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การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการใชกิจกรรมดนตรีที่มีตอความคิด

สร างสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่   2   โรงเรียนเซนตยอแซฟ   เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2549 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  ที่มีความคิด
สรางสรรคนอย  จํานวน  16  คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงายจากประชากร  แลวสุมอยางงาย
อีกครั้งหนึ่งเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  8  คน  กลุมทดลองไดรับการใชกิจกรรม
ดนตรี  สวนกลุมควบคุมไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี
คือ  แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยรูปภาพเปนสื่อ ฟอรม เอ ของทอแรนซ  สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล  คือ  การทดสอบคาที 

 
ผลการศึกษา  พบวา 
1.    นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นหลังจากไดรับการใชกิจกรรมดนตรี  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
2.   นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นหลังจากไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี   อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 3.   นักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีมีความคิดสรางสรรคมากกวานักเรียนที่ไมได
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 The purpose  of  this  experimental  research  was  to  study  the effect  of  
music activities  on  creativity  of  kindergarten II  at Saint Joseph School  in  Yannawa 
District , Bangkok in academic year 2007. The 16  sample  were  randomly sampling 
selected  from  population  whose  creativity  were  low. Then they were  randomly 
divided  into two groups  ;  experimental  group  and  control  group , each group was 
consisted  of  8  kindergarten II  students. The experimental  group  was  exposed to 
music  activities experience  training  program  while  the  control  group  was not.  The  
research  instrument  was  a Torrance  Tests  of  Creativity  : Form A. The data  was 
analyzed by  t – test. 
 
 The  results  were  as  follows : 

1. The  creativity  of  the  students were exposed  to  music  activities   
training  program got  significantly  increased  than  before  the  experiment at .01 level. 

2. The  creativity  of  the  students  were  not  exposed  to  music  activities   
training program  got  significantly  increased  than  before  the  experiment at .01 level 

3. The  creativity  of  the  students  were exposed  to  music  activities   
training  program got significantly  higher  than  the  others  that  were   not  exposed  
to  music  activities  training program  at .01 level 
 
 

 
 

 
 
 
 



   บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

 
 ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา  การพัฒนาประเทศจะดําเนินไปดวยดี
เพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับลักษณะของพลเมืองของประเทศนั้นเปนสําคัญ  ฉะน้ันการพัฒนา
คุณภาพของประชากรจึงเปนสิ่งที่จําเปนในการพัฒนาประเทศ  การศึกษามีสวนสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาคุณภาพของประชากรโดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรที่มีคุณภาพ  จําเปนตองมีลักษณะ
ประการหนึ่ง คือ  มีความคิดสรางสรรค  (  กรมวิชาการ. 2535 : 1  )  ดังน้ัน  ประเทศไทยจึงได
กําหนดใหความคิดสรางสรรคเปนจุดหมายที่สําคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาทุกระดับดัง
จะเห็นไดจากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่  8 ( พ.ศ. 2540 – 2544 ) ไดเนนถึง
การศึกษาพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะที่เปนผูใฝรู  รู จักคิดวิเคราะห  มีความคิดรวบยอด มี
จินตนาการและความคิดสรางสรรค  มีความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  
( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ( 2544 : 24 – 25 )    
 ความคิดสรางสรรค  เปนลักษณะที่แสดงความเปนเอกลักษณ  ความกาวหนา  และ
ความเปนผูนําของชาติ  บรรดาประเทศผูนําในปจจุบันตางก็พยายามแขงขันและตัดสินการแพ
ชนะดวยความคิดสรางสรรค  จึงมีคํากลาววา  ประเทศใดที่สามารถแสวงหาพัฒนาศักยภาพเชิง
สรางสรรคของประเทศไดมากเทาใด  ก็ยิ่งสนับสนุนใหชาติน้ันเปนฝายไดมากเทานั้น  
( อารี  พันธมณี  2537  : 234 )     
 การเรียนรูและมีประสบการณทางดนตรีมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับสมองสวนพัฒนา
ความคิดสรางสรรค  เม่ือเด็กไดปฏิบัติกิจกรรมทางดนตรีอยางสมํ่าเสมอ  ยอมทําใหการ
เจริญเติบโตของสมองสวนนี้เปนไปอยางเต็มที่  ทําใหเด็กมีความคิดความอาน  สามารถคิด
สรางสรรคสิ่งตาง ๆ ไดดีในอนาคตตอไป (  ณรุทธิ์  สุทธจิตต  2548 : 10 – 11 )  เพลงและ
ดนตรีเปนสิ่งกระตุนใหเด็กใชประสาทการรับรู  การฟงและความรูสึก  เปนสื่อการตุนให
เคลื่อนไหวรางกาย  ซ่ึงทําใหเด็กพัฒนาการควบคุมบังคับกลไกลการเคลื่อนไหวอวัยวะตาง ๆ 
ของรางกายใหเกิดทักษะ  มีการทํางานประสานกันของกลามเนื้อและสายตา  นําไปสูการพัฒนา
บุคลิก  ทาทาง  ความคิดสรางสรรค  และการเรียนรูในการพัฒนาตนเอง ( กุลยา  ตันติผลาชีวะ 
2547 : 119 )   

 การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีโรงเรียนเซนตยอแซฟยานนาวา ที่ผูวิจัยปฏิบัติงาน
อยูน้ัน ไดมีกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาองคประกอบดานสติปญญาใหเจริญ
งอกงาม  ไดแก  การจินตนาการ  ความคิดสรางสรรค  การใชเหตุผล  การแกปญหา เพ่ือเปน
พ้ืนฐานในการรับความรูตอไปโดยไมหยุดยั้ง และนําความรูไปใชไดอยางกวางขวาง  
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ในกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีที่ผูวิจัยสอน มีการถามคําถามเพื่อใหนักเรียนไดคิดและแสดง
ความคิดเห็น  ผูวิจัยพบวา การแสดงความคิดเห็นของนักเรียน มักจะตอบคําถามเลียนแบบเพื่อน  
ไมมีความคิดที่แปลกใหม ตอบคําถามซ้ําๆ กัน ผูวิจัยจึงสัมภาษณนักเรียนเพิ่มเติม  โดยการใช
คําถามวา  ถานักเรียนมีกระดาษ  1  แผน  นักเรียนจะนําไปทําอะไรไดบาง  พบวา  นักเรียนตอบ
คําถามคลายกัน  คือ  นําไปวาดรูป  พับจรวด ผูวิจัยจึงทําการสํารวจความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ชั้นอนุบาลปที่  2  และชั้นอนุบาลปที่  3  โรงเรียนเซนตยอแซฟ  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  จํานวน  163  คน ดวยแบบทดสอบความคิดสรางสรรค  โดยให
นักเรียนตอเติมภาพวงกลมใหเปนภาพที่สมบูรณมากที่สุด  ภายในเวลา  10  นาที  พบวา
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่  1  จํานวน  44  คน  มีนักเรียนที่มีความคิดสรางสรรคนอยจํานวน  26  
คน  คิดเปนรอยละ  59    นักเรียนชั้นอบุบาลปที่ 2  จํานวน  57  คน  มีความคิดสรางสรรคนอย
จํานวน 35  คน  คิดเปนรอยละ 61  และอนุบาลปที่  3  จํานวน  62  คน มีนักเรียนที่มีความคิด
สรางสรรคนอยจํานวน  21  คน  คิดเปนรอยละ  34   จากคะแนนความคิดสรางสรรคจะเห็นไดวา  
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  มีคะแนนความคิดสรางสรรคนอยกวานักเรียนชั้นอนุบาลปที่  1 และ 
ชั้นอนุบาลปที่  3  และเม่ือจําแนกตามความคิดสรางสรรค  2  ลักษณะ  พบวา  นักเรียนชั้น
อนุบาลปที่  2  มีคะแนนความคิดคลองแคลวนอย  เน่ืองจากมีปริมาณคําตอบนอย  จํานวน  27  
คน  คิดเปนรอยละ  47.37    คะแนนความคิดริเร่ิมนอยเนื่องจากไมคอยมีความคิดที่แปลกใหมที่
แตกตางจากความคิดคนอื่น  จํานวน 25  คน  คิดเปนรอยละ  43.86    จึงควรที่จะมีการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนเซนตยอแซฟ  เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร ใน  2  ดาน  คือ  ความคิดคลองแคลว  และความคิดริเริ่ม 
  การพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัยสามารถทําไดหลายวิธี  เชน  การจัด
กิจกรรมประสบการณสอน  การฝกฝน  การทํากิจกรรมศิลปะ  การวาดภาพ  การใหเด็กฟงนิทาน  
การเลนเกม  การฟงเพลง  การเคลื่อนไหวและจังหวะ ปริศนาทายคํา  การตั้งคําถามใหเด็กคิด
คําตอบหลาย ๆ ทาง  การใหเด็กเลนของเลนอยางอิสระ   วิธีการระดมพลังสมอง  การสอนใหคิด
ประดิษฐ  การใชแบบฝกวาดภาพทางศิลปะกับดนตรี และกิจกรรมดนตรี เปนตน  ในการวิจัยครั้ง
น้ี  ผูวิจัยใชกิจกรรมดนตรีในการพัฒนาความคิดสรางสรรคทั้งน้ีเพราะกิจกรรมดนตรีเปนการใช
การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะรวมเขากับการใหเด็กฟงนิทานประกอบเพลง  การใหเด็กคิด
ทาทางใหเปนไปตามลักษณะของทํานองเพลงตามความหมายของเนื้อเพลงที่ไดฟงเปนสิ่งที่เด็ก
ในวัยน้ีชอบ เด็กสามารถรับรูเสียงดนตรีที่เขามีความพึงพอใจและชวยใหมีความเขาใจและเกิดการ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดี ดังที่ ณรุทธ  สุทธจิตต ( 2544 : 133 )  กลาววา  กิจกรรมดนตรี  หมายถึง  
กิจกรรมตาง ๆ ทางดนตรีที่ผูจัดกิจกรรมกําหนดขึ้น  เพ่ือประโยชนในการเรียนรูดนตรีสําหรับผู
รวมกิจกรรมดนตรี  ทําใหเกิดความรูความเขาใจและทักษะดนตรี  องคประกอบของกิจกรรม
ดนตรี  ไดแก  ผูจัดกิจกรรม  ผูดําเนินกิจกรรม  ผูรวมกิจกรรม  และลักษณะหรือรูปแบบของ
กิจกรรม  กิจกรรมดนตรีมีหลากหลายเปนไปตามจุดประสงค  
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สภาพของการจัดกิจกรรม  และประเภทของกิจกรรมดนตรี ทําใหมีรายละเอียดขององคประกอบ
ตางกันไป  กิจกรรมดนตรีสามารถพัฒนาตัวแปรตาง ๆ ได ดังผลงานของ แมคนิล  
( Mcneill.1991 : 120 ) ที่ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะดนตรี  และการเคลื่อนไหวที่มีตอ
ความคิดสรางสรรคของเด็กวัย 4 – 6 ป ผลการวิจัยพบวา  เด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ
ดนตรีและการเคลื่อนไหวน้ัน  มีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้นหลังจากการไดรับการฝกโดยวิธีการ
หรือกระบวนการทางดนตรี  และสอดคลองกับงานวิจัยของ จงลักษณ  ชางปลื้ม ( 2541 : 104 ) 
ไดศึกษาความคิดสรางสรรคและความสามารถการวาดภาพจากกิจกรรมการวาดภาพประกอบการ
ฟงนิทานของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  ผลการวิจัยพบวา เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  
หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการฟงนิทาน  มีพัฒนาการความคิดสรางสรรค 
และความสามารถในการวาดภาพสูงขึ้น  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ธูปทอง ศรีทองทวม ( 2538 
: 90 )  ที่ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใชกิจกรรมทักษะดนตรีกับ
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามแผนการจัดประสบการณแบบปกติ ที่มีตอความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่  2  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  ผลการวิจัยพบวา  เด็กที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เนนทักษะดนตรี  มีความคิดสรางสรรคมากกวากลุมที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามแผนการจัดประสบการณแบบปกติ  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  
สุนทรี  สราญชาติ ( 2533 : 57 )  ที่ไดศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่เนนองคประกอบพื้นฐาน  พบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่เนนองคประกอบพื้นฐานและการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว
และจังหวะตามแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น   

 ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการใชกิจกรรมดนตรีที่มีตอความคิดสรางสรรค 
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  โรงเรียนเซนตยอแซฟ เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังทีไ่ดรับการใชกจิกรรม 
ดนตรี 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังทีไ่มไดรับการใช   
กิจกรรมดนตรี 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีกับ  
นักเรียนที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี 
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ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
 เพ่ือเปนแนวทางใหโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของกับนักเรียนไดแก ผูบริหาร และ
ครูผูสอน ที่มีความชํานาญแลว ไดนํากิจกรรมดนตรีไปใช ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่มีความคิดสรางสรรคนอย 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี  เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  โรงเรียนเซนต
ยอแซฟ  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา  2549 ที่มีความคิดสรางสรรคนอยจํานวน 
35 คน 
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  โรงเรียน
เซนตยอแซฟ เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2549  ที่มีความคดิสรางสรรคนอย  
จํานวน 16  คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย ( Simple  Random Sampling ) จากประชากร 
แลวสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 8  คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ  คือ  วิธีพัฒนาความคิดสรางสรรค  โดยใชกิจกรรมดนตรี 
  2.  ตัวแปรตาม     คือ  ความคิดสรางสรรค 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1. ความคิดสรางสรรค  หมายถึง    ความสามารถของนักเรียนในการผสมผสาน
ความรูจินตนาการและประสบการณ  ซ่ึงทําใหนักเรียนมีลักษณะที่สามารถคิดไดแปลกใหม  
แตกตางไปจากความคิดของบุคคลอื่น  สามารถคิดไดรวดเร็วและถูกตอง  ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ี
ผูวิจัยแบงเปน 2 ดาน คือ ความคิดริเร่ิม และความคิดคลองแคลว ดังน้ี 
  1.1  ความคิดริเร่ิม  ไดแก   ความสามารถทางสมองของนักเรียนในการคิด
สรางสรรคทาทางและตอบคําถามจากกิจกรรมที่กําหนดไดแปลกใหม  แตกตางไปจากความคิด
ของบุคคลอื่น  มีคุณคาและไมซํ้ากับคนสวนใหญ   
  1.2    ความคิดคลองแคลว  ไดแก   ความสามารถทางสมองของนักเรียนใน
การคิดสรางสรรคทาทางและตอบคําถามจากกิจกรรมที่กําหนดใหไดจํานวนมาก รวดเร็วและ
ถูกตองในเวลาที่กําหนด 
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 2.  กิจกรรมดนตรี  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี  โดยการใชการ
เคลื่อนไหวประกอบจังหวะและการใหนักเรียนฟงนิทานประกอบเพลง  โดยมีขั้นตอนในการฝก
เปน 3 ขั้นตอน  ดังน้ี 
  ข้ันตอนที่  1  ข้ันนํา   ผูวิจัยเตรียมความพรอมโดยการเปดเพลงใหนักเรียนทํา
ทาทางประกอบ  แลวใชคําถามเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบ  
จากนั้นผูวิจัยบอกจุดประสงคของการฝกกิจกรรมในครั้งน้ี 
  ข้ันตอนที่  2  ข้ันฝก ผูวิจัยดําเนินการฝกกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคดิสรางสรรค  
ดังน้ี 

2.1  ผูวิจัยเปดเพลงหรือนิทานประกอบเพลง ใหนักเรยีนฟง 
         2.2  เม่ือเพลงหรือนิทานประกอบเพลงจบผูวิจัยใหนักเรียนคิดหาคําตอบ
ใหไดคําตอบที่แปลกใหม ตางจากความคิดของคนอื่น คิดหาคําตอบไดมาก รวดเร็วและถูกตองใน
เวลาที่กําหนด โดยบอกคําตอบกับผูวิจัยและผูวิจัยเปนผูจดบันทึกคําตอบไว 
        2.3  ผูวิจัยคัดเลือกผลงานของนักเรียน โดยการฝกแตละครั้งจะเลือก
กลุมตัวอยางจํานวน  2  คน  มานําเสนอหนาชั้น และผูวิจัยใหคําแนะนําตอผลงานนั้น    
             วิธีการคัดเลือกนักเรียนที่นําเสนอผลงานหนาชั้นจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมและไมซํ้ากันในแตละครั้ง เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดนําเสนอผลงาน 
             ในการฝกแตละครั้งผูวิจัยจะฝกครั้งละ 1 ประเภท  โดยเริ่มจากเพลง ครั้ง
ตอไปจะเปนนิทานประกอบเสียงเพลง สลับกันไป 

ข้ันตอนที่  3  ข้ันสรุป    ผูวิจัยใหนักเรยีนรวมกันสรปุผลจากการทํากิจกรรมทุก
ครั้ง  โดยผูวิจัยเปนผูถามนาํ  หลังจากนั้นผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมใหนักเรียนฟง 

  
4.  กลุมทดลอง  หมายถึง  นักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  โรงเรียนเซนตยอแซฟ   

เขตยานนาวา  ที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรี  จํานวน  8  คน 
                      

5.  กลุมควบคุม  หมายถึง  นักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  โรงเรียนเซนตยอแซฟ   
เขตยานนาวา  ที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี  จํานวน  8  คน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 

 การใชกิจกรรมดนตรีทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้น  ผูวิจัยจึงขอ
ตั้งสมมติฐาน  ดังน้ี 
 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 1.  นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นหลังจากไดรับการใชกิจกรรมดนตรี 
 2.  นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นหลังจากที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี 
 3.  นักเรียนที่ไดรับการใชกจิกรรมดนตรีมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นกวานักเรียนที่ไมได
รับการใชกิจกรรมดนตรี 
 
  
 

 
ความคิดสรางสรรค 

 
 1. ความคิดริเร่ิม 
 2. ความคิดคลองแคลว 

 
 
การไดรับการใชกิจกรรม

ดนตร ี
( กลุมทดลอง  ) 

 
การไมไดรับการใช
กิจกรรมดนตรี 
( กลุมควบคุม ) 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงเปน 

หัวขอดังตอไปน้ี 
1.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับกจิกรรมดนตรี 

  1.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดนตร ี
  1.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดนตร ี

2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
  2.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
  2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
 
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมดนตร ี
 1.1  เอกสารที่เก่ียวของกับกิจกรรมดนตรี 
  1.1.1  ความหมายของกิจกรรมดนตรี 
 พงศลดา  ธรรมพิทักษกุล (  2539 : 17  )  กลาววา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรีควรใหประสบการณดานตาง ๆ เปนการใหเด็กเกิดทักษะดนตรีหลาย ๆ ดาน ทักษะดนตรี
ดังกลาวประกอบดวย  การฟง  การรองเพลง  การอาน  เขียนโนต  การเคลื่อนไหวรางกาย  การ
เลนเครื่องดนตรีและการคิดสรางสรรค 
  ณรุทธิ์  สทุธจิตต  (  2544  :  133  ) กลาววา  กิจกรรมดนตรี  หมายถึง  กิจกรรมตาง 
ๆ ทางดนตรีที่ผูจัดกิจกรรมกําหนดขึ้น  เพ่ือประโยชนในการเรยีนรูดนตรีสําหรับผูรวมกิจกรรม
ดนตรี  ทําใหเกิดความรูความเขาใจและทักษะดนตรี  องคประกอบของกิจกรรมดนตรี  ไดแก  ผู
จัดกิจกรรม  ผูดําเนินกิจกรรม  ผูรวมกิจกรรม  และลกัษณะหรือรูปแบบของกิจกรรม  กิจกรรม
ดนตรีมีหลากหลายเปนไปตามจุดประสงค  สภาพของการจัดกิจกรรม  และประเภทของกิจกรรม
ดนตรีทําใหมีรายละเอียดขององคประกอบตางกันไป 
  จากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวา กิจกรรมดนตรี  หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดนตรีควรใหประสบการณดานตาง ๆ เปนการใหเด็กเกิดทักษะดนตรหีลาย ๆ ดาน 
ทักษะดนตรีดังกลาวประกอบดวย  การฟง  การรองเพลง  การอาน  เขียนโนต  การเคลื่อนไหว
รางกาย  การเลนเครื่องดนตรีและการคดิสรางสรรค  กิจกรรมตาง ๆ ทางดนตรีที่ผูจัดกิจกรรม
กําหนดขึ้น  เพ่ือประโยชนในการเรียนรูดนตรีสําหรับผูรวมกิจกรรมดนตรี  ทําใหเกิดความรูความ
เขาใจและทักษะดนตรี  องคประกอบของกิจกรรมดนตรี  ไดแก  ผูจัดกิจกรรม  ผูดําเนินกิจกรรม  
ผูรวมกิจกรรม  และลักษณะหรือรูปแบบของกิจกรรม   
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   1.1.2  ความสําคัญและคุณคาของดนตรี 
  วิรัช  ซุยสูงเนิน  ( 2520 : 99 ) กลาววา  ภาษาของมนุษยชาติ  มีความแตกตางกันไป
ตามเผาพันธุ  และภูมิลําเนาของแตละชาติ  ชาติใดเจริญรุงเรือง  ภาษาของแตละชาติน้ันก็จะเปน
ที่รูจักกันอยางแพรหลาย  ในภาษาตาง ๆ เหลานี้  มีภาษาหนึ่งที่ทุกชาติรูความหมายกันได  ภาษา
น้ัน คือ  ภาษาดนตรี  แมวาภาษาของแตละชาติจะไมเหมือนกัน  แตภาษาดนตรีจะกอใหเกิด
ความรูสึกเดียวกันในดานอารมณ ( Emotion )  เชน ความรัก  ความเศรา  ความโกรธ  ความ
ตื่นเตน  ความดีใจ  ความเสียใจ ฯลฯ โดยไมเลือกชาติ ดังนั้นจึงกลาวไดวา  “ดนตรีเปนภาษาสากล”   
 กรรณิการ  สัจกุล ( 2532 : 32 – 33 ) กลาวไววา  กรมขุนชัยนาทนเรนทร  ไดทรงเนน
ถึงความสําคัญของดนตรีไวดังน้ี  “.....ดนตรี( Music ) เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางหนึ่ง  เพราะ
เปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจนิสัยสันดาลของมนุษย  และเปนกระจกเงาไวฉายจิตตใจ  ความรูสึก
และนิสัยสันดาลของชนทุกชาติใหประจักษแกโลกเชนเดียวกับศิลปกรรมปราณีต  ชนทุกชาติจึงได
บํารุงใหเจริญขึ้นตลอดมา  ผูที่ประพันธดนตรีดี ๆมีชื่อเสียงโดงดัง นับถือกันเปนศาสตรทั่วโลก  
ดนตรีที่ดีแทแพรหลายไปทั่วโลกเปนสมบัติสากล  เปนเครื่องผูกพันนานาชาติใหติดตอเขาใจและ
ปรองดองกันไดเชนเดียวกับศาสนา  ดนตรีเปนเครื่องเชิดหนาชูตาของชนผูมีดนตรี  ประเทศ
รุงเรืองแทบทุกประเทศมีดนตรีสอนหลายชั้น เปนกิจลักษณะตลอดจนเปนวิทยาลัยชั้นสูง สงเสริม
ดนตรีใหสูง ยั่วใหมีผูประพันธดนตรีมากขึ้นทุกทีหาไดหยุดนิ่งอยูไม  จากขอความ ดนตรีเปนสิ่งที่
กลอมเกลาจิตใจ หากตองการจะพัฒนาสภาพจิตใจ  ความรูสึกของชนทุกชั้นใหดีขึ้น  ควรอยางยิ่ง
ที่จะตองหันกลับมาใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดนตรี   
 จากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวาภาษาของมนุษยชาติ  มีความแตกตางกนัไปตาม
เผาพันธุ  และภูมิลําเนาของแตละชาติ  ชาติใดเจริญรุงเรือง  ภาษาของแตละชาติน้ันก็จะเปนที่
รูจักกันอยางแพรหลาย  ในภาษาตาง ๆ เหลานี้  มีภาษาหนึ่งที่ทุกชาติรูความหมายกันได  ภาษา
น้ัน คือ  ภาษาดนตรี  ดนตรีเปนเครื่องเชิดหนาชูตาของชนผูมีดนตรี  ประเทศรุงเรืองแทบทกุ
ประเทศมีดนตรีสอนหลายชั้น หากตองการจะพัฒนาสภาพจิตใจ  ความรูสึกของชนทุกชั้นใหดีขึ้น  
ควรอยางยิ่งทีจ่ะตองหันกลบัมาใหความสําคัญเกี่ยวกบัเรื่องดนตรี   
   
  1.1.3  เด็กกับดนตรี 
 ดนตรีคือภาษาหนึ่งซ่ึงใชถายทอดความรูสึก ที่ภาษาในลักษณะอื่นไมสามารถถายทอด
ได แทนที่จะเปนคําพูดหรือทาทาง ดนตรีใชเสียงและจังหวะเปนสื่อในการถายทอดความรูสึก  
โดยนัยแหงภาษาที่คนสื่อสารกัน  ดนตรีจึงเปนสิ่งที่เด็กควรเรียนรู  เด็กแรกเกิดเริ่มใหมไดยิน
เสียงตาง ๆ ที่เขาไมสามารถเขาใจได  แมกระน้ันก็ตามภายในเวลาสองสามปใหหลังเด็กแรกเกิด
เริ่มมีความเขาใจภาษาที่ใชสื่อสารและภาษาดนตรีบิดามารดาและผูที่อยูใกลชิดจึงมีพัฒนาการทาง
ดนตรีไดอยางมาก 
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 บุคคลทั่ว ๆ ไปมักรูสึกวาดนตรีมีประโยชนตอเด็ก  อยางไรก็ตามคงมีนอยคนที่เขาใจ
บทบาทของดนตรีกับเด็กปฐมวัยอยางแทจริง และแมวาบุคคลบางคนทราบถึงการใหการศึกษา
ดานดนตรีกับเด็ก  แตก็มีหนังสือไมกี่เลมที่กลาวถึงดนตรีกับเด็กปฐมวัย  จึงเปนการสมควรอยาง
ยิ่งที่พอแมควรที่จะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองน้ี  เพ่ือประโยชนในการจัดสภาพแวดลอม
 ตั้งแตอยูในครรภมารดาเมื่อหัวใจของทารกเริ่มเตน  การรับรูเร่ืองจังหวะเริ่มมีขึ้นโดย
อัตโนมัติ  ในราว  5  เดือน  เม่ืออวัยวะเกี่ยวกับการไดยินพัฒนาเต็มที่  ทารกเริ่มไดยินเสียง        
ตาง ๆ ในชวงนี้ถาพอแมเปดเพลงใหทารกในครรภฟง  ยอมชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดนตรีได
 พอแมควรใหความสนใจในการสงเสริมพัฒนาการดานดนตรีของเด็ก  โดยทั่วไปพอแม
หรือผูดูแลเด็กในวัยน้ีมักใชดนตรีเพ่ือสนองจุดมุงหมายแตกตางกันออกไป  เชน  ใหกลอมเด็ก
เวลานอน  ใชในการทําใหบรรยากาศของการรับประทานอาหารดีขึ้น  ใชในการฉลองวันเกิด  หรือ
งานอ่ืน ๆ ใชในการทําใหบรรยากาศการเรียนหนังสือสนุกสนาน  ใชในการถายทอดความรูสึกของ
เด็กผานการเคลื่อนไหว  หรือเขาจังหวะประกอบเพลง  ใชในการพัฒนาระบบการทํางานของ
กลามเน้ือ  ใชพัฒนาทักษะทางดานการเขากลุมหรือดานสังคม  และใชในการพัฒนาแนวคิดทาง
ดนตรี  เชน  ชา เร็ว สูงต่ํา  ดังคอย  เปนตน  ถาจะกลาวถึงคุณคาของดนตรีที่มีตอเด็กในวัยน้ีจึง
พอจะสรุปไดดังน้ี 
 1.  ดนตรีชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคและจิตนาการของเด็ก ดนตรีเปนตัวกระตุนให
เด็กทดลองและแสดงออกโดยใชดนตรีเปนสื่อ 
 2. ดนตรีชวยพัฒนาดานการตอบสนองทางอารมณของเด็ก  เน่ืองจากประสบการณ
ดนตรีเราใหเด็กแสดงออกทางอารมณ 
 3. ดนตรีชวยพัฒนาดานปญญา  โดยเหตุที่ดนตรีเปนสื่อทําใหเด็กคิดและทําความ
เขาใจกับเรื่องของเสียง  และชวยพัฒนาดานการรับรูตลอดจนการเชื่อมโยงแนวคิดตาง ๆ  
 4. ดนตรีชวยพัฒนาดานภาษา  เม่ือเด็กชอบและตองการรองเพลง  การเรียนรู
ทางดานภาษาจึงเปนทักษะพื้นฐานที่เด็กตองเรียนรูไปดวย นอกจากนี้เด็กยังใชภาษาเปนสื่อใน
การอธิบายความรูสึกตอดนตรี  ซ่ึงทําใหเด็กมีพัฒนาการดานการใชภาษามากขึ้นดวย 
 5. ดนตรีชวยพัฒนาการดานรางกาย  เน่ืองจากประสบการณทางดนตรีเกี่ยวของกับ
การรองเพลง  การเลนเครื่องดนตรี  การเขาจังหวะ  สิ่งเหลานี้ชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดาน
กลามเนื้อตาง ๆ ดีขึ้น 
 6. ดนตรีชวยพัฒนาความเปนเอกัตบุคคล  เน่ืองดวยประสบการณทางดนตรีชวยให
เด็กรูจักและเขาถึงความรูสึก ความสามารถของตนเอง  และยังชวยใหเด็กเขาใจเอกลักษณของ
วัฒนธรรมของตนเองดวย 
 7. ซ่ึงเปนขอที่สําคัญที่สุด คือ  ดนตรีซ่ึงเปนโสตศิลป ชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดาน
สุนทรีย  ซ่ึงนําไปสูความซาบซึ้งในดนตรีตอไป  ดนตรีชวยใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณสุนทรีย  
โดยการตอบสนองตอองคประกอบดนตรี  เชน  ทํานอง  จังหวะ  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ชวยใหเด็กรูซ้ึงถึง
ความสวยงามความเต็มอ่ิมในอารมณและความงอกงามทางการรับรู  สิ่งเหลานี้มักถูกละเลยใน
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การใหการศึกษาทั่วไปกับเด็ก  การที่เด็กมีประสบการณทางดนตรีชวยเติมความรูสึกและความ
ตองการของเด็กใหเต็ม  ซ่ึงทําใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณ  มีจิตใจเจริญงอกงาม
ละเอียดออนควบคูไปกับความคิดความอานทางวิชาการดานอ่ืน ๆ  
  จึงอาจกลาวไดวา  การเรียนรูดนตรีของเด็กในวัยน้ีมีจุดมุงหมายที่สําคัญคือชวยใหเด็ก 
รูซ้ึงถึงคุณคาทางอารมณอันเนื่องมาจากดนตรี     เขาใจถึงรูปแบบของเสียงและจังหวะของดนตร ี
 แสดงออกทางดนตรีตามความรูสึกที่เกิดขึ้น     สนุกสนานไปกับดนตร ี  และไดสัมผัสกับความ
พึงพอใจทางสุนทรียอันเนือ่งมาจากดนตร ี
 การเรียนรูดนตรีของเด็กพัฒนาไปไดมากนอยขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทั้งทางบานและ
ทางโรงเรียน  เกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางบาน  พอแมสามารถจัดสภาพแวดลอมที่อํานวยความ
สะดวกตอการพัฒนาการดานดนตรีไดดวยการจัดมุมหน่ึงของบานใหเปนที่เลนและทํากิจกรรม
ทางดนตรี  ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมการฟง  การรอง  การเคลื่อนไหว  การเลนดนตรี  และการ
สรางสรรคทางดนตรี  ที่มุมดนตรีควรเปนพ้ืนที่กวางพอที่เด็กเคลื่อนไหวทําอะไรได  สิ่งตาง ๆ ที่
ควรมี ไดแก  เครื่องเลนแผนเสียง  หรือเครื่องเลนเทป  พรอมทั้งแผนเสียงเทปเพลงตาง ๆ 
สิ่งของทั้งหมดนี้ควรเปนของที่มีคุณภาพและอยูในสภาพดีนอกจากนี้ควรจะมีระนาด หรือคียบอรด  
เครื่องประกอบจังหวะแบบตาง ๆ ที่อาจหาซื้อได เครื่องดนตรีงาย ๆ ที่ทําขึ้นเอง เชน กลอง กรับ  
กะลามะพราว  ชอน  หมอ  ฝาหมอ  เปนตน 
 นอกจากนี้การจัดสภาพแวดลอมทางดนตรีที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและพัมนาการทาง
ดนตรียอมชวยใหเด็กปฐมวัยมีพ้ืนฐานทางดนตรีที่ม่ันคง  ซ่ึงเปนรากฐานในการเรียนดนตรีตอไป  
นอกจากนี้การที่พอแมสงเสริมใหบุตรหลานของตนเองมีประสบการณทางดนตรีชวยใหเด็กมี
พัฒนาการดานตาง ๆ ดีขึ้นดวย  เชน  ดานความคิดสรางสรรค  พัฒนาการทางดานอารมณ  และ
พัฒนาการทางดานรางกาย  ซ่ึงทําใหเด็กพัฒนาไปสูความสมบูรณในทุกดานตอไปโดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานความซาบซึ้งในสุนทรียรสของดนตรี  จึงเปนการสมควรที่พอแมควรคํานึงถึง
สภาพแวดลอม  และพัฒนาการทางดนตรีของบุตรธิดา  และชวยใหเด็กมีพัฒนาาการทางดนตรี
ตามความสามารถและความถนัดของแตละคน ( ณรุทธ  สุทธจิตต. 2541 )    
 1.1.4   แนวการจัดกิจกรรมดนตรีในระดับปฐมวยั 
 เด็กในระดับปฐมวัยควรไดรับการพัฒนาทางดานเจตคติที่ดีควบคูไปกับสาระดนตรี  
ทั้งน้ีเพ่ืปลูกผังใหผูเรียนสนใจและรักดนตรี  ซ่ึงนําไปสูความซาบซึ้งในดนตรีตอไป  การเรียนการ
สอนดนตรีควรคํานึงถึงพัฒนาการของผูเรียนเสมอ 
   1.1.4.1  ขอควรคํานึงในการจัดกิจกรรมดนตร ี
   การจัดกิจกรรมดนตรีสําหับเด็กปฐมวัยมีขอควรคํานึงหลายประการ ดังน้ี 
   1. กิจกรรมดนตรีควรเปนกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมดานดนตรีใน
ระยะแรก  และการเรียนเน้ือหาดนตรีไดบางในเวลาตอมา 
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   2.  กิจกรรมดนตรีควรเปนกิจกรรมที่เนนเกี่ยวกับความสนุกสนานเพื่อ
ปลูกฝงเจตคติที่ดีตอดนตรี  โดยมีขั้นตอนตอเน่ืองและอยูในรูปแบบเดียวกัน  เพ่ือสรางเสริม
แนวคิด และเน้ือหาตลอดจนทักษะดนตรีในขั้นพ้ืนฐานทุกทักษะ ซ่ึงไดแก การฟง การรอง การ
เคลื่อนไหว การเลน ( เครื่องตี ) การสรางสรรค และการอาน โดยเฉพาะการฟงและการรองเปน
ทักษะที่ควรเนนเสมอ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะดนตรีอ่ืน ๆ ตอไป การฟงและการรอง
อยางถูกวิธีและมีคุณภาพจึงเปนสิ่งจําเปน 
   3. กิจกรรมดนตรีควรเนนที่การปฏิบตัิเพราะเด็กในวยัน้ีไมชอบอยูน่ิงเฉย 
กิจกรรมตาง ๆ ที่เปนทักษะดนตรีจึงเปนสิ่งที่เหมาะสมกับผูเรียนเปนอยางดีอยูแลว 
   4.  กิจกรรมดนตรีควรผสมผสานกันอยางกลมกลืนเพ่ือใหผูเรียนได
สัมผัสทักษะดนตรีตาง ๆ อยางครบถวน  โดยผูเรียนควรไดปฏิบตัิทกัษะตาง ๆ ในรูปของ
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงในแตละชวงของกิจกรรมดนตรีควรกินเวลาประมาณ 20 – 30 นาที 
ตอ 1 คาบ โดยใน 1 สัปดาหควรมีกิจกรรมดนตรีประมาณ 2 – 3 คาบ เปนอยางนอย 
   5.  สื่อในการจัดกิจกรรมดนตรีควรอยูในสภาพสมบูรณ  และควรใชของ
จริงเพ่ือสรางความสนใจใหกับผูเรียน  เชน  การเรียนเร่ืองเครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ ถาผูเรียนมี
โอกาสสัมผัสกับของจริง  ไดฟงเสียงดนตรีจากการแสดงสด จะเปนสิ่งที่ดีมาก 
 1.1.4.2  จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมดนตร ี
   จุดมุงหมายในการจัดกิจกรรมดนตรีสําหรับเด็กในระดับปฐมวัยควรครอบคลุม
ถึงสิ่งตอไปน้ี 
   1.  การฟงเสียงธรรมชาติ  การฟงเสียงดนตรี 
   2.  การรองเพลง  โดยเนนคุณภาพการรองเพลงใหไพเราะตั้งแตตน 
   3.  การเคลื่อนไหวรางกายเขากับจังหวะดนตรี 
   4.  การแสดงออกถึงความสม่ําเสมอของจังหวะ 
   5. การแยกแยะลักษณะของระดับเสียง  และลักษณะของเสียงในเรื่อง  
ความดังคอยและความรูสึกตาง ๆ ของดนตร ี
   6.  การสรางสรรคดานการเคลื่อนไหว  การตบจังหวะ  และการ
สรางสรรคดานทํานอง 
   7.  การอานสัญลักษณหรือภาพสื่อความหมายเกี่ยวกบัเสียง  และดนตร ี
   1.1.4.3  เน้ือหาในการจัดกิจกรรมดนตรี 
 เน้ือหาของกิจกรรมดนตรีควรเปนเรื่องเก่ียวกับการเตรียมความพรอม  ไดแก  การ
เรียนรูเกี่ยวกับเสียงรอบ ๆ ตัว  จังหวะของการพูด  การเดิน  ความเร็ว – ชา  ความสม่ําเสมอ
ของจังหวะ  และเนื้อหาดนตรีในระดับพ้ืนฐาน  เชน  การรักษาจังหวะใหสมํ่าเสมอ  จังหวะเนน  
จังหวะเบา  ความดัง – คอย ความสูง – ต่ํา จังหวะหยุด จังหวะของทํานอง  และสัญลักที่ใชใน
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การอานซึ่งเปนสัญลักษณงาย ๆ สื่อความหมายอยางชัดเจนมิใชเปนสัญลักษณดนตรี  ถาผูเรียน
มีความพรอมในทุกดานดีพอควรแลว  การใหสาระดนตรีขั้นพ้ืนฐานเปนสิ่งที่ควรกระทํา 
  1.1.4.4  กิจกรรมการสอนดนตร ี
 กิจกรรมการสอนดนตรีควรใชเทคนิควิธีสอนตาง ๆ เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมาก
ที่สุด เทคนิควิธีพ้ืนฐานที่ใชกับผูเรียนในระดับปฐมวัย  ไดแก  การเปดโอกาสใหผูเรียนคนควา  
สํารวจสิ่งที่จะเรียนรูดวยตนเอง  ใชการปฏิบัติเปนพ้ืนโดยผูสอนคอยชี้แนะหรือชี้นําเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้การเรียนแนวคิดดนตรีควรกระทํา
ซํ้าซาก  โดยเปลี่ยนกิจกรรมไปเพื่อย้ําใหผูเรียนเขาใจแนวคิดดนตรีน้ัน ๆ อยางแทจริงและม่ันคง 
 การรองเปนกิจกรรมที่ควรเนนเสมอควบคูไปกับสมาธิในการฟง เพ่ือชวยใหผูเรียนมี
โอกาสพัฒนาแนวคิดดานทํานอง  และจังหวะที่ดีตั้งแตเริ่มเรียนดนตรี 
 การสรางเร่ืองราวในลักษณะนิทานเพลง  หรือนิทานที่เกี่ยวของกับดนตรีเปนสิ่งที่ชวย
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่ง ๆ ตาง ๆ ไดเปนอยางดี  กิจกรรมดนตรีจึงควรสัมพันธเกี่ยวของกับ
นิทาน การแสดงละครในลักษณะตาง ๆ ดวย  ( ณรุทธ  สุทธจิตต. 2534) 

   1.1.5 ทฤษฎีการเรียนรูกับการสอนดนตรี 
 การศึกษาทฤษฎีการเรียนรูยอมชวยใหการสอนดนตรีมีประสิทธิภาพขึ้นได ทั้งน้ีเปน
เพราะผูสอนจะมีความเขาใจในกระบวนการการเรียนรูของผูเรียน และสามารถจัดการสอนดนตรี  
ไดเหมาะสมกับผูเรียนมากขึ้น 
   1.1.5.1  ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมานุษยนิยม 
 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมานุษยนิยม  ใหความสําคัญกับความรูสึกของผูเรียนในการเรยีนรู
มากที่สุด  โดยกลาววา  ผูเรียนจะเรียนรูไดดีเม่ือผูเรียนมีสวนในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู  
ในกระบวนการเรียนรูผูเรียนสามารถเลือกเรียนสิ่งตาง ๆ ไดตามความสนใจ  โดยไมมีการบังคับ  
การควบคุมใหเรียนรู  ผูเรียนเปนผูเลือกสรรและกําหนดการเรียนรู  ลงมือกระทําสิ่งตาง ๆ ดวย
ตนเอง  มีอิสระในการคิดสรางสรรค  และจิตนาการไดอยางกวางไกล  รวมทั้งมีสวนรวมในการ
ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง  โดยรูจักการตั้งหลักเกณฑในการประเมินผลที่ถูกตองเหมาะสม  
ดวยบทบาทของผูเรียนที่เปนศูนยกลางของการเรียนรู  ผูเรียนแตละคนจึงสามารถเรียนรูไดตาม
ความสามารถของตนเองไมจําเปนที่จะเรียนรูเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกัน  ดังเชน  การเรียนรูใน
หองเรียนทั่วไปตามสถานศึกษาตาง ๆ ที่เรียกวาระบบโรงเรียน 
  บทบาทของผูสอนยอมเปลี่ยนไปจากบทบาทเดิมตามรูปแบบการสอนที่คุนเคยปฏิบัติ
กัน  ผูสอนเปนเพียงผูสนับสนุนการเรียนรู  ไดแก  การชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปตาม
แนวทางที่ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  ทําใหการเรียนมีความหมายนาสนใจ  เปนผูสราง
บรรยากาศใหการเรียนรูเกิดขึ้นในความรูสึก  มิใชเปนการเรียนรูเพ่ือสาระเพียงอยางเดียว  
กลาวคือ  เนนจิตพิสัยเทาเทียมกับพุทธิพิสัย  ไมบังคับขูเข็ญผูเรียนไมวาในสถานการณใด  ชวย
ใหผูเรียนรูจักกําหนดแนวทางการประเมินผลดวยตนเองอยางมีหลักเกณฑ  และใหผูเรียน
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คํานึงถึงความเปนตัวของตัวเอง  โดยยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ไวที่จะเรียนรูความ
ตองการของผูอ่ืนที่อาจแตกตางจากความตองการของตนเองได 
  นักจิตวิทยาที่สําคัญในกลุมมานุษยนิยม  ไดแก  มาสโลว ( Abrahum H. Maslow )          
รอเจอร (  Rogers )    และคอมบส ( Combs ) สาระสําคัญของทฤษฎีกลุมมานุษยนิยมพอสรุป
ไดดังน้ี 
 1. สรางสัมพันธภาพอันดีใหเกิดขึ้นระหวางผูสอนและผูเรียน  เพ่ือใหผูเรียนมีความ
สบายใจมั่นใจ  วางใจที่จะเรียนรูดวยความรูสึกความตองการของผูเรียนเอง  ไมมีความกลัวเกรง
ผูสอน 
 2.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนพบ เรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองตามความสนใจ สมัครใจ  
ไมมีการบังคับโดยผูสอนเปนผูสนับสนนุสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนดวยตนเอง  
มิใชจากการบงัคับ  ขูเข็ญ 
 3.  ผูสอนมีบทบาทเปนผูชวยเหลือ แนะนํา ใหกําลังใจ ชวยใหผูเรียนมีความสบายใจ
ในการเรียน  เกิดแรงจูงใจภายในที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง รูจักใฝหาความรูไปตลอดชวีติ 
 4. ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง  โดยผูสอนเปนผูชวยเหลือใหผูเรียนตระหนักถึง
การประเมินผล  รูจักการสรางหลักเกณฑสําหรับการประเมินผล  มีความเขาใจและประเมินผล
ดวยตนเองดวยความซื่อสัตยยุติธรรม 
 5.  เห็นความสําคัญของตนเองเทาเทียมกับความสําคัญของผูอ่ืน  รูจักยอมรับในความ
เปนเอกัตบุคคล  เคารพ  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีเหตุผลในการถกเถียงแสดงความคิดเห็น  
มิใชถือวาความคิดเห็นของตนเองถูกตองเหมาะสมที่ทุกคนจําเปนตองยอมรับเสมอไป 
  1.1.5.2  ทฤษฎีมานุษยนิยมกับการสอนดนตรี 
 ในการสอนดนตรีจะตองใหอิสระกับผู เรียน เนนการใหผู เรียนเปนตัวของตัวเอง
สรางสรรค งานดนตรีตามความคิด  จินตนาการของตนเอง  หรือในการสอนทักษะดนตรีซ่ึงเปน
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนแตละคนอยูแลว  ผูสอนสามารถนําหลักการของทฤษฎีน้ีมาใชได
อยางดี  ไดแก  การใหผูเรียนเลือกศึกษาเพลงดวยตนเอง  โดยผูสอนเปนผูคอยชวยเหลือให
คําแนะนํา  โดยไมบังคับขูเข็ญ  ดุดา  วากลาวผูเรียน  ตรงกันขามผูสอนควรหากลวิธีที่ชวยให
ผูเรียนเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยความสนใจและชี้แนะใหผูเรียนเขาใจ  มีหลักในการประเมินผลการ
ปฏิบัติทักษะดนตรีดวยตนเองอยางถูกตองยุติธรรมไมเขาขางตนเอง ( ณรุทธ  สุทธจิตต. 2541 ) 
 

 1.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมดนตร ี
  1.2.1  งานวิจัยในตางประเทศ 

 ลิทแมน , เครก ; และสตีเวน ( Litman , Craig ; & Steven. 1966 ) ไดทดสอบผลของ
ดนตรีปอปโดยเฉพาะเจาะจงลงไปในดนตรีแร็พตอความกาวราวในเด็กโรงเรียนปฐมศึกษา  
เด็กผูชาย 60 คน ในเกรด 3 – 5  ไดถูกจับเปนคู  แตละคูก็จะถูกมองใน 2 ระยะ ระหวางใน
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ระยะแรก  แตละคูก็จะตอบในแบบประเมิน สอบถามถึงความชอบดนตรีของพวกเขา  หลังจากนั้น
ก็จะทําการทดสอบ Pretest โดยการเลน เกมตู  Hockey 5 นาที  ระหวางในระยะที่ 2 แตละคูก็จะ
มอบหมายใหทํางาน  Cooperative  Mapping และตามดวยการเลนเกม Hockey ตอ  ในแตละคูก็
จะถูกบันทึกวีดีโอไวจากทั้ง 2 ระยะ เพ่ือที่จะทดสอบดูความถี่ของพฤติกรรมที่กาวราวทางคําพูด
และทาทาง  พบวา  การเปดเพลงแร็พมีผลนอยตอพฤติกรรมกาวราวในระยะสั้นในกลุมน้ี  
โดยเฉพาะคูในกลุมที่ไดรับการฟงเพลงในแบบนี้ที่ มีเน้ือเพลงคอนขางที่จะแสดงถึงการมี
พฤติกรรมกาวราวทางทาทางเพิ่มขึ้นจากการทดสอบ  Pretest มากกวาในอีก 2 กลุม  ความถี่
ของความกาวราวทางทาทางยิ่งมีมากในชวงของการมีการแขงขันมากกวาในชวงที่มีการรวมมือ
กันในแตละคูทั้งในกลุมที่ไดรับการฟงแบบทั้งมีเน้ือและไมมีเน้ือเพลง  ยิ่งไปกวานั้น   กลุมที่ไดรับ
การฟงเพลงในแบบที่มีเน้ือเพลงนั้นก็จะมีอัตราแสดงพฤติกรรมกาวราวทางทาทางมากกวาในกลุม
ที่ไดรับการฟงเพลงในแบบที่ไมมีเน้ือเพลงในชวงของการแขงขันอีกดวย    
 แมคโดเวล ( Mcdowell. 1974 : 54 ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการเรียนรู
ดนตรีสําหรับเด็กกอนวัยเรียน  อายุ  4 – 5 ป  ผลการศึกษาพบวาการจัดโปรแกรมการเรียนรู
ดนตรีเพียงระยะเวลาสั้นจะไมชวยใหเด็กมีพัฒนาการดานดนตรีแตอยางใด และควรสอดแทรก
กิจกรรมดานดนตรีไวในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดานภาษา  
ดานรางกาย  และเรียนรูดานอ่ืน ๆ  
 แฟรง  เคนเบอรเกอร  ( Frankenber. 1979 : 43 )  ไดศึกษาผลของการใชดนตรี
รวมกับการฝกอบรมผอนคลายกับเด็กวัย 9 – 10  ป  ที่มีการเรียนรูและมีความกาวราว  ผล
การศึกษาปรากฏวา  การใชดนตรีรวมกับการฝกอบรมผอนคลาย  ชวยทําใหเด็กมีการเรียนรูดีขึ้น
และความกาวราวลดลง 

 เวลล ; และ คณะ ( Well ; & others. 1991 )  ไดศึกษาเกี่ยวกับดนตรีที่นิยม ( Popular 
Music )  ที่มีตออารมณของเด็กวัยรุน  จากการติดตามผลหลังการศึกษาในเรื่องของสื่อทางดนตรี  
พบวา  ดนตรีน้ันจัดเปนสื่อสารมวลชนที่มีพลังอยางมาก  ที่กระทบโดยตรงตออารมณ   
( ความตื่นเตน  ความสุข  ความรัก )  ในเด็กมัธยมปลาย  และพบวาผูหญิง  คอนขางมากจะมี
การเชื่อโยงอารมณกับดนตรี  และใชดนตรีเพ่ือในการจัดการอารมณ    

   
1.2.2  งานวิจัยในประเทศ 

 เลิศ  อานันทนะ ( 2528 : 129 ) ไดทดลองนําเสียงดนตรีมาใชประกอบการสอนอยาง
สรางสรรคทางศิลปะสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 – 4 ผลปรากฎวาเสียงดนตรีสามารถ
สงเสริมพัฒนาการทางอารมณของเด็ก  เสริมสรางความคิด  จินตนาการ  ชวยกระตุนใหมีการ
แสดงออกในทางสรางสรรค  สงเสริมใหมีความสัมพันธระหวางประสาท  ตา  หู  กลามเนื้อมือ ให
สอดคลองกับการใชความคิด นอกจากนั้นยังทําใหเหน่ือยชาและคลายความเครียด    
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 จันทรเพ็ญ  สุภาผล  ( 2535 : 72 – 73 )  ไดศึกษาการเลานิทานประกอบดนตรีและ
นิทานประกอบภาพควบคูกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลือ  ที่สงผลตอพฤติกรรมทาง
สังคมของเด็กปฐมวัย  กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัย  อายุ  5 – 6 ป  จํานวน  30  คน  พบวาเด็ก
ปฐมวัย  ที่ไดฟงนิทานประกอบดนตรี  และนิทานประกอบภาพควบคูกับกิจกรรมสงเสริม
พฤติกรรมการชวยเหลือ  มีพฤติกรรมทางสังคมสูงกวาการทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .01  
และพบวา  เด็กที่ไดรับฟงการเลานิทานประกอบดนตรีควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการ
ชวยเหลือ  มีพฤติกรรมทางสังคมสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการฟงนิทานประกอบภาพควบคู
กิจกรรมสงเสิมพฤติกรรมการชวยเหลืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1    
 ทยุ  เกื้อสกุล ( 2545 : 93 ) ไดศึกษาการรูคิดและอารมณของเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา  ระดับเรียนได  ชั้นอนุบาล  จากการฝกโดยการใชกิจกรรมทักษะดนตรี  กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได  และไมมี
ความพิการซ้ําซอน  อายะ 5 – 10 ป  ศึกษาในชั้นอนุบาล ในศูนยการศึกษาภาคพิเศษ  สถาบัน
ราชภัฎสวนดุสิต  ระยะเวลาที่ศึกษา 6 สัปดาห ๆ ละ 4 วัน ผลการศึกษาพบวา  เด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาหลักการใชกิจกรรมทักษะดนตรีมีพฤติกรรมทางอารมณและการรับรูสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05    
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชกิจกรรมทักษะทางดนตรี  พอสรุปไดวา  
การใชกิจกรรมดนตรี  เปนกิจกรรม  และประสบการณที่ดี  ที่สามารถพัฒนาใหผูเรียนไดรูจักใชจิต
นาการ  สรางสรรคผลงานอยางอิสระ  ตลอดจนมีพัฒนาการที่ดีทั้งดานรางกาย  อารมณ  สังคม  
และสติปญญา 

 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
 2.1  เอกสารที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
  2.1.1  ความหมายของความคิดสรางสรรค 

 ความคิดสรางสรรค  เปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับมนุษย  ปจจุบันในสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา  ซ่ึงเปนผลมาจากความคิดริเร่ิมสรางสรรคของมนุษย ทําใหเกิดการคนพบ  การ
ประดิษฐอุปกรณหรือเทคโนโลยีมากมายที่ชวยอํานวยความสะดวกสบายใหกับมนุษย การศึกษา
คนควาเรื่องความคิดสรางสรรคน้ันไดกระทํากันอยางแพรหลาย  ซ่ึงมีผูใหนิยามของความคิด
สรางสรรคในแงมุมตาง ๆ ดังน้ี 

  กิลฟอรด  ( Guilford. 1962 : 135 ) กลาววา  ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถ
ทางสมอง เปนความสามารถที่จะคิดไดหลายทิศทางหรือแบบอเนกนัย (Divergent Thinking)  
และความคิดสรางสรรคน้ีประกอบไปดวย  ความคิดคลอง ( Fluency ) ความคิดยืดหยุน 
(Flexibility ) และความคิดแปลกใหม ( Originality ) คนที่มีลักษณะดังกลาวตองเปนคนที่กลาคิด  
ไมกลัวถูกวิพากษวิจารณ  และมีอิสระในการคิด 
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ทอแรนซ  ( Torrance.1971 : 211 )  กลาววา  ความคิดสรางสรรค  คือ  ปรากฏการณที่
เกิดขึ้นโดยไมมีขอบเขตจํากัด บุคคลสามารถมีความคิดสรางสรรคในหลาย ๆ แบบ  ผลของ
ความคิดสรางสรรคที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมายไมจํากัด 
 ไรลี่  ; และ ลูอิส ( Reilly ; & Lewis .1983 : 76 ) กลาววา  ความคิดสรางสรรค หมายถึง 
กระบวนการคิด  หรือวิธีคิดซึ่งเปนความสามารถทางสมองของมนุษยในการที่จะคิดไดหลาย
ทิศทาง ประกอบดวย  ความคิดริเริ่ม  ความคิดคลองแคลว  ความคิดยืดหยุน และความคิด
ละเอียดละออ  ซ่ึงนําไปสูวิธีการแกปญหา หรือผลงานใหม ๆ ที่เปนประโยชนและมีคุณคาตอ
สังคมมนุษย 
 อารี  พันธุมณี ( 2542 : 9 )  กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองที่
คิดในลักษณะอเนกนัย  อันนําไปสูการคนพบสิ่งแปลกใหมดวยการคิดดัดแปลง  ปรุงแตงจาก
ความคิดเดิมผสมผสานกันใหเกิดสิ่งใหม ๆ ซ่ึงรวมทั้งการประดิษฐคิดคนพบสิ่งตาง ๆ  ตลอดจน
วิธีการคิดทฤษฎีหลักการไดสําเร็จ  ความคิดสรางสรรคจะเกิดขึ้นไดน้ัน  มิใชเพียงแตคิดในสิ่งที่
เปนไปได  สิ่งที่เปนเหตุผลเพียงอยางเดียวเทานั้น  หากแตความคิดจินตนาการก็เปนสิ่งสําคัญที่
จะกอใหเกิดความแปลกใหม  แตตองควบคูไปกับความพยายามที่จะสรางความคิดคน  หรือจิตนา
การประยุกตจึงจะทําใหเกิดผลงานจากความคิดสรางสรรคขึ้น 
 จากความหมายของความคิดสรางสรรค  สรุปไดวา  ความคิดสรางสรรค เปน
กระบวนการคิดหรือวิธีคิดซึ่งเปนความสามารถทางสมองของมนุษยในการที่จะคิดไดหลายทิศทาง
ประกอบดวย  ความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว  ความคิดยืดหยุน  และความคิดละเอียดละออ 
ซ่ึงนําไปสูวิธีการแกปญหา หรือผลงานใหม ๆ ที่เปนประโยชนและมีคุณคาตอสังคมมนุษย 
 
  2.1.2  องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
  1)  ความคิดริเร่ิม ( Originality ) หมายถึง  ลักษณะความคิดแปลกใหม  
แตกตางจากความคิดธรรมดาหรือความคิดงาย ๆ ความคิดริเร่ิมหรือที่เรียกวา  Wild  Idea  เปน
ความคิดที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม  ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมา
ดัดแปลงประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้น  เชน  การคิดประดิษฐเครื่องบินไดสําเร็จไดแนวความคิด
ไปจากการทําเครื่องรอน เปนตน  ความคิดริเร่ิมจึงเปนลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรก  
เปนความคิดแตกตางจากความคิดเดิม  อาจไมเคยมีใครนึกถึงมากอน  ความคิดริเร่ิมตองอาศัย
ความกลาคิด  กลาลอง  เพ่ือทดสอบความคิดของตน  บอยคร้ังที่ความคิดริเร่ิมจําเปนตองอาศัย
ความคิดจิตนาการ  คิดเรื่อง  และฝนจากจินตนาการ  พยายามลงมือสรางจินตนาการนั้นใหเกิด
เปนรูปธรรมขึ้น  ลักษณะพฤติกรรมของผูที่มีความคิดริเร่ิม  พบวา  คนที่คิดริเร่ิมมักไมชอบความ
จําเจ  แตจะปรับตัวใหตนเองดูมีชีวิตชีวาเปนผูที่มุงม่ัน  มีสมาธิ  มักทํางานที่เกิดจากแรงจูงใจ
ภายในหรือความศรัทธา 
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  2) ความคิดคลองแคลว ( Fluency ) หมายถึงความสามรถในการหาคําตอบ 
หรือปริมาณความคิดที่ไมซํ้ากัน  ในเรื่องเดียวกันในเวลาอันจํากัดโดยแบงออกเปน 
   (1)  ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา ( Word Fluency) เปน
ความสามารถในการใชถอยคําอยางคลองแคลวน่ันเอง 
   (2)  ความคิดคลองแคลว ทางดานการโยงสัมพันธ (Associational 
Fluency )  เปนความสามารถที่จะคิดหาถอยคําเหมือนกัน หรือคลายกันมากที่สุดเทาที่จะทําได
ภายในเวลาทีก่ําหนด 
   (3)  ความคลองแคลวทางดานการแสดงออก( Expressional  Fluency ) 
เปนความสามารถในการใช วลีหรือประโยค  คือ  สามารถที่จะนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็ว  
เพ่ือใหไดประโยชนที่ตองการจากการวิจัย  พบวา  บุคคลที่มีความคดิคลองแคลวสูงจะมีความคดิ
สรางสรรคสูงดวย 
   (4)  ความคลองแคลวทางดานการคิด  ( Ideational   Fluency )  เปน
ความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ตองการภายในเวลาที่กําหนด  เชน  คิดหาประโยชนของกอนอิฐมาให
ไดมากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด  อาจเปน 5 นาที หรือ 10 นาที ความคลองในการคิดมี
ความสําคัญตอการแกปญหา  เพราะในการแกปญหาจะตองแสวงหาคําตอบหรือวิธีการแกไข
หลาย ๆ วิธีและตองนําวิธีเหลานั้นมาทดลอง  จนกวาจะพบวิธีที่ถูกตองตามที่ตองการ  ความคิด
คลองแคลวเปนความสามารถอันดับแรก  ในการที่จะพยายามเลือกเฟนใหไดความคิดที่ดีและ
เหมาะสมที่สุด  กอนอ่ืนจึงจําเปนตองคิดออกมาใหไดมาก ๆ หลายอยางและแตกตางกัน  แลวจึง
นําความคิดทั้งหมดมาพิจารณาเลือกอันที่ดีที่สุด  จึงนับไดวาความคิดคลองตัวเปนความสามารถ
เบื้องตนที่จะนําไปสูความคิดที่มีคุณภาพ  หรือความคิดสรางสรรคน่ันเอง 
  3)  ความคิดยืดหยุน ( Flexibility )  หมายถึง  ความสามารถในการคิดไดอยาง
อิสระหลากหลายประเภทหรือแบบของความคิดซึ่งแบงออกเปน 
   (1)  ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที  ( Spontaneous  Flexibility )  เปน
ความสามารถที่จะพยายามคิดใหไดหลายอยาง  และคิดอยางเปนอิสระ  เชน  คนที่มีความคดิ
ยืดหยุนในดานนี้  จะสามารถคิดไดวาประโยชนของกอนหินมีอะไรบาง 
   (2)  ความคิดยืดหยุนทางการดัดแปลง  ( Adaptive  Flexibility )  เปน
ความคิดที่มีประโยชนมากตอการแกปญหาคนที่มีความคิดยืดหยุนจะคิดไดไมซํ้ากัน เชน  ในขอ 1  
เวลา 5 นาท ี  เราสามารถที่จะคิดวาหวายใชทําประโยชนอะไรไดบาง คําตอบ กระบุง  กระจาด 
ตระกรา เกาอ้ีโซฟา  กลองดินสอ  ชะลอม  เก็บนํ้า เปล  เตียงนอน  ตะกรอ  กรอบรูป  กิ๊บติดผม  
ดามไมเทนนิส  และไมแบดมินตั้น  ซ่ึงที่กลาวมาทั้งหมดเราสามารถจัดจําแนกประเภทไดเปน 3  
ประเภท  ดังน้ี 
  ประเภทที่  1  เฟอรนิเจอร  ตู  เตียงนอน  โตะ  เกาอ้ี โซฟา 
  ประเภทที่  2  เครื่องใช  กระบุง  กระจาด  ตะกรา  ชะลอม 
  ประเภทที่  3  เครื่องกีฬา ตะกรอ  ดามไมเทนนิส  ดามไมแบดมินตัน 
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 เพราะฉะนั้นจึงแสดงใหเห็นวา ความคิดยืดหยุนเปนตัวเสริมใหความคิดคลองแคลวมี
ความแปลกแตกตางออกไป หลีกเลี่ยงการซ้ําซอน  หรือเพ่ิมคุณภาพความคิดใหมากขึ้นดวยการ
จัดความคิดใหเปนหมวดหมูและหลักเกณฑยิ่งขึ้น 
  4 )  ความคิดละเอียดละออ  ( Elaboration ) หมายถึง  ความสามารถในการคิด
เพ่ือตกแตงหรือขยายความคิดเดิมหรือความคิดหลักใหไดความหมายสมบูรณยิ่งขึ้นซึ่งความคดิ
ละเอียดละออนี้เปนคุณลักษณะที่จําเปนอยางยิ่งในการสรางผลงานที่มีความแปลกใหมใหสําเรจ็  
พัฒนาการของความคิดละเอียดละออ  มีดังตอไปน้ี  
   (1)  พัฒนาการของความคิดละเอียดละออจะขึ้นอยูกับอายุ  กลาวคือ  
เด็กที่มีอายุมากจะมีความสามารถดานนี้มากกวาเด็กทีมี่อายุนอย 
   (2)  เด็กหญิงจะมีความสามารถมากกวาเด็กชายในดานนี้ 
   (3)  เด็กที่มีความสามารถสงูทางดานละเอียดละออจะเปนเด็กที่มี
ความสามารถทางดานการสังเกตสูงดวย 
 
  2.1.3  ลักษณะของความคิดสรางสรรค( Characteristic  of  Creativity  )   
  (1)  Sensitivity  มีความรูสกึออนไหวตอสิ่งรอบตัว ตาเห็น  จดจํา หูฟงชัดแจงมือ
แตะรูสึก  กลาวคือ  มีความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (2)  Fluency มีความคลองแคลว ทําไดมาก  ทําไดดี  แกปญหาเร็ว  คิดไดหลาย
อยางในเวลาอันสั้น  รูจักตัดสินใจ 
  (3) Flexibility มีความคิดออนโยนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ 
ได  สามารถดัดแปลง  ยืดหยุนได  แกปญหาเฉพาะหนาได 
  (4)   Originality มีความริเริ่มในการคิดทํา  มีการริเริ่มทําดวยความคิดของตนเอง 
  (5)   Capacity to Reorganize  มีความสามารถในการจัดสรางหรือจัดทําขึ้นใหม  
โดยใชแนวทางเดิมเปนแนวคิด  คือ  ลักษณะของการประยุกตใช 
  (6)  Ability  to Abstract  มีความสามารถทําใหดูซับซอนกวาเดิม  ทําใหยากขึ้น
และละเอียดลกึซึ้งขึ้นมากกวาเดิม 
  (7)  Ability  to  Synthesize  สามารถสรางขึ้นเอง  โดยการนําเอารูปแบบตาง ๆ 
ที่มีอยูแลวมาดัดแปลงเปนรูปแบบใหม 
  (8)  Ability  to  Organize  มีความสามารถในการจัดการ  ใหเกิดความนาสนใจ  
ทําใหงานตาง ๆ เกิดคุณคาที่นาติดตาม   
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2.1.4  กระบวนการของความคิดสรางสรรค  ( Creativity  Process ) 
  การบวนการคิดสรางสรรค  หมายถึง  ความรูสึกไวตอปญหา  และสามารถแกไข
ปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบขั้นตอน รวมทั้งนําผลไปใชใหเกิดประโยขนในสิ่งใหม
ตอไป 
  กระบวนการของการคิดสรางสรรคของ  วอลลาช ( Wallach )  ปจจุบันยังไมเปน
ที่ยอมรับวาขั้นตอนตอไปนี้  จะเปนขั้นตอนที่แทจริงของกระบวนการคิดสรางสรรค  เราคงตองรอ
การศึกษาวิจัยเพ่ือหาขอยืนยันสนับสนุนหรือ  คัดคาน  แตโดยทั่วไปอาจกลาวไดวา  กระบวนการ
ของการคิดสรางสรรคที่วอลลาช ( Gihooly. 1981 : 129 – 131 ; citing Wallach. 1962)  
เผยแพรน้ันเปนที่ยอมรับกันมานานกวา  50  ปแลว  ขั้นตาง ๆ ในกระบวนการคิดสรางสรรคมี
ดังตอไปน้ี 
 1)  ขั้นเตรียมตัว  ( Preparation )  เปนขั้นของการเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา  
ความรูทักษะและทัศนะที่เรามีตอโลกอยางกวางขวาง นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถเชื่อมโยง  
สัมพันธความคิดหรือสิ่งของที่มีความแตกตางกันอยางมากเขาดวยกัน  ความสามารถเชื่อมโยง
สัมพันธน้ีถูกเสนอขึ้นมาโดยเมคนิค ( Mednick.1962 )  ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะตัวของผูที่มี
ความคิดสรางสรรค 
 2)  ขั้นฟกตัว  ( Incubation )  เปนขั้นของการพยายามลืมเรื่องที่ตองการคิดเสียใหหมด  
กลาวคือ  หลังจากที่เราไดผานการเตรียมตัวแลวบางครั้งตองอาศัยระยะเวลาในการฟกตัวเพ่ือให
เกิดความคิดสรางสรรค  นักคิดสรางสรรคหลายคน  เม่ือใหเขานึกถึงระยะเวลาสําคัญของการผลิต
ผลงานสรางสรรค  เขามักจะอางถึงระยะฟกตัวเสมอ 
 3)  ขั้นการรูแจง  ( Illumination )  เปนขั้นที่เกิดขึ้นหลังจากการที่บุคคลไดลืมเรื่องที่ตน
ตองการคิดหาคําตอบระยะหนึ่งจากนั้นจะเกิดการหยั่งเห็น  ( Insight )  ขึ้นเหมือนกับแสงสวางที่
ฉับพลันแวบขึ้นมาในสมอง  ทันใดนั้นคําตอบที่ตองการหรือโคลงบทสุดทายก็แจมชัดขึ้นมาใน
ความคิดโดยไมตองใชความพยายาม 
 4)  ขั้นตรวจสอบ  ( Verfication )  เปนขั้นสุดทายของกระบวนการคิดสรางสรรค  คือ  
หลังจากไดความคิดใหมขึ้นมาแลว  จะตองทําการทบทวนตรวจสอบคําตอบหรือผลงานทั้งหมดจน
เปนที่นาพอใจ 
 ทอแรนซ  ( Torrance. 1962 : 47 )  ไดกําหนดขั้นตอนไวเปน  4  ขัน้ตอน  ดังน้ี 
 1)  ขั้นเริ่มตน  เกิดจากความรูสึกตองการหรือความไมพอเพียงในสิ่งตาง ๆ ที่จะทําให
บุคคลเริ่มคิด  เขาพยายามรวบรวมขอเทจ็จริง  รวบรวมแนวคิดตาง ๆ ที่มีอยูเขาดวยกัน  เพ่ือหา
ความกระจางในปญหา  ขัน้น้ีผูคิดยังไมทราบวาผลทีจ่ะเกิดขึ้นน้ันจะเปนไปในรปูแบบใด  และอาจ
ใชเวลานานจนบางครั้งจะเกิดขึ้นโดยผูคิดไมรูสึกตัว 
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 2)  ขั้นครุนคิดตอจากขั้นเริ่มตน  มีระยะหนึ่งที่ความรู  ความคิด  และเรื่องราวตาง ๆ ที่
รวบรวมไวมาประสมกลมกลืนเขาเปนรูปราง ระยะนี้ผูคิดตองใชความคิดอยางหนัก  แตบางครั้ง
ความคิดนี้อาจหยุดชะงักไปเฉย ๆ เปนเวลานาน  บางครั้งก็กลับเกิดขึ้นมาใหมอีก 
 3)  ขั้นเกิดความคิด  ในระยะที่กําลังครุนคิดนั้น  บางครั้งอาจเกิดความคิดผุดขึ้นมา
ทันทีทันใด  ผูคิดจะมองเห็นความสัมพันธของความคิดใหมที่ซํ้ากับความคิดเกา  ซ่ึงมีผูคิดมาแลว  
การมองเห็นความสัมพันธของความคิดใหมน้ีจะเกิดขึ้นในทันทีทันใด  ผูคิดไมนึกไมฝนวาจะ
เกิดขึ้นเลย 
 4)  ขั้นปรับปรุงความคิดใหมแลว  ผูคิดจะขัดเกลาความคิดนั้นใหหมดจด  เพ่ือใหผูอ่ืน
เขาใจงาย หรือตอเติมเสริมแตงความคิดที่เกิดขึ้นใหมน้ันใหรัดกุม  และวิวัฒนาการกาวหนาตอไป  
หรือในบางกรณีในขั้นน้ีอาจมีการทดลองเพื่อประเมินการแกปญหา  สําหรับเลือกความคิดที่
สมบูรณที่สุด  ความคิดเหลานี้  กอใหเกิดการประดิษฐผลงานใหม ๆ ทางวิทยาศาสตร  นวนิยาย  
บทเพลง  จิตนาการ  และการออกแบบอื่น ๆ เปนตน 
 จากความหมายของกระบวนการคิดสรางสรรค  สรุปไดวา  กระบวนการคิดสรางสรรค
ประกอบไปดวยขั้นตาง ๆ คือ ขั้นปญหา  ขั้นรวบรวมขอมูล  ขั้นวิเคราะห  ขั้นเกิดความคิด  และ
ขั้นพิสูจน   
 
  2.1.5  การแสดงออกทางความคิดสรางสรรค 
 ความคิดสรางสรรค  เปนศักยภาพของแตละบุคคล  บุคคลที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ทางดานนี้อยางเต็มที่ก็จะไดชื่อวาเปนผูที่มีความคิดสรางสรรค  ซ่ึงจะมีลักษณะที่เปนเอกลักษณ
แตกตางกันออกไปจากบุคคลทั่วไป 
 ทอแรนซ  ( Torrance. 1962 : 81 - 82 ) ไดศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคนที่มี
ความคิดสรางสรรคสูง  พบวา  ผูมีความคิดสรางสรรคสูงเปนคนที่มีความคิดแปลกไปจากผูอ่ืน มี
ผลงานที่ไมซํ้าแบบใคร 
 ครอพเลย ( Cropley. 1966 : 124 ) กลาววา ผูที่มีความคิดสรางสรรคจะประกอบดวย
คุณลักษณะสําคัญ 4 ประการดังตอไปน้ี  คือ  การมีประสบการณที่กวางขวาง ( Precession of 
Wide Categories )  มีความพรอมที่จะเสียง  ( Willingness to Take Risks )  มีความพรอมที่จะ
กาวไปขางหนา ( Willingness to Have Ago )  มีความสามารถที่จะยืดหยุนความคิดไดอยาง
คลองแคลว  ในระดับสูง 
 ราซิลค  ( Raqild. 1972 : 131 )  พบวา  นักเรียนที่มีความคิดสรางสรรคสูงจะคิด
แกปญหาไดอยางรวดเร็วและใชวิธีการที่แตกตางไปจากผูอ่ืน 
 โลเวนเฟลด ( วิชัย  วงษใหญ. 2515 : 77 ; อางอิงจาก Lowengeld. 1964 )  กลาววา  
บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคจะทําอะไรแตกตางไปจากคนอื่น  ไมชอบทํางานที่ซํ้าซาก  ไมชอบ
ทําตรงตามตารางที่วางไวตายตัว  ชอบทํางานตามสบายและคนที่ชอบทํางานสรางสรรคไมชอบ
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ทํางานชิ้นเดียวกันกับคนอ่ืน  เพราะงานที่บุคคลเหลานั้นทําเปนงานที่ตองแกปญหาดวยตนเอง
ตามลําพัง 
 จากเอกสารดังกลาวจะเห็นไดวา  ลักษณะที่บงถึงการสรางสรรค และไมสรางสรรค
เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางกันได  ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะที่บงถึงการสรางสรรคและไมสรางสรรค 
 

ลักษณะที่บงถึงการสรางสรรค ลักษณะที่บงวาไมใชการคิดสรางสรรค 
แนวความคิดที่แปลกใหม 
ความเขาใจคดิ 
ความชางประดิษฐ 
ความชางทดลอง 
ความวิเศษเหนือสิ่งอ่ืนใด 
ความริเริ่ม 
ความสดใส  ความใหม 
ความเปลี่ยนแปลง 

การกระทําที่เปนนิสัย 
การกระทําตามของเดิม 
การยึดถือระเบียบแบบแผน 
การลอกเลียนแบบ 
การฝกฝน 
ความเขมงวด 
ความซ้ําซาก 
ความทรงจํา 
 

 เด็กที่มีความงอกงามทางความคิดสรางสรรค  จะคิดสรางสิ่งใหม ๆ ขึ้นเอง  สราง
แนวความคิดขึ้นในมโนภาพของตนเองได  นอกจากนี้ยังพรอมที่จะดัดแปลงแนวความคิดของ
ผูอ่ืนเพ่ือนํามาสรางสิ่งใหม ๆ ขึ้นดวยตนเองทั้งยังสามารถตีความหมายของสิ่งตาง ๆ ไดดวย
ตนเองอีกดวย  ทั้งน้ีเด็กตองมีจุดมุงหมายของตนเองเปนหลักสําคัญ  เด็กที่มีความงอกงาม
ทางการสรางสรรคจะรูสึกเปนอิสระ  รูวาตนเองมีคา  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  มีความสามารถที่
จะตอบสนองตอปฏิกิริยาภายนอกดวยวิธีการตางกัน  ซ่ึงเด็กที่ไมมีความงอกงามทางความคิด
สรางสรรค จะใชวิธีการเกา ๆ ที่ผูอ่ืนเคยใชมาแลว  และยังชอบทําในสิ่งที่ผูอ่ืนเคยกระทํามากอน  
ทั้งยังพยายามเลียนแบบใหเหมือนของเดิมทุกอยางไมมีการแปลงใชแตจุดมุงหมายที่ผูอ่ืนไดวาง
ไวแลวเปนเครื่องมือในการกําหนดการกระทําของตนเอง  มีความคิดวาตนไมมีคา  ขาดความ
ม่ันใจในตนเอง  
 
  2.1.6  ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค  มีดังน้ี 

1. ทฤษฎีทีเ่กีย่วของกับความคิดสรางสรรคตามแนวคดิของนักจิตวทิยาจิต
วิเคราะห 

ฟรอยด  ( Freud. 1938  : 193 )  จิตแพทยชาวเวียนนา  ฟรอยดไดใหความ
คิดเห็นวาความคิดสรางสรรคเกิดจากความขัดแยงของแรงขับทางเพศ  ซ่ึงถูกผลักดันออกมาโดย
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จิตไรสํานึกกับความรูสึกผิดชอบชั่วดีในสังคม  ดังน้ันเพ่ือใหแรงขับทางเพศแสดงออกมาในรูปหรือ
พฤติกรรมที่สังคมยอมรับจึงเปลี่ยนเปนความคิดสรางสรรค  โดยความขัดแยงที่เกิดขึ้นอาจเปน
ความขัดแยงเรื่องความไมพอใจในสภาพของตน  จึงตองการปรับสภาพเดิมตามที่ตนพอใจ 

ฟรอยด  ใหทรรศนะเพิ่มเติมวาความคิดสรางสรรคเปนลักษณะของความราเริง  
แจมใส  ผอนคลาย  อิสระหรือลักษณะของความเปนเด็กซึ่งบริสุทธิ์เปนธรรมชาติ  เปนตามสภาพ
ที่แทจริง ไมเสแสรงหรือปรุงแตงและมีความคิดแจมใสบริสุทธิ์  สนุกสนาน  ไมมีความคิดยึดติดตอ
สิ่งใด  ไมมีความเครียด 

2.  ทฤษฎีความคิดสรางสรรคตามแนวความคิดของนักมนุษยนิยม 
  มาสโลว  ( Maslow.)  และรอเจอรส     ( Rogers.)   นักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม
ไดใหแนวความคิดวา  ผูที่มีความคิดสรางสรรคเปนผูที่รูจักตนเองตามมโนภาพที่เปนจริงเขาใจ
ตนเองและยอมรับตนเอง ทั้งในสวนที่บกพรอง สวนที่ดี รูทั้งจุดออนจุดเนนและตระหนักใน
ความสามารถของตนเอง  พ่ึงตนเอง  ริเร่ิม  นําตนเองได  สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได
อยางเต็มที่  มีอิสระในการคิด  ตัดสินใจเลือกทําสิ่งตาง ๆ  โดยไมใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน  
มองเห็นศักดิ์ศรีและคุณคาของตัวเอง สามารถสรางสรรคตนเองและสังคมใหเกิดประโยชนสุข   
( อารี  รังสินันท. 2532 : 508 ) 
  การที่บุคคลจะสามารถพัฒนาไปถึงเปาหมายดังกลาวนั้น  กลุมมนุษยนิยมไดเนน
สถานการณทีส่งเสริมความคิดสรางสรรควา  ตองประกอบไปดวย 

 1.  ภาวะความปลอดภัยทางจติ  กลาวคอื 
   1.1  การยอมรับในคุณคาของตนและควรเคารพในสิทธแิละความคิดเห็น 
   1.2  ไมมีการตีราคา  ประเมินหรือเปรียบเทียบความคิดเห็นและผลงาน  
ทุกคนทํางานดวยความสบายใจ  ไมหวัน่วติกและเกรงการถูกลงโทษ  ถูกตาํหนิหรือตัดสินใจวาไมดี 
   1.3  ความมั่นใจในตนเอง  มีแนวโนมที่จะตัดสินใจดวยตนเองและเต็มใจ
ที่จะรับผิดชอบในความสําเร็จ  หรือความลมเหลวของตนเองได 
  2.  ภาวะที่มีเสรีภาพในการแสดงออก  กลาวคือ 
   2.1  มีจิตใจกวางที่จะเปดรับประสบการณ  เต็มใจที่จะรับรูความคิด  มี
ความสนใจตอเหตุการณและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก  รวมทั้งประเด็นขอ
ถกเถียงที่ยังไมยุติ 
   2.2  ปรารถนาที่จะเลนกบัความคิดและสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ 

3.  ทฤษฎีโครงสรางทางเชาวนปญญา  ( The Structure  of  Intellect  Theory ) 
  กิลฟอรด ( อารี พันธมณี. 2545 : 30 – 35 ; อางอิงจาก Guilford. 1856. 
Structure  of  Intellect )  ไดอธิบายโครงสรางของสมรรถภาพทางสมองไว  3  มิติ  ดังน้ี 
   มิติที่  1  เน้ือหา  ( Content )  หมายถึง เน้ือหา  ขอมูลหรือสิ่งเราที่เปน
สื่อในการคิดที่สมองรับเขาไปคิด  แบงออกเปน  4  ลักษณะ  คือ 
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   1.  ภาพ  ( Figural  เขียนยอวา  F  )  หมายถึง  ขอมูลหรือสิ่งเราที่เปน
รูปธรรมหรือรูปที่แนนอน  ซ่ึงบุคคลสามารถรับรูและทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดได เชน ภาพ  เปนตน 
   2.  สัญลักษณ  ( Symbolic  เขียนยอวา  S )  หมายถึง  ขอมูลหรือสิ่ง
เราที่อยูในรูปของเครื่องหมายตาง ๆ เชนตัวอักษร  ตัวเลข  โนตดนตรี  รวมทั้งสัญลักษณตาง ๆ 
ดวย 
   3.  ภาษา  ( Semantic  เขียนยอวา M )  หมายถึง  ขอมูลหรือสิ่งเราที่
อยูในรูปของถอยคําที่มีความหมายตาง ๆ กัน  สามารถใชติดตอสื่อสารได  เชน  พอแม  เพ่ือน  
ชอบ  โกรธ  ดีใจ  เสียใจ  เปนตน 
   4.  พฤติกรรม  ( Behavior  เขียนยอวา B )  หมายถึง  ขอมูลที่เปนการ
แสดงออก  กริยา  อาการ  การกระทําที่สามารถสังเกตเห็นได  รวมทั้งทรรศนะคติ  การรับรู  การ
คิด  เชน  การยิ้ม  การหัวเราะ  การสั่นศรีษะ  การแสดงความคิดเห็น  เปนตน 
   มิติที่ 2  การคิด  ( Operation  เขียนยอวา  O )  หมายถึง  มิติที่แสดง
ถึงลักษณะกระบวนการปฏิบัติงานของสมอง  แบงออกตามลําดับได  5  ลักษณะ คือ 
   1.  การรูการเขาใจ ( Cognition   เขียนยอวา C ) หมายถึง ความสามารถใน
การตีความของสมองเมื่อเห็นสิ่งเราแลวเกิดการรับรู  เขาใจในสิ่งน้ันและบอกวาเปนอะไร  เชน  
เม่ือเห็นเด็กเลนของเลนรูปรางกลม  ทําดวยยางผิวเรียบก็บอกไดวาเปนลูกบอล 
   2.  การจํา ( Memory  เขียนยอวา  M ) หมายถึง  ความสามารถในการ
เก็บสะสม  ความรูและขอมูลตาง ๆ ไวได  และสามารถระลึกไดเม่ือตองการ  เชน  การจําสูตรคูณ  
การจําหมายเลขประจําตัว  การชี้ตัวคนรายได 
   3.  การคิดแบบอเนกนัยหรือความคิดกระจาย  ( Divergent thinking  
เขียนยอวา D )  หมายถึง  ความสามารถในการคิดตอบสนองตอสิ่งเราไดหลายรูปแบบ  หลายแง
หลายมุมแตกตางกันไป  เชน  หนังสือพิมพใชทําอะไรไดบางบอกมาใหมากที่สุด  ผูที่คิดไดมาก  
แปลก  มีเหตุผล  คือ  ผูมีความคิดอเนกนัย  และกิลฟอรดไดอธิบายความหมายของความคิด
อเนกนัยวา  คือ  ความคิดสรางสรรคน่ันเอง 
   4.  การคิดแบบอเนกนัยหรือความคิดรวม  ( Convergent thinking  
เขียนยอวา  N ) หมายถึง  ความสามารถในการหาคําตอบที่ดีที่สุดจากขอมูลหรือสิ่งเราที่กําหนด
และคําตอบที่ถูกตองก็มีคําตอบเดียว 
   5.  การประเมินคา  ( Evaluation เขียนยอวา E ) หมายถึง  ความสามารถ
ในการตีความลงขอสรุปโดยอาศัยเกณฑที่ดีที่สุด 
   มิติที่  3  ผลของความคิด  หมายถึง  มิติที่แสดงถึงผล  ( Product ) ที่ได
จากการปฏิบัติงานของสมอง  หรือกระบวนการคิดของสมอง  หลังจากที่สมองไดรับขอมูลหรือสิ่ง
เรา  จากมิติที่  1  และตอบสนองตอขอมูลหรือสิ่งเราที่ไดรับจากมิติที่  2  แลวผลที่ไดออกมาใน
มิติที่  3  หรืออาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา ผลของการคิดเกิดจากการทํางานมิติที่  1   และมิติที่  
2  น่ันเอง  ซ่ึงผลของการคิดแบงออกเปน  6  ลักษณะ  คือ 
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   1.  หนวย  ( Unit  เขียนยอวา U )  หมายถึง  สิ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว
และแตกตางไปจากสิ่งอ่ืน ๆ เชน คน แมว  สุนัข  เปนตน 
   2.  จําพวก  ( Class  เขียนยอวา  C )  หมายถึง  ประเภท  จําพวก หรือ
กลุมของหนวยที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะรวมกัน  เชน  สัตวเลี้ยงลูกดวยนม  ไดแก  คน  สุนัข  
ชาง  หรือประเภทผลไม  ไดแก  เงาะ  ลางสาด  ลําไย  ลิ้นจ่ี  เปนตน 
   3.  ความสัมพันธ  ( Relation เขียนยอวา  R )  หมายถึง  ผลของการ
เชื่อมโยงความคิดของประเภท  หรือหลายประเภทเขาดวยกัน  โดยอาศัยลักษณะบางประการ
เปนเกณฑ  ความสัมพันธน้ีอาจจะอยูในรูปของหนวยกับหนวย  จําพวกกับจําพวก  หรือระบบกับ
ระบบก็ได  เชน  คนคูกับบาน  นกคูกับรัง  ปลาคูกับนํ้า  เสือคูกับปา  เปนความสัมพันธกัน
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับที่อยูอาศัย 
   4.  ระบบ ( Symtem  เขียนยอวา S )  หมายถึง  การจัดประเภทของสิ่ง
เราตาง ๆ ใหเปนระบบ  แบบแผน  เชน  1 , 3 , 5 , 7 , 9  เปนระบบเลขคี่ 
   5.  การแปลงรูป  ( Transformation เขียนยอวา T )  หมายถึง  การ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือการจัดองคประกอบของสิ่งเรา  หรือขอมูลออกมาในรูปใหม  เชน การ
เปลี่ยนรูปสีเ่หลี่ยมเปนเสนตรงสี่เสน  ดังรูป 
 
 
 แปลงรูป 
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6.  การประยุกต  ( Implication  เขียนยอวา  I  )  หมายถึง  การ 
คาดคะเนหรือทํานายจากขอมูลสิ่งทกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ  1  แสดงแบบจําลองโครงสรางของสมรรถภาพทางสมองของกิลฟอรด 
 

ที่มา :  (อารี  พันธมณี. 2545 : 30 – 35 ;  อางอิงจาก Guilford. 1856. Structure  of 
Intellect.) 
  โครงสรางของสมรรถภาพทางสมองหรือการวัดเชาวปญาของกิลฟอรดแบง
ออกเปน  120  เซลล  หือ  120  องคประกอบ  โดยในแตละตัวจะประกอบไปดวยหนวยยอยของ
สามมิติ  เริ่มจาก  เน้ือหา  -  วิธีการคิด  -  ผลของการคิด  ( Content – Operation )  อาจสรุปได
วา  ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิดอเนกนัย ( Divergent thinking ) คือ  เม่ือมีสิ่งเรามา
กระตุนบุคคลจะตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ ในลักษณะหลายทิศทางทําใหไดคําตอบ  หรือผลผลิต
ของความคิดหลายอยางและแปลกใหม 
 
  4.  ทฤษฎีความคิดสองลักษณะ 
       ทฤษฎีความคิดสองลักษณะ  เปนทฤษฎีเกี่ยวกับกาทํางานของสมองมนุษย
โดยการเริ่มตนและทดลองของนักจิตวิทยาคลีนิค ซ่ึงมีแนวความคิดเบื้องตนวาเผาพันธุของมนุษย
อยูรอดสืบสานมาจนถึงคนปจจุบันไดก็เพราะมีสมองอันเชี่ยวชาญ ซ่ึงเกิดจากการทํางานของ
สมองทั้มสองซีกของมนุษยมาเปนเวลา  15  ป  นักวิทยาศาสตรปจจุบันจึงสรุปไดวา  มนุษยแต
ละคนมีสมองสองซีก  คือ  สมองซีกซายและสมองซีกขวา  ซ่ึงทําหนาที่แตกตางกันอยางชัดเจน
ตอกับรูความเปนไปของสิ่งตาง ๆ  
  ความคิดสรางสรรค  เกิดจากการทํางานของสมองซีกขวา  ซ่ึงทําหนาที่คิดจิตนา
การ  คิดแปลกใหม ๆ ใหม ๆ ความซาบซึ้งในดนตรี  ศิลปะ  วรรณคดี  เปนตน  สวนสมองซีก
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ซายเปนสวนที่คิดและทํางานออกมาในรูปธรรม  เชน  การวิเคราะห  การหาเหตุผล  เปนตน  
ดังตอไปน้ี  ( อารี  รังสินันท. 2532  : 509 ) 
 
สมองซีกซาย     สมองซีกขวา 
 -  สรรหาถอยคํา     -  ไมมีถอยคํา 
 -  วิเคราะห     -  สังเคราะห 
 -  ใชเหตุผล     -  หยั่งรูเอง 
 -  เชิงตรรกวทิยา    -  ความคิดเชงิสรางสรรค 
 -  ความแบงเบา     -  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 -  มีกาลเวลา     -  ไมมีกาลเวลา 
 -  โนมเอียงเขาหากฏเกณฑทาง   -  โนมเอียงเขาหากฏเกณฑดนตรี 
              คณิตศาสตร  วทิยาศาสตร       และศิลปะ 
   

ฉะน้ัน  ความคิดสรางสรรค  ซ่ึงเกิดจากการทํางานของสมองซีกขวาสามารถ
แสดงหรือบอกใหผูอ่ืนทราบไดตองเกิดจากการรวบรวม  วิเคราะหและหาถอยคําของสมองซีกซาย  
เทานั้น  ดังนั้นหากสมองสองซีก  คือซีกซายและซีกขวาไดมีพัฒนาการอยางเหมาะสมทั้งสองซีก  
ก็สามารถทําคุณประโยชนตาง ๆ แกมนุษยชาติอยางมหาศาล 

 
5.  ทฤษฎีความคิดสรางสรรคโอตา  ( The  Model  AUTA ) 
     แนวความคิดของทฤษฎีความคิดสรางสรรคโอตา เปนแนวความคิด

สรางสรรคที่เดวิส  ( Davis )  และซัลลิแวน ( Sullivan )  คิดขึ้นในป ค.ศ. 1980  โดยอธิบายวา
ความคิดสรางสรรคสามารถสงเสริมใหพัฒนาขึ้นไดดวยการสงเสริมกระบวนการคิดอยาง
สรางสรรคและจัดลําดับการพัฒนาเปน  4  ขั้นตอน  ดังน้ี 

 
 
     ขั้นตอนที่  1  การตระหนักรูถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรค   

( Awareness )  เปนขั้นตอนแรกที่ทําใหบุคคลเพิ่มความสํานึกในเรื่องการพัฒนาความคิด
สรางสรรคของแตละบุคคล เชน  การพัฒนาปรีชาญาณ  การรูจักและเขาใจตนเอง  การมี
สุขภาพจิตที่สมบูรณ และการมีชีวิตที่ ดีกวาเดิมและเขาใจนวัตกรรมตาง ๆ ที่ผานมาใน
ประวัติศาสตร  ซ่ึงสงผลกระทบตอความเจริญกาวหนาและวิธีแกปญหาในปจจุบัน 

     ขั้นตอนที่  2  ความเขาใจอยางลึกซึ้งและแจมชัดในธรรมชาติของความคิด
สรางสรรค  ( Understanding )  หมายถึง  การที่บุคคลจะสนใจและใหความสําคัญกับความคิด
สรางสรรคเพ่ิมขึ้นก็ตอเม่ือไดรับความรู  เน้ือหาสาระ  เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคที่จัดใหบุคคล
ไดเรียนรู  ไดแก 
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 1.  บุคลิกภาพของบุคคลทีมี่ความคิดสรางสรรค 
 2.  ลักษณะกระบวนการคิดสรางสรรค 
 3.  ความสามารถสรางสรรคดานตาง  ๆ 
 4.  ทฤษฎความคิดสรางสรรค 
 5  แบบสอบถาม  แบบทดสอบความคิดสรางสรรค 
 6.  เทคนิควธิกีารฝกความคิดสรางสรรค 
 7.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค 
     ขั้นตอนที่  3  เทคนิควธิีที่สงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค   

( Techniques )  หมายถึง  กลยุทธในการฝกกระบวนการความคิดสรางสรรค  เพ่ือสงเสริม
ความคิดสรางสรรคใหเกิดผลผลิตสรางสรรค  ซ่ึงรวมเทคนิคและวิธีการดังตอไปน้ีดวย  คือ 

 1.  การระดมพลังสมอง  ( Brainstorming ) 
 2.  การคิดเชิงเปรียบเทยีบ  ( Metaphoric  thinking ) 
 3.  การฝกจินตนาการ  ( Imagery  training ) 
     ขั้นตอนที่  4  การตระหนักในความจริงของสิ่งตาง ๆ ( Actualization )  หมายถึง  

การเพิ่มพูนศักยภาพในการเปนมนุษยของแตละบุคคลอยางแทจริง  เปนการพัฒนาบุคคลไปสูการ
รูจักตนเองตามเปนจริง  ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุด  กลาวคือบุคคลสามารถดึงศักยภาพ  ความสามารถ
และความถนัดของแตละบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมอยางเต็มที่ ซ่ึงการ
ตระหนักตนเองตามสภาพที่เปนจริงประกอบดวยคุณลักษณะดังน้ี 

 1.  เปนผูเปดรับประสบการณตาง ๆ มาปรับเขากบัตนไดดี 
 2.  สนใจศึกษาเกี่ยวกับความเปนอยูของมนุษย 
 3.  มีความคิดริเริ่มในการนําตนเองและริเร่ิมผลิตสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง 
 4.  มีความสามารถในการคดิยืดหยุนเพ่ือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 

แนวทางในการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมได 
 

จากทฤษฎีความคิดสรางสรรคที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  ความคิดสรางสรรค 
มีอยูในทุกคนและสามารถสงเสริมและพฒันาความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้นได   
  
 2.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
  2.2.1  งานวิจัยในตางประเทศ 
 ฟฟลด  ( Fifield.  1980 : 41 )  ไดศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสรางสรรคเสริม
ความคิดสรางสรรคของเด็กกอนวัยเรียน  อายุ  3 – 5 ป  ผลการศึกษาพบวา  การเรียนการสอน
ดนตรีของเด็กกอนวัยเรียนควรจะสอดแทรกกิจกรรมเพ่ือสรางเสริมความคิดสรางสรรค  ซ่ึง
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นอกจากจะทําใหเด็กมีความคิดสรางสรรคแลว  ยังเปนการทําใหเด็กมีความเขาใจเกี่ยวกับ
องคประกอบตาง ๆ ทางดนตรีมากขึ้น  เชน  เร่ืองจังหวะ  เสียงสูง – ต่ํา  ความดัง – คอย  เปนตน  

หวาง  ( Hwang. 1986  : 47 )  ไดทําการวิจัยเพ่ือ  ตรวจสอบประสิทธิภาพของการแสดง
ทาทางเคลื่อนไหวและการกระตุนทางดนตรีที่ใชโปรแกรมการสอนศิลปะ  ในดานการคิดเชิง
สรางสรรคและการสรางสรรคศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  มีการเรียนออกแบบ  
โดยผานการเคลื่อนไหวหรือละครเชิงสรางสรรคเพ่ือกระตุนความคิดของเด็ก  และการกระตุนโดย
การใชดนตรี  เปรียบเทียบกับการสอนแบบเดิมโดยใชการตั้งคําถาม  เครื่องมือที่ใชเปน
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ  ชนิดรูปภาพ ก. ( TTCT Form A )  และ
แบบทดสอบการวาดภาพเชิงสรางสรรคของหวาง  ผลการศึกษาพบวา  การกระตุนดวยการ
เคลื่อนไหวและการกระตุนดวยดนตรีในบทเรียนศิลปะนั้น  มีประสิทธิผลเชนเดียวกับการตั้ง
คําถาม   

แมคนิล ( Mcneill. 1992 : 120 )  ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะดนตรี  และการ
เคลื่อนไหวที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กวัย 4 – 5  ป  ผลการวิจัยพบวา  เด็กที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวน้ัน  มีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้นจากการใชวิธีการหรือ
กระบวนการทางดนตรีเปนเครื่องมือ  
   

2.2.2  งานวิจัยในประเทศ 
ธูปทอง  ศรีทองทวม ( 2538 : 81 ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใชกิจกรรมทักษะดนตรี
กับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามแผนการจัดประสบการณแบบปกติ  กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งน้ี คือ  นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่  2  อายุ  5 – 6 ป โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  จํานวน  60  คน  ระยะเวลาที่ศึกษา  8  
สัปดาห  ๆ ละ 5 วัน  ผลการศึกษาพบวา ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะตามแผนการจัดประสบการณแบบปกติแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสาถิติที่ระดับ .01   

วาสนา  ใยไหม ( 2547 : 92 )  ไดศึกษาผลของการฝกประสบการณดนตรีเชิงทักษะที่มี
ตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ผลการวิจับพบวา  นักเรียนมีความคิด
สรางสรรคเพ่ิมขึ้นจากการฝกประสบการณดนตรีเชิงทักษะ  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค  พอสรุปไดวา การพัฒนา
ความคิดสรางสรรค  สามารถพัฒนาไดโดยวิธีการจัดกิจกรรมศิลปะทางดนตรี การเคลื่อนไหว
รางกายตามจังหวะ  การเรียนรูองคประกอบตาง ๆ และรวมถึงกิจกรรมดนตรี  เพราะสิ่งเหลานี้
สามารถสงผลตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางดนตรีใหสูงขึ้นได 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2 โรงเรียนเซนต
ยอแซฟ  ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2549  ที่มีความคิดสรางสรรคนอย จํานวน 
35  คน 
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  โรงเรียน
เซนตยอแซฟ  ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2549  ที่มีความคิดสรางสรรคนอย  
จํานวน 16  คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย ( Simple Random  Sampling ) จากประชากร  
แลวสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 8  คน โดยมีขั้นตอนในการ
สุมตัวอยางดังน้ี 
 1. ผู วิ จั ย ให นั ก เ รี ยนชั้ นอ นุบาลปที่  2  โ รง เ รี ยน เซนต ยอแซฟ  ยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2549  จํานวน 57  คน   ทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรค  
แลวใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด    
 2 ผูวิจัยเรียงลําดับคะแนนของนักเรียนที่ไดจากการตอบแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคจากสูงลงมาต่ํา  แลวคัดเลือกนักเรียนที่มีความคิดสรางสรรคนอย ไดจํานวน 35 คน 
 3.  ผูวิจัยสอบถามความสมัครใจจากนักเรียนในขอ 2  ในการเขารวมการทดลอง
ปรากฎวานักเรียนสมัครใจทุกคน  ผูวิจัยจึงสุมนักเรียน  โดยวิธีสุมอยางงายมาจํานวน  16  คน  
แลวสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึง  เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  8  คน 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1.  โปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรี 
 2.  แบบทดสอบความคิดสรางสรรค 
 
วิธีการสรางเคร่ืองมือในการศึกษาคนควา 
 1.  โปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรี  มีลําดับข้ันในการสรางดังน้ี 
 1.1 ผูวิ จัยศึกษาทฤษฎี  เอกสาร  และงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับความคิด
สรางสรรคและการใชกิจกรรมดนตรี  เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกิจกรรม 
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 1.2   ผูวิจัยสรางโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีใหสอดคลองกับความมุงหมาย
และนิยามศัพทเฉพาะ 
 1.3 ผูวิจัยนําโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ         
3 ทาน  ไดแก รองศาสตราจารยเวธนี  กรีทอง อาจารย ดร. พาสนา  จุลรัตน และอาจารย 
นันทวิทย  เผามหานาคะ ตรวจสอบความสอดคลองระหวางนิยามศัพทเฉพาะกบัความมุงหมาย 
กิจกรรม วิธีดําเนินการ  และการประเมินผล 
 1.4 ผูวิ จัยนําโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีมาแกไขตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ  และทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนเซนตยอแซฟ  ยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2549  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  8  คน เพ่ือดูความ
เหมาะสมของเนื้อหา  วิธีการ  และเวลาที่ใชในการทดลอง 
 1.5 ผูวิจัยนําโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีที่ทดลองใชแลว  มาแกไขปรับปรุง
กอนนําไปใชกับกลุมทดลอง 
  โปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรี  ใชกับกลุมทดลองเปนเวลา  6  สปัดาห  สัปดาหละ 2 
ครั้ง  ครั้งละ 30 นาที  ในวนัจันทรและวนัพุธ ระหวางเวลา 10.00 น.  ถึง  10.30 น. ตั้งแตวันที ่ 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2549  ถึงวันที่ 6 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 
  2.  แบบทดสอบความคดิสรางสรรค 
  ผูวิจัยนําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ  ( Torrance E. Paul )  
ชื่อแบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยรูปภาพเปนสื่อ  แบบ  ก. ( Thinking  Creatively 
with  Picture  Form A.)  ซ่ึงอารี  รังสินันท  ไดนํามาดัดแปลงเปนภาษาไทยไวเม่ือ  พ.ศ. 2521  
มาเปนแบบทดสอบในครั้งน้ี  โดยใชลักษณะแบบทดสอบและวิธีดําเนินการคงเดิม 
 
ลักษณะแบบทดสอบ  
 แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยรูปภาพ   ก.  ประกอบไปดวยแบบทดสอบ
ยอย  3  ชุด  หรือ  3  กิจกรรมดังตอไปน้ี 
 กิจกรรมที่  1  การวาดภาพ  ( Picture  Construction )  โดยใหเด็กตอเติมภาพจากสิ่ง
เราที่กําหนดใหเปนสติกเกอรสีเขียว  รูปไข  ใหเด็กตอเติมภาพใหแปลกใหม  นาตื่นเตน  และ
นาสนใจที่สุดเทาที่จะเปนได  แลวตั้งชื่อภาพที่วาดใหแปลกที่สุด 
 กิจกรรมที่  2  การตอเติมรูปภาพใหสมบูรณ  (Picture  Completion )  โดยใหเด็กตอ
เติมภาพจากสิ่งเราที่กําหนดใหเปนรูปเสนในลักษณะตาง ๆ มีจํานวน  10  ภาพ  เปนตอเติมภาพ
ใหแปลก  นาสนใจ  และตื่นเตนที่สุดเทาที่จะเปนไปได  แลวตั้งชื่อภาพที่ตอเติมเสร็จแลวใหแปลก
และนาสนใจ 
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 กิจกรรมที่  3  การใชเสนคูขนาน  ( Parallel  Line )  โดยการใหเด็กตอเติมภาพจาก
เสนคูขนาน  จํานวน  30  คู  เนนการประกอบภาพโดยการใชเสนคูขนาน  เปนสวนสําคัญของ
ภาพและตอเติมภาพใหแปลกแตกตาง  ไมซํ้ากัน  แลวตั้งชื่อภาพที่ตอเติมดวย 
 แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคน้ีมีทางกรมฝกหัดครู  ไดทําการวิจัยหาความเชื่อม่ัน
ในการใหคะแนน  ( Reliability  of  Scoring )  โดยใหมีผูเชี่ยวชาญในการใหคะแนนความคิด
สรางสรรค  2  คน  ใหคะแนนในแบบทดสอบชุดเดียวกันและคํานวณหาความสัมพันธ  ซ่ึงไดคา
สหสัมพันธความคิดริเริ่ม  ความคิดคลองตัว  และคาความคิดละเอียดลออ  เปน  1.00  .99  และ  
.98  ตามลําดับ  ซ่ึงอยูในเกณฑสูง 
 
แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยการใชแบบแผนการทดลองแบบ  
Randomized  Control  Group  Pretest – Posttest  Design  ดังแสดงในตาราง  2 
 
ตาราง  2  แสดงแบบแผนการทดลอง  Randomized  Control  Group  Pretest – Posttest   
     Design  
 
    การกําหนดการเขากลุม           ทดสอบกอน              การทดลอง            ทดสอบหลัง 
             RE                                T 1 E                        x                         T 2 E 
             RC                                T 1 C                       ~                          T 2 C 
 

  
ความหมายของสัญลักษณ 

 
RE แทน กลุมทดลอง 
RC แทน กลุมควบคุม 
T 1 E แทน การสอบกอนการทดลอง  ( Pretest )  ของกลุมทดลอง 
T 1 C แทน การสอบกอนของกลุมควบคุม 
T 2 E แทน การสอบหลังการทดลอง  ( Posttest )  ของกลุมทดลอง      

          T 2 C    แทน    การสอบหลังของกลุมควบคุม           
x แทน การไดรับการใชกิจกรรมดนตร ี
~ แทน การไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี 
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การดําเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง
แบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest Design  ซ่ึงแบงระยะการ
ทดลองเปน 3 ระยะดังน้ี 
 1.  ระยะกอนทดลอง ผูวิจัยใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบความคิด
สรางสรรค  และนําแบบทดสอบทั้งหมดมาตรวจใหคะแนน  แลวเก็บไวเปนคะแนนกอนการ
ทดลอง ( Pretest )   
 2.  ระยะทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมทดลองตามโปรแกรมการใชกิจกรรม
ดนตรี  เปนเวลา  12  ครั้ง  ครั้งละ  30  นาที  จํานวน  6  สัปดาห ๆ ละ 2 ครั้ง  ในวันจันทรและ
วันพุธ  เวลา  10.00 น. ถึง  10.30 น.  ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม  
พ.ศ. 2549 

3. ระยะหลังการทดลอง  ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคชุดเดิมที่
ใชกอนการทดลอง  และนําแบบทดสอบทั้งหมดมาตรวจใหคะแนน  แลวเก็บไวเปนคะแนนหลัง
การทดลอง ( Posttest )    

4. ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง มาวิเคราะห
ตามวิธีทางสถิติ  เพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 วิธีการวิเคราะหขอมูลมีลําดับขั้นดังน้ี 
1.  เปรียบเทยีบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังไดรับการใช 

กิจกรรมดนตรี 
2.  เปรียบเทยีบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังไมไดรับการใช 

กิจกรรมดนตรี 
3.  เปรียบเทยีบผลตางของความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการใช 

กิจกรรมดนตรี  กับนักเรียนที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.  สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก 
1.1  คาเฉลี่ย ( x ) 
1.2  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 

2.  สถิติที่ใชในการทดลอบสมมติฐาน  ไดแก 
2.1  เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของกลุมทดลองกอนและหลังไดรับการใช

กิจกรรมดนตรี  โดยใช t – test แบบไมเปนอิสระตอกนั  ( t – test  for  Dependent Sample ) 
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2.2  เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของกลุมควบคุมกอนและหลังไมไดรับการ
ใชกิจกรรมดนตรี  โดยใช t – test แบบไมเปนอิสระตอกัน ( t – test  for  Dependent Sample ) 

2.3  เปรียบเทียบผลตางของความคิดสรางสรรคระหวางนักเรียนที่ไดรับการใช 
กิจกรรมดนตรี  กับนักเรียนที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี  โดยใช  t – test แบบเปนอิสระตอกัน   
( t – test  for Independent Sample ) 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการวิเคราะหและแปลความหมายผลของการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาครั้งน้ี 
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชแทนความหมายดังตอไปน้ี 
 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 X   แทน คาคะแนนเฉลีย่ 
 X diff  แทน ผลตางของคาคะแนนเฉลี่ย 
 S.D.  แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
 S.D.diff  แทน ผลตางของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 t   แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณา t – distribution 
 df  แทน ขั้นแหงความเปนอิสระ ( Degree of freedom  ) 

 ΣD  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกตางจากการทดสอบกอนการ 
    ทดลอง และการทดสอบหลงัการทดลอง 

ΣD2  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกตางจากการทดสอบกอนการ  
   ทดลอง และการทดสอบหลงัการทดลองแตละตวัยกกําลังสอง 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไปตามลําดับ
ดังน้ี 
 1. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 กอนและหลังไดรับ
การใชกิจกรรมดนตรี     
 2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2 กอนและหลังการ
ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี    
 3. เปรียบเทียบผลตางของความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ไดรับ
การใชกิจกรรมดนตรีกับนักเรียนที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี  ปรากฏผลในตารางที่  5 
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1.    เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 กอนและหลังไดรับการใช 
      กิจกรรมดนตรี   ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงการเปรียบเทียบความคดิสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ในกลุม 
     ทดลองกอน และหลังไดรับการใชกิจกรรมดนตรี  จําแนกเปนรายดานและโดยรวม 
 
ความคิดสรางสรรค กลุมทดลอง N X  S.D. ΣD ΣD2 t 

 
1.  ความคิดริเริ่ม 

กอนการทดลอง 
 
หลังการทดลอง 

8 
 
8 

5.88 
 

17.38 

1.95 
 

2.13 

 
92 

 
1,112 

 
11.711** 

 
2.  ความคิดคลองแคลว 

กอนการทดลอง 
 
หลังการทดลอง 

8 
 
8 

15.13 
 

25 

1.80 
 

3.89 

 
79 

 
901 

 
6.721** 

 
3.  ความคิดสรางสรรค 

โดยรวม 

กอนการทดลอง 
 
หลังการทดลอง 

8 
 
8 

21 
 

42.38 

3.74 
 

4.13 

 
171 

 
3,853 

 
11.371** 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนในกลุมทดลองมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นหลังจากไดรับ
การใชกิจกรรมดนตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการใชกิจกรรมดนตรีทําให
นักเรียนมีความคิดสรางสรรครายดานและโดยรวมมากขึ้น ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 
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2.     เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  กอนและหลังไมไดรับการใช     
     กิจกรรมดนตรี  ดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทียบความคดิสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ในกลุม 
    ควบคุมกอน และหลังไดรับการใชกิจกรรมดนตรี  จําแนกเปนรายดานและโดยรวม 
 

ความคิดสรางสรรค กลุมควบคุม N X  S.D. ΣD ΣD2 t 

 
1.  ความคิดริเริ่ม 

กอนการทดลอง 
 
หลังการทดลอง 

8 
 
8 

5.38 
 

7.75 

1.68 
 

2.65 

 
19 

 
55 

 
5.655** 

 
2.  ความคิดคลองแคลว 

กอนการทดลอง 
 
หลังการทดลอง 

8 
 
8 

15.25 
 

17.38 

1.83 
 

4.71 

 
17 

 
117 

 
1.768** 

 
3.  ความคิดสรางสรรค 

โดยรวม 

กอนการทดลอง 
 
หลังการทดลอง 

8 
 
8 

20.63 
 

25.13 

2.44 
 

4.01 

 
36 

 
450 

 
1.984** 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 4 พบวา  นักเรียนในกลุมควบคุมมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นหลังจากไมได
รับการใชกิจกรรมดนตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  แสดงวาการไมไดรับการใชกิจกรรม
ดนตรีทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรครายดานและโดยรวมมากขึ้นได ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ขอ 2 
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3.  เปรียบเทยีบผลตางของความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2 ที่ไดรับ 
      การใชกิจกรรมดนตรีกับนักเรียนที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี   ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5  แสดงการเปรียบเทียบผลตางของความความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาล 
     ปที่ 2 ในกลุมทดลองทีไ่ดรับการใชกจิกรรมดนตรีกับนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 2 ในกลุม 
     ควบคุม ที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี  จําแนกเปนรายดานและโดยรวม 
 

ความคิดสรางสรรค กลุมตัวอยาง N X diff S.D.diff  t 
 
1.  ความคิดริเริ่ม 

กลุมทดลอง 
 
กลุมควบคุม 

8 
 
8 

11.5 
 

2.37 

.18 
 

.97 

 
26.43** 

 
2.  ความคิดคลองแคลว 

กลุมทดลอง 
 
กลุมควบคุม 

8 
 
8 

9.87 
 

2.13 

.09 
 

.88 

 
7.40** 

 
3.  ความคิดสรางสรรคโดยรวม 

กลุมทดลอง 
 
กลุมควบคุม 

8 
 
8 

21.38 
 

4.5 

.39 
 

.57 

 
30.45** 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 5 พบวา นักเรียนในกลุมทดลองที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีมีความคิด
สรางสรรคมากขึ้นกวานักเรียนที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.01 
แสดงวา  นักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีมีความคิดสรางสรรครายดานและโดยรวมมากขึ้น

กวานักเรียนที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 3  
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 เพ่ือศึกษาผลของการใชกิจกรรมดนตรีทีมี่ตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลป
ที่ 2 โรงเรียนเซนตยอแซฟ  เขตยานนาวา   กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความคดิสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังการไดรับการใชกจิกรรม
ดนตรี  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคดิสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังการไมไดรับการใช
กิจกรรมดนตรี  

3. เพ่ือเปรียบเทียบความคดิสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับใชกิจกรรมดนตรีกับนักเรียนที่
ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี  
 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
  1.  นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นหลังจากไดรับการใชกิจกรรมดนตรี 
 2.  นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นหลังจากที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี 
 3.  นักเรียนที่ไดรับการใชกจิกรรมดนตรีมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นกวานักเรียนที่ไมได
รับการใชกิจกรรมดนตรี 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

1. ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี   เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  ของโรงเรียน

เซนตยอแซฟ  ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2549  ที่มีความคิดสรางสรรคนอย 
จํานวน 35    คน   

2. กลุมตัวอยาง 
  กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  โรงเรียน
เซนตยอแซฟ เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2549  ที่มีความคดิสรางสรรคนอย  
จํานวน 16  คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย ( Simple  Random Sampling ) จากประชากร แลว
สุมอยางงายอีกครั้งหน่ึงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 8  คน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ  คือ  วิธีพัฒนาความคิดสรางสรรค โดย การใชกิจกรรมดนตรี 
2. ตัวแปรตาม     คือ  ความคิดสรางสรรค 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

1. โปรแกรมการใชกิจกรรมดนตร ี
2. แบบทดสอบความคิดสรางสรรค  
 

การดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง

แบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest Design   ซ่ึงแบงระยะการทดลองเปน 3 ระยะ
ดังน้ี 

1. ระยะกอนการทดลองผูวิจัยใหกลุมทดลอง และกลุมควบคุมทําแบบทดสอบความคิด 
สรางสรรค และนําแบบทดสอบทั้งหมดมาตรวจใหคะแนนแลวเกบ็ไวเปนคะแนนกอนการทดลอง
(Pretest)   
 2.  ระยะการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมทดลองตามโปรแกรมการใชกิจกรรม
ดนตรี  เปนเวลา  12  ครั้ง  ครั้งละ  30  นาที  จํานวน  6  สัปดาห ๆ ละ 2 ครั้ง  ในวันจันทรและ
วันพุธ  เวลา  10.00 น. ถึง  10.30 น.  ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549  ถึงวันที่ 6 ธันวาคม  
พ.ศ. 2549 

3.  ระยะหลังการทดลอง  ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคชุดเดิมที่ใช
กอนการทดลอง  และนําแบบทดสอบทั้งหมดมาตรวจใหคะแนน  แลวเก็บไวเปนคะแนนหลังการ
ทดลอง ( Posttest )    

4.  ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง  มาวิเคราะห
ตามวิธีทางสถิติ  เพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิธีการวิเคราะหขอมูลมีลําดับขั้นดังน้ี 

1. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังไดรับการใชกิจกรรมดนตร ี
2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังไมไดรับการใชกิจกรรม

ดนตรี  
3. เปรียบเทียบผลตางของความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรี

กับนักเรียนทีไ่มไดรับการใชกิจกรรมดนตรี  
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สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง สรุปไดดังน้ี 

1.  นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นหลังจากไดรับการใชกิจกรรมดนตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.  นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นหลังจากไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.  นักเรียนที่ไดรับการใชกจิกรรมดนตรีมีความคิดสรางสรรคมากกวานักเรียนที่ไมได 
รับการใชกิจกรรมดนตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการใชกิจกรรมดนตรีที่มีตอความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนเซนตยอแซฟ  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 

1. นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นหลังจากไดรับการใชกิจกรรมดนตรีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 ที่ตั้งไว แสดงวากิจกรรมดนตรี
สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคมากขึ้นได ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมดนตรีเปนวิธีพัฒนาความคิด
สรางสรรคที่ใชการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะและการใหเด็กฟงนิทานประกอบเสียงเพลงเปนสื่อ  
เพ่ือใหนักเรียนแสดงความคิดและความรูสึกออกมาอยางอิสระ  คนพบวิธีตาง ๆ ในการแสดงออก
ทางดนตรี เชน การคิดทาทางประกอบดนตรี เปนตน  เสียงเพลงและเสียงดนตรีจะชวยกระตุนให
มีการแสดงออกในการสรางสรรคมากขึ้น ดังที่  เลิศ  อานันทนะ ( ฉัตรชุดา  เธียรปรีชา.2537 : 
อางจาก เลิศ  อานันทนะ.2518  ) กลาววา  เสียงดนตรีสามารถเสริมสรางความคิด  จินตนาการ 
และชวยกระตุนใหมีการแสดงออกในการสรางสรรค  สงเสริมใหมีความสัมพันธระหวางประสาทหู  
กลามเน้ือมือ ใหสอดคลองกับการใชความคิด ซ่ึงสอดคลองกับ  ณรุทธ  สุทธจิตต ( ธูปทอง          
ศรีทองทวม. 2538 ; อางอิงจาก ณรุทธ  สุทธจิตต. 2537  ) ที่กลาววา เด็กสามารถรับรูเสียงดนตรี
ที่เขามีความพึงพอใจและชวยใหมีความเขาใจและเกิดการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดี ดนตรีชวยให
สมองซีกขวาไดรับการกระตุนและเกิดจินตนาการ 

ผลการวิจัยครัง้น้ีสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธูปทอง ศรทีองทวม ที่ไดศึกษา
เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและจังหวะโดยใชกิจกรรมทักษะดนตรีกบัการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามแผนการ
จัดประสบการณแบบปกติ  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ  นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่  
2  อายุ  5 – 6 ป โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  
จํานวน  60  คน  ระยะเวลาที่ศึกษา  8  สัปดาห  ๆ ละ 5 วัน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชัน้
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อนุบาลศึกษาปที่  2  มีความคิดสรางสรรคมากขึ้นหลังจากที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรม
การเคลื่อนไหว อยางมีนัยสําคัญทางสาถติิที่ระดับ .01   

จากการสังเกตในขณะทดลอง ผูวิจัยพบวา นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการทํากิจกรรม
ดนตรี  ซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจนกัเรียนทําใหนักเรียนมีความตั้งใจแนวแนในการฟง เปน
สมาธิที่ชวยใหเกิดความคดิสรางสรรคและมีจินตนาการในการทํากจิกรรม ซ่ึงเปนสิ่งที่สงเสริม
พัฒนาความคดิสรางสรรคของนักเรียนได จึงกลาวไดวากิจกรรมดนตรีเปนวธิีหน่ึงที่สามารถ
พัฒนาความคดิสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลได เน่ืองจากนักเรียนไดมีโอกาสในการแสดง
ความคิดที่เกดิจากการฟงเพลงออกมาดวยการเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะเพลง   
  ดังน้ัน การไดรับการใชกิจกรรมดนตรีชวยใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นได 
  2.  นักเรียนที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีมีความคิดสรางสรรคมากขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่  2 ที่ตั้งไว  แสดงวานักเรียนที่ไมไดรับ
การใชกิจกรรมดนตรีก็สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคได    ทั้งนี้เพราะนักเรียนจะเกิดการเรียนรู
จากการไดรับประสบการณจากการเรียนการสอนแบบปกติของครูอยูแลว  โดยในแตละวันจะมี
กิจกรรมประจําวันซึ่งจะครอบคลุมพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา ซ่ึงใน
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับน้ี   การสงเสริมความคิดสรางสรรคก็เปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
ที่ตองสงเสริมเปนประจําโดยจัดในรูปของกิจกรรมการเลน  เปนกิจกรรมที่เด็กจะไดรับความ
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ไดทดลองคิดแกปญหาและคนพบดวยตนเอง  ( กรมวิชาการ. 2540 : 5 ) ส่ิง
ตาง ๆ เหลานี้ลวนมีสวนในการพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคของนักเรียนได 

ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลงานวิจยัของ  ธูปทอง  ศรีทองทวม ( 2538 : 81 ) ทีไ่ดศึกษา
เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณกจิกรรมการเคลื่อนไหว
และจังหวะโดยใชกจิกรรมทกัษะดนตรีกับการจัดกจิกรรมการเคลื่อนไหวตามแผนการจัด
ประสบการณแบบปกติ  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ  นักเรียนชัน้อนบุาลศึกษาปที ่  2  
อายุ  5 – 6 ป โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวดัหนองคาย  จํานวน  
60  คน  ระยะเวลาที่ศึกษา  8  สัปดาห  ๆ ละ 5 วัน  ผลการวิจยัพบวา นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่  2  
มีความคิดสรางสรรคมากขึ้นหลังจากที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมการเคลื่อนไหวตาม
แผนการจัดประสบการณแบบปกต ิ  อยางมีนัยสําคัญทางสาถิติที่ระดับ .01   

จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีทั้งในการเรียนการ
สอน  การทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งในและนอกหองเรียน  นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมมากขึ้น  
โดยสังเกตจากกิจกรรมการวาดภาพ  กิจกรรมตอเติมภาพ  กิจกรรมเตนรําเขาจังหวะ  พบวา  
นักเรียนมีความคิดริเริ่มและความคิดคลองแคลวเพ่ิมขึ้น 

ดังน้ัน การไมไดรับการใชกจิกรรมดนตรีก็ชวยใหนักเรยีนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นได 
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3. นักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นกวานักเรียนที่ไมได
รับการใชกิจกรรมดนตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที ่  3  
ที่ตั้งไว แสดงวา  การใชกิจกรรมดนตรีทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นกวานักเรียนที่
ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี  ทั้งน้ีเพราะ การใชกิจกรรมดนตรีเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดนตรีของผูวิจัย  โดยการใชการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะและการใหนักเรียนฟงนิทาน
ประกอบเพลง  โดยมีขั้นตอนในการฝกเปน 3 ขั้นตอน  ดังน้ี ข้ันตอนที่  1  ข้ันนํา   ผูวิจัยเตรียม
ความพรอมโดยการเปดเพลงใหนักเรียนทําทาทางประกอบ  แลวใชคําถามเกี่ยวกับความคิด
สรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบ  จากนั้นผูวิจัยบอกจุดประสงคของการฝกกิจกรรมใน
ครั้งน้ี  ข้ันตอนที่  2  ข้ันฝก ผูวิจัยดําเนินการฝกกจิกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค  ดังน้ี   
2.1  ผูวิจัยเปดเพลงหรือนิทานประกอบเพลง ใหนักเรียนฟง  2.2  เม่ือเพลงหรือนิทานประกอบ
เพลงจบผูวิจัยใหนักเรียนคิดหาคําตอบใหไดคําตอบที่แปลกใหม ตางจากความคิดของคนอื่น คิด
หาคําตอบไดมาก รวดเร็วและถูกตองในเวลาที่กําหนด โดยบอกคําตอบกับผูวิจัยและผูวิจัยเปนผู
จดบันทึกคําตอบไว   2.3  ผูวิจัยคัดเลือกผลงานของนักเรียน โดยการฝกแตละคร้ังจะเลือกกลุม
ตัวอยางจํานวน  2  คน  มานําเสนอหนาชั้น และผูวจัิยใหคําแนะนําตอผลงานนั้น         วิธีการ
คัดเลือกนักเรยีนที่นําเสนอผลงานหนาชั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมและไมซํ้ากันในแตละ
ครั้ง เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดนําเสนอผลงาน  ในการฝกแตละครั้งผูวิจัยจะฝกครั้งละ 1 ประเภท  
โดยเริ่มจากเพลง ครั้งตอไปจะเปนนิทานประกอบเสยีงเพลง สลบักันไป   และข้ันตอนที่  3  ข้ัน
สรุป    ผูวิจัยใหนักเรียนรวมกันสรุปผลจากการทํากิจกรรมทุกครั้ง  โดยผูวิจัยเปนผูถามนํา  
หลังจากนั้นผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมใหนักเรียนฟง  ดังน้ันจะเห็นไดวาการใชกิจกรรมดนตรีในการ
ทดลองครั้งน้ีมีการใชเทคนคิที่เปนระบบและแตกตางจากการเรียนการสอนแบบปกติ  ซ่ึงทําให
นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ตื่นเตน  เราใจ  จึงเปนกิจกรรมหนึ่ง ที่ชวยพัฒนาความคิด
สรางสรรคของนักเรียนใหเพ่ิมขึ้นได  ซ่ึงผูวิจัยไดจัดกิจกรรมดนตรีโดยการใชการเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะเพลงและการเลานิทานประกอบเสียงเพลงเปนสื่อกระตุนใหเด็กคดิและแสดงออก
ดวยการเคลื่อนไหวรางกาย  ดังที่  ภรณี  คุรุรัตนะ ( 2526 : 39-40 )  กลาววา  การที่เด็กไดแสดง
ทาทางการเคลื่อนไหวเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกถึงอารมณ  ความรูสึกและบุคลิกภาพ
ของเด็ก ยอมสงผลใหเด็กมีพัฒนาการดานความคิดและจินตนาการไดเพ่ิมขึ้น จึงทําใหนักเรียนมี
ความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่มและดานความคิดคลองแคลวเพ่ิมมากขึ้นกวานักเรียนที่ไมได
รับการใชกิจกรรมดนตรี   แมวานักเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการไดรับประสบการณจากการเรียน
การสอนแบบปกติของครูอยูแลว จนสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคมากขึ้นไดน้ัน   แตก็ไมทํา
ใหทําใหนักเรยีนเกิดความสนุกสนาน ตื่นเตน  เราใจ  ไดเทากับการใชกิจกรรมดนตรีได  จึง
นักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นกวานักเรียนที่ไมไดรับการใช
กิจกรรมดนตรี 
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 ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของธูปทอง  ศรีทองทวม ( 2538 : 81 ) ไดศึกษา
เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมการเคลื่อนไหว
และจังหวะโดยใชกิจกรรมทักษะดนตรีกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามแผนการจัด
ประสบการณแบบปกติ  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่  2  
อายุ  5 – 6 ป โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  จํานวน  
60  คน  ระยะเวลาที่ศึกษา  8  สัปดาห  ๆ ละ 5 วัน  ผลการวิจัยพบวา ความคิดสรางสรรคของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะตามแผนการจัดประสบการณ
แบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสาถิติที่ระดับ .01   และสอดคลองกับผลการวิจัยคร้ังนี้
สอดคลองกับผล วิจัยของ วาสนา  ใยไหม ( 2547 : 35   ) ที่ไดศึกษา  ผลของการฝกประสบการณ
ดนตรีเชิงทักษะที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนวาสุเทวี  เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่ไดรับการฝกประสบการณดนตรีเชิง
ทักษะมีความคิดสรางสรรคมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกประสบการณดนตรีเชิงทักษะ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01   
 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทั้งสองกลุมภายหลังการทดลอง  พบวา นักเรียน
กลุมที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีและนักเรียนกลุมที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีมีพฤติกรรม
ความคิดสรางสรรคแตกตางกัน  กลาวคือ  นักเรียนกลุมที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีสามารถคิด
สรางสรรคทาทางประกอบเพลงและสรางสรรคผลงานโดยการแสดงความคิดเห็นไดอยาง
คลองแคลว  มีความคิดที่แปลกใหม  สวนนักเรียนกลุมที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีมีความคิด
ริเริ่ม และความคิดคลองแคลว นอยกวานักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรี  
  ดังน้ัน  จึงกลาวไดวาการไดรับการใชกิจกรรมดนตรีทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค
มากขึ้นกวานกัเรียนที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี   
    
ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนาํผลวิจัยไปใช 
1.1. ควรนํากิจกรรมดนตรีไปใชในการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของ

นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 
1.2. ควรมีการฝกอบรมครูและผูที่เกีย่วของกับนักเรียนในการใชกิจกรรมดนตรีใหเกดิ

ความชํานาญ กอนนําไปใชพัฒนาความคดิสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 
1.3. ควรสงเสริมใหนักเรียนชั้นอนุบาลปที ่2 ที่มีความคดิสรางสรรคนอย ที่ยังไมเคยไดรับ

การใชกิจกรรมดนตรี  ไดเขารวมกิจกรรมดนตรีเพ่ือใหมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นได 
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยในครั้งตอไป 
2.1.  ควรทดลองใช กิจกรรมดนตรีในการพัฒนาความสามารถดานดานอ่ืนๆ  เชน ดาน

ความฉลาดทางอารมณ  ดานสติปญญา  ดานบุคลิกภาพ  เปนตน 
2.2.  ควรมีการศึกษาผลของการเขารวมกิจกรรมดนตรีที่มีตอความคิดสรางสรรคใน

ระดับชั้นอ่ืนๆ เชน  นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ,  นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3  นักเรียนในชวงชั้นที่ 
1,2,3  เปนตน 

2.3.  ควรมีการติดตามผลในระยะสั้นและยาวเพื่อศึกษาความคงทนของความคิด
สรางสรรค เชน ภายใน  1 เดือน   3 เดือน  6 เดือน  เปนตน 
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กําหนดการการใชกิจกรรมดนตรี 
 

ครั้งที ่ หัวเรื่อง วัน  เวลา 
1 ปฐมนิเทศ วันจันทรที่ 30 ต.ค. 2549  

   เวลา  10.00 – 10.30 น. 
2 ความคิดสรางสรรค 

ดานความคิดคลองแคลว 
วันพุธที่ 1 พ.ย. 2549 

   เวลา  10.00 – 10.30 น. 
3 ความคิดสรางสรรค 

ดานความคิดคลองแคลว 
วันจันทรที่ 6 พ.ย. 2549  

   เวลา  10.00 – 10.30 น. 
4 ความคิดสรางสรรค 

ดานความคิดคลองแคลว 
วันพุธที่ 8 พ.ย. 2549 

   เวลา  10.00 – 10.30 น. 
5 ความคิดสรางสรรค 

ดานความคิดคลองแคลว 
วันจันทรที่ 13 พ.ย. 2549  

   เวลา  10.00 – 10.30 น. 
6 ความคิดสรางสรรค 

ดานความคิดริเริ่ม 
วันพุธที่ 15 พ.ย. 2549 

   เวลา  10.00 – 10.30 น. 
7 ความคิดสรางสรรค 

ดานความคิดริเริ่ม 
วันจันทรที่ 20 พ.ย. 2549  

   เวลา  10.00 – 10.30 น. 
8 ความคิดสรางสรรค 

ดานความคิดริเริ่ม 
วันพุธที่ 22 พ.ย. 2549 

   เวลา  10.00 – 10.30 น. 
9 ความคิดสรางสรรค 

ดานความคิดริเริ่ม 
วันจันทรที่ 27 พ.ย. 2549 

   เวลา  10.00 – 10.30 น. 
10 ความคิดสรางสรรค  ดานความคิดคลองแคลว 

 และ  ความคดิริเริ่ม 
วันพุธที่ 29 พ.ย. 2549 

   เวลา  10.00 – 10.30 น. 
11 ความคิดสรางสรรค  ดานความคิดคลองแคลว 

และ  ความคดิริเริ่ม 
วันจันทรที่ 4 ธ.ค. 2549 

   เวลา  10.00 – 10.30 น. 
12 ปจฉิมนิเทศ วันพุธที่ 6 ธ.ค. 2549 

   เวลา  10.00 – 10.30 น. 
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โปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีสําหรับกลุมทดลอง 
ครั้งที่ หัวขอ จุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ 

1. ปฐมนิเทศ เพ่ือสรางความคุนเคย
และเพ่ือใหผูรับการ
ทดลองทราบ
จุดมุงหมายและ
วิธีดําเนินการทดลอง
ของโปรแกรมการใช
กิจกรรมดนตรี 

1.  ผูวิจัยแนะนําตนเอง 
2. ใหนักเรียนรวมกิจกรรมสรางความคุนเคย 
โดยผูวิจัยใหนักเรียนนั่งเปนวงกลม  และเปด
เพลงเธอชื่อวาอะไรใหนักเรยีนรองตาม 1 
รอบ 
3. เปดเพลงอีก 1 รอบ เม่ือเพลงจบให
นักเรียนแนะนําชื่อตัวเองทลีะคน จนครบทุก
คน จากนั้นผูวิจัยสนทนากบันักเรียนเพ่ือสราง
ความคุนเคย 
4.  ผูวิจัยอธิบายความหมายของความคดิ
สรางสรรค และความหมายของการใช
กิจกรรมดนตรี 
5.  ผูวิจัยชี้แจงจุดมุงหมายของโปรแกรมการ
ใชกิจกรรมดนตรี  เพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรค 
6.  ผูวิจัยชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงขั้นตอน
ตลอดจนวิธีการและขอพึงปฏิบัติเม่ือทํา
กิจกรรม 
7.  ผูวิจัยนัดหมายวัน  เวลา ที่จะทําการ
ทดลอง ตั้งแตวันแรกจนสิ้นสุดการทดลอง 

2-5 ความคิด
สรางสรรค
ดาน
ความคิด
คลองแคลว 

เพ่ือใหนักเรียนคิดหา
คําตอบไดมาก รวดเร็ว 
และถูกตองในเวลาที่
กําหนด 

วิธีการดําเนินการทดลองของการทดลองครั้ง
ที่ 2 -11 มีขั้นตอนดังน้ี 
1.  ขั้นนํา  
     ผูวิจัยเปดเพลงนําและใหนักเรียนทํา
ทาทางประกอบเพลงตาม เม่ือเพลงจบ ผูวิจัย
ใชคําถามเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเรา
ความสนใจใหนักเรียนตอบ  จากนั้นผูวิจัย
บอกจุดประสงคของการฝกกิจกรรมในครั้งน้ัน
ใหนักเรียนทราบ 
2.  ขั้นฝก 
    ผูวิจัยดําเนินการฝกกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรค  ดังน้ี 

 
 
 
 



 
52 

ครั้งที่ หัวขอ จุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ 
6-9 
 
 
 
 

ความคิด
สรางสรรค
ดาน
ความคิด  
ริเริ่ม 

เพ่ือใหนักเรียนสามารถ
ติดหาคําตอบไดแปลก
ใหม  ตางจากความคิด
ของคนอื่น 

10-11 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิด
สรางสรรค
ดาน
ความคิด
คลองแคลว
และ
ความคิด
ริเริ่ม 

- เพ่ือใหนักเรียนคิดหา
คําตอบไดมาก รวดเร็ว 
และถูกตองในเวลาที่
กําหนด 
- เพ่ือใหนักเรียนติดหา
คําตอบไดแปลกใหม  
ตางจากความคิดของ
คนอ่ืน 

     2.1  ผูวิจัยเปดเพลงหรอืนิทานประกอบ
เพลง ใหนักเรยีนฟง 
      2.2  เม่ือเพลงหรือนิทานประกอบเพลง
จบผูวิจัยใหนักเรียนคิดหาคําตอบใหได
คําตอบที่แปลกใหม ตางจากความคิดของคน
อ่ืน คิดหาคําตอบไดมาก รวดเร็วและถูกตอง
ในเวลาที่กําหนด โดยบอกคําตอบกับผูวจัิย
และผูวิจัยเปนผูจดบันทึกคําตอบไว 
     2.3  ผูวิจัยคัดเลือกผลงานของนักเรียน 
โดยการฝกแตละครั้งจะเลอืกกลุมตัวอยาง
จํานวน  2  คน  มานําเสนอหนาชั้น และ
ผูวิจัยใหคําแนะนําตอผลงานนั้น    
          วิธีการคัดเลือกนักเรียนที่นําเสนอ
ผลงานหนาชั้นจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมและไมซํ้ากันในแตละครั้ง เพ่ือให
นักเรียนทุกคนไดนําเสนอผลงาน 
          ในการฝกแตละครั้งผูวิจัยจะฝกครั้งละ 
1 ประเภท  โดยเริ่มจากเพลง ครั้งตอไปจะ
เปนนิทานประกอบเสียงเพลง สลับกันไป 
3.  ขั้นสรุป    
         ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปรวบรวมความ
คิดเห็น  โดยผูวิจัยเปนผูถามนํา  หลังจากนั้น
ผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมใหนักเรยีนฟง 

12. ปจฉิม
นิเทศ 

เพ่ือใหนักเรียนสรุป
ความรูที่ไดจากการใช
กิจกรรมดนตรี เพ่ือไป
พัฒนาความคดิ
สรางสรรค 
 

1.  ผูวิจัยใหนักเรียนซักถามในสิ่งที่ยังไม
เขาใจ 
2.  ผูวิจัยอธิบายในสิ่งที่นักเรียนยังไมเขาใจ 
3.  ผูวิจัยใหนักเรียนชวยกนับอกประโยชนที่
ไดรับจากการเขาทดลองในครั้งน้ี  และผูวิจัย
สรุปเพ่ิมเติม 
4.  ผูวิจัยกลาวขอบใจนักเรยีนในกลุมทดลอง  
ที่ใหความรวมมือในการทดลอง และกลาวปด
การทดลอง 

หมายเหตุ  ในการทดลองแตละครั้งใชเวลา  30  นาที 
 



 
53 

รายละเอียดโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรี 
การทดลองครั้งที่  1 

ปฐมนิเทศ 
เร่ือง  ปฐมนิเทศ 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือสรางความคุนเคยระหวางนักเรียนกับผูวิจัย  และสรางบรรยากาศเปนกันเองใน
กลุม 
 2.  เพ่ือใหนักเรียนไดทราบจุดมุงหมายและวธิีการดําเนินการของโปรแกรมการใช
กิจกรรมดนตรี 
 3.  เพ่ือเตรียมนักเรียนใหพรอมที่จะใชวิธีการจัดกิจกรรมโดยการใชกิจกรรมดนตรี  เพ่ือ
พัฒนาความคดิสรางสรรค 
เวลา  30  นาที 
อุปกรณ  1.  ตารางกําหนดการฝก 
  2.  ซีดี เพลงบึงนํ้าเล็ก – บึงนํ้าใหญ และ เพลง เธอชือ่วาอะไร 
  3.  เครื่องเลน ซีดี 
วิธีดําเนินการ 

1.  ผูวิจัยแนะนําตนเอง 
2.  ผูวิจัยใหนักเรียนรวมกิจกรรมสรางความคุนเคยซึ่งผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงบทบาท

สมมติเปนกบและใหกบจับมือกันใหเปนบึงนํ้าขนาดใหญ  และผูวิจัยเปดเพลง บงึนํ้าเล็ก – บึงนํ้า
ใหญ  เม่ือนักเรียนจับมือกันเปนบึงนํ้าขนาดใหญ (วงกลม )แลวใหนักเรียนนั่งลง 

3.  ผูวิจัยเปดเพลง  “เธอชื่อวาอะไร” ใหนักเรียนฝกรอง  เม่ือเพลงจบใหนักเรียนแนะนํา
ตนเอง  โดยกระทําจนครบทุกคน  จากนั้นผูวิจัยสนทนากับนักเรียนเพื่อสรางความคุนเคยมากขึน้ 

4.  ผูวิจัยอธิบายความหมายของความคดิสรางสรรค  และความหมายของการใชกิจกรรม
ดนตรี 

5.  ผูวิจัยชี้แจงจุดมุงหมายของโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรี  เพ่ือพัฒนาความคดิ
สรางสรรค 

6.  ผูวิจัยชี้แจงใหนักเรียนทราบขั้นตอนตลอดจนวิธีการและขอพึงปฏิบัติเม่ือทํากจิกรรม 
7.  ผูวิจัยนัดวัน  และเวลา  ที่จะทําการทดลอง  ตั้งแตวันแรกจนถึงวันสิ้นสุดการทดลอง 

การประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจ  ความตั้งใจของนักเรียนที่มีตอโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตร ี
 2.  สังเกตการแสดงความคดิเห็น  การซักถาม  และการรวมกิจกรรม 
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เอกสารประกอบการทดลองครั้งที่  1 
 

เพลง  บึงนํ้าเล็ก  -  บึงนํ้าใหญ 
คํารอง – ทํานอง       รณชัย  ถมยาปริวัฒน 

กบมาจับมือกันทุกตวั    เปรียบกันวาเปนบึงนํ้าไง 
กบจับมือลอมวงเดินเขาใน   บึงนํ้าจากใหญจึงเล็กลง 
กบยังจับมือกันทุกตวั    และกระโดดถอยหลังออกไป 
จากบึงเล็กก็กลายเปนบึงใหญ   พวกเราสนุกกันไหมที่เปนกบ 
บึงนํ้าเล็ก  บึงนํ้าใหญ  บึงนํ้าเล็ก  บึงนํ้าใหญ.. 

 
 

เพลง  เธอชื่อวาอะไร 
คํารอง – ทํานอง       รณชัย  ถมยาปริวัฒน 

 
เธอชื่อวาอะไร     เธอชื่อวาอะไร   
เธอนั้นเปนใคร     ชื่ออะไร....เราอยากรูจัก 
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การทดลองครั้งที่  2 
 
เร่ือง  การฝกความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลว 
 
วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลว 
 
เวลา  30  นาที 
 
อุปกรณ 1.  ซีดี  เพลงเก็บดอกไม  และ  เพลงดอกไมสวย 
  2.  เครื่องเลน ซีดี 
    
วิธีการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง เปน 3 ขั้น  ดังน้ี 
 1.  ข้ันนํา   
  ผูวิจัยเปดเพลง  เก็บดอกไม  ใหนักเรียนทําทาทางประกอบเพลงตาม โดยให
นักเรียนแสดงบทบาทสมมติเปนดอกไม เม่ือเพลงจบ ผูวิจัยใชคําถามเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค
เราความสนใจใหนักเรียนตอบ  โดยใชคําถาม ดังน้ี 
   -   นักเรียนคิดวานักเรียนเปนดอกไมอะไร 
  จากนั้นผูวิจัยบอกจุดประสงคของการฝกกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 
 
 2.  ข้ันฝก 
  2.1  ผูวิจัยเปดเพลง “ดอกไมสวย”   ใหนักเรียนฝกรองตามและทําทาประกอบ
เพลง   
  2.2  เม่ือเพลงจบ  ผูวิจัยใหนักเรียนคิดหาคําตอบวานกัเรียนจะนําดอกไมไปใช
ประโยชนอะไรไดบาง ใหคิดใหไดจํานวนมาก รวดเร็วและถูกตองในเวลาที่กําหนด โดยใหบอก
คําตอบกับผูวจัิยและผูวิจัยเปนผูจดบันทกึคําตอบไว 
  2.3  ผูวิจัยคัดเลือกผลงานของนักเรียน โดยการฝกแตละครั้งจะเลือกกลุม
ตัวอยางจํานวน  2  คน  มานําเสนอหนาชั้น และผูวิจัยใหคําแนะนําตอผลงานนั้น 
 3. ข้ันสรุป 
  ผูวิจัยใหนักเรยีนสรุปรวบรวมความคิดเห็น  โดยผูวิจัยเปนผูถามนาํ  หลังจากนั้น
ผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมใหนักเรยีนฟง 
การประเมินผล  สังเกตการตอบคําถาม 
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เอกสารประกอบการทดลองครั้งที่  2 
 

เพลงเก็บดอกไม 
คํารอง – ทํานอง       รณชัย  ถมยาปริวัฒน 

เก็บดอกไมที่อยูในสวน    เก็บดอกไมในสวนของเรา 
มีดอกมะลิ จําปา บัวขาว    เฟองฟาของเราสวยจริง สวยจริง 
เธอจะเก็บดอกอะไร      เก็บดอกนี้ไงดอกมะลิเอย 

 
 

เพลงดอกไมสวย 
คํารอง – ทํานอง       รณชัย  ถมยาปริวัฒน 

น่ีแหละคือดอกไมสวย  จะเอาไปใหใคร 
จะเอาไปใหคนใด    ก็คนที่เปนเด็กดีเอย 

 
หัวขอที่ใชในการอภิปราย 
 ใหนักเรียนคิดหาคําตอบวานักเรียนจะนําดอกไมไปใชประโยชนอะไรไดบาง ใหคิดใหได
จํานวนมาก รวดเร็วและถูกตองในเวลาทีก่ําหนด 
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การทดลองครั้งที่  3 
 
เร่ือง  การฝกความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลว 
 
วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลว 
 
เวลา  30  นาที 
 
อุปกรณ    1.  ซีดี   นิทานประกอบเสยีงเพลงเรื่อง  ทองเที่ยวสวนสัตว   
  2.  ภาพนิทานเรื่อง  ทองเที่ยวสวนสตัว  

3.  เครื่องเลน ซีดี 
 
วิธีการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง เปน 3 ขั้น  ดังน้ี 
 1.  ข้ันนํา 

ผูวิจัยใหนักเรยีนนั่งเปนรูปครึ่งวงกลม และสนทนากบันักเรียนโดยสมมติวาวันนี้จะพา
นักเรียนไปเทีย่วสวนสัตว    ผูวิจัยใชคําถามเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนักเรยีน
ตอบ  โดยใชคําถาม ดังน้ี 

 - นักเรียนคิดวาเราจะไปเทีย่วสวนสัตวไดโดยวิธีใด 
จากนั้นผูวิจัยบอกจุดประสงคของการฝกกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 
2.  ข้ันฝก 

  2.1  ผูวิจัยเปดซีดีนิทานเรื่อง “ ทองเที่ยวสวนสัตว ”  ใหนักเรียนฟง 
2.2  ระหวางเลานิทานผูวิจัยหยุด   เพ่ือใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดหาวิธีที่จะ 

ออกจากลานเลี้ยงสัตวใหมากที่สุด  รวดเร็วและถูกตองในเวลาที่กําหนด โดยใหบอกคําตอบกับ
ผูวิจัยและผูวจัิยเปนผูจดบันทึกคําตอบไว 
   2.3  ผูวิจัยคัดเลือกผลงานของนักเรียน โดยการฝกแตละครั้งจะเลือกกลุม
ตัวอยางจํานวน  2  คน  มานําเสนอหนาชั้น  ผูวิจัยใหคําแนะนําตอผลงานนั้น 
 3.  ข้ันสรุป 
  ผูวิจัยใหนักเรยีนสรุปรวบรวมความคิดเห็น  โดยผูวิจัยเปนผูถามนาํ  หลังจากนั้น
ผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมใหนักเรยีนฟง 
 
การประเมินผล   สังเกตจากการตอบคาํถาม 
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เอกสารประกอบการทดลองครั้งที่  3 
 

 นิทานเรื่อง  ทองเที่ยวสวนสัตว 
คนพากย  : สวัสดีคะ เด็ก ๆ ทุก ๆ คน  โอโฮ เชาวันน้ีอากาศชางดีจริง ๆ  เอะ ๆ 

 น่ัน พวกเด็ก ๆ  กําลังจะไปไหนกันเอย เตรียมสัมภาระกันเต็มไปหมด
เลย..... 

คุณครู  :   เอา ๆ เด็ก ๆ เม่ือเตรียมขาวของเรียบรอยพรอมที่จะไปทัศนศึกษา 
ที่สวนสตัวกันแลว ก็เตรียมตัวขึ้นรถเลย... 

คนพากย : ออ  เด็ก ๆ พวกนั้นกําลังจะไปทัศนศึกษาที่สวนสตัวน่ันเอง แหม 
นาสนุกดีจังเลย    เด็ก ๆ คะ พวกเราอยากจะไปกับพวกเคาม๊ัยคะ.ถางั้น
เราก็ขึ้นรถไปพรอม ๆ กับพวกเคาเลย ( ครูเปดเพลง ขึ้นรถไปเที่ยว ให
เด็ก ๆทําทาทางประกอบเพลง ) 

คุณครู  : เอาหละ ตอนนี้พวกเราก็มาถึงสวนสตัวกนัแลว  คุณครจูะพาพวก 
เราไปดูสัตวตาง ๆ กัน แตขอใหพวกเราระมัดระวังความปลอดภัย 
ดวยนะ อยาเอามือยื่นเขาไปในกรงสัตวหละ 

เด็ก ๆ   : คราบ.......คะ.......... 
นองอ๊ัต  : น่ี ๆ พวกเรา  ไมรูวานองแกมหายไปไหนแลว  พอลงรถก็หายไป 

เลย 
คนพากย : อาว...แยแลว พูดยังไมทันขาดคําเลย ก็เกดิเหตุการณวุนวายแลว  

นองแกมดันหายไปไหนก็ไมรู...สงสัยตองชวยกันตามหาแลวซิ 
คนพากย : ขณะที่พวกเด็ก ๆ และคุณครู กําลังชวยกันตามหานองแกมอยูน้ัน   

ก็เดินหลงเขาไปในลานเลี้ยงสัตว  ซ่ึงมีสัตวอาศยัอยูมากมาย  แย 
แลว ! พวกเรา ยังตามหานองแกมไมเจอเลย พวกเคาก็ดันเดินหลงเขา
มาในลานเลี้ยงสัตวซะอีก แลวพวกเคาจะทําอยางไรกันดี ถาสัตว
เหลานั้นเห็นพวกเคา คงจะตกใจแลวตองเขามาทํารายแนเลย 

คนพากย :  โถ โถ นาสงสารจังเลย นองแกมหายไป แลวเด็ก ๆ พวกนั้นก็ยังหลง 
เขาไปในลานเลี้ยงสัตวอีก  แลวน่ีจะออกกันมาไดอยางไรหละ  นอง ๆ  
อนุบาลครับ  ชวยพวกเด็ก ๆ เหลานี้คิดหาวิธีที่จะออกจากลานเลี้ยงสัตว 
หนอยไดม๊ัยครับ 
 * ผูวิจัยหยุดถามเพื่อใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น * 
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คนพากย : เยๆๆ  และแลวพวกเคาก็สามารถออกมาจากลานเลี้ยงสัตวได  
โชคดีนะที่เด็ก ๆ ชวยกันคิดหาวิธีที่จะออกมาได ไมอยางนั้น อาจจะถูก
สัตวทํารายได คราวหนาคราวหลังตองระมัดระวังหละ    เอะ! แลวนอง
แกมหละยังไมเจอเลย  แตน่ัน ๆ  ใตตนไมน่ัน  มีเสียงอะไรแปลก ๆ 
ออกมาก็ไมรู  ครอก ๆ ๆๆ 

คุณครู  : อาวววว  นองแกม ไหง มานอนหลับสนทิอยูที่ไตตนไมน่ีหละ   
โถ โถ ปลอยใหเพ่ือน ๆ ตามหาแทบแย  ที่แทก็แอบมานอนหลับ 
อยูตรงนี้น่ีเอง   ตื่น ๆ ๆๆ 

 
หัวขอที่ใชในการอภิปราย 

ใหนักเรียนคิดหาวิธีที่จะออกจากลานเลี้ยงสัตวใหมากที่สุด  รวดเร็วและถูกตองในเวลาที่
กําหนด   
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การทดลองครั้งที่  4 
 
เร่ือง  การฝกความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลว 
 
วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลว 
 
เวลา  30  นาที 
 
อุปกรณ  1.  ซีดี เพลง  ใหอภัย และ เพลง ตน ตอง ตุย 
  2.  รูปภาพประกอบ 
  3.  เครื่องเลน ซีดี 
 
 
วิธีการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง เปน 3 ขั้น  ดังน้ี 
 1.  ข้ันนํา 
  ผูวิจัยใหนักเรยีนนั่งเปนรูปครึ่งวงกลม  และใหนักเรียนชวยกันรองเพลง  
“ใหอภัย”  และปรบมือไปพรอม ๆ กัน  เม่ือเพลงจบ ผูวิจัยใชคําถามเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค
เราความสนใจใหนักเรียนตอบ  โดยใชคําถาม ดังน้ี 
   - เม่ือนักเรียนถูกเพื่อนแกลงนักเรียนจะแกไขปญหาโดยวิธใีด 

จากนั้นผูวิจัยบอกจุดประสงคของการฝกกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 
2.  ข้ันฝก 

  2.1  ผูวิจัยเปดซีดีเพลง “ตน ตอง ตุย”  ใหนักเรียนฟงพรอมทั้งดูภาพประกอบ 
 2.2  เม่ือเพลงจบ  ผูวิจัยใชคําถามกระตุนใหนักเรียนตอบแสดงความคิดเห็น วา

เหตุการณน้ีใครเปนคนผิด  ถานักเรียนเปนตองนักเรยีนจะทําอยางไร คิดวิธีใหมากที่สุด  รวดเร็ว
และถูกตองในเวลาที่กําหนด โดยใหบอกคําตอบกับผูวจัิยและผูวิจัยเปนผูจดบนัทกึคําตอบไว 

3.  ข้ันสรุป 
  ผูวิจัยใหนักเรยีนสรุปรวบรวมความคิดเห็น  โดยผูวิจัยเปนผูถามนาํ  หลังจากนั้น
ผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมใหนักเรยีนฟง 
 
การประเมินผล   สังเกตจากการตอบคาํถาม 
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เอกสารประกอบการทดลองครั้งที่  4 
 

เพลงใหอภัย 
คํารอง – ทํานอง       รณชัย  ถมยาปริวัฒน 

ใหอภัยนะ     ใหอภัยเถอะ 
ใหอภัยเขา     ใหอภัยกัน 
ใหอภัยแลวใจสบาย    อยาไปทําซ้ําเติม 
ใหเขาเสียใจดีกวา    อภัยเขาอีกสักครั้ง....ใหอภัย 

 
เพลง  ตน ตอง ตุย 

คํารอง – ทํานอง       รณชัย  ถมยาปริวัฒน 
ตน ตอง  ตุย   คุยกันอยูมุมตึก 
ของหลนลงมา   โดนหัวตองดังตึ๊ก 
ตองโกรธหนาดํา  ใครมาทําใหฉนุกึ๊ก 
เขาเตะตอยอยูมุมตึก  ทั้งตนและตุย 
ตั๊บ  ตับ๊  ตุบ  ตั๊บ  ตุบ  ตับ๊  เตะ  ตอย 
ไมคิดใหดี   ไมมีเหตผุล 
ใครผิดในสามคน  ทั้งตน ตอง  ตุย 

 
หัวขอที่ใชในการอภิปราย 

เหตุการณน้ีใครเปนคนผิด  ถานักเรียนเปนตองนักเรยีนจะทําอยางไร คิดวิธีใหมากที่สุด  
รวดเร็วและถกูตองในเวลาที่กําหนด   
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การทดลองครั้งที่  5 
 
เร่ือง  การฝกความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลว 
 
วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลว 
 
เวลา  30  นาที 
 
อุปกรณ 1.  ซีดี  เพลง ทางวิบาก และ นิทานประกอบเสียงเพลงเร่ือง บันไดแหง 

    เสียงเพลง 
                     2.  ภาพนิทานเรื่อง   บันไดแหงเสียงเพลง 
            3.  เครื่องเลน  ซีดี 
 
วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง เปน 3 ขั้น  ดังน้ี 

1.  ข้ันนํา 
  ผูวิจัยสนทนากับนักเรียนซึง่เปนการสมมติวาจะพานักเรียนไปเที่ยวสวนผลไม  
และใหนักเรียนทําทาทางประกอบเพลง ทางวิบาก เม่ือเพลงจบผูวิจัยใชคําถามเกีย่วกับความคดิ
สรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบ  โดยใชคําถาม ดังน้ี 
   1.  นักเรียนคิดวาเรามาถึงสวนผลไมอะไร 
   2.  ถานักเรียนมีผลไมเยอะมาก นักเรียนจะนําผลไมไปทําอะไรไดบาง 
  จากนั้นผูวิจัยบอกจุดประสงคของการฝกกิจกรรมใหนักเรียนทราบ   
 2.  ข้ันฝก 
  2.1  ผูวิจัยเปดซีดีนิทานเรื่อง “ บันไดแหงเสียงเพลง”  ใหนักเรียนฟง  
   2.2  ระหวางเลานิทานผูวิจัยหยุด   เพ่ือใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดวิธทีี่จะ
เก็บมะมวงมาใหมากที่สุด   รวดเร็วและถกูตองในเวลาที่กําหนด โดยใหบอกคําตอบกับผูวิจัยและ
ผูวิจัยเปนผูจดบันทึกคําตอบไว  
   2.3  ผูวิจัยคัดเลือกผลงานของนักเรียน โดยการฝกแตละครั้งจะเลอืกกลุม
ตัวอยางจํานวน  2  คน  มานําเสนอหนาชั้น   และผูวิจัยใหคําแนะนําตอผลงานนั้น 
  

3.  ข้ันสรุป 
  ผูวิจัยใหนักเรยีนสรุปรวบรวมความคิดเห็น  โดยผูวิจัยเปนผูถามนาํ  หลังจากนั้น
ผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมใหนักเรยีนฟง 
การประเมินผล   สังเกตจากการตอบคาํถาม 
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เอกสารประกอบการทดลองครั้งที่  5 
เพลง  ทางวบิาก 

คํารอง – ทํานอง       รณชัย  ถมยาปริวัฒน 
เดินไปในสวนหลังบาน    มีสะพานทอดไวใหเดิน 
ฝนก็ตกเฉอะแฉะเหลือเกิน  แฉะเหลือเกินเราตองกระโดดๆกันไป 
กระโดดไปซาย ซาย ๆ ๆ  กระโดดไปขวา ขวา ๆ ๆ 
กระโดดไปหนา     ถอยมาที่เกา 
กระโดดพลางกางมือของเรา   กระโดดเบา ๆ ตองระวังจะหกขะลม 

 
นิทานเรื่อง  บันไดแหงเสยีงเพลง 

คนพากย : โดและเรเปนเพ่ือนกัน  เขาชวนกันไปเทีย่วในสวน  พบตนมะมวงใหญ   
มากตนหนึ่ง  มีผลสุกนากิน  เขาอยากไดผลไมน้ัน 

โด  : โอโฮ !  เร ดูน่ันสิ  มะมวงลูกใหญนาทานจังเลย 
เร  : ไหน ๆ ลูกใหญนาทานจริง ๆ ดวย 
โด  : เอะ  แตเราจะไปเอามันมาทานไดอยางไงหละ  เพราะมันอยูสูงจัง 

  
หัวขอที่ใชในการอภิปราย    

นักเรียนชวยกันคิดวิธทีี่จะเก็บมะมวงใหมากที่สุดรวดเร็วและถูกตองในเวลาที่กําหนด  
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การทดลองครั้งที่  6 
 
เร่ือง  การฝกความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่ม 
 
วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่ม 
 
เวลา  30  นาที 
 
อุปกรณ   1.  ซีดี เพลง เหเรือ  และ  เพลง  พายเรือจอม ๆ 
  2.  ไมพาย 
 
วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง เปน 3 ขั้น  ดังน้ี 
 1.  ข้ันนํา 
  ผูวิจัยสนทนากับนักเรียนซึง่เปนการสมมติวาจะพานักเรียนไปพายเรอื และให
นักเรียนทําทาทางประกอบเพลง  เหเรือ เม่ือเพลงจบผูวิจัยใชคําถามเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค
เราความสนใจใหนักเรียนตอบ  โดยใชคําถาม ดังน้ี 
   1.  นักเรียนคิดวาเราพายเรอืมาถึงที่ไหน 
   2.  ใหนักเรียนชวยกันทําทาพายเรือใหแปลกใหมไมซํ้ากับทาเดิม 
   จากนั้นผูวิจัยบอกจุดประสงคของการฝกกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 
 2.  ข้ันฝก 
   2.1  ผูวิจัยเปดซีดีเพลง  พายเรือจอมๆ  และแจกไมพายสําหรับพายเรือ โดย
เลาเหตุการณที่จะพานักเรียนไปเที่ยวทีต่าง ๆ โดยการพายเรือไป เม่ือเพลงหยุด ใหนักเรียนฟง
เสียง 
  2.2  เม่ือฟงเสียงจบ  ผูวิจัยใชคําถามกระตุนใหนักเรยีนแสดงตวามคิดเห็นวา
เสียงที่ไดยินเปนเสียงอะไร  โดยคิดใหแปลกใหม  แตกตางไปจากความคิดของบุคคลอื่น มีคุณคา
และไมซํ้ากับคนสวนใหญ  โดยใหบอกคําตอบกับผูวิจัยและผูวิจัยเปนผูจดบันทึกคําตอบไว 
   2.3  ผูวิจัยคัดเลือกผลงานของนักเรียน โดยการฝกแตละครั้งจะเลือกกลุม
ตัวอยางจํานวน  2  คน  มานําเสนอหนาชั้น   และผูวิจัยใหคําแนะนําตอผลงานนั้น 
 3.  ข้ันสรุป 
   ผูวิจัยใหนักเรยีนสรุปรวบรวมความคิดเห็น  โดยผูวิจัยเปนผูถามนาํ  หลังจากนั้น
ผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมใหนักเรยีนฟง 
การประเมินผล  สังเกตจากการตอบคาํถาม 
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เอกสารประกอบการทดลองครั้งที่  6 
 

เพลง เหเรือ 
คํารอง – ทํานอง       รณชัย  ถมยาปริวัฒน 

( สรอย ) เห  เฮ  เฮ  เฮ  เห   เห  เฮ  เฮ  เฮ  เห 
พายเรือเรือพายเขาไป    เชี๊ยบ เชีย๊บ 
พายไปดวยกนั    เชี๊ยบ  เชี๊ยบ 
พายสนุกสนาน    เชี๊ยบ  เชี๊ยบ 
เรือเราลอยลองไป   เชี๊ยบ  เชี๊ยบ 

( สรอย ) เห  เฮ  เฮ  เฮ  เห   เห  เฮ  เฮ  เฮ  เห 
พายกันอยางไร    เชี๊ยบ  เชี๊ยบ 
พายกันไปพรอมเพียง   เชี๊ยบ  เชี๊ยบ 
พายแลวเปลงเสียง   เชี๊ยบ  เชี๊ยบ 
เปนทํานองเหเรือ   เชี๊ยบ  เชี๊ยบ 

( สรอย ) เห  เฮ  เฮ  เฮ  เห   เห  เฮ  เฮ  เฮ  เห 
 

เพลง พายเรอืจอม ๆ 
คํารอง – ทํานอง       รณชัย  ถมยาปริวัฒน 

ลงเรือพายไปตามคลอง   ตาจองมองสองฝงขางทาง 
หูฟงเสียงอะไรกันบาง    ฟงซิจงฟงเสียงดังอยางไร    
จอม..ฮึบ    จอม...ฮึบ      จอม...ฮึบ     จอม...ฮึบ 
ลงเรือพายไปตามคลอง   ตาจองมองสองฝงขางทาง 
หูฟงเสียงอะไรกันบาง    ฟงซิจงฟงเสียงดังอยางนี้   

(  เสียงเคาะ ) 
(  เสียงเลื่อย ) 

 
หัวขอที่ใชในการอภิปราย 

ใหนักเรียนคิดวาเสียงที่ไดยนิเปนเสียงอะไร  โดยคิดใหแปลกใหม  แตกตางไปจาก
ความคิดของบุคคลอื่น มีคณุคาและไมซํ้ากับคนสวนใหญ    
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การทดลองครั้งที่  7 
 
เร่ือง  การฝกความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่ม 
 
วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่ม 
 
เวลา  30  นาที 
 
อุปกรณ         1.  ซีดีเพลง ขึ้นรถไปเทีย่ว และ นิทานประกอบเสยีงเพลงเรื่อง “ บอโคลนดูด  ” 
  2.  ภาพนิทานเรื่อง “ บอโคลนดูด  ” 
  3.  เครื่องเลน ซีดี 
 
วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง เปน 3 ขั้น  ดังน้ี 

1.  ข้ันนํา 
  ผูวิจัยสนทนากับนักเรียนซึง่เปนการสมมติวาจะพานักเรียนขึ้นรถไปเที่ยวและให
นักเรียนทําทาทางประกอบเพลง ขึ้นรถไปเที่ยว เม่ือเพลงจบผูวิจัยใชคําถามเกี่ยวกับความคิด
สรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบ  โดยใชคําถาม ดังน้ี 
   1.  นักเรียนคิดวารถที่นักเรยีนขับมาเปนรถอะไร 
   2.  นอกจากรถแลวนักเรียนสามารถเดินทางโดยวิธีใดไดบาง 
  จากนั้นผูวิจัยบอกจุดประสงคของการฝกกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 
  2.  ข้ันฝก 

2.1  ผูวิจัยเปดซีดี นิทานเรื่อง “  บอโคลนดูด”   ใหนักเรียนฟง 
2.2  ระหวางเลานิทานผูวิจัยหยุด   เพ่ือใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดวิธทีี่จะ  

ขามบอโคลนดูด  โดยคิดใหแปลกใหม  แตกตางไปจากความคิดของบุคคลอื่น มีคุณคาและไมซํ้า
กับคนสวนใหญ  โดยใหบอกคําตอบกับผูวิจัยและผูวิจัยเปนผูจดบันทกึคําตอบไว 
   2.3  ผูวิจัยคัดเลือกผลงานของนักเรียน โดยการฝกแตละครั้งจะเลือกกลุม
ตัวอยางจํานวน  2  คน  มานําเสนอหนาชั้น   และผูวิจัยใหคําแนะนําตอผลงานนั้น 
  3.  ข้ันสรุป 
  ผูวิจัยใหนักเรยีนสรุปรวบรวมความคิดเห็น  โดยผูวิจัยเปนผูถามนาํ  หลังจากนั้น
ผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมใหนักเรยีนฟง 
 
การประเมินผล   สังเกตจากการตอบคาํถาม 
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เอกสารประกอบการทดลองครั้งที่  7 
 

เพลงขึ้นรถไปเที่ยว 
คํารอง – ทํานอง       รณชัย  ถมยาปริวัฒน 

ขึ้นรถไปเที่ยว    เราไปเที่ยวดวยกัน 
สนุกกันทั้งวัน    ไปเที่ยวกันเถอะเรา 
ขึ้นรถ  ไปเทีย่ว   เลี้ยวไป  เลี้ยวมา 
มองซาย    มองขวา   
มองขางหนา    เห็นอะไร  มองเห็นอะไร 
เอะทางขางหนาคดเคี้ยว  ขุกขละ  ระวังดีนะ 

ด๋ึง ด๋ึง ด๋ึง ด๋ึง เลี้ยว เลี้ยว  ด๋ึง ด๋ึง ด๋ึง ด๋ึง  เลี้ยว เลีย้ว   
เอ๊ียด..... 

 
นิทานเรื่อง “ บอโคลนดูด ” 

 
ในปาลึกแหงหนึ่ง  มีเจาลิงนอยที่ชื่อวาเจาจอ  อาศัยอยูตามลําพังเพียงตัวเดียว  พอแม

ของมันถูกเจาสิงโตตวัใหญจับกินไป  มันเลยตองมีชวีิตอยูเพียงลําพัง  ขณะที่เจาจอกําลังหาผลไม
กินอยูน้ัน ก็มีเสียงคํารามของเจาสิงโตดังมาแตไกล  เจาจอจึงรีบปนขึ้นไปบนตนไมเพ่ือจะได
มองดูวาใชเจาสิงโตหรือเปลา  ขณะที่ปนขึ้นไปบนตนไมน้ัน กิ่งไมที่เจาจอปนเกิดหักลงมา  ทําให
ตัวของเจาจอหลนลงมาที่พ้ืน  เจาสิงโตที่กําลังหิวโหยมา จึงหันมาเห็นเจาจอ  แลวพูดขึ้นวา  เจา
จอเอย  ขาหิวเหลือเกิน  ขอขากินเจาเปนอาหารหนอยจะไดม๊ัย  เจาจอตกใจมากจึงรีบวิ่งหนีอยาง
รวดเร็ว  เม่ือไปถึงหนาผา  เจาจอก็ตองพบกับทางตัน เพราะวาไมมีหนทางใดที่จะไปไดแลว 
นอกจากจะปนขึ้นไป  แตเด๋ียวกอน  ตรงนั้นมีเถาวัลยอยูเราจะตองปนเถาวลัยเพ่ือหนีเจาสิงโต  
แตวาจะตองปนใหตรงตามจงัหวะเพลงนะถึงจะสามารถปนไดเร็ว  ถาพรอมแลวปนกันเลย ( ครู
เปดจังหวะใหเด็ก ๆ ชวยกนัปนเถาวลัย )  เม่ือปนขึ้นมาถึงบนหนาผา  เจาจอก็ตองพบกับ
อุปสรรคอีกครั้ง เพราะวาขางหนามันเปน บอโคลนดดู  ซ่ึงถาเจาจอขามไปไดก็จะรอดพนจากเจา
สิงโต  แตไมรูวาเจาจอจะขามไปอยางไรดี 

* ผูวิจัยหยุดถามเพื่อใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น * 
ขอบคุณมากเลยที่พ่ี ๆ อนุบาลชวยจอคดิหาวิธีที่จะขามบอโคลนดูด จอจะไมลืมบุญคุณ

ของพี่ ๆ เลยครับ  จอไปกอนนะครับ 
 

หัวขอที่ใชในการอภิปราย 
  ใหนักเรียนคดิวิธีที่จะขามบอโคลนดูด  โดยคิดใหแปลกใหม  แตกตางไปจากความคิด
ของบุคคลอื่น มีคุณคาและไมซํ้ากับคนสวนใหญ 
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การทดลองครั้งที่  8 
 

เร่ือง  การฝกความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่ม 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่ม 
 
เวลา  30  นาที 
 
อุปกรณ 1.  ซีดี เพลง หุนฟาง 
  2. รูปภาพหุนฟาง  

3. เครื่องเลน ซีดี 
 
วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง เปน 3 ขั้น  ดังน้ี 
 1.  ข้ันนํา 
   ผูวิจัยสนทนากับนักเรียและนํารูปภาพหุนฟางมาใหนักเรียนดู ผูวิจัยใชคําถาม
เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบ  โดยใชคําถาม ดังน้ี 
   1.  นักเรียนคิดวารูปนักเรียนเห็นเปนรูปอะไร( ผูวิจัยสรุปถึงหนาที่ของ
หุนฟางที่ชวยชาวนาไลนกกา ไมใหมากินขาว ) 
   2.  นอกจากหุนฟางที่ใชสําหรับไลนกกาที่มากินขาวแลว นักเรียนคดิวา
เราจะใชอะไรมาไลเจานกกาแทนเจาหุนฟางไดบาง   
  จากนั้นผูวิจัยบอกจุดประสงคของการฝกกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 

2.  ข้ันฝก 
   2.1  ผูวิจัยเปดซีดี เพลง   หุนฟาง  โดยใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติเปนหุน
ฟางและทําทาทางประกอบเพลง   

2.2  เม่ือเพลงจบ   ผูวิจัยใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดสรางสรรคทาทางตาง ๆ  
โดยคิดใหแปลกใหม  แตกตางไปจากความคิดของบุคคลอื่น มีคุณคาและไมซํ้ากับคนสวนใหญ 
โดยใหบอกคําตอบกับผูวิจัยและผูวิจัยเปนผูจดบันทึกคําตอบไว 
  2.3  ผูวิจัยคดัเลือกผลงานของนักเรียน โดยการฝกแตละครั้งจะเลือกกลุม
ตัวอยางจํานวน  2  คน  มานําเสนอหนาชั้น   และผูวิจัยใหคําแนะนําตอผลงานนั้น 

3.  ข้ันสรุป 
    ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปรวบรวมความคิดเห็น  โดยผูวิจัยเปนผูถามนาํ  หลังจาก
น้ันผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมใหนักเรียนฟง 
 
การประเมินผล  สังเกตจากการตอบคาํถามและการแสดงทาทาง 
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เอกสารประกอบการทดลองครั้งที่  8 
 

เพลงหุนฟาง 
คํารอง – ทํานอง       รณชัย  ถมยาปริวัฒน 

หุนฟางรางสวยผูชวยชาวนา กางแขนงามสงายืนทาแดดลม 
เสียงเพลงเลาใจเตนไดคลายคน แขนขาคิดคนทา..... ( นักเรียนคิดทาทาง ) 

 
หัวขอที่ใชในการอภิปราย 

ใหนักเรียนคิดสรางสรรคทาทางตาง ๆ โดยคิดใหแปลกใหม  แตกตางไปจากความคิด
ของบุคคลอื่น มีคุณคาและไมซํ้ากับคนสวนใหญ  
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การทดลองครั้งที่  9 
 
เร่ือง  การฝกความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่ม 
 
วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่ม 
 
เวลา  30  นาที 
 

อุปกรณ 1.  ซีดี  นิทานประกอบเสยีงเพลงเรื่อง กระทงของเรา  
  2. ภาพนิทานเรื่อง กระทงของเรา    
   3.  รูปภาพตนกลวย 

4. เครื่องเลน ซีดี 
 

วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง เปน 3 ขั้น  ดังน้ี 
1.  ข้ันนํา 

   ผูวิจัยสนทนากับนักเรียและนํารูปภาพตนกลวยมาใหนักเรียนดู ผูวจัิยใชคําถาม
เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบ  โดยใชคําถาม ดังน้ี 
   1.  นักเรียนคิดวารูปนักเรียนเห็นเปนรูปอะไร  
   2.  นักเรียนสามารถนําตนกลวยไปทําอะไรไดบาง 
  จากนั้นผูวิจัยบอกจุดประสงคของการฝกกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 

2.  ข้ันฝก 
   2.1  ผูวิจัยเปดซีดี นิทานประกอบเสียงเพลงเรื่อง “กระทงของเรา ”  ให
นักเรียนฟง 

   2.2  เม่ือนิทานจบ    ผูวิจัยใชคําถามกระตุน  นักเรียนคิดวาจะนําอะไรที่เปน
เศษวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐเปนกระทง โดยคิดใหแปลกใหม  แตกตางไปจากความคิดของ
บุคคลอื่น มีคณุคาและไมซํ้ากับคนสวนใหญ โดยใหบอกคําตอบกับผูวิจัยและผูวจัิยเปนผูจดบันทึก
คําตอบไว 
   2.3  ผูวิจัยคัดเลือกผลงานของนักเรียน โดยการฝกแตละครั้งจะเลือกกลุม
ตัวอยางจํานวน  2  คน  มานําเสนอหนาชั้น   และผูวิจัยใหคําแนะนําตอผลงานนั้น 

3.  ข้ันสรุป 
    ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปรวบรวมความคิดเห็น  โดยผูวิจัยเปนผูถามนาํ  หลังจาก
น้ันผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมใหนักเรียนฟง 
 
การประเมินผล   สังเกตจากการตอบคาํถาม  
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เอกสารประกอบการทดลองครั้งที่  9 
 

นิทานเรื่อง “   กระทงของเรา ” 
 โฆษก  : สวัสดีครับพอแมพ่ีนอง  ขอตอนรับทุกทานเขาสู เทศกาล วันลอยกระทง 

ครับ  ในวันน้ีเราก็จะมีกิจกรรมมากมายใหทุกทานไดรวมสนุกกันนะครับ  
และที่พลาดไมได  เราจะมีการประกวดกระทงที่ทําจากเศษวัสดุธรรมชาติ
กัน  ทานใดที่สนใจก็เชิญมาสมัครกันไดเลยนะครบั 

คนพากย : แหม งานวันลอยกระทงนาสนุกจริง ๆ เลย วาแตวา  พวกเด็ก ๆ  
หายไปไหนกันหมดเนี่ย  ออ ๆ เห็นแลว นูน ๆ ทางโนนไง   

เจาจุก  : พ่ีออ พ่ีออ  เด๋ียวเราจะชวยกันทํากระทงเพื่อสงเขาประกวดกันดีม๊ัย 
พ่ีออ  : ดีเลยจะ  เจาจุก  เผื่อกระทงของเราจะไดเขารอบกับเคาบาง  แตวาเรา 

จะนําอะไรมาประดิษฐกระทงกันดีหละใหแปลกใหม และแตกตางไปจาก
คนอ่ืน 

เจาจุก  : น่ันสิ  จุกก็ยงัคิดไมออกเหมือนกัน  ง้ันใหนอง ๆ อนุบาลชวยกันคิด 
หนอยไดม๊ัยครับ  
 

หัวขอที่ใชในการอภิปราย 
นักเรียนคิดวาจะนําอะไรที่เปนเศษวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐเปนกระทง โดยคิดให

แปลกใหม  แตกตางไปจากความคิดของบุคคลอื่น มีคณุคาและไมซํ้ากับคนสวนใหญ  
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การทดลองครั้งที่  10 
 
เร่ือง  การฝกความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่มและความคิดคลองแคลว 

 
วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่มและความคิดคลองแคลว 
 
เวลา  30  นาที 
 
อุปกรณ 1.  ซีดีเพลง ขับเครื่องบิน และ  เพลง  สองฝง  
  2.  เครื่องเลน ซีดี 
วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง เปน 3 ขั้น  ดังน้ี 

1.  ข้ันนํา 
   ผูวิจัยสนทนากับนักเรียนซึง่เปนการสมมติวาจะพานักเรียนไปขับเครือ่งบิน และ
ใหนักเรียนทําทาทางประกอบเพลง ขบัเครื่องบิน   เม่ือเพลงจบผูวิจัยใชคําถามเกี่ยวกับความคิด
สรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบ  โดยใชคําถาม ดังน้ี 
   1.  นักเรียนคิดวาเราขับเครือ่งบินมาถึงที่ไหน 
   2.  ใหนักเรียนคิดทาขับเครื่องบินใหแปลกใหมไมซํ้ากับทาเดิม 
   จากนั้นผูวิจัยบอกจุดประสงคของการฝกกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 
 
 2.  ข้ันฝก 

  2.1  ผูวิจัยเปดซีดีเพลง “  สองฝง ”  ใหนักเรียนฟง 1 รอบ   โดยใหนักเรียนหัน
หนาเขาหากันและทําทาประกอบเพลง  สมมติวาตรงกลางเปนลําคลอง  เม่ือเพลงจบ ผูวิจัยใช
คําถามกระตุนใหนักเรียนคิดทาทางสัตวรายที่อยูในคลองวาเปนสตัวอะไรโดยคิดใหแปลกใหม  
แตกตางไปจากความคิดของบุคคลอื่น มีคุณคาและไมซํ้ากับคนสวนใหญ  

2.2  ผูวิจัยเปดซีดีเพลง “  สองฝง ”  ใหนักเรียนฟงอีก 1 รอบ เม่ือเพลงจบ  ใช 
คําถามกระตุนใหนักเรียนคิดวิธทีี่จะขามฝงคลองโดยที่ไมใหถูกสตัวรายกิน  ใหมากที่สุด  รวดเร็ว
และถูกตองในเวลาที่กําหนด โดยใหบอกคําตอบกับผูวจัิยและผูวิจัยเปนผูจดบันทกึคําตอบไว 
   2.3  ผูวิจัยคัดเลือกผลงานของนักเรียน โดยการฝกแตละครั้งจะเลือกกลุม
ตัวอยางจํานวน  2  คน  มานําเสนอหนาชั้น  ผูวิจัยใหคําแนะนําตอผลงานนั้น 
  

 3.  ข้ันสรุป 
  ผูวิจัยใหนักเรยีนสรุปรวบรวมความคิดเห็น  โดยผูวิจัยเปนผูถามนาํ  หลังจากนั้น
ผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมใหนักเรยีนฟง 
การประเมินผล   สังเกตจากการตอบคาํถามและการแสดงทาทาง 
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เอกสารประกอบการทดลองครั้งที่  10 
 

ขับเครื่องบิน 
คํารอง – ทํานอง       รณชัย  ถมยาปริวัฒน 

ขับเครื่องบิน  บินไป    ขับเครื่องบิน  บินไป  
ขับทางซาย ทางขวา   ขับไป  มา ( ซํ้า ) 

 
เพลง   สองฝง 

คํารอง – ทํานอง       รณชัย  ถมยาปริวัฒน 
ยืนตรงเรียงหนากระดาน  หันหนาหากันอยูคนละฝง 
สัตวรายนั้นอยูตรงกลาง  สัตวรายนั้นอยูตรงกลาง 

สองเราคนละฝงจะขามอยางไร ? 
เสียงระฆังดังเปนสัญญาณ ใหเราเปลี่ยนกันไปคนละฝง 
สัตวรายนั้นอยูตรงกลาง  สัตวรายนั้นอยูตรงกลาง 

สองเราคนละฝงจะขามอยางไร ?  
 

หัวขอที่ใชในการอภิปราย 
1.  ใหนักเรียนคิดทาทางสตัวรายที่อยูในคลองวาเปนสตัวอะไรโดยคดิใหแปลกใหม   
     แตกตางไปจากความคดิของบุคคลอืน่ มีคุณคาและไมซํ้ากับคนสวนใหญ  

  2.   ใหนักเรียนคิดวิธทีี่จะขามฝงคลองโดยที่ไมใหถูกสตัวรายกิน  ใหมากที่สุด  รวดเร็ว 
     และถูกตองในเวลาที่กาํหนด 
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การทดลองครั้งที่  11 
 
เร่ือง  การฝกความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่ม และความคิดคลองแคลว 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่ม และความคิดคลองแคลว  
 

เวลา  30  นาที 
 

อุปกรณ 1.  ซีดีเพลง  เก็บขยะ  และ นิทานประกอบเพลง เรื่อง  นองออคนเกง  
  2.  ภาพนิทานเรื่อง  นองอคนเกง 
  3.  เครื่องเลน ซีดี 
วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง เปน 3 ขั้น  ดังน้ี 

1.  ข้ันนํา 
  ผูวิจัยสนทนากับนักเรียนเกีย่วกับความสะอาดในโรงเรียน และจะไปทําความดี
โดยการไปชวยกันเก็บขยะ  ผูวิจัยเปดเพลงเก็บขยะใหนักเรียนทําทาทางประกอบ   เม่ือเพลงจบ
ผูวิจัยใชคําถามเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบ  โดยใชคําถาม ดังน้ี 
   1.  นักเรียนคิดวาขยะที่นักเรียนเก็บมาไดเปนอะไร 
   2.  นักเรียนคิดวาจะนําขยะที่เก็บมาไดไปใชประโยชนอะไรไดบาง  

 จากนั้นผูวิจัยบอกจุดประสงคของการฝกกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 
2.  ข้ันฝก 

   2.1  ผูวิจัยเปดซีดีนิทานประกอบเสียงเพลงเรื่อง “  นองออคนเกง ”  
ใหนักเรียนฟง 
    2.2   ผูวิจัยเลานิทานจบ  ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

  2.2.1  ถานักเรียนเปนนองออ  นักเรียนจะนําขวดน้ําพลาสติกมา
ประดิษฐเปนอะไร  โดยคิดใหแปลกใหม  แตกตางไปจากความคิดของบุคคลอื่น มีคุณคาและไม
ซํ้ากับคนสวนใหญ  

2.2.2  นักเรียนคิดวาขวดน้ําพลาสติกนําไปทําประโยชนอะไรไดบาง   
โดยคิดใหมากที่สุด  รวดเร็ว และถูกตองในเวลาที่กําหนด 
    2.3  ผูวิจัยคัดเลือกผลงานของนักเรียน โดยการฝกแตละครั้งจะเลอืกกลุม
ตัวอยางจํานวน  2  คน  มานําเสนอหนาชั้น  ผูวิจัยใหคําแนะนําตอผลงานนั้น 
  3.  ข้ันสรุป 
  ผูวิจัยใหนักเรยีนสรุปรวบรวมความคิดเห็น  โดยผูวิจัยเปนผูถามนาํ  หลังจากนั้น
ผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมใหนักเรยีนฟง 
การประเมินผล   สังเกตจากการตอบคาํถาม  
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เอกสารประกอบการทดลองครั้งที่  11 
 

เพลง  เก็บขยะ 
คํารอง – ทํานอง       รณชัย  ถมยาปริวัฒน 

เอะ...เอะ  น่ันอะไร  ใชไหมขยะ 
ไปไปเก็บมันซะ   คนละชิ้นละอัน 
ไปไปไปไป   เก็บเจาพวกขยะ 
ไปไปไปไป   เก็บลงถังขยะ 

 
นิทานเรื่อง   นองออ คนเกง 

นองออเปนเด็กดี  ขยัน  มีระเบียบวินัย  ไดรับมอบหมายจากคุณครูประจําชั้นและเพื่อน 
ๆ ใหเปนหัวหนาหอง  ขณะท่ีนองออนั่งรับประทานอาหารอยูที่โรงอาหาร  ก็หันไปเห็นกองขยะซึ่ง
เปนขวดน้ําพลาสติกที่เด็ก ๆ ในโรงเรียนทิ้งกันเกลื่อนเต็มไปหมด  นองออจึงมีความคิดวา  นาจะ
นําขวดน้ําพลาสติกเหลานี้ไปใชประโยชนไดบาง แตนองออยังคิดไมออกวาจะนําไปทําอะไรดี 
เพ่ือน ๆ ชวยนองออคิดหนอยไดไหมคะ 
 
หัวขอที่ใชในการอภิปราย 

1.  ถานักเรียนเปนนองออ  นักเรียนจะนําขวดน้ําพลาสติกมาประดษิฐเปนอะไร โดยคิด
ใหแปลกใหม  แตกตางไปจากความคิดของบุคคลอื่น มีคุณคาและไมซํ้ากับคนสวนใหญ  

2..  นักเรียนคิดวาขวดน้ําพลาสติกนําไปทําประโยชนอะไรไดบาง  โดยคิดใหมากที่สุด  
รวดเร็ว และถกูตองในเวลาที่กําหนด 
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การทดลองครั้งที่  12 
 
เร่ือง  ปจฉิมนิเทศ 
 
วัตถุประสงค  เพ่ือใหนักเรียนสรุปความรูที่ไดจากการใชกิจกรรมดนตรี เพ่ือไปพัฒนาความคิด
สรางสรรค 
 
เวลา  30  นาที 
 
 วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง   ดังน้ี 
 1.  ผูวิจัยใหนักเรียนซักถามในสิ่งที่ยังไมเขาใจ 
 2.  ผูวิจัยอธิบายในสิ่งที่นักเรียนยังไมเขาใจ 
 3.  ผูวิจัยใหนักเรียนชวยกนับอกประโยชนที่ไดรับจากการเขาทดลองในครั้งน้ี  และผูวิจัย
สรุปเพ่ิมเติม 
 4.  ผูวิจัยกลาวขอบใจนักเรยีนในกลุมทดลอง  ที่ใหความรวมมือในการทดลอง และกลาว
ปดการทดลอง 
 
การประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจ  ความตั้งใจของนักเรียนที่มีตอการใชกิจกรรมดนตรี 
 2.  สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น  การซักถาม  และการสรุปของนักเรียนที่ไดรวม
การใชกิจกรรมดนตรี 
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ตาราง  6  แสดงคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  ในกลุมทดลองที่ไดรับ 
    การใชกิจกรรมดนตรีจําแนกเปนรายดานและโดยรวม 
 

คะแนนกอนการทดลอง คะแนนหลังการทดลอง คน 
ที่ ความคิด 

ริเริ่ม 
ความคิด 
คลองแคลว 

รวมทั้ง  
2 ดาน 

ความคิด 
ริเริ่ม 

ความคิด
คลองแคลว 

รวมทั้ง 
2 ดาน 

1. 6 16 22 14 28 42 
2. 7 16 23 17 26 43 
3. 8 17 25 17 22 39 
4. 7 16 23 20 25 45 
5. 4 13 17 16 18 34 
6. 4 13 17 16 31 47 
7. 3 13 16 20 24 44 
8. 8 17 25 19 26 45 
รวม 47 121 168 139 200 339 

X  5.88 15.13 21 17.38 25 42.38 
S.D. 1.95 1.80 3.74 2.13 3.89 4.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
78 

ตาราง  7  แสดงคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  ในกลุมควบคุมที่  
     ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีจําแนกเปนรายดานและโดยรวม 
 

คะแนนกอนการทดลอง คะแนนหลังการทดลอง คน 
ที่ ความคิด 

ริเริ่ม 
ความคิด 
คลองแคลว 

รวมทั้ง  
2 ดาน 

ความคิด 
ริเริ่ม 

ความคิด
คลองแคลว 

รวมทั้ง 
2 ดาน 

1. 4 15 19 5 14 19 
2. 6 14 20 8 16 24 
3. 3 13 16 4 20 24 
4. 8 13 21 12 18 30 
5. 4 16 20 6 19 25 
6. 5 18 23 9 21 30 
7. 6 17 23 8 13 21 
8. 7 16 23 10 18 28 
รวม 43 122 165 62  139 201 

X  5.38 15.25 20.63 7.75 17.38 25.13 
S.D. 1.68 1.83 2.44 2.65  4.71 4.01 
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ตาราง  8  แสดงผลตางของคะแนนความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่มของนักเรียนชั้นอนุบาล 
     ปที่  2  ในกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง 
 

กลุมทดลอง คนที ่
กอนการทดลอง หลังการทดลอง ผลตาง ผลตางยกกําลังสอง 

1. 6 14 8 64 
2. 7 17 10 100 
3. 8 17 9 81 
4. 7 20 13 169 
5. 4 16 12 144 
6. 4 16 12 144 
7. 3 20 17 289 
8. 8 19 11 121 

ΣD = 92 
X diff =  11.5 

 X  =  5.88 
S.D = 1.95 

X  =  17.38 

S.D = 2.13  

S.D.diff =0.18 

 
ΣD2 = 1,112 
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ตาราง  9  แสดงผลตางของคะแนนความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลวของนักเรียน 
    ชั้นอนุบาลปที่  2  ในกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง 
 

กลุมทดลอง คนที ่
กอนการทดลอง หลังการทดลอง ผลตาง ผลตางยกกําลังสอง 

1. 16 28 12 144 
2. 16 26 10 100 
3. 17 22 5 25 
4. 16 25 9 81 
5. 13 18 5 25 
6. 13 31 18 324 
7. 13 24 11 121 
8. 17 26 9 81 

ΣD = 79 
X diff =   9.87 

 X  =   15.13 
S.D =  1.80 

X  =   25 

S.D =  3.89 

S.D.diff = 2.09 

 
ΣD2 =  901 
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ตาราง  10  แสดงผลตางของคะแนนความคิดสรางสรรครวมทั้ง 2 ดาน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 
     ปที่  2  ในกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง 
 

กลุมทดลอง คนที ่
กอนการทดลอง หลังการทดลอง ผลตาง ผลตางยกกําลังสอง 

1. 22 42 20 400 
2. 23 43 20 400 
3. 25 39 14 196 
4. 23 45 22 484 
5. 17 34 17 289 
6. 17 47 30 900 
7. 16 44 28 784 
8. 25 45 20 400 

ΣD =  171 
X diff =  21.38  

 X  =   21 
S.D =   3.74 

X  =     42.38 

S.D =   4.13 

S.D.diff = 0.39  

 
ΣD2 =   3,853 
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ตาราง  11  แสดงผลตางของคะแนนความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่ม ของนักเรียน 
     ชั้นอนุบาลปที่  2  ในกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง 
 

กลุมควบคุม คนที ่
กอนการทดลอง หลังการทดลอง ผลตาง ผลตางยกกําลังสอง 

1. 4 5 1 1 
2. 6 8 2 4 
3. 3 4 1 1 
4. 8 12 4 16 
5. 4 6 2 4 
6. 5 9 4 16 
7. 6 8 2 4 
8. 7 10 3 9 

ΣD =  19 
X diff =  2.37 

 X  =   5.38 
S.D =  1.68  

X  =   7.75   
S.D =   2.65 

S.D.diff =  0.97 

 
ΣD2 =   55 
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ตาราง  12  แสดงผลตางของคะแนนความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลว  
    ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  ในกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง 
 

กลุมควบคุม คนที ่
กอนการทดลอง หลังการทดลอง ผลตาง ผลตางยกกําลังสอง 

1. 15 14 -1 1 
2. 14 16 2 4 
3. 13 20 7 49 
4. 13 18 5 25 
5. 16 19 3 9 
6. 18 21 3 9 
7. 17 13 -4 16 
8. 16 18 2 4 

ΣD =  17 
X diff =  2.13 

 X  =  15.25 
S.D =  1.83 

X  =    17.38 
S.D =    4.71 

S.D.diff =  2.88 

 
ΣD2 =   117 
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ตาราง  13  แสดงผลตางของคะแนนความคิดสรางสรรครวมทั้ง 2 ดาน ของนักเรียนชั้นอนุบาล     
     ปที่  2  ในกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง 
 

กลุมควบคุม คนที ่
กอนการทดลอง หลังการทดลอง ผลตาง ผลตางยกกําลังสอง 

1. 19 19 0 0 
2. 20 24 4 16 
3. 16 24 8 64 
4. 21 30 9 81 
5. 20 25 5 25 
6. 23 30 7 49 
7. 23 21 -2 4 
8. 23 28 5 25 

ΣD =  36  
X diff =   4.5 

 X  =   20.63 
S.D =  2.44  

X  =     25.13 
S.D =    4.01    

S.D.diff =  1.57  

 
ΣD2 =  450   

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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 พ.ศ.2550  การศึกษามหาบัณฑิต ( กศ.ม.)  วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา 
    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
 


	ปก
	บทคัดย่อ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติย่อผู้วิจัย

