บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความสามารถดานความจํากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดสงขลา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. นิยามและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถดานความจํา
2. เอกสารที่เกี่ยวกับความสามารถดานความจํา
3. รูปแบบของแบบทดสอบวัดความสามารถดานความจํา
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถดานความจํา
นิยามและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถดานความจํา
1. นิยามความสามารถดานความจํา
กิลฟอรด (Guilford, 1956 : 221) กลาววา ความจําเปนความสามารถที่จะเก็บ
หนวยความรูไว และสามารถระลึกไดหรือนําหนวยความรูนั้นออกมาใชไดในลักษณะ เดียวกัน
กับที่เก็บเขาไว ความสามารถดานความจําเปนความสามารถที่จําเปนในกิจกรรมทางสมองทุก
แขนง
เทอรสโตน (Thurstone, 1958 : 121) กลาววา สมรรถภาพสมองดานความจําเปน
สมรรถภาพดานการระลึกไดและจดจําเหตุการณหรือเรื่องราวตาง ๆ ไดถูกตองแมนยํา
อดัมส (Adams, 1967 : 9) กลาววา ความจําเปนพฤติกรรมภายใน (Covert
Behavior) ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตเชนเดียวกับความรูสึก การรับรู ความชอบ จินตนาการและ
พฤติกรรมทางสมองดานอื่น ๆ ของมนุษย
ชวาล แพรัตกุล (2514 : 65) กลาววา คุณลักษณะนี้ก็คือความสามารถของสมอง
ในการบันทึกเรื่องราวตาง ๆ รวมทั้งที่มีสติระลึกจนสามารถถายทอดออกมาไดอยางถูกตอง
เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ (2525 : 121) กลาววา ความจํา หมายถึง ความสามารถใน
การเก็บรักษา บันทึกเรื่องราวตาง ๆ ไวในสมองอยางถูกตองรวดเร็ว และ
สามารถระลึกไดโดยสามารถถายทอดสิ่งที่จําไดออกมา
9
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อเนก เพียรอนุกุลบุตร (2527 : 138) กลาววา ความจําเปนความสามารถที่จะทรง
ไวซึ่งสิ่งที่รับรูไว แลวระลึกออกมา อาจระลึกออกมาในรูปของรายละเอียด ภาพ ชื่อ สิ่งของ
วัตถุ ประโยค และแนวคิด ฯลฯ ความจํามี 2 ชนิดใหญ ๆ คือ จําอยางมีความหมายและ
จําอยางไมมีความหมาย
ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ (2528 : 163) กลาววา ความจําเปนสมรรถภาพใน
การจําเรื่องราวตาง ๆ เหตุการณ ภาพ สัญลักษณ รายละเอียด สิ่งที่มีความหมายและสิ่งที่ไร
ความหมายและสามารถระลึกหรือถายทอดออกมาได
ไสว เลี่ยมแกว (2528 : 8) กลาววา ความจํา หมายถึง ผลที่คงอยูในสมองหลัง
จากสิ่งเราไดหายไปจากสนามสัมผัสแลว ผลที่คงอยูนี้จะอยูในรูปของรหัสใด ๆ ที่เปนผลจาก
การโยงสัมพันธ
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2541 : 161) กลาววา ความจําเปนความ
สามารถในการระลึกนึกออกสิ่งที่ไดเรียนรู ไดมีประสบการณ ไดรับรูมาแลว ความจําเปนความ
สามารถพื้นฐานอยางหนึ่งของมนุษยซึ่งจะขาดเสียมิได ความคิดทั้งหลายก็มาจากการหาความ
สัมพันธของความจํานั่นเอง แบบทดสอบวัดความจําจึงใชวัดความสามารถในการระลึกนึกออก
วา สมองไดสั่งสมอะไรไว จากที่เห็น ๆ มาแลว และมีอยูมากนอยเพียงใดดวย
จากความหมายของความจําที่กลาวมาสรุปไดวา ความจําเปนความสามารถของ
สมองในการบันทึกเรื่องราว เหตุการณ และสิ่งของตาง ๆ ไดอยางถูกตองแมนยํา แลว
สามารถระลึกหรือถายทอดสิ่งที่จําออกมาไดอยางถูกตอง
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถดานความจํา
ในทางจิตวิทยา ไดมีการกลาวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการจําและการลืมไวหลายทฤษฎี
แตที่สําคัญสรุปไดมี 4 ทฤษฎี คือ
ทฤษฎีความจําสองกระบวนการ (Two – Process Theory of Memory)
ทฤษฎีนี้สรางขึ้นโดย แอตคินสัน และชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin) ในป ค.ศ. 1968
กลาวถึงความจําระยะสั้นหรือความจําทันทีทันใดและความจําระยะยาววา ความจําระยะสั้นเปน
ความจําชั่วคราว สิ่งใดก็ตามถาอยูในความจําระยะสั้นจะตองไดรับการทบทวนอยูตลอดเวลามิ
ฉะนั้นความจําสิ่งนั้นจะสลายตัวไปอยางรวดเร็ว ในการทบทวนนั้นเราจะไมสามารถทบทวนทุก
สิ่งที่เขามาอยูในระบบความจําระยะสั้น ดังนั้นจํานวนที่เราจําไดในความจําระยะสั้นจึงมีจํากัด
การทบทวนปองกันไมใหความจําสลายตัวไปจากความจําระยะสั้น และถาสิ่งใดอยูในความจํา
ระยะสั้นเปนระยะเวลายิ่งนาน สิ่งนั้นก็มีโอกาสฝงตัวในความจําระยะยาว ถาเราจําสิ่งใดไดใน
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ความจําระยะเวลายิ่งนาน สิ่งนั้นก็มีโอกาสฝงตัวในความจําระยะยาว ถาเราจําสิ่งใดไวในความ
จําระยะยาวสิ่งนั้นก็จะติดอยูในความทรงจําตลอดไป (ชัยพร วิชชาวุธ, 2520 : 71)
ทฤษฎีการสลายตัว (Decay Theory) เปนทฤษฎีการลืม กลาววา การลืมเกิด
ขึ้นเพราะการละเลยในการทบทวน หรือไมนําสิ่งที่จะจําไวออกมาใชเปนประจํา การละเลยจะ
ทําใหความจําคอย ๆ สลายตัวไปเองในที่สุด ทฤษฎีการสลายตัวนี้นาจะเปนจริงในความจํา
ระยะสั้น เพราะในความจําระยะสั้นหากเรามิไดจดจอหรือสนใจทบทวนในสิ่งที่ตองการจะจํา
เพียงชั่วครูสิ่งนั้นจะหายไปจากความทรงจําทันที (Adams, 1967 : 23 - 25)
ทฤษฎีการรบกวน (Interference Theory) เปนทฤษฎีเกี่ยวกับการลืมที่ยอมรับ
กันในปจจุบันทฤษฎีหนึ่ง ทฤษฎีนี้ขัดแยงกับทฤษฎีการสลายตัว โดยกลาววาเวลาเพียงอยาง
เดียวไมสามารถทําใหเกิดการลืมได แตสิ่งที่เกิดในชวงดังกลาวจะเปนสิ่งคอยรบกวนสิ่งอื่น ๆ
ในการจํา การรบกวนนี้แยกออกเปน 2 แบบ คือ การตามรบกวน (Proactive Interference)
หรือการรบกวนตามเวลา หมายถึง สิ่งเกา ๆ ที่เคยประสบมาแลวหรือจําไดอยูแลวมารบกวน
สิ่งที่จะจําใหม ทําใหจําสิ่งเราใหมไมคอยได อีกแบบของการรบกวนก็คือ การยอนรบกวน
(Retroactive Interference) หรือการรบกวนยอนเวลา หมายถึงการพยายามจําสิ่งใหมทําใหลืม
สิ่งเกาที่จําไดมากอน (Adams, 1980 : 299 - 307) จึงกลาวไดวา ทฤษฎีการลืมนี้เกิดขึ้นโดย
ความรูใหมไปรบกวนความรูเกา ทําใหลืมความรูเกาและความรูเกาก็สามารถไปรบกวนความรู
ใหมไดดวย
ทฤษฎีการจัดกระบวนการตามระดับความลึก (Depth – of – Processing
Theory) ทฤษฎีนี้สรางขึ้นโดย เครก และลอกฮารท (Craik and Lockhart) ในป 1972 ซึ่ง
ขัดแยงกับความคิดของ แอตคินสัน และชิฟฟริน ที่กลาววา ความจํามีโครงสรางและตัวแปร
สําคัญของความจําในความจําระยะยาวก็คือ ความยาวนานของเวลาที่ทบทวนสิ่งที่จะจําใน
ความจําระยะสั้น แตเครก และลอกฮารท มีความคิดวา ความจําไมมีโครงสรางและความจําที่
เพิ่มขึ้นไมไดเกิดขึ้นเพราะมีเวลาทบทวนในความจําระยะสั้นนาน แตเกิดขึ้นเพราะความซับ
ซอนของการเขารหัสที่ซับซอน หรือการโยงความสัมพันธของสิ่งที่ตองการจํา ยอมอาศัยเวลา
แตเวลาดังกลาวไมใชเพื่อการทบทวน แตเพื่อการระลึกหรือซับซอนของการกระทํากับสารที่เขา
ไป (การเขารหัส) ถายิ่งลึก (ซับซอน) ก็จะยิ่งจําไดมาก นั่นคือตองใชเวลามากดวย (ไสว เลี่ยม
แกว, 2528 : 20 - 23)
ในดานเชาวนปญญาและความถนัดนั้น ทฤษฎีความถนัดดานความจํายังไมมีผูใด
กลาวไวโดยตรง แตจะรวมอยูเปนองคประกอบหนึ่งในทฤษฎีตาง ๆ เชน
1. ทฤษฎีหลายองคประกอบ (Multiple Factor Theory) ของเทอรสโตนซึ่ง
วิเคราะหองคประกอบในป 1958 พบวา ความสามารถปฐมภูมิของสมอง (Primary Mental

12
Ability) ของมนุษยที่เห็นและสําคัญมีอยู 7 ประการ คือ องคประกอบดานภาษา (Verbal
Factor) องคประกอบดานความคลองแคลวในการใชคํา (Word Fluency Factor) องค
ประกอบดานจํานวน (Number Factor) องคประกอบดานมิติสัมพันธ (Space Factor) องค
ประกอบดานความจํา (Memory Factor) องคประกอบดานการรับรู (Perception Factor) และ
องคประกอบดานเหตุผล (Relation Factor) สําหรับองคประกอบดานความจํานั้นเปนความ
สามารถดานความทรงจําเรื่องราว และมีสติระลึกรูจนสามารถถายทอดได (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2527 : 29 - 30)
2. โครงสรางทางสมอง (The Structure of Intellect Theory) ของกิลฟอรด
(Guilford) เสนอวา โครงสรางทางสมองมองไดในลักษณะ 3 มิติ ผลของการคิด หมายถึง
ผลของกระบวนการจัดกระทําของความคิดกับขอมูลจากเนื้อหา นับองคประกอบรวมกันได
120 องคประกอบ (Guilford, 1971 : 61 - 63) ตอมาไดพบวาในสวนของภาพ (Figural) แบง
เปนสิ่งที่มองเห็น (Visual) และสิ่งที่ไดยิน (Auditory) สวนที่เปนความจํา (Memory) นั้น แบง
ออกเปนการบันทึกความจํา (Memory Recording) และการเก็บรักษาความจํา (Memory
Retention) นับองคประกอบรวมขึ้นเปน 180 องคประกอบ (Guilford, 1988 : 1 - 4)
3. ทฤษฎีความสามารถทางสมองสองระดับ (Two – Level Theory of Mental
Ability) กลาววา ความสามารถทางสมองมีอยู 2 ระดับ ระดับที่ 1 (Level I) เปนความ
สามารถดานการเรียนรูและจําอยางนกแกว นั่นคือ เปนความสามารถที่จะสั่งสมหรือสะสมขอมูล
ไวไดและพรอมที่จะระลึกออกได ระดับนี้ไมไดรวมการแปลงรูปหรือการกระทําทางสมองแต
ประการใด เปนวิธีการที่ไมใชความคิดเลย ระดับที่ 2 (Level II) เปนระดับที่สมองสรางมโน
ภาพ เหตุผล และแกปญหา (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2527 : 34)
เอกสารที่เกี่ยวกับความสามารถดานความจํา
1. หลักการรับรูภาพและสัญลักษณ
มนุษยสามารถจําภาพสารพัดชนิดที่ผานมาได และภาพตาง ๆ ถูกเก็บในจิตสํานึก
ซึ่งมนุษยสามารถระลึกออกมาไดอยางถูกตองโดยอาศัยหลัก 3 ขอ คือ (พงษสวัสดิ์ ลาภ
บุญเรือง, 2516 : 12, อางจาก Fleming and Sheikhian, 1972)
1. เมื่อมนุษยไดเห็นภาพใด ๆ เขา ยอมแปลความหมายออกมาเปนถอยคําหรือรูป
ลักษณะตาง ๆ ตามแตความทรงจําที่เขาสะสมไว
2. มนุษยจะตอบสนองสิ่งเราใหมที่เปนภาพหรือสัญลักษณ ในลักษณะที่ไมเปนภาษา
หรือจินตนาการกอน หลังจากนั้นชั่วขณะหนึ่งจะสามารถบอกไดวาสิ่งนั้นคืออะไร
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3. มนุษยมิไดเก็บความจําไวในระบบประสาท แตคงอยูเฉพาะในรูปแบบของการรับรู
เชน เมื่อดูภาพหนึ่งที่มีทั้งภาพและคํา เขาจะนึกถึงภาพหรือคําอยางใดอยางหนึ่ง แลวแตวา
อยางไหนจะเดนชัดกวากัน ซึ่งหลักขอนี้สนับสนุนสิ่งเราที่เปนภาพและคําคูกัน
2. โครงสรางและกระบวนความจํา
โครงสรางของความจํามี 3 หนวย คือ
1. ความจําการรูสึกสัมผัส (Sensory Memory)
2. ความจําระยะสั้น (Short – Term Memory)
3. ความจําระยะยาว (Long – Term Memory)

สารนําเขา

ความจํา
การรูสึก
สัมผัส

ความจํา
ระยะสั้น

ความจํา
ระยะยาว

ลืม
ลืม
ลืม
ภาพที่ 1 โครงสรางความจําของแอตคินสันและชิฟฟริน
หนวยทั้ง 3 นี้ สัมพันธกันดวยกระบวนการสําคัญ 3 กระบวนการ คือ การเขารหัส
(Encoding) การเก็บรหัส (Storage) และการถอดรหัส (Retrieval) (ไสว เลี่ยมแกว, 2528 : 19
– 20, อางจาก Atkinson and Shiffrin, 1968) เนื่องจากทั้ง 3 กระบวนการเปนกระบวนการ
ตอเนื่อง จึงจะขาดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งมิได มิฉะนั้นจะเกิดการลืม กระบวนการจํา
ทั้ง 3 กระบวนการ แสดงไดดังภาพที่ 2
การเขารหัส
ใสเขาในความจํา

การเก็บรหัส
รักษาไวในความจํา

ภาพที่ 2 ความสัมพันธของกระบวนการจํา

การถอดรหัส
เอากลับคืนจากความจํา
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สวน บิช (Beach, 1976 : 68) ไดแสดงขั้นตอนการทํางานของกระบวนการจําของ
มนุษยไวดังนี้

สิ่งเรา
ที่นํา
เขา

ความ
ตั้งใจ

ความ
จํา
ระยะ
สั้น

หนวยถายโยง

ความจํา
ระยะ
ยาว

หนวย
ระลึก
สิ่ง
ที่จําได

นําไป
ใชสิ่งที่
ระลึกได

ประสาท กลไกเลือกสิ่ง
สัมผัส
ที่จะจํา
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทํางานของกระบวนการจําตามแบบของบิช
ความจําเปนกระบวนการตอเนื่องดังมีผูตั้งทฤษฎีสองกระบวนการขึ้น มีความวา
ความจําระยะสั้นเปนความจําชั่วคราว สิ่งใดก็ตามถาอยูในความจําระยะสั้นจะตองไดรับการทบ
ทวนอยูเสมอ มิฉะนั้นความจําตอสิ่งนั้นก็จะสลายตัวไปอยางรวดเร็ว ในการ ทบทวนเราไม
สามารถทบทวนทุกสิ่งใหอยูในความจําระยะสั้น ดังนั้นจํานวนที่เราจําไดจึงมีจํากัด สิ่งใดก็ตาม
ถาอยูในความจําระยะสั้นไดรับการทบทวนมากเทาไร ก็จะฝงตัวเก็บไวในความจําระยะยาวได
นานเทานั้น (ชัยพร วิชชาวุธ, 2515 : 63 - 68)
3. ความจําระยะสั้น
ความจะระยะสั้นเปนโครงสรางความจําที่เกิดขึ้นจากการตีความของสิ่งเราหลักจาก
เกิดการรับรูแลว และเก็บในความทรงจําระยะหนึ่งที่สั้นมาก การเก็บนี้เปนการเขารหัสโดยการ
แปลสารเดิมไว การเขารหัสในความจําระยะสั้นมีการเขารหัสเปนภาพ เปนเสียง และเปน
ความหมาย
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การเขารหัสเปนภาพมีความสําคัญตอการจําของเด็ก ภาพที่ใชควรเปนภาพที่มี
ความหมายแนนอนชัดเจน

ความจําระยะสั้น

ความจํา
ระยะยาว

(ก)

ลืม

(ข)

ภาพที่ 4 (ก) การเขารหัสเปนภาพ
(ข) รหัสในความจําระยะสั้นที่เปนโครงแบบซึ่งถอดมาจากเหตุการณ
ที่คาดวาเกิดขึ้นในสมองของตน
การเขารหัสเปนเสียง บางครั้งขณะที่เราอานหนังสือในใจรูสึกวาเสียงเกิดขึ้นใน
สมองของเราหรือการทองออกเสียงเชนกัน ลักษณะนี้เปนการเขารหัสที่เปนเสียง
การเขารหัสเปนความหมาย จะอาศัยตัวกลางภาษาธรรมชาติ (Natural
Language Mediators) มาชวยในการเขารหัส เชน ใหจําคําวา Mot ผูจะจําพยายามแปลคํา
วา Mot เปน Mother ซึ่งมีความหมายขึ้น ทําใหจําไดงาย Mother จึงเปน ตัวกลางภาษา
ธรรมชาติ (ไสว เลี่ยมแกว, 2528 : 39 - 65)
ความจําระยะสั้นเปนความจําที่คงอยูในระยะสั้น ๆ ประมาณ 30 วินาที ที่เรา ตั้งใจ
หรือมีใจจดใจจอตอสิ่งนั้น เมื่อเราไมใสใจแลวความจํานั้นก็จะเลือนหายไป เชน การจําหมาย
เลขโทรศัพทที่หาพบในสมุด ซึ่งตองมีการทบทวนจนกระทั่งหมุนเลขเสร็จ มิฉะนั้นจะลืม
ความสามารถของคนเราที่จะเก็บขอมูลไวในความจําระยะสั้นไดมากที่สุด เรียกวา ชวงความจํา
(Memory Span) คนทั่วไปมีชวงความจําอยูระหวาง 5 – 9 หนวย (Chung) ไมวาหนวยนั้นจะ
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เปนตัวอักษรหรือคําก็ตามที่ไมยากจนเกินไป (Miller, 1956 : 81 - 97) การศึกษาชวงความจํา
สวนใหญจะเสนอสิ่งเราทีละหนวย อยางไรก็ตามความจําของคนไมคงที่ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตาม
อายุ เชนเดียวกับลักษณะการเพิ่มของสติปญญาเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสิ่งเรา วิธีการ
เสนอสิ่งเรา และสภาพแวดลอมอื่น ๆ ชวงความจํายังสามารถทําใหเพิ่มขึ้นหรือขยายออกได
ดวยการฝกฝน (สุนทร คําโตนด, 2509 : 62 - 64)
4. การวัดความจํา
การวัดความจํานิยมวัดกันอยู 2 แบบ คือ (ลวน สายยศ, 2522 : 120)
1. แบบจําทันทีทันใด
2. แบบจําทิ้งชวง
ในการศึกษาเกี่ยวกับความจํา บุคคลมีความจํามากนอยเพียงใด มีวิธีการทดสอบ
3 วิธี ดังนี้ (ชัยพร วิชชาวุธ, 2520 : 13 - 29)
1. การจําได (Recognition) ในการวัดความจําดวยวิธีนี้เราตองแสดงสิ่งของหรือ
เหตุการณ ซึ่งเปนสิ่งเราที่เคยประสบมาแลวในอดีตปะปนกับสิ่งเราใหม ๆ ตอหนาผูทดสอบ
ผูทดสอบจะเปรียบเทียบและอานความรูสึกของตนเองวาจําสิ่งที่ปรากฏตรงหนาไดหรือไมเทา
นั้น เชน การชี้ตัวผูราย เจาทุกขจะตองเห็นผูรายมากอน แลวใหผูรายปรากฏตัวอีกครั้งโดย
รวมอยูกับผูอื่น วิธีเสนอสิ่งเราและทดสอบ คือ
1.1 แบบจํา – สอบ (Study - Test) เปนการเสนอสิ่งเราโดยการอานหรือใหดูที
ละคํา โดยใชคําละ 4 – 5 วินาที แลวทดสอบความจําทันที
1.2 แบบจําตอเนื่อง (Continuous Recognition Test) เปนการเสนอ สิ่งเรา
ที่มีทั้งสิ่งเกาและสิ่งใหม ในการเสนอแตละครั้งผูรับการทดลองจะตองตอบวาสิ่งเราที่เสนอนั้น
เปนสิ่งเราเกาหรือสิ่งเราใหม
2. การระลึก (Recall) การระลึกตางจากการจําไดตรงที่ในการระลึกนั้น ผูระลึกจะ
ตองสรางเหตุการณตาง ๆ จากการจํา โดยไมมีเหตุการณหรือสิ่งเราที่ไดจํานั้นอยู ตอหนา
เชน การระลึกหมายเลขโทรศัพทของเพื่อนที่รูจัก การทดสอบประเภทนี้มี 3 วิธีคือ
2.1 การระลึกเสรี (Free Recall) เปนการระลึกสิ่งเราใด ๆ ที่ไดจํากอนหรือ
หลังก็ได โดยไมตองเรียงตามลําดับ เชน การฝกใหลูกเสือจําสิ่งของที่เห็นแลวเขียนรายการ
ตาง ๆ ที่จําได โดยเขียนรายการใดกอนหรือหลังก็ได เพื่อสะดวกในการทดลองเราอาจใชคํา
แทนสิ่งของโดยเสนอคําเหลานั้นใหดูหรือฟงแลวเขียนตอบตามที่ระลึกได
2.2 การระลึกตามลําดับ (Serial Recall) เปนการระลึกสิ่งเราตามลําดับที่ ซึ่ง
มีทั้งการระลึกตามลําดับจากหนาไปหลัง (Initial Span) เชน การระลึกหมายเลขโทรศัพท ถา
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ระลึกลําดับตัวเลขผิด ก็จะผิดถึงปลายทางดวย และการระลึกตามลําดับยอนหลัง (Terminal
Span) ไดแก การระลึกจากเลข 10, 9, 8, 7, 6, …, 0 เปนตน
2.3 การระลึกตามตัวแนะ (Cued Recall) เปนการระลึกสิ่งเราในลักษณะของคู
สัมพันธ คือจะกําหนดคูสัมพันธที่ประกอบดวยตัวแนะหรือที่เรียกวาตัวเราและตัวสนองมาใหจํา
กอน เมื่อจะทดสอบก็จะเสนอตัวแนะใหผูรับการทดลองระลึกถึงตัวสนองออกมา
3. การเรียนซ้ํา (Relearning) หมายถึง การทําซ้ํา ๆ หรือการเสนอสิ่งเราซ้ํา ๆ
ในการเรียนรู การเรียนแบบนี้มักใชวัดดวยเวลาหรือจํานวนครั้งที่ใชในการเรียนซ้ําครั้งที่ 2
และที่ใชในการเรียนครั้งแรก แลวคิดเปนเปอรเซ็นตของเวลา และจํานวนครั้งที่ลดลง
ในการทดสอบความจําจะตองใหผูทดสอบทุกคนมีประสบการณในการรับรู ขอมูล
ที่วัดใหเทากันกอน และพบวาความแตกตางระหวางบุคคลสะทอนใหเห็นความสามารถที่แตก
ตางกันในดานความจํา จากการวิเคราะหของกองทัพอากาศแหงสหรัฐอเมริกา (The Army Air
Forces)
พบวาความสามารถในการจําแสดงออกไดมี 4 ประเภท คือ (เสาวณี คุณาวัฒนากุล, 2517 :
13)
1. ชวงความจํา (Memory Span Ability) เปนความสามารถที่แสดงออกถึงจํานวน
ของสิ่งที่จําได ถาจําสิ่งที่กําหนดใหไดมาก เรียกวามีชวงความจํายาว ถาจําไดนอยก็มีชวง
ความจําสั้น ซึ่งทดสอบไดโดยใหจําสิ่งของ ตัวเลข ตัวอักษร คํา สัญลักษณ ฯลฯ
2. ความสามารถในการสรางความสัมพันธในการจํา (Association Memory
Ability) เปนความสามารถในการสรางกฎเกณฑสําหรับตนเองที่จะจําสิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้น จะ
ทดสอบไดโดยใชคําโยงคูหลายคู เมื่อเสนอคําหนึ่งแลวใหตอบคําคูของคํานั้น เชน นก – แมว
ผูใดที่จดคําโยงคูไดมาก แสดงวาผูนั้นมีความสามารถในการสรางความสัมพันธในการจํา
3. ความสามารถในการจําทางสายตา (Visual Memory Ability) เปนความ
สามารถที่เก็บรายละเอียดตาง ๆ จากการเห็นไวไดมากนอยเพียงไร อาจทดสอบไดโดยใหดูสิ่ง
ของ แลววาดภาพจากสิ่งที่เห็น เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดในการจํา
4. ความสามารถในการจําทางดนตรี (Musicial Memory Ability) เปนความ
สามารถในการเก็บรายละเอียดของสิ่งที่ไดยินไวได ซึ่งทดสอบไดโดยทําเสียงตาง ๆ เลียนเสียง
ที่กําหนดให หรือเลนดนตรีตามเสียงดนตรีที่ไดยิน
จากเอกสารที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความจําเปนกระบวนการทํางานของสมอง
ที่ตอเนื่องสัมพันธกัน และเกิดขึ้นอยางเปนระบบ ประกอบดวยการเขารหัส การเก็บรหัส และ
การถอดรหัส ความจําระยะสั้นเปนโครงสรางอยางหนึ่งของความจําที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู
ซึ่งเปนความจําชั่วคราว จะตองไดรับการทบทวนอยูเสมอจึงจะฝงตัวเก็บไวในความจําระยะยาว
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ตอไป ความจําของคนเราไมคงที่มีแนวโนมเกิดขึ้นตามอายุ ชนิดของสิ่งเรา วิธีการเสนอสิ่งเรา
และสภาพแวดลอมอื่น ๆ ชวงความจําสามารถเพิ่มขึ้นไดดวยการฝกฝน
รูปแบบของแบบทดสอบวัดความสามารถดานความจํา
1. รูปแบบของแบบทดสอบ
รูปแบบของแบบทดสอบวัดความสามารถดานความจํามี 3 รูปแบบใหญ ๆ คือ
(สมบูรณ ชิตพงศ และสําเริง บุญเรืองรัตน, 2518 : 54 – 55, วัญญา วิศาลาภรณ, 2522 : 77
– 79, บุญชม ศรีสะอาด, 2526 : 40 – 42, ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ, 2528 : 163)
1. ความจําเนื้อเรื่อง
2. ความจําภาพ
3. ความจําสัญลักษณ
ลวน สายยศ (2526 : 1 - 21) ไดแบงรูปแบบของแบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถ
ดานความจํา ออกเปนแบบตาง ๆ ดังนี้
1. ความจําภาพ แบงออกเปน 2 แบบ
1.1 ความจําภาพอิสระ
1.2 ความจําภาพสัมพันธ
2. ความจําสัญลักษณ แบงออกเปน 2 แบบ
2.1 ความจําสัญลักษณอิสระ
2.2 ความจําสัญลักษณสัมพันธ
3. ความจําความหมายของภาษาหรือความจําเรื่องราว
2. ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถดานความจํา
2.1 ความจําเรื่องราว
คําชี้แจง ใหอานและพยายามจดจําเรื่องราวใหมากที่สุดภายใน 2 นาที
“เมืองชินเปนเมืองขนาดใหญ ภูมิประเทศเปนที่ราบสูงติดภูเขา มีแมน้ํา ไหล
ผาน มีประชากรอยู 7 เผา อาชีพสวนใหญทําไร
เมืองกง เปนเมืองขนาดเล็ก ภูมิประเทศเปนปาสวนใหญ ไมมีแมน้ําไหลผาน
การคมนาคมลําบาก มีประชากร 2 เผา อาชีพสวนใหญคือหัตถกรรม”
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คําถาม
0) เมืองชินมีประชากรอยูกี่เผา
ก. 2 เผา
ข. 3 เผา
ค. 5 เผา
ง. 6 เผา
จ. 7 เผา
2.2 ความจําภาพ
2.2.1 ประเภทความจําภาพอิสระ
คําชี้แจง ใหพยายามจําภาพและความหมายใหมากที่สุดภายใน 2 นาที
ภาพ

ความหมาย

คําถาม
0)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ภาพ

ความหมาย

คน

บาน

ผูชาย

ไกล

เดิน
พอ

มี
น้ํา

หมายถึงขอใด
เดินไกลบาน
พอมีน้ํา
มีผูชายเดิน
คนเดินพอ
ไกลคนน้ํา

20
2.2.2 ประเภทความจําภาพสัมพันธ
คําชี้แจง ใหพยายามจําภาพและความหมายใหมากที่สุดภายใน 2 นาที
ภาพ

ความหมาย

ภาพ

ความหมาย

<
<
<

คําถาม
0)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

คน

คาย

เมา
ปาก
ดื่ม

เกาอี้
เตียง
นอน

< หมายถึงขอใด
คนนอนเตียง
ดื่มคายปาก
เกาอี้เมาคน
เตียงนอนปาก
คายปากเมา

2.3 ความจําสัญลักษณ
2.3.1 ประเภทความจําสัญลักษณอิสระ
คําชี้แจง ใหพยายามจําสัญลักษณและความหมายใหมากที่สุดภายใน 2 นาที
สัญลักษณ
ความหมาย
สัญลักษณ
ความหมาย
ไป
1
ปา
A
ควาย
ก
บาน
9
หญา
ง
ดี
ข
คน
จ
กิน
ค
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คําถาม
0) ก ค ง
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

หมายถึงขอใด
ไปบานปา
คนตีควาย
ความกินหญา
คนหญาปา
ตีคนกิน

2.3.2 ประเภทความจําสัญลักษณสัมพันธ
คําชี้แจง ใหพยายามจําสัญลักษณและความหมายใหมากที่สุดภายใน 2 นาที
สัญลักษณ
ก
ข
ค
จ

ความหมาย
อาหาร
ไก
เนื้อ
ขาว

สัญลักษณ
บ
ป
ล
ผ

ความหมาย
บาน
ปลา
ซน
หวาน

คําถาม
0) ขาวเนื้อหวาน หมายถึงขอใด
ก. จ ค ผ
ข. ก บ ป
ค. ล ผ ก
ง. บ ล ผ
จ. ค ข ป
จากรูปแบบของแบบทดสอบวัดความสามารถดานความจําที่กลาวมาทั้งหมด ผู
วิจัยใชรูปแบบของแบบทดสอบความจําโดยใชสิ่งเราที่เปน เรื่องราว ภาพอิสระ ภาพสัมพันธ
สัญลักษณอิสระ และสัญลักษณสัมพันธ ในการวิจัยครั้งนี้
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถดานความจํา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถดานความจําไดมีผูวิจัยทําการศึกษาโดยใช
แบบทดสอบความจําที่มีลักษณะตาง ๆ กันในการวัดความสามารถดานความจํา เชน สมิธ
(Smith, 1966 : 1671) ไดศึกษาองคประกอบที่สงผลตอผลการเรียนวิชาเคมี พบวา มีองค
ประกอบดานความจํารวมอยูดวย และไดมีผูวิจัยหลายทานไดแสดงใหเห็นวา รูปภาพและ
คําเปนสิ่งเราที่ทําใหการเรียนรูแตกตางกัน เชน เฮอรแมนและคนอื่น ๆ (ปณยา แพรเจริญ
วัฒนา, 2541 : 27 , อางจาก Herman and others, 1951) ไดทําการศึกษาพบวารูปภาพชวย
ใหเรียนรูไดเร็วกวาคํา ลัมสเดน (ปณยา แพรเจริญวัฒนา, 2541 : 27 , อางจาก Lumsdaine,
1949) , พบวา เมื่อใชรูปภาพเปนสิ่งเราในคูสัมพันธจะเรียนรูไดเร็วกวาเมื่อใชคําเปนสิ่งเรา
และดูชารมและฟราอิสส (อุษา วีระสัย, 2533 : 26, Duharm and Fraisse, 1965) ไดสราง
แบบทดสอบระลึกคําและรูปภาพ พบวาเด็กมี แนวโนมที่จะระลึกคําไดมากกวารูปภาพ แต
สําหรับผูใหญจะระลึกรูปภาพไดมากกวาคํา
อินเกอรซอลลและปเตอร (Ingersoll and Peter, 1966 : 931 - 937) ไดใชแบบ
ทดสอบ GATB สําหรับการแนะแนวทางดานการเรียนในรัฐไอโอวา พบวาความสามารถทาง
ดานความจํากับความสามารถทางดานการเรียนวิทยาศาสตรทั่วไปมีคาสหสัมพันธเทากับ .636
เจนกินส และคนอื่น ๆ (Jenkins and others,1967 : 303 - 307) ไดทดลองความ
แตกตางของความจําเมื่อใชสิ่งเราประกอบดวยภาพและคํา โดยทดลองกับนิสิตชั้นปที่ 2 แหง
มหาวิทยาลัยมินนิโซตา (University of Minnesota) สหรัฐอเมริกา จํานวน 120 คน โดย
แบงการทดลองเปน 4 ตอน ดังนี้
ดูภาพ
จําภาพ
(ภ ภ)
ดูคํา
จําคํา
(ค ค)
ดูภาพ
จําคํา
(ภ ค )
ดูคํา
จําภาพ
(ค ภ)
จากการทดลองผลปรากฏวา กลุม ภ ภ จําไดดีกวากลุม ค ค (p < .01) สวน
กลุม ภ ค จําไดเทากับกลุม ค ค แตจะจําไดดีกวากลุม ค ภ มาก (p < .025) ซึ่งผลการ
ทดลองสอดคลองกับสมมติฐานของเขาที่วา รูปภาพจําไดดีกวาคํา
คินส (Kintsch, 1969 : 1) ไดศึกษาถึงสถานการณเรียนรูแบบตาง ๆ พบวาการ
เรียนรูสิ่งที่คูกันโดยเฉพาะการเรียนรูภาษานั้นผูเรียนจะเรียนแบบคูสัมพันธ (Paired -
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Associate) วิธีการเรียนแบบคูสัมพันธคือ สิ่งที่เปนสัญลักษณทางภาษาสองอันนํามาคูกัน เพื่อ
ใชทดลองเกี่ยวกับการเรียนและการจําโดยใชผูเรียนเรียนและจําวาอันไหนคูกับอันไหน
สัญลักษณอันแรกเรียกวาสิ่งเรา อันที่สองเรียกวาการตอบสนอง
แซมมูลส (Samuels, 1969 : 97 - 101) ไดศึกษาผลของคําสัมพันธในการจํา
Flashed Words พบวาการจําคําคูที่มีความสัมพันธกัน จําไดดีกวาคําคูที่ไมมีความสัมพันธกัน
วิลโกซ (Wilgosh, 1975 : 375 - 379) ไดศึกษาผลของความจําตราสําหรับ รูปภาพ
ในเด็กอายุ 4 ขวบ พบวา ในการจําตรา 3 รูปแบบ คือ ตราที่เปนรูปภาพ ตราที่เปนรูป
ภาพและภาษา และตราที่เปนภาษา พบวา เด็กจะจําตราที่เปนรูปภาพและภาษาไดดี
เมสโตและควีน (Maisto and Queen, 1992 : 213 - 223) ไดศึกษาความจําในวัย
รุนตอนปลาย และวัยผูใหญตอนปลาย เพื่อเปรียบเทียบความจําที่เปนรูปภาพ คํา และรูป
ภาพประกอบคํา ผลปรากฏวา เด็กวัยรุนตอนปลายมีความระลึกไดแตกตางกับ วัยผูใหญตอน
ปลายอยางมีนัยสําคัญ และกลุมตัวอยางทั้งสองมีความจํารูปภาพ
ไมแตกตางกัน
สําหรับงานวิจัยในเรื่องของความจําที่เกี่ยวของกับเวลา ไดมีผูทําการศึกษาไวหลาย
ทาน เชน
พีเตอรสัน และพีเตอรสัน (Peterson and Peterson, 1959 : 193 - 198) ไดทํา
การทดลองเกี่ยวกับความจําระยะสั้น โดยใหผูรับการทดลองจําพยัญชนะ 3 ตัว เชน JLK
หรือ QFZ โดยใหดูพยัญชนะทั้งสามตัวพรอมกันเพียงครั้งเดียวแลวใหผูรับการทดลองนับเลข
ถอยหลังทีละสามเพื่อปองกันมิใหการทบทวนพยัญชนะสามตัวนั้นอีก ปรากฏวาความจําระยะ
สั้นไดหายไปอยางรวดเร็วในเวลา 6 วินาทีเทานั้นความจําลดลงเหลือเพียง 60% และเหลือ
เพียง 10% ในเวลา 18 วินาที
เมอรดอก (Murdok, 1961 : 618 - 625) ไดทดลองเกี่ยวกับความจําใน 2 สภาพ
การณ คือ เมื่อสิ่งเราเปนคําเดี่ยว และสิ่งเราเปนคําสามคํา พบวา อัตราการลืมคําเดี่ยวใน
ความจําระยะสั้นเมื่อเวลาผานไป 18 วินาที ความจําคําเดี่ยวยังอยูในระดับ สูงกวา 80% จึง
สรุปไดวาอัตราการลืมในความจําระยะสั้นจะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับจํานวนคํา นั่นคือ หากสิ่งเรา
ประกอบดวยคําเดี่ยว ๆ หรือหนวยเดี่ยว ความจําจะลดลงในอัตราที่ ชามาก แตหากสิ่งเรา
ประกอบดวยหนวยหลายหนวย เชน พยัญชนะ 3 ตัว หรือคํา 3 คํา ความจําจะลดลงในอัตรา
ที่เร็วขึ้น
สมอลล (Small, 1987 : 639 - 640) ไดศึกษาอิทธิพลของอารมณที่มีตอการ จําคํา
แบบ Recognition การทดลองไดใหจําคําที่กอใหเกิดอารมณซึมเศรา และคําที่ เปนกลาง
กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนที่ถูกทําใหอารมณซึมเศรา กับนักเรียนในกลุมควบคุมใหอารมณ
ปกติ ผลการทดลองพบวา การจําคําที่กอใหเกิดอารมณซึมเศรา กับนักเรียนที่ถูกทําใหมี
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อารมณซึมเศรา จําไดนอยกวานักเรียนในกลุมควบคุม แตการจําคําที่เปนกลางในนักเรียนทั้ง
2 กลุมไมแตกตางกัน ผลการทดลองที่ไดสอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณในการเรียนรูที่
กลาววา ภาษาหรือคําเกี่ยวของกับการเกิดอารมณ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบทดสอบความจําในประเทศ
สมบูรณ ชิตพงศ (2511 : 78) ไดศึกษาสมรรถภาพทางสมองที่สงผลตอความ
สามารถในการเขียนเรียงความ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 498
คน พบวา ความจําเปนตัวพยากรณในการเขียนเรียงความที่ดี
สามารถ วีระสัมฤทธิ์ (2512 : 26) ไดสรางแบบทดสอบความจําภาพอิสระชนิด
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก เพื่อใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถภาพทางสมองกับ
ความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 7 โดยใหเวลาจําสิ่งเรา 35 คู
5 นาที และ 10 นาที สําหรับการตอบคําถาม 30 ขอ ผลปรากฏวาแบบทดสอบความจํามี
คาความเชื่อมั่นเทากับ .8098 และไดคาสหสัมพันธกับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร
เทากับ .27
สถาพร ทัพพกุล (2516 : 20 – 36) ไดสรางแบบทดสอบความจําสัญลักษณ ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 26 ขอ และเติมคํา 10 ขอ เพื่อใชในการศึกษาความ
สัมพันธ โดยใหเวลาในการจําสิ่งเรา 30 วินาที และเวลาในการตอบ 12 นาที จะไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .8547 และมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรชั้น
ประถมศึกษาปที่ 7
สุทธิพงษ สุขะจิระ (2522 : 70 - 77) ไดสรางแบบทดสอบความจําภาพไรความ
หมายสําหรับนักเรียน 3 ระดับ เพื่อใชในการศึกษาความสัมพันธ พบวา
ระดับประถมศึกษาปที่ 7 สรางแบบทดสอบความจํา โดยใหเวลาจําสิ่งเรา 24 คู 5
นาที และใหเวลา 10 นาที สําหรับการตอบคําถาม 20 ขอ ไดคาความเชื่อมั่น .8108
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 สรางแบบทดสอบความจํา โดยใหเวลาจําสิ่งเรา 32 คู 5
นาที และใหเวลา 10 นาที สําหรับการตอบคําถาม 30 ขอ ไดคาความเชื่อมั่น .8916
ระดับอุดมศึกษา สรางแบบทดสอบความจําโดยใชเวลาจําสิ่งเรา 32 คู 5 นาที
และใหเวลา 8 นาที สําหรับการตอบคําถาม 20 ขอ ไดคาความเชื่อมั่น .9150
สุวพร เซ็มเฮง (2522 : 69) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความถนัดทาง การ
เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนธุรกิจศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา แบบ
ทดสอบความจําสัญลักษณสามารถเปนตัวพยากรณที่ดีสําหรับวิชาธุรกิจศึกษา
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อรุณี เพชรเจริญ (2522 : 82) ไดสรางแบบทดสอบวัดความจําสัญลักษณอิสระ
ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก เพื่อใชในการศึกษาตัวพยากรณ ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใหเวลาจําสิ่งเรา 46 คู 3 นาที และ
ใหเวลา 10 นาทีในการตอบคําถาม 40 ขอ พบวาความสามารถดานความจําเปนตัวพยากรณที่
ดีในวิชาเคมี
กูเกียรติ เอี่ยวเจริญ (2528 : 91) ไดใชแบบทดสอบความจําเกี่ยวกับสัญลักษณและ
ภาพ เพื่อใชในการศึกษาตัวพยากรณที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษา พบวาความ
สามารถในการจําเปนตัวพยากรณที่ดีอีกดวย
จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบทดสอบความจําที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นวาแบบ
ทดสอบความจํามีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาตาง ๆ แบบทดสอบ ความจําที่
ใชภาพเปนสิ่งเราจะจําไดดีกวาคําหรือภาษาเปนสิ่งเรา และพบวาเมื่อใชภาพสัมพันธเปนสิ่งเรา
จะทําใหจําดีกวาภาพที่ไมสัมพันธกัน สวนดานการสรางแบบทดสอบความจํายังไมมีผูใดศึกษา
วาความจําแบบตาง ๆ แบบใดจะมีความสัมพันธกับวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เพื่อเปน
ประโยชนตอการฝกความจํา และเพื่อนําผลที่ไดไป ปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียนใหดียิ่งขึ้น
และพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถ ดานความจําตอไป

