่
ของเสียงตรงกับคลื่นสมองหรือมีความกลมกลืนกัน ก็จะทําใหรูสึกวาเขาถึงอารมณของดนตรีนั้นๆ 
หรือดนตรีนั้นเขาถึงอารมณของเรา นี่คือเหตุผลวาทําไมคนที่กําลังโศกเศราจึงชอบฟงเพลงเศรา 
  

1.6 ประเภทของดนตรี 
การแบงประเภทของดนตรีนั้น สามารถแบงไดเปนหลายแงมุม (คมสันต วงควรรณ.  

2546: ออนไลน) ดังนี้ 
1. แบงตามแหลงกําเนิดของเสียง 

1.1 ดนตรีจากธรรมชาติ (Natural music) หมายถึง เสียงดนตรี หรือเสียง
คลายดนตรีที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไมไดถูกแตงแตมโดยมนุษย เชน เสียงนกรอง เสียงนํ้าไหล เสียง
ฝนตก เปนตน 

1.2 ดนตรีจากเคร่ืองดนตรี (Instrumental music) หมายถึง เสียงดนตรีที่เกิด
จากการสรางสรรคของมนุษย ไมวาจะโดยการใชรางกายหรืออุปกรณ เชน การรองเพลง ปรบมือ 
กระทืบเทา การเคาะเกราะ โกรง หรือดนตรีจากเคร่ืองดนตรีที่มนุษยประดิษฐขึ้น 

 
2. แบงตามจุดประสงคการนําไปใช 

2.1 ดนตรีทางศาสนา (Church music, Sacred music) เปนเพลงสวดเพ่ือใช
ประกอบในศาสนกิจตางๆ โดยผูขับรองตองการแสดงออกถึงความปติ ความเลื่อมใสศรัทธาในองค
พระผูเปนเจา เพ่ือสรรเสริญสดุดี และเพื่อขอพรตอพระผูเปนเจา  

2 .2 ดนตรีขับรองประกอบพิธีกรรม  (Ritual music) เปนดนตรีที่ สืบ
เน่ืองมาจากความเชื่อถือในลัทธิตางๆ ตลอดจนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายตามที่มนุษยเผาพันธุตางๆ 
สมมติขึ้น และมีสวนสําคัญที่ทําใหศาสนารุงเรืองขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสนาคริสต  
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2.3 ดนตรีเพ่ือการทหาร (Military music) เปนดนตรีที่ใชเพ่ือสรางขวัญ
กําลังใจและสรางความฮึกเหิมใหกับบุคคลในกองทัพในยามที่ตองออกทําศึกสงคราม เชน เพลง
มารช เพลงปลุกใจ และยังหมายรวมถึงบทเพลงที่สรางความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของคน
ในกลุม ในสังคม หรือในชาติดวย เชน เพลงประจํากลุม เพลงชาติ  

2.4 ดนตรีประ จําวัฒนธรรม  (Cultural music) เปนดนตรีที่ ใชขับรอง
ประกอบการดําเนินชีวิตประจําวันในแตละวัฒนธรรม เพื่อประกอบการทํากิจกรรม หรือเพ่ือ
ประกอบการทํางาน เชน เพลงกลอมเด็ก เพลงเหเรือ เพลงเกี่ยวขาว  

2.5 ดนตรีเพ่ือความบันเทิง (Entertaining music) เปนดนตรีที่ใชฟงเพ่ือ
ความร่ืนเริงบันเทิงใจ ฟงแลวรูสึกสงบ ผอนคลายจากความตึงเครียดตางๆ ขึ้นอยูกับรสนิยมของ
ผูฟงเปนหลักวาดนตรีรูปแบบใดที่ฟงแลวกอใหเกิดความพึงพอใจ ความสบายใจมากที่สุด 

 
3. แบงตามโครงสรางของดนตร ี

3.1 ดนตรีบรรเลง (Instrumental music) หมายถึง บทเพลงที่สื่อความหมาย
ไดโดยใชเสียงที่บรรเลงจากเครื่องดนตรีเทาน้ัน ไมมีเน้ือรองหรือการรองประกอบ ผูฟงจะสามารถ
ปลอยใจไปกับจินตนาการจากเสียงที่ไดยินผานเครื่องดนตรีนั้น 

3.2 ดนตรีรอง (Vocal music) หมายถึง เพลงที่มีคําประพันธประกอบเปนคํา
รอง และใชนักรองเปนผูถายทอดอารมณ ความรูสึกของบทเพลงสูผูฟง แบงเปน ขับรองเด่ียว และ
ขับรองประสานเสียง โดยอาจมีวงดนตรีคลอหรือไมก็ได 
 

4. แบงตามคีตลักษณและรูปแบบการประพันธ 
4.1 ดนตรีคลาสสิค (Classical music) หมายถึง ดนตรีที่เปนอมตะ เปน    

บทเพลงไพเราะอันทรงคุณคา เกิดในสมัยกลางคริสตศตวรรษที่ 17 จนถึงราวคริสตศตวรรษที่ 19 
เปนดนตรีที่มีรูปแบบฉันทลักษณที่เครงครัด สลับซับซอน ประกอบดวยองคประกอบของดนตรีที่
เปนจุดสูงสุดของแนวทํานอง การประสานเสียง สีสันของเครื่องดนตรี รูปแบบโครงสราง และการ
ถายทอดทางอารมณ (คมสันต วงควรรณ.  2546: ออนไลน) เปนผลงานที่มีความสมบูรณ บริสุทธิ์ 
และเปนสมบัติล้ําคาของมนุษย (อริยะ สุพรรณเภษัช.  2545: 47-48) ดนตรีคลาสสิคน้ันถูกประพันธ
ขึ้นหลากหลายรูปแบบและใชเคร่ืองดนตรีหลากหลายประเภท ทั้งเคร่ืองสาย (Strings) เคร่ืองลมไม 
(Wood winds) เครื่องลมทองเหลือง (Brass winds) เครื่องลิ่มน้ิว (Keyboards) และเครื่องกระทบ
จังหวะ (Percussions) โดยมีรูปแบบการบรรเลงตั้งแตการบรรเลงเด่ียวจนถึงวงดนตรีวงใหญหรือที่
เรียกวาวง ออรเคสตรา (Orchestra) ซึ่งจะตองมีวาทยกร (Conductor) เปนผูควบคุมวงและอํานวย
เพลง ดนตรีคลาสสิคสามารถแบงออกเปนชวงยุคตางๆ ได ดังนี้ 

4.1.1 ยุโรปยุคกลาง (Medieval European period ค.ศ.496-1400) ถือ
เปนจุดกําเนิดของดนตรีคลาสสิค คาดกันวามีตนกําเนิดมาจากดนตรีในยุคกรีกโบราณ โดยมี
จุดประสงคหลักเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แตก็ปรากฏหลักฐานวาเพลงคฤหัสถ (Secular 
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music) ซึ่งเปนเพลงขับรองเพ่ือความรื่นเริงเร่ิมไดรับความนิยมและแพรหลายมากขึ้นในประเทศ
ตางๆ ทางยุโรปตะวันตกนอกเหนือไปจากเพลงโบสถ (Church music) สิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลานี้คือการรองแบบสองทํานอง เปนลักษณะของการสอดประสานในสมัยนี้ 

4.1.2 ยุคเรเนสซองส (Renaissance period ค.ศ.1400-1600) หรือยุค
ฟนฟูศิลปวิทยา เริ่มมีการใชเคร่ืองดนตรีที่หลากหลายขึ้น ลักษณะการสอดประสานทํานองยังคงเปน
ลักษณะเดน เพลงบรรเลงเร่ิมมีบทบาทมากขึ้น การประสานเสียงมีหลักเกณฑมากขึ้น เร่ิมมีอัตรา
จังหวะแนนอน กลาวไดวาดนตรีในศตวรรษน้ีมีรูปแบบใหมๆ เกิดขึ้น และมีหลักการตางๆ ที่เปน
แบบแผนมากขึ้น ในสมัยนี้มนุษยเร่ิมเห็นความสําคัญของดนตรี โดยถือวาดนตรีเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิต นอกจากดนตรีทางศาสนาแลว มนุษยยังตองการดนตรีคฤหัสถเพ่ือพักผอนในยามวางอีกดวย 
เพราะฉะน้ัน ในสมัยน้ีดนตรีคฤหัสถและดนตรีทางศาสนาจึงมีความสําคัญเทาเทียมกัน (ไขแสง  
ศุขะวัฒนะ.  2535: 89) 

4.1.3 ยุคบาโรค (Baroque period ค.ศ.1600-1750) เร่ิมมีการเลนดนตรี
เพ่ือการฟงมากขึ้นในหมูชนชั้นสูง คีตกวีและนักดนตรีในยุคนี้ใสใจกับรายละเอียดแหงการประพันธ
มากข้ึน ไมวาจะเปนดานการเรียบเรียงแนวทํานอง แนวดนตรี และแนวเครื่องดนตรี กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมากมายในดานการบันทึกโนตดนตรี การพัฒนาเทคนิคการบรรเลง รวมถึงพัฒนาดาน
ศิลปะการแสดง เชน อุปรากร (Opera) ซึ่งถือกําเนิดขึ้นมาในยุคเรเนสซองสก็พัฒนาถึงจุดสูงสุดใน
ยุคบาโรคเชนกัน 

ในสมัยบาโรคนี้การบันทึกตัวโนตไดรับการพัฒนามาจนเปนลักษณะการ
บันทึกตัวโนตที่ใชในปจจุบัน คือการใชบรรทัด 5 เสน การใชกุญแจซอล (G clef) กุญแจฟา (F clef) 
และกุญแจโด (C clef) มีการใชสัญลักษณตัวโนตและตัวหยุดแทนความยาวของจังหวะและตําแหนง
ของตัวโนตบรรทัด 5 เสน แทนระดับเสียงและยังมีตัวเลขบอกอัตราจังหวะมีเสนกั้นหองและ
สัญลักษณอ่ืนๆ เพ่ือใชบันทึกลักษณะของเสียงดนตรี (ณรุทธ สุทธจิตต.  2535: 147)  

ลักษณะของดนตรีในยุคเรเนสซองสและบาโรคตางก็เนนหนักในดานการ
ใชเทคนิคเคาทเตอรพอยท (Counterpoint) และการใชเสียงประสานแบบโพลีโฟนี (Polyphony) ซึ่ง
แนวเสียงแตละแนวมีความสําคัญทัดเทียมกันเปนหลัก เพียงแตเสียงประสานที่กลมกลอมในยุค
เรเนสซองสนั้นเปนผลพวงจากการดําเนินทํานองที่ลื่นไหลและนุมนวล ในขณะที่ยุคบาโรคนั้น   
เสียงประสานที่กลมกลอมถือเปนสิ่งสําคัญที่คีตกวีจะละเลยมิได การใชบันไดเสียงเมเจอรและ      
ไมเนอร (Major, Minor) เขามามีบทบาทมากขึ้นแทนการใชโหมด (Mode) นอกจากน้ี ดนตรีในยุค
บาโรคยังใชแนวเสียงที่ยาวขึ้นและมีกระสวนจังหวะที่หนักแนนขึ้น โดยแนวเสียงที่เลนนําขึ้นมาจะ
บรรเลงไปจนกระทั่งแนวทํานองน้ันถูกบรรเลงซ้ําโดยแนวเสียงอ่ืน จนเกิดการตัดกันของแนวทํานอง
แรกและแนวทํานองที่สอง เกิดเปนเทคนิคที่เรียกวา ฟวก (Fugue) ซึ่งถือเปนฉันทลักษณที่เดนชัด
ของดนตรีในยุคบาโรค การยายบันไดเสียง (Modulation) ถูกนํามาใชแตมิไดมีความสําคัญตอการ
สรางอารมณเพลงมากนัก 
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ตอมาดนตรีแบบโพลีโฟนีไดลดความนิยมลง สวนดนตรีในรูปแบบโมโนดี 
(Monody)มีบทบาทมากขึ้น ลักษณะของรูปแบบน้ีจะมีแนวเสียงเพียงแนวเดียวดําเนินทํานอง และมี
แนวสําคัญที่เรียกวา บาสโซ คอนทินิวโอ (Basso continuo) ทําหนาที่คลอเสียงเคลื่อนที่ประกอบ
ตลอดเวลาทําใหเกิดคอรดขึ้นมา โดยใชเคร่ืองดนตรีจําพวกเครื่องสายเสียงต่ํา เชน เชลโล (Cello) 
และเครื่องลิ่มน้ิว (Keyboard) เชน ฮารพซิคอรด (Harpsichord) บรรเลงควบคูกัน มีวิธีบันทึกโนต
เรียกวา ฟกเกอร เบส (Figured bass) หรือเบสตัวเลข โดยเขียนโนตเบสและเขียนขั้นคูเสียงกํากับ
ไวเพ่ือใหนักดนตรีทราบวาเปนคอรดอะไร ขณะเดียวกัน การประสานเสียงแบบโฮโมโฟนี 
(Homophony) ซึ่งเปนการประสานเสียงแบบอิงคอรดและหลายแนวหนุนแนวเดียวใหเดน ก็เริ่ม
พัฒนาขึ้นเชนกัน 

ดนตรีในยุคบาโรคจะแสดงออกถึงอารมณมากกวาในยุคเรเนสซองส โดย
ในแตละทอนเพลง (Movement) จะนิยมสื่ออารมณเพียงอารมณเดียว ไมนิยมการส่ือหลายอารมณ
พรอมกัน และจะคงระดับของอารมณนั้นๆ ไปจนกระทั่งจบทอนเพลง ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือหัก
มุม โดยสวนมากจะเปนหวงอารมณที่ประกอบไปดวย ความปติในชัยชนะ (Exultation) ความเศรา
โศกจากการสูญเสีย (Grief) ความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา (Piety) และการพรากจากบานเกิดเมือง
นอนของตน (Forth)  

ดนตรีในยุคน้ีสวนมากถูกประพันธขึ้นสําหรับนักรองและนักดนตรีที่มี
ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ (Virtuoso) แมวาการบันทึกโนตดนตรีจะถูก
พัฒนาขึ้นในยุคน้ี แตคีตกวีก็นิยมที่จะเขียนโนตเพียงบางสวนเพื่อใหนักดนตรีไดมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางคีตปฏิภาณของตน (Improvisation) การบรรเลงโดยเปลี่ยนแปลงอัตราความ   
สั้น-ยาวของตัวโนต (Notes inégales (Fr.) : Unequal note) ถือเปนเรื่องปกติธรรมดาและเปนที่
คาดหวังกันวาผูบรรเลงจะตองประดิษฐเม็ดพราย (Ornamentation) ลงไปในแนวทํานองที่ตน
บรรเลงดวย ลักษณะสําคัญอีกอยางหน่ึงของดนตรีสมัยบาโรคคือ การทําใหเกิด “ความตัดกัน” 
(Contrasting) เชน ในดานความเร็ว-ชา (Fast-Slow) ความดัง-คอย (Loud-Soft) การบรรเลงเด่ียว-
การบรรเลงรวมกัน (Solo, Tutti) ในยุคนี้เคร่ืองดนตรีมีบทบาทที่สําคัญมากขึ้น ในขณะที่แนวรองนั้น
คอยๆ ลดความสําคัญลงไป   

4.1.4 ยุคคลาสสิค (Classical period ค.ศ.1750-1820) เปนยุคที่มีการ
เปลี่ยน แปลงมากที่สุด มีกฎเกณฑ ระเบียบแบบแผน รูปแบบฉันทลักษณที่ชัดเจน เปนสมัยที่มีการ
สรางกฎเกณฑรูปแบบในทุกๆ อยางเก่ียวกับการประพันธเพลงซ่ึงในสมัยตอๆ มาไดนํารูปแบบใน
สมัยน้ีมาใชและพัฒนาใหลึกซ้ึงหรือแปรเปลี่ยนไป ดนตรีในสมัยน้ีพยายามสื่ออารมณที่หลากหลาย
รูปแบบภายในทอนเพลงเดียว การโหมความรูสึกสะเทือนอารมณของผูฟงจนถึงจุดสูงสุดกอนจะ
คลี่คลายลงไป การยายบันไดเสียงเพื่อดึงอารมณของผูฟงออกไปกอนจะฉุดอารมณของผูฟงกลับมา
สูอารมณตั้งตน เปนลักษณะการประพันธที่ไดรับความนิยมในยุคน้ี  

ลักษณะของดนตรีในสมัยคลาสสิคที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยบาโรคอยาง
เห็นไดชัด คือ ไมนิยมการสอดประสานทํานองแบบเคานเตอรพอยท โดยหันมานิยมการเนนทํานอง



 32 

หลักเพียงทํานองเดียวและมีแนวเสียงอ่ืนประสานใหทํานองไพเราะขึ้น ลักษณะของบาสโซ คอนทินวิ
โอเลิกใชไปพรอมๆ กับการสรางสรรคแบบคีตปฏิภาณ ผูประพันธนิยมเขียนโนตทุกแนวไว ไมมีการ
ปลอยวางใหผูบรรเลงแตงเติมเอง  

4.1.5 ยุคโรแมนติค (Romantic period ค.ศ.1820-1900) เปนยุคที่เร่ิมมี
การแทรกอารมณในบทเพลง มีการเปลี่ยนอารมณ ความดัง-เบา และจังหวะ ซึ่งตางจากยุคกอนๆ 
ซึ่งยังไมมีการใสอารมณในทํานองอยางชัดเจนเทาน้ี เปนดนตรีที่แสดงออกถึงอารมณความรูสึกของ
ผูประพันธอยางมาก คีตกวีในสมัยนี้ไมไดแตงเพลงใหกับเจานายของตนเชนในสมัยกอนๆ คีตกวี
ประพันธเพลงตามใจชอบของตน และขายตนฉบับใหกับสํานักพิมพเปนสวนใหญ ลักษณะดนตรีจึง
เปนลักษณะของผูประพันธเองซึ่งสามารถแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดอยางมีอิสระ ไมจําเปนตอง
สรางความงามตามแบบแผนวิธีการ และไมตองอยูภายใตอิทธิพลของผูใดทั้งน้ีเพราะเขาไมไดอยูใน
ความอุปถัมภของโบสถ เจานาย และขุนนางเชนคีตกวีสมัยคลาสสิคอีกตอไป 

ดานทํานอง ลีลา และบรรยากาศของทํานองเนนความรูสึกและอารมณ
ของบุคคลมากขึ้น การยายบันไดเสียงแบบโครมาติค (Chromatic modulation) มีบทบาทที่สําคัญ 
ความสําคัญของเสียงหลัก (Tonality) หรือในคียยังคงมีอยู แตเร่ิมคลุมเครือหรือเลือนลางไปบาง 
เนื่องจากบางคร้ังมีการเปลี่ยนบันไดเสียงออกไปใชบันไดเสียงที่เปนญาติหางไกลบาง หรือ 
Chromatic modulation ความดังเบาของเสียง (Dynamics) ในสมัยนี้ไดรับการเนนใหชัดเจนทั้ง
ความดังและความเบาจนเปนจุดเดนจุดหน่ึง (ไขแสง ศุขะวัฒนะ.  2535: 111) 

4.1.6 ยุคอิมเพรสชันนิสติก (Impressionistic period ค.ศ.1900-2000) 
นักดนตรีเริ่มแสวงหาแนวดนตรีที่ไมขึ้นกับแนวดนตรีในยุคกอนๆ จังหวะในแตละหองเริ่มแปลกไป
กวาเดิม ไมมีโนตสําคัญเกิดขึ้น (Atonal) ระยะหางระหวางเสียงกับเสียงเริ่มลดนอยลง ไรทวงทํานอง
เพลง ดนตรีอิมเพรสชันนิสติกกอใหเกิดความประทับใจ และแตกตางจากดนตรีโรแมนติกซึ่ง
กอใหเกิดความสะเทือนอารมณ ลักษณะทั่วๆ ไปของดนตรีอิมเพรสชันนิสติกนั้นเต็มไปดวย
จินตนาการที่เฟองฝน อารมณที่ลองลอยอยางสงบ และความนิ่มนวลละมุนละไมในลีลา ถาจะ
กลาวถึงในดานเทคนิคดนตรีอิมเพรสชันนิสติกไดเปลี่ยนแปลงบันไดเสียงเสียใหมแทนที่จะเปนแบบ
ไดอาโทนิค (Diatonic) ซึ่งมี 7 เสียงอยางเพลงทั่วไปกลับเปนบันไดเสียงที่มี 6 เสียง ซึ่งระยะหาง
หน่ึงเสียงเต็มตลอด เรียกวา โฮลโทนสเกล (Whole-tone scale) เนื่องจากลักษณะของบันไดเสียง
แบบเสียงเต็มน้ีเองบางคร้ังทําใหเพลงในสมัยน้ีมีลักษณะลึกลับไมกระจางชัด (ณรุทธ สุทธจิตต.  
2535: 174) 

4.2 ดนตรีบลูส (Blues) เกิดจากพวกทาสผิวดําที่ไดรับการกดขี่ทารุณ เม่ือ
วางจากงานก็มาชุมนุมรองรําทําเพลงกัน เน้ือเพลงที่รองจะเปนไปในลักษณะดนสด คือ กลาวถึง
ความเจ็บช้ําที่ตนถูกกระทํา ความเศราหมองของชีวิตการเปนทาส ดังน้ัน เพลงบลูสจึงเปนเพลงที่
แสดงอารมณไดอยางลึกซ้ึงและชัดเจน (คมสันต วงควรรณ.  2546: ออนไลน) เอกลักษณของเพล
งบลูสคือการใชเสียงรองหรือเสียงของเครื่องดนตรีที่เพ้ียนจากเสียงในบันไดเสียงซึ่งเรียกวา บลูส
โนต (Blues note) โดยการดันเสียง (Bend) ใหสูงขึ้น 1/4 เสียง  
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4.3 ดนตรีแจส (Jazz) ริเร่ิมโดยชนผิวดําที่อาศัยอยูทางตอนใตของสหรัฐ 
อเมริกาซ่ึงเปนชนเชื้อชาติอัฟริกัน ลักษณะโดยทั่วไปของแจสคือดนตรีที่ใชการสรางสรรคโดยใชคีต
ปฏิภาณ (Improvisation) การโตตอบ (Call and respond) การใชจังหวะขัด (Syncopation) จังหวะ
ตบที่สมํ่าเสมอ และสีสันที่โดดเดน รวมทั้งลักษณะเฉพาะของการบรรเลง ตั้งแตยุคเร่ิมแรกของแจส
เปนตนมาดนตรีแจสมีการพัฒนารูปแบบแตกตางกันออกไปหลายประเภท (คมสันต วงควรรณ.  
2546: ออนไลน) 

4.4 ดนตรีปอบปูลาร (Popular) หรือดนตรีสมัยนิยม เรียกโดยยอวา ดนตรีป
อป เปนคํากลาวโดยรวมถึงรูปแบบดนตรีที่ฟงงาย สบายๆ เปนที่นิยมชมชอบของผูคนในยุคสมัย
นั้นๆ มีลักษณะไมหนักหนวงรุนแรงแตคอนขางออนหวาน ทวงทํานองรื่นหู 

4.5 ดนตรีร็อค (Rock) เปนรูปแบบหนึ่งของดนตรีสมัยนิยม ลักษณะของ
ดนตรีร็อคคือมีความหนักแนนในจังหวะและดนตรี โดดเดนในดานการรองโดยมีกีตาร เบส และ
กลองบรรเลงประกอบ บางประเภทอาจมีการนําเครื่องดนตรีอ่ืนเชน คียบอรด หรือเคร่ืองเปาตางๆ 
เขามาเสริมดวย (Britannica Concise Encyclopedia.  2008: Online)  

 
5. แบงตามผลกระทบตอจิตใจ 

5.1 ดนตรีประเภทสงบ (Soothing music) เปนดนตรีที่ทําใหผูฟงรูสึกสงบ 
สบายใจ ผอนคลาย ลดความวิตกกังวล ความตึงเครียด และยังใชสรางสมาธิไดอีกดวย 

5.2 ดนตรีประเภทตื่นเตน (Exciting music) เปนดนตรีที่ไปกระตุนความรูสึก
ของบุคคลใหเกิดความตื่นตัว กระฉับกระเฉง แตหากกระตุนมากไปก็อาจเกิดเปนอาการตึงเครียดได 
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2. เอกสารที่เก่ียวของกับดนตรีและความวิตกกังวลในการสอบ 
2.1 ความวิตกกังวลในการสอบ 

มโนทัศนของความวิตกกังวลในการสอบ 
จากทฤษฎีความวิตกกังวลของซาราสัน (Sarason) หรือที่เรียกกันวาทฤษฎีเยล 

(Yale Theory) (นพวัน สุขสําราญ.  2547: 18-19; อางอิงจาก Cattel.  1965: 245; Levitt.  1967: 
112-113) ไดอธิบายวา ความวิตกกังวลมีทั้งผลดีและผลเสีย เน่ืองจากความวิตกกังวลถือเปนแรงขับ
อยางหนึ่ง ซึ่งหากอยู ในระดับที่ เหมาะสมก็จะชวยใหบุคคลสามารถทํากิจกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตหากมีมากเกินไปก็จะไปรบกวนกระบวนการคิดของบุคคลได ความสัมพันธระหวาง
ความวิตกกังวลและการทํางานหรือการเรียนรูนั้นขึ้นอยูกับความสลับซับซอนของงาน ระดับของแรง
ขับที่เกิดขึ้นจะเปนผลดีตองานที่งายมากกวางานที่ยาก แตแรงขับที่ชวยสงเสริมการเรียนรูที่งายน้ัน
อาจกลายเปนตัวขัดขวางเม่ืองานนั้นยากขึ้น สอดคลองกับทฤษฎีความวิตกกังวลแหงมหาวิทยาลัย
ไอโอวาของสเปนซและโมวเรอร (Spence; & Mowre) ซึ่งมองวาความวิตกกังวลเปรียบเสมือนแรง
ขับหรือแรงจูงใจที่ชวยกระตุนใหอินทรียเกิดพลังที่จะทําพฤติกรรมบางอยาง ความวิตกกังวลจึงชวย
สงเสริมการเรียนรู เพ่ิมความเร็วและประสิทธิภาพในการทํางาน หากไมมีความวิตกกังวลเลยก็อาจ
ทําใหบุคคลขาดแรงกระตุนหรือแรงจูงใจในการเรียนรูหรือกระทําส่ิงตางๆ แตหากมีมากเกินไปก็
อาจจะไปขัดขวางการเรียนรูได ดังน้ัน บุคคลท่ีมีระดับความวิตกกังวลที่เหมาะสมก็จะชวยสงเสริม
การเรียนรูและประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมตางๆ  

 
สปลเบอรเกอร และแวกก (อนันตชนก วิจิตรนิเทศ.  2546: 18-22; อางอิงจาก 

Spielberger; & Vagg.  1995) ไดกลาวถึงมโนทัศนความวิตกกังวลในการสอบวาเปนความ      
วิตกกังวลที่มีตอสถานการณเฉพาะ (Situation-specific anxiety) โดยมีสถานการณการสอบเปน  
ตัวเราใหเกิดความวิตกกังวลขึ้นมา บุคคลจะรับรูและประเมินวาเปนสถานการณที่คุกคามทําใหเกิด
ความไมพึงพอใจและบุคคลจะตอบสนองออกมาใน 2 ลักษณะ คือ ความคิดกังวล (Worry) และการ
ตอบสนองทางอารมณ (Emotionality) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิลเลียมส กับแบนดาลอส 
เยทส และธอรนไดคคริสท (Williams.  1991; Bandalos, Yates; & Thorndike-Christ.  1995)      
ที่จําแนกองคประกอบของความวิตกกังวลในการสอบออกเปน ความวิตกกังวลในการสอบดานการ  
รูคิด (Cognitive test anxiety) และความวิตกกังวลในการสอบดานอารมณ (Emotional test 
anxiety) โดยสามารถสรุปรวมแตละองคประกอบได ดังนี้ 

1. ความคิดกังวล (Worry) หรือความวิตกกังวลในการสอบดานการรูคิด 
(Cognitive test anxiety) คือ ความกังวลในทางลบเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง สิ่งที่คาดหวัง 
สถานการณแวดลอม และผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ซึ่งจะไปบ่ันทอนความสามารถในการดึงขอมูล
ที่เก็บไวออกมา แสดงออกมาในรูปแบบของความคิดเชิงลบตางๆ เชน ความกลัววาจะไมประสบ
ความสําเร็จ ความกังวลวาจะทําใหผูอ่ืนดูดอยกวา หรือการเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืนในแงลบ 
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2. การตอบสนองทางอารมณ (Emotionality) หรือความวิตกกังวลในการสอบ
ดานอารมณ (Emotional test anxiety) คือ การรับรูประสบการณเก่ียวกับความวิตกกังวลของบุคคล
แลวแสดงออกทางดานรางกายและจิตใจ เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือสภาวะความรูสึก
ไมพอใจ เชน รูสึกตื่นเตน กระวนกระวายใจ กระสับกระสาย มีความเครียด คลื่นไส อาเจียน เปนตน 

จากการวิจัยพบวา องคประกอบดานความคิดกังวลหรือความรูคิดน้ันเปน
องคประกอบสําคัญที่จะใชอธิบายความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ เน่ืองจากองคประกอบ
ดานการรูคิดน้ันมีความสัมพันธทางลบกับประสิทธิภาพในการทําแบบทดสอบ ไวน (Wine.  1980: 
349-385) อธิบายวา นักเรียนที่มีความวิตกกังวลในการสอบจะไดคะแนนสอบลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ความคิดกังวลมารบกวนการทําขอสอบ  

 
จะเห็นไดวา หนึ่งในสถานการณที่สรางความวิตกกังวลใหแกนักเรียนในปจจุบันน้ี

ก็คือการสอบ เน่ืองจากมนุษยทุกคนอยูในสังคมแหงการแขงขัน ไมมีนักเรียนคนใดเลยท่ีจะไมไดรับ
ผลกระทบจากความวิตกกังวลนี้ ไมวาจะมาจากภูมิหลังหรือระดับชั้นใด (Harris; & Coy.  2003) 
ความวิตกกังวลในการสอบนี้เปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดผลเสียตางๆ มากมาย ทั้งในดานสภาพจิตใจ 
ความสําเร็จทางวิชาการ และความรูสึกม่ันคงปลอดภัย (Hembree.  1988: 56) นักเรียนหลายตอ
หลายคนมีสติปญญาและความสามารถที่จะทําแบบทดสอบได แตกลับไมสามารถทําไดดีเทาที่ควร
เนื่องจากระดับความวิตกกังวลในการสอบที่สูงไปรบกวนระบบความคิดความจําของบุคคล 
(Zeidner.  1990: 145-160) และอาจทําใหบุคคลรีบผละหนีออกไปจากสถานการณการสอบโดยที่ยัง
ไมไดตรวจทานคําตอบใหถูกตองเรียบรอยกอนดวย (Smith.  2001: online) 

การสอบสวนใหญมักจะทําใหนักเรียนเกิดความวิตกกังวลขึ้นอันเนื่องมาจากความ
กลัวที่จะทําขอสอบไมได หรือทําไดไมเทากับที่ตนตองการ หรือเกิดจากการสอบน้ันๆ มีความสําคัญ
กับชีวิตของนักเรียน โดยความวิตกกังวลนี้จะกอใหเกิดความกลัวตอสถานการณการสอบ บั่นทอน
ประสิทธิภาพของบุคคลและสงผลใหคะแนนสอบลดต่ําลง ซึ่งจะกลายเปนวัฏจักรแหงความวติกกังวล 
(Gale.  1998: online) นอกจากมาตรฐานของแตละบุคคลที่จะเปนแรงกดดันทําใหเกิดความ     
วิตกกังวลตอการสอบแลว มาตรฐานของกลุม และความคาดหวังของบุคคลรอบขาง โดยเฉพาะ
บุคคลรอบขางที่มีความสําคัญ เชน ผูปกครอง เพ่ือนฝูง ก็เปนสิ่งที่สามารถไปเพิ่มหรือลดความ  
วิตกกังวลใหแกบุคคลได กลาวคือ เม่ือบุคคลอยูในกลุมเพ่ือนที่ใหความสําคัญกับคะแนนสอบและถูก
ผูปกครองคาดหวังในการสอบครั้งนี้อยางมาก ยอมมีความวิตกกังวลตอการสอบสูงกวาผูที่อยูในกลุม
ที่ไมไดใหความสําคัญกับคะแนนสอบนักและไมถูกคาดหวังใดๆ จากผูปกครอง 

การตอบสนองทางรางกายที่มีตอความวิตกกังวลในการสอบนั้นอาจแสดงออกมา
ในรูปแบบตางๆ เชน อัตราการเตนของหัวใจเพ่ิมสูงขึ้น รูสึกพะอืดพะอม คลื่นไสอาเจียน ปสสาวะ
บอย เหง่ือออกมาก มือเทาเย็น ปากแหง เปนตน (Zeidner.  1998) โดยปฏิกิริยาดังกลาวอาจ
เกิดขึ้นกอนการสอบ ระหวางการสอบ หรือหลังการสอบเสร็จสิ้นไปแลวก็ได เม่ือบุคคลไมสามารถ
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ควบคุมสภาวะอารมณของตนเองได ก็จะกอใหเกิดความตึงเครียดที่สูงขึ้นอันเปนเหตุใหไมสามารถมี
สมาธิหรือจดจอกับสิ่งที่ทําอยู (Harris; & Coy.  2003) 
 

 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับความวติกกังวลในการสอบ 
นักวิชาการหลายทานที่ศึกษาเก่ียวกับความวิตกกังวลในการสอบ พบวา นักเรียน

สวนใหญจะมีความวิตกกังวลอยูในระดับที่สูง โดยสาเหตุสําคัญน้ันมาจากปญหาดานการเรียน ทําให
นักเรียนเกิดความเครียด ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมีปญหาสุขภาพจิตตามมา (กุลสิรี โควสุวรรณ.  
2543: บทคัดยอ; พักตรวิภา โพธิ์ศรี.  2543: บทคัดยอ) ความเครียดที่เกิดขึ้นจะเริ่มมาจากความ
วิตกกังวลที่มีมาเปนระยะเวลานานจนกลายมาเปนความเครียดในที่สุด ซึ่งความเครียดและความ
วิตกกังวลเหลาน้ีจะสงผลเสียอยางรายแรงตอบุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะในดานพฤติกรรมการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความคิดสรางสรรคในระดับสูงน้ัน จะกอใหเกิดความ
วิตกกังวลมากกวาเม่ือคําตอบของเขาซ่ึงผิดไปจากมาตรฐานของคนทั่วไปกลายเปนคําตอบที่ผิด 
เหตุการณเชนนี้จะทําใหเขาสงสัยในความสามารถและระดับสติปญญาของเขาเอง (Gale.  1998: 
online)  

ความวิตกกังวลในการสอบนั้นสงผลเสียอยางมากตอผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
บุคคล เพราะนอกจากจะไปรบกวนประสิทธิภาพในการทําแบบทดสอบ ทั้งระบบความคิด ความจํา 
รวมถึงการประมวลผลแลว ยังไปบั่นทอนความม่ันใจและความภาคภูมิใจในตนเองดวย จาก
ผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับความวิตกกังวลในการสอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนใน
ระดับชั้นตางๆ ไดขอสรุปที่สอดคลองกันวา ระดับความวิตกกังวลในการสอบมีความสัมพันธทางลบ
กับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ไมวาจะเปนประสิทธิภาพในการเรียนหรือการทําแบบทดสอบ กลาวคือ 
นักเรียนที่มีระดับความวิตกกังวลสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ในการสอบต่ํากวา
นักเรียนที่มีระดับความวิตกกังวลต่ํา และคาสหสัมพันธระหวางความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการมีคาเปนลบ ซึ่งหมายความวา ยิ่งนักเรียนมีความ วิตกกังวลสูงเทาใด ก็จะยิ่งมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการต่ําเทาน้ัน โดยเฉพาะจากการศึกษาของ ซาราสันที่พบวาคาสหสัมพันธ
ระหวางความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมีคาเปนลบทุกระดับชั้น และย่ิงระดับชั้นสูงขึ้น  
คาสหสัมพันธก็จะยิ่งสูงขึ้นดวย (Sarason; et al.  1960; Hembree.  1988: 47; Seipp.  1991; 
Sullivan.  2002; Reteguiz.  2006) 

นอกจากนี้ ระดับความวิตกกังวลในการสอบที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงยังมีความสัมพันธ
อยางมากกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ จากการศึกษาของดริสโคลล โฮลท และฮันเตอร 
(Driscoll, Holt; & Hunter.  2005: 1, 9) พบวา ระดับความวิตกกังวลในการสอบมีความสัมพันธทาง
ลบกับคะแนนสอบอยางใกลชิด กลาวคือ กลุมที่ไดรับกระบวนการลดความวิตกกังวลสามารถทํา
คะแนนเพิ่มสูงขึ้นกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งระดับความสัมพันธดังกลาวสูงถึง .82 
(p<.002) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของบอนด (Bond.  1977: 97) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบระดับ
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ความวิตกกังวลของนักเรียนกอนถึงวันสอบและกอนเร่ิมทําการทดสอบ พบวา นักเรียนที่มีระดับ
ความ วิตกกังวลเพิ่มสูงขึ้นมากในวันสอบ ทําคะแนนไดต่ํากวานักเรียนที่มีระดับความวิตกกังวลเพิ่ม
สูงขึ้นเล็กนอยหรือมีระดับความวิตกกังวลลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เน่ืองจากระดับความวิตก
กังวลในการสอบที่เพ่ิมสูงขึ้นจะไปรบกวนกระบวนการคิดและการทําขอสอบ ดังน้ัน ผูคุมสอบจึงควร
ควบคุมระดับความวิตกกังวลในวันสอบของนักเรียนใหเพ่ิมขึ้นนอยที่สุด เพ่ือลดผลเสียของความ
วิตกกังวลที่จะมีตอคะแนนสอบลงไป (Bushnell.  1978: Abstract) และหากเปนไปไดควรหาวิธีที่จะ
ชวยลดความวิตกกังวลของนักเรียนในวันสอบดวย ในเม่ือความวิตกกังวลในการสอบเปนตัวทํานาย
หลักของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ซานสจิรีและเซล (Sansgiry; & Sail.  2006: 1) จึงไดเสนอแนวทาง
ในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการวาควรจะเนนไปในดานการลดความวิตกกังวลในการสอบเปนหลัก 
 

2.2 ดนตรีกับความวติกกังวลในการสอบ 
ในเม่ือสถานการณการสอบเปนปจจัยสําคัญที่สรางความวิตกกังวลใหแกนักเรียน จึงมี

ผูสนใจวา หากเปลี่ยนแปลงบรรยากาศภายในหองสอบแลวจะสามารถลดความวิตกกังวลของ
นักเรียนไดหรือไม ผลการวิจัยพบวา การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศภายในหองสอบจะชวยลดระดับ
ความวิตกกังวลในการสอบได (Bushnell.  1978: Abstract) การเปดเสียงดนตรีคลอระหวางทําการ
ทดสอบน้ันเปนการสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย ทําใหความวิตกกังวลในระหวางสถานการณการ
สอบลดลง เนื่องจากเสียงดนตรีชวยเพิ่มความรูสึกอุนใจใหแกบุคคลและยังชวยใหสถานการณการ
สอบท่ีรูสึกวายาวนานนั้นส้ันลง ลดความนาเบื่อหนาย และปองกันการเกิดความวิตกกังวล 
(Mowesian; & Heyer.  1973: 108) จากการศึกษาของฮารดี (Hardie.  1990: 1943-A) ที่ไดศึกษา
ผลของเสียงดนตรีตอระดับความวิตกกังวลในการสอบวิชาคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ในการสอบ 
พบวา กลุมที่ทําการทดสอบโดยไมมีเสียงดนตรีคลอนั้นมีระดับความ วิตกกังวลเพ่ิมสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ ในขณะที่การศึกษาของเฮยเนส (Haynes.  2003: 33) พบวา กลุมที่ทําการสอบโดยมี
เสียงดนตรีคลอนั้น มีระดับความวิตกกังวลลดลงต่ํากวากลุมที่ทําการสอบโดยไมมีเสียงดนตรีคลอ
อยางมีนัยสําคัญ 

นอกจากนี้ ดนตรียังสงผลตอสมาธิและผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอีกดวย จากผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา กลุมที่ทําแบบทดสอบในขณะที่เปดเสียงดนตรีคลอไปดวยนั้น มีผลสัมฤทธิ์ในการ
สอบดีกวากลุมที่ทําแบบทดสอบโดยไมไดเปดเสียงดนตรีคลอ โดยเฉพาะเม่ือดนตรีที่เปดคลอนั้น
เปนดนตรีคลาสสิค (สุธาตุ ติงสะ.  2532: บทคัดยอ; ไทยรัฐ.  2532: 6; อางอิงจาก New York 
University.  n.d.; Louisiana University.  n.d.; สถาพร กลางคาร.  2540: 22; อางอิงจาก 
Stoudenmine.  1975; McClenlland.  1979: 257; Cook.  1981: 260) และจากการศึกษาของส
แตนตัน (Stanton.  1973; citing Stanton.  1975: 80) ยังพบวา กลุมตัวอยางที่ทําการสอบโดยมี
เสียงดนตรีคลอนั้นไดคะแนนสูงกวากลุมที่ทําการสอบโดยไมมีเสียงดนตรีคลอในทุกๆ ดาน แมจะไม
ถึงระดับมีนัยสําคัญทางสถิติก็ตาม และจากการวิเคราะหความแปรปรวนก็พบวา นักเรียนที่มีระดับ
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ความวิตกกังวลสูงน้ันสามารถทําคะแนนไดดีขึ้นเม่ือมีเสียงดนตรีคลอระหวางทําการทดสอบ ตอมา 
สแตนตันไดทําการทดสอบอีกคร้ังกับกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญขึ้น โดยแบงกลุมทดลองออกเปน   
3 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ไดรับฟงดนตรีตลอดตั้งแตเขามาในหองสอบจนทําการสอบแลวเสร็จ 
กลุมที่ไดรับฟงดนตรีเฉพาะตอนเขามาในหองสอบแลวหยุดเม่ือเร่ิมทําการสอบ และกลุมที่ไมไดรับ
ฟงดนตรี ผลปรากฏวา กลุมตัวอยางซึ่งมีระดับความวิตกกังวลในการสอบต่ําน้ันทําคะแนนไดไม
แตกตางกัน แตในกลุมตัวอยางที่มีระดับความวิตกกังวลในการสอบสูงน้ัน กลุมที่ไดรับฟงดนตรีทํา
คะแนนไดดีกวากลุมที่ไมไดรับฟงดนตรีอยางมีนัยสําคัญ สแตนตันไดอธิบายถึงสาเหตุที่ทําใหกลุมที่
มีระดับความวิตกกังวลในการสอบสูงทําคะแนนไดดีขึ้นเม่ือมีเสียงดนตรีวาเปนผลมาจากความ   
ผอนคลาย เน่ืองจากการเปดดนตรีคลอระหวางทําการสอบหรือกอนทําการสอบน้ันชวยใหบุคคลรูสึก
ผอนคลาย ลดความตึงเครียดและอาการทางประสาท อีกทั้งยังชวยใหแรงกดดันจากบรรยากาศการ
สอบน้ันผอนคลายลงอีกดวย (Stanton.  1975: 82) มีผูตั้งขอสังเกตเก่ียวกับการใชเสียงดนตรีคลอ
ระหวาง ทําการสอบวา แมคะแนนสอบที่ไดอาจจะไมเพ่ิมสูงขึ้นมากนัก แตระดับความวิตกกังวล   
ในการสอบน้ันควรจะลดลง (Stanton.  1975; Blanchard.  1979) 

 
2.3 มโนทัศนของความวติกกังวล 

ความวิตกกังวล เปนปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติของมนุษย ซึ่งถือเปนส่ิงที่ดี
เพราะเปนเหมือนระบบเตือนภัย ชวยใหการปฏิบัติงานที่อันตรายปลอดภัยขึ้น เน่ืองจากเกิดความ 
ระมัดระวังและรอบคอบ แตบางคนท่ีมีปฏิกิริยาตอบสนองน้ีมากกวาปกติ เกิดนานเกินควร หรือ
ปราศจากสาเหตุชัดเจน จะกลับกลายเปนอุปสรรคตอการทํางาน เน่ืองจากจะกลายเปนความ      
ตึงเครียด หวาดกลัว หงุดหงิด กระวนกระวายใจ   

สภาวะสังคมในปจจุบันที่มีการแขงขันกันสูงในแทบจะทุกๆ ดาน โดยเฉพาะในดาน
การเรียนและอาชีพการงาน ทําใหบุคคลเกิดความวิตกกังวล ซึ่งอาจมีอาการตั้งแตกระสับกระสาย 
นอนไมหลับ หรือรุนแรงจนถึงขั้นเปนโรคทางจิตประสาท เชน ซึมเศรา หรือเปนโรคทางกายอ่ืนๆ 
เชน โรคแผลในกระเพาะอาหาร (ยรรยง พวงชมภู และคนอื่นๆ.  2543)     

ความวิตกกังวลนี้มีอิทธิพลรายแรง เพราะเปนอารมณที่เกิดติดตอกันไดเปนระยะ
เวลานานๆ สามารถทําลายสุขภาพจิตของคนลงไดมาก ความวิตกกังวลเปนอารมณซึ่งคนปกติ
มักจะมีเหมือนๆ กัน คนที่มีสุขภาพจิตดีมักจะวิตกกังวลโดยมีเหตุผล คือวิตกกังวลในเรื่องที่ควร 
วิตกกังวลและพยายามหาทางแกไขเรื่องที่วิตกกังวลน้ันใหหมดไป สวนคนที่สุขภาพจิตไมดีมัก  
วิตกกังวลโดยไมมีเหตุผล ซึ่งบุคคลท่ีมีลักษณะเชนน้ีควรไดรับความเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะถา
ปลอยไวอาจเกิดผลรายไดมาก (นพวัน สุขสําราญ.  2547: 15; อางอิงจาก กอ สวัสดิพาณิชย; และ
นาฎเฉลียว สุมาวงศ.  2541: 252-253)  
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ความหมายของความวติกกังวล 
ความวิตกกังวล เปนสภาพคลายความกลัวและมีความสัมพันธกับความกลัวอยาง

ใกลชิด เน่ืองจากเปนสภาพที่ทําใหบุคคลรูสึกไมสบายใจ เกิดความตึงเครียด กระวนกระวายใจ และ
ตองการหลีกหนีใหพนจากสภาพเหลาน้ีเหมือนกัน จะแตกตางกันในแงที่วา ความกลัวธรรมดานั้นมี
วัตถุหรือสิ่งที่ทําใหกลัวปรากฏเปนรูปรางใหเห็น ในขณะที่ความวิตกกังวลไมมีสิ่งที่ทําใหเกิดความ
วิตกกังวลอยางเปนรูปธรรม จึงอาจกลาวไดวา ความวิตกกังวลเปนความกลัวที่เลือนราง ไมแจมชัด 
ซึ่งสอดคลองกับ ฟอนเนอร (Foner) ที่ไดใหนิยามของความวิตกกังวลวา เปนลักษณะควบคูกับ
ความกลัวในแงอารมณแบบชีววิทยา กลาวคือความกลัวเปนการตอบสนองของสิ่งที่มีชีวิตตอ
อันตรายที่มีอยูจริงภายนอก แตความวิตกกังวลเปนการตอบสนองตออันตรายที่มีอยูภายใน เชน 
แรงกระตุนที่ไมสบอารมณแรงกระตุน และ/หรืออาการที่กาวราว เพ่ือแกปญหาความคับของใจ
ภายในที่ทําทาจะปรากฏในความรูสึกสํานึกจนกระทั่งเกิดแรงกระตุนภายในใหมีการโตตอบจริงๆ 
(จันทนา อุปละ.  2539: 8-9; อางอิงจาก Foner.  1982: 318; Hilgard.  1962: 173-174)    

ในขณะที่ ออซูเบล (นพวัน สุขสําราญ.  2547: 14; อางอิงจาก Ausubel.  1968: 
245) ไดมองความวิตกกังวลวา เปนแนวโนมของบุคคลที่จะตอบสนองตอเหตุการณหรือสถานการณ
ตางๆ ดวยความกลัว เพราะมีความรูสึกวาเหตุการณหรือสถานการณนั้นๆ จะทําใหเขาตองสูญเสีย
ความภาคภูมิใจในตนเอง ความวิตกกังวลตางจากความกลัวในแงที่วา สิ่งที่มากระทําน้ันมักจะ
กระทําตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลมากกวาที่จะกระทําตอรางกายของบุคคลนั้น 
นอกจากนี้ นักจิตวิทยาบางกลุมยังไดพิจารณาความวิตกกังวลในแงของพฤติกรรมที่เก่ียวกับการ
คาดการณลวงหนาถึงเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไมวาจะเปนภยันตรายหรือความคับของใจที่
จะเขามาคุกคามตอสวัสดิภาพ ภาวะสมดุลของวิถีชีวิตหรือกลุมของสังคมที่บุคคลน้ันเปนเจาของ 
(จันทนา อุปละ.  2539: 8-9; อางอิงจาก Izard.  1972: 117; Groen.  1975: 733)  

โดยสรุป ความวิตกกังวล หมายถึง สภาวะทางจิตใจที่ตึงเครียด กระวนกระวาย 
รูสึกไมม่ันคงปลอดภัย เกิดจากความหวาดกลัวตอเหตุการณหรือสถานการณที่เขามา หรือ
คาดการณไดวาจะเขามากระทบตอความภาคภูมิใจและความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของบุคคล 
โดยปกติแลวมนุษยทุกคนลวนมีความวิตกกังวลในระดับหน่ึง อันเปรียบเสมือนแรงขับซ่ึงเพียง
พอที่จะกระตุนใหกระทําพฤติกรรมบางอยางเพ่ือหลีกเลี่ยง ปองกัน หรือแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น แต
เม่ือความวิตกกังวลมีมากเกินกวาปกติก็จะสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของมนุษยได 

 
สาเหตุของความวติกกังวล 

เอพสไตน (สารีย นุมนวล.  2543: 19; อางอิงจาก Epstein.  1972: 291-337) 
สรุปวา ความวิตกกังวลมีสาเหตุมาจากเง่ือนไขตางๆ 3 ประการ ไดแก 

1. ความวิตกกังวลซ่ึงเกิดจากการเราเกินระดับ การเราดังกลาวเปนการเรา
ทางกายภาพ ซึ่งมีมากเกินขีดความสามารถที่อินทรียจะรับไวได ปฏิกิริยาตอบสนองที่อินทรีย
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แสดงออกตอการเราน้ีเปนการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไขมาจากความเจ็บปวดทางกายภาพแลว
กอใหเกิดความกลัวและความวิตกกังวลขึ้น 

2. ความวิตกกังวลซึ่งเกิดจากความไมกลมกลืนกันของความคิด กลาวคือ 
โดยปกตินั้น มนุษยมีความตองการโดยธรรมชาติที่จะจัดประสบการณของตนใหสอดคลองกับความ
คาดหวัง ระบบการสรางความคาดหวังเปนกระบวนการทางปญญา และหากความคาดหวังไม
สอดคลองกับความเปนจริงก็จะกอใหเกิดสภาพการณที่กดดันและนําไปสูความวิตกกังวลได 

3. ความวิตกกังวลซ่ึงเกิดจากความไมสามารถตอบสนองตอส่ิงเราที่เกิดขึ้นได 
เน่ืองดวยเงื่อนไขตางๆ ที่ปดก้ันไว ไดแก ไมรูตนตอของสิ่งเราที่ชัดเจน การตอบสนองตอสิ่งเราน้ัน
ตองใชเวลารอคอยที่ยาวนาน มีความขัดแยงกันระหวางการตอบสนองที่ตองเลือก หรือการ
ตอบสนองที่ควรจะเปนไมอยูในวิสัยที่บุคคลจะจัดใหมีขึ้นได เง่ือนไขเหลาน้ีกอใหเกิดความคับของใจ
และนํามาสูความวิตกกังวล 

 
ลักษณะของความวติกกังวล 

จากสาเหตุของความวิตกกังวลที่แตกตางกันก็กอใหเกิดเปนลักษณะของความ
วิตกกังวลที่แตกตางกันดวย โดย สปลเบอรเกอร (Spielberger.  1970: 487-489) ไดแบงลักษณะ
ความวิตกกังวลเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ความวิตกกังวลเฉพาะตัว (Trait-anxiety : A-Trait) คือ ความวิตกกังวลที่
เปนลักษณะประจําตัวของแตละบุคคล ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ (สารีย นุมนวล.  2543: 
19; อางอิงจาก Levitt.  1967: 13-15) เปนลักษณะที่คอนขางคงที่และจะไมปรากฏออกมาใน
ลักษณะของพฤติกรรมโดยตรง แตจะเปนตัวเสริมหรือตัวประกอบของความวิตกกังวลเฉพาะ
สถานการณ  

2. ความวิตกกังวลเฉพาะสถานการณ (State-anxiety : A-State) คือ ความ
วิตกกังวลซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่มีสถานการณหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กอใหเกิดความไมพึงพอใจหรือมี
อันตรายมากระตุน โดยบุคคลจะแสดงพฤติกรรมโตตอบตอสถานการณนั้นทันที เปนการโตตอบที่
สามารถสังเกตเห็นได และเปนภาวะท่ีบุคคลรูสึกตัว ความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดขึ้นจะแตกตาง
กันไปในแตละบุคคล ซึ่งสวนหนึ่งขึ้นอยูกับลักษณะความวิตกกังวลเฉพาะตัว และประสบการณใน
อดีตของแตละบุคคล  

ความวิตกกังวลเฉพาะตัวและความวิตกกังวลเฉพาะสถานการณจะมี
ความสัมพันธกัน กลาวคือ ในบุคคลท่ีมีความวิตกกังวลเฉพาะตัวสูง เม่ือไดรับสิ่งเราที่ทําใหเกิด
ความไมพึงพอใจหรือทําใหเกิดอันตราย ระดับความวิตกกังวลเฉพาะตัวที่มีอยูจะเปนตัวเสริมไป
ประกอบกับความวิตกกังวลเฉพาะสถานการณใหมีความรุนแรง และมีระยะเวลาการเกิดยาวนาน
กวาในบุคคลที่มีความวิตกกังวลเฉพาะตัวในระดับที่ต่ํากวา นอกจากน้ันบุคคลที่เกิดความวิตกกังวล
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เฉพาะสถานการณบอยๆ คร้ัง โดยแตละคร้ังจะมีความรุนแรงหรือไมก็ตาม อาจสงผลใหบุคคลน้ันมี
ความวิตกกังวลเฉพาะตัวในระดับสูงขึ้น (Spielberger.  1970: 3-4) 

 
ระดับของความวิตกกังวล 

ความวิตกกังวลท่ีเกิดขึ้นกับแตละบุคคล แมวาจะเปนความวิตกกังวลในลักษณะ
เดียวกัน แตก็มิไดกอใหเกิดความวิตกกังวลในระดับเดียวกัน อันมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ ดังที่
กลาวมาแลว โดยระดับความวิตกกังวลท่ีแตกตางกันก็จะสงผลตอบุคคลในลักษณะที่แตกตางกัน
ดวย ซึ่งระดับของความวิตกกังวลนั้นสามารถแบงได ดังน้ี (คณิตา ตะปนตา.  2547: 20-21; อางอิง
จาก ชูทิตย ปานปรีชา.  2544: 32; นพวัน สุขสําราญ.  2547: 17; อางอิงจาก ศิริพร จิรวัฒนกุล.  
2530: 23-24) 

1. ระดับต่ํา (Mild anxiety หรือ 1+) เปนระดับความวิตกกังวลที่นอย ทําให
บุคคลมีลักษณะตื่นตัว กระตือรือรน สนใจที่จะรับรูและเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวเองมากขึ้น           
คิดแกปญหาไมทอถอย อยากจะเอาชนะปญหาที่มีอยูใหได ตลอดจนมีความคิดริเร่ิม สามารถ
มองเห็นความเกี่ยวเนื่องของเหตุการณและอธิบายเรื่องราวตางๆ ไดอยางชัดเจน 

2. ระดับกลาง (Moderate anxiety หรือ 2+) เปนระดับความวิตกกังวลที่ทํา
ใหบุคคลมีการรับรูตอส่ิงเราตางๆ ในชีวิตประจําวันไดนอยลง มีความสามารถและขีดจํากัดในการ
แปลความหมายลดลง ในขณะที่ความรูสึกไมสบายใจมีมากข้ึน เริ่มหวาดหวั่น หงุดหงิด รําคาญใจ 
กระสับกระสาย ไมคอยมีสมาธิ ความคิดฟุงซาน ควบคุมไมคอยอยู กลัววาจะแกปญหาหรือเอาชนะ
ปญหาไมได 

3. ระดับสูง (Severe anxiety หรือ 3+) เปนระดับความวิตกกังวลที่ทําให
บุคคลมีการรับรูลดลง กระสับกระสาย ลุกลี้ลุกลน แกปญหาท่ีเกิดขึ้นไดนอย ไมรับรูและไมเขาใจ
เหตุการณอยางตอเนื่อง รูสึกสับสน ควบคุมอารมณตนเองไมได โกรธงาย ไมยอมรับฟงใคร มักมี
เร่ืองทะเลาะเบาะแวงกับผูอ่ืนโดยไมมีเหตุผล บางคนมีอาการทางกาย เชน เบื่ออาหาร ความดัน
โลหิตสูงขึ้น คลื่นไส ทองเดิน เปนตน และเริ่มมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความผิดปกติทางจิตใจ เชน 
ซึมเศรา และแยกตัว 

4. ระดับรุนแรง (Panic anxiety หรือ 4+) เปนระดับของความวิตกกังวลที่
รุนแรงสูงสุด บุคคลจะไมสามารถควบคุมตนเองได ทําใหระบบตางๆ ของรางกายทํางานมากขึ้น    
มีความอดทนตอส่ิงเราที่มากระตุนไดนอย รับรูเหตุการณผิดพลาดจากความเปนจริง ความคิดเชิง
เหตุผลลดลง จนกระท่ังบุคคลมีอาการเศราซึม หดหู หรือหมดหวังในชีวิต  

จะเห็นไดวาระดับของความวิตกกังวลมีผลตอบุคคล โดยความวิตกกังวลที่มี
ระดับสูงเกินไป (> +1) นั้น จะใหประโยชนตอการทํากิจกรรมนอยมาก เพราะนอกจากจะกอใหเกิด
ผลเสียตอรางกาย อารมณ พฤติกรรม และความคิดที่มีแนวโนมไปในทางลดคุณคาของตนเองแลว 
ยังสงผลเสียตอประสิทธิภาพในการทํางาน การรับรูสิ่งตางๆ ของบุคคล รวมถึงความสามารถในการ
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แปลความหมาย ทําใหไมสามารถแกปญหาใหลุลวงไปได ยิ่งระดับความวิตกกังวลสูงเทาใดยิ่งสงผล
เสียตอการทํากิจกรรมเทาน้ัน (จันทนา อุปละ.  2539: 12-13, 15; อางอิงจาก Sarason; et al.  
1972: 398; Singer.  1980: 249) ดังน้ัน ความวิตกกังวลในระดับต่ํา (< +1) จึงเปนระดับของความ      
วิตกกังวลที่ใหประโยชนตอการทํากิจกรรมมากที่สุด เน่ืองจากบุคคลจะรูสึกตื่นตัว พรอมที่จะรับรู
และเรียนรูสิ่งตางๆ สามารถมองเห็นความสัมพันธของปญหา และมีแรงจูงใจที่จะแกปญหาใหสําเร็จ
ลุลวงลงไปได 

 
ผลของความวิตกกังวล 

ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารตางๆ (จันทนา อุปละ.  2539: 12-15; Deffenbacher; & 
Suinn.  1982: 39-42; คณิตา ตะปนตา.  2547: 18; อางอิงจาก Jersild.  1968: 348; สาโรจน 
ปรปกษขาม และคนอ่ืนๆ.  2519: 310, 315-320; สุวนีย ตันติพิพัฒนานันต.  2522: 127-130) 
สรุปวา ความวิตกกังวลมีผลตอรางกายและจิตใจ ดังนี้ 

1. ผลของความวิตกกังวลที่ มีตอการเปลี่ยนแปลงทางดานชีวเคมีและ
สรีรวิทยา โดยในขณะที่มีความวิตกกังวล รางกายจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานชีวเคมี ซึ่งสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาดวย ความวิตกกังวลเปนตัวกระตุนใหสารคอรติโคสเตียรอยด 
(Corticosteroid) และแคธีโคลามีน (Catecholamine) ถูกขับออกมาสูกระแสเลือดมากขึ้น ซึ่งทําให
หัวใจเตนแรงและเร็วขึ้น ใจสั่น ขนลุก เหง่ือออก อัตราการเผาผลาญของรางกายเพ่ิมขึ้น เรงการยอย
น้ําตาลไกลโคเจนในตับ ทําใหน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น นอกจากน้ียังกระตุนระบบประสาทสวนกลาง  
ทําใหมานตาและหลอดลมขยายตัว มีการหดรัดตัวของหลอดเลือด และความดันโลหิตสูงขึ้น  

2. ผลของความวิตกกังวลที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ ทําให
บุคคลเกิดอารมณขุนมัว รูสึกหวาดหวั่น ตึงเครียดและกลัว จิตใจปนปวนแมมีสิ่งมากระตุนเพียง
เล็กนอย ชอบเก็บกดความรูสึก แสดงความไมยินดียินรายตอส่ิงตางๆ รอบตัว ซึ่งบุคคลอาจแสดง
ออกมาในลักษณะตางๆ เชน ตกใจงาย หงุดหงิด โกรธ กระสับกระสาย โศกเศรา เสียใจ รองไหงาย 
เหนื่อยหนาย ควบคุมตัวเองไมได มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ มีกิริยาแข็งกระดางไมโอน
ออนผอนตามผูอ่ืน หรือด้ือรั้นยืนกรานในสิ่งที่ตนคิด 

3. ผลของความวิตกกังวลที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด ความจํา
และการรับรู ไดแก ลืมงาย ประสิทธิภาพในการจําลดลง ระบบความคิดถูกรบกวน เชน สับสน 
หมกมุน ย้ําคิดย้ําทํา การตัดสินใจไดชา ความคิดแคบและไมยืดหยุนในการแกปญหา ความสนใจ
ลดลง ขาดสมาธิ การรับรูผิดพลาด บุคคลท่ีมีความวิตกกังวลมีแนวโนมที่จะคิดไปในทางลดคุณคา
ของตนเอง 
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4. ผลของความวิตกกังวลที่มีตอพฤติกรรมการแสดงออก โดยสวนมากจะเปน
พฤติกรรมอัตโนมัติ พฤติกรรมเหลาน้ีจําแนกเปน 4 กลุมใหญ คือ 

4.1 พฤติกรรมที่แสดงความรูสึกภายในออกมาทั้งอยางเปดเผยและอยาง
ซอนเรน เชน ความหงุดหงิด โมโหงาย กระสับกระสาย ไมอยูนิ่ง ความรูสึกขุนเคือง ไมเปนมิตร 
เปนตน และอาจแสดงออกมาในรูปแบบอ่ืน เชน พฤติกรรมโรคจิต โรคประสาท โดยสามารถจําแนก
ประเภทของพฤติกรรมภายนอก (ประสิทธิ์ บัวคลี่.  2514: 25) ไดเปน 

4.1.1 ขลาดกลัวหรือประหมา (Apprehensive) คือ ลักษณะของ
บุคคลท่ีแสดงถึงความหวาดกลัว ไมกลาแสดงออก หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นหรือการกระทํา
ที่ปรากฏแกคนหมูมาก ถาจําเปนจะตองแสดงออกก็มักจะเงอะงะหรือเคอะเขิน 

4.1.2 ขี้อาย (Shy) เปนลักษณะที่ไมกลาแสดงออก ชอบหลบหนาคน
หมูมาก ไมกลาเส่ียงในสิ่งที่ไมเคยทํามากอน 

4.1.3 ตื่นเตน (Excitable) คือ ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการไม
อดทนตอสิ่งเราตางๆ ที่มารบกวนจิตใจ เม่ือมีเร่ืองตางๆ มากระทบจิตใจบุคคลจะไมสามารถเก็บ
ความรูสึกไวได มักแสดงออกมาทันที เชน โกรธ รองไห เปนตน 

4.1.4 อารมณออนไหว (Affected by feeling) คือ ลักษณะของบุคคล
ที่เสียใจ ดีใจ หรือนอยใจงาย หวั่นไหวไปกับการกระทําหรือคําพูดของบุคคลอ่ืนไดงาย ไมสามารถ
ควบคุมอารมณได 

4.1.5 เครงเครียด (Tense) คือ ลักษณะของบุคคลท่ีอารมณมักจะ
เครียดอยูตลอดเวลา หรือบอยๆ จิตใจหมกมุน ไมชอบย้ิมแยมแจมใส ไมชอบพูดเลน กังวลตอส่ิง
ตางๆ รอบตัว หรือเห็นสิ่งตางๆ วุนวาย 

4.2 พฤติกรรมที่เบนความสนใจจากภาวะวิตกกังวลไปสูอาการเจ็บปวย
ทางรางกาย ไดแก ผูปวยไซโคโซมาติก (Psychosomatic : ความเจ็บปวยทางรางกายอันมีสาเหตุ
มาจากจิตใจ เชน โรคกระเพาะอาหารหรืออาการปวดศีรษะที่เกิดจากความเครียด) ทั้งหลาย ซึ่งทํา
ใหความสามารถในการกระทําสิ่งตางๆ นอยลง และเกิดพฤติกรรมหลีกหนีแบบตางๆ ตามมา เพ่ือ
นําตนเองออกจากสภาพการณที่ไมพึงพอใจนี้ 

4.3 การชะงักงันอยูในภาวะที่กอใหเกิดความวิตกกังวล พฤติกรรมการ
แสดงออก ไดแก การถอนตัวหนีจากเหตุการณ การเก็บความรูสึกไวภายในและกลายเปนอาการ
ซึมเศรา มีพฤติกรรมถดถอยไปสูพัฒนาการในวัยตนๆ 

4.4 พฤติกรรมที่พยายามทําความเขาใจถึงสาเหตุของความวิตกกังวล 
และวิธีการที่ตนเองใชเพ่ือขจัดภาวะวิตกกังวลซ่ึงทําใหตนอึดอัดไมสบายนั้นเสีย 
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การวัดความวิตกกังวล 
เนื่องจากความวิตกกังวลเปนตัวแปรที่เปนนามธรรม การวัดความวิตกกังวล

สามารถทําไดโดยการแบงความวิตกกังวลออกเปนระดับตางๆ ซึ่งจําตองอาศัยเครื่องมือวัดและ
ประเมินทางจิตวิทยาเพ่ือใหไดขอมูลออกมาเปนตัวเลขที่สะดวกตอการนําไปใชและสามารถนําไป
วิเคราะหตามกระบวนการทางสถิติได เลวิทท (จันทนา อุปละ.  2539: 17; อางอิงจาก Levitt.  
1980) ไดแบงวิธีวัดและประเมินความวิตกกังวลเปน 4 วิธี คือ 

1. การวัดโดยการใชเทคนิคการฉายออก (Projective technique) ไดแก การ
วัดของรอชารด ซึ่งการวัดโดยวิธีนี้มีความยากลําบากในการแปรผล ตองใชผูชํานาญ 

2. ประเมินผลจากสภาพทางสรีรวิทยา โดยการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากระบบประสาทอัตโนมัติถูกกระตุนจากการตรวจหาความเกร็งของผิวหนัง ระดับความดัน
โลหิต อัตราการเตนของหัวใจ ความตึงเครียดของกลามเนื้อ อัตราการหายใจ อุณหภูมิในรางกาย 
และการตรวจคลื่นสมอง เปนตน โดยตองอาศัยผูชํานาญการทางการตรวจและการแปรผลที่ไดจาก
การตรวจทางสรีรวิทยา 

3. ประเมินจากลักษณะการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคล โดยการ
สังเกตพฤติกรรมโดยทางตรงและทางออม การสังเกตพฤติกรรมทางตรง เชน การสังเกตการหายใจ
แรง มือส่ัน เหง่ือออก กัดริมฝปาก ถอนหายใจ ลักษณะการพูดที่เปลี่ยนไป เชน พูดเร็วขึ้นหรือชาลง 
เปนตน ซึ่งการสังเกตพฤติกรรมเพ่ือประเมินความวิตกกังวลนี้มีแบบการสังเกตไว เชน ทีบีซีแอล 
(TBCL : Timed behavioral check-list) สวนการสังเกตพฤติกรรมทางออมเพ่ือประเมินความ     
วิตกกังวลโดยการใหบุคคลแสดงบทบาทสมมติแลวสังเกตพฤติกรรมหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยง (BAT: 
Behavioral avoidance test)  

4. ประเมินโดยการใหบุคคลรายงานความรูสึกวิตกกังวลของตนเองดวยวาจา 
รายงานดวยการเขียน หรือตอบแบบสอบถาม เชน แบบวัดความวิตกกังวลแบบ เอสทีเอไอ (STAI) 
(Spielberger.  1970) แบบซีเอสเอไอ-2 (CSAI-2) แบบซีเอสเอคิว (CSAQ) หรือแบบซีเอสเอที 
(SCAT) ซึ่งในปจจุบันมีมากมายหลายแบบ การประเมินความวิตกกังวลดวยวิธีนี้สามารถใชได
สะดวกและไดผลดี 

ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดเลือกใชการวัดความวิตกกังวลแบบใหบุคคลรายงาน
ความรูสึกของตนเอง (Self report) โดยการตอบแบบวัดระดับความวิตกกังวลในการสอบที่มีลักษณะ
เปนมาตรประเมินคา (Rating scale) 5 อันดับ ตั้งแตมากที่สุด-นอยที่สุด รวมทั้งใชแบบสอบถาม
ปลายเปดเก่ียวกับการใชดนตรีในสถานการณการสอบรวมดวย เพ่ือใหกลุมตัวอยางในกลุมทดลอง
ไดอธิบายอารมณความรูสึกของตนวาหลังจากไดฟงเสียงดนตรีที่ผอนคลายในหองสอบแลว มีผลตอ
สภาพอารมณ จิตใจ และความวิตกกังวลในการสอบของตนหรือไม อยางไร รวมทั้งเปดโอกาสให
กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชดนตรีในสถานการณการสอบ 
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3. เอกสารที่เก่ียวของกับดนตรีและบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว 
3.1 บุคลิกภาพแบบเก็บตวั-แสดงตวั 

ในป ค.ศ.1923 จุง (ทศวร มณีศรีขํา และนิรันดร จุลทรัพย.  2542: 9-10; อางอิงจาก 
Hergenharn.  1990: 58-85 citing Jung.  1932) ไดตั้งทฤษฎี “จิตวิทยาเชิงวิเคราะห” โดยเขียน
แนะนําไวในหนังสือ “Psychological Type” ไดพิจารณาบุคลิกภาพของคนโดยึดถือสังคมเปนหลัก 
จุงแบงบุคลิกภาพของคนออกเปน 2 ประเภท คือ  

1. บุคลิกภาพเก็บตัว (Introvert) เปนบุคคลท่ีจะสนเร่ืองภายในของตนเอง ยึด
ความรูสึกและอุดมคติของตนเองเปนหลัก เปนคนที่ไมชอบสังคมกับผูอ่ืน เครงครัดตอระเบียบแบบ
แผน มีมาตรการและกฎเกณฑที่แนนอนในการควบคุมอุปนิสัยของตนเอง การกระทําทุกอยางที่
เกิดขึ้นจะขึ้นอยูกับตนเองเปนสวนใหญ บุคคลประเภทนี้จะผูกพันกับสังคม หรือผูกพันตอผูอ่ืน 

2. บุคลิกภาพแสดงตัว (Extravert) เปนบุคคลที่สนใจโลกภายนอก มีความรูสึกไว
ตอปทัสถานและความตองการของสังคม เปนคนเปดเผย ราเริง ปรับตัวไดดีในสิ่งแวดลอมตางๆ มี
ความเชื่อม่ันในตนเองบนรากฐานของเหตุผลและความจริง 

นอกจากน้ีจุงยังไดอธิบายลักษณะของพวกแสดงตัวไววา เปนคนที่ปรับตัวใหเขากับ
สถานการณใหมๆ ได ไมคอยวิพากษวิจารณตนเอง ทําอะไรขึ้นอยูกับโลกภายนอก คือ การฝกหัด
และยึดถือความจริงเปนเปนสําคัญ สวนพวกเก็บตัว การตัดสินใจขึ้นอยูกับตนเอง ถือหลักทุกส่ิง  
ทุกอยางตองสมบูรณ เปนคนไมยืดหยุน มีความรูสึกละเอียดออน มีการวิเคราะหและวิพากษวิจารณ
ตนเอง โดยทั่วไปบุคคลปกติควรมีบุคลิกภาพทั้งสองประเภทก้ําก่ึงกันในระดับที่เหมาะสม โดย
ประเภทหนึ่งจะเดนและอยูในจิตสํานึก ในขณะที่อีกประเภทหนึ่งอยูในจิตใตสํานึก จุงเชื่อวาถามีแรง
กดดันจากภายในหรือเหตุการณจากภายนอกมาขัดขวางมิใหบุคคลมีบุคลิกภาพประเภทใดประเภท
หนึ่งในจิตสํานึกเปนประจําแลว บุคคลจะมีบุคลิกภาพอีกประเภทหนึ่งจนเปนนิสัย และกลายเปน
บุคลิกภาพที่ฝงแนนในที่สุด 

 
สแตกเนอร (นิพนธ แจงเอ่ียม.  2519: 8-10; อางอิงจาก Stagner.  1971: 586) ได

รวบรวมแนวความคิดของนักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องการเก็บตัวและการแสดงตัว วามี 3 แนวคิด ดังนี้  
แนวคิดที่ 1 อธิบายวา บุคลิกภาพเก็บตัวและแสดงตัวจะแยกกันอยางเด็ดขาด 

และมีลักษณะตรงกันขาม 
แนวคิดที่ 2 เชื่อวาบุคลิกภาพเก็บตวัและแสดงตัวจะอยูคนละขางของเสนโคง  
แนวคิดที่ 3 เปนแนวคิดที่มีผูนิยมกันมาก แบงมนุษยออกเปน 3 กลุม คือ กลุม

เก็บตัว (Introvert) กลุมแสดงตัว (Extravert) และกลุมกํ้าก่ึง (Ambivert) ซึ่งกลุมน้ีจะเปนบุคคลที่ไม
แสดงตัวหรือเก็บตัวเกินไป  
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อัลพอรท (ปยพร ดวงทอง.  2539: 11-12; อางอิงจาก Allport.  1961: 7-8) อธิบายวา 
บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว หมายถึง บุคคลที่พุงความสนใจออกนอกตัวเอง สนใจบุคคลอ่ืน
หรือสิ่งแวดลอม ชอบแสดงออก ชอบสมาคมกับบุคคลอ่ืน เปนคนเปดเผย กลาหาญ ชอบผจญภัย 
และกระทําส่ิงตางๆ ตามสภาพความเปนจริง ปรับตัวใหเขากับสถานการณใหมๆ ได ไมคอยวิจารณ
ตนเอง ทําอะไรขึ้นอยูกับโลกภายนอก คือ ฝกหัดปฏิบัติจริงเปนหลัก  

 
กาญจนา ควรสุภา (2516: 98) อธิบายวา บุคคลที่มีบุคลิกภาพแสดงตัว หมายถึง 

ลักษณะของบุคคลซ่ึงสนใจคนอ่ืนและโลกภายนอก เปนพวกที่ชางพูด มีการกระทําที่หุนหัน ใจเร็ว 
และสามารถทําตนใหเปนที่ยอมรับของสังคมไดดี ซึ่งสอดคลองกับ อัจฉรา เปรมเปรื่องเวส (2517: 
7)   ที่อธิบายวา บุคคลที่มีบุคลิกภาพแสดงตัว หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่ชอบเขาสังคม ทําอะไร
ไมคอยระมัดระวัง ชอบกิจกรรมที่ใหความตื่นเตน สนุกสนาน ราเริง ไมจําเจ มองโลกในแงดี และ
เปนคนที่แสดงอารมณและความรูสึกอยางเปดเผย 

 
ปยพร ดวงทอง (2539: 4-6) สรุปคุณลักษณะของผูที่มีบุคลิกภาพแสดงตัวไว ดังนี้ 

1. ชอบเขาสังคม หมายถึงลักษณะดังนี้ 
- การเขากับบุคคลอ่ืนไดงาย ชอบพบปะผูอ่ืน คลองแคลว และเปนมิตร 
- ชอบชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ใหความรวมมือกับบุคคลอ่ืน ในการกระทํา

กิจกรรมตางๆ จนเกิดความสําเร็จ  
- มีอารมณสนุกสนาน รื่นเริง 
- ชางพูด สามารถพูดคุยกับคนไดทุกประเภท 
- ปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ 

2. ชอบเปนผูนํา หมายถึงลักษณะดังนี้ 
- ชอบโดดเดน ไดรับความสําเร็จ และการยอมรับนับถือ 
- มีความเชื่อม่ัน ไมหวั่นวิตกในความสามารถของตนเอง 
- กระทําส่ิงตางๆ อยางมีจุดหมาย เอาใจใส และพยายามทําอยางเต็ม

ความสามารถ 
3. ชอบผจญภัย หมายถึงลักษณะดังนี้ 

- กลาหาญ กลาเผชิญกับสถานการณตางๆ กลาคิด กลาพูด กลากระทํา กลา
เผชิญความจริง สามารถเผชิญเหตุการณตางๆ โดยไมหวั่นไหว  

- ชอบความตื่นเตน ชอบการเส่ียง แมจะมีอันตรายที่จะเกิดตามมา 
- ชอบแสวงหาประสบการณใหมๆ มีความเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู

ใหมๆ มีความอยากรูอยากเห็น ชอบส่ิงแปลกๆ ใหมๆ 
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4. ชอบอิสระ หมายถึงลักษณะดังนี้ 
- ชอบทําส่ิงตางๆ อยูเหนือกฎเกณฑโดยยึดถือตนเองเปนหลัก ไมชอบ

ระเบียบแบบแผน และไมชอบถูกบังคับหรือควบคุมดูแลอยางใกลชิด 
- ชอบทํากิจกรรมตางๆ หลากรูปแบบ ไมชอบความซ้ําซาก  
- กระทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง โดยไมขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
- ทําตนแตกตางจากกลุมและผูอ่ืน เปนตัวของตัวเอง 

5. กาวราว หมายถึงลักษณะดังนี้ 
- หุนหันใจเร็ว กระทําสิ่งตางๆ อยางรวดเร็ว วองไว ตัดสินใจทําส่ิงตางๆ โดย

ไมไดคิดใหรอบคอบ 
- ไมควบคุมอารมณ อารมณเสียงาย อารมณไมคงที่ ขาดความอดทน 

เปลี่ยนแปลงงาย หงุดหงิด กังวลใจ อารมณออนไหว 
6. ใจกวาง หมายถึงลักษณะดังนี้ 

- มองโลกในแงดี มองบุคคลอ่ืนในลักษณะเปนมิตร หรือเปนคนดี 
- ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เปดโอกาสใหผูอ่ืนแสดงความคิดเห็น 
- เปดเผย กระทําสิ่งตางๆ ตามสภาพความเปนจริง แสดงพฤติกรรมออกมา

ตามที่คิดและรูสึกในสถานการณตางๆ  
 
ชามอรโร-พรีมิวซิค และคณะ (Chamorro-Premuzic; et al.  2009) ไดอธิบาย

ลักษณะของผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัววา ผูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวจะมีระดับของการ
เราเพ่ือใหบุคคลอยูในสภาวะตื่นตัวตามปกติสูงกวาบุคคลท่ัวไป นั่นหมายความวา จะตองอาศัยส่ิง
เราภายนอกที่มีระดับของการเราสูงจึงจะสามารถกระตุนใหระดับการตื่นตัวของบุคคลน้ันอยูใน
สภาวะปกติได เปนสาเหตุใหบุคคลมีความตองการที่จะแสวงหาสิ่งเราจากภายนอก ในขณะที่ผูที่มี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวนั้นจะมีระดับของการเราเพ่ือใหอยูในสภาวะตื่นตัวตามปกติที่ต่ํา กลาวคือ แม
จะมีสิ่งเราภายนอกที่ไมมากนักแตก็สามารถที่จะกระตุนระดับการตื่นตัวของบุคคลใหอยูในสภาวะ
ปกติได ดังนั้น ผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวจึงพยายามหลีกเลี่ยง หรือลดระดับของสิ่งเราภายนอกลง
เพ่ือคงระดับการตื่นตัวของตนไวใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Chamorro-Premuzic; et al.  2009: 3; 
citing Stelmach.  1987) 

 
สรุปไดวา บุคลิกภาพแบบเก็บตัว หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีมีแนวโนมปลีกตัว

ออกจากสังคมและคนรอบขาง ชอบความเงียบสงบ มักพุงความสนใจเขาหาตนเองเม่ือมีสิ่งเราเขามา
กระทบ เปนผูที่ขาดความยืดหยุน ขี้อาย ปรับตัวยาก และมีระดับของการเราที่ต่ําจึงพยายาม
หลีกเลี่ยงสิ่งเราภายนอกเพื่อรักษาระดับการตื่นตัวของตนใหเหมาะสม  

 
 



 48 

สวนบุคลิกภาพแบบแสดงตัว หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีแนวโนมเขาหาสังคม
และคนรอบขาง ชอบเสียงอึกทึก มักพุงความสนใจออกนอกตัวเองเม่ือมีสิ่งเรา ชอบความสนุกสนาน
รื่นเริงและการสมาคม ปรับตัวไดงาย และมีระดับของการเราที่สูง จึงพยายามเสาะแสวงหาสิ่งเราจาก
ภายนอกมากระตุนระดับการตื่นตัวของตนใหอยูในภาวะปกติ  

ในขณะที่บุคลิกภาพแบบกํ้าก่ึง หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีบุคลิกภาพกลางๆ 
กํ้าก่ึงระหวางเก็บตัวและแสดงตัว หรืออาจกลาวไดวา มีลักษณะไมเก็บตัวหรือแสดงตัวมากเกินไป  
 

3.2 ดนตรีกับบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว 
ในการทํางานที่ตองใชความคิดนั้น ผูที่มีความไวตอเสียงรบกวนมากจะมีผลสัมฤทธิ์ใน

การทํากิจกรรมต่ํากวาบุคคลอ่ืน โดยความสัมพันธระหวางความไวตอเสียงรบกวนของแตละบุคคล
กับผลกระทบของเสียงรบกวนที่บุคคลไดรับมีคาเปนบวก กลาวคือ ยิ่งบุคคลมีความไวตอเสียง
รบกวนมากเทาไหร ก็จะยิ่งไดรับผลกระทบจากเสียงรบกวนมากขึ้นเทาน้ัน 

จากการรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของกับบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว พบวา ความ      
อดกลั้นตอเสียงรบกวนและระดับความเขมของเสียงที่บุคคลสามารถรับไดนั้น แตกตางกันไปในผูที่มี
บุคลิกภาพแตกตางกัน (Eysenck.  1970) โดยผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวจะมีความไวตอเสียง
รบกวนมากกวาผูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว นอกจากน้ียังมีตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความคิดกังวล 
(Worry) และความวิตกกังวล (Anxiety) มารบกวนกระบวนการคิดและการประมวลขอมูลของบุคคล 

ทําใหบุคคลไมสามารถมีจิตใจจดจออยูกับสิ่งที่ทําภายใตสถานการณที่มีเสียงรบกวนได สงผลให
ประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมลดลง  

งานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของเสียงรบกวนตอการทํากิจกรรมที่ตอง
ใชความคิดของบุคคล ใหผลสอดคลองกันวา ความสัมพันธระหวางผลกระทบของเสียงรบกวนกับ
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวนั้นมีคาเปนลบ กลาวคือ ผูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวจะไดรับผลกระทบ
จากเสียงรบกวนนอยกวา ในขณะที่บุคคลย่ิงมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมากเทาไหร ก็จะยิ่งไดรับ
ผลกระทบจากเสียงรบกวนมากขึ้นเทาน้ัน เน่ืองจากผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวจะมีประสาทรับเสียง
ที่ออนไหวกวาคนทั่วไป จึงไดรับผลกระทบมากกวาหากตองทํากิจกรรมที่ใชความคิดภายใตเสียง
รบกวน (Smith.  1968; Shanmugan; & Santhanam.  1964) 

จีน (Belojevic; et al.  2003; citing Geen.  1984) ไดทําการทดลองโดยเปดโอกาส
ใหกลุมตัวอยางเลือกรับระดับของเสียงรบกวนตามความตองการของตนเอง ผลการทดลองปรากฏ
วา กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวจะเลือกรับเสียงที่มีระดับความเขมสูงกวากลุมอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของแคมปเบลลและฮาวลีย (Belojevic; et al.  2003; citing Campbell; & Hawley.  
1982) ที่พบวา เม่ือเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางที่มีบุคลิกภาพแตกตางกัน เลือกที่นั่งภายในหองสมุด
ตามอัธยาศัยเพ่ือทบทวนบทเรียนน้ัน กลุมที่มีบุคลิกภาพเก็บตัวจะปลีกตัวออกไปจากสถานที่ที่มี
ความพลุกพลาน วุนวาย ในขณะที่กลุมที่มีบุคลิกภาพแสดงตัวเลือกที่จะอยูในสถานที่ที่มีเสียงอึกทึก
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มากกวา และยังพบวากลุมที่มีบุคลิกภาพแสดงตัวที่ทํากิจกรรมภายใตสถานการณที่มีเสียงรบกวน
นั้น มีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมที่มีบุคลิกภาพแสดงตัวที่อยูในสถานการณที่เงียบสงบ (Belojevic; et al.  
2003; citing Morgenstern; et al.  1974) และสอดคลองกับผลการศึกษาของเฟรนแฮมและสตรึบัค 
(Furnham; & Strbac.  2002) ที่พบวา กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีผลสัมฤทธิ์ในการอานต่ํา
กวากลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวเม่ืออยูภายใตเง่ือนไงเสียงรบกวน 

เชนเดียวกับผลการวิจัยของเบโลเจวิคและคณะ (Belojevic; & Jakovljevic.  2001) 
ซึ่งไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการทํากิจกรรมภายใตเง่ือนไขเสียงรบกวนของผูที่มีบุคลิกภาพ
แตกตางกัน โดยเสียงรบกวนที่ใชในการทดลองคร้ังน้ีเปนเสียงจากการจราจรบน ทองถนน พบวา 
กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีผลสัมฤทธิ์ในการทํากิจกรรมต่ําลงเม่ือทํากิจกรรมภายใตเสียง
รบกวน ในขณะที่กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวซ่ึงทํากิจกรรมภายใตเสียงรบกวนน้ัน ใชเวลาใน
การทํากิจกรรมนอยกวากลุมที่ทํากิจกรรมในความเงียบ  

จากผลการวิจัยของชามอรโร-พรีมิวซิคและคณะ รวมทั้งผลการวิจัยของดาอุสซิสและ    
แมคเคลวี กับผลการศึกษาของเฟรนแฮมและแบรดลีย (Chamorro-Premuzic; et al.  2009; 
Daoussis; & McKelvie.  1986; Furnham; & Bradley.  1997) พบวา ผลของเสียงพ้ืนหลังตอ
ประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมของบุคคลนั้นแตกตางกันไปในผูที่มีบุคลิกภาพตางกัน โดยกลุมที่มี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวนั้นจะไดรับผลกระทบที่รุนแรงกวากลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว โดยเสียง
พ้ืนหลังจะไปรบกวนการทํากิจกรรมของบุคคลทําให ผลสัมฤทธิ์ที่ไดต่ํากวาเม่ือเทียบกับขณะที่ทํา
กิจกรรมในความเงียบ  

เนื่องจากระดับการตื่นตัวและความไวตอเสียงรบกวนที่ตางกัน ทําใหพฤติกรรมการ
เรียนและการทํากิจกรรมของผูที่เก็บตัว-แสดงตัวแตกตางกัน อันทําใหผลของเสียงดนตรีตอผูที่มี
บุคลิกภาพทั้งสองลักษณะน้ันแตกตางกันไปดวย ในการศึกษาของชามอรโร-พรีมิวซิค และคณะ   
ยังพบวาบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการฟงดนตรีประกอบการ
เรียนหนังสือของบุคคล (Chamorro-Premuzic; et al.  2009: 5-6) กลาวคือ ยิ่งมีระดับบุคลิกภาพ
แบบแสดงตัวมากเทาไร ก็จะย่ิงมีพฤติกรรมในการอานหนังสือโดยเปดเสียงดนตรีคลอมากเทาน้ัน 
หรืออาจกลาวไดวา ผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวนั้นมีพฤติกรรมการเรียนที่แตกตางกัน 
ทั้งน้ี ฮัลแลมและคณะ (Chamorro-Premuzic; et al.  2009: 6; citing Hallam; et al.  2002)        
ไดเสนอวา ผลของเสียงดนตรีตอผลสัมฤทธิ์ในการทํากิจกรรมของบุคคลนั้น มีระดับการตื่นตัวและ
อารมณของแตละบุคคลเปนตัวแปรคั่นกลางที่สําคัญ 

 
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของศาสตราจารยเอเดรียน นอรธ (North.  2008) แหง

มหาวิทยาลัย Herion-Watt ประเทศสกอตแลนด ที่ไดเก็บขอมูลรสนิยมการฟงเพลงจากกลุม
ตัวอยางกวา 36,000 คนจากทั่วโลก พบวา รสนิยมในการเลือกฟงเพลงแตละแนวนั้น แตกตางกันไป
ตามบุคลิกภาพของผูฟง โดยผูที่มีบุคลิกภาพเก็บตัวสวนใหญจะเลือกฟงเพลงประเภทเพลงคลาสสิค 
นอกจากนั้น ผูที่เลือกฟงเพลงคลาสสิคสวนใหญยังมีบุคลิกภาพเรียบงายสบายๆ มีความเช่ือม่ันใน
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ตนเองสูง และมีความคิดสรางสรรค (At ease, high self-esteem & creative) ในขณะที่ผูที่มี
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Outgoing) มักเลือกฟงเพลงประเภทแจส โซล บลูส คันทรี แรพ เรกเก 
ร็อค และเฮฟวีเมทัล  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจวา หากใหผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวไดฟงเสียงเพลงคลาสสิค 
ซึ่งเปนแนวเพลงที่ผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวสวนใหญเลือกฟง และเปนบทเพลงที่สงผลดีตอ
ประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมตางๆ ของบุคคล รวมถึงชวยลดระดับความวิตกกังวลในการสอบ 
คลอไปในระหวางที่ทําแบบทดสอบแลว จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบของกลุมตัวอยางที่มี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวแตกตางกันหรือไม อยางไร 
 

3.3 มโนทัศนของบุคลิกภาพ 
ความหมายของบุคลิกภาพ  

บุคลิกภาพเปนลักษณะสําคัญสวนหนึ่งในบุคคลที่สามารถแสดงออกในลักษณะ
พฤติกรรมสวนตัวของแตละบุคคล ซึ่งในการใหความหมายน้ัน ไดมีนักวิชาการและนักจิตวิทยา
หลายทานไดใหคําจํากัดความไว อาจกลาวโดยสรุปไดดังนี้ 

เชิดศักด์ิ โฆวาสินธุ (2520: 3) อธิบายวา บุคลิกภาพ คือลักษณะนิสัย (Traits) ที่
รวมกันเปนแบบฉบับเฉพาะตัวของแตละบุคคล และเปนส่ิงที่ย้ําใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคล 
ซึ่งพิจารณาไดจากรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลน้ันที่แสดงออกหรือตอบสนองตอส่ิงแวดลอม  

พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524: 260) ไดให
ความหมายของบุคลิกภาพวา หมายถึง ผลรวมของความคิด ทาที นิสัย ซึ่งสรางสมจากมูลฐาน
องคประกอบทางจิตและทางกายภาพของบุคคลอันถายทอดมาทางชีววิทยาสวนหนึ่ง และจาก
แบบอยางวัฒนธรรมที่ถายทอดมาทางสังคมอีกสวนหนึ่ง รวมถึงการปรับตัว เหตุจูงใจ ความ
ปรารถนา และความมุงประสงคของบุคคลน้ันใหเขากับความตองการและวิสัยแหงสภาพแวดลอมทั้ง
ทางสังคมและที่ไมเก่ียวกับสังคม  

ศรีเรือน แกวกังวาล (2531: 5-6) ไดใหคํานิยามของบุคลิกภาพ วาหมายถึง 
ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลในดานตางๆ ทั้งสวนภายนอกและสวนภายใน ซึ่งสวนภายนอกจะเปน
สวนที่มองเห็นไดชัดเจน เชน รูปราง หนาตา กิริยามารยาท การแตงกาย เปนตน สวนภายใน คือ 
สวนที่มองเห็นไดยาก แตอาจทราบไดโดยการอนุมาน เชน สติปญญา ความถนัด ลักษณะอารมณ
ประจําตัว คานิยม ความสนใจ เปนตน ซึ่งลักษณะตางๆ ของบุคลิกภาพตางมีความสัมพันธตอกัน
และกัน และมีผลกระทบตอกันเปนลูกโซ  

นวลละออ สุภาผล (2527: 3-4) อธิบายวา บุคลิกภาพคือการรับรูพฤติกรรมรวม
ทั้งหมดของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ทั้งในส่ิงที่มองเห็นได เชน ลักษณะของพฤติกรรม และสิ่งที่มองไม
เห็น เชน ความคิด ความสนใจ ซึ่งจะทําใหบุคคลอ่ืนสามารถท่ีจะเขาใจและแยกแยะความแตกตาง
ของบุคคลน้ันจากบุคคลอ่ืนได  
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พรรณี ช. เจนจิต (2528: 20) อธิบายวา บุคลิกภาพเปนคุณลักษณะเฉพาะของ
บุคคล เปนตัวกําหนดพฤติกรรม ซึ่งทําใหบุคคลมีพฤติกรรมและแนวคิดตางจากคนอ่ืน  

ฮิลการด และแอทคินสัน (วรรณวิมล สุริยะ.  2541: 42; อางอิงจาก Hilgard; & 
Atkinson.  1967: 472) อธิบายวา บุคลิกภาพ คือ แบบแหงลักษณะของบุคคลและวิธีในการ
แสดงออก ซึ่งมีการกําหนดการปรับตัวตามแบบฉบับของแตละบุคคลตอส่ิงแวดลอม  

ไอแซงค (วิไลเลิศ เขียววิมล.  2542: 8; อางอิงจาก Eysenck.  1970: 253) ได
อธิบายวาบุคลิกภาพ สามารถพิจารณาไดสองมิติ คือ มิติแรกเปนการแสดงตัวและการเก็บตัว 
ประกอบดวยลักษณะยอยๆ ไดแก การรวมมือ-ไมรวมมือ เขาสังคม-แยกตัว เขาใกล-ถอยหนี 
กระตือรือรน-เฉื่อยชชา มิติที่สองเปนลักษณะทางอารมณ เชน ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว 
ความเครงครัด ความเพอฝน เปนตน  

มอริส (ปทมา บุญเจริญ.  2541: 10; อางอิงจาก Morris.  1979: 618) อธิบายวา 
บุคลิกภาพ หมายถึง รูปแบบของลักษณะตางๆ ประจําตัวของบุคคลที่เก่ียวกับพฤติกรรม อารมณ 
แรงจูงใจ ความคิด และทัศนคติ  

สรุปไดวา บุคลิกภาพ คือ ผลรวมของพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล ทั้งเปดเผย
และซอนเรน เปนลักษณะนิสัยเฉพาะที่รวมคุณลักษณะทั้งดานรางกาย จิตใจ ตลอดจนลักษณะกิริยา
ทาทาง การแสดงออกทางอารมณ การปรับตัว คานิยม และพฤติกรรม ซึ่งเปนการตอบสนองตอ
สถานการณและสิ่งแวดลอมที่แตละบุคคลแสดงออกมา มีผลทําใหบุคคลน้ันมีความแตกตางไปจาก
บุคคลอ่ืนๆ 

 
ความสําคัญของบุคลิกภาพ 

คนที่มีบุคลิกภาพดียอมมีเสนหและมักไดรับความนิยมชมชอบจากผูอ่ืน ทําใหมี
ความไดเปรียบในการคบคาสมาคมกับบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งนอกจากจะทําใหมีมิตรมากขึ้นแลว ยังทําใหมี
สุขภาพจิตดีและมีความสุข (สีวลี แซะยูซุบ.  2550: 60; อางอิงจาก เพ็ชรี รูปวิเชตร.  2540)        
ซึ่งสอดคลองกับกันยา สุวรรณแสง (2533: 4-5) ที่อธิบายวา บุคลิกภาพมีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตในสังคมเปนอยางมาก โดยพิจารณาดังตอไปน้ี 

1. ความม่ันใจ ผูที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะมีความม่ันใจในการแสดงออกมากขึ้น 
2. การคาดหมายวาบุคคลจะแสดงพฤติกรรมอยางไรในสถานการณหนึ่งๆ 
3. การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล โดยสังเกตดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 
4. เกิดการตระหนักในเอกลักษณของบุคคล เชน ซื่อสัตย มีเมตตา เปนตน 
5. การปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันในสังคม 
6. ความสําเร็จ คนที่มีบุคลิกภาพดีจะไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
7. การยอมรับของกลุม คนที่มีบุคลิกภาพดียอมเปนที่ยอมรับในสังคม 
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องคประกอบของบุคลิกภาพ 
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการหลอหลอมบุคคลใหมีบุคลิกภาพเฉพาะตน

แตกตางกันออกไป มีองคประกอบที่สําคัญอยู 5 ประการ โดยสรุปได ดังนี้  
1. ลักษณะทางรางกาย คือ ลักษณะประจําตัวของบุคคล เชน ขนาดรางกาย 

รูปราง หนาตา ความแข็งแรง อดทน ผิวพรรณ การแตงกาย การเดิน และทาทาง  
2. ลักษณะทางจิตใจ เชน อุปนิสัย การตัดสินใจ ความรูสึกนึกคิด ความจํา 

เจตคติ ความสนใจ ทัศนคติ คานิยม และความเชื่อ  
3. การแสดงพฤติกรรมทางสังคม เชน การมีมนุษยสัมพันธ ความสนใจใน

การปรับตัว ความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอบุคคลอ่ืน และการสมาคม  
4. สติปญญา ถูกถายทอดออกมาเปนลักษณะการพูด รวมไปถึงสิ่งที่พูด 

ปฏิภาณและไหวพริบ บงบอกไดวาบุคคลน้ันมีสติปญญาเปนอยางไร 
5. อารมณ ไดแก คุณลักษณะตางๆ ซึ่งเปนผลมาจากอารมณและความรูสึก 

เชน ความชอบ-ไมชอบตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด เปนคนเปดเผย-ขี้อาย หรือเปนคนสุขุม-วูวาม  
บุคลิกภาพของบุคคลถูกวางรูปแบบมาตั้งแตแรกเกิด ซึ่งเปนผลมาจากพันธุกรรม 

เชน ลักษณะทางรางกาย ความสามารถทางสติปญญา ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ และลักษณะทาง
อารมณบางอยาง เปนตน นอกจากน้ันบุคลิกภาพของบุคคลยังขึ้นอยูกับประสบการณของแตละ
บุคคลในวัยตอมาอีกดวย ซึ่งประสบการณที่บุคคลไดรับสามารถแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
ประสบการณรวม ซึ่งหมายถึงประสบการณที่บุคคลมีเหมือนกันในวัฒนธรรมนั้นๆ และประสบการณ
เฉพาะของแตละบุคคล ซึ่งแตกตางจากบุคคลอ่ืนแมจะอยูในกลุมสังคมเดียวกัน (สีวลี แซะยูซุบ.  
2550: 61; อางอิงจาก ศิริพรรณ ธนสิน.  2546; ทรงพล ภูมิพัฒน.  2540; สายฝน เลาหะวิสุทธิ์.  
2546) 

 
การวัดและประเมินบุคลิกภาพ 

การวัดและประเมินบุคลิกภาพ หมายถึง การตรวจสอบเพื่อรูลักษณะและคุณภาพ
ของบุคคล ซึ่งการประเมินบุคลิกภาพนั้นก็เพ่ือคัดเลือกคนใหเหมาะสมกับกิจกรรมตางๆ เชน 
กิจกรรมทางทหาร ทางการศึกษา หรือทางการแพทย (กันยา สุวรรณแสง.  2533: 33-34) ซึ่ง
สามารถสรุปความสําคัญของการประเมินบุคลิกภาพเปนขอๆ ได ดังนี้ 

1. เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานของบุคคลในการนํามาพิจารณาดําเนินกิจกรรม 
2. เพ่ือใชวัดความเจริญกาวหนา โดยวัดผลหลังจากไดผานการอบรมไปแลว 
3. เพ่ือการวางแผน แนะแนว แกไขพฤติกรรมการศึกษาเลาเรียน 
4. เพ่ือชวยในการวินิจฉัยโรค ระบุพฤติกรรมจําแนกนักศึกษาหรือผูปวย 
5. เพ่ือการทํานายพฤติกรรมในอนาคต 
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การวัดบุคลิกภาพเปนเรื่องที่วัดไดยากและซับซอน นักจิตวิทยาไดพยายามสราง
เครื่องมือขึ้นมาเพื่อวัดบุคลิกภาพ ซึ่งสามารถใชวัดบุคลิกภาพตามลักษณะที่ตองการจะวัดเปน
มาตรฐาน ถูกตอง แมนยํา และเชื่อถือได วิธีการวัดบุคลิกภาพมีหลายวิธีดวยกัน บงกช สุขะจิระ 
(2538: 14-16) ไดสรุปวิธีวัดบุคลิกภาพทั่วไปได 5 วิธีดังนี้  

1. วิธีสังเกต การสังเกตเปนรากฐานของวิทยาศาสตรทุกแขนง ตั้งแต
ประสบการณอันซับซอน อยางเชนพฤติกรรมของคน เปนส่ิงที่สังเกตหรือพิจารณาใหละเอียดถี่ถวน
ไดยาก เราตองเลือกสังเกตเพียงปฏิกิริยาอันใดอันหนึ่งเปนคราวๆ ไป ดังน้ัน การสังเกตพฤติกรรม
และลักษณะทั่วไปที่บุคคลแสดงออกมีอยู 2 แบบดวยกัน คือ การสังเกตแบบควบคุม เปนการ
สังเกตการณแสดงพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณใดสถานการณหน่ึงที่จัดไวโดยเฉพาะ อีกแบบ
หน่ึงคือ การสังเกตทั่วไปในชีวิตประจําวันที่บุคคลแสดงออก ทั้งสองแบบนี้ตองมีการบันทึกผลตรง
ตามที่เห็น โดยไมนําความรูสึกสวนตนเขาไปเกี่ยวของ และผูสังเกตจะตองฝกฝนเปนพิเศษ 

2. วิธีการทดสอบ เปนวิธีการที่นิยมใชกันมาก การทดสอบประกอบดวย
ขอความตางๆ หลายสิบขอที่ผูทดสอบตั้งขึ้น โดยถือเอาปกติวิสัยของคนทั่วไปเปนมาตรฐาน และ
หัวขอคําถามหรือสถานการณที่สรางขึ้นมักจะเก่ียวของกับความรูสึกที่เก่ียวกับผูถูกทดสอบเอง หรือ
สิ่งแวดลอม หรือพฤติกรรมที่ทําอยูเสมอๆ เม่ือตกอยูในสถานการณนั้นๆ เชน คําถามเก่ียวกับความ
กลัว ความวิตกกังวล ความนิยมในลัทธิการเมืองหรือเศรษฐกิจ ความสนใจในสิ่งตางๆ หรือ
พฤติกรรมที่คนทําอยูเสมอๆ เปนตน ผูถูกทดสอบตองรวมมือกับผูทดสอบในการตอบคําถามตางๆ 
เพ่ือใหการสอบไดผลตามวัตถุประสงค 

3. วิธีการรายงานตนเอง มี 2 แบบ คือ 
3.1 การวิเคราะหตนเอง คือ การประมาณคาตนเอง แบบวิเคราะหตนเอง

จะเปนคําถามแบบปรนัย จะมีประโยชนในการเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพ 
3.2 การสัมภาษณ หมายถึง การสนทนาระหวางบุคคลสองคนอยางมี

จุดหมาย โดยผูสัมภาษณเตรียมคําถามมา และจดบันทึกคําตอบ ผูถูกสัมภาษณจะไมรูตัววาถูก
ทดสอบบุคลิกภาพ การสัมภาษณนี้มีหลักการคลายๆ กับการวิเคราะหตนเอง แตกตางกันที่ผู
สัมภาษณมาตั้งคําถามใหเราคดิตามเพ่ือวิเคราะหตัวเอง ผูสัมภาษณเปนผูจดบันทึกและประมาณคา
บุคลิกภาพของผูถูกสัมภาษณ 

4. วิธีฉายออก (Projective Techniques) เปนวิธีที่ผูวัดไดจัดส่ิงเราขึ้นมาให
บุคคลแสดงพฤติกรรมตอบสนอง เชน เลาเหร่ืองจากรูปภาพที่นํามาให ดู ตัวอยางไดแก 
แบบทดสอบของรอชารด และรูปภาพที่เกิดจากการหยดหมึก ใหสรางความสัมพันธตอเน่ืองจากคําที่
กําหนด ใหเติมขอความที่ไมสมบูรณ ใหแสดงออกโดยการวาดรูป เปนตน แตตองใชผูทดสอบที่
ไดรับการฝกฝนมาอยางดี 

5. วิธีการศึกษาความเห็นจากคนอ่ืน เปนวิธีการท่ีผูวัดสรางแบบสอบถามขึ้น
เพ่ือถามบุคคลอ่ืนวามีความรูสึกเก่ียวกับบุคคลนั้นๆ อยางไร เชน ครู เพ่ือน ผูปกครอง เปนตน 
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นอกจากนี้ สถิต วงศสวรรค (2523: 262) ไดกลาวถึงวธิีการวัดบคุลกิภาพไวดังนี้ 
1. แบบสอบถามใหรายงานตัว (Self report test of questionnaires) หรือ

เรียกวา แบบสอบถามบุคลิกภาพที่ประกอบดวยชุดของขอคําถาม หรือขอความใหผูรับการทดสอบ
ตองอาน แลวเขียนคําตอบเพ่ือแสดงบุคลิกภาพของตนออกมา เปนการรายงานลักษณะของตนเอง 
จําแนกออกเปนชนิดตางๆ ตามรูปแบบของการถามไดดังนี้ 

1.1 แบบสํารวจรายการ (Checklists) เปนชุดของขอความที่ทําเปนบัญชี
รายการเก่ียวกับบุคลิกภาพหรือการกระทําของบุคคล เรียงเอาไวใหผูตอบตรวจสอบตัวเองดูวา
ลักษณะตรงกับขอใดในรายการนั้นบาง ถามีความรูสึกวาขอความใดตรงกับบุคลิกภาพของตน ก็กา
เคร่ืองหมายลงที่ขอความน้ัน เชน แบบตรวจสอบปญหาของมูนน่ี (The Mooney problem 
checklists) 

1.2 แบบสํารวจ (Inventory) เปนชุดของขอความที่มีคําตอบใหเลือกตอบ
ได 2 ตัวเลือก เชน จริง-ไมจริง ใช-ไมใช อาจจะมี 3 ตัวเลือกบาง เชน เพ่ิมคําวาตัดสินใจไมได และ
ในบางแบบสํารวจสรางในรูปแบบที่จัดขอความไวเปนคูๆ เพ่ือใหผูตอบพิจารณาขอความแตละคูวา
ขอความใดตรงกับลักษณะของตนมากที่สุด แลวจึงเลือกตอบขอความใดขอความหน่ึง 

1.3 แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) เปนแบบสอบถามที่
ดัดแปลงมาจากแบบตรวจสอบรายการ โดยดัดแปลงรูปแบบคําตอบที่ใหตอบเพียง ชอบ-ไมชอบ  
ใช-ไมใช จริง-ไมจริง มาเปนคําตอบที่มีน้ําหนักของการตอบ โดยมีการจําแนกความมากนอยในการ
แสดงพฤติกรรมของตน  

2. แบบทดสอบประเภทการฉายภาพ หรือกลวิธีใหบุคคลระบายความในใจ 
(Projective technique) เปนกลวิธีทดสอบเพ่ือหารายละเอียดเก่ียวกับบุคลิกภาพของบุคคล โดยใช
เครื่องกระตุนหรือส่ิงเรา ทําใหบุคคลระบายความรูสึกที่แทจริงออกมาแลวแปลความหมายจาก
คําตอบ จําแนกได 3 ประเภท ไดแก 

2.1 ประเภทที่ใชรูปภาพ คือ สมมติสถานการณขึ้นใหผูถูกทดสอบอธิบาย
ออกมาตามที่ตนเห็น สิ่งเราที่ใชมักจะไมใหความหมายที่ชัดเจน เชน เปนภาพที่กํากวม อาจจะ
ตีความหรือจินตนาการไดมากกวาหน่ึงอยาง เปนการเปดโอกาสใหผูถูกทดสอบแสดงออกซ่ึง
ความรูสึกและสิ่งตางๆ ออกมา เปนการแสดงใหเห็นบุคลิกลักษณะของคนคนนั้น เชน แบบทดสอบ
ภาพหยดหมึกของรอชารด 

2.2 ประเภทที่ใชภาษา เปนแบบทดสอบที่ใชการเขียนตอบและการตอบ
ปากเปลา มี 2 ชนิด คือ  

- ชนิดของคําสัมพันธ คือ การใหคํามาหน่ึงคํา และใหผูตอบหาคํามา
สัมพันธกับคําๆ นั้น เชน ตนไม เพ่ือน เกลียด ฯลฯ 

- ชนิดเติมประโยคใหสมบูรณ เปนการเขียนประโยคที่ยังไมครบ
ขอความใหไดใจความสมบูรณ 
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2.3 ประเภทที่ใชการแสดงออก คือ การใหผูถูกทดสอบ แสดงออกในรูป
ของการวาดรูป การเลน หรือการแสดงละคร 

3. แบบทดสอบประเภทใหพิจารณาจากสถานการณตางๆ (Situation test) 
แบบทดสอบประเภทนี้ นักจิตวิทยาหลายทานจัดรวมไวในประเภทที่สอง คือ แบบฉายภาพ แต
นักจิตวิทยาและนักวัดผลหลายทานใหเหตุผลวาแบบทดสอบประเภทฉายภาพเปนกลวิธีที่ใหผูถูก
ทดสอบบรรยายภาพหรือขอความที่คลุมเครือ ภาพตางๆ ไมมีความชัดแจง ผูตอบตองจินตนาการ
และสามารถแปลความไดมากกวาหน่ึงอยาง แตแบบทดสอบประเภทใหพิจารณาจากสถานการณ
ตางๆ เปนการกําหนดสถานการณและตัวละคร ใหผูถูกทดสอบอานแลวใหตอบวาขารูสึกอยางไร 
ภายใตสถานการณนั้นๆ มี 2 ชนิด ดังนี้  

3.1 สถานการณแบบรูปภาพ เปนการกําหนดตัวละครในรูปภาพ อาจมี
คําพูดหรือการบรรยายภาพประกอบบางเล็กนอย แตจะไมเลาเร่ืองหรือบรรยายภาพทั้งหมด 

3.2 สถานการณแบบขอความ เปนการกําหนดตัวละครโดยการเขียน
บรรยาย หรือเขียนเลาเร่ืองอยางส้ันๆ เปนการใชภาษาเขียนหรือตัวหนังสือ 

ตามที่ไดกลาวมา จะเห็นไดวาการวัดบุคลิกภาพทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมที่ตองการจะวัด 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental design) ผูวิจัยออกแบบการทดลอง

เปน 2 รูปแบบ (Campbell; & Stanley.  1966: 13) ดังแสดงในภาพประกอบ 2 และ 3  
 

RE X O2 
RC         ~X O2 

 
ภาพประกอบ 2 แบบแผนการทดลองแบบมีกลุมควบคุมโดยวัดหลังอยางเดียว (Randomized 

control group posttest only design) เพ่ือวัดตัวแปรผลสัมฤทธิ์ในการสอบ  
 

RE O1 X O2 
RC O1       ~X O2 

 
ภาพประกอบ 3 แบบแผนการทดลองแบบมีกลุมควบคุมโดยวัดกอนและหลัง (Randomized control 

group pretest-posttest design) เพ่ือวัดตัวแปรความวิตกกังวลในการสอบ  
 

ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบสุมภายในบล็อค (Randomized block design: RB-k)   
(ผจงจิต อินทสุวรรณ.  2545: 136-137) เพ่ือตรวจสอบผลของตัวแปรอิสระ 2 ตัวในเวลาเดียวกัน 
โดยมีการควบคุมแหลงความแปรปรวนที่เน่ืองมาจากตัวแปรนอกเหนือ ซึ่งในการวิจัยนี้คือ
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว โดยวิธีการจัดบล็อค แบบแผนนี้มีขนาด 2 x 2 ประกอบดวย    
แฟคเตอรที่ 1 คือ เง่ือนไขการทดลอง 2 ระดับ ประกอบดวยเง่ือนไขเสียงดนตรีและเง่ือนไข
สภาพการณธรรมชาติ และแฟคเตอรที่ 2 คือ บุคลิกภาพ 2 ระดับ ประกอบดวยบุคลิกภาพแบบ  
เก็บตัวและแสดงตัว ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 จําแนกกลุมตัวอยางตามเง่ือนไขการทดลองและบุคลิกภาพ 

 

เง่ือนไขการทดลอง บุคลิกภาพเกบ็ตวั บุคลิกภาพแสดงตัว รวม (คน) 

เสียงดนตรี 37 41 78 

สภาพการณธรรมชาต ิ 39 39 78 

รวม (คน) 76 80 156 
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กลุมตัวอยางของการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่  

1-4 วิชาเอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําภาคเรียนที่ 1       
ปการศึกษา 2553 จํานวน 156 คน ประกอบดวยกลุมตัวอยางเพศชายจํานวน 45 คน และเพศหญิง
จํานวน 111 คน แบงเปนนิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 36 คน ชั้นปที่ 2 จํานวน 49 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 
35 คน และชั้นปที่ 4 จํานวน 36 คน 

ผูวิจัยไดนัดหมายกลุมตัวอยางเพ่ือชี้แจงรายละเอียดของการทดสอบและกําหนดวันสอบ 
จากนั้นใหกลุมตัวอยางทําแบบวัดบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัวเพื่อแบงกลุมโดยอาศัยคามัธยฐานเปน
เกณฑ กลาวคือ กําหนดใหผูที่ไดคะแนนสูงกวาคามัธยฐานเปนผูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว และ
กําหนดใหผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคามัธยฐานเปนผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว แลวจึงทําการสุม    
อยางงาย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากกลุมตัวอยางดังกลาวเขาสูกลุมทดลองและ   
กลุมควบคุมในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ประกอบดวย กลุมทดลองซึ่งไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรี จํานวน     
78 คน แบงเปนผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว 37 คน และบุคลิกภาพแบบแสดงตัว 41 คน และ    
กลุมควบคุมซ่ึงไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติจํานวน 78 คน แบงเปนผูที่มีบุคลิกภาพแบบ 
เก็บตัว 39 คน และบุคลิกภาพแบบแสดงตัว 39 คน ดังแสดงในตาราง 2  
 
 
ตาราง 2  จําแนกกลุมตัวอยางตามชั้นป เพศ บุคลิกภาพ และเงื่อนไขการทดลอง 
 

ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 
เง่ือนไขเสียงดนตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
รวม 
(คน) 

บุคลิกภาพเก็บตัว 2 3 8 5 5 3 2 9 37 
บุคลิกภาพแสดงตัว 1 11 2 10 1 8 5 3 41 

รวม (คน) 3 14 10 15 6 11 7 12 78 
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 เง่ือนไขสภาพการณ

ธรรมชาต ิ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
รวม 
(คน) 

บุคลิกภาพเกบ็ตวั 2 5 5 7 2 7 1 10 39 
บุคลิกภาพแสดงตัว 1 11 2 10 3 6 3 3 39 

รวม (คน) 3 16 7 17 5 13 4 13 78 

 
 
 

 



 58 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมี 2 ประเภท ประกอบดวย 

1. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
1.1 แบบวัดบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัว ซึ่งผูวิจัยนํามาจากแบบทดสอบวัด

บุคลิกภาพแสดงตัวและบุคลิกภาพเก็บตัว ของทัดเทพ ทองพับ (2547: 136-139) มีลักษณะเปน
แบบวัดชนิดขอความ 2 ตัวเลือก การใหคะแนนเปน 0, 1 คะแนน ประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ 9 
ดาน ดานละ 10 ขอ รวมทั้งสิ้น 90 ขอ มีคะแนนรวมตั้งแต 0-90 โดยแบงเปน คุณลักษณะแสดงตัว 
5 ดาน ไดแก ชอบสังคม ใจกวาง ชอบผจญภัย เปนผูนํา และชอบอิสระ และคุณลักษณะเก็บตัว 4 
ดาน ไดแก ขี้อาย มองโลกในแงราย เจาอารมณ และเพอฝน การใหคะแนนในคุณลักษณะแสดงตัว 
หากตอบ “ใช” เทากับ 1 และ “ไมใช” เทากับ 0 สวนคุณลักษณะเก็บตัว หากตอบ “ใช” เทากับ 0 
และ “ไมใช” เทากับ 1 โดยมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .76 (คาความเชื่อม่ันรายขอและรายดาน
ของแบบวัดบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัวอยูในภาคผนวก ค) 

การแปลความหมายคะแนนบุคลิกภาพนั้น ผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดบุคลิกภาพ
เก็บตัว-แสดงตัวสูงแปลวามีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา โดยในการวิจัยนี้ใช
แบบวัดบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวเพ่ือแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บ
ตัวและแสดงตัว โดยอาศัยคามัธยฐานเปนเกณฑ (แบบวัดบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัวอยูใน
ภาคผนวก ก) 
 
 
ตัวอยางแบบวัดบุคลิกภาพแสดงตัว 
 
ขอความ ใช ไมใช 

0.     ขาพเจาจะชวยเพ่ือนทํางานหลังจากท่ีงานของตนเองเสร็จแลว _____ _____ 

0.     ขาพเจาสามารถพูดคุยกับบุคคลท่ีขาพเจาไมเคยรูจักไดทุกคน _____ _____ 

 
 
ตัวอยางแบบวัดบุคลิกภาพเก็บตวั 
 

ขอความ ใช ไมใช 

0.     ขาพเจาจะไมออกไปรายงานหนาชั้นเรียนคนเดียว _____ _____ 

0.     ขาพเจาจะไมไปในสถานที่ท่ีมีคนมาก _____ _____ 
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1.2 แบบวัดความวิตกกังวลในการสอบ ผูวิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถามความ      
วิตกกังวลในการสอบ ของนพวัน สุขสําราญ (2547: 81-83) มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา (Rating 
scale) 5 ระดับ ใหคะแนนโดยเรียงตามระดับความเปนจริงนอยที่สุด (1 คะแนน) ถึงมากที่สุด       
(5 คะแนน) และมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยูระหวาง 1-5 คะแนน จํานวนทั้งสิ้น 18 ขอ โดยผูวิจัยไดนํามา
พัฒนาใหเปนแบบวัดในลักษณะคูขนาน 2 ฉบับ เพ่ือใชเก็บขอมูลความวิตกกังวลในการสอบของ
กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมในชวงเวลาที่แตกตางกัน ประกอบดวย แบบวัดความวิตกกังวลในการสอบ
ฉบับกอนดําเนินการทดลอง (Pretest) และแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบฉบับหลังดําเนินการ
ทดลอง (Posttest) มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.92 ทั้งสองฉบับ (คาความเชื่อม่ันรายขอของแบบวัด
ความวิตกกังวลในการสอบอยูในภาคผนวก ค)  

เน้ือหาของขอคําถามในแบบวัดฉบับกอนดําเนินการทดลองนั้น มีลักษณะเปนขอ
คําถามที่เก่ียวของกับความรูสึกของบุคคลตอสถานการณการสอบที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต    
สวนเนื้อหาของขอคําถามในแบบวัดฉบับหลังดําเนินการทดลองนั้น จะเปนขอคําถามเก่ียวกับ
ความรูสึกของบุคคลตอสถานการณการสอบที่เสร็จส้ินไปแลว หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการทดลองโดย
ใหกลุมทดลองทําการทดสอบภายใตเสียงดนตรีคลาสสิคที่นุมนวล ในขณะที่กลุมควบคุมทําการ
ทดสอบในสภาพการณปกติ โดยผูวิจัยไดเพ่ิมขอคําถามเก่ียวกับการรับรูถึงเสียงที่เกิดขึ้นระหวาง
การทดสอบดวย นอกจากน้ี ในสวนทายของแบบวัดฉบับหลังดําเนินการทดลองของกลุมทดลอง ซึ่ง
เปนกลุมที่ไดรับฟงเสียงดนตรีคลาสสิคคลอระหวางทําการทดสอบนั้น ผูวิจัยไดตั้งขอคําถาม
ปลายเปดเก่ียวกับการใชดนตรีในสถานการณการสอบเพ่ือใหกลุมตัวอยางในกลุมทดลองไดอธิบาย
อารมณความรูสึกของตนวาหลังจากไดฟงเสียงดนตรีที่ผอนคลายในหองสอบแลว มีผลตอสภาพ
อารมณ จิตใจ และความวิตกกังวลในการสอบของตนหรือไม อยางไร รวมทั้งเปดโอกาสใหกลุม
ตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชดนตรีในสถานการณการสอบอีกดวย (แบบวัดความ
วิตกกังวลในการสอบอยูในภาคผนวก ก) 

การแปลความหมายคะแนนความวิตกกังวลน้ัน ผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดความ      
วิตกกังวลในการสอบสูงแปลวามีระดับความวิตกกังวลในการสอบสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา  
 
 
ตัวอยางแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบฉบับกอนดําเนินการทดลอง 
 

ระดับความเปนจริง 
นอยท่ีสุด  ---------  มากท่ีสุด เมื่อนึกถึงการสอบทานรูสึกอยางไร 

1 2 3 4 5 

0.   ขาพเจารูสึกเครียดกับส่ิงท่ีจะเกิดขึ้น      

 0.     ขาพเจารูสึกไมมั่นใจเมื่อรูวาจะมีการทดสอบ      
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ตัวอยางแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบฉบับหลังดําเนินการทดลอง 
 

ระดับความเปนจริง 
นอยท่ีสุด  ---------  มากท่ีสุด เมื่อสิ้นสุดการสอบทานรูสึกอยางไร 

1 2 3 4 5 

0.     ขาพเจารูสึกเครียดกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น      

 0.     ขาพเจารูสึกไมมั่นใจในคําตอบของตนเอง      

 
 
 

1.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบ หมายถึง แบบทดสอบอานจับใจความ จาก
บทความที่ตัดตอนมาจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เด็กชายจากดาวอ่ืน” ของ วาวแพร (2531) ซึ่ง
ผูวิจัยไดสรางแบบวัดฉบับนี้ขึ้นเอง เพ่ือใชวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มี
ลักษณะเปนแบบปรนัยเติมคําในชองวาง 32 ขอ และแบบปรนัยเลือกตอบจํานวน  4 ตัวเลือก 31 ขอ 
การใหคะแนนเปน 0, 1 คะแนน มีคะแนนรวมตั้งแต 0-63 คะแนน โดยผูวิจัยไดนําแบบทดสอบฉบับ
นี้ไปใหผูเชี่ยวชาญดานวรรณกรรมเยาวชนตรวจสอบความเที่ยงตรง และใชสัมประสิทธิ์แอลฟาตาม
วิธีของครอนบาคเพื่อหาคาความเชื่อม่ัน (รายช่ือผูเชี่ยวชาญดานวรรณกรรมเยาวชนอยูใน
ภาคผนวก จ)  โดยนิสิตที่ไดคะแนนจากแบบทดสอบอานจับใจความสูงกวาแสดงวามีผลสัมฤทธิ์ใน
การสอบมากกวานิสิตที่ไดคะแนนต่ํา (บทความเพ่ืออานจับใจความ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการ
อานจับใจความ อยูในภาคผนวก ก) 

 
 

ตัวอยางบทความและแบบทดสอบอานจับใจความ 
 

 “ปานเปนลูกคนที่ 25 ของแม มีพ่ี 24 คน และมีนอง 24 คน---ปานเคย
ลองนับดูหลายครั้งแลววา พ่ีและนองอยางละ 2 โหลน้ัน จะมีผูหญิงก่ีคน
และผูชายกี่คน แตก็ไมเคยนับไดสําเร็จสักคร้ัง 
เวลามีคนถามวา ‘เปนลูกคนที่เทาไหรของแม’ นองๆของปานที่เพ่ิงพูดได
มักจะตอบวาตัวเองเปนลูกคนที่หน่ึงเสมอ---หลังจากการทองจํา
หมายเลขประจําตัวไดไมนาน ปานก็เร่ิมคิดสงสัยวา ลูกคนที่ 25 จะตอง
นับอยางไร ในที่สุดก็รูจากแมวา หมายเลขประจําตัวของปานคือจํานวน
นิ้วมือสองขางของปานเอง รวมกันเขากับนิ้วเทาทั้งหมด เทาน้ันยังไมพอ 
ตองขอยืมน้ิวมือของแมมาอีก 4 นิ้วดวย จึงจะนับได 25” 
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คําชี้แจง : จงเติมคําในชองวางใหถูกตอง 
 
0. แมของปานมีลูกทั้งหมด_______คน 
 
0.ปานเปนลูกคนที่_______จากจํานวนพี่นองทั้งหมด 

 
คําชี้แจง : จงทําเครื่องหมาย X ในกระดาษคําตอบ หนาขอที่ถูกตองที่สุด 

 
0. ลักษณะเดนของปานคืออะไร 
ก. รางกายสูงใหญผิดปกติ  ข. อายุนอยที่สุดในบาน 
ค. มีปานสีแดงที่แกมซาย  ง. มีความบกพรองทางสติปญญา 

 
 

2. เครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยในแตละเง่ือนไขการทดลอง แบงเปน 
2.1 เคร่ืองมือที่ใชดําเนินการวิจัยสําหรับเง่ือนไขเสียงดนตรี มีดังนี้ 

2.1.1 เครื่องเลนแผนคอมแพคดิสค (Compact disc : CD) โดยผูวิจัยไดตอ
เคร่ืองเลนแผนคอมแพคดิสคเขากับสายสัญญาณของเคร่ืองขยายเสียงที่เดินไวภายในหองเรียน 
เพ่ือใหเสียงเกิดการกระจาย (Transmitted) ทําใหกลุมตัวอยางทั้งหองไดรับเสียงดนตรีที่มีระดับ
ความเขมของเสียง (Volume) ใกลเคียงกัน เนื่องจากเสียงที่ดังเกินไปจะไปรบกวนกระบวนการคิด
และการประมวลผลของบุคคลได โดยเฉพาะผูที่นั่งอยูใกลเคร่ืองขยายเสียงมากที่สุด (Roy.  n.d.; 
Hjortsberg.   n.d.: online) 

2.1.2 แผนคอมแพคดิสคซึ่งไดรับการบันทึกเสียงดนตรี โดยคัดเลือกบทเพลง
บรรเลงที่ฟงแลวกอใหเกิดความรูสึกผอนคลาย เปนบทเพลงคลาสสิคในยุคบาโรค (Baroque 
period) ที่มีอัตราจังหวะประมาณ 60 คร้ังตอนาที มีกระสวนจังหวะที่คงที่สมํ่าเสมอ มีทวงทํานอง   
ที่นุมนวล ออนหวาน และใชบันไดเสียงเมเจอร (Major scale) เปนบันไดเสียงหลัก ประกอบดวย
ผลงานการประพันธของคีตกวีในยุคบาโรค จํานวนทั้งสิ้น 14 เพลง ดังนี้ 
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รายชื่อบทเพลงคลาสสิคในยุคบาโรคที่ใชในการวิจัย 
 

ชื่อบทเพลง คีตกว ี เวลา (นาที) 
1. Suite for Orchestra No.3 in D Major, BWV1068 ‘Air’ Bach 5:38 
2. Violin Concerto in D Major II [Larghetto] Vivaldi 4:19 
3. Concerto for Strings in F Major, RV136 II [Andante] Vivaldi 2:10 
4. Winter Op.8 No.4 in F minor II [Largo]  Vivaldi 1:58 
5. Largo from ‘Xerxes’ Opera Handel 3:05 
6. Concerto Grosso Op.6 No.8 in G minor ‘Pastorale’ [Largo] Corelli 5:12 
7. Jesu, Bleibet Meine Freude  Bach 3:18 
8. Italian Concerto in F Major, BWV971 Bach 5:11 
9. Piano Concerto No.5 in F Major, BWV1056 II [Largo] Bach 3:17 
10. Christmas Oratorio Bach 5:57 
11. Concerto for 2 Flutes in C Major, RV533 II [Largo] Vivaldi 1:59 
12. Harp Concerto Op.4 No.6 in B flat Major II [Larghetto]  Handel 4:41 
13. Harp Concerto No.3 in D minor, BWV974 II [Adagio] Bach 3:38 
14. Lute Concerto in D Major II [Largo] Vivaldi 4:29 

รวม (นาที)  54:52 

 
 

บทเพลงที่บันทึกลงในแผนคอมแพคดิสครวมความยาวทั้งส้ิน 54 นาที 52 วินาที การจัด
เรียงลําดับของบทเพลงนั้นถือเอาอัตราจังหวะ อารมณของบทเพลง น้ําเสียง พ้ืนผิว และบันไดเสียง
เปนสําคัญ กลาวคือ เปนบทเพลงที่มีอัตราจังหวะใกลเคียงกับบทเพลงกอนหนา อาจเร็วหรือชากวา
ไดแตไมมากจนรูสึกไดถึงความแตกตาง มีอารมณของบทเพลง เชน การเคลื่อนของทํานองหรือ
รูปแบบการประพันธคลายคลึงกัน มีน้ําเสียงและพื้นผิวทางดนตรีสอดคลองกัน เชน เปนบทเพลง
บรรเลงเด่ียวเปยโน หรือเปนวงเครื่องสายวงเล็กเหมือนกัน และมีบันไดเสียงที่มีลักษณะเดียวกัน  

การตรวจสอบคุณภาพของเง่ือนไขเสียงดนตรีนั้น ผูวิจัยไดนําแผนคอมแพคดิสคที่ไดรับ
การบันทึกบทเพลงคลาสสิคในยุคบาโรคไปใหผูเชี่ยวชาญดานดนตรีฟงพรอมกับประเมินวา
เสียงดนตรีที่ผูวิจัยเลือกน้ันมีองคประกอบทางดนตรีที่เหมาะสม และชวยผอนคลายความตึงเครียด
และลดความวิตกกังวลได (รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานดนตรีอยูในภาคผนวก ข)  
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การดําเนินการทดลอง 
หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการสุมรายชื่อของกลุมตัวอยางที่มีบุคลิกภาพแตกตางกันเขาสูกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมแลว เม่ือถึงวันสอบ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง ดังนี้ 
1. แบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมตามรายชื่อที่กําหนด แลวจึง

แยกยายเขาสูหองสอบ โดยมีผูชวยวิจัยคอยดูแลอยูอีกหองหน่ึงและดําเนินการทดลองคูขนานไป
พรอมกันกับผูวิจัย  

2. ผูวิจัยชี้แจงกระบวนการทําแบบทดสอบอานจับใจความ จากน้ันจึงแจกแบบวัด
ความวิตกกังวลในการสอบฉบับกอนดําเนินการทดลองใหแกกลุมตัวอยาง  

3. เม่ือกลุมตัวอยางทําแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบฉบับกอนดําเนินการทดลอง
เสร็จแลว ผูวิจัยจะเก็บแบบวัดฉบับดังกลาวคืนพรอมทั้งแจกบทความจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง 
“เด็กชายจากดาวอ่ืน” โดยกําหนดระยะเวลาในการอานบทความ 20 นาที โดยผูวิจัยจะเริ่มทําการ
เปดเสียงดนตรีคลาสสิคคลอในระหวางที่กลุมทดลองเร่ิมอาน จับใจความ ในขณะที่กลุมควบคุมอาน
จับใจความในสภาพการณธรรมชาติที่ไมมีเสียงใดๆ 

4. เม่ือครบกําหนดเวลาแลว ผูวิจัยจะเก็บบทความและแจกแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการ
สอบใหแกกลุมตัวอยางแลวจึงเร่ิมดําเนินการทดสอบ โดยกลุมทดลองทําการทดสอบภายใต
เสียงดนตรีคลาสสิค สวนกลุมควบคุมทําการทดสอบภายใตสภาพการณธรรมชาติ 

5. กลุมตัวอยางคนใดที่ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบแลวเสร็จ ผูวิจัยจะเก็บ    
แบบวัดฉบับดังกลาวคืนพรอมทั้งแจกแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบฉบับหลังดําเนินการทดลอง
ใหกับกลุมตัวอยางเพ่ือวัดความวิตกกังวลในการสอบของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม ภายหลังจากที่ได
ทําการสอบภายใตเง่ือนไขการทดลองที่แตกตางกัน โดยลักษณะขอคําถามในแบบวัดความวิตก
กังวลในการสอบของกลุมทดลองและกลุมควบคุมจะเหมือนกันในสวนของมาตรประเมินคาและขอ
คําถามเก่ียวกับการรับรูถึงเสียงที่เกิดขึ้นระหวางการทดสอบ แตจะแตกตางกันที่ขอคําถามปลายเปด
เก่ียวกับการใชเสียงดนตรีคลาสสิคในสถานการณการสอบของกลุมทดลอง เพ่ือใหกลุมตัวอยางใน
กลุมทดลองไดอธิบายความรูสึกของตนพรอมทั้งแสดงความคิดเห็น โดยผูวิจัยจะยังคงเปดดนตรี
คลออยูตลอดเวลา ในขณะที่กลุมควบคุมทําเพียงแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบฉบับหลัง
ดําเนินการทดลองในสภาพการณปกติเทาน้ัน 

6. นําขอมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบและแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบ
ฉบับกอนและหลังดําเนินการทดลองไปวิเคราะหตามกระบวนการทางสถิติตอไป  
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กอนวันสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 

กลุมตัวอยางจํานวน 156 คนทําแบบวัดบุคลิกภาพเกบ็ตวั-แสดงตัว 
แลวจึงนําแบบวัดไปตรวจใหคะแนนเพื่อหาคามัธยฐาน 

แบงกลุมตวัอยางออกเปน 
กลุมที่มีบุคลกิภาพแบบเก็บตัว 

แบงกลุมตวัอยางออกเปน 
กลุมที่มีบุคลกิภาพแบบแสดงตัว 

สุมตัวอยางโดยการสุมอยางงายเขาสู
กลุมทดลอง 

สุมตัวอยางโดยการสุมอยางงายเขาสู
กลุมควบคุม 

กลุมตัวอยางในกลุมทดลองเขาหองสอบ  
ฟงคําชี้แจงและทําแบบวัดความวติกกังวล 
ในการสอบฉบับกอนดําเนินการทดลอง 

กลุมตัวอยางในกลุมควบคุมเขาหองสอบ  
ฟงคําชี้แจงและทําแบบวัดความวติกกังวล 
ในการสอบฉบับกอนดําเนินการทดลอง 

ทําแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบ 
ฉบับหลังดําเนินการทดลองและ 

เขียนอธิบายความรูสึก โดยมีเสียงดนตรีเปดคลอ 

ทําแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบ 
ฉบับหลังดําเนินการทดลองเทาน้ัน 

และไมมีเสียงดนตรีเปดคลอ 

อานบทความและ 
ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์โดยมีเสียงดนตรีเปดคลอ 

อานบทความและ 
ทําแบบวัดผลสัมฤทธิใ์นสภาพการณปกติ 

นําขอมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธิใ์นการสอบและแบบวัดความวติกกังวลในการสอบ 
ฉบับกอนและหลังดําเนินการทดลองไปตรวจใหคะแนน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) เพ่ือวิเคราะหผลสัมฤทธิ์

ในการสอบ และการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบสองทาง (Two-way ANCOVA) เพ่ือวิเคราะห
ความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง โดยมีความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการ
ทดลองเปนตัวแปรรวม (Covariate) 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
M  แทน คาเฉลี่ย 
SD  แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n  แทน จํานวนคนในกลุม 
SS  แทน ผลรวมของกําลังสอง (Sum of square) 
df  แทน คาองศาอิสระ (Degree of freedom) 
MS  แทน คาเฉลี่ยของกําลังสอง (Mean of square) 
F  แทน คาสถิติ F ที่ไดจากการคํานวณ 
p  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (** ที่ระดับ .01) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาผลของดนตรีคลาสสิคตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบ

ของผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของเสียงดนตรีคลาสสิคตอ
ผลสัมฤทธิ์ในการสอบและระดับความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง การนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลจึงแบงออกเปน  2 ตอน คือ ตอนที่ 1 คาสถิติพ้ืนฐาน และตอนที่ 2 ผลการศึกษา
และการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 คาสถิติพื้นฐาน 
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรความวิตกกังวลในการสอบกอนและหลัง

ดําเนินการทดลอง และคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการสอบ จําแนกตามประเภทของเง่ือนไขการทดลอง 
และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว แสดงผลดังตาราง 3 
 
 
ตาราง 3 คาเฉล่ีย (M) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรความวิตกกังวลในการสอบ

กอนและหลังดําเนินการทดลอง และผลสัมฤทธิ์ในการสอบ จําแนกตามประเภทของเง่ือนไขการ
ทดลอง และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว 

 
ผลสัมฤทธ์ิในการสอบ ความวิตกกังวลในการสอบ 

เงื่อนไขการทดลอง 
ระยะเวลา 
การทดลอง M SD M SD 

เสียงดนตรี      
กอนการทดลอง - - 2.65 0.66 

บุคลิกภาพเก็บตัว 
หลังการทดลอง 53.51 4.19 1.74 0.50 
กอนการทดลอง - - 2.17 0.71 

บุคลิกภาพแสดงตัว 
หลังการทดลอง 53.12 5.27 1.47 0.37 
กอนการทดลอง - - 2.40 0.73 

รวม 
หลังการทดลอง 53.31 4.76 1.60 0.45 

สภาพการณธรรมชาติ      
กอนการทดลอง - - 2.60 0.49 

บุคลิกภาพเก็บตัว 
หลังการทดลอง 54.82 5.15 1.90 0.59 
กอนการทดลอง - - 2.40 0.62 

บุคลิกภาพแสดงตัว 
หลังการทดลอง 54.49 5.56 1.54 0.48 
กอนการทดลอง - - 2.50 0.56 

รวม 
หลังการทดลอง 54.65 5.33 1.72 0.56 

หมายเหตุ: คะแนนความวิตกกังวลในการสอบเปนคะแนนที่ไดจากการวัดกอนและหลังดําเนินการทดลอง   
ในขณะที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการสอบเปนคะแนนที่ไดจากการวัดหลังดําเนินการทดลองเทานั้น 
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ผูวิจัยอธิบายตาราง 3 โดยใชกราฟแทงและกราฟเสน จําแนกตามตัวแปรผลสัมฤทธิ์ใน
การสอบและความวิตกกังวลในการสอบ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
ผลสัมฤทธ์ิในการสอบ 

ผลสัมฤทธิ์ในการสอบเปนคะแนนที่ไดจากการวัดหลังดําเนินการทดลอง มีคะแนน
ตั้งแต 0 – 63 คะแนน ในการวิจัยคร้ังน้ีมีพิสัยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการสอบของกลุมที่ไดรับ
เง่ือนไขเสียงดนตรีเทากับ 22 (ชวงคะแนนตั้งแต 39-61) สวนพิสัยของกลุมที่ไดรับเง่ือนไข
สภาพการณธรรมชาติเทากับ 24 (ชวงคะแนนตั้งแต 38-62) จากการวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมที่
ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบเทากับ 53.31 (SD = 4.76) สวนกลุมที่
ไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบเทากับ 54.65 (SD = 5.33) 
ดังแสดงในภาพประกอบ 5  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบของกลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีและเงื่อนไข
สภาพการณธรรมชาติ 

 
เม่ือจําแนกตามบุคลิกภาพ พบวา ในเง่ือนไขเสียงดนตรี กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บ

ตัวมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบเทากับ 53.51 (SD = 4.19) และกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัวมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ในการสอบเทากับ 53.12 (SD = 5.27) สวนในเ ง่ือนไข
สภาพการณธรรมชาติ กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบเทากับ 
54.82 (SD = 5.15) และกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
เทากับ 54.49 (SD = 5.56) ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบ จําแนกตาม
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว และจําแนกตามเง่ือนไขเสียงดนตรี-เง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ 
แสดงเปนกราฟแทงและกราฟเสนดังภาพประกอบ 6 และ 7 
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บุคลิกภาพเก็บตัว

บุคลิกภาพแสดงตัว
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เงือ่นไขเสียงดนตรี

เงือ่นไขสภาพการณธรรมชาติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 6 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบของกลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีและเงื่อนไข

สภาพการณธรรมชาติ จําแนกตามบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัว 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 7 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบของกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว   

ในเง่ือนไขเสียงดนตรีและเงื่อนไขสภาพการณธรรมชาติ 
 
 

จากภาพประกอบ 6 และ 7 แสดงวา กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัว      
ในเงื่อนไขการทดลองเดียวกันมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบใกลเคียงกัน โดยกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บ
ตัวมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบสูงกวากลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวเล็กนอยทั้งในเงือ่นไข
เสียงดนตรีและเงื่อนไขสภาพการณธรรมชาติ และพบวากลุมที่ทําการทดสอบภายใตเง่ือนไข
สภาพการณธรรมชาติมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบสูงกวากลุมที่ทําการทดสอบภายใต
เง่ือนไขเสียงดนตรีเล็กนอยทั้งในกลุมที่มีบุคลิกภาพเก็บตัวและแสดงตัว 
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ความวิตกกังวลในการสอบ 
ความวิตกกังวลในการสอบเปนคะแนนที่ไดจากการวัดกอนและหลังดําเนินการทดลอง

มีคาตั้งแต 1–5 คะแนน ผูที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีความวิตกกังวลในการสอบสูงกวาผูที่ไดคะแนน
ต่ํา   ในการวิจัยครั้งน้ีมีพิสัยของคะแนนความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองของกลุมที่
ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีเทากับ 2.94 (ผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว โดยมี
คะแนนเทากับ 3.94 และผูที่ไดคะแนนต่ําสุดเปนผูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว โดยมีคะแนนเทากับ 
1.00) สวนพิสัยของคะแนนความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองของกลุมที่ไดรับ
เง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติเทากับ 2.89 (ผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
โดยมีคะแนนเทากับ 4.05 และผูที่ไดคะแนนต่ําสุดเปนผูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว โดยมีคะแนน
เทากับ 1.16)  

สวนพิสัยของคะแนนความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองของกลุมที่
ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีเทากับ 2.38 (ผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว โดยมี
คะแนนเทากับ 3.38 และผูที่ไดคะแนนต่ําสุดประกอบดวยผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัว 
โดยมีคะแนนเทากับ 1.00) สวนพิสัยของคะแนนความวิตกกังวลในการสอบหลังส้ินสุดการทดลอง
ของกลุมที่ไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติเทากับ 2.00 (ผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูที่มีบุคลิกภาพ
แบบเก็บตัว โดยมีคะแนนเทากับ 3.00 และผูที่ไดคะแนนต่ําสุดประกอบดวยผูที่มีบุคลิกภาพแบบ
เก็บตัวและแสดงตัว โดยมีคะแนนเทากับ 1.00) 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีคาเฉลี่ยความ     
วิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองเทากับ 2.40 (SD = 0.73) เม่ือส้ินสุดการทดลองพบวา
ระดับความวิตกกังวลในการสอบของกลุมตัวอยางลดลงเหลือ 1.60 (SD = 0.45) โดยมีผลตางของ
ความวิตกกังวลเทากับ 0.80 สวนกลุมที่ไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติมีคาเฉลี่ยความ      
วิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองเทากับ 2.50 (SD = 0.56) เม่ือส้ินสุดการทดลองพบวา
ระดับความวิตกกังวลในการสอบลดลงเหลือ 1.72 (SD = 0.56) โดยมีผลตางของความวิตกกังวล
เทากับ 0.78 แสดงเปนกราฟแทงและกราฟเสนดังภาพประกอบ 8 และ 9 
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กอนดําเนินการทดลอง หลังดําเนินการทดลอง

เง่ือนไขเสียงดนตรี

เง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ
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เง่ือนไขเสียงดนตรี เง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ

กอนดําเนินการทดลอง

หลังดําเนินการทดลอง

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 8 คาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบของกลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีและเง่ือนไข

สภาพการณธรรมชาติ กอนและหลังดําเนินการทดลอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 คาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบกอนและหลังดําเนินการทดลองของกลุมที่ไดรับ
เง่ือนไขเสียงดนตรีและเงื่อนไขสภาพการณธรรมชาติ  
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เก็บตัว แสดงตัว เก็บตัว แสดงตัว

กอนดําเนินการทดลอง

หลังดําเนนิการทดลอง

เม่ือพิจารณาภาพรวม พบวา กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีความวิตกกังวลในการสอบ
กอนดําเนินการทดลองสูงกวากลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวทั้งในเงื่อนไขเสียงดนตรีและเงื่อนไข
สภาพการณธรรมชาติ เม่ือสิ้นสุดการทดลองแลวกลุมตัวอยางทุกกลุมมีระดับความวิตกกังวลในการ
สอบลดลง โดยกลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง  
ต่ํากวากลุมที่ไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติทั้งในกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัว 
โดยกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวในกลุมทดลองมีระดับความวิตกกังวลในการสอบลดลงมากที่สุด
ถึง 0.91 ดังแสดงรายละเอียดในภาพประกอบ 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 10 คาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบกอนและหลังดําเนินการทดลองของกลุมที่

ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีและเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ จําแนกตามบุคลิกภาพแบบเก็บตัว
และแสดงตัว 

 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขเสียงดนตรี เงื่อนไขสภาพการณธรรมชาต ิ
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กอนดําเนินการทดลอง หลังดําเนินการทดลอง

เงือ่นไขเสียงดนตรี

เงือ่นไขสภาพการณธรรมชาติ

เม่ือแยกพิจารณาตามตัวแปรบุคลิกภาพ โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมที่ไดรับเง่ือนไข
เสียงดนตรีและเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ จําแนกตามชวงเวลาในการวัดความวิตกกังวลในการ
สอบกอนและหลังดําเนินการทดลอง แสดงเปนกราฟเสนดังภาพประกอบ 11 และ 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 คาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบกอนและหลังดําเนินการทดลองของกลุมที่มี
บุคลิกภาพแบบเก็บตวัในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 
 

จากภาพประกอบ 11 พบวา คาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลอง
ของกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวในเงื่อนไขเสียงดนตรีสูงกวากลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว     
ในเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติเล็กนอย (Mเสียงดนตรี = 2.65, Mสภาพการณธรรมชาติ = 2.60) เม่ือส้ินสุด
การทดสอบแลว กลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีคาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการ
ทดลองต่ํากวากลุมที่ไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ (Mเสียงดนตรี = 1.74, Mสภาพการณธรรมชาติ = 
1.90) โดยกลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีความวิตกกังวลในการสอบลดลง 0.91 สวนกลุมที่ไดรับ
เง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติมีความวิตกกังวลในการสอบลดลง 0.70  
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ภาพประกอบ 12 คาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบกอนและหลังดําเนินการทดลองของกลุมที่มี

บุคลิกภาพแบบแสดงตัวในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 
 

จากภาพประกอบ 12 พบวา คาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลอง
ของกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวในเงื่อนไขเสียงดนตรีต่ํากวากลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวใน
เง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ (Mเสียงดนตรี = 2.17, Mสภาพการณธรรมชาติ = 2.40) เม่ือส้ินสุดการทดสอบ
แลว กลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรียังคงมีคาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง
ต่ํากวากลุมที่ไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ (Mเสียงดนตรี = 1.47, Mสภาพการณธรรมชาติ = 1.54)    
โดยกลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีความวิตกกังวลในการสอบลดลง 0.70 สวนกลุมที่ไดรับเง่ือนไข
สภาพการณธรรมชาติมีความวิตกกังวลในการสอบลดลง 0.86  
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ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากสมมติฐานที่ตั้งไววา กลุมที่ไดรับเง่ือนไขการการทดลองแตกตางกันและมีบุคลิกภาพ

แตกตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองแตกตาง
กัน ผูวิจัยเลือกใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุตัวแปรแบบสองทาง (Two-way MANCOVA) 
เพ่ือศึกษาผลของเสียงดนตรีและบุคลิกภาพตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบ
หลังสิ้นสุดการทดลอง โดยผูวิจัยใชความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองเปนตัวแปร
รวม เหตุที่ผูวิจัยเลือกใชสถิตินี้ตั้งแตตนเนื่องจากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์
ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบมีความเก่ียวของสัมพันธกัน เม่ือผูวิจัยทําการวิเคราะห
ขอมูลในเบื้องตน พบวา ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบหลัง
ดําเนินการทดลองไมมีความสัมพันธกัน จึงไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวมพหุตัวแปรแบบสองทาง (ทรงศักด์ิ ภูสีออน.  ออนไลน) งานวิจัยฉบับนี้จึงไมสามารถ
ใชสถิติดังกลาวได 

ตอมาผูวิจัยจึงใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบสองทาง (Two-way ANCOVA)      
เพ่ือแยกวิเคราะหผลของตัวแปรตามทีละตัวแปร ดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ 
เพ่ือศึกษาผลของเสียงดนตรีและบุคลิกภาพตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบ โดยมีความ   

วิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองเปนตัวแปรรวม แตจากการวิเคราะหขอมูลพบวา      
ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ในการสอบไมมีความสัมพันธกับตัวแปรรวม คือ ความวิตกกังวลในการสอบ   
กอนดําเนินการทดลอง ซึ่งไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบ
สองทาง (พิชญสินี ชมภูคํา และสุนันทา รักพงษ.  2552: 4) จึงไมสามารถใชสถิติดังกลาวเพ่ือ
วิเคราะหตัวแปรผลสัมฤทธิ์ในการสอบได ผูวิจัยจึงตองใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง 
(Two-way ANOVA) เพ่ือศึกษาผลของเสียงดนตรีและบุคลิกภาพตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบ  

2. ความวิตกกังวลในการสอบ 
เพ่ือศึกษาผลของเสียงดนตรีและบุคลิกภาพตอความวิตกกังวลในการสอบ            

หลังดําเนินการทดลอง โดยมีความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองเปนตัวแปรรวม  
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ตัวแปรความวิตกกังวลในการสอบหลังดําเนินการทดลองมี
ความสัมพันธกับตัวแปรรวม คือ ความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลอง ซึ่งเปนไปตาม
ขอตกลงเบื้องตน (พิชญสินี ชมภูคํา และสุนันทา รักพงษ.  2552: 4) จึงสามารถใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนรวมแบบสองทาง (Two-way ANCOVA) เพ่ือศึกษาผลของเสียงดนตรีและ
บุคลิกภาพตอความวิตกกังวลในการสอบหลังดําเนินการทดลอง โดยมีความวิตกกังวลในการสอบ
กอนดําเนินการทดลองเปนตัวแปรรวมได 
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2.1 การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง           
(Two-way ANOVA) 

การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับผลของเสียงดนตรีและบุคลิกภาพตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบ 
ผูวิ จัยใชการวิ เคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) เนื่องจากพบวา            
ตัวแปรรวม คือ ความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองไมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับ
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ (F = 1.133, p = .289) ซึ่งไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน
ของการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบสองทาง (Two-way ANCOVA) (พิชญสินี ชมภูคํา และ
สุนันทา รักพงษ.  2552: 4) ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเลือกใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานดังกลาว โดยทดสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห เพ่ือทดสอบความเปน
เอกพันธของความแปรปรวน (Homogeneity of variance) ดวยวิธี Levene’s test ซึ่งผลการ
วิเคราะหพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ความแปรปรวนของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน F(3,152) 
= .742, p = .529 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน ดังนี้  

 
2.1.1 การเปรียบเทียบอิทธิผลของเงื่อนไขการทดลองและบุคลิกภาพแบบ   

เก็บตัว-แสดงตัวที่มีตอผลสัมฤทธ์ิในการสอบ เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 1, 3 และ 5 ดังแสดง
ในตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของผลสัมฤทธิ์ในการสอบในเง่ือนไขการ

ทดลองและบุคลิกภาพที่แตกตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 
เง่ือนไขการทดลอง 69.531 1 69.531 2.693 .103 
บุคลิกภาพ 5.117 1 5.117 .198 .657 
เง่ือนไขการทดลอง x บุคลกิภาพ .033 1 .033 .001 .972 
ความคลาดเคลื่อน 3925.121 152 25.801   

รวม 458573.000 156    

 
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง พบวา ตัวแปรอิสระ คือ 

เง่ือนไขการทดลอง และตัวแปรแบงกลุม คือ บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวไมมีผลตอตัวแปรตาม 
คือ ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ และไมพบปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาว กลาวคือ กลุมที่ไดรับ
เง่ือนไขการทดลองแตกตางกันและมีบุคลิกภาพแตกตางกันมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบไมแตกตางกัน 
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2.2 การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบสองทาง   
(Two-way ANCOVA) 

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลของเสียงดนตรีและบุคลิกภาพตอความวิตกกังวล      
ในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบสองทาง (Two-way 
ANCOVA) โดยมีความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองเปนตัวแปรรวม (Covariate) 
ผูวิจัยทดสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน
ดวยวิธี Levene’s test พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ความแปรปรวนของทั้งสองกลุมแตกตางกัน 
F(3,152) = 3.476, p = .018 แตผลของการละเมิดขอตกลงน้ีจะมีนอยในกรณีที่จํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีจํานวนเทากันหรือใกลเคียงกัน (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์.  2544: 
12) นอกจากน้ี ตัวแปรตามยังมีลักษณะเปนคะแนนที่ไดจากการวัดหลัง (Posttest) ซึ่งเปนผลตอ
เน่ืองมาจากตัวแปรรวมซ่ึงเปนคะแนนที่ไดจากการวัดกอน (Pretest) ผลที่ออกมาจึงเปนผลของการ
ปรับตัวแปรทั้งสองเพ่ือใหมีความคลาดเคลื่อนนอยและไมลําเอียง (พิชญสินี ชมภูคํา; และสุนันทา 
รักพงษ.  2552: 1; อางอิงจาก ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2544: 352) ผูวิจัยวิเคราะห
ขอมูลตามสมมติฐาน ดังนี้ 
 

2.2.1 การเปรียบเทียบอิทธิผลของเงื่อนไขการทดลองและบุคลิกภาพแบบ   
เก็บตัว-แสดงตัวที่มีตอความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 2, 4 และ 6 ดังแสดงในตาราง 5 - 8 
 
ตาราง 5 คาเฉลี่ยของตัวแปรความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง กอนการปรับแกและ

หลังจากที่ปรับแกแลว (Adjusted) 
 

บุคลิกภาพเก็บตวั บุคลิกภาพแสดงตัว 
เง่ือนไขการทดลอง 

(กอนปรับ) (หลังปรับ) (กอนปรับ) (หลังปรับ) 

เสียงดนตรี 1.74 1.68 1.47 1.55 

สภาพการณธรรมชาต ิ 1.90 1.85 1.54 1.56 

 
จากตาราง 5 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียที่ปรับแลว พบวาคาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบ

หลังสิ้นสุดการทดลองของกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวต่ํากวากลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวทั้ง
ในเง่ือนไขเสียงดนตรี (1.55 – 1.68 = -0.13) และเงื่อนไขสภาพการณธรรมชาติ (1.56 – 1.85 =     
-0.29) ผูวิจัยนําคาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบกอนและหลังดําเนินการทดลองมาเปรียบเทียบ
กันเพื่อหาผลตางความวิตกกังวลในการสอบ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 6 
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ตาราง 6 ความวิตกกังวลในการสอบกอนและหลังดําเนินการทดลองและผลตางความวิตกกังวล    
ในการสอบ 

 
ความวิตกกังวลในการสอบ 

เงื่อนไขการทดลอง 
กอนดําเนินการทดลอง หลังสิ้นสุดการทดลอง 

ผลตางความวิตกกังวล 
ในการสอบ 

เสียงดนตรี    
บุคลิกภาพเก็บตัว 2.65 1.68 0.97 
บุคลิกภาพแสดงตัว 2.17 1.55 0.62 

สภาพการณธรรมชาติ    
บุคลิกภาพเก็บตัว 2.60 1.85 0.75 
บุคลิกภาพแสดงตัว 2.40 1.56 0.84 

 
 

จากตาราง 6 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบกอนและหลังดําเนินการ
ทดลองแลว พบวา กลุมตัวอยางทุกกลุมมีความวิตกกังวลในการสอบลดลง โดยกลุมที่มีบุคลิกภาพ
แบบเก็บตัวในเงื่อนไขเสียงดนตรีมีความวิตกกังวลในการสอบลดลงมากที่สุดถึง 0.97 สวนกลุมที่มี
ความวิตกกังวลในการสอบลดลงนอยที่สุดคือกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวในเงื่อนไขเสียงดนตรี 
โดยลดลงเทากับ 0.62  

สําหรับผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบสองทางของความวิตกกังวลในการสอบ    
หลังสิ้นสุดการทดลอง ดังแสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบสองทางของความวิตกกังวลในการสอบ        
หลังสิ้นสุดการทดลองในเงื่อนไขการทดลองและบุคลิกภาพที่แตกตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 
ความวติกกังวลในการสอบ 
กอนดําเนินการทดลอง 

5.849 1 29.224 29.171** .000 

เง่ือนไขการทดลอง .293 1 .293 1.460 .229 
บุคลิกภาพ 1.593 1 1.593 7.944** .005 
เง่ือนไขการทดลอง x บุคลกิภาพ .270 1 .270 1.347 .248 
ความคลาดเคลื่อน 30.277 151 .201   

รวม 470.120 156    

R Squared = .256 (Adjusted R Squared = .236) 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 

จากตาราง 7 พบวา ความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองซึ่งเปนตัวแปรรวม
มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับตัวแปรตาม คือ ความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญ โดยผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบสองทาง พบวา ตัวแปรอิสระ คือ 
เง่ือนไขการทดลองไมมีผลตอตัวแปรตาม คือ ความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง 
กลาวคือ กลุมที่ทําการทดสอบภายใตเง่ือนไขเสียงดนตรีและเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติมีคาเฉลี่ย
ความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองไมแตกตางกัน แตพบวาตัวแปรแบงกลุม คือ 
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวมีผลตอความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง โดยกลุมที่
มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองสูงกวากลุมที่ มี
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และไมพบปฏิสัมพันธระหวางเง่ือนไข
การทดลองและบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว กลาวคือ กลุมที่ไดรับเง่ือนไขการทดลองแตกตาง
กันและมีบุคลิกภาพแตกตางกันมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองไมแตกตางกัน 
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
จากการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานทั้งหมดที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา 

ภายหลังสิ้นสุดการทดลอง 
1. นิสิตที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบไมแตกตางจากนิสิตที่ไดรับ

เง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
2. นิสิตที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง

ไมแตกตางจากนิสิตที่ไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
3. นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบไมแตกตางจากนิสิตที่มี

บุคลิกภาพแบบแสดงตัว ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 
4. นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง

สูงกวานิสิตที่มีบุคลิกภาพแสดงเก็บตัวอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ซึ่งยืนยันตามสมมติฐานขอที่ 4 
5. นิสิตที่ไดรับเ ง่ือนไขการทดลองแตกตางกันและมีบุคลิกภาพแตกตางกันมี

ผลสัมฤทธิ์ในการสอบไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 
6. นิสิตที่ไดรับเง่ือนไขการทดลองแตกตางกันและมีบุคลิกภาพแตกตางกันมีความ

วิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยจัดเง่ือนไขสถานการณการสอบใหแก

กลุมตัวอยางซึ่งเปนนิสิตชั้นปที่ 1-4 วิชาเอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ จํานวน 156 คน เพ่ือศึกษาผลของเสียงดนตรีคลาสสิคและบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว         
ตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบ โดยใชแบบแผนการทดลองแบบสุมภายใน
บล็อค (Randomized block design : RB-k) มีขนาด 2 x 2 ประกอบดวย เง่ือนไขการทดลอง        
2 ระดับ ไดแก เง่ือนไขเสียงดนตรีและเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ และบุคลิกภาพ 2 ระดับ ไดแก 
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัว ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของการวิจัย การอภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 

ความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจัย 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลของเสียงดนตรีที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวล     
ในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง 

2. เพ่ือศึกษาผลของบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบและ
ความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง 

3. เพ่ือศึกษาผลปฏิสัมพันธระหวางเสียงดนตรีและบุคลิกภาพที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการ
สอบและความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. กลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบสูงกวากลุมที่ไดรับเง่ือนไข

สภาพการณธรรมชาติ  
2. กลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง

ต่ํากวากลุมที่ไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ เม่ือควบคุมความวิตกกังวลในการสอบกอน
ดําเนินการทดลอง 

3. กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบสูงกวากลุมที่มีบุคลิกภาพ
แบบแสดงตัว  

4. กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง
สูงกวากลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว เม่ือควบคุมความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการ
ทดลอง 

5. กลุมที่ไดรับเง่ือนไขการทดลองแตกตางกันและมีบุคลิกภาพแตกตางกันมี
ผลสัมฤทธิ์ในการสอบแตกตางกัน 
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6. กลุมที่ไดรับเง่ือนไขการทดลองแตกตางกันและมีบุคลิกภาพแตกตางกันมีความ
วิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองแตกตางกัน เม่ือควบคุมความวิตกกังวลในการสอบกอน
ดําเนินการทดลอง 

วิธีดําเนินการวิจัย  
ผูวิจัยไดใชแบบวัดบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัวเพ่ือแบงกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนิสิตชั้นป

ที่ 1-4 วิชาเอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 156 คน 
ออกเปนกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัวโดยใชคามัธยฐานเปนเกณฑ ไดกลุมที่มี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวจํานวน 76 คน และกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวจํานวน 80 คน จากน้ัน
ทําการสุมกลุมตัวอยางที่มีบุคลิกภาพแตกตางกันเขาสูกลุมทดลองจํานวน 78 คน และกลุมควบคุม
จํานวน 78 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบวัดบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัว จํานวน 
90 ขอ เพ่ือจําแนกกลุมตัวอยางออกเปนกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัว 2) แบบวัด
ความวิตกกังวลในการสอบฉบับกอนและหลังดําเนินการทดลอง เปนแบบวัดคูขนานจํานวน 18 ขอ 
เพ่ือวัดระดับความวิตกกังวลในการสอบของกลุมตัวอยางกอนเร่ิมทําการทดสอบและหลังจากที่การ
ทดสอบเสร็จส้ินไปแลว 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบ เพ่ือวัดความสามารถในการอาน          
จับใจความของกลุมตัวอยาง เปนแบบปรนัยเติมคําในชองวางและแบบปรนัยเลือกตอบ จํานวน    
63 ขอ และ 4) เง่ือนไขการทดลอง แบงเปน เง่ือนไขเสียงดนตรีและเงื่อนไขสภาพการณธรรมชาติ 

วิธีการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมตามรายชื่อที่ไดทําการสุมไว แลวดําเนินการชี้แจงกระบวนการทําแบบทดสอบพรอมแจก
แบบวัดความวิตกกังวลในการสอบฉบับกอนดําเนินการทดลองใหแกกลุมตัวอยาง จากน้ันแจก
บทความจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เด็กชายจากดาวอ่ืน” โดยกําหนดระยะเวลาในการอาน
บทความ 20 นาที ผูวิจัยเริ่มทําการเปดเสียงดนตรีคลาสสิคคลอในระหวางที่กลุมทดลองเร่ิมอานจับ
ใจความ ในขณะที่กลุมควบคุมอานจับใจความในสภาพการณธรรมชาติ เม่ือครบกําหนดเวลา ผูวิจัย
จะเก็บบทความและแจกแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบใหแกกลุมตัวอยาง โดยกลุมทดลองยังคงทํา
การทดสอบภายใตเสียงดนตรีคลาสสิค เม่ือกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบแลวเสร็จ 
ผูวิจัยจะดําเนินการแจกแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบฉบับหลังดําเนินการทดลองเพื่อวัดความ
วิตกกังวลในการสอบของกลุมตัวอยางที่มีบุคลิกภาพแตกตางกันหลังจากที่ไดทําการทดสอบภายใต
เง่ือนไขการทดลองที่แตกตางกัน  

ขอมูลที่ไดจากการทดลองคร้ังน้ี นํามาวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบสองทาง (Two-way ANOVA) และการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบสองทาง (Two-way 
ANCOVA) โดยมีความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองเปนตัวแปรรวม 
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สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

นิสิตที่ทําการทดสอบภายใตเง่ือนไขเสียงดนตรีมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบไมแตกตาง
จากนิสิตที่ทําการทดสอบภายใตเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ในการสอบ พบวา นิสิตที่ไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบสูง
กวานิสิตที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีเล็กนอย เม่ือจําแนกตามบุคลิกภาพ พบวา นิสิตที่มีบุคลิกภาพ
แบบเก็บตัวมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบสูงกวานิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวทั้งในเงื่อนไขเสียงดนตรี
และเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ โดยนิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวในเงื่อนไขสภาพการณ
ธรรมชาติมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบสูงที่สุด  

เม่ือพิจารณาตัวแปรความวิตกกังวลในการสอบ พบวา นิสิตที่ทําการทดสอบภายใต
เง่ือนไขเสียงดนตรีมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองไมแตกตางจากนิสิตที่ทําการ
ทดสอบภายใตเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบ 
พบวา นิสิตที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีคาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองต่ํา
กวานิสิตที่ไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ เม่ือจําแนกตามบุคลิกภาพ พบวา นิสิตที่ มี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองสูงกวานิสิตที่มีบุคลิกภาพ
แบบแสดงตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวในเง่ือนไข
สภาพการณธรรมชาตินั้นมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองสูงที่สุด ในขณะที่นิสิตที่
มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวในเงื่อนไขเสียงดนตรีซึ่งเปนกลุมที่มีระดับความวิตกกังวลในการสอบ   
กอนดําเนินการทดลองสูงที่สุดน้ัน มีแนวโนมที่จะลดความวิตกกังวลในการสอบลงไดมากที่สุดเม่ือ
เทียบกับกลุมตัวอยางในกลุมอ่ืนๆ (ดูจากตารางเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบ 
กอนและหลังดําเนินการทดลอง ตาราง 5) 

จากสมมติฐานในการวิจัยครั้งน้ี ผลการวิเคราะหขอมูลพบวายืนยันสมมติฐานบางสวน 
คือ ในสวนของบุคลิกภาพตอความวิตกกังวลในการสอบ สวนที่ไมพบวายืนยันสมมติฐาน คือ       
ในสวนของบุคลิกภาพตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบ และเง่ือนไขการทดลองตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
และความวิตกกังวลในการสอบ  
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่พบในครั้งน้ี ผูวิจัยไดอภิปรายผลตามสมมติฐานดังนี้ 

  
1. นิสิตที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบไมแตกตางจากนิสิตที่ไดรับ

เง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ ซึ่งไมยืนยันตามสมมติฐานขอที่ 1 โดยผลการวิจัยน้ีไมสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสแตนตัน (Stanton.  1973 ; cited Stanton.  1975) ที่ไดทํา การทดลองโดยให  
กลุมตัวอยางทบทวนบทเรียนและทําการทดสอบภายใตเสียงดนตรีและในความเงียบ พบวา กลุมที่
ทําการสอบโดยมีเสียงดนตรีคลอทําคะแนนไดสูงกวากลุมที่ไมมีเสียงดนตรีคลออยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  

อยางไรก็ตาม ผลงานวิจัยฉบับนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของฮารมอนและคณะ 
(Harmon; et al.  2008: 41-46) ที่ไดทําการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 27 คน โดยให        
กลุมตัวอยางอานบทความที่กําหนดและทําแบบทดสอบในสภาพการณที่แตกตางกัน ผลปรากฏวา
กลุมตัวอยาง 3 กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุมที่ไดรับฟงเพลงคลาสสิค กลุมที่ไดรับฟงเพลงร็อค และ
กลุมที่ไมไดฟงดนตรีมีผลสัมฤทธิ์ไมแตกตางกัน ซึ่งในงานวิจัยดังกลาวมีขอสังเกตเพิ่มเติมที่
สอดคลองกับงานวิจัยฉบับน้ี คือ กลุมที่อานบทความและทําแบบทดสอบโดยไมมีเสียงดนตรีสามารถ
ทําคะแนนไดดีกวากลุมที่ไดรับฟงเพลงคลาสสิคและเพลงร็อคแตไมพบความแตกตางที่ถึงระดับมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ี อาจเปนเพราะเสียงดนตรีไปสงผลรบกวนตอการทํากิจกรรมที่สลับซับซอน
และตองใชความคิดมากกวากิจกรรมที่ไมสลับซับซอนมากนัก 

 การอานจับใจความบทความนั้นถือเปนกิจกรรมที่สลับซับซอนและตองใชความคิด
เพ่ือทําความเขาใจเร่ืองราวที่อาน รวมถึงตองจดจํารายละเอียดและอานใหทันภายในระยะเวลาที่
กําหนด ดังน้ัน การอานบทความในความเงียบจึงอาจสรางสมาธิไดดีกวาเม่ือมีเสียงดนตรีคลอ ทั้งน้ี 
ผูวิจัยมีขอมูลที่ไดรับเพ่ิมเติมจากขอคําถามปลายเปดเก่ียวกับการใชเสียงดนตรีในสถานการณการ
สอบของกลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรี โดยนิสิต 25 คนจาก 78 คน ระบุวา หากทําการทดสอบโดย
ไมมีเสียงดนตรีคลออาจสรางสมาธิไดดีกวาเม่ือทําการทดสอบโดยมีเสียงดนตรีคลอ เน่ืองจากรูสึกวา
มีบางชวงที่ถูกดึงความสนใจไปกับเสียงดนตรี ทําใหบางครั้งตองยอนกลับไปอานเน้ือหาที่ผาน
มาแลวซํ้าอีก ทําใหการทําแบบทดสอบชาลง และไมสามารถจดจํารายละเอียดของบทความไดอยาง
ครบถวน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ของนิสิตที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีต่ํากวานิสิตที่ไดรับเง่ือนไข
สภาพการณธรรมชาติ 
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2. นิสิตที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง
ไมแตกตางจากนิสิตที่ไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ ซึ่งไมยืนยันตามสมมติฐานขอที่ 2         
โดยผลการวิจัยน้ีไมสอดคลองกับการศึกษาของแสตนตัน (Stanton.  1975: 82) และเฮยเนส 
(Haynes.  2003: 33) ที่พบวา กลุมที่ทําการสอบโดยมีเสียงดนตรีคลอมีระดับความวิตกกังวลในการ
สอบหลังสิ้นสุดการทดลองต่ํากวากลุมที่ทําการสอบโดยไมมีเสียงดนตรีคลอ  

เม่ือผูวิจัยพิจารณาคาเฉลี่ยของความวิตกกังวลในการสอบ พบวา นิสิตที่ไดรับเง่ือนไข
เสียงดนตรีมีคาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองต่ํากวานิสิตที่ไดรับเง่ือนไข
สภาพการณธรรมชาติแมจะไมถึงระดับมีนัยสําคัญทางสถิติ เน่ืองจากการเปดดนตรีคลอระหวางทํา
การสอบนั้นชวยใหบุคคลรูสึกผอนคลาย ลดความตึงเครียด และชวยลดแรงกดดันจากบรรยากาศ
การสอบดวย  

แมวานิสิตที่ทําการทดสอบในสภาพการณปกติจะมีระดับความวิตกกังวลในการสอบ     
หลังสิ้นสุดการทดลองลดลงเชนกัน แตก็อาจเน่ืองมาจากการทดสอบที่เสร็จส้ินไปแลวทําใหนิสิตทั้ง
สองกลุมคลายความวิตกกังวลลง โดยนิสิตที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีมีความวิตกกังวลในการสอบ
หลังสิ้นสุดการทดลองต่ํากวานิสิตที่ไดรับเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ นอกจากนี้ ผูวิจัยยังมีขอมูล
ที่ไดรับเพ่ิมเติมจากขอคําถามปลายเปดเก่ียวกับการใชเสียงดนตรีในสถานการณการสอบของกลุมที่
ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรี โดยนิสิต 53 คนจาก 78 คน ระบุวารูสึกผอนคลายความกังวลและความ  
ตึงเครียดจากบรรยากาศการทดสอบ ไมรูสึกอึดอัด กดดัน หรือเบื่อหนาย นอกจากนี้ยังรูสึกวา
เสียงดนตรีทําใหเกิดจินตนาการและคลอยตามไปกับเนื้อหาของบทความ และชอบที่ไดทําการ
ทดสอบภายใตเสียงดนตรีคลาสสิคมากกวาทําการทดสอบในสภาพการณปกติ  

 
3. นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบไมแตกตางจากนิสิตที่มี

บุคลิกภาพแบบแสดงตัว ซึ่งไมยืนยันตามสมมติฐานขอที่ 3 โดยผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของลินนและกอรดอน (Lynn; & Gordon.  1961:194-203) และผลการวิจัยของแฮริสและ
คณะ (Harris; et al.  1969: 291-302) ที่พบวา ในการทํากิจกรรมที่ตองใชความสนใจสูงน้ัน ถึงแมผู
ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวจะใชเวลาในการทํากิจกรรมนานกวา แตก็มีความถูกตองแมนยํามากกวา
และสงผลใหผลสัมฤทธิ์สูงกวาดวย นอกจากน้ียังพบวา ความสามารถในการอานของบุคคลมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นเม่ือบุคคลมีลักษณะเก็บตัวมากขึ้น  

เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ในการสอบ พบวา นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บ
ตัวมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบสูงกวานิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวเล็กนอยแตไมถึง
ระดับมีนัยสําคัญ เน่ืองจากในสภาพการทํากิจกรรมที่ตองตอบสนองตอเง่ือนไขและความเร็ว ซึ่งใน
การวิจัยครั้งน้ีคือระยะเวลาที่กําหนดใหเพ่ืออานจับใจความ ตลอดจนงานที่ตองใชความสนใจมากๆ 
และเปนกิจกรรมที่มีระดับการเราต่ํา (Roberts.  2002) ผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวจะทําไดดีกวาผูที่
มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  

 



 86 

4. นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีความวิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลอง
แตกตางจากนิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว โดยนิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีความวิตกกังวล
ในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองสูงกวานิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีตัวแปรความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองเปนตัวแปรรวม ซึ่งยืนยัน
ตามสมมติฐานขอที่ 4 โดยผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของแบดเดอเลย (Baddeley.  1997: 
288) ที่พบวา ระดับความวิตกกังวลของแตละบุคคลจะแตกตางกันไปตามบุคลิกภาพ โดยผูที่มี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวจะมีระดับความวิตกกังวลที่สูงกวาผูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว เน่ืองจากผูที่
มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมักจะหมกมุนกับตนเอง สับสน และขาดความมั่นใจในผลงาน ในขณะที่ผูที่
มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวจะมีความเชื่อม่ันในตนเองและเชื่อม่ันในผลของกิจกรรมที่ทํา สงผลให
ระดับความวิตกกังวลของผูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวนั้นต่ํากวา (ทศวร มณีศรีขํา; และนิรันดร    
จุลทรัพย.  2542: 78)  

เม่ือพิจารณาระดับความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลอง พบวา นิสิตที่มี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองสูงกวานิสิตที่มีบุคลิกภาพ
แบบแสดงตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นถึงระดับความวิตกกังวลที่สูงอยูแลว
ตั้งแตกอนเร่ิมดําเนินการทดลองของนิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว และยังคงสูงอยูแมเสร็จส้ินการ
ทดลองไปแลว 

 
5. นิสิตที่ไดรับเ ง่ือนไขการทดลองแตกตางกันและมีบุคลิกภาพแตกตางกันมี

ผลสัมฤทธิ์ในการสอบไมแตกตางกัน ซึ่งไมยืนยันตามสมมติฐานขอที่ 5 แสดงวาเง่ือนไขเสียงดนตรี
และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวไมมีผลรวมกันตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะแต
ละบุคคลมีความชอบในประเภทของบทเพลงที่แตกตางกัน รวมถึงมีพฤติกรรมการฟงดนตรีใน
ระหวางทํากิจกรรมที่แตกตางกัน โดยบุคคลอาจชอบเปดเสียงดนตรีคลอหรือชอบบรรยากาศที่เงียบ
สงบระหวางที่ทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีอาจสงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการทํากิจกรรมของบุคคล 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยมีขอสังเกตเพ่ิมเติมจากการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวาง
เสียงดนตรีและบุคลิกภาพตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบ พบวา นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการสอบสูงกวานิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวทั้งในเง่ือนไขเสียงดนตรีและ
เง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติแตไมถึงระดับมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวา ในกิจกรรมที่ตอง
ใชความคิดและความสนใจสูงนั้น ผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวสามารถทําคะแนนไดดีกวาผูที่มี
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว ไมวาจะอยูในความเงียบหรือมีเสียงดนตรีคลอ    

แมจะมีงานวิจัยที่พบวาผูที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวจะมีความไวตอเสียงรบกวน
มากกวา ทําใหเกิดผลเสียตอการทํากิจกรรมมากกวา (Baddeley.  1997: 288) โดยเฟรนแฮมและ
สตรึบัค (Furnham; & Strbac.  2002) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพและเสียงรบกวน พบวา 
กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีผลสัมฤทธิ์ในการอานต่ํากวากลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวเม่ืออยู
ภายใตเง่ือนไขเสียงรบกวน ซึ่งหมายถึงเสียงพูดคุย เสียงอึกทึกครึกโครม เสียงการจราจร รวมถึง
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เสียงดนตรีที่หนักหนวงรุนแรง แตจากการวิจัยครั้งน้ีที่เลือกใชเสียงดนตรีคลาสสิคในยุคบาโรคซึ่งมี
ทวงทํานองที่นุมนวลออนหวาน ทําใหนิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวสามารถทํากิจกรรมที่ซับซอน
และใชความคิดไดดีกวานิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว แมจะมีเสียงดนตรีคลอระหวางทํากิจกรรม 
นอกจากนี้ นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวในเงื่อนไขเสียงดนตรีจํานวน 27 คนจาก 37 คนยังระบุวา
ชอบท่ีจะทําการทดสอบโดยมีเสียงเพลงคลาสสิคเปดคลอมากกวาที่จะทําในสภาพการทดสอบปกติ 
เน่ืองจากรูสึกผอนคลายและชวยลดความวิตกกังวลในการสอบได 

 
6. นิสิตที่ไดรับเง่ือนไขการทดลองแตกตางกันและมีบุคลิกภาพแตกตางกันมีความ

วิตกกังวลในการสอบหลังสิ้นสุดการทดลองไมแตกตางกัน ซึ่งไมยืนยันตามสมมติฐานขอที่ 6 แสดง
วาเง่ือนไขเสียงดนตรีและบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวไมมีผลรวมกันตอความวิตกกังวลในการ
สอบหลังสิ้นสุดการทดลอง สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่อาจสงผลตอความวิตกกังวลในการสอบของ
กลุมตัวอยาง คือ การใชสถานการณจําลองซึ่งไมใชสถานการณการทดสอบที่แทจริง (Sullivan.  
2002: 271) อาจทําใหนิสิตซ่ึงมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวไมรูสึกวิตกกังวลมากนัก 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยมีขอสังเกตเพ่ิมเติมจากการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวาง
เสียงดนตรีและบุคลิกภาพตอความวิตกกังวลในการสอบ พบวา นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวมี
ความวิตกกังวลในการสอบหลังส้ินสุดการทดลองสูงกวานิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวทั้งใน
เง่ือนไขเสียงดนตรีและเงื่อนไขสภาพการณธรรมชาติแตไมถึงระดับมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ี
ยังพบวา ถึงแมระดับความวิตกกังวลในการสอบกอนดําเนินการทดลองของนิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบ
เก็บตัวในเงื่อนไขเสียงดนตรีจะสูงที่สุด แตหลังจากสิ้นสุดการทดลองแลว ระดับความวิตกกังวลใน
การสอบของนิสิตกลุมดังกลาวกลับลดลงมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของดริสโคลล โฮลท 
และฮันเตอร (Driscoll, Holt; & Hunter.  2005: 9-10) ที่พบวา กลุมที่จะไดรับประโยชนจาก
กระบวนการลดความวิตกกังวลโดยใชเสียงดนตรีมากที่สุดคือกลุมที่มีระดับความวิตกกังวลในการ
สอบสูง เน่ืองจากเสียงดนตรีทําใหบรรยากาศที่ตึงเครียดภายในหองสอบกลายเปนบรรยากาศที่สงบ
ผอนคลายยิ่งขึ้น 

 
ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 

จากการสังเกตพฤติกรรมภายนอกของนิสิตที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีและเง่ือนไข
สภาพการณธรรมชาติ พบวา ในระหวางที่อานบทความ กลุมที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีจะมี
พฤติกรรมจดจอกับสิ่งที่ทํา ไมมีการพูดคุยกันในระหวางที่อานบทความหรือทําแบบทดสอบ และมี
อาการสงบตั้งแตเร่ิมอานบทความจนกระทั่งสิ้นสุดการทดสอบ ในขณะที่กลุมที่ไดรับเง่ือนไข
สภาพการณธรรมชาตินั้นจะมีพฤติกรรมที่ลุกร้ีลุกรน วอกแวก และมีการพูดคุยกันเปนระยะทั้งใน
ระหวางที่อานบทความและในชวงที่ใกลจะครบกําหนดเวลา รวมถึงมีพฤติกรรมไมพึงประสงคอ่ืนๆ 
เชน เลนโทรศัพทมือถือ เปนตน 
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงเสนอแนะแนวทางที่พึงปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 

1. เสียงดนตรีคลาสสิคสามารถนําไปใชเพ่ือลดความวิตกกังวลในการสอบได โดย
กลุมตัวอยางที่ไดรับเง่ือนไขเสียงดนตรีกวา 2 ใน 3 ระบุวา รูสึกผอนคลายและชอบที่ไดทําการ
ทดสอบภายใตเสียงดนตรีคลาสสิค นอกจากน้ียังระบุวา เสียงดนตรีคลาสสิคทําใหเกิดจินตนาการ
ตามเนื้อเร่ืองที่อานดวย 

2. การเปดเสียงดนตรีเพ่ือลดความวิตกกังวลภายในหองเรียนหรือหองสอบควร
ปรับระดับความเขมของเสียงใหพอเหมาะ และควรเปนหองที่มีการเดินสายสัญญาณไวแลว โดยมี
เคร่ืองขยายเสียงที่ดานหนาและดานหลังหองอยางนอยฝงละ 1 เครื่อง เพ่ือใหเสียงดนตรีเกิดการ
กระจายอยางทั่วถึงและใหกลุมตัวอยางไดยินเสียงดนตรีในระดับที่ใกลเคียงกันมากที่สุด  

 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. อาจดําเนินการวิจัยในสภาพการทดสอบจริงเพ่ือใหระดับความวิตกกังวล     
ในการสอบของกลุมตัวอยางใกลเคียงความเปนจริงมากยิ่งขึ้น 

2. อาจศึกษาผลของเสียงดนตรีตอผลสัมฤทธิ์ในการทํากิจกรรมรูปแบบอ่ืนๆ เชน 
กิจกรรมที่ตองใชจินตนาการ ความคิดสรางสรรค หรือการคิดประมวลผล เปนตน  

3. การวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการทดลองโดยเปดเสียงดนตรีใหกลุมตัวอยางฟงตั้งแต
เร่ิมทํากิจกรรม จึงอาจศึกษาผลของเสียงดนตรีที่ใชเปดเพ่ือผอนคลายความวิตกกังวลของ        
กลุมตัวอยางกอนที่จะเริ่มทํากิจกรรม โดยกําหนดใหกลุมตัวอยางฟงเฉพาะเสียงดนตรีเทาน้ันและยัง
ไมตองทํากิจกรรมใดๆ จนครบกําหนดเวลาแลวจึงใหกลุมตัวอยางเร่ิมทํากิจกรรม วาจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมหรือไม อยางไร 

4. อาจศึกษาตัวแปรรวมอ่ืนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการสอบดวย เชน ตัวแปร
ระดับสติปญญา ตัวแปรชีวสังคม และตัวแปรที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการฟงดนตรีระหวางทํา
กิจกรรมในชีวิตประจําวันของนิสิต ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีพบวาตัวแปรระดับสติปญญา พบวา ผูที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งวัดไดจากคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงน้ัน มีผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความสูง
กวาผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ตัวแปรชีวสังคม คือ เพศ มี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ โดยเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการอาน    
จับใจความสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนพฤติกรรมการฟงดนตรีระหวางทํากิจกรรม 
ในชีวิตประจําวัน พบวา ผูที่ฟงดนตรีระหวางทํากิจกรรมเปนประจําและเปนคร้ังคราวมีผลสัมฤทธิ์ 
ในการอานจับใจความสูงกวากลุมที่ไมเคยฟงดนตรีระหวางทํากิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(รายละเอียดอยูในภาคผนวก ง)  
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 
 

- แบบวัดบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว 
- แบบวัดความวิตกกังวลในการสอบฉบับกอนดําเนินการทดลอง 
- แบบวัดความวิตกกังวลในการสอบฉบับหลังดําเนินการทดลอง                

ของกลุมควบคุม 
- แบบวัดความวิตกกังวลในการสอบฉบับหลังดําเนินการทดลอง                

ของกลุมทดลอง 
- บทความเร่ือง ‘เด็กชายจากดาวอ่ืน’ เพ่ืออานจับใจความ 
- แบบวัดผลสัมฤทธิใ์นการสอบอานจับใจความ 
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แบบวัดบุคลกิภาพ 
 

ตอนที่ 1    ขอมูลโดยทั่วไปที่เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   โปรดเติมขอความและทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง    หนาขอความที่ตรงกับความ
เปนจริงเก่ียวกับรายละเอียดสวนตัวของทาน 

 
1. ชื่อ-สกุล ___________________________________________ 
2. รหัสประจําตัวนิสติ ___________________________________ 
3. เพศ       ชาย    หญิง 

 
ตอนที่ 2    แบบวัดบุคลิกภาพ 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองขอความทางขวามือที่ตรงกับความเปนจริง 
 ของทานมากที่สุด ดังนี้ 

 ขอความ ใช ไมใช 
1.  ขาพเจาจะชวยเพื่อนทํางานหลังจากท่ีงานของตนเองเสร็จแลว   

2.  ขาพเจาสามารถพูดคุยกับบุคคลท่ีขาพเจาไมเคยรูจักไดทกุคน   

3.  ถาเห็นคนท่ีไมทราบเสนทางรถ ขาพเจาจะเขาไปบอกทาง   

4.  ขาพเจากลาพูดคุยกับคนตางชาติ   

5.  ถามีคนมาขอความชวยเหลือ ขาพเจาจะชวยเหลือเต็มท่ี   

6.  ถาเพื่อนมาขอรองใหไปชวยงาน ขาพเจาจะรีบไปทันท ี   

7.  ขาพเจาสามารถพูดคุยกับเพือ่นตางโรงเรียนได   

8.  ขาพเจาสมัครเขาชมรมที่มีการออกคายไปพฒันาชนบท   

9.  ขาพเจาชอบรูจักคนมากๆ   

10. ขาพเจาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นจนสําเรจ็   

11. ขาพเจาใหอภัยทุกคนท่ีทําผิดโดยไมไดต้ังใจ   

12. ขาพเจายอมรับความคิดเห็นของเพื่อนๆ ทกุคน   
13. ขาพเจาไมโกรธถาเพื่อนเขาใจผิดขาพเจา   
14. ขาพเจาใหอภัยถาเพื่อนยอมรับผิดในส่ิงที่เขาทํา   

15. ขาพเจาเคารพคําตัดสินของกรรมการ   

16. ขาพเจาเขาไปแสดงความยินดี แมคนนั้นสามารถแขงกีฬาชนะขาพเจา   

17. ขาพเจาขอทําดี แมคนๆ นัน้ชอบแกลงขาพเจา   

18. ขาพเจาไมโกรธถาเพื่อนผิดคาํสัญญา   
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 ขอความ ใช ไมใช 
19. ขาพเจายอมใหตรวจสอบ ถาเพื่อนยืนยันวาขาพเจาเปนคนผิด   

20. ขาพเจาชวยเหลือเพื่อนที่ยากจนกวา   

21. ขาพเจาชอบส่ิงที่มีความต่ืนเตน   

22. ขาพเจาลงสมัครกีฬาที่มีความทาทาย   

23. ถาพบคนบาดเจ็บ ขาพเจาจะเขาไปชวยเหลือทันท ี   

24. ขาพเจาชอบสํารวจสถานที่ตางๆ ที่ไมเคยไป   

25. ขาพเจาไมกลาเลนน้ําแมวาจะใสชูชีพ   

26. ขาพเจากลาเผชิญหนา แมวาส่ิงนั้นจะเปนส่ิงที่ขาพเจากลัว   

27. ถามีเจาหนาที่มาขอรับบริจาคโลหิต ขาพเจายินดีบริจาคทันที   

28. ขาพเจาชอบแสวงหาความรูใหมๆ   

29. ขาพเจาสามารถเลนกีฬาโดยไมตองใหเพื่อนสอน   

30. ถาเปนความรูใหม ขาพเจาจะทําทุกอยางเพื่อใหไดเรียนรู   

31. ขาพเจาเต็มใจเปนพิธีกร ถาเพื่อนตองการใหเปน   

32. ขาพเจาอาสาขึ้นไปบนเวที เพื่อรวมแสดงโชว   

33. ขาพเจาทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ   

34. ขาพเจาพรอมลงสมัครเลือกต้ังประธานสโมสรนิสิต   

35. ขาพเจาเปนผูดําเนินรายการโตวาทีได   

36. ขาพเจาสามารถทํารายงานคนเดียวได ถาเพื่อนไมชวยทํา   

37. ถามีคนทะเลาะกัน ขาพเจาจะไปหาม   

38. ขาพเจาจะลบกระดานเอง ถาไมมีใครมาลบ   

39. ขาพเจาตักเตือนเพื่อนทีแ่ตงกายผิดระเบียบ   

40. ขาพเจาเปนคนที่กลาตัดสินใจทําอะไรท้ังที่รูวาเส่ียงอันตราย   

41. ขาพเจาทํางานดวยตนเองมากกวาใหเพื่อนชวย   

42. ถาเพื่อนมาชวยขาพเจาทํางาน ขาพเจาจะปฏิเสธ   

43. ขาพเจาไมทําตามความเห็นของคนหมูมาก ถาส่ิงนั้นเปนส่ิงไมดี   

44. ขาพเจาทํางานดวยความสามารถของตนเอง   

45. ขาพเจาชวยทํางานบาน แมวาแมไมไดส่ังไว   

46. ถาขาพเจาต้ังใจทําส่ิงใด แมมีเสียงคัดคาน ขาพเจาก็จะทําตอไป   

47. ขาพเจาไมไปสถานที่ที่เคยไปมาแลว   

48. ขาพเจาชอบเปล่ียนไปทําสิ่งอื่นที่นาสนใจ   
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 ขอความ ใช ไมใช 
49. ขาพเจารูสึกมั่นใจที่ไดทํางาน เม่ือขาพเจาอยูตามลําพัง   

50. ถาขาพเจาทํางานไมเสร็จ ขาพเจาจะไมออกไปไหน   

51. ขาพเจาไมกลาออกไปรายงานหนาชัน้เรียนคนเดียว   

52. ขาพเจาไมกลาไปในสถานที่ที่มีคนมาก   

53. ขาพเจาจะอยูบนหองถามีคนอ่ืนมาที่บาน เพราะไมกลาพบ   
54. ขาพเจาไมตอบคําถาม ถาอาจารยไมเรียกใหตอบ   
55. ขาพเจารูสึกอายถาใหแนะนําตัวตอหนาเพ่ือนใหม   
56. ขาพเจาไมกลาที่จะแสดงความสามารถตอหนาคนอ่ืน   
57. เม่ือขาพเจาตอบคําถามอาจารยผิด ขาพเจาจะรูสึกอาย   
58. เม่ือไมเขาใจในเวลาเรียน ขาพเจาอายที่จะถามอาจารย   

59. ขาพเจาไมกลาไปซ้ือของคนเดียว   
60. ขาพเจารูสึกอายเม่ือถูกตําหนิ   
61. ขาพเจาเอาความคิดของตนเองเปนหลัก   
62. ขาพเจารูสึกถกูเอาเปรียบทีต่องทํางานมากกวาคนอ่ืน   
63. ขาพเจาไมใหเพ่ือนยืมของ เพราะกลวัวาเพื่อนยืมแลวจะไมคืน   
64. ถามีอุบัติเหตุ ขาพเจาจะไมไปชวย เพราะขาพเจากลวัเดือดรอน   

65. ถาเพ่ือนไมทําตามที่ขาพเจาส่ัง ขาพเจาจะไมรับฟงเหตผุลใดๆ   
66. ขาพเจาไมติวหนังสือใหเพ่ือน เพราะกลัวเพ่ือนจะไดคะแนนดีกวา   
67. ถามีการแขงขนักีฬาแลวทีมขาพเจาแพ ขาพเจาจะโทษคนที่เลนไมดี   
68. ถาคนในบานกลับบานผิดเวลา ขาพเจาจะคิดในแงไมดีไวกอน   
69. ขาพเจาไมไปไหนโดยทางเรือ เพราะคิดวาตองเกิดอุบตัิเหต ุ   
70. ถาขาพเจาเห็นเพื่อนในกลุมไปเดินกับกลุมอ่ืน ขาพเจาจะมองเพ่ือนคนนั้นไมดี   

71. ขาพเจารูสึกโกรธถาเพ่ือนผิดนัด   
72. ขาพเจารูสึกหงุดหงิดถาเพ่ือนขอลอกการบาน   
73. ถาเพ่ือนของขาพเจาถูกรังแก ขาพเจาจะขอไปแกแคน   
74. ขาพเจารูสึกโกรธถาเพ่ือนในกลุมออกไปรายงานไมดี   
75. ขาพเจารูสึกโมโห ถาทําการบานไมได   
76. ขาพเจาไมพอใจ ถาไมไดสิ่งที่ตนตองการ   

77. ขาพเจาจะหงุดหงิด ถามีคนทําผิดโดยไมไดตั้งใจ   
78. ถามีคนไปฟองวาขาพเจาทาํผิด ขาพเจาจะเขาไปแกแคนคนที่ฟอง   
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 ขอความ ใช ไมใช 
79. ขาพเจาทําโทษนอง ถานองมาคนกระเปาหนังสือ    
80. ขาพเจาชอบใชกําลังในการตัดสินปญหา   
81. ขาพเจาคิดวาสามารถเปนหัวหนาหองไดดีกวาเพ่ือนทีกํ่าลังเปนหัวหนาหองตอนน้ี   
82. ขาพเจาอยากเปนนักรอง ถึงแมวาเสียงไมดี   

83. แมขาพเจาจะเรียนไมเกง แตขาพเจาจะตองสอบใหไดที่หน่ึงของหองสักคร้ัง   
84. ขาพเจาอยากเปนตวัละคร เหมือนกับหนังที่ขาพเจาไดดู   
85. แมฐานะยากจน ขาพเจาก็อยากจะไปเที่ยวตางประเทศ   
86. ขาพเจาอยากเปนทหาร ถึงแมวาขาพเจาไมแข็งแรง   
87. ถาขาพเจาเปนประธานสี ขาพเจาสามารถจะทําใหสีชนะเลศิไดทุกดาน   
88. ถาขาพเจาไดไปแขงขันในรายการเกมโชว ขาพเจาจะสามารถทําแจคพอตแตกได   

89. ขาพเจาจะคลอยตามเนื้อเรื่องของหนังสือที่อาน   
90. ถาขาพเจาซ้ือลอตเตอรี่ทุกเดือน อาจจะถูกรางวัลที่หน่ึงสักคร้ัง   
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แบบวัดความวิตกกังวลในการสอบ 
 

แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1   เปนขอมูลโดยทั่วไปที่เก่ียวกบัผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2   เปนขอคําถามเก่ียวกับความวติกกังวลในการสอบ  
 
 

 
 
ตอนที่ 1    ขอมูลโดยทั่วไปที่เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง    หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง    
 เก่ียวกับรายละเอียดสวนตวัของทาน 
 

1.  ชื่อ-สกุล ___________________________________________ 
 
2.  รหัสประจําตัวนิสติ ___________________________________ 
 

3.  เพศ       ชาย   หญิง 
 

4.  ระดับชั้น ________________________ 
 

5.  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 3.50 ขึ้นไป 
 2.50-3.49 
 ต่ํากวา 2.49 

 

6.  พฤติกรรมการฟงดนตรีในชีวติประจาํวัน 
 เปนประจํา (ทกุวัน) 
 เปนคร้ังคราว (เกือบทุกวัน) 
 นานๆครั้ง (แทบไมไดฟงเลย) 

 

7.  พฤตกิรรมการฟงดนตรีระหวางการทํากิจกรรม (อานหนังสือ ทํางาน เลนกีฬา ฯลฯ)  
 เปนประจํา 
 เปนคร้ังคราว 
 ไมเคยเลย 
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ฉบับกอนดําเนินการทดลอง 

ตอนที่ 2.1  แบบวัดความวิตกกังวลในการสอบ  

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองขอความทางขวามือที่ตรงกับระดับความเปนจรงิ
ของทานมากที่สุด ดังนี้ 
  5   หมายถึง   ตรงกับระดับความเปนจรงิของทานมากที่สุด 
  4   หมายถึง   ตรงกับระดับความเปนจรงิของทานมาก 
  3   หมายถึง   ตรงกับระดับความเปนจรงิของทานปานกลาง 
  2   หมายถึง   ตรงกับระดับความเปนจรงิของทานนอย 
  1   หมายถึง   ตรงกับระดับความเปนจรงิของทานนอยที่สุด 
 

ระดับความเปนจริง 
มากที่สุด  ------------  นอยที่สุด      เม่ือนึกถึงการสอบทานรูสึกอยางไร 

5 4 3 2 1 
1. ขาพเจารูสึกเครียดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น      

2. ขาพเจารูสึกไมม่ันใจเม่ือรูวาจะมีการทดสอบ      

3. ขาพเจารูสึกหวาดหวั่นวาจะอายเพ่ือนเม่ือสอบไดไมดี      

4. ขาพเจารูสึกทอแทใจวาจะทําแบบทดสอบไมได      

5. ขาพเจารูสึกประหมาเม่ือตองทําแบบทดสอบ      

6. ขาพเจารูสึกหวาดหวั่นวาจะทําแบบทดสอบไมได      

7. ขาพเจารูสึกโกรธตนเองที่ไมใสใจกับเนื้อหาวิชาที่เคยเรียนมา      

8. ขาพเจากลัววาจะทําแบบทดสอบไมได      

9. ขาพเจารูสึกจิตใจวุนวายจนไมมีสมาธิในการทําแบบทดสอบ      

10. ขาพเจารูสึกอึดอัดใจจนอยากจะรองไห      

11. ขาพเจารูสึกมีความกังวลกอนการทดสอบมาก      

12. ขาพเจารูสึกหวาดกลัวกับการสอบที่จะเกิดขึ้นในไมชา      

13. ขาพเจารูสึกเครียดกับการทดสอบในครั้งนี้      

14. ขาพเจารูสึกหมนหมองใจ ไมอยากทําการทดสอบ      

15. ขาพเจาหวาดกลัวที่จะตองแขงขันกับผูอ่ืน      

16. ขาพเจารูสึกทอแทใจมาก ไมอยากใหถึงเวลาทําการทดสอบ      

17. ขาพเจารูสึกกระสับกระสาย      

18. ขาพเจารูสึกหมนหมองและขาดกําลังใจ      
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ฉบับหลังดําเนินการทดลอง (กลุมควบคุม) 

ตอนที่ 2.2 แบบวัดความวติกกังวลในการสอบ 
 

ระดับความเปนจริง 
มากที่สุด  -----------  นอยที่สุด      เม่ือส้ินสุดการสอบทานรูสึกอยางไร 

5 4 3 2 1 
1. ขาพเจารูสึกเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้น      

2. ขาพเจารูสึกไมม่ันใจในคําตอบของตนเอง      

3. ขาพเจารูสึกหวาดหวั่นวาจะอายเพ่ือนเม่ือสอบไดไมดี      

4. ขาพเจารูสึกทอแทใจเพราะไมสามารถทําแบบทดสอบได      

5. ขาพเจารูสึกประหมาขณะที่ทําแบบทดสอบ      

6. ขาพเจารูสึกหวาดหวั่นวาคะแนนที่ออกมาจะไมดี      

7. ขาพเจารูสึกโกรธตนเองที่ไมใสใจกับเนื้อหาวิชาที่เคยเรียนมา      

8. ขาพเจากลัววาจะทําแบบทดสอบไมได      

9. ขาพเจารูสึกจิตใจวุนวายจนไมมีสมาธิในการทําแบบทดสอบ      

10. ขาพเจารูสึกอึดอัดใจจนอยากจะรองไห      

11. ขาพเจารูสึกวาตัวเองกังวลอยูกับการทําแบบทดสอบมาก      

12. ขาพเจารูสึกหวาดกลัวกับการสอบที่ผานพนไปแลว      

13. ขาพเจารูสึกเครียดกับการทําแบบทดสอบในครั้งนี้      

14. ขาพเจารูสึกหมนหมองใจหลังทําการทดสอบเสร็จสิ้นไปแลว      

15. ขาพเจาหวาดกลัวที่จะตองแขงขันกับผูอ่ืน      

16. ขาพเจารูสึกทอแทใจมาก ไมอยากใหถึงเวลาประกาศผลสอบ      

17. ขาพเจารูสึกกระสับกระสาย      

18. ขาพเจารูสึกหมนหมองและขาดกําลังใจ      
 

19. ในระหวางทําการสอบทานไดยินเสียงอะไรหรือไม _____________  
หากไดยินเสียงนั้นเปนเสียงอะไร __________________________ 
20. ทานคิดวาทานจะทําแบบทดสอบไดดีหาก          มีเสียงดนตรี                ไมมีเสียงดนตรี  
เน่ืองจาก ______________________________________________________________ 
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ฉบับหลังดําเนินการทดลอง (กลุมทดลอง) 

ตอนที่ 2.2  แบบวัดความวิตกกังวลในการสอบ 
 

ระดับความเปนจริง 
มากที่สุด  ------------  นอยที่สุด      เม่ือส้ินสุดการสอบทานรูสึกอยางไร 

5 4 3 2 1 
1. ขาพเจารูสึกเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้น      

2. ขาพเจารูสึกไมม่ันใจในคําตอบของตนเอง      

3. ขาพเจารูสึกหวาดหวั่นวาจะอายเพ่ือนเม่ือสอบไดไมดี      

4. ขาพเจารูสึกทอแทใจเพราะไมสามารถทําแบบทดสอบได      

5. ขาพเจารูสึกประหมาขณะที่ทําแบบทดสอบ      

6. ขาพเจารูสึกหวาดหวั่นวาคะแนนที่ออกมาจะไมดี      

7. ขาพเจารูสึกโกรธตนเองที่ไมใสใจกับเนื้อหาวิชาที่เคยเรียนมา      

8. ขาพเจากลัววาจะทําแบบทดสอบไมได      

9. ขาพเจารูสึกจิตใจวุนวายจนไมมีสมาธิในการทําแบบทดสอบ      

10. ขาพเจารูสึกอึดอัดใจจนอยากจะรองไห      

11. ขาพเจารูสึกวาตัวเองกังวลอยูกับการทําแบบทดสอบมาก      

12. ขาพเจารูสึกหวาดกลัวกับการสอบที่ผานพนไปแลว      

13. ขาพเจารูสึกเครียดกับการทําแบบทดสอบในครั้งนี้      

14. ขาพเจารูสึกหมนหมองใจหลังทําการทดสอบเสร็จสิ้นไปแลว      

15. ขาพเจาหวาดกลัวที่จะตองแขงขันกับผูอ่ืน      

16. ขาพเจารูสึกทอแทใจมาก ไมอยากใหถึงเวลาประกาศผลสอบ      

17. ขาพเจารูสึกกระสับกระสาย      

18. ขาพเจารูสึกหมนหมองและขาดกําลังใจ      
 

19. ในระหวางทําการสอบทานไดยินเสียงอะไรหรือไม _____________  
หากไดยินเสียงนั้นเปนเสียงอะไร __________________________ 
20. ทานรูสึกอยางไรหลังจากไดฟงเสียงดนตรีคลอระหวางทําการสอบ ____________________ 
__________________________________________________________________________ 
21. ทานคิดวาทานจะทําแบบทดสอบไดดีหาก          มีเสียงดนตรี                ไมมีเสียงดนตรี 

  เน่ืองจาก ___________________________________________________________________ 
22. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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คําช้ีแจง : จงอานจับใจความบทความตอไปนี้ ภายในเวลา 20 นาท ี

 

เด็กชายจากดาวอื่น 
จากบทประพันธของ : วาวแพร 

 
ปานเปนลูกคนท่ี 25 ของแม มีพี่ 24 คน และมีนอง 24 คน---ปานเคยลองนับดูหลายครั้งแลววา พี่

และนองอยางละ 2 โหลนั้น จะมีผูหญิงกี่คนและผูชายกี่คน แตก็ไมเคยนับไดสําเร็จสักครั้ง 
การนับเลขเปนเรื่องยุงยากสําหรับเด็กอายุเพียง 5 ขวบ อยางปาน เวลามีคนถามวา ‘เปนลูกคนท่ี

เทาไหรของแม’ นองๆของปานที่เพิ่งพูดไดมักจะตอบวาตัวเองเปนลูกคนท่ีหนึ่งเสมอ---ใครๆก็อยากเปนลูก
คนแรก เพราะมีความรูสึกวา การท่ีแมเริ่มตนนับตัวเขากอนใครนั้น เทากับวาไดอยูใกลชิดแมมากท่ีสุด---
ตอนที่ปานยังไมรูเรื่องตัวเลข และไมเขาใจความหมายของเลขประจําตัวก็เคยคิดเชนนั้น แตตอนนี้ปานรู
แลววา ไมวาใครจะมีหมายเลขอะไร ลวนแตเปนลูกของแมเหมือนกันทั้งนั้น 

หลังจากทองจําหมายเลขประจําตัวไดไมนาน ปานก็เริ่มคิดสงสัยวา ลูกคนท่ี 25 จะตองนับอยางไร 
ในที่สุดก็รูจากแมวา หมายเลขประจําตัวของปานคือจํานวนนิ้วมือสองขางของปานเอง รวมกันเขากับ
นิ้วเทาท้ังหมด เทานั้นยังไมพอ ตองขอยืมนิ้วมือของแมมาอีก 4 นิ้วดวย จึงจะนับได 25 

 
แมของปานชื่อเพ็ญ แตคนอื่นๆเรียกแมวา‘คุณหมอเพ็ญ’ เพราะนอกจากแมจะเปนแมที่มีลูกมาก

ที่สุดในโลกแลว แมยังเปนหมอรักษาคนไขดวย 
เรื่องที่บอกวาแมมีลูกมากที่สุดในโลกนี้ ใครๆก็รูกันทั้งประเทศ เพราะหนังสือพิมพลงขาวของแม

ทุกฉบับ ปานเคยเห็นรูปของแมในหนังสือพิมพบอยๆ เคยพบพวกหนังสือพิมพที่มาคุยกับแมและถายรูป
แม พวกโทรทัศนก็มาถายหนัง พอถึงเวลากลางคืน ลูกๆก็คอยเฝาดูที่หนาจอโทรทัศน  

ปานเคยนึกสงสัยวา ทําไมแมของปานจึงไมเหมือนแมของคนอ่ืนๆ ในเรื่องที่มีลูกมากมาย
เหลือเกิน---แตความสงสัยของปานก็หมดไปหลังจากไดเห็นขาวในหนังสือพิมพลงเรื่องของผูหญิงคลอดลูก
แฝด 3 คน ตอนกลางคืนก็มีขาวนี้ทางโทรทัศน ปานไดเห็นเด็กเล็กๆ 3 คน นอนเรียงกันอยู แลวโทรทัศนก็
ถายใหเห็นแมของเด็กอุมลูกขึ้นมากินนมทีละ 2 คน พอคนที่ 3 สงเสียงรอง แมของเด็กก็วางคนหนึ่งลง 
แลวอุมคนท่ี 3 ขึ้นกินนมบาง ดูชุลมุนวุนวายดี แตแมของเด็กก็ยิ้ม--- การกินนมจากอกแมเปนส่ิงที่ปานไม
เคยรูจักมากอน เทาที่ปานจําไดก็คือขวดนมอุนๆ แตละครั้งแตละขวดก็มีรสหวานไมเหมือนกัน นองเล็กๆ
ของปานหลายคนที่ยังนอนอยูในเตียงซึ่งกั้นเปนคอกก็กินนมขวด ปานไมเคยเห็นลูกของแมคนไหนไดกิน
นมแมเลย 

---หรืออาจจะเปนเพราะแมมีลูกมากเกินไป นมของแมก็เลยหมด---ปานอยากรูเหลือเกินวา เด็กท่ี
ไดกินนมจากอกแมนั้น จะมีความรูสึกอยางไร 

 
พี่ๆนองๆของปานมี‘แฝด’ที่หนาตาเหมือนกันราวกับเปนคนเดียวกันอยู 2 คู แฝดหญิงเปนนอง

ของปาน ชื่อ‘ดาว’และ‘เดือน’ ดาวเปนพี่ เดือนเปนนอง อายุหางกันไมถึงครึ่งชั่วโมง สองคนนี้เหมือนกันทุก
อยาง ทั้งหนาตา จมูก ปาก หู ลักยิ้มท่ีแกมสองขางก็เหมือนกัน ไวผมยาวเหมือนกัน และแมแตฟนน้ํานมก็
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งอกพรอมๆกัน---ตอนท่ีดาวกับเดือนเพิ่งเริ่มมีฟน และพูดไดเพียงไมกี่คํา ยังหัดเดินเตาะแตะ ปานมักจะ
เขาไปเลนดวยเสมอ 

‘อ้ํา!---อ้ํา!---’ ดาวและเดือนชอบพูดคํานี้กับปาน พอปานย่ืนแขนเขาไปทําทาจะกอด นองสองคนก็
อาปากงับแขนปานพรอมๆกัน ไมเพียงแตกัดเฉยๆ ยังส่ันหนาเหมือนกับพยายามจะใหฟนน้ํานมซึ่งเพิ่ง
โผลพนจากเหงือกฝงลึกลงไปในเนื้อแขนของปานใหลึกท่ีสุด เมื่อกัดจนพอใจแลวก็หัวเราะจนตาหยี 
ปรากฏวามีรอยฟนและรอยเหงือกเปนจ้ําอยูบนแขนสองขางของปานเหมือนกัน และรูสึกเจ็บๆคันๆ
เหมือนกันทั้งสองขางดวย 

ไมมีใครจําไดเลยวา แฝดหญิงทั้งคูนั้น คนไหนคือ‘ดาว’และคนไหนคือ‘เดือน’ แตแมจําไดเสมอ 
และไมเคยเรียกชื่อผิดพลาดแมสักครั้ง จนใครๆตางก็แปลกใจในเรื่องนี้ เมื่อคนท่ีมาเย่ียมถามแมวาจําได
อยางไร สังเกตตรงไหน แมก็ตอบวา 

‘สัญชาตญาณนะคะ---เปนแมเปนลูกกันก็ตองจํากันได ถึงจะมีลูกแฝดสักสิบคู ฉันก็ตองจําลูกของ
ฉันได’ 

แฝดอีกคูหนึ่งเปนพี่ชายของปาน อายุมากกวาปานไมถึงป หมายเลขประจําตัว 21 กับ 22 ชื่อ‘กิ่ง’
และ‘กาน’---แรกๆก็ไมมีใครรูวาคนไหนเปนพี่ คนไหนเปนนอง จนกระทั่งอายุเกือบๆ 4 ขวบ กานเริ่มชอบ
ปนขึ้นไปเลนบนตนไม คราวหนึ่งเกิดพลาดตกลงมาหนาผากแตก  

แมเปนคนเย็บแผลใหกาน ใชเข็มยาวงออันเล็กๆกับดายสีดํา---แมแทงเข็มลงไปในเนื้อใกลปาก
แผลที่มีเลือดไหลออกมาจนนากลัว เข็มทะลุหนังทั้งสองขาง แลวแมก็ผูกดายใหปากแผลปดเขาหากัน ตัด
ดาย แลวเย็บที่ใหมอีก ทําอยางนั้นซ้ําๆกันถึง 5 ครั้ง---ตลอดเวลาที่แมเย็บแผลซึ่งดูเหมือนวาจะนานเสีย
เหลือเกิน กานคงจะพยายามสะกดกลั้นความรูสึกเจ็บปวดไวเต็มที่ เพราะเขาหลับตาปจนหนาผากยน
เหมือนหนาผากของคนแก แตน้ําตาก็ไหลออกมาจากเปลือกตา ริมฝปากส่ันขณะที่เขากัดฟนแนนจนไดยิน
เสียงเหมือนกําลังเคี้ยวกระดูก เขาไมสงเสียงรองสักคํา จนแมเย็บแผลเสร็จ แมเช็ดเลือดท่ีเปอนตาม
หนาผากและแกม แลวปดแผลใหดวยพลาสเตอร 

แมไมไดลงโทษกาน เพียงแตพูดวา 
‘คงเจ็บมากสินะลูก---อดทนไว เกิดมาเปนคนตองอดทน โตขึ้นอาจจะเจออะไรที่ทําใหตองเจ็บปวด

ยิ่งกวานี้อีกมากนัก’ 
หลังจากวันนั้น หนาผากของกานก็มีแผลเปน---ดังหนึ่งเขาจะทําเครื่องหมายเพื่อบอกวาตัวเองเปน

ใคร 
 
เด็กๆที่ลงมาอยูหองขางลางอยางพวกปาน ไมไดรับอนุญาตใหขึ้นไปชั้นบนซึ่งเปนที่อยูของนอง

‘ทารก’เล็กๆ นอกจากเวลาที่แมพาขึ้นไปเยี่ยมเยียนนองทารกเทานั้น 
 
แมบอกวา พี่ๆนองๆที่มีอายุรุนราวคราวเดียวกับปานควรมีนองของตัวเอง เรียกวา ‘นองสวนตัว’ 

ใหเลือกไดหนึ่งคนและมีสิทธ์ิเปนเจาของ พอถึงเวลาแมก็พาพวกปานขึ้นไปเยี่ยมนองเหลานั้นสัปดาหละ
ครั้ง ใครเปนพี่ของนองคนไหนก็เขาไปพูดคุยเลนดวยที่ขางเตียงซึ่งกั้นเปนคอก 

นองสวนตัวของปานเปนผูชาย ชื่อแทน---ปานไดเปนพี่ของนองคนนี้โดยไมตองเลือก เพราะพี่ๆ
นองๆรุนเดียวกับปานพากันเลือกนองทารกคนอื่นจนหมด เหลือเพียงแทนคนเดียวที่ไมมีใครเลือก  
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ตอนแรกปานรูสึกไมคอยพอใจ เพราะนองทารกคนที่เหลือก็คงเหมือนกับขนมชิ้นสุดทายที่ไมมใีคร
ตองการแลว อาจจะเปนขนมชิ้นเล็กกวาชิ้นอื่น หรือไมก็อยูในหอที่บุบบูบี้ หรือกระดาษหอไมสวย 

อาจะเปนไปไดวา เหตุที่พี่ๆนองๆของปานไมยอมเลือกแทนก็เพราะแทนเปนเด็กท่ีมีนิ้วมือไมครบ 
มือขางหนึ่งไมมีนิ้วหัวแมมือ ขาขางหนึ่งส้ันขางหนึ่งยาว  

แมคงจะรูวาปานไมคอยเต็มใจที่จะไดแทนเปนนองสวนตัว จึงเขามาพูดกับปานวา  
“นองคนนี้ดีนะ มีอะไรที่ไมเหมือนคนอื่น---คนที่ไมเหมือนคนอื่นนี่ดีนะจะ” 
แมเอื้อมมือเขาไปในเตียงคอก แลวอุมแทนขึ้นมาใหปานดู 
“เห็นไหม แทนมีนิ้วมือไมครบสิบนิ้ว แลวยังมีขาไมเทากันทั้งสองขาง---นี่แหละเปนเด็กพิเศษ 

เหมือนปานยังไงละ ปานก็เปนเด็กพิเศษ” 
“ส่ิงของที่เหลือจากคนอื่นเลือก อาจจะเปนส่ิงดีที่สุดก็ได---ถาหากปานอยากโตข้ึนเปนคนดี จะตอง

รูวา ทุกคนตองการความรัก และคนที่ไมมีใครรักเลยนั่นแหละ คือคนท่ีเราตองรักใหมากๆ” 
คําพูดของแมในตอนนี้คลายกับท่ีปานเคยไดยินบอยๆ แมพูดเสมอวา 
‘ถาเราอยากไดความรัก เราตองเปนฝายรักคนอื่นดวย’ 
และตอนนี้ แมอยูใกลชิดปานมาก ถึงแมจะมีแทนคั่นกลาง แตแทนก็เปนเพียงนองทารกที่ยังพูด

ไมได คงจะไมมาแยงความรักของแมไปจากปานเปนแน---ส่ิงที่ปานพยายามจะลําดับการตอเนื่องก็คือ ถา
หากปานรักแทน แทนก็จะรักปาน และแมก็จะรักปานมากย่ิงขึ้นดวย 

“แม---แมรัก---แทน---ไหมครับ” ปานถาม 
“รักซีจะ แมรักปานและรักนองแทนดวย” 
“ผม---ผมรัก---แทนครับ” ปานบอกแม พลางลูบขาของนองสวนตัวขางที่ส้ันกวาปกติ 
แมยิ้มอยางพอใจ และวางแทนลงในเตียงคอกอยางเดิม 
“แมก็รักแทนจะ---และรักปานมากดวย รักมากท่ีสุดเลย” แมพูดพลางลูบหัวปาน แลวเดินไปสํารวจ

ตามเตียงคอกที่วางเรียงกันทีละเตียง 
 
แทนเอื้อมมือขางหนึ่งมาไขวควาบริเวณหนาของปาน---ปานย่ืนมือขวาไปใหแทน---มือเล็กท่ีควา

มือของปานไปจับไวนั้นมีเพียง 4 นิ้ว แตรวมกันเขากับมือของปานแลวก็นับได 10 นิ้วพอดี! 
 
ปานมองดูมือ 2 มือที่มีขนาดตางกัน และนิ้วที่จับกันแนนเหมือนไมยอมแยกออกจากกันอีกเลย

นั้น---ความรูสึกบางอยางเกิดขึ้นในใจของปานอยางฉับพลันทันที คลายๆกับตอนที่อยูใกลแมตามลําพังและ
แมกอดปานไว ที่รูสึกก็คือความรักอันอบอุนไดเกิดขึ้นอยางมากมายมหาศาล ตอนนั้นเหมือนกับวา แมได
ถายทอดความรักออกมาดวยไออุนจากทรวงอกของแม และปานเปนฝายรับไวทั้งหมดเพียงคนเดียว---แต
ในตอนนี้ ปานกลับกลายเปนฝายใหความรักแกนองสวนตัว ชางนาต่ืนเตนอะไรอยางนี้! 

 
พวกพี่ๆของปานหลายคนไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน พอต่ืนนอนพี่ๆเหลานั้นก็อาบน้ําแตงตัวชุด

นักเรียน เตรียมกระเปาหนังสือ แลวลงไปกินอาหารพรอมกับปานและนองคนอื่นๆ กินอาหารเสร็จก็รีบเดิน
ออกจากบานไปโรงเรียน 
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พี่สาวคนโตที่สุดชื่อแกวตา ทํางานแลว เปนพยาบาลอยูที่โรงพยาบาล ปานชอบพี่แกวตามากกวา
พี่คนอื่นๆ ไมใชเพราะพ่ีแกวตาเอาขนมจากโรงพยาบาลมาฝาก แตเพราะพี่แกวตาเคยจูบปานบอยๆ 
เหมือนที่แมชอบทํา---ถาใครทําอะไรกับปานเหมือนที่แมทํา ปานมักจะชอบเสมอ 

---วันที่พี่แกวตาไปทํางานเปนครั้งแรก แมและลูกๆทุกคนรวมทั้งลุงชม ปาแยม นาสม     นาชื่น 
ปาแสง และคุณพี่เล้ียงอีก 4 คน ตางต่ืนเตนกันใหญ ทุกคนออกไปสงพี่แกวตาที่ประตูรั้วเลยทีเดียว ราวกับ
วาเปนคนสําคัญ จนพี่แกวตาอาย กาวขาไมถูก 

แมถึงกับยืนน้ําตาไหล ปานมองเห็นน้ําตาของแมคอยๆหยดลงมาตามรอยยนใตกรอบแวนตา  
ไหลเรื่อยชาๆจนถึงแกม  

ปานสงสัยวา พี่แกวตาอาจจะไมไดไปทํางานเหมือนที่พูดๆกันก็ได---แตคงไปอยูที่อื่น แลวไม
กลับมาอีก แมจึงรองไหเสียใจ  

‘พี่---พี่---แกว---แกวตา---จะไป---ไปไหน---เหรอ---ครับลุง’ ปานถามตะกุกตะกัก 
‘พี่เขาจะไปทํางาน---นาปลื้มใจนะ’ ลุงชมพูดเสียงส่ัน แลวน้ําตาก็ไหลเหมือนกัน 
พวกผูใหญคนอื่นๆก็น้ําตาไหล ปาแยมนั้นถึงกับสะอื้น แลวรีบดึงผาเช็ดหนาจากเอวขึ้นมาเช็ด

น้ําตาและปดปากตัวเองเพื่อไมใหคนอื่นไดยินเสียง 
‘ทํา---ทําไม---ลุง---น้ําตาไหล---ละครับ’ ปานจับมือลุงชมไว และถามตอเพื่อใหส้ินสงสัย 
‘มันปลื้มใจนะ---ดีใจ---ก็เลยน้ําตาไหล’ ลุงชมตอบพลางใชผาขาวมาเช็ดหนา 
ปานคิดอยูในใจวา สักวันหนึ่งเถอะ เมื่อปานโตเทาพี่แกวตา ปานจะทําใหแมและพวกผูใหญน้ําตา

ไหลเหมือนอยางนั้นบาง 
 
บานของปาน-หรือบานของแมก็คือที่แหงเดียวกัน-อยูติดกับถนนใหญ และถนนใหญอยูติดคลอง มี

ถนนอีกสายหนึ่งถัดมาจากคลองฟากโนน ริมคลองสองฝงมีตนมะฮอกกานีเกาแกรายเรียง ราวกับยืนเขา
แถวรอตอนรับคนท่ีผานไปมา  

ในตอนเย็นๆถาแมมีเวลาวาง แมมักจะพาลูกๆออกไปเดินเลนเลียบริมคลอง ผานใตตนไมสูงใหญ
ที่มีใบสีเขียวสวยงามแปลกตากวาตนไมชนิดอื่น บางคนคอยนับตนไมเหลานี้วามีกี่สิบกี่รอยตน บางคน
โปรยขาวสุกเปนอาหารเลี้ยงปลาซึ่งโผลหนาพนผิวน้ําขึ้นมาทักทาย  

แมเคยพูดเก่ียวกับตนไมวา 
‘ตนไมเปนปอดของเมือง---เมืองที่ไมมีตนไมจะทําใหคนเจ็บปวย ถาไมเปนโรคทางกายก็จะปวย

ทางใจ---คนที่ปวยทางใจนี่นากลัวมากนะ’ 
ภายในบริเวณบานของแมจึงเต็มไปดวยตนไม ต้ังแตตนหญาเล็กที่สุดไปจนถึงตนไมใหญ ลําตนสูง

และมีใบหนาทึบ รวมทั้งไมเลื้อยที่ทอดยอดไปตามรั้ว ดังหนึ่งจะพยายามเดินทางทองเที่ยวไปใหไกล เมื่อ
ถึงเวลาก็ออกดอกอวดใครตอใครตลอดจนตนไมดวยกัน ครั้นผลสุกหลนเรี่ย ผลเล็กๆของไมเลื้อยก็งอกขึ้น
เปนตน ผจญกับแดดและลม ฝุนละออง หรือแมกระทั่งการเหยียบย่ําของผูคน ตนไหนที่รอดชีวิตก็เริ่ม
เลื้อย---ถาหากไมมีถนนหรือบานเรือนขวางกั้น ปานคิดวาไมเลื้อยเหลานั้นคงจะเดินทางไปจนสุดโลกแลว
ยอนกลับมายังจุดเริ่มตนใหม 
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หลังจากกินอาหารกลางวันเสร็จ และวิ่งเลนอยูภายในหองใตถุนครูหนึ่ง เด็กๆก็ไดรับอนุญาตให
นอนพัก แตปานไมชอบนอนกลางวัน เพราะการนอนกลางวันเปนเรื่องของเด็กเล็กๆ ปานอยากเปนผูใหญ
เร็วๆ จึงพยายามทําตัวใหเหมือนผูใหญ โดยการเดินเลนไปตามที่ตางๆ ตอนแรกก็เฝาดูแมไกของลุงชมพา
ลูกไก 4 ตัว เดินคุยเขี่ยหาอาหาร แตดูๆไปก็รูสึกเบื่อ เพราะกิจวัตรประจําวันของแมไกและลูกไกไมมีอะไร
ผิดแผกไปจากวันกอนๆเลย คลายกับวาสัตวชนิดนี้เกิดมาเพื่อจะคุยเขี่ย สงเสียงบน‘กุก--กุก--จิ๊บ--จิ๊บ--
เจ๊ียบ--เจ๊ียบ--’อยางไมมีที่ส้ินสุด ไมเคยเจอส่ิงที่พยายามหา และไมรูจักคิดทําอยางอื่นบางเลย 

ปานเดินออมไปทางหลังครัว ไดยินเสียงปาแยมและบรรดาแมครัวพูดถึงใครตอใครที่มาเย่ียมบาน
นี้บอยๆ คนหนึ่งที่ถูกกลาวถึงก็คือคุณพริ้มเพรา 

ปาแยมพูดวา 
“คุณพริ้มเพราหายไปเกือบอาทิตยแลวนะ” 
“ฉันก็กําลังนึกถึงอยูเหมือนกัน---ไมเคยหายไปนานแบบนี้เลย” 
“สงสัยวาจะไมสบาย” 
“คงไมใชหรอก---ออกอวนยังงั้นจะไมสบายไดยังไง” 
“อาว! คนอวนไมมีสิทธ์ิเจ็บปวยบางหรือไง” ปาแยมแยงอยางไมพอใจ 
เสียงคนอื่นๆหัวเราะชอบใจ 
ปานนึกถึงภาพของคุณพริ้มเพรา---ผูหญิงรางอวนที่มาเย่ียมเยียนเด็กๆในตอนเชา วันเวนวันทุก

สัปดาห ครั้งละ 3 ชั่วโมง คุณพริ้มเพราเปนคนใจดีและมีชื่อเสียง ที่ปานรูวามีชื่อเสียงก็เพราะคุณพริ้มเพรา
เคยบอกใครตอใครวา คนที่มีชื่อเสียงเทานั้นจึงจะมีโอกาสไดลงรูปในหนาหนังสือพิมพ และปานก็เคยเห็น
รูปของคุณพริ้มเพราในหนังสือพิมพบอยๆ บางครั้งเปนรูปที่ถายรวมกับพี่ๆนองๆของปาน ทุกรูปมักจะมี
แมอยูดวย และถาเปนรูปที่มีแม ก็แสดงวาวันที่ถายรูปนั้นคุณพริ้มเพรามีของมาแจกใหเด็กๆดวย---การ
แจกของจะดําเนินไปเรื่อยๆชาๆ ขณะที่ชางภาพคอยถายรูป และทายที่สุดก็ใหทุกคนมารวมกันเพื่อถายรูป
หมูอีกครั้ง 

รูปถายของคุณพริ้มเพราแลเห็นดานหนาชัดเจนเสมอ คุณพริ้มเพราเปนคนหนาตายิ้มแยม และยิม้
ใหชางภาพโดยไมตองมีใครบอก ไมเหมือนกับพี่ๆนองๆของปานที่มักจะถูกเตือนอยูเรื่อย  

‘ยิ้มหนอยครับ---เด็กๆยิ้มกันหนอย เด๋ียวรูปออกมาไมสวยนะ---ยิ้มครับย้ิม---หนึ่ง-สอง-สาม---’ 
ปานไมคอยเขาใจเรื่องการถายรูปมากนัก และเคยนึกสงสัยตลอดมาวา คนที่ถายรูปจําเปนตองยิ้ม

เพียงอยางเดียวเทานั้นหรือ สมมุติวามีใครคนหนึ่งกําลังรูสึกเฉยๆ หรือโกรธอะไรสักอยาง หรือโดนอะไรกดั 
หรือมีดบาดมือ หรือกําลังปวดทองเต็มแก จนอยากจะรองไห พอถึงเวลาที่เขาเรียกมาถายรูป ก็ตอง
เปลี่ยนเปนสนุกหรือชอบขึ้นมาทันที เพื่อจะไดยิ้ม---แลวที่ปานสงสัยอีกอยางหนึ่งเกี่ยวกับชางภาพก็คือ 
ทําไมเขาจึงนับไดแคสาม ทั้งๆที่ปานยังไมเขาโรงเรียนแทๆแตนับไดถึง 25 แลว! หรือวาเขาแกลงนับแค
นั้นเพราะขี้เกียจนับตอ หรือวาพอกลองถายรูปไดยินคําวา‘สาม’มันก็ทํางานของมันดัง‘คลิก’ทันที แตปาน
ไมเคยมีโอกาสถามชางภาพเลย เพราะหลังจากถายรูปเสร็จแลว เขาจะรีบรอนกลับเสมอ 

วันหนึ่งคุณพริ้มเพราหอบเอานิตยสารท่ีเหมือนกันมาตั้งหลายฉบับ แจกใหแมและลูกๆ รวมทั้งทุก
คนในบานของเรา ไมวาจะเปนลุงชม ปาแยม ปาแสง นาสม นาชื่น คุณพี่เลี้ยง รวมทั้งแมครัวเปดดูจนถึง
หนาที่มีรูปของคุณพริ้มเพราก็ฮือฮากันใหญ ปานก็ไดดู---มีรูปของคุณพริ้มเพราอยูในนิตยสารนั้นหลายรูป 
รูปแรกเปนรูปเต็มหนาหนังสือ ถายครึ่งตัว ซึ่งปานรูสึกเสียดายที่ไมเห็นเต็มตัวมากกวานั้น เพราะปานคิด
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วาสวนที่สวยท่ีสุดของคุณพริ้มเพราก็คือพุงซึ่งยื่นออกมา เวลาคุณพริ้มเพรากอดปาน ถาหากโดนพุงที่ยื่น
เยอะๆจะทําใหรูสึกอุนและจั๊กจ้ีดี---แลวก็มีรูปอื่นๆอีก บางรูปคุณพริ้มเพรากําลังนั่ง บางรูปกําลังยืน มีรูป
กําลังเดินยิ้มดวย แลวก็ถายรูปในหองนอน มีเตียงขนาดใหญ ผาคลุมเตียงปกดวยดายสีทองลายเดียวกัน
กับผามานหนาตาง คงจะมีราคาแพงมาก อีกรูปหนึ่ง คุณพริ้มเพรานั่งที่โตะเขียนหนังสือ มือขวาถือปากกา
ทอง ทําทาเหมือนกับกําลังเขียนหนังสือ แตเงยหนาขึ้นมองขางบน คลายๆกับจะยิ้มกับปานหรือใครก็
ตามที่ไดดูรูปนั้น ปานคิดวาคุณพริ้มเพราคงไมไดเขียนหนังสือจริงๆหรอก เพราะคนท่ีเขียนหนังสือตอง
มองดูที่ปากกา เพื่อจะไดรูวาเขียนตรงบรรทัดหรือเปลา ที่ปานรูอยางนี้ก็เพราะเคยเห็นแมเขียนหนังสือ
บอยๆ แลวพี่ๆของปานท่ีเปนนักเรียนก็เขียนหนังสือตอนเย็นๆทุกวัน ไมเห็นมีใครเงยหนาขึ้นมองขางบน
ขณะกําลังเขียนหนังสือเลยสักคน 

 
นอกจากรูปที่ถายใหมๆตอนที่คุณพริ้มเพราเปนคนสวยแบบอวนแลว ยังมีรูปสมัยเปนสาว และรูป

ที่ถายกับผูชายและผูหญิงสาวกับเด็กชายอีก 2 คน ปานคิดวาผูชายท่ีแกหนอยคงเปนสามี และผูหญิงสาว
กับเด็กชายคือลูกๆของคุณพริ้มเพรา แตคนอื่นๆไมยอมยิ้มเลย สงสัยวาจะไมชอบถายรูป 

 
สรุปก็คือ นิตยสารฉบับนั้นลงรูปของคุณพริ้มเพราเต็มไปหมด ถายตามสถานท่ีตางๆทั้งในบาน

และนอกบาน ทําใหรูวาบานของคุณพริ้มเพราสวยงาม ใหญโต นาอยูมาก---มีเพียงรูปเดียวเทานั้นที่ปาน
ไมเห็นคุณพริ้มเพราอยูในรูปดวย คือรูปหองสวม ซึ่งตอนแรกพี่ๆนองๆของปานบางคนคิดวาเปนหองนอน
หรือหองอะไรสักอยาง แตพอเห็นขอบของโถสวมนิดหนึ่งตรงมุมรูปจึงรูวาที่แทก็คือหองสวม ซึ่งใหญโต
เหลือเกิน---ทําไมคุณพริ้มเพราไมไปนั่งถายรูปในหองสวมดวยก็ไมรู 

 
*                 *                 * 

 
เรื่องที่นาต่ืนเตนสําหรับเด็กๆเกิดขึ้นเสมอ แทบจะไมเวนแตละวัน ที่ทําใหดีใจกันเล็กๆนอยๆก็คือ

ตอนท่ีไดรับขนมจากพ่ีแกวตา หรือไมก็มีคนเอาเส้ือผาใหมๆมาให นอกเหนือไปจากขนมที่พอกินหมดแลว
ก็แลวกันไป  

แตวันนี้มีส่ิงที่นาต่ืนเตนมาก เพราะมีคนตางชาติมาเย่ียมแม 
 
นานมาแลวที่พี่ๆนองๆของปานไมไดพบฝรั่งตางชาติ จนเกือบจะลืมไปแลววา เคยมีฝรั่งมาเยี่ยม 

และพี่ๆบางคนของปานพูดคุยกับฝรั่งได เปนที่พออกพอใจของคนท่ีมาเย่ียม และแมก็ยิ้มดวยความยินดี
และภูมิใจที่ลูกๆสามารถพูดภาษาฝรั่งได 

ฝรั่งผูหญิงและผูชายคูหนึ่งมาหาแมในตอนเชา ทั้งคูพูดคุยกับแมอยูในเรือนไมเปนเวลานาน 
จนกระทั่งใกลเวลาอาหารกลางวัน ฝรั่งสองคนนั้นก็มารวมกินอาหารกับเด็กๆดวย 

ฝรั่งผูชายคอยถายรูปแมและลูกๆ ขณะที่ฝรั่งผูหญิงชวนเด็กๆเลน และพยายามพูดคุย---ดู
เหมือนวาเธอจะชอบกุงมากเปนพิเศษ เพราะกุงพูดจาฉะฉาน เวลาที่ฝรั่งผูหญิงถามเปนภาษาฝรั่ง แมก็
คอยแปลให กุงสามารถตอบคําถามไดทุกครั้งไป เชน เม่ือแมแปลคําถามที่ฝรั่งผูหญิงถามวา 
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“อยากไปเที่ยวเมืองนอกไหม” 
กุงก็ตอบทันทีวา 
“อยากไป---“ 
“อยากเรียนหนังสือไหม” 
กุงตอบวา 
“อยากเรียน---เรียนเปนนางพยาบาลเหมือนพี่แกวตา แลวเปนหมอรักษาคนไขเหมือนกับแม” 
กุงโอบกอดฝรั่งผูหญิงคนนั้นอยางสนิทสนม ทําราวกับวารูจักคุนเคยกันมานาน และยังพูดชมเธอ

ดวยวา 
“สวยจังเลย---ผมสีแบบนี้สวยกวาสีดํา ตาก็สวย ปากก็สวย จมูกก็สวย สวยหมดเลย” 
แมแปลใหฝรั่งผูหญิงฟง แลวเธอก็หัวเราะ พูดกับแมอยางยืดยาวเปนภาษาฝรั่งที่ปานฟงไมรูเรื่อง 
 
แมถามกุงอีกวา 
“แหมมเธอถามวา ถาจะชวนกุงไปอยูดวยกันที่บาน จะไปไหมจะ” 
“ไปคะ” กุงตอบโดยไมตองคิด 
“แตไปแลวตองอยูนานๆนะจะ” แมแปลคําพูดของฝรั่งผูหญิงใหกุงฟงอีก 
กุงพยักหนารับ หนาตาสดใสยิ้มแยม 
แตปานไมยอมพูดอยางนั้นเปนอันขาด ถึงแมฝรั่งผูหญิงจะถามปาน และปานฟงรูเรื่อง ปานก็จะ

ตอบวา ปานไมอยากไปไหน นอกจากจะอยูกับแม ถาแมไปดวยปานถึงจะไป---แตเธอไมไดถามปาน 
เพียงแตจับหัวปานนิดหนึ่งในตอนแรกเทานั้น หลังจากนั้นก็ไมไดสนใจอีก  

---ชางเถอะ ปานไมสนใจหรอก 
 
จนกระทั่งพลบค่ํา เมื่อถึงเวลาอาหารเย็น ทุกคนก็ตองตกตะลึง ใจหาย และรูสึกหวาดหว่ัน เมื่อ

ปรากฏวา กุงหายตัวไป!  
พี่ๆนองๆท่ีมีอายุรุนราวคราวเดียวกับปาน เขาไปรุมลอมแมเพื่อถามถึงกุง---ทุกคนเชื่อวาแม

จะตองรูความเปนไปทุกส่ิงและทุกเรื่องที่เกิดขึ้นภายในบาน 
 
“กุงไมไดหายไปไหนหรอกจะ---เพียงแตจากพวกเราไปชั่วคราว” แมเริ่มตนอธิบาย 
ทุกคนนั่งลอมวงแหงนหนาดูแม เหมือนกับทุกครั้งที่ฟงเรื่องแสนสนุก แตสีหนาและแววตาซึ่ง

แสดงความสนใจใครรูนั้น ไมเหมือนครั้งกอนๆ 
“ตอนท่ีแมเรียนหนังสือ---แมตองจากพอแมและพี่นองไปอยูเมืองนอก แลวกลับมาเมื่อเรียนจบ กุง

ก็เหมือนกัน” 
“กุง---ไปอยู---เมือง---อะไร---ครับ” ปานถามบาง 
“ไปอยูที่ปารีสจะ---ประเทศฝรั่งเศส” แมตอบ 
“กุงจะไปอยูกับฝรั่งสองคนที่มาเยี่ยมเรา แลวจะไดเรียนหนังสือ พอโตขึ้นคงจะไดเปนพยาบาล

เหมือนพี่แกวตา---ใครอยากเปนพยาบาลบาง” แมถามเสียงใสในตอนทาย 
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เด็กผูหญิงยกมือกันเกือบหมด เด็กผูชายบางคนยกมือตามไปดวย---แตปานยังไมยอมยก เพราะ
ไมแนใจวา เด็กผูชายจะเปนพยาบาลไดหรือเปลา 

“หนูจะเปนพยาบาลมั่ง---” รุงบอกแมถึงความหวังของเธอ 
“เด็กมีแขนขางเดียวเขาไมใหเปนพยาบาลหรอก” หมีพูดเยาะเยย 
แมมองหนาหมีแลวปลอยมือท่ีโอบกอดลูกคนอื่นๆ หันมาควาตัวรุงขึ้นนั่งบนตัก และพูดวา 
“เปนไดจะ---คนมีแขนขางเดียวก็เปนพยาบาลได จะเปนหมอเหมือนแมก็ได---” 
สีหนาที่เศราสลดของรุงคอยๆแจมใสขึ้น---เมื่ออยูในออมกอดของแม ความรูสึกท่ีไมดีทั้งหลายจะ

สูญสลายไปไดอยางรวดเร็วเสมอ ปานก็เคยรูสึกเชนนี้ ตอนท่ีนองซึ่งเล็กกวาลอเลียนวาปานมีปานสีแดงนา
เกลียดที่แกมซาย แตเมื่อแมอยูใกล คําพูดและการโอบกอดของแมทําใหปานรูสึกวา การลอเลียนนั้นไมมี
ความหมายอะไร---ใครจะวาอยางไรก็ชาง ขอใหแมรักเทานั้นเปนพอ 

 
ปานสงสารรุงที่มีแขนขางเดียว แตแมบอกวา คนที่มีรางกายพิการจะมีความสามารถอยางอื่น

ทดแทน เชน รุงใชมือซายทําอะไรไดทุกอยางเหมือนเด็กท่ีมีมือสองขาง วาดรูปสวยกวาพี่ๆนองๆ คิดเลข
เกงกวาปานเสียอีก แลวยังอานหนังสือของพี่ชั้นประถมหนึ่งไดหลายหนาแลว ทั้งๆที่ยังไมเขาโรงเรียน  

นองของปานอีกคนหนึ่งที่ไมเหมือนพี่ๆนองๆดวยกันคือ พลอย---พลอยเปนเด็กผูชาย อายุนอย
กวาปาน ขากุดท้ังสองขาง ไมมีแขงและไมมีนิ้วเทา แตเขาก็สามารถไปไหนมาไหนไดโดยไมตองมีใครชวย 
เขาขยับเคลื่อนที่ไปดวยแขน และบางทีก็ใชวิธีตีลังกา 

 
พลอยไมคอยมายุงกับพี่ๆนองๆของปานท่ีมีอายุไลเลี่ยกัน แตไปเลนกับนองที่เล็กกวา เพราะแม

แตงต้ังใหเขาเปนหัวหนานองรุนเล็กท่ีเพิ่งยายมาจากชั้นบน นองพวกนั้นยังหัดเดินเตาะแตะ พลอยตอง
คอยสอนใหเดิน ซึ่งก็นาแปลกท่ีเด็กไมมีขาสามารถสอนใหเด็กมีขาเดินได 

เปนอันวาพี่ๆนองๆของปานไดรับรูกันถวนหนาแลววา กุงไมไดหายไปไหน ไมมีใครจับตัวไป และ
ไมไดหลงทาง แตไปเรียนหนังสือที่เมืองนอก---แลวจะกลับมาอีกเมื่อโตเทาพี่แกวตา แตไมมีใครรูวาตองใช
เวลาเนิ่นนานเทาใด 

---นอกจากแม ซึ่งคงจะรูดีและแมตองคิดถึงกุงมากๆ เพราะแมนั่งมองออกไปในความมืด ดูทาทาง
เหมือนกับกําลังรอคอยการกลับมาของกุง นับต้ังแตคืนแรกที่กุงจากไปเลยทีเดียว 
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แบบทดสอบอานจับใจความจากบทความเร่ือง ‘เด็กชายจากดาวอื่น’ 
 

ตอนท่ี 1 : จงเติมคําในชองวางลงในกระดาษคําตอบใหถูกตอง     (จํานวน  32 ขอ / ขอละ 1 คะแนน) 

1. แมของปานมีชื่อวาอะไร _________ 

2. แมของปานมีลูกท้ังหมด________คน 

3. ‘____________นะคะ---เปนแมเปนลูกกันก็ตองจํากันได ถึงจะมีลูกแฝดสักสิบคู ฉันก็ตองจําลูกของฉันได’ 

4. แมของปานมีลูกฝาแฝดท้ังหมดจํานวน_______คู 

5. ปานไดเห็นขาวในหนังสือพิมพลงเรื่องของผูหญิงคนหนึ่งออกลูกแฝดจํานวน_______คน 

6. ลูกสาวคนโตของแมทํางานท่ีไหน __________ 

7. ปานเปนลูกคนท่ี________จากจํานวนพ่ีนองทั้งหมด 

8. ปานเห็นภาพของแมเด็กท่ีอุมลูกขึ้นกินนมทีละ 2-3 คนจากท่ีใด ____________ 

9. แมของปานมีอาชีพอะไร _________ 

10. ตนไมท่ีขึ้นเรียงรายอยูสองฝงคลองใกลบานของปาน คือตนไมชนิดใด ____________ 

11. ลูกของแมทุกคนกินนมจากอะไร _________ 

12. นองท่ีปานตองรับผิดชอบดูแลดวยตนเองมีชื่อวา__________ 

13. ลูกของแมท่ีพิการไมมีขาทั้ง 2 ขางเปนเพศใด _________ 

14. แฝดคนนองท่ีชอบอาปากงับแขนปาน เมื่อปานทําทาจะเขาไปกอดคือใคร _______ 

15. ลูกของแมท่ีรางกายพิการมีแขนขางเดียว มีชื่อวา_________ 

16. แขนขางท่ียังใชไดของเด็กคนนั้นคือแขนขางใด _________ 

17. ปานมีพ่ีชายและพ่ีสาวรวมท้ังส้ิน________คน 

18. ปานมีอายุ______ขวบ 

19. พ่ีสาวคนโตของปานมีอาชีพอะไร __________ 

20. พ่ีสาวคนโตของปานมักจะเอา________มาฝากนองๆเสมอ 

21. แมตองเย็บแผลใหลูกชาย เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากตนไมจน__________แตก  

22. แมเย็บแผลใหลูกชายคนดังกลาว โดยใชเข็มยาวงออันเล็กๆกับดายสี_________ 

23. นองท่ีปานตองรับผิดชอบดูแลดวยตนเองเปนเด็กทารกเพศใด _________ 

24. ปานมีนองชายและนองสาวรวมทั้งส้ิน_________คน 

25. ‘ถาใครทําอะไรกับปานเหมือนท่ี______ทํา ปานมักจะชอบเสมอ’ 

26. นองของปานที่รางกายพิการไมมีขาท้ัง 2 ขาง มีชื่อวา __________ 

27. แฝดคนพ่ีท่ีไมไดประสบอุบัติเหตุพลัดตกตนไม มีหมายเลขประจําตัวอะไร _________ 

28. วันนี้มีใครมาเยี่ยมแมท่ีบาน __________ 

29. ลูกสาวคนโตของแมชื่ออะไร __________ 

30. แขกท่ีมาเยี่ยมแม ชอบลูกคนใดของแมเปนพิเศษ ____________ 

31. ลูกคนดังกลาวพูดคุยกับแขกท่ีมาเยี่ยมดวยภาษาอะไร __________ 

32. ลูกคนดังกลาวออกจากบานไปเรียนหนังสือท่ีประเทศ___________ 
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ตอนที่ 2 : จงทําเครื่องหมาย  X  ในกระดาษคําตอบ หนาขอที่ถูกตองที่สุด      
(จํานวน  31 ขอ / ขอละ 1 คะแนน) 
 
1. บานของแมอยูติดกับสถานท่ีใดบาง 
ก. ถนนใหญ สวนสาธารณะ ศาลาไม ข. ลําธาร ตนไมใหญ ทุงหญา 
ค. ตนไมใหญ ถนนใหญ คลอง /  ง. คลอง ถนน สถานีตํารวจ 
 
2. รายชื่อใดตอไปนี้ ไมไดอาศัยอยูในบานของปานทั้งหมด  
ก. พลอย เพญ็ แสง แทน   ข. สม แยม กุง กิ่ง 
ค. เดือน ชื่น กาน หมี    ง. แกวตา นิ่ม รุง ชม / 
 
3. ลักษณะเดนของปานคืออะไร 
ก. รางกายสูงใหญผิดปกติ   ข. อายุนอยที่สุดในบาน 
ค. มีปานสีแดงท่ีแกมซาย /  ง. มีความบกพรองทางสติปญญา 
 
4. ประสบการณใดท่ีลูกๆของแมทุกคนไมเคยไดรับ 
ก. ไปโรงเรียน    ข. กินนมแม / 
ค. ดูละครโทรทัศน   ง. ไดรับขนมจากพี่สาว 
 
5. ปจจุบัน ปานเรียนหนังสือชัน้อะไร 
ก. อนุบาลปที่ 2    ข. อนุบาลปที่ 3 
ค. ประถมศึกษาปที่ 1   ง. ไมมีขอใดถกู / 
 
6. เหตุใดปานจึงไมชอบนอนกลางวัน 
ก. อยากไปเที่ยวขางนอก   ข. ไมชอบนอนกลางวัน 
ค. ไมอยากทําตัวเปนเด็กๆ /  ง. คอยเฝามองแมไกและลูกไก 
 
7. พี่-นองคนใดทีป่านรักที่สุด 
ก. แกวตา /    ข. พลอย 
ค. เพ็ญ     ง. พริ้มเพรา 
 
8. เหตุใดปานจึงรักพี่-นองคนดังกลาวมากเปนพิเศษ 
ก. เอาขนมมาใหเสมอ   ข. จูบปานบอยๆ / 
ค. พาปานไปเที่ยวเปนประจํา  ง. ทําอาหารอรอย 
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9. ปานเปนเด็กที่มีปญหาในดานใด 
ก. การพูด /    ข. การเดิน 
ค. การคิดวิเคราะห   ง. การใชกลามเนื้อมัดเล็ก 
 
10. เหตุการณใดตอไปนี้ ยังไมเคยเกิดขึ้นเลย 
ก. ปานไปโรงเรียน /   ข. แมไดออกรายการโทรทัศน 
ค. แกวตาไปที่โรงพยาบาล  ง. พวกปานไดรับอนญุาตใหขึ้นไปยังชั้นบนของบาน 
 
11. ‘ตนไมเปน___ของเมือง---เมืองที่ไมมีตนไมจะทําใหคนเจ็บปวย ถาไมเปนโรคทางกายก็จะปวยทางใจ’        

จงเติมคําในชองวาง 
ก. หัวใจ     ข. ปอด / 
ค. อวัยวะสําคัญ    ง. ผูมีพระคุณ 
 
12. ในทัศนคติของแม ผูที่มรีางกายพิการจะ....... 
ก. มีความสามารถอื่นทดแทน /  ข. คลองตัว ปราดเปรียว วองไว   
ค. เฉลียวฉลาดและมีสติปญญาดี  ง. ชอบวางอํานาจบาตรใหญ 
 
13. “เห็นไหม แทนมีนิ้วมือไมครบสิบนิ้ว แลวยังมีขาไมเทากันทั้งสองขาง---นีแ่หละเปน______ เหมือน

ปานยังไงละ”  จงเติมขอความในชองวาง 
ก. เด็กพิการ    ข. เด็กพิเศษ / 
ค. เด็กวิเศษ    ง. เด็กดอยโอกาส 
 
14. “ส่ิงของที่เหลือจากคนอื่นเลือก อาจจะเปนส่ิงดีที่สุดก็ได---” คําพูดดังกลาวเปนคําพูดของใคร 
ก. ปาน     ข. แกวตา 
ค. ปาแสง    ง. แม / 
 
15. เด็กๆอยางปานไมไดรับอนญุาตใหขึ้นไปที่ชั้นบน เนื่องจากชั้นบนเปนที่อยูของใคร 
ก. แม     ข. พี่แกวตา 
ค. เด็กทารก /    ง. ลุงชม 
 
16. เด็กทารกที่พวกปานตองรับผิดชอบดูแลดวยตนเองนั้น เรียกวาอะไร 
ก. นองสวนตัว /    ข. นองสวนรวม 
ค. นองสวนกลาง    ง. นองสวนเกนิ 
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17. ปานไดเด็กทารกที่ตองรับผิดชอบดูแลโดยการ..... 
ก. จับฉลาก    ข. สุมแบบเฉพาะเจาะจง 
ค. แมเปนผูเลือกให   ง. ไมมีขอใดถกู / 
 
18. เด็กทารกที่ปานตองดูแลมีลักษณะเดนอยางไร 
ก. ขากุดท้ังสองขาง   ข. นิ้วมือขางซายเกินมา 1 นิว้ 
ค. ขาขางหนึ่งยาวกวาอีกขางหนึ่ง /  ง. ไมมีแขนขางขวา 
 
19. เหตุการณใดที่ทําใหผูใหญในบานของปานรองไห 
ก. กุงหายตัวไปจากบาน   ข. แมลมปวยอยางหนัก 
ค. แกวตาไปทํางานเปนวันแรก /  ง. ปานไมยอมคุยกับแขกที่มาเย่ียมแม 
 
20. “สักวันหนึ่งเถอะ เม่ือปานโตเทาพี่แกวตา ปานจะทําใหแมและพวกผูใหญน้ําตาไหลเหมือนอยางนั้น

บาง”     จากขอความในบทความขางตน ปานเปนคนที่มีลกัษณะนิสัยอยางไร 
ก. โหดราย    ข. เพอฝน 
ค. มองโลกในแงราย   ง. มีความมุงมั่น / 
 
21. ขอใดไมใชลักษณะของคุณพริ้มเพรา 
ก. ฐานะร่ํารวย    ข. จิตใจโอบออมอารี 
ค. ยิ้มแยมอยูเสมอ   ง. รูปรางผอมเพรียว / 
 
22. ‘ปานคิดวาคุณพริ้มเพราคงไมไดเขียนหนงัสือจริงๆหรอก เพราะคนท่ีเขยีนหนงัสือตองมองดูที่ปากกา 

ที่ปานรู  อยางนี้ก็เพราะเคยเห็นแมเขียนหนังสือบอยๆ’  จากประโยคดังกลาว แสดงใหเห็นวาปานมี
ลักษณะนิสัยอยางไร 

ก. ชางสังเกต /    ข. ชอบสอดรูสอดเห็น 
ค. มีความคิดสรางสรรค   ง. ชอบเรียนหนังสือ 
 
23. ภาพในนิตยสารนั้น ไมปรากฏรูปของคุณพริ้มเพราในสถานที่ใด 
ก. หองนอน     ข. หองรับแขก  
ค. หองทํางาน    ง. หองน้ํา / 
 
24. แขกตางชาติมาเยี่ยมแมเพื่ออะไร 
ก. รับบุตรบุญธรรมไปเลี้ยงดู /  ข. แจกทุนการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส 
ค. นําของเลนเด็กมาบริจาค  ง. สัมภาษณแมเพื่อไปออกรายการโทรทัศน 
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25. แมใชสถานที่ใดเปนที่รับรองและพูดคุยกับแขกที่มาเย่ียม 
ก. สวนหยอม    ข. หองรับแขก 
ค. เรือนไม /    ง. หองชั้นบน 
 
26. ความใฝฝนของกุงคืออะไร 
ก. อยากไปใชชีวิตอยูตางประเทศ  ข. มีผิวขาวและผมสีทองเหมือนฝรั่ง 
ค. เปนพยาบาลเหมือนแม   ง. เปนพยาบาลเหมือนพี่สาว / 
 
27. กุงเปนเด็กที่มีลักษณะนิสัยอยางไร 
ก. แกแดด ไมมีสัมมาคารวะ  ข. มนุษยสัมพันธดี พูดจาฉะฉาน / 
ค. เก็บตัว ไมกลาคุยกับคนแปลกหนา ง. มีน้ําใจ ชอบชวยเหลือคนอืน่ 
 
28. เวลาใดที่ลูกๆของแมรูสึกตัววามีสมาชิกคนใดคนหนึ่งหายตัวไปจากบาน 
ก. พลบค่ําวันศุกร   ข. เวลาอาหารกลางวันของวันจันทร 
ค. เชาตรูวันอาทิตย   ง. เวลาอาหารเย็นของวันเสาร / 
 
29. ลูกของแมทีห่ายตัวไปจากบาน จะไปอยูที่ใด 
ก. สถานรับเล้ียงเด็กกําพรา   ข. ตางประเทศ /  
ค. ที่ทํางานแหงใหม   ง. โรงพยาบาลตางจังหวัด 
 
30. เหตุการณนี้เกิดขึ้น ณ สถานที่ใด 
ก. โรงพยาบาล    ข. สถานรับเล้ียงเด็กกําพรา / 
ค. สถานพินิจเด็ก   ง. โรงเรียนอนบุาล 
 
31. ใครเปนผูประพันธเรื่อง ‘เด็กชายจากดาวอื่น’ 
ก. ดาวแพร    ข. แพรดาว 
ค. วาวแพร /    ง. แพรวาว 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 
 

- รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบบทเพลงเพื่อลดความวติกกังวลในการสอบ 
- รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิใ์นการสอบ 
- รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบบทความเพื่ออานจับใจความและแบบวัด 

ผลสัมฤทธิ์ในการสอบอานจับใจความ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบบทเพลงเพื่อลดความวติกกังวลในการสอบ 
 
1. อาจารยพิเชษฐ วงศอัมพรฉกาจ  ครูผูช วย  กลุมสาระการเ รียนรูศิลปะ  โรงเรียน       

ยานนาเวศวิทยาคม  
2. อาจารยวัฒนา ศรีสมบัติ  หัวหน าหมวดดนตรีและ ศิลปะ  โรง เรียนสาธิต 

มหาวิทยาลั ยศ รีนครินทรวิ โ รฒ  ประสานมิตร       
(ฝายมัธยม) 

3. อาจารยวิทิต สุวรรณสมบูรณ หัวหนาภาควิชาดุริยางคศาสตรสากล คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 

รายช่ือผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบแบบวัดผลสมัฤทธิ์ในการสอบ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัฐวีณ สิทธิ์ศิรอรรถ อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 

รายช่ือผู เ ช่ียวชาญที่ตรวจสอบบทความเพื่ออานจับใจความและแบบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ในการสอบอานจับใจความ 
 

รองศาสตราจารย รพินทร ณ ถลาง อาจารยประ จําภาควิชาบรรณรักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร สาขาวรรณกรรมสําหรับเด็ก คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
คาความเชื่อม่ันของแบบวัดที่ใชในการวิจัย 

 
 

- คาความเชื่อม่ันของแบบวัดบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว 
- คาความเชื่อม่ันของแบบวัดความวติกกังวลในการสอบฉบับกอนและหลัง

ดําเนินการทดลอง 
- คาความเชื่อม่ันของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบ 
- คาความยากงายของแบบวดัผลสัมฤทธิ์ในการสอบ 
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ตาราง 8 คา Item-total correlation รายขอ และคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับและรายดานของแบบวัด
บุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัว 

 

ขอ คา Item-total correlation 
1 -.161 
2 .271 
3 .239 
4 .552 
5 .335 
6 .078 
7 -.030 
8 .363 
9 .334 
10 .000 
11 .325 
12 .000 
13 .306 
14 .363 
15 .124 
16 .043 
17 .259 
18 .007 
19 .431 
20 .203 
21 .325 
22 .264 
23 .378 
24 .189 
25 -.093 
26 .344 
27 .205 
28 .280 
29 .266 
30 .333 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ขอ คา Item-total correlation 
31 .114 
32 .307 
33 .494 
34 .146 
35 .166 
36 .043 
37 .117 
38 .375 
39 .252 
40 .288 
41 .127 
42 -.104 
43 -.081 
44 .000 
45 .154 
46 .170 
47 -.039 
48 .312 
49 .048 
50 .014 
51 .423 
52 .294 
53 .309 
54 .304 
55 .399 
56 .430 
57 .485 
58 .321 
59 .575 
60 .238 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ขอ คา Item-total correlation 
61 .394 
62 .155 
63 .061 
64 .153 
65 .000 
66 .163 
67 .130 
68 .309 
69 -.045 
70 .560 
71 .038 
72 .178 
73 .206 
74 .314 
75 .275 
76 .504 
77 .135 
78 .031 
79 .035 
80 -.075 
81 .031 
82 .311 
83 -.024 
84 .360 
85 -.143 
86 -.049 
87 -.150 
88 -.005 
89 .354 
90 .231 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ขอ คา Item-total correlation 
คาความเชื่อม่ันบุคลิกภาพแสดงตัว 

(ขอที่ 1 – 50) 
.726 

คาความเชื่อม่ันบุคลิกภาพเก็บตวั 
(ขอที่ 51 – 90) 

.725 

คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ .583 
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ตาราง 9 คา Item-total correlation รายขอ และคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับของแบบวัดความวิตกกังวล
ในการสอบฉบับกอนและหลังดําเนินการทดลอง 

 

คา Item-total correlation ขอ 
ฉบับกอนดําเนินการทดลอง ฉบับหลังดําเนินการทดลอง 

1 .653 .739 
2 .650 .576 
3 .568 .661 
4 .716 .683 
5 .655 .695 
6 .702 .731 
7 .463 .460 
8 .697 .622 
9 .594 .541 
10 .436 .368 
11 .586 .633 
12 .744 .659 
13 .616 .709 
14 .526 .669 
15 .649 .577 
16 .645 .578 
17 .594 .622 
18 .577 .536 
   

คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ .926 .922 
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ตาราง 10 คา Item-total correlation รายขอ และคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับของแบบวัดผลสัมฤทธิ์   
ในการสอบ 

 

คา Item-total correlation ขอ 
แบบปรนัยเตมิคํา แบบปรนัยเลอืกตอบ 

1 .118 .095 
2 .265 .210 
3 .091 .287 
4 .435 .127 
5 .000 .219 
6 .307 .265 
7 .256 -.024 
8 .257 .087 
9 .264 .343 
10 .115 .119 
11 .176 .188 
12 .000 .307 
13 .276 .000 
14 .341 .136 
15 .660 .008 
16 .376 .000 
17 .361 -.095 
18 .550 .276 
19 .135 .329 
20 .000 -.048 
21 .139 .131 
22 .434 .000 
23 .284 .353 
24 .526 .324 
25 -.117 -.097 
26 .610 .716 
27 .325 .258 
28 .345 .423 
29 .000 .580 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

คา Item-total correlation ขอ 
แบบปรนัยเตมิคํา แบบปรนัยเลอืกตอบ 

30 .574 -.021 
31 .514 .088 
32 .463 - 
   

คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ .842 
คาความเชื่อม่ันแบบปรนัยเติมคํา .793 

คาความเชื่อม่ันแบบปรนัยเลือกตอบ .572 
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ตาราง 11 คาความยากงายรายขอและทั้งฉบับของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบ 
 

คาความยากงายของแบบวดั ขอ 
แบบปรนัยเตมิคํา แบบปรนัยเลอืกตอบ 

1 .79 .88 
2 .71 .19 
3 .40 .64 
4 .86 .86 
5 1.00 .79 
6 .98 .86 
7 .93 .95 
8 .64 .95 
9 .95 .52 
10 .55 .83 
11 .86 .90 
12 1.00 .98 
13 .69 1.00 
14 .26 .93 
15 .48 .95 
16 .64 1.00 
17 .69 .98 
18 .71 .88 
19 .95 .95 
20 1.00 .86 
21 .57 .81 
22 .81 1.00 
23 .98 .90 
24 .71 .57 
25 .98 .38 
26 .43 .43 
27 .48 .90 
28 .69 .31 
29 1.00 .74 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

คาความยากงายของแบบวดั ขอ 
ปรนัยเติมคํา ปรนัยเลือกตอบ 

30 .79 .90 
31 .43 .26 
32 .62 - 
   

คาความยากงายทั้งฉบับ .74 .78 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของผลสัมฤทธ์ิในการสอบ 

ระหวางเงื่อนไขการทดลองและตัวแปรตางๆ 
 

- ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของผลสัมฤทธิใ์นการสอบ       
ในเง่ือนไขการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน 

- ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของผลสัมฤทธิใ์นการสอบ       
ในเง่ือนไขการทดลองและเพศที่แตกตางกัน 

- ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของผลสัมฤทธิใ์นการสอบ       
ในเง่ือนไขการทดลองและพฤติกรรมการฟงดนตรีระหวางทํากิจกรรมที่ 
แตกตางกัน 
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของผลสัมฤทธิ์ในการสอบในเง่ือนไข     
การทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 
เง่ือนไขการทดลอง 83.742 1 83.742 3.402 .067 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 84.248 1 84.248 3.423 .066 
เง่ือนไขการทดลอง x  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

102.241 1 102.241 4.154* .043 

ความคลาดเคลื่อน 3741.258 152 24.614   

รวม 458573.00 156    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
หมายเหตุ : 1.  นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คือ นิสิตท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 3.50 ขึ้นไป 
 นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง คือ นิสิตท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 2.50 - 3.49 
 นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา คือ นิสิตท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.49  

2.  จํานวนนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง = 68 คน 
 จํานวนนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง = 88 คน 
 จํานวนนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา = 0 คน 
3.  คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ในการสอบของนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 ในเง่ือนไขเสียงดนตรี = 53.22   
 คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ในการสอบของนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 
 ในเง่ือนไขเสียงดนตรี = 53.37   
 คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ในการสอบของนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 ในเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ = 56.33   
 คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ในการสอบของนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 
 ในเง่ือนไขสภาพการณธรรมชาติ = 53.21   
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของผลสัมฤทธิ์ในการสอบในเง่ือนไขการ
ทดลองและเพศที่แตกตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 
เง่ือนไขการทดลอง 33.445 1 33.445 1.380 .242 
เพศ 246.899 1 246.899 10.190** .002 
เง่ือนไขการทดลอง x เพศ .698 1 .698 .029 .865 
ความคลาดเคลื่อน 3682.967 152 24.230   

รวม 458573.00 156    

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
หมายเหตุ : 1.  จํานวนนิสิตเพศชาย = 45 คน จํานวนนิสิตเพศหญิง = 111 คน 

2.  คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ในการสอบของนิสิตเพศชาย = 51.98  
 คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ในการสอบของนิสิตเพศหญิง = 54.78 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของผลสัมฤทธิ์ในการสอบในเง่ือนไขการ
ทดลองและพฤติกรรมการฟงดนตรีระหวางทํากิจกรรมที่แตกตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 
เง่ือนไขการทดลอง 61.137 1 61.137 2.595 .109 
การฟงดนตรีระหวางทํากิจกรรม 385.033 2 192.517 8.170** .000 
เง่ือนไขการทดลอง x  
การฟงดนตรีระหวางทํากิจกรรม 

12.171 2 6.085 .258 .773 

ความคลาดเคลื่อน 3534.489 150 23.563   

รวม 458573.00 156    

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
หมายเหตุ : 1.  พฤติกรรมการฟงดนตรีระหวางทํากิจกรรม ไดแก ฟงเปนประจํา ฟงเปนครั้งคราว และไมเคยเลย 

2.  จํานวนนิสิตท่ีฟงดนตรีระหวางทํากิจกรรมเปนประจํา = 57 คน 
 จํานวนนิสิตท่ีฟงดนตรีระหวางทํากิจกรรมเปนครั้งคราว = 91 คน 
 จํานวนนิสิตท่ีไมเคยฟงดนตรีระหวางทํากิจกรรม = 8 คน 
3.  คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ในการสอบของนิสิตท่ีฟงดนตรีระหวางทํากิจกรรมเปนประจํา = 54.37   
 คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ในการสอบของนิสิตท่ีฟงดนตรีระหวางทํากิจกรรมเปนครั้งคราว = 54.33 
 คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ในการสอบของนิสิตท่ีไมเคยฟงดนตรีระหวางทํากิจกรรมเปนประจํา = 47.25  
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