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การวิจยัคร้ังนีมี้ความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลของการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ท่ีมี
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ระดับปฐมวัย ท่ีมีความคิดสรางสรรคนอย จํานวน 16 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 
8 คน กลุมทดลองไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ สวนกลุมควบคุมไมไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้คือ แบบสังเกตความคิด
สรางสรรค การวิเคราะหขอมูลใชการทดสอบของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Match Paired Signed-
Ranks Test) และการทดสอบของ แมน - วิทนยี (The Mann – Whitney U Tests) 

 
 
ผลการศึกษา พบวา 
1. นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากข้ึนหลังจากไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ

ออรฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากข้ึนหลังจากไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิด
ของออรฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟมีความคิดสรางสรรคมากกวา
นักเรียนท่ีไมไดรับการใชกจิกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 The purpose of this experimental research was to study the effect of Music Activities by Orff 
Theme towards early childhood creativity at Srinakharinwirot University : Prasarnmit Demonstration 
School (Elementary) in Vadhana district, Bangkok, in the academic year 2009. The Subject were 16 
students, sample were randomly sampling selected from population whose creativity were low. Then 
they were randomly divided into two group ; experimental group was exposed to Music Activities by 
Orff Theme training program while the control group was not. The research instrument was the 
Creativity Observations Form. The data was analyzed by The Wilcoxon Match Paired Signed-Ranks 
Test and The Mann – Whitney U Tests. 
 
 

The result were as follows : 
1. The creativity of the students were exposed to Music Activities by Orff Theme training 

program got significantly increased than before the experiment at .01 level. 

2. The creativity of the students were not exposed to Music Activities by Orff Theme 

training program got significantly increased than before the experiment at .05 level. 

3. The creativity of the students were exposed to Music Activities by Orff Theme training 

program got significantly higher than the other that were not exposed to Music Activities by Orff 

Theme training program at .01 level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

การปฏิรูปการศึกษาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ตามทิศทาง
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวคือ ผูเรียนเปนเปาหมายที่สําคัญของการจัด
การศึกษาทุกฝายท้ัง บิดา มารดา ผูปกครอง ครู อาจารย ผูบริหารท้ังภาครัฐและเอกชนตองรวมกัน
จัดการเรียนรูแกผูเรียน ใหผูเรียนมีพัฒนาการท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา 
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (อํารุง จันทวานิช. 2543: 7) อนาคตของประเทศข้ึนอยูกับเด็กและ
เยาวชนในวันนี้ เพราะในโลกยุคใหม การแขงขันข้ึนอยูกับความรูและความสามารถของคนในชาติ 
โดยเฉพาะประเทศไทยจําเปนตองมีการปฏิรูป (รุง แกวแดง. 2543: 4)  

การพัฒนาประเทศจะดําเนินไปดวยดีเพียงใดนั้น ยอมข้ึนอยูกับลักษณะของพลเมืองของ
ประเทศนั้นเปนสําคัญ ฉะนั้น การพัฒนาคุณภาพของประชากรจึงเปนส่ิงที่จําเปนในการพัฒนาประเทศ 
การศึกษามีสวนสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของประชากรโดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรที่มีคุณภาพ 
จําเปนตองมีลักษณะประการหน่ึง คือ มีความคิดสรางสรรค (กรมวิชาการ. 2535: 1) ประเทศไทยจึงได
กําหนดใหความคิดสรางสรรคเปนจุดหมายท่ีสําคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาทุกระดับ ดังจะ
เห็นไดจากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ไดเนนถึงการศึกษาพัฒนาคนให
มีลักษณะท่ีเปนผูใฝรู รูจักคิดวิเคราะห มีความคิดรวบยอด มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค มี
ความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
2544: 24 – 25) ความคิดสรางสรรค เปนลักษณะท่ีแสดงความเปนเอกลักษณ ความกาวหนา และความ
เปนผูนําของชาติ บรรดาประเทศผูนําในปจจุบันตางก็พยายามแขงขันและตัดสินการแพชนะดวย
ความคิดสรางสรรค จึงมีคํากลาววา ประเทศใดท่ีสามารถแสวงหาพัฒนาศักยภาพเชิงสรางสรรคของ
ประเทศไดมากเทาใดก็ยิ่งสนับสนุนใหชาตินั้นเปนฝายไดมากเทานั้น (อารี พันธมณี. 2537: 234) 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการใหการบริการ
ทางการศึกษาเบ้ืองตนท่ีมีความสําคัญตอชีวิตในอนาคตของเด็ก เพราะการพัฒนาทุกๆ ดานของบุคคล
ลวนมีรากฐานมาจากการพัฒนาในวัยเด็กอันเปนวัยแรกของชีวิต นับต้ังแตแรกเกิดจนกระท่ังอายุ
ประมาณ 6 ป เปนชวงอายุท่ีมีพัฒนาการอยางรวดเร็ว ท้ังทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและ
บุคลิกภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญเติบโตของสมอง ประสบการณท่ีเด็กไดรับในวัยนี้จะเปน
พื้นฐานของการพัฒนาในวัยตอไป (ธํารง ชูชีพ. 2546: มปป) ซ่ึงสอดคลอง กับคํากลาวของทอแรนซ 
(Torrance. 1965) ท่ีวา ควรสงเสริมความคิดสรางสรรคแกเด็กต้ังแตเยาววัยไดเทาไร ก็ยิ่งเปนผลดีมาก
เทานั้น โดยเฉพาะในชวงกอนวัยเรียน หรือชวง 6 ขวบแรกของชีวิต เปนระยะท่ีเด็กมีจินตนาการสูง 
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ศักยภาพดานความคิดสรางสรรคของเด็กกําลังพัฒนา (อารี พันธมณี. 2547: 2) การเรียนรูจะมีอิทธิพลตอ
ชีวิตของเด็กในอนาคต โดยเฉพาะในภาวะสังคมโลกท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว การฝกใหเด็กรูจักแยกแยะเปรียบเทียบความสัมพันธของส่ิงตางๆ จะชวยใหเด็กพัฒนา
กระบวนการคิดอยางมีเหตุผลและเขาใจสังคมมากข้ึน 

การเรียนรูและมีประสบการณทางดนตรีมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับสมองสวนพัฒนาความคิด
สรางสรรค เม่ือเด็กไดปฏิบัติกิจกรรมทางดนตรีอยางสมํ่าเสมอยอมทําใหการเจริญเติบโตของสมองสวน
นี้เปนไปไดอยางเต็มท่ี ทําใหเด็กมีความคิดความอาน สามารถคิดสรางสรรคส่ิงตางๆ ไดดีในอนาคต
ตอไป (ณรุทธ์ิ สุทธจิตต. 2548: 10 -11)  สอดคลองกับ จเร สําอาง (2550: 25 – 28) กลาววา เม่ือเราฟง
ดนตรีนั้น สมองท้ังซีกซายและซีกขวา จะทํางานพรอมกัน เสียงดนตรีกอใหเกิดการสรางเสนใยสมอง
เพิ่มข้ึนและดนตรีสามารถเพ่ิมความคิดอยางมีเหตุผล การคิดจินตนาการที่เปนเหตุเปนผล หรือท่ีเรียกวา 
การใหเหตุผลเชิงมิติสัมพันธ (Spatial – reasoning) คือ การรูจักเช่ือมโยงความคิดใหเขากับรูปภาพและ
ส่ิงของ เชน ความสามารถในการจินตนาการ  และถายทอดส่ิงนั้นออกมาเปนรูปภาพหรือส่ิงของจับตอง
ได และทักษะการเคล่ือนไหวกลามเน้ือ เสียงดนตรีมีสวนสําคัญอยางยิ่งในอันท่ีจะวางรากฐานในการ
พัฒนาความคิดสรางสรรค จะเห็นไดวา ดนตรีวิธีการหนึ่งท่ีชวยพัฒนาท้ังทางรางกาย อารมณ  
สติปญญาและบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญเติบโตของสมองของเด็ก ซ่ึงจะเปนพื้นฐานของ
การพัฒนาในวัยอ่ืนๆ ตอไป 

การเรียนการสอนดนตรีสําหรับเด็กในปจจุบันมีผูคิดคนแนวคิด วิธีการและหลักการตางๆ 
มากมาย และท่ีเปนท่ียอมรับและเผยแพรไปท่ัวโลกแนวหนึ่ง คือ แนวคิดของ คารล  ออรฟ (Carl Orff) 
ซ่ึงเรียกวิธีการสอนนี้วา ออรฟ – ชูลเวอรด (Orff – Schulwerk. 1930) เปนการสอนดนตรีสําหรับเด็ก ท่ี
คํานึงและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก ซ่ึงเปนการสอนดนตรีผานการลงมือกระทําอยางมีชีวิตชีวา
และสรางสรรคการมีปฏิสัมพันธกับวัสดุ อุปกรณตางๆ ซ่ึงออรฟเนนกระบวนการท่ีเด็กไดลงมือปฏิบัติ 
เด็กไดรับรูถึงความรูสึกของส่ิงท่ีเขาไดลงมือกระทํา ภาพท่ีอยูในใจรวมถึงขอมูลตางๆ จะถูกสะสมไว
และสามารถนํามาใชประโยชนในเวลาตอมา (ตองจิตต  จิตดี. 2547 : 2) การสอนดนตรีสําหรับเด็กตาม
แนวคิดของออรฟ ต้ังอยูบนพื้นฐานความเขาใจในพัฒนาการเด็ก โดยท่ีออรฟวางแผนการสอนเปน
ลําดับข้ันตอนตอเนื่องกันโดยเร่ิมจากความรูงายๆ ส่ิงท่ีงายท่ีสุดแลวมีการสอนท่ีตอเนื่องจนไปสูส่ิงท่ี
ซับซอนท่ีสุด โดยใชประสบการณของตัวเองเปนอุปกรณการสอนดนตรี (ธวัชชัย นาควงษ. 2543: 100) 

ดนตรีเปนศิลปะบริสุทธ์ิ ซ่ึงส่ือไปถึงจิตวิญญาณของเด็กไดโดยตรง ดนตรีเปนประสบการณท่ี
เด็กจะเรียนรูดวยประสบการณของตนเอง เด็กท่ัวไปมักจะชอบดนตรี จากผลการวิจัยพบวา เด็กสามารถ
ตอบสนองเสียงและดนตรีไดต้ังแตอยูในครรภ ส่ิงท่ีแสดงใหเห็นวาเด็กมีการตอบสนองตอเสียงดนตรี 
คือ ทารกในครรภจะมีการเตนของหัวท่ีเร็วข้ึน เม่ือไดยินเสียงเพลงดังๆ นอกจากน้ียังพบวา หลังจากท่ี
ทารกคลอดออกมาจากครรภมารดาแลวมีแนวโนมท่ีจะชอบเพลงหรือดนตรีท่ีเขาไดฟงประจําในขณะท่ี
อยูในครรภ (เยาวพา เดชะคุปต. 2540: 71) ดนตรีเปนสวนหน่ึงของศิลปะท่ีตองใชความคิด และ
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จินตนาการ การสรางภาพในใจ เปนเร่ืองของมิติสัมพันธ ดนตรีเปนวิธีการหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพมากใน
การชวยเสริม การเปดดนตรีบรรเลงคลอเบาๆ ในระหวางการทํากิจกรรมในงานวาดภาพ หรืองานศิลปะ
ตางๆ จะชวยเสริมศักยภาพในการสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็กได (จเร สําอาง. 
2550: 108) เพลงและดนตรีเปนส่ิงกระตุนใหเด็กใชประสาทการรับรู การฟงและความรูสึก เปนส่ือ
กระตุนใหเคล่ือนไหวรางกาย ซ่ึงทําใหเด็กพัฒนาการควบคุมบังคับกลไกการเคล่ือนไหวอวัยวะตางๆ 
ของรางกายใหเกิดทักษะ มีการทํางานประสานกันของกลามเนื้อและสายตา นําไปสูการพัฒนาบุคลิก 
ทาทาง ความคิดสรางสรรค และการเรียนรูในการพัฒนาตนเอง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547: 119)  

จากการที่ผูวิจัยไดมีโอกาสสอนดนตรีใหแกนักเรียนระดับปฐมวัยท้ังชายและหญิง ชวงอายุ 5 -6 
ป รวมกับผูปกครองอาสาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝาย
ประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร สังเกตพบวา นักเรียนในกลุมเดียวกันมีความคิดสรางสรรค
ทางดาน ความคิดริเร่ิม และความคิดคลองแคลวมากนอยแตกตางกัน โดยการสังเกตขณะท่ีตอบคําถาม
หรือทํางานสง จึงทําใหเกิดความสนใจเร่ืองความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวัย ดังนั้น จึงไดสํารวจขอมูล
เบ้ืองตน โดยการสัมภาษณอาจารยประจําช้ันนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน พบวา อาจารยมีความ
คิดเห็นคลายคลึงกัน คือ นักเรียนมีความคิดสรางสรรคนอย เนื่องจากนักเรียนมักจะตอบคําถามซํ้าๆ กับ
เพื่อนหรือตอบตามเพื่อน หรือใกลเคียงกับเพื่อน ชอบเลียนแบบเพื่อนในการทํางาน และไมคอยมี
ความคิดแปลกใหมเปนของตนเอง  

ผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจเพิ่มเติมในนักเรียนระดับปฐมวัย  จํานวน 48 คน โดยใหวาดรูป 
“ส่ิงไมมีชีวิต” ใหไดมากท่ีสุดภายในเวลา 5 นาที พบวา นักเรียน จํานวน 15  คน วาดได 1 - 4 รูป คิด
เปนรอยละ 31.25 นักเรียน จํานวน 17 คน วาดได 5 - 8 รูป คิดเปนรอยละ 35.41  และ นักเรียน จํานวน 
16  คน วาดได 9 – 12 รูป คิดเปนรอยละ 33.33 และแบงรูปท่ีวาดซํ้าๆ กัน ไดแก รูปบาน จํานวน 15 คน 
คิดเปนรอยละ 20.5  รูปรถยนต ดวงอาทิตย และกระเปา จํานวนอยางละ 6  คน คิดเปนรอยละ 8.2 รูป
รองเทา จํานวน 5  คน คิดเปนรอยละ 6.8  รูปประตู เส้ือผา และนาฬิกา จํานวนอยางละ 4  คน คิดเปน
รอยละ 5.4 รูปลูกโปง และธง จํานวนอยางละ 3  คน คิดเปนรอยละ 4.1 รูปดินสอ จรวด ทีวี และกระถาง 
จํานวนอยางละ 2  คน คิดเปนรอยละ 2.7 และ รูปโบว เคร่ืองประดับ เรือ ตูเย็น ขวด พระจันทร และปาย 
จํานวนอยางละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.4    

สรุปผลจากการสํารวจปญหาเบ้ืองตน พบวา นักเรียนระดับปฐมวัยสวนใหญมีความคิด
สรางสรรคตํ่า สอดคลองกับ แอนดรูว (Andrew. 1930) ไดศึกษาพัฒนาการทางจิตนาการของเด็กชวง
กอนวัยเรียน สรุปไดวา คะแนนจินตนาการของเด็กสูงสุดในชวงอายุระหวาง 4 ป – 4 ป 6 เดือน และจะ
ลดลงทันทีเม่ืออายุ 5 ป ซ่ึงเปนตอนท่ีเด็กเร่ิมเขาเรียนช้ันอนุบาล จึงควรท่ีจะมีการพัฒนาความคิด
สรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย  
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การพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัยสามารถทําไดหลายวิธี เชน การทํากิจกรรม
ศิลปะ กิจกรรมดนตรี การวาดภาพ การใหเด็กฟงนิทาน การฟงเพลง การเลนเกม การใหเด็กเลนของเลน
อยางอิสระ การเคล่ือนไหวเขาจังหวะ ปริศนาทายคํา การตั้งคําถามใหเด็กคิดคําตอบหลายๆ ทาง วิธีการ
ระดมพลังสมอง การสอนใหคิดประดิษฐ เปนตน สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชกิจกรรมดนตรีใน
การพัฒนาความคิดสรางสรรค ท้ังนี้ เพราะกิจกรรมดนตรีเปนการใชการเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ 
การใหเด็กคิดทาทางใหเปนไปตามลักษณะของเพลงท่ีฟงเปนส่ิงท่ีเด็กในวัยนี้ชอบ เด็กสามารถรับรู
เสียงดนตรีท่ีเขามีความพึงพอใจและชวยใหมีความเขาใจและเกิดการเรียนรูตางๆ ไดดี ดังผลการศึกษา
ของ แมคนิล (Mcneill. 1991 : 120) ท่ีไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะดนตรี และการเคล่ือนไหวท่ี
มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กวัย 4 – 6 ป ผลการวิจัยพบวา เด็กท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะดนตรี
และการเคล่ือนไหวน้ัน มีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนหลังจากการไดรับการฝกโดยวิธีการ หรือ
กระบวนการทางดนตรี สอดคลองกับงานวิจัยของ ธูปทอง ศรีทองทวม (2538 : 90) ท่ีไดศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะโดยใชกิจกรรมทักษะดนตรีกับการจัดกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวตามแผนการจัดประสบการณแบบปกติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทรี สราญชาติ 
(2533 : 57) ท่ีไดศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวและ
จังหวะท่ีเนนองคประกอบพื้นฐานและการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะตามแผนการจัด
ประสบการณช้ันอนุบาลมีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึน 
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ท่ีมีตอ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กอนและหลังท่ีไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กอนและหลังท่ีไมไดรับการ
ใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ท่ีไดรับการใชกิจกรรม
ดนตรีตามแนวคิดของออรฟ กับนักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
ผลของการวิจัยคร้ังนี้ จะเปนแนวทางใหกับครู อาจารย ผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของกับนักเรียน 

ไดนํากิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ไปใชในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับ
ปฐมวัย  

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552
ท่ีมีความคิดสรางสรรคนอย จํานวน 24 คน  

 
กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552
ท่ีมีความคิดสรางสรรคนอย จํานวน 16 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) 
จากประชากร แลวสุมอยางงายอีกคร้ังหนึ่งเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 8 คน 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  
2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดสรางสรรค 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1.  ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการผสมผสานความรู ความคิด 

ความรูสึก จินตนาการ และประสบการณท่ีไดส่ังสมไว แสดงออกในลักษณะของการเคล่ือนไหว
ภายนอกอยางอิสระ มีการสงเสียงประกอบ ลีลาทาทางท่ีหลากหลายแตกตางไปจากความคิดของคนอ่ืน 
ประกอบกับจังหวะของดนตรี  

2. กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีท่ีมุงเนนให
เด็กเรียนรูเร่ืองของจังหวะซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของดนตรีจากการลงมือทํา (Learning by doing) 
อยางมีชีวิตชีวาและสรางสรรค เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กในดานตางๆ โดยเร่ิมจากการสํารวจส่ิง
งายๆ รอบตัว จนถึงการสํารวจองคประกอบของดนตรีจากการฟง แลวนํามาสัมพันธกับการเคล่ือนไหว
ในลักษณะทาทางตางๆ จากงายไปสูยาก เพื่อกระตุนใหเด็กแสดงความรูสึกของตนเองออกมา เด็กจะส่ัง
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สมประสบการณ ทักษะการเคล่ือนไหวท่ีจําเปนเพื่อนําไปสูการสรางสรรคทางดนตรี และใหการ
เสริมแรงเม่ือเด็กลงมือปฏิบัติได โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ขัน้นํา ผูวจิัยเตรียมความพรอมของนักเรียนโดยการใชกิจกรรมเขาจังหวะโดย
ใชเพลงท่ีมีเนือ้รองและทาทางประกอบท่ีจดจําไดงาย นกัเรียนสามารถรองและเคล่ือนไหวตามทาทาง
ประกอบเพลงได  เพื่อใหนกัเรียนเรียนรูทวงทํานอง ความเร็ว-ชา และจังหวะของดนตรี และใหนักเรียน
แสดงเคล่ือนไหวภายนอกตามความรูสึก ความรู ความคิด จินตนาการและประสบการณ แลวใชคําถาม
เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนกัเรียนตอบ จากนั้นผูวิจยับอกจดุประสงคของการฝก
กิจกรรมในคร้ังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นฝก ผูวิจัยดําเนินการฝกกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค ดังนี้ 
 2.1 ผูวิจัยเปดเพลงใหนักเรียนฟง แลวผูวิจัยใชคําถามเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเรา

ความสนใจใหนักเรียนตอบอยางรวดเร็ว โดยผูวิจัยจะเขียนลงบนกระดาน เพื่อใหนักเรียนทุกคน
มองเห็น แลวผูวิจัยทบทวนส่ิงท่ีนักเรียนจินตนาการอีกคร้ัง 

2.2 ผูวิจัยใหนกัเรียนแตละคนท่ีจินตนาการทาทางการเคล่ือนไหวของตนเอง แลวให
นักเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหวตามท่ีจินตนาการใหมาก และมีความแปลกแตกตางจากความคิด
ของคนอ่ืน ประกอบเพลงซ่ึงแบงอัตราความเร็วออกเปน 2 ระดับ คือ ความเร็ว 80 bpm และ 120 bpm ที
ละคนตามลําดบั 

2.3 ผูวิจัยคัดเลือกทาทางการเคล่ือนไหวภายนอกของนกัเรียน โดยเลือกนักเรียนจํานวน 
2 คน มานําเสนอทาทางการเคล่ือนไหวใหนักเรียนคนอ่ืนๆ ไดดู แลวผูวิจัยใหคําแนะนําตอทาทางการ
เคล่ือนไหวนัน้ วิธีการคัดเลือกนักเรียนท่ีนําเสนอผลงานหนาช้ันจะพจิารณาตามความเหมาะสมและไม
ซํ้ากันในแตละคร้ัง เพื่อใหนกัเรียนทุกคนไดมีโอกาสนําเสนอ  

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นสรุป ผูวิจัยใหนักเรียนรวมสรุปผลจากการทํากิจกรรมทุกคร้ัง โดยผูวิจัยเปน
ผูถามนํา หลังจากนั้นผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมใหนักเรียนฟง 

3.  กลุมทดลอง หมายถึง นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552 ท่ีไดรับการใชกิจกรรมดนตรี
ตามแนวคิดของออรฟ จํานวน 8 คน 

4.  กลุมควบคุม หมายถึง นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552 ท่ีไมไดรับการใชกิจกรรม
ดนตรีตามแนวคิดของออรฟ จํานวน 8 คน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 

ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
 
         

 
 
 
 
การไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ นาจะเปนแนวทางในการพัฒนาความคิด

สรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝาย
ประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพิ่มข้ึน ผูวิจัยจึงขอต้ังสมมติฐาน  ดังนี้ 

 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคมากข้ึนหลังจากไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของออรฟ  

2. นักเรียนระดับปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคมากข้ึนหลังจากท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี
ตามแนวคิดของออรฟ  

3. นักเรียนระดับปฐมวัยท่ีไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟมีความคิด
สรางสรรคมากข้ึนกวานักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  

การไมใชกจิกรรมดนตรี
ตามแนวคิดของออรฟ  

 (กลุมควบคุม) 
 

 
 

 
 

ความคิดสรางสรรค 
 

การใชกิจกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของออรฟ  

(กลุมทดลอง) 



บทที่ 2 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยแบงเปนหัวขอ

ดังตอไปนี้ 
1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 

1.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  
1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  

2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
 2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
 2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 

3. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 
1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  

1.1 เอกสารท่ีเก่ียวของกับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  
1.1.1 ประวัติของคารล  ออรฟ 
คารล ออรฟ (Carl Orff, 1895 - 1982) เกิดท่ีเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนี เม่ือป ค.ศ. 1895 

เติบโตในครอบครัวท่ีสนับสนุนสงเสริมดานดนตรีและการละคร คารล  ออรฟ เร่ิมเรียนเปยโนกับ
มารดาของเขาต้ังแตอายุ 5 ป สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆ มักจะมาเลนดนตรีรวมกันท่ีบานของเขา
เสมอ เรียกการเลนในลักษณะนี้วา แชมเบอร มิวสิค (Chamber Music) ซ่ึงเปนท่ีแพรหลายในประเทศ
เยอรมันนี สําหรับกลุมท่ีไมใชนักดนตรีอาชีพ แตมีความสนใจทางดานดนตรีเหมือนกัน 

คารล  ออรฟ สนใจเรื่องของภาษา และบทกวี เขาไดรับการฝกฝนทางดานดนตรีท่ี อเคเดอมิก 
เดอร ทังคคูส (Akedemic der Tonkunst) ในมิวนิค กอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 คารล  ออรฟ พักพิงอยูกับ
กษัตริยของบาวาเรีย ซ่ึงอยูภายใตการดูแลของ อ็อตโต แฟรงเคนสเบิรก (Otto Falckenberg) หนึ่งในผู
กํากับการแสดงท่ียิ่งใหญในเวลานั้น ตอมา คารล  ออรฟ ไดเขารับราชการทหาร ในชวง 2 ปสุดทายของ
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเม่ือเขากลับมา เขากลายเปน คารล  ออรฟ คนใหมท่ีแตกตางจากเดิม ชีวิตของ 
คารล  ออรฟ เร่ิมเขามาเกี่ยวของกับดนตรีศึกษา ภายหลังป ค.ศ. 1920 ดาลโครซ (Dalcroze : 1906) ได
เสนอวิธีการสอนอันแปลกใหมและเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย เพื่อหลีกหนีจากระบบการสอนดนตรี
แบบเกา และทําระบบการสอนดนตรีแบบโรงเรียน ศิลปะ ดวยวิธี การใชการเคล่ือนไหวรางกายตาม
เสียงดนตรี (Eurhythmics) และการเตนรําแบบโมเดอรนดานซ (Modern Dance) มาประยุกตใช คารล  
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ออรฟ เองไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดของดาลโครซและนําแนวความคิดของดาลโครซ มารวม
พัฒนางานดนตรีศึกษาจนสามารถเปนรูปเปนราง เรียกวิธีการสอนนี้วา ออรฟ – ชูลเวอรด (Orff – 
Schulwerk. 1930) เปนการสอนดนตรีสําหรับเด็ก ท่ีคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก ซ่ึงออรฟเนนใหเด็กลง
มือกระทําอยางอิสระ สรางสรรค และมีปฏิสัมพันธกับวัสดุ อุปกรณตางๆ จุดมุงหมายพ้ืนฐานของออรฟ
ในการสอนดนตรี คือ การพัฒนาความสามารถทางดานความคิดสรางสรรคทางดนตรี 
 ตอมา ค.ศ. 1924 คารล  ออรฟ รวมมือกับกุนเธอร (Dorothee Guenther : 1924) เปดโรงเรียน 
กุนเธอร สคูล (Guentherschule) ข้ึนท่ีแควน บาวาเรีย (Bavaria) เมืองมิวนิค (Munich) โดยมีจุดประสงค
ท่ีจะรวมการเรียนดนตรีเขากับการเรียนยิมนาสติกและเตนรํา การเปนอันหนึ่งกันเดียวกันระหวางการ
เคล่ือนไหวและดนตรีเปนกุญแจสําคัญสูทัศนะของคารล  ออรฟ ท่ีเกี่ยวกับดนตรีศึกษา และในท่ีสุด
กลายเปนทฤษฏีการสอนของคารล  ออรฟ ท่ีเรียกวา ดนตรีเบ้ืองตน (Erimental Music) หลังจากนั้น ใน
ป ค.ศ. 1948 คารล  ออรฟ ไดทบทวนแผนการศึกษาของเขาใหม จากเดิมท่ีมุงหมายสําหรับฝกครูพละ
ศึกษาไดมีโอกาสเรียนดนตรีตามความจําเปนและความสามารถ จึงจัดรูปแบบดนตรีเบ้ืองตนใหมีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยใชหลักสูตรทดลองสําหรับเด็กท่ีสถาบัน โมซาทิอุม (Mozarteum) ในเมืองซัลซเบอรก 
(Salzburg) และตอมา หลักสูตรของคารล  ออรฟ ไดกลายเปนหลักสูตรของสถาบันโมซาทิอุม 
(Mozarteum) อยางเปนทางการ เมืองซัลซเบอรก (Salzburg) จึงกลายเปนศูนยกลางของการศึกษาดนตรี
ตามแบบของ คารล  ออรฟ ซ่ึงผลสําเร็จของหลักสูตรทําใหวิชาดนตรีของคารล  ออรฟแพรหลายมี
ช่ือเสียงไปยังประเทศอ่ืนในยุโรป 

จากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวา คารล  ออรฟ นักดนตรีศึกษาชาวเยอรมันนี ผูคิดคน
วิธีการสอนดนตรีท่ีช่ือวา ออรฟ – ชูลเวอรด (Orff – Schulwerk. 1930) คือ การเรียนการสอนดนตรี
สําหรับเด็ก ท่ีคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก ผานการลงมือกระทําอยางมีอิสระ สรางสรรค และมี
ปฏิสัมพันธกับวัสดุ อุปกรณตางๆ จุดประสงค ก็คือ การพัฒนาความสามารถทางดานความคิด
สรางสรรคทางดนตรี จนกลายเปนทฤษฏีการสอน ท่ีเรียกวา ดนตรีเบ้ืองตน (Erimental Music) ตอมา
วิธีการของคารล ออรฟ ทําใหการเรียนการสอนวิชาดนตรีแพรหลายและมีช่ือเสียงไปท่ัวยุโรป 

1.1.2 ปรัชญาการศึกษา 
หัวใจของการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคิดของคารล  ออรฟ ก็คือเร่ืองของการเรียนรูจังหวะ

กับการเคล่ือนไหวท่ีถูกตองดวยการลงมือกระทํา อยางมีชีวิตชีวา อิสระและสรางสรรค สอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็กเรียนรูผสมผสานการปฏิบัติการ (Learning by Doing) สําหรับเด็กมีวิธีการสรางสรรค
ดนตรีดวยวิธีการของตัวเองกอนท่ีจะไดรับการสอนทางดานดนตรี ครูผูสอนตองเรียนรูท่ีจะเขาใจภาษา
ดนตรีของเด็ก รวมถึงวิธีการที่จะใชภาษาดนตรีของเด็กเพื่อเปนกุญแจท่ีจะนําไปสูกระบวนการสอนท่ีมี
คุณคาและประสบความสําเร็จ 
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1.1.3  วิธีการสอนดนตรีตามแนวคิดของคารล ออรฟ  
ประการท่ี 1 ดนตรีของคารล  ออรฟ มีพื้นฐานบนความเขาใจในพัฒนาการของเด็ก โดยพยายาม

พัฒนาและเลือกดนตรีท่ีเหมาะสําหรับเด็ก จากแนวคิดท่ีวาพัฒนาการของเด็กเร่ิมจากแกนกลางของ
ลําตัวแลวขยายออกไปรอบนอก และจากพฤติกรรมท่ัวไปสูพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง 

ประการท่ี 2 ดนตรีของคารล  ออรฟ กระตุนใหเด็กไดแสดงระดับความรูสึกของตนเองออกมา 
ซ่ึงชีวิตของเด็กในปจจุบันนี้ ท่ีตองถูกบังคับใหอยูในกรอบซ่ึงจะแยงชิงเอาพลังความรูสึกของเด็กไป 
ความเครียดทางอารมณของเด็กไดแผขยายลงไปสูกลามเน้ือสวนตางๆ เด็กเรียนรูวา พวกเขาไมสามารถ
ควบคุมประสานสัมพันธในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ได ท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบาน นอกจากน้ัน
ความเครียดยังทําใหความไวตอความรูสึกตางๆ ของเด็กลดลงดวย รวมท้ังไดเบียดบังเอาความมีชีวิตชีวา
ของเด็กไป 

ประการท่ี 3 เด็กสามารถพัฒนาความสามารถตางๆ ทางดนตรีดวยการส่ังสมประสบการณ ซ่ึง
เปนท่ียอมรับกันวา ไมเพียงแคพันธุกรรมเปนตัวกําหนดความสามารถของเด็กเทานั้น แตประสบการณก็
ยังเปนสวนหน่ึงท่ีสงผลตอความสามารถของเด็กดวย เด็กจําเปนตองไดรับประสบการณทางดานดนตรี 
โดยเด็กจะสามารถซึมซับและเก็บประสบการณไวภายในเพื่อนํามาใชประโยชนในอนาคต เสมือน
โปรแกรมในคอมพิวเตอร ทักษะการเคล่ือนไหวที่จําเปนสําหรับการสรางสรรคดนตรีจะมีความ
สละสลวยไมเฉพาะทางดานความรูสึกเทานั้น แตยังมีผลทางดานการกระทําดวย คารล  ออรฟ พยายามท่ี
จะใหเด็กเก็บเกี่ยวประสบการณเหลานี้ โดยใหเด็กไดรับทักษะทางดนตรีท่ีถูกตองเพ่ือชวยนําทางใหพบ
กับความสําเร็จของการพัฒนาการเคล่ือนไหว 

ประการท่ี 4 การฝกฝนดนตรีต้ังแตวัยเด็กเปนส่ิงสําคัญสําหรับการพัฒนาความสามารถทางดาน
ดนตรี  ผู เ ช่ียวชาญทางดานดนตรีไดลงความเห็นวาความละเอียดออนของการไดยิน  รวมถึง
ประสบการณการรับรูดานดนตรีของเด็ก เชน การไดยินและความสัมพันธกับกลไกตางๆ ในสมอง ยังมี
พัฒนาการไมสมบูรณ คารล  ออรฟ ไดออกแบบการสอนดนตรีสําหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กจะสามารถ
เขาใจภาษาทาทางไดดีกอนพัฒนาทักษะทางการพูด ฉะนั้นการสอนดนตรีของคารล  ออรฟ จึงเนนภาษา
ทาทางแทนภาษาพูด ซ่ึงจะเหมาะกับเด็กมากกวา 

ประการท่ี 5 พัฒนาการของเด็ก “ความคิด” จะเกิดทีหลัง “ประสบการณ” เด็กควรไดรับการ
สงเสริมใหเรียนรูผานการลงมือกระทํา และมีปฏิสัมพันธกับวัสดุ และอุปกรณตางๆ คารล  ออรฟ จะ
เนนกระบวนการท่ีเด็กไดลงมือปฏิบัติ เม่ือทักษะการเคล่ือนไหวไดรับการพัฒนา และเด็กไดรับการ
เสริมแรงจากการรับรูความรูสึกของส่ิงท่ีเด็กทําได ภาพท่ีอยูในใจและขอมูลตางๆ จะถูกสะสมไวและ
สามารถนํามาใชประโยชนไดในเวลาตอมา 

ประการท่ี 6 ในเด็กเล็กท่ีพัฒนาการทางการไดยินยังไมสมบูรณเต็มท่ี การมองเห็นและการ
ควบคุมรางกายจะเปนจุดเดน ดังนั้นเด็กเล็ก การมองเห็นจึงทําไดดีกวาการไดยิน ถาเด็กไมไดรับการเอา
ใจใสในดานการไดยิน ความสามารถในการไดยินจะไมไดรับการพัฒนาและเม่ือเด็กยิ่งโตข้ึน การพัฒนา
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ในสวนนี้จะลดลงอยางมาก คารล  ออรฟ จึงใหความสําคัญกับการฟงและการเลียนแบบเสียงจากการ
เลนเคร่ืองดนตรี เด็กจะไดรับประสบการณจากเสียงท่ีเปนระบบ โดยเร่ิมจากสียงท่ีงายจากโนต โด เร มี 
ซอล ลา เพื่อเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรูเสียงท่ีสลับซับซอนมากข้ึน 

จากหัวขอขางตน สรุปไดวา การเรียนการสอนดนตรีตามแนวคิดของ คารล  ออรฟ มีพื้นฐาน
จากพัฒนาการของเด็ก การฝกฝนดนตรีต้ังแตวัยเด็กเปนส่ิงสําคัญสําหรับการพัฒนาความสามารถ
ทางดานดนตรี เด็กสามารถพัฒนาทักษะตางๆ ดวยการส่ังสมประสบการณทางดานดนตรีท่ีถูกตอง เนน
การใชภาษาทาทางแทนภาษาพูด และกระตุนใหเด็กไดแสดงความรูสึกของตนเองออกมา โดยท่ีเด็กจะ
ไดลงมือปฏิบัติ และมีปฏิสัมพันธกับวัสดุ และอุปกรณตางๆ เม่ือทักษะการเคล่ือนไหวไดรับการพัฒนา 
เด็กจะไดรับการการเสริมแรงจากการรับรูความรูสึกของส่ิงท่ีเด็กทําได โดยใหความสําคัญกับการฟง 
การเลียนแบบเสียงจากการเลนเคร่ืองดนตรี และจากเสียงท่ีเปนระบบ  

1.1.3.1 หลักการสอนดนตรี 
   ณรุทธ สุทธจิตต (2544 : 107 – 111) ไดกลาวถึงหลักการของคารล ออรฟ วา คารล ออรฟ จะ

เนนท่ีกระบวนการ ผูเรียนมีโอกาสในการทดลองสํารวจเกี่ยวกับองคประกอบดนตรีซ่ึงสัมพันธกับการ
เคล่ือนไหว และไดรับประสบการณตรงการจากประกอบกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการเรียนการสอน 
เนื้อหาท่ีผูเรียนสัมผัสกับสุนทรียรสของดนตรี กระบวนการที่ใชเสมอ คือ การท่ีผูไดเรียนสัมผัสดนตรี 
และถายทอดการเคล่ือนไหว ในข้ันท่ี 3 การเคล่ือนไหวเปนไปในรูปของการสรางสรรค และมาจบลงท่ี
การสรางสรรคทางดนตรีซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงประสบการณทางดนตรีท่ีผูเรียนแตละคนมีอยูและไดรับ
จากกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงผูเรียนจะสํารวจทดลองเร่ืองดังตอไปนี้ 
     1. การสํารวจเกี่ยวกับพื้นท่ีรอบตัว ผูเรียนจะไดรับคําแนะนําใหลองเคล่ือนไหวใน
ลักษณะตางๆ เพื่อเรียนรูและเกิดประสบการณในการแสดงซ่ึงมีสวนสัมพันธกับองคประกอบของดนตรี 
เชน การเคล่ือนไหวท่ีแสดงถึงความหนัก เบา สูง ตํ่า ใน นอก เปนตน หลักการในการสํารวจทดลอง
เกี่ยวกับพื้นท่ีรอบๆ เกี่ยวกับการเคล่ือนไหวใน 3 ลักษณะ คือ 

1) การเคล่ือนไหวภายนอก ไดแก การเดิน การวิ่ง การคลาน เปนตน 
2) การเคล่ือนไหวภายใน แก การเตนของหัวใจ การหายใจ เปนตน 
3) ความสัมพันธของการเคล่ือนไหวภายนอกและภายใน ไดแก การหายใจเขา   ออก
ใหสัมพันธกับการวิ่ง การเดิน เปนตน 

2. การสํารวจเกี่ยวกับเสียง ไดแก การรับรูและมีประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองของเสียงใน
ส่ิงแวดลอมใกลๆ ตัวผูเรียน เชน เสียงคุยกันของคน เสียงลากเกาอ้ี เสียงรถวิ่ง เสียงนกรอง เปนตน และ
นํามาสูคุณภาพของเสียง คือ เสียงเบา เสียงดัง เสียงท่ีเกิดจากการตี เสียงท่ีเกิดจากการเปา เปนตน ซ่ึงใน
ท่ีสุดจะนําไปสูการรองเพลง 

3. การสํารวจเก่ียวกับรูปรางลักษณะ ไดแก การใชการเคล่ือนไหวเพื่อแสดงถึงรูปแบบ
ของดนตรีควบคูไปกับการสํารวจพื้นท่ีรอบๆ ตัว และการสํารวจเกี่ยวกับเสียง ผูเรียนทดลองเคล่ือนไหว
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เพื่อแสดงถึงรูปลักษณะของดนตรี เชน ประโยคของเพลง รูปแบบของเพลง ทําใหผูเรียนมีประสบการณ
และเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบของดนตรีโดยใชการเคล่ือนไหวซ่ึงมีสวนสัมพันธเกี่ยวกับเร่ืองเสียงดวย 

4. การเลียนแบบสูการสรางสรรค ผูเรียนจะใชกระบวนการเร่ิมตนจากการสังเกตการณ
เลียนแบบ การเร่ิมทดลองปฏิบัติดวยตนเอง และทายท่ีสุดคือ การสรางสรรค ในระยะเร่ิมตนผูสอนเปน
ตัวแบบ เพื่อใหนักเรียนดูและลองปฏิบัติตาม จากน้ันลองใหนักเรียนคิดสรางสรรคข้ึนมาเองโดยใช
รูปแบบท่ีไดเห็นและทดลองปฏิบัติเปนพื้นฐาน 

5. การปฏิบัติเดี่ยวสูการผสมวง ผูเรียนแตละคนเร่ิมสํารวจทดลองเพื่อเรียนรูและเกิด
ประสบการณแกตนเองในระยะแรก ตอมา ผูเรียนรวมกันเปนวงเพื่อปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนรวมกันคิด
สรางสรรคส่ิงตางๆ ทําใหผูเรียนมีประสบการณท้ังการแสดงเด่ียวและการแสดงรวมวง ซ่ึงท้ัง 2 ลักษณะ
มีความสําคัญเทาเทียมกันในกิจกรรมดนตรี 

6. การอานออกเขียนได เปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของคารล ออรฟ แตไมได
กําหนดแนชัดวา เม่ือใดควรเร่ิมแนะนําใหนักเรียนอานและเขียนโนตดนตรี หลังจากท่ีมีประสบการณ
ในเร่ือง การเคล่ือนไหวการเลนดนตรี และมีแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบดนตรีแลว 

การสอนดนตรีตามแนวคิดของคารล ออรฟ เปนการสอนท่ีสอดคลองกับพัฒนาการ
ของเด็ก โดยเนนการสอนดนตรีท่ีใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธกับวัตถุ ในทุกกิจกรรมไมวาจะ
เปนการเคล่ือนไหว การรอง การเลนเคร่ืองดนตรี ออรฟ เนนการสรางสรรคทํานองเพลงมากกวาการ
จดจําตัวโนต และเนนการสะสมประสบการณดวยการฝกฝนอยางเปนธรรมชาติ  

1.1.3.2 ระบบการสอนดนตรี 
ธวัชชัย  นาควงศ (2542 : 1- 4 ) ไดวางรากฐานการสอนดนตรีของเขาวา ดนตรี (Music) 

การเคล่ือนไหว (Movement) การพูด (Speech) เปนส่ิงท่ีแยกออกจากกันไมได ท้ัง 3 ส่ิงรวมกันเปนเอก
ภพ (Unity) ซ่ึง คารล  ออรฟ เรียกวา ดนตรีเบ้ืองตน (Elemental Music) โดยหมายถึง การแสดงออกทาง
ดนตรีของบุคคลท่ีเปนไปตามเปนข้ันๆ ตอเนื่องกัน โดนเร่ิมตนใชกับเด็กวัยตนๆ (Early Childhood) 
และควรใชประสบการณของตนเองเปนอุปกรณการสอนดนตรี เชน ใชช่ือเด็ก คํางายๆ ท่ีคุนเคย บทรอง
เลนตางๆ เด็กเรียกช่ือเขาเองหรือของเพ่ือนเปนจังหวะ เปนทํานอง และตอมา ก็อานและเขียนจังหวะนั้น
โดยใชสัญลักษณแทนจังหวะเด็กจะเรียน ทวงทํานอง (Melodic Intervals) และแบบแผนจังหวะ 
(Rhythmic Pattern) ดวยการ รอง ทอง เคล่ือนไหว และบรรเลงวงเคร่ืองดนตรี ต้ังแตคาบแรกของการ
เรียน ดวยการใชทํานองเพลงส้ันๆ (Simple Motive) ทองซํ้าๆ แตงเนื้อเพลงใหมจากทํานองเพลงเดิม 
หรือแตงเพลงใหมจากเนื้อรองเดิม บทเรียนของเด็กจะเกี่ยวของกับส่ิงท่ีเขารูจักซ่ึงจะชวยใหเขาปฏิบัติ
ได และสามารถพัฒนาใหเปนทํานองหรือจังหวะอ่ืนๆ ท่ีเขาพอใจ คารล ออรฟ มีความคิดวา จังหวะ 
เปนสวนประกอบหลักท่ีสําคัญท่ีสุดของดนตรี (rhythm is the strongest of the elements of music) การ
แสดงออกทางดนตรีของมนุษยท่ีเปนธรรมชาติท่ีสุดและสามัญท่ีสุดคือการใชจังหวะ คารล ออรฟ ได
เห็นดวยกับ ดาลโครซ (Dalcroze. 1865 – 1950) ท่ีวา การเรียน เปยโน ไวโอลิน หรือเคร่ืองหมายดนตรี
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ระดับมาตรฐานอ่ืนๆ ควรจะมาหลังพัฒนาการและทักษะพื้นฐานท่ีจําเปน ซ่ึงไดแก  1) การฟง 2) จดจํา
ข้ันคูของทํานองเพลง 3) การจดจําและปฏิบัติตามแบบแผนจังหวะ 

จากความเช่ือของคารล ออรฟ ท่ีวา จังหวะเปนองคประกอบทางดนตรีท่ีจําเปนยิ่ง ดังนั้น
จุดเร่ิมตนของการเรียนการสอนดนตรีสําหรับเด็กจึงควรเร่ิมตนดวยการเรียนรูจังหวะ เนื่องจากจังหวะ
เปนสวนประกอบสําคัญท่ีอยูในส่ิงตางๆ รอบตัว เชน ในคําพูด ในการเคล่ือนไหว และในดนตรี  

1.1.3.3 กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีแนวคิดของออรฟ ครูสามารถประยุกตวิธีการได

หลากหลายภายใตแนวคิดหลักการท่ีคารล ออรฟ ไดเสนอไว โดยคํานึงถึงเปาหมายท่ีเด็กควรไดรับจาก
การเรียน ดังตอไปนี้ 

1) การทํางานและการอยูรวมกันเปนหมูคณะ ในการเลนดนตรีมีท้ังการเลนเดี่ยวและการ
เลนกลุม เด็กควรไดรับการฝกฝนใหมีประสบการณและสํานึกของการทํางานเปนหมูคณะ รูจกัการเปน
ผูนําและผูตามที่ดี รูจักการฟงและการรอคอย กิจกรรมอาจจัดข้ึนในลักษณะของเกมหรือการละเลน 

2) ความรูความเขาใจในองคประกอบของดนตรี เด็กควรไดรับความรูและความเขาใจ
เนื้อหาสาระของดนตรีซ่ึงถูกสรางข้ึนอยางเปนระบบ 

3) เกิดความสุนทรียและซาบซ้ึงกับดนตรีในเชิงศิลปะ เด็กควรเขาใจและรับรูวาดนตรี
เปนงานศิลปะท่ีงดงามและมีความไพเราะ สามารถส่ืออารมณและความรูสึกดวยเสียงท่ีถูกสรางข้ึนดวย
ความประณีต เด็กควรเลนดนตรีดวยความรูสึกท่ีเขาถึงความหมายและอารมณของเพลง 

4) ความคิดสรางสรรคอยางอิสระ เด็กควรไดรับการฝกฝนใหมีความคิดสรางสรรคทาง
ดนตรีอยางอิสระ รูจักคิดวิเคราะหและถายทอดความรูสึกดวยความเปนตัวของตัวเอง 

5) พัฒนาการทางทักษะดนตรี เด็กทุกคนควรมีพัฒนาการทางทักษะดนตรีเพิ่มข้ึน ท้ัง
ทางดานการรอง การเลนเคร่ืองดนตรี และการเคล่ือนไหวหรือนาฏศิลป 

6) ความสามารถทางการแสดงออก การแสดงนับเปนจุดสําคัญอีกอยางหน่ึงของกิจกรรม
ดนตรีตามแนวคิดของออรฟ การแสดงออกไมใชหมายถึง การแสดงใหผูอ่ืนไดดูเทานั้นแตรวมไปถึง
การที่เด็กไดพยายามอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหเกิดผลงานท่ีสมบูรณแบบและเปนท่ีพอใจของตน 
ถึงแมจะเปนการแสดงในหองเรียนก็ตาม 

7) ความเช่ือม่ันและเห็นคุณคาในตนเอง เด็กควรมีความรูสึกท่ีดีตอการเรียน การที่เด็กทุก
คนไดมีสวนรวมในกิจกรรมและเกิดผลสัมฤทธ์ิจากงานท่ีเด็กไดกระทําเอง จะทําใหเกิดความภาคภูมิใจ 
มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน มีความเช่ือม่ันและเห็นคุณคาของตนเอง 

จากหัวขอขางตน สรุปไดวา เด็กควรไดรับการฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ รูจักการเปน
ผูนําและผูตามท่ีดี มีสวนรวมในกิจกรรม เกิดผลสัมฤทธ์ิจากงานท่ีเด็กไดทําเอง ทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน มีความกลาแสดงออก มีความเช่ือม่ันและเห็นคุณคาของตนเอง เด็ก
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ควรไดรับการฝกฝนใหมีความคิดสรางสรรคทางดนตรีอยางอิสระ รูจักคิดและสามารถถายทอด
ความรูสึกดวยความเปนตัวของตัวเอง  

นอกจากนั้นเด็กควรมีความรูความเขาใจในองคประกอบของดนตรี สามารถรับรูไดวา
ดนตรีเปนงานศิลปะท่ีงดงามและมีความไพเราะ สามารถส่ืออารมณและความรูสึก เด็กทุกคนควรมี
พัฒนาการทางทักษะดนตรีเพิ่มข้ึน ท้ังทางดานการรอง การเลนเคร่ืองดนตรี และการเคล่ือนไหวหรือ
นาฏศิลป 

1.1.3.3.1 รูปแบบกิจกรรมดนตรี 
รูปแบบกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ มีดังตอไปนี้ 

1) คําพูด (Speech) คารฟ ออรฟ เนนเร่ืองการใชคําพูด เพราะเขาเห็นวาธรรมชาติของ
เด็กนั้นจะมีพัฒนาการจากการใชคําพูดไปสูการเคล่ือนไหวตามจังหวะแลวจึงไปสูเพลง ข้ันตอนการ
สอนเพลงของคารล ออรฟ เร่ิมจากการใชคําพูด ตามดวยการใชสวนตางๆ ของรางกายทําจังหวะ (Body 
Rhythm) ครูดนตรีจะใชเพลงกลอมเด็ก คําพังเพย และบทรองเลนของเด็กๆ เอามาพัฒนาเปนเพลง เด็ก
จะชวยกันแตงเพลงโดยใชจังหวะท่ีมีแทรกอยูในคําเหลานั้น ครูจะแนะนําความรูเกี่ยวกับจังหวะของ
เพลง (Meter) จังหวะเนน (Accent) และจังหวะยก (Anacrusis) จากรูปแบบคําพูด (Speech Pattern – 
คําพูดท่ีเอามาเรียงกันเปนทอนส้ันๆ ) แลวตอกย้ําความรูนั้นๆ ลงไปในกิจกรรมอ่ืนๆ (เชน การ
เคล่ือนไหว การทําจังหวะดวยรางกาย) และรูปแบบคําพูดนั้นเปนบทเพลง โดยการใชคําพูดเปนส่ือการ
สอนดนตรี 
  นอกจากใหความรูเกี่ยวกับจังหวะแลว ยังใหความรูทางดนตรีดานอ่ืนๆ ท่ีสําคัญดวย 
เม่ือเด็กเร่ิมมีความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบของเพลง เขาพรอมท่ีจะทําใหการเลนคําพูดของเขามีรูปแบบ
ตางๆ และรูจักใชประโยชนของการซํ้า (Repetition) และการใหสีสันท่ีทําใหเกิดความแตกตาง 
(Contrast) 
  2) การรองเพลง (Singing) คําพูด (Speech) การทอง (Chant) และเพลง (Song) เปนส่ิง
ท่ีสัมพันธกันอยางใกลชิด การรองเพลงมาทีหลังการพูด ดังนั้นทํานองจึงมาทีหลังจังหวะ เด็กจะทองคํา
โดดๆ วลีหรือคํารองเลน ตบมือตามจังหวะของคําเหลานั้น แลวตีจังหวะเหลานั้นลงบนระนาด เด็กจะ
พบวาเสียงของเขาเร่ิมเปลี่ยนข้ึนลงในขณะท่ีเขาทอง พรอมกับการตีระนาด ตรงนี้คือการถายทอดจาก
คําพูดสูการรองเพลง เปนประสบการณการรองเพลงแรกสุด ซ่ึงจะเหมือนกับการเลน เชน เด็กรอง
เรียกช่ือเพื่อนกลับไปมา หรือรองโตตอบกัน (Call and Response) ครูสามารถเขารวมกิจกรรมกับเด็ก
ตรงจุดนี้ ดวยการใชกิจกรรมรองโตตอบในการสอนเพลง โดยครูรองเพลงส้ันๆ วรรคหน่ึง แลวให
นักเรียนรองตาม ครูจะสนับสนุนใหนักเรียนรองโตตอบกันแลวครูคอยสังเกตเสียงโนตท่ีเด็กชอบรอง
โตตอบ จากนั้นใหเด็กถายทอดเสียงโนตเหลานั้นลงบนระนาด และเปนจุดเร่ิมตนของการสรางสรรค
บทเพลง การฝกปฏิบัติในเร่ืองการพูด การทอง และการตบมือตามจังหวะของคําพูดจะเปนเคร่ืองเตรียม
ตัวเด็กใหพรอมท่ีจะผสมความรูเร่ืองจังหวะในคําพูดเขากับทํานองเพลงบนระนาด 
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  3) การเคล่ือนไหว (Movement) การเคล่ือนไหวตามแบบคารฟ ออรฟ เร่ิมจากการ
เคล่ือนไหวเบ้ืองตน (Elemental movement) เปนการเคล่ือนไหวท่ีถูกปรุงแตงข้ึนจากการเคล่ือนไหวท่ี
เปนธรรมชาติของเด็ก เด็กจะรูสึกอิสระและสนุกสนานกับการเคล่ือนไหวเหมือนกับวาเขากําลังแตง
เพลงของเขาเองดวยวิธีท่ีเขาถนัด เชน การวิ่ง กระโดด ไถล หมุนตัว การเคล่ือนไหวดวยการคิดแตง
ทาทางออกมาทันทีทันใด (Improvisation) จะทําใหเด็กรูจักตัวเองดีข้ึน และชวยใหเด็กไดแสดง
ความรูสึกของตน การเคล่ือนไหวตามแนวคารล ออรฟ มีรากฐานมาจากแบบแผนการใชรางกายฝก
จังหวะ โดยใชการเคล่ือนไหวเปนเคร่ืองแสดงออกถึงความรูสึกทางดนตรีท่ีเขาไดยิน และใชอุปกรณ
ตางๆ ในการเคล่ือนไหว เด็กจะมีโอกาสที่จะการคิดแตงทาทางออกมาทันทีทันใด ดวยการเคล่ือนไหวท่ี
ซับซอนเพื่อการตอบสนองตอดนตรีไดนอกจากการตบมือแลว ยังมีการดีดนิ้ว ตบตัก และย่ําเทา ซ่ึงเม่ือ
มาทํารวมกับการรองและการพูดไปดวย จะทําใหเด็กตองใชความสามารถในการบังคับอวัยวะตางๆ ซ่ึง
จําเปนตองใชสมาธิในการจํา และการปฏิบัติไดถูกตอง การใหเด็กไดปฏิบัติกิจกรรมเหลานี้บอยๆ จะทํา
ใหเด็กเกิดความรูสึกในดานจังหวะ ซ่ึงทําใหการรับรูทางดานดนตรีเปนไปแบบมีคุณคาและมีคุณภาพ 
ซ่ึงเปนรากฐานท่ีสําคัญนําไปสูความซาบซ้ึงในดนตรี 
  4) การคิดแตงทํานองหรือทาทางแบบทันทีทันใด หรือการดนสด (Improvisation) 
จุดประสงคเบ้ืองตนของการศึกษาดนตรีตามแนวคิดของของคารล ออรฟ คือ การพัฒนาความคิด
สรางสรรคของเด็กโดยเด็กจะสามารถแตงเพลงของเขาควบคูไปกับการทํากิจกรรมความคิดสรางสรรค
จะอยูในรูปแบบของการดนสด โดยการใชกิจกรรมเคล่ือนไหว คําพูด การใชรางกายทําจังหวะ การรอง
เพลง และการบรรเลงเคร่ืองดนตรี เด็กจะสรางบทเพลงข้ึนมาโดยมีแบบแผนของจังหวะและทํานอง บท
ข้ึนตน และบทจบ เคร่ืองดนตรีของคารล ออรฟ ชวยใหการ การดนสด (improvisation) เปนไปดวยดี 

จากหัวขอขางตน สรุปไดวา คารฟ ออรฟ จะเร่ิมตนดวยกิจกรรมการใชคําพูดกอน 
เพราะออรฟเห็นวาธรรมชาติของเด็กนั้นจะมีพัฒนาการจากการใชคําพูดไปสูการเคล่ือนไหวตามจังหวะ 
ดวยการใชสวนตางๆ ของรางกายทําจังหวะ (Body Rhythm) เด็กจะทองคําโดดๆ วลีหรือคํารองเลน แลว
ตบมือตามจังหวะของคําเหลานั้น แลวตีจังหวะเหลานั้นลงบนระนาด เด็กจะพบวาเสียงของเขาเร่ิม
เปล่ียนข้ึนลงในขณะท่ีเขาทอง พรอมกับการตีระนาด นี้คือการถายทอดคําพูดสูการรองเพลง สวนของ
การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน (Elemental movement) จะเปนการเคล่ือนไหวท่ีเปนธรรมชาติของเด็ก เด็กจะ
รูสึกอิสระและสนุกสนานกับการเคล่ือนไหวเหมือนกับวาเขากําลังแตงเพลงของเขาเองดวยวิธีท่ีเขาถนัด 
เชน การวิ่ง กระโดด ไถล หมุนตัว และการเคล่ือนไหวดวยการคิดแตงทาทางออกมาทันทีทันใด  
(Improvisation) การเคล่ือนไหวและการใชอุปกรณตางๆ ในการเคล่ือนไหว เปนเคร่ืองแสดงออกถึง
ความรูสึกทางดนตรีท่ีเขาไดยิน จะทําใหเด็กรูจักตัวเองดีข้ึน และชวยใหเด็กไดแสดงความรูสึกของตน
ออกมา ซ่ึงการพัฒนาความคิดสรางสรรคจะอยูในรูปแบบของการเคล่ือนไหวดวยการคิดแตงทาทาง
ออกมาทันทีทันใด  (Improvisation)  โดยการใชกิจกรรมคําพูด การใชรางกายทําจังหวะ การเคล่ือนไหว 
การรองเพลง และการบรรเลงเคร่ืองดนตรี 
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  กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ถูกออกแบบมาโดยคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรู
ของเด็กเปนหลัก เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความตองการของเด็ก มีการใชรางกายประกอบเหมือนกับ
การเลนของเด็ก กระตุนใหเด็กไดเปนผูแสดงถึงพัฒนาการทางดนตรีจากประสบการณทางดนตรีของ
เด็กเอง เชน การรอง การทอง การกระทืบเทา การตบมือ ซ่ึงในกิจกรรมตามแนวคิดของออรฟนั้น การ
พูด การรองเพลง การเคล่ือนไหว ไมสามารถแยกออกจากกัน แตจะถูกหลอมรวมกันเหมือนกับการ
แสดงออกทางดนตรีโดยธรรมชาติ 

นอกจากนั้นกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ยังผสมผสานทักษะตางๆ เขาดวยกัน
อยางกลมกลืน เชน ทักษะทางสังคม การคิดอยางเปนระบบเปนเหตุเปนผล ทักษะการสังเกต สมาธิและ
ระเบียบวินัย โดยท่ีเด็กๆ จะไดเรียนรูทักษะเหลานี้ผานกิจกรรมดนตรีอยางเปนธรรมชาติและมี
ความหมายกับตัวเอง 

1.1.3.3.2 เคร่ืองดนตรีท่ีใช (Instrument)  
เคร่ืองดนตรีท่ี คารล ออรฟ ไดสรางข้ึนเพื่อใชในการเรียนการสอนแตกตางจากระบบอ่ืน 

คือ การเนนเร่ืองของจังหวะ เพราะวาเปนสวนท่ีมีสําคัญท่ีสุด ท่ีนําไปสูการสรางเคร่ืองดนตรี เคร่ือง
ดนตรีของคารล ออรฟ ไดแก ระนาดไม หรือ ระนาดฝร่ัง (Xylophone) ระนาดเหล็กขนาดเล็ก 
(Glockenspiel) และระนาดโลหะ (Metallophone) เปนตน ทุกเคร่ืองจะมีลักษณะเปนกลองไมเลนไดโดย
การใชไมตีใหเกิดเสียงกังวาน สวนของลูกระนาดจะถอดออกไดเพื่อประโยชนในการสรางสเกลเสียง
ตางๆ จุดเดนของเคร่ืองดนตรี จะอยูท่ีน้ําเสียงซ่ึงเหมาะสําหรับประกอบการรองและสําหรับการบรรเลง
หมู รูปแบบของเคร่ืองดนตรีจะเหมาะกับพัฒนาการของเด็ก เด็กจะใชกลามเน้ือหลักๆ ท่ีมีกลามเน้ือ
ขนาดใหญ เชน แขน ขา และเด็กตองเรียนรูเทคนิคการเลนดวยวิธีของคารล ออรฟ ซ่ึงถือวาจะตองหัด
เลนเคร่ืองดนตรีใหถูกหลักเปนสําคัญ 

การเลนเครื่องดนตรีของคารล ออรฟ มีความเหมาะสมกับเด็กเล็กมากกวาการเลน
เปยโนหรือเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ ท่ีนอกจากจะตองอาศัยการบรรเลงพรอมกับการอานโนตแลว ยังตองอาศัย
ความคุนเคยกับเคร่ืองดนตรีอีกดวย  แผนการสอนของ คารล ออรฟ จึงใหเด็กเร่ิมตนบรรเลงดนตรีจาก
ความจํา ใหเด็กหลุดพนจากภาวะท้ังปวงในการท่ีจะตองบรรเลง เชน การอานโนต และการบรรเลง
พรอมกับผูอ่ืน เด็กจะตองอานเคร่ืองหมายทางดนตรี (ตัวโนต) ต้ังแตแรกๆ ของการเรียน แตครูจะ
แนะนําโนตเม่ือจําเปน เพื่อใชเปนส่ือในการสะสมเพลงและส่ือสารความรูทางดนตรี  

ในการเรียนการสอนแบบเกา การจําโนตของบทเพลงเปนส่ิงสุดทายท่ีจะทํา แตในการ
เรียนการสอนแบบคารล ออรฟ การรองเพลง และการบรรเลงดนตรีไมไดข้ึนอยูกับโนตของบทเพลง 
การจําโนตของบทเพลง เปนเพียงทักษะเบ้ืองตน เด็กจะใชการลอกแบบ (Imitation) การดนสด
(Improvisation) และการสรางสรรคแบบอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการอานโนต และเม่ือเด็กไดสะสม
ความรูทางดนตรีและทักษะในการบรรเลงมากพอแลวเขาจึงจะไดเรียนเปยโนและเคร่ืองดนตรีในวง
ออเครสตรา หรือโยธวาทิตอ่ืนๆ  
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จากเอกสารที่กลาวมาท้ังหมด จะเห็นวา กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ เปนการ
เรียนการสอนดนตรีท่ีมีพื้นฐานอยูบนความเขาใจในพัฒนาการของเด็ก เปนการผสมผสานกิจกรรม
ตางๆ เขาดวยกันอยางผสมกลมกลืนและสอดคลองกับความตองการของเด็ก สงผลตอการพัฒนาเด็กใน
ดานตางๆ โดยเฉพาะดานการพัฒนาสติปญญาและรางกาย ดวยการเปดโอกาสใหเด็กไดมีอิสระในการ
คิด และการแสดงออกอยางเปนธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคทําใหเด็กกลา
คิด กลาทํา และกลาแสดงออก อีกท้ังยังเปนการสรางความเชื่อม่ันในตัวเอง เด็กเรียนรูท่ีจะเขาใจความ
เปนตัวของตัวเอง และผูอ่ืน รูจักการเขาสังคม เปนท้ังผูนําและผูตามที่ดี นอกจากนั้นกิจกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของออรฟ ยังสงเสริมทักษะตางๆ ทางดนตรีใหกับเด็ก สรางเสริมประสบการณท่ีดี พัฒนาให
เด็กไดรูจักใชจินตนาการสรางสรรคผลงานอยางอิสระ ตลอดจนมีพัฒนาการท่ีดีท้ังดานรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญาตอไปในอนาคต 

1.1.4 เด็กกับดนตรี 
ดนตรีคือภาษาหนึ่งซ่ึงใชถายทอดความรูสึก ท่ีภาษาในลักษณะอ่ืนไมสามารถถายทอดได 

แทนท่ีจะเปนคําพูดหรือทาทาง ดนตรีใชเสียงและจังหวะเปนส่ือในการถายทอดความรูสึกโดยนัยแหง
ภาษาท่ีคนส่ือสารกัน ดนตรีจึงเปนส่ิงท่ีเด็กควรเรียนรู เด็กแรกเกิดเร่ิมใหมไดยินเสียงตางๆ ท่ีเขาไม
สามารถเขาใจได แมกระน้ันก็ตามภายในเวลาสองสามปใหหลังเด็กแรกเกิดเร่ิมมีความเขาใจภาษาท่ีใช
ส่ือสารและภาษาดนตรีบิดามารดาและผูท่ีใกลชิดจึงมีพัฒนาการทางดนตรีไดอยางมาก 
 บุคคลท่ัวๆ ไปมักรูสึกวาดนตรีมีประโยชนตอเด็ก อยางไรก็ตามคงมีนอยคนท่ีเขาใจบทบาท
ของดนตรีกับเด็กปฐมวัยอยางแทจริง และแมวาบุคคลบางคนทราบถึงการใหการศึกษาดานดนตรีกับเด็ก 
แตก็มีหนังสือไมกี่เลมท่ีกลาวถึงดนตรีกับเด็กปฐมวัย จึงเปนการสมควรอยางยิ่งท่ีพอแมควรท่ีจะมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองนี้ เพื่อประโยชนในการจัดสภาพแวดลอมต้ังแตอยูในครรภมารดาเม่ือ
หัวใจของทารกเร่ิมเตน การรับรูเร่ืองจังหวะเร่ิมมีข้ึนโดยอัตโนมัติ ในราว 5 เดือน เม่ืออวัยวะเกี่ยวกับ
การไดยินพัฒนาเต็มท่ี ทารกเริ่มไดยินเสียงตางๆ ในชวงนี้ถาพอแมเปดเพลงใหทารกในครรภฟง ยอม
ชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดนตรีได 
 พอแมควรใหความสนใจในการสงเสริมพัฒนาการดานดนตรีของเด็ก โดยท่ัวไปพอแมหรือ
ผูดูแลเด็กในวัยนี้มักใชดนตรีเพื่อสนองจุดมุงหมายแตกตางกันออกไป เชน ใหกลอมเด็กเวลานอน ใช
ในการทําใหบรรยากาศของการรับประทานอาหารดีข้ึน ใชในการฉลองวันเกิด หรืองานอ่ืนๆ ใชในการ
ทําใหบรรยากาศการเรียนหนังสือสนุกสนาน ใชในการถายทอดความรูสึกของเด็กผานการเคล่ือนไหว 
หรือเขาจังหวะประกอบเพลง ใชในการพัฒนาระบบการทํางานของกลามเนื้อ ใชพัฒนาทักษะทางดาน
การเขากลุมหรือดานสังคม และใชในการพัฒนาแนวคิดทางดนตรี เชน ชา เร็ว สูงตํ่า ดังคอย เปนตน ถา
จะกลาวถึงคุณคาของดนตรีท่ีมีตอเด็กในวัยนี้จึงพอสรุปไดดังนี้ 

1) ดนตรีชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคและจิตนาการของเด็ก ดนตรีเปนตัวกระตุนใหเด็กทดลอง
และแสดงออกโดยใชดนตรีเปนส่ือ 
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2) ดนตรีชวยพัฒนาดานการตอบสนองทางอารมณของเด็ก เนื่องจากประสบการณดนตรีเราให
เด็กแสดงออกทางอารมณ 

3) ดนตรีชวยพัฒนาดานปญญา โดยเหตุท่ีดนตรีเปนส่ือทําใหเด็กคิดและทําความเขาใจกับเร่ือง
ของเสียง และชวยพัฒนาดานการรับรูตลอดจนการเช่ือมโยงแนวคิดตางๆ 

4) ดนตรีชวยพัฒนาดานภาษา เม่ือเด็กชอบและตองการรองเพลง การเรียนรูทางดานภาษาจึง
ทักษะพื้นฐานท่ีเด็กตองเรียนรูไปดวย นอกจากนี้เด็กยังใชภาษาเปนส่ือในการอธิบายความรูสึกตอดนตรี 
ซ่ึงทําใหเด็กมีพัฒนาการดานการใชภาษามากข้ึนดวย 

5) ดนตรีชวยพัฒนาการดานรางกาย เนื่องจากประสบการณทางดนตรีเกี่ยวของกับการรองเพลง 
การเลนเคร่ืองดนตรี การเขาจังหวะ ส่ิงเหลานี้ชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดานกลามเนื้อตางๆ ดีข้ึน 

6) ดนตรีชวยพัฒนาความเปนเอกัตบุคคล เนื่องดวยประสบการณทางดนตรีชวยใหเด็กรูจักและ
เขาถึงความรูสึก ความสามารถของตนเอง และยังชวยใหเด็กเขาใจเอกลักษณของวัฒนธรรมของตนเอง
ดวย 

7) ซ่ึงเปนขอท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ดนตรีซ่ึงเปนโสตศิลป ชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดานสุนทรีย ซ่ึง
นําไปสูความซาบซ้ึงในดนตรีตอไป ดนตรีชวยใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณสุนทรียโดยการ
ตอบสนองตอองคประกอบดนตรี เชน ทํานอง จังหวะ ซ่ึงส่ิงเหลานี้ชวยใหเด็กรูซ้ึงถึงความสวยงาน
ความเต็มอ่ิมในอารมณและความงอกงามทางการรับรู ส่ิงเหลานี้มักถูกละเลยในการใหการศึกษาท่ัวไป
กับเด็ก การที่เด็กมีประสบการณทางดนตรีชวยเติมความรูสึกและความตองการของเด็กใหเต็ม ซ่ึงทําให
เด็กเติบโตเปนผูใหญท่ีสมบูรณ มีจิตใจเจริญงอกงามละเอียดออนควบคูไปกับความคิดความอานทาง
วิชาการดานอ่ืนๆ 
 จึงอาจกลาวไดวา การเรียนรูดนตรีของเด็กในวัยนี้มีจุดมุงหมายที่สําคัญคือชวยใหเด็กรูซ่ึงถึง
คุณคาทางอารมณอันเนื่องมาจากดนตรี เขาใจถึงรูปแบบของเสียงและจังหวะของดนตรีแสดงออกทาง
ดนตรีตามความรูสึกท่ีเกิดข้ึน สนุกสนานไปกับดนตรี และไดสัมผัสกับความพึงพอใจทางสุนทรียอัน
เนื่องมาจากดนตรี 
 การเรียนรูดนตรีของเด็กพัฒนาไปไดมากนอยข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมท้ังทางบานและทาง
โรงเรียน เกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางบาน พอแมสามารถจัดสภาพแวดลอมท่ีอํานวยความสะดวกตอการ
พัฒนาการดานดนตรีไดดวยการจัดมุมหนึ่งของบานใหเปนท่ีเลนและทํากิจกรรมทางดนตรี ซ่ึงรวมถึง
กิจกรรมการฟง การรอง การเคล่ือนไหว การเลนดนตรี และการสรางสรรคทางดนตรี ท่ีมุมดนตรีควร
เปนพื้นท่ีกวางพอท่ีเด็กเคลื่อนไหวทําอะไรได ส่ิงตางๆ ท่ีควรมี ไดแก เคร่ืองเลนแผนเสียง หรือเคร่ือง
เลนเทป พรอมท้ังแผนเสียงเทปเพลงตางๆ ส่ิงของท้ังหมดนี้ควรเปนของท่ีมีคุณภาพและอยูในสภาพดี
นอกจากนี้ควรจะมีระนาด หรือคียบอรดเคร่ืองประกอบจังหวะแบบตางๆ ท่ีอาจหาซ้ือได เคร่ืองดนตรี
งายๆ ท่ีทําข้ึนเอง เชน กลอง กรับ กะลามะพราว ชอน หมอ ฝาหมอ  เปนตน 
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 นอกจากนี้การจัดสภาพแวดลอมทางดนตรีท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาการทางดนตรี
ยอมชวยใหเด็กปฐมวัยมีพื้นฐานทางดนตรีท่ีม่ันคง ซ่ึงเปนรากฐานในการเรียนดนตรีตอไปนอกจากนี้
การที่พอแมสงเสริมใหบุตรหลานของตนเองมีประสบการณทางดนตรีชวยใหเด็กมีพัฒนาการดานตางๆ 
ดีข้ึนดวย เชน ดานความคิดสรางสรรค พัฒนาการทางดานอารมณ และพัฒนาการทางดานรางกาย ซ่ึงทํา
ใหเด็กพัฒนาไปสูความสมบูรณในทุกดานตอไปโดยเฉพาะอยางยิ่งดานความซาบซ้ึงในสุนทรียรสของ
ดนตรี จึงเปนการสมควรท่ีพอแมควรคํานึงถึงสภาพแวดลอม และพัฒนาการทางดนตรีของบุตรธิดา 
และชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดนตรีตามความสามรถและความถนัดของแตละคน ( ณรุทธ สุทธจิตต. 
2541 ) 

1.1.5 แนวการจัดกิจกรรมดนตรีในระดับปฐมวัย 
เด็กในระดับปฐมวัยควรไดรับการพัฒนาทางดานเจตคติท่ีดีควบคูไปกับสาระดนตรีท้ังนี้เพื่อ

ปลูกผังใหผูเรียนสนใจและรักดนตรี ซ่ึงนําไปสูความซาบซึ้งในดนตรีตอไป การเรียนการสอนดนตรี
ควรคํานึงถึงพัฒนาการของผูเรียนเสมอ การจัดกิจกรรมดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัยมีขอควรคํานึงหลาย
ประการ ดังนี้ 

1) กิจกรรมดนตรีควรเปนกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมดานดนตรีในระยะแรก และ
การเรียนเนื้อหาดนตรีไดบางในเวลาตอมา 

2) กิจกรรมดนตรีควรเปนกิจกรรมท่ีเนนเกี่ยวกับความสนุกสนานเพื่อปลูกฝงเจตคติท่ีดี
ตอดนตรี โดยมีข้ันตอนตอเนื่องและอยูในรูปแบบเดียวกัน เพื่อสรางเสริมแนวคิด และเนื้อหาตลอดจน
ทักษะดนตรีในข้ันพื้นฐานทุกทักษะ ซ่ึงไดแก การฟง การรอง การเคล่ือนไหว การเลน (เคร่ืองตี) การ
สรางสรรค และการอาน โดยเฉพาะการฟงและการรองเปนทักษะท่ีควรเนนเสมอ เพื่อเปนพื้นฐานใน
การพัฒนาทักษะดนตรีอ่ืนๆ ตอไป การฟงและการรองอยางถูกวิธีและมีคุณภาพจึงเปนส่ิงจําเปน 

3) กิจกรรมดนตรีควรเนนท่ีการปฏิบัติเพราะเด็กในวัยนี้ไมชอบอยูนิ่งเฉยกิจกรรม
ตางๆ ท่ีเปนทักษะดนตรีจึงเปนส่ิงท่ีเหมาะสมกับผูเรียนเปนอยางดีอยูแลว 

4) กิจกรรมดนตรีควรผสมผสานกันอยางกลมกลืนเพื่อใหผูเรียนไดสัมผัสทักษะดนตรี
ตางๆ อยางครบถวน โดยผูเรียนควรไดปฏิบัติทักษะตางๆ ในรูปของกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงในแต
ละชวงของกิจกรรมดนตรีควรกินเวลาประมาณ 20 – 30 นาที ตอ 1 คาบ โดยใน 1 สัปดาหควรมีกิจกรรม
ดนตรีประมาณ 2 – 3 คาบ เปนอยางนอย 

5) ส่ือในการจัดกิจกรรมดนตรีควรอยูในสภาพสมบูรณ และควรใชของจริงเพื่อสราง
ความสนใจใหกับผูเรียน เชน การเรียนเรื่องดนตรีชนิดตางๆ ถาผูเรียนมีโอกาสสัมผัสกับของจริง ไดฟง
เสียงดนตรีจากการแสดงสด จะเปนส่ิงท่ีดีมาก 
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1.1.5.1 จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมดนตรี 
จุดมุงหมายในการจัดกิจกรรมดนตรีสําหรับเด็กในระดับปฐมวัยควรครอบคลุมถึงส่ิง

ตอไปนี้ 
1)  การฟงเสียงธรรมชาติ การฟงเสียงดนตรี 
2) การรองเพลง โดยเนนคุณภาพการรองเพลงใหไพเราะต้ังแตตน 
3)  การเคล่ือนไหวรางกายเขากับจังหวะดนตรี 
4) การแสดงออกถึงความสมํ่าเสมอของจังหวะ 
5) การแยกแยะลักษณะของระดับเสียง และลักษณะของเสียงในเร่ืองความดังคอยและ

ความรูสึกตางๆ ของดนตรี  
6) การสรางสรรคดานการเคล่ือนไหว การตบจังหวะ และการสรางสรรคดานทํานอง 
7) การอานสัญลักษณหรือภาพส่ือความหมายเกี่ยวกับเสียง และดนตรี 

 1.1.5.2 เนื้อหาในการจัดกิจกรรมดนตรี 
เนื้อหาของกิจกรรมดนตรีควรเปนเร่ืองเก่ียวกับการเตรียมความพรอม ไดแก การเรียนรู

กับเสียงรอบๆ ตัว จังหวะของการพูด การเดิน ความเร็ว- ชา ความสม่ําเสมอของจังหวะ และเนื้อหา
ดนตรีในระดับพื้นฐาน เชน การรักษาจังหวะใหสมํ่าเสมอ จังหวะเนน จังหวะเบา ความดัง-คอย ความ
สูง-ตํ่า จังหวะหยุด จังหวะของทํานอง และสัญลักษณท่ีใชในการอานซ่ึงเปนสัญลักษณงายๆ ส่ือ
ความหมายอยางชัดเจนมิใชเปนสัญลักษณดนตรี ถาผูเรียนมีความพรอมในทุกดานดีพอสมควรแลว การ
ใหสาระดนตรีข้ันพื้นฐานเปนส่ิงท่ีควรกระทํา 

1.1.5.3 กิจกรรมการสอนดนตรี 
กิจกรรมการสอนดนตรีควรใชเทคนิควิธีสอนตางๆ เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมาก

ท่ีสุด เทคนิควิธีพื้นฐานท่ีใชกับผูเรียนในระดับปฐมวัย ไดแก การเปดโอกาสใหผูเรียนคนควาสํารวจส่ิง
ท่ีจะเรียนรูดวยตนเอง ใชการปฏิบัติเปนพื้นโดยผูสอนคอยช้ีแนะหรือช้ีนําเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้การเรียนแนวคิดดนตรีควรกระทําซํ้าซาก โดยเปล่ียน
กิจกรรมไปเพ่ือย้ําใหผูเรียนเขาใจคิดดนตรีนั้นๆ อยางแทจริงและม่ันคง 
 การรองเปนกิจกรรมท่ีควรเนนเสมอควบคูไปกับสมาธิในการฟง เพื่อชวยใหผูเรียนมีโอกาส
พัฒนาแนวคิดดานทํานอง และจังหวะท่ีดีต้ังแตเร่ิมเรียนดนตรี 
 การสรางเร่ืองราวในลักษณะนิทานเพลง หรือนิทานท่ีเกี่ยวของกับดนตรีเปนส่ิงท่ีชวยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูส่ิงตางๆ ไดเปนอยางดี กิจกรรมดนตรีจึงควรสัมพันธเกี่ยวของกับนิทาน การแสดงละคร
ในลักษณะตางๆ ดวย ( ณรุทธ สุทธจิตต. 2534 ) 
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1.1.6 ทฤษฎีการเรียนรูกับการสอนดนตรี 
1.1.6.1 ทฤษฏีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม 

ทฤษฏีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) อธิบายการเรียนรู โดยใช
ความสัมพันธระหวางส่ิงเราและการตอบสนองเปนหลัก ซ่ึงเปนไปในหลายลักษณะ เชน ทฤษฏีการ
เรียนรูแบบ Classical Conditioning หรือแบบ Operant Conditioning เปนตน ทฤษฏีเหลานี้อธิบายการ
เรียนรูโดยกลาววาการเรียนรูเกิดข้ึนเม่ือใชส่ิงเราเปนตัวช้ีนํา  หรือจูงใจใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมท่ี
ตองการออกมา รายละเอียดของแตละทฤษฏีแตกตางกันออกไป แตสามารถกลาวโดยสรุปไดวา ทฤษฏี
การเรียนรูในกลุมพฤติกรรมนิยม มีความเช่ือวา การเรียนรูเกิดข้ึนในสภาพการวางเง่ือนไข โดยมีการใช
การเสริมแรง การใหรางวัลและการลงโทษ อันเปนตัวกําหนดใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมตางๆ ท่ีตองการ
ออกมา ซ่ึงเปนส่ิงท่ีเห็นไดชัดท้ังพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปและตัวเสริมแรงท่ีนํามาชวยใหเกิดการเรียนรู 

นักจิตวิทยาคนสําคัญในกลุมพฤติกรรมนิยม ไดแก พาฟลอฟ (Ivan P. Pavlov) วัต
สัน (John B. Watson) ผูไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม และสกินเนอร 
(Burrhus F. Skinner) 

ส่ิงท่ีไดจากทฤษฏีเหลานี้ คือ ในการเรียนการสอยดนตรี ครูควรใชหารเสริมแรง ซ่ึง
อาจเปนรางวัลในรูปแบบใดๆ กับผูเรียน เม่ือผูเรียนปฏิบัติส่ิงท่ีผูสอนมุงหวังไวได นอกจากนี้การเรียน
การสอนดนตรี ควรคํานึงถึงตัวผูเรียนเปนหลักวา ผูเรียนมีความสามารถเรียนรูส่ิงใดได มิฉะนั้นถา
บทเรียนยากเกินความสามารถของผูเรียน แมพยายามใชการเสริมแรงหรือสรางแรงจูงใจอยางไร ก็ไมทํา
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูส่ิงนั้นๆ ได เม่ือผูเรียนสามารถปฏิบัติส่ิงหนึ่งส่ิงใดไดแลวควรใหผูเรียนมี
โอกาสฝกฝนส่ิงนั้นเสมอๆ เพื่อกันการลืม พยายามใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตัวเอง โดยใหการตอบสนอง
ในหลายรูปแบบ จนเม่ือผูเรียนปฏิบัติถูกตองจึงใหการเสริมแรงท่ีงนี้ผูสอนควรมีหลักในการท่ีจะแนะนํา
ผูเรียนเปนคร้ังเปนคราว มิฉะนั้นผูเรียนอาจไมสามารถตอบสนองไดอยางถูกตองเลยก็เปนได ซ่ึงทําให
ผูเรียนเกิดความเบ่ือหนายและไมสนใจเรียนดนตรีอีกตอไป 

ทฤษฏีการเรียนรูในกลุมนี้กลาวถึงการลงโทษไวดวยวา อาจใชหยุดพฤติกรรมท่ีไม
ตองการได แตไมควรใชเพราะการลงโทษมักไมชวยใหผูเรียนหยุดพฤติกรรมท่ีไมตองการอยางถาวร 
เปนเพียงการเก็บพฤติกรรมนั้นไว เพราะไมตองการถูกลงโทษ แตเม่ือใดท่ีมีโอกาส ผูเรียนมีแนวโนมท่ี
จะแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ออกมาเสมอ ดังนั้นควรใชการใหรางวัล หรือการเสริมแรงเพ่ือพฤติกรรมท่ี
ตองการและเพิกเฉยไมสนใจพฤติกรรมท่ีไมตองการ ดีกวาใชการลงโทษ อยางไรก็ตามการลงโทษอาจ
ใชไดในบางกรณี ถาผูสอนเห็นวาจําเปน 
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1.1.6.2 ทฤษฏีการเรียนรูกลุมปญญานิยม 
ทฤษฏีการเรียนรูกลุมปญญานิยม (Cognitivism) อธิบายการเรียนรูวาเปนกระบวนการ

ท่ีเกี่ยวของกับเ ร่ืองราวของการสรางแนวคิดหรือความเขาใจเพ่ือใชแทนประสบการณ  หรือ
สภาพแวดลอมท่ีตนไดประสบมาซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวของกับความคิด กระบวนการคิดหาเหตุผล รวมไปถึง
ตัวแปรอ่ืนๆ เชน การจูงใจ พันธุกรรม และประการณการเรียนรูท่ีมีมากอน เนื่องจากการเรียนรูเปน
กระบวนการทางปญญาท่ีลึกซ้ึง ดังนั้นในบางโอกาสการเรียนรูอาจเกิดข้ึนในบุคคลหนึ่งแลว โดยท่ี
บุคคลนั้นไมจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมใดๆ ใหปรากฏ (Latent Learning) การเรียนรู
อาจเกิดข้ึนอยางฉับพลันทันที ซ่ึงเรียกวาการเรียนรูแบบหยั่งเห็น (Insight Learning) อยางไรก็ตาม การ
เรียนรูท่ีเกิดข้ึนเปนผลเนื่องมาจากประสบการณเดิมและความสามารถในการคิดหาเหตุผลของบุคคลนั้น 

ทฤษฏีการเรียนรูกลุมนี้พัฒนามาจากจิตวิทยากลุมเกสตัลท (Gestalt Psychology) มี
กําเนิดในประเทศเยอรมันนี นักจิตวิทยาคนสําคัญในกลุมปญญานิยม ไดแก บรูเนอร (Jarome S. 
Bruner) ออสซุเบล (David P. Ausubel) หลักการสําคัญของเกสตัลท คือการเรียนรูท่ีเนนสวนรวม
ท้ังหมดมากกวาสวนยอย โดยใหความสําคัญกับประสบการณเดิมของผูเรียน การเรียนรูเกิดข้ึนไดใน
สองลักษณะ คือ เกิดจากการรับรู และเกิดจากการหยั่งเห็นดังไดกลาวแลว สาระสําคัญของทฤษฏีการ
เรียนรูในกลุมปญญานิยมพอสรุปได คือ 

1) การเรียนรูจะเกิดข้ึนเม่ือผูเรียนมีโอกาสรับรูส่ิงนั้นอยางเดนชัด เนื่องจากแตละคนมี

ประสบการณเดิมแตกตางกัน การรับรูส่ิงใหมอาจไมเปนไปในลักษณะท่ีผูสอนตองการ จึงจําเปนท่ี

ผูเรียนและผูสอนควรมีความเขาใจตรงกันเสียกอนวาตองการเรียนรูส่ิงใด ท้ังนี้รวมไปถึงการจัดสภาพ

การเรียนการสอนใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูในส่ิงท่ีมุงประสงคไว 

2) การเรียนรูใหมๆ ท่ีเกิดข้ึน เปนผลรวมของประสบการณเดิม และประสบการณใหม

ของผูเรียน ฉะนั้นผูสอนควรจัดสภาพการเรียนรู โดยคํานึงถึงประสบการณเดิมของผูเรียนและใช

ประสบการณเดิมของผูเรียนเปนจุดเร่ิมตนโดยช้ีใหผูเรียนเห็นความคลายคลึงหรือความเหมือนของ

ประสบการณเดิมกับประสบการณใหม 

3) การเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่องสัมพันธ ผูเรียนจะเรียนรูส่ิงใหมๆ ไดโดยการ

เช่ือมโยงกับส่ิงท่ีตนมีประสบการณมาแลว ดังนั้นผูสอนจึงควรทราบวาผูเรียนมีประสบการณเดิมอะไร

มาบาง และใชประสบการณเดิมมาเช่ือมโยงกับประสบการณใหมท่ีจะเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ส่ิงใหมๆ ได 
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4) เนื่องจากการเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่อง แมในบางคร้ังประสบการณใหมๆ จะ

ไมสบูรณแบบ แตผู เรียนก็สามารถเรียนรูจากประสบการณนั้นได เนื่องจากผูเรียนสามารถนํา

ประสบการณเดิมท่ีตนมีอยูมาชวยทําใหประสบการณใหมสมบูรณแบบ และเกิดการเรียนรูข้ึนได 

จากสาระสําคัญนี้ เห็นไดชัดวาประสบการณเดิมของผูเรียนนั้นเปนรากฐานสําคัญใน
การเรียนรูส่ิงใหมๆ เปรียบเหมือนดังวาประสบการณเดิมเปนลักษณะสวนรวมและประสบการณใหม
เปนลักษณะสวนยอยท่ีจะเพ่ิมเขาไปในสวนรวม ดังนั้นการเรียนรูส่ิงใหมๆ จึงตองเช่ือมโยงมาถึง
ประสบการณเดิมเสมอ เพราะหลักของเกสตัลทเนนการเรียนรูจากสวนรวมมาสูสวนยอย 

1.1.6.3 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม 
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism) ใหความสําคัญกับความรูสึกของผูเรียน

ในการเรียนรูมากท่ีสุด โดยกลาววา ผูเรียนจะเรียนรูไดดีเม่ือผูเรียนมีสวนในการกําหนดจุดประสงคการ
เรียนรูในกระบวนการเรียนรูผูเรียนสามารถเลือกเรียนส่ิงตางๆ ไดตามความสนใจ โดยไมมีการบังคับ
การควบคุมใหเรียนรู ผูเรียนเปนผูเลือกสรรและกําหนดการเรียนรู ลงมือกระทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง มี
อิสระในการคิดสรางสรรค และจิตนาการไดอยางกวางไกล รวมท้ังมีสวนรวมในการประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง โดยรูจักการต้ังหลักเกณฑในการประเมินผลที่ถูกตองเหมาะสมดวยบทบาทของ
ผูเรียนท่ีเปนศูนยกลางของการเรียนรู ผูเรียนแตละคนจึงสามารถเรียนรูไดตามความสามารถของตนเอง
ไมจําเปนท่ีจะเรียนรูเร่ืองเดียวกันในเวลาเดียวกัน ดังเชน การเรียนรูในหองเรียนท่ัวไปตามสถานศึกษา
ตางๆ ท่ีเรียกวาระบบโรงเรียน 

บทบาทของผูสอนยอมเปล่ียนไปจากบทบาทเดิมตามรูปแบบการสอนท่ีคุนเคยปฏิบัติ
กัน ผูสอนเปนเพียงผูชวยเอื้อ (Facilitator) ไดแก การชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปตามแนวทางท่ี
ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู ทําใหการเรียนมีความหมายนาสนใจ เปนผูสรางบรรยากาศใหการ
เรียนรูเกิดข้ึนในความรูสึก มิใชเปนการเรียนรูเพื่อสาระเพียงอยางเดียว กลาวคือ เนนจิตพิสัยทาเทียมกับ
พุทธิพิสัย ไมบังคับขูเข็ญผูเรียนไมวาในสถานการณใด ชวยใหผู เรียนรูจักกําหนดแนวทางการ
ประเมินผลดวยตนเองอยางมีหลักเกณฑ และใหผูเรียนคํานึงถึงความเปนตัวของตัวเอง โดยยอมรับความ
แตกตางระหวางบุคคล ไวท่ีจะเรียนรูความตองการของผูอ่ืนท่ีอาจแตกตางจากความตองการของตนเอง 

นักจิตวิทยาท่ีสําคัญในกลุมมนุษยนิยม ไดแก มาสโลว (Abrahum H. Maslow) โรเจอร
(Rogers) และคอมบส(Combs) สาระสําคัญของทฤษฎีกลุมมนุษยนิยมพอสรุปไดดังนี้ 

1) สรางสัมพันธภาพอันดีใหเกิดข้ึนระหวางผูสอนกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความ
สบายใจม่ันใจ วางใจท่ีจะเรียนรูดวยความรูสึกความตองการของผูเรียนเอง ไมมีความกลัวเกรงผูสอน 

2) เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนพบ เรียนรูส่ิงตางๆ ดวยตนเองตามความสนใจ สมัครใจ 
ไมมีการบังคับโดยผูสอนเปนผูสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนดวยตนเอง 
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3) ผูสอนมีบทบาทเปนผูชวยเหลือ แนะนํา ใหกําลังใจ ชวยใหผูเรียนมีความสบายใจใน
การเรียน เกิดแรงจูงใจภายในท่ีจะเรียนรูส่ิงตางๆ ดวยตนเอง รูจักใฝหาความรูไปตลอดชีวิต 

4) ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูชวยเหลือใหผูเรียนตระหนักถึง
การประเมินผล รูจักการสรางหลักเกณฑสําหรับการประเมินผล มีความเขาใจและประเมินผลดวยตนเอง
ดวยความซ้ือสัตยยุติธรรม 

5) เห็นความสําคัญของตนเองเทียบเทากับความสําคัญของผูอ่ืน รูจักยอมรับในความ
เปนเอกัตบุคคล เคารพ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีเหตุผลในการถกเถียงแสดงความคิดเห็น มิใชถือ
วาความคิดเห็นของตนเองถูกตองเหมาะสมท่ีทุกคนจําเปนตองยอมรับเสมอไป 

ในการสอนดนตรีจะตองใหอิสระกับผูเรียน เนนการใหผูเรียนเปนตัวของตัวเอง 
สรางสรรคงานดนตรีตามความคิด จินตนาการของตนเอง หรือในการสอนทักษะดนตรีซ่ึงเปน
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนแตละคนอยูแลว ผูสอนสามารถนําหลักการของทฤษฎีนี้มาใชไดอยางดี 
ไดแก การใหผูเรียนเลือกศึกษาเพลงดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูคอยชวยเหลือใหคําแนะนํา โดยไม
บังคับขูเข็ญ ดุดาวากลาวผูเรียน ตรงกันขามผูสอนควรหากลวิธีท่ีชวยใหผูเรียนเรียนรูส่ิงตางๆ ดวยความ
สนใจและช้ีแนะใหผูเรียนเขาใจ มีหลักการในการประเมินผลการปฏิบัติทักษะดนตรีดวยตนเองอยาง
ถูกตองยุติธรรมไมเขาขางตนเอง (ณรุท สุทธจิตต. 2541) 

การศึกษาทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยายอมชวยใหการสอนดนตรีมีประสิทธิภาพข้ึน
ได ท้ังนี้เปนเพราะผูสอนจะมีความเขาใจในกระบวนการการเรียนรูของผูเรียน และสามารถจัดการสอน
ดนตรีไดเหมาะสมกับผูเรียนมากข้ึน ทฤษฏีการเรียนรูทางจิตวิทยาประกอบดวยหลายทฤษฏี แตใน
การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยมมาใชในการสอนดนตรีใหแกเด็กปฐมวัย  
 
1.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 

1.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
แมคนีล (Mcneill. 1991 : 120) ท่ีไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะดนตรี และการ

เคล่ือนไหวท่ีมีตอความคิดสรางสรรคของเด็กวัย 4 – 5 ป ผลการวิจัยพบวา เด็กท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะดนตรีและการเคล่ือนไหวนั้น  มีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนหลังจากการใชวิ ธีการหรือ
กระบวนการทางดนตรีเปนเคร่ืองมือ 

เวลล ; และคณะ (Well ; & other. 1991) ไดศึกษาเก่ียวกับดนตรีนิยม (Popular Music) ท่ีมีตอ
อารมณของเด็กวัยรุน จากการติดตามผลหลังการศึกษาในเร่ืองของส่ือทางดนตรีพบวา ดนตรีนั้นจัดเปน
ส่ือมวลชนท่ีมีพลังอยางมาก ท่ีกระทบโดยตรงตออารมณ (ความต่ืนเตน ความสุข ความรัก) ในเด็ก
มัธยมปลาย และพบวาผูหญิง คอนขางมากจะมีการเช่ือมโยงอารมณกับดนตรี และใชดนตรีเพื่อการ
จัดการอารมณ 
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1.2.2 งานวิจัยในประเทศ 
ทยุ เกื้อสกุล (2545 : 93) ไดศึกษาการรูคิดและอารมณของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

ระดับเรียนได ช้ันอนุบาล จากการฝกโดยใชกิจกรรมทักษะดนตรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้
คือ เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได และไมมีความพิการซํ้าซอน อายุ 5-10ป ศึกษาใน
ช้ันอนุบาล ในศูนยการศึกษาภาคพิเศษ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ระยะเวลาท่ีศึกษา 6 สัปดาห สัปดาหละ 
4 วัน ผลการศึกษาพบวา เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาหลังการใชกิจกรรมทักษะดนตรีมี
พฤติกรรมทางอารมณและการรับรูสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชกิจกรรมทักษะทางดนตรี พอสรุปไดวาการใช
กิจกรรมดนตรี เปนกิจกรรมและประสบการณท่ีดี ท่ีสามารถพัฒนาใหผูเรียนไดรูจักใชจินตนาการ
สรางสรรคผลงานอยางอิสระ ตลอดจนมีพัฒนาการท่ีดีท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 

2.1 เอกสารท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
2.1.1 ความหมายของความคิดสรางสรรค 
ความคิดสรางสรรค เปนส่ิงท่ีมีคุณคาสําหรับมนุษย ปจจุบันในสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา ซ่ึงเปนผลมาจากความคิดริเร่ิมสรางสรรคของมนุษย ทําใหเกิดการคนพบ การประดิษฐ
อุปกรณหรือเทคโนโลยีมากมายท่ีชวยอํานวยความสะดวกสบายใหกับมนุษย การศึกษาคนควาเร่ือง
ความคิดสรางสรรคนั้นไดกระทํากันอยางแพรหลาย ซ่ึงมีผูใหคํานิยามของความคิดสรางสรรคในแงมุม
ตางๆ ดังนี้ 
 กิลฟอรด (Guilford. 1962 : 135) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมอง เปน
ความสามารถท่ีจะคิดไดหลายทิศทางหรืออเนกนัย (Divergent Thinking) และความคิดสรางสรรคนี้
ประกอบไปดวย ความคิดคลอง (Fluency) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) และความคิดแปลกใหม 
(Originality) คนท่ีมีลักษณะดังกลาวตองเปนคนที่กลาคิดไมกลัวถูกวิพากษวิจารณ และมีอิสระในการ
คิด 
 ทอแรนซ (Torrance. 1971 : 211) กลาววา ความคิดสรางสรรค คือ ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนโดย
ไมมีขอบเขตจํากัด บุคคลสามารถมีความคิดสรางสรรคในหลายๆ แบบ ผลของความคิดสรางสรรคท่ี
เกิดข้ึนนั้นมีมากมายไมจํากัด 
 ไรล่ี ; และลูอิส (Reilly ; & Lewis. 1983 : 76) กลาววา ความคิดสรางสรรค หมายถึง
กระบวนการคิด หรือวิธีคิดซ่ึงเปนความสามารถทางสมองของมนุษยในการที่จะคิดไดหลายทิศทาง 
ประกอบดวยความคิดริเร่ิม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ ซ่ึงนําไปสู
วิธีการแกปญหา หรือผลงานใหมๆ ท่ีเปนประโยชนและมีคุณคาตอสังคมมนุษย 
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 อารี พันธุมณี (2542 : 9) กลาววา ความคิดสรางสรรค เปนกระบวนการทางสมองที่คิดใน
ลักษณะอเนกนัย อันนําไปสูการคนพบส่ิงแปลกใหมดวยการคิดดัดแปลง ปรุงแตงจากความคิดเดิม
ผสมผสานกันใหเกิดส่ิงใหมๆ ซ่ึงรวมท้ังการประดิษฐคิดคนพบส่ิงตางๆ ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎี
หลักการไดสําเร็จ ความคิดสรางสรรคจะเกิดข้ึนไดนั้น มิใชเพียงแตคิดในสิ่งท่ีเปนไปได ส่ิงท่ีเปน
เหตุผลเพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตความคิดจินตนาการก็เปนส่ิงสําคัญท่ีกอใหเกิดความแปลกใหม แต
ตองควบคูไปกับความพยายามท่ีจะสรางความคิดคน หรือจินตนาการประยุกตจึงจะทําใหเกิดผลงานจาก
ความคิดสรางสรรคข้ึน 
 จากความหมายของความคิดสรางสรรค สรุปไดวา ความคิดสรางสรรค เปนกระบวนการคิด
หรือวิธีคิดซ่ึงเปนความสามารถทางสมองของมนุษยในการที่จะคิดไดหลายทิศทาง ประกอบดวย
ความคิดริเร่ิม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ ซ่ึงนําไปสูวิธีการ
แกปญหา หรือผลงานใหมๆ ท่ีเปนประโยชนและมีคุณคาตอสังคมมนุษย 

2.1.2 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
 1) ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหมแตกตางจากความคิด
ธรรมดาหรือความคิดงายๆ ความคิดริเร่ิมหรือเรียกวา Wild Idea เปนความคิดท่ีเปนประโยชนตอตนเอง
และสังคม ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาดัดแปลงประยุกตใหเกิดเปนส่ิงใหม เชน 
การคิดประดิษฐเคร่ืองบินไดสําเร็จ ไดแนวคิดมาจากการทําเคร่ืองรอน เปนตน ความคิดริเร่ิมจึงเปน
ลักษณะความคิดท่ีเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกเปนความคิดแตกตางจากความคิดเดิม อาจไมเคยมีใครนึกถึงมา
กอน ความคิดริเร่ิมตองอาศัยความคิดจินตนาการ คิดเร่ือง และฝนจากจินตนาการ พยายามลงมือสราง
จินตนาการนั้นใหเกิดเปนรูปธรรมข้ึน ลักษณะพฤติกรรมของผูท่ีมีความคิดริเร่ิม พบวา คนท่ีคิดริเร่ิมมัก
ไมชอบความจําเจ แตจะปรับตัวใหตนเองดูมีชีวิตชีวา เปนผูมุงม่ัน มีสมาธิ มักทํางานท่ีเกิดจากแรงจูงใจ
ภายในหรือความศรัทธา 
 2) ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึงความสามารถในการหาคําตอบหรือปริมาณความคิด
ท่ีไมซํ้ากัน ในเร่ืองเดียวกันในเวลาอันจํากัด โดยแบงออกเปน 
  (1) ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามรถในการใช
ถอยคําอยางคลองแคลวนั่นนั่นเอง 
  (2) ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงสัมพันธ (Associational Fluency) เปน
ความสามารถท่ีจะคิดหาถอยคําเหมือนกัน หรือคลายกันมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดภายในเวลาท่ีกําหนด 
  (3) ความคิดคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expressional Fluency) เปน
ความสามารถในการใชวลีหรือประโยค คือ สามารถท่ีจะนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็ว  
  (4) ความคิดคลองแคลวทางดานการคิด (Ideational Fluency) เปนความสามารถที่จะ
คิดส่ิงท่ีตองการภายในเวลาท่ีกําหนด เชน คิดหาประโยชนของกอนอิฐมาใหไดมากท่ีสุดภายในเวลาท่ี
กําหนด อาจเปน 5 นาที หรือ 10 นาที ความคลองในการคิดมีความสําคัญตอการแกปญหา เพราะในการ
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แกปญหาจะตองแสวงหาคําตอบหรือวิธีการแกไขหลายๆ วิธีและตองนําวิธีเหลานั้นมาทดลอง จนกวา
จะพบวิธีท่ีถูกตองตามท่ีตองการ ความคิดคลองแคลวเปนความสามารถอันดับแรก ในการท่ีจะพยายาม
เลือกเฟนใหไดความคิดท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด กอนอ่ืนจึงจําเปนตองคิดออกมาใหไดมากๆ หลายอยาง
และแตกตางกัน แลวจึงนําความคิดท้ังหมดมาพิจารณาเลือกอันท่ีดีท่ีสุด จึงนับไดวาความคิดคลองแคลว
เปนความสามารถเบ้ืองตนท่ีจะนําไปสูความคิดท่ีมีคุณภาพ หรือความคิดสรางสรรคนั่นเอง 
 3) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการคิดไดอยางอิสระหลากหลาย
ประเภทหรือแบบของความคิดซ่ึงแบงออกเปน 
  (1) ความคิดยืดหยุนท่ีเกิดข้ึนทันที (Spontaneous Flexibility) เปนความสามารถที่จะ
พยายามคิดใหไดหลายอยาง และคิดอยางเปนอิสระ เชน คนท่ีมีความคิดยืดหยุนดานนี้ จะสามารถคิดได
วาประโยชนของกอนหินมีอะไรบาง 
  (2) ความคิดยืดหยุนทางการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) เปนความคิดท่ีมี
ประโยชนมากตอการแกปญหา คนท่ีมีความคิดยืดหยุนจะคิดไมซํ้ากัน เชน ในขอ 1 เวลา 5 นาที เรา
สามารถที่จะคิดวาหวายใชทําประโยชนอะไรไดบาง คําตอบ กระบุง กระจาด ตะกรา เกาอ้ีโซฟา กลอง
ดินสอ ชะลอมเก็บน้ํา เปล เตียงนอน ตะกรอ กรอบรูป กิ๊บติดผม ดามไมเทนนิส และดามไมแบดมินตัน 
ซ่ึงท่ีกลาวมาท้ังหมดเราสามารถจัดจําแนกประเภทไดเปน 3 ประเภท ดังนี้  
  ประเภทท่ี 1 เฟอรนิเจอร ตู เตียงนอน โตะ เกาอ้ีโซฟา 
  ประเภทท่ี 2 เคร่ืองใช กระบุง กระจาด ตะกรา ชะลอม 
  ประเภทท่ี 3 เคร่ืองกีฬา ตะกรอ ดามไมเทนนิส ดามไมแบดมินตัน 
 เพราะฉะน้ันจึงแสดงใหเห็นวา ความคิดยืดหยุนเปนตัวเสริมใหความคิดคลองแคลวมีความ
แปลกแตกตางออกไป หลีกเล่ียงการซํ้าซอน หรือเพิ่มคุณภาพความคิดใหมากข้ึนดวยการจัดความคิดให
เปนหมวดหมูและหลักเกณฑยิ่งข้ึน 
 4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการคิด เพื่อตกแตงหรือขยาย
ความคิดเดิมหรือความคิดหลักใหไดความหมายสมบูรณยิ่งข้ึน ซ่ึงความคิดละเอียดลออนี้ เปน
คุณลักษณะท่ีจําเปนอยางยิ่งในการสรางผลงานท่ีมีความแปลกใหมใหสําเร็จพัฒนาการของความคิด
ละเอียดลออ มีดังตอไปนี้ 
  1) พัฒนาการของความคิดละเอียดลออจะข้ึนอยูกับอายุ กลาวคือ เด็กท่ีมีอายุมากจะมี
ความสามารถดานนี้มากกวาเด็กท่ีมีอายุนอย 
  2) เด็กหญิงจะมีความสามารถมากกวาเด็กชายในดานนี้ 
  3) เด็กท่ีมีความสามารถสูงทางดานความคิดละเอียดลออจะเปนเด็กท่ีมีความสามารถ
ทางดานการสังเกตสูงดวย 
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2.1.3 ลักษณะของความคิดสรางสรรค (Characteristic of Creativity)  
  (1) Sensitivity มีความรูสึกออนไหวตอส่ิงรอบตัว ตาเห็น จดจํา หูฟงชัดแจงมือแตะ
รูสึก กลาวคือ มีความสามารถในการใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (2) Fluency มีความคลองแคลว ทําไดมาก ทําไดดี แกปญหาเร็ว คิดไดหลายอยางใน
เวลาอันส้ัน รูจักตัดสินใจ 
  (3) Flexibility มีความคิดออนโยนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตางๆ ได 
สามารถดัดแปลงยืดหยุนได แกปญหาเฉพาะหนาได 
  (4) Originality มีความริเร่ิมในการคิดทํา มีการริเร่ิมทําดวยความคิดของตนเอง 
  (5) Capacity to Reorganize มีความสามารถในการจัดการสรางหรือจัดทําข้ึนใหม โดย
ใชแนวทางเดิมเปนแนวคิด คือ ลักษณะของการประยุกตใช 
  (6) Ability to Abstract มีความสามารถทําใหดูซับซอนกวาเดิม ทําใหยากขึ้นและ
ละเอียดลออลึกซ้ึงข้ึนมากกวาเดิม 
  (7) Ability to Synthesize สามารถสรางข้ึนเอง โดยการนําเอารูปแบบตางๆ ท่ีมีอยูแลว
มาดัดแปลงเปนรูปแบบใหม 
  (8) Ability to Organize มีความสามารถในการจัดการ ใหเกิดความนาสนใจ ทําใหงาน
ตางๆ เกิดคุณคาท่ีนาติดตาม 

2.1.4 กระบวนการของความคิดสรางสรรค (Creativity Process)  
 กระบวนการคิดสรางสรรค หมายถึง ความรูสึกไวตอปญหา และสามารถแกไขปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพเปนระบบข้ันตอน รวมท้ังนําผลไปใชใหเกิดประโยชนในส่ิงใหมตอไป 
 กระบวนการของความคิดสรางสรรคของ วอลลาช (Wallach) ปจจุบันยังไมเปนท่ียอมรับวา
ข้ันตอนตอไปนี้ จะเปนข้ันตอนท่ีแทจริงของกระบวนการคิดสรางสรรค เราคงตองรอการศึกษาวิจัยเพื่อ
หาขอยืนยันสนับสนุน หรือคัดคาน แตโดยท่ัวไปอาจกลาวไดวา กระบวนการของการคิดสรางสรรคท่ี
วอลลาช (Gihooly. 1981: 129-131 ; citing Wallach. 1962) เผยแพรนั้นเปนท่ียอมรับกันมานานกวา 50 
ปแลว ข้ันตางๆ ในกระบวนการคิดสรางสรรคมีดังตอไปนี้ 

1) ข้ันเตรียมตัว (Preparation) เปนข้ันของการเตรียมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหา ความรูทักษะ
และทัศนะท่ีเรามีตอโลกอยางกวางขวาง นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถเช่ือมโยงสัมพันธความคิด
หรือส่ิงของท่ีมีความแตกตางกันอยางมากเขาดวยกัน ความสามารถเช่ือมโยงสัมพันธนี้ถูกเสนอข้ึนมา
โดยเมคนิค (Mednick. 1962)  ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะตัวของผูท่ีมีความคิดสรางสรรค 

2) ข้ันฟกตัว (Incubation) เปนขั้นของการพยายามลืมเร่ืองท่ีตองการคิดเสียใหหมด กลาวคือ 
หลังจากท่ีเราไดผานการเตรียมตัวแลว บางคร้ังตองอาศัยระยะเวลาในการฟกตัว เพื่อใหเกิดความคิด
สรางสรรค นักคิดสรางสรรคหลายคน เม่ือใหเขานึกถึงระยะเวลาสําคัญของการผลิตผลงานสรางสรรค 
เขามักจะอางถึงระยะฟกตัวเสมอ 
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3) ข้ันการรูแจง (Illumination) เปนข้ันท่ีเกิดข้ึนหลังจากการท่ีบุคคลไดลืมเร่ืองท่ีตนตองการคิด
หาคําตอบระยะหนึ่งจากนั้นจะเกิดการหยั่งเห็น (Insight) ข้ึนหมือนกับแสงสวางท่ีฉับพลันแวบข้ึนมาใน
สมอง ทันใดนั้นคําตอบท่ีตองการหรือโคลงบทสุดทายก็แจมชัดข้ึนมาในความคิดโดยไมตองใชความ
พยายาม 

4) ข้ันตรวจสอบ (Verification) เปนขั้นสุดทายของกระบวนการคิดสรางสรรค คือ หลังจากได
ความคิดใหมข้ึนมาแลว จะตองทําการทบทวนตรวจสอบคําตอบหรือผลงานท้ังหมดจนเปนท่ีนาพอใจ 

ทอแรนซ (Torrance. 1962: 47) ไดกําหนดข้ันตอนไวเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้  
1) ข้ันเร่ิมตน เกิดจากความรูสึกตองการหรือความไมพอเพียงในส่ิงตางๆ ท่ีจะทําใหบุคคล

เร่ิมคิด เขาพยายามรวบรวมขอเท็จจริง รวบรวมแนวคิดตางๆ ท่ีมีอยูเขาดวยกัน เพื่อหาความกระจางใน
ปญหา ข้ันนี้ผูคิดยังไมทราบวาผลที่เกิดข้ึนนั้นจะเปนไปในรูปแบบใด และอาจใชเวลานานจนบางคร้ัง
จะเกิดข้ึนโดยผูคิดไมรูสึกตัว 

2) ข้ันครุนคิดตอจากข้ันเร่ิมตน มีระยะหนึ่งท่ีความรู ความคิด และเร่ืองราวตางๆ ท่ี
รวบรวมไวมาประสมกลมกลืนเขาเปนรูปราง ระยะนี้ผูคิดตองใชความคิดอยางหนัก แตบางคร้ังความคิด
นี้อาจหยุดชะงักไปเฉยๆ เปนเวลานาน บางคร้ังก็กลับเกิดข้ึนมาใหมอีก 

3) ข้ันเกิดความคิด ในระยะท่ีกําลังครุนคิดนั้น บางคร้ังอาจเกิดความคิดผุดข้ึนมา
ทันทีทันใด ผูคิดจะมองเห็นความสัมพันธของความคิดใหมท่ีซํ้ากับความคิดเกา ซ่ึงมีผูคิดมาแลว การ
มองเห็นความสัมพันธของความคิดใหมนี้จะเกิดข้ึนในทันทีทันใด ผูคิดไมนึกไมฝนวาจะเกิดข้ึนเลย 

4) ข้ันปรับปรุงความคิดใหมแลว ผูคิดจะขัดเกลาความคิดนั้นใหหมดจด เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจ
งาย หรือตอเติมเสริมแตงความคิดท่ีเกิดข้ึนใหมนั้นใหรัดกุม และวิวัฒนาการกาวหนาตอไป หรือในบาง
กรณีในข้ันนี้อาจมีการทดลองเพ่ือประเมินการแกปญหา สําหรับเลือกความคิดท่ีสมบูรณท่ีสุด ความคิด
เหลานี้ กอใหเกิดการประดิษฐผลงานใหมๆ ทางวิทยาศาสตร นวนิยาย บทเพลง จินตนาการ และการ
ออกแบบอ่ืนๆ เปนตน 

จากความหมายของกระบวนการความคิดสรางสรรค สรุปไดวา กระบวนการคิดสรางสรรค 
ประกอบไปดวยข้ันตางๆ คือ ข้ันปญหา ข้ันรวบรวมขอมูล ข้ันวิเคราะห ข้ันเกิดความคิด และข้ันพิสูจน  

2.1.5 การแสดงออกทางความคิดสรางสรรค 
 ความคิดสรางสรรค เปนศักยภาพของแตละบุคคล บุคคลท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพทางดานนี้
อยางเต็มท่ีก็จะไดช่ือวาเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค ซ่ึงจะมีลักษณะท่ีเปนเอกลักษณแตกตางกันออกไป
จากบุคคลท่ัวไป 
 ทอแรนซ (Torrance. 1962: 81-82) ไดศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคนท่ีมีความคิดสรางสรรค
สูง พบวา ผูมีความคิดสรางสรรคสูงเปนคนท่ีมีความคิดแปลกไปจากผูอ่ืน มีผลงานท่ีไมซํ้าแบบใคร 
 ครอพเลย (Cropley. 1966: 124) กลาววา ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคจะประกอบดวยคุณลักษณะ
สําคัญ 4 ประการดังตอไปน้ี คือ การมีประสบการณท่ีกวางขวาง (Procession of Wide Categories) มี
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ความพรอมท่ีจะเส่ียง (Willingness to Take Risks) มีความพรอมท่ีจะกาวไปขางหนา (Willingness to 
Have Ago) มีความสามารถท่ีจะยืดหยุนความคิดไดอยางคลองแคลว ในระดับสูง 
 ราซิลค (Raqild. 1972: 131) พบวา นักเรียนท่ีมีความคิดสรางสรรคสูงจะคิดแกปญหาไดอยาง
รวดเร็วและใชวิธีการที่แตกตางไปจากผูอ่ืน 
 โลเวนเฟลด (วิชัย วงษใหญ. 2515: 77; อางอิงจาก Lowengeld. 1964) กลาววา บุคคลท่ีมี
ความคิดสรางสรรคจะทําอะไรแตกตางไปจากคนอ่ืน ไมชอบทํางานท่ีซํ้าซาก ไมชอบทําตรงตามตาราง
ท่ีวางไวตายตัว ชอบทํางานตามสบายและคนท่ีชอบทํางานสรางสรรคไมชอบทํางานช้ินเดียวกันกับคน
อ่ืน เพราะงานท่ีบุคคลเหลานั้นทําเปนงานท่ีตองแกปญหาดวยตนเองตามลําพัง 
 จากเอกสารดังกลาวจะเห็นไดวา ลักษณะท่ีบงถึงการสรางสรรค และไมสรางสรรคเปรียบเทียบ
ใหเห็นความแตกตางกันได ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะท่ีบงถึงการสรางสรรคและไมสรางสรรค 
 

ลักษณะท่ีบงถึงการสรางสรรค ลักษณะท่ีบงวาไมใชการคิดสรางสรรค 
แนวความคิดท่ีแปลกใหม การกระทําท่ีเปนนิสัย 

ความเขาใจคิด การกระทําตามของเดิม 
ความชางประดิษฐ การยึดถือระเบียบแบบแผน 
ความชางทดลอง การลอกเลียนแบบ 

ความวิเศษเหนือส่ิงอ่ืนใด การฝกฝน 
ความริเร่ิม ความเขมงวด 

ความสดใส ความใหม ความซํ้าซาก 
ความเปล่ียนแปลง ความทรงจํา 

 
เด็กท่ีมีความงอกงามทางความคิดสรางสรรค จะคิดสรางส่ิงใหมๆ ข้ึนเอง สรางแนวความคิดข้ึน

ในมโนภาพของตนเองได นอกจากน้ียังพรอมท่ีจะดัดแปลงแนวความคิดของผูอ่ืนเพื่อนํามาสรางส่ิง
ใหมๆ ข้ึนดวยตนเอง ท้ังยังสามารถตีความหมายของส่ิงตางๆ ไดดวยตนเองอีกดวย ท้ังนี้เด็กตองมี
จุดมุงหมายของตนเองเปนหลักสําคัญ เด็กท่ีมีความงอกงามทางการสรางสรรคจะรูสึกเปนอิสระ รูวา
ตนเองมีคา มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสามารถท่ีจะตอบสนองตอปฏิกิริยาภายนอกดวยวิธีการ
ตางกัน ซ่ึงเด็กท่ีไมมีความงอกงามทางความคิดสรางสรรค จะใชวิธีการเกาๆ ท่ีผูอ่ืนเคยใชมาแลว และยัง
ชอบทําในส่ิงท่ีผูอ่ืนเคยกระทํามากอน ท้ังยังพยายามเลียนแบบใหเหมือนของเดิมทุกอยาง ไมมีการ
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แปลงใชแตจุดมุงหมายท่ีผูอ่ืนไดวางไวแลวเปนเคร่ืองมือในการกําหนดการกระทําของตนเอง มี
ความคิดวาตนไมมีคา ขาดความม่ันใจในตนเอง 

2.1.6 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค มีดังนี้ 

1. ทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของนักจิตวิเคราะห 
ฟรอยด (Freud. 1938: 193) จิตแพทยชาวเวียนนา ฟรอยดไดใหความคิดเห็นวา ความคิด

สรางสรรคเกิดจากความขัดแยงของแรงขับทางเพศ ซ่ึงถูกผลักดันออกมาโดยจิตไรสํานึกกับความรูสึก
ผิดชอบช่ัวดีในสังคม ดังนั้นเพื่อใหแรงขับทางเพศแสดงออกมาในรูปหรือพฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับจึง
เปล่ียนเปนความคิดสรางสรรค โดยความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนอาจเปนความขัดแยงเร่ืองความไมพอใจใน
สภาพของตน จึงตองการปรับสภาพเดิมตามท่ีตนพอใจ 

ฟรอยด ใหทรรศนะเพ่ิมเติมวา ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะของความราเริงแจมใส ผอน
คลาย อิสระหรือลักษณะของความเปนเด็กซ่ึงบริสุทธ์ิ สนุกสนาน ไมมีความคิดยึดติดตอส่ิงใด ไมมี
ความเครียด 

2. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของนักมนุษยนิยม 
มาสโลว (Maslow) และโรเจอร (Rogers)นักจิตวิทยามนุษยนิยมไดใหแนวความคิดวา ผูท่ีมี

ความคิดสรางสรรคเปนผูท่ีรูจักตนเองตามมโนภาพท่ีเปนจริงเขาใจตนเองและยอมรับตนเอง ท้ังในสวน
ท่ีบกพรอง สวนท่ีดี รูท้ังจุดออนจุดเนน และตระหนักในความสามารถของตนเอง พึ่งตนเอง ริเร่ิม นํา
ตนเองได สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มท่ี มีอิสระในการคิด ตัดสินใจเลือกทําส่ิงตางๆ 
โดยไมใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน มองเห็นศักดิ์ศรีและคุณคาของตัวเอง สามารถสรางสรรคตนเอง
และสังคมใหเกิดประโยชนสุข (อารีย รังสินันท. 2532: 508)  

การท่ีบุคคลจะสามารถพัฒนาไปถึงเปาหมายดังกลาวนั้น กลุมมนุษยนิยมไดเนนสถานการณท่ี
สงเสริมความคิดสรางสรรควา ตองประกอบไปดวย 

1. ภาวะความปลอดภัยทางจิต กลาวคือ การยอมรับในคุณคาของตนเองและ
เคารพในสิทธิและความคิดเห็น ไมมีการตีราคา ประเมินหรือเปรียบเทียบความคิดเห็นและผลงานทุก
คน ทํางานดวยความสบายใจ ไมหวั่นวิตกและเกรงการถูกลงโทษ ถูกตําหนิหรือตัดสินใจวาไมดี 
ความม่ันใจในตนเอง มีแนวโนมท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองและเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบในความสําเร็จ 
หรือความลมเหลวของตนเองได 

2. ภาวะท่ีมีเสรีภาพในการแสดงออก กลาวคือ มีจิตใจกวางท่ีจะเปดรับ
ประสบการณ เต็มใจท่ีจะรับรูความคิด มีความสนใจตอเหตุการณและความเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในโลก รวมท้ังประเด็นขอถกเถียงท่ียังไมยุติปรารถนาท่ีจะเลนกับความคิดและส่ิงแปลกๆ 
ใหมๆ  
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3. ทฤษฎีโครงสรางทางเชาวนปญญา (The Structure of Intellect Theory)  
กิลฟอรด (อารี พันธมณี. 2545: 30-35 ; อางอิงจาก Guilford. 1856. Structure of Intellect) 

ไดอธิบายโครงสรางของสมรรถภาพทางสมองไว 3 มิติ ดังนี้ 
มิติท่ี1 เนื้อหา (Content) หมายถึงเนื้อหา ขอมูลหรือส่ิงเราท่ีเปนส่ือในการคิดท่ีสมอง

รับเขาไปคิด แบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ 
1. ภาพ (Figural เขียนยอวา F) หมายถึง ขอมูลหรือส่ิงเราท่ีเปนรูปธรรม หรือรูปท่ี

แนนอนซ่ึงบุคคลสามารถรับรูและทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดได เชน ภาพ เปนตน 
2. สัญลักษณ (Symbolic เขียนยอวา S) หมายถึงขอมูลหรือส่ิงเราท่ีอยูในรูปของ

เคร่ืองหมายตางๆ เชนตัวอักษร ตัวเลข โนตดนตรี รวมท้ังสัญลักษณตางๆดวย 
3. ภาษา (Semantic เขียนยอวา M) หมายถึงขอมูลหรือส่ิงเราท่ีอยูในรูปของถอยคําท่ีมี

ความหมายตางกัน สามารถใชติดตอส่ือสารกันได เชน พอแม เพื่อน ชอบ โกรธ ดีใจ เสียใจ 
เปนตน 

4. พฤติกรรม (Behavior เขียนยอวา B) หมายถึง ขอมูลท่ีเปนการแสดงออก กริยา อาการ 
การกระทําท่ีสามารถสังเกตได รวมท้ังทรรศนะคติ การรับรู การคิด เชน การยิ้ม การหัวเราะ 
การส่ันศีรษะ การแสดงความคิดเห็นเปนตน 

มิติท่ี 2 การคิด (Operation เขียนยอวา O) หมายถึง มิติท่ีแสดงถึงกระบวนการปฏิบัติงาน
ของสมอง แบงไดเปน 5 ลักษณะคือ 

1. การรูการเขาใจ (Cognition เขียนยอวา C) หมายถึง ความสามรถในการตีความของ
สมองเม่ือเห็นส่ิงเราแลวเกิดการรับรู เจาใจในสิ่งนั้นแลวบอกวาเปนอะไร เชนเม่ือเห็นเด็กเลน
ของเลนรูปรางวงกลม ทําดวยยางผิวเรียบก็บอกไดวาเปนลูกบอล 

2. การจํา (Memory เขียนยอวา M) หมายถึง ความสามารถในการเก็บสะสม ความรูและ
ขอมูลตางๆไวได และสามารถระลึกไดเม่ือตองการ เชน การจําสูตรคูณ การจําหมายเลข
ประจําตัว กาช้ีตัวคนรายได 

3. การคิดแบบอเนกนัย หรือ ความคิดกระจาย  ( Divergent thinking เขียนยอวา D) 
หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบสนองตอส่ิงเราไดหลายรูปแบบ หลายแงมุมตางกันไป 
เชน หนังสือพิมพใชทําอะไรไดบางบอกมาใหไดมากท่ีสุด ผูท่ีคิดไดมาก แปลก มีเหตุผล คือผูท่ี
มีความคิดอเนกนัย และกิลฟอรดไดอธิบายความหมายของความคิดอเนกนัยวา คือ ความคิด
สรางสรรคนั่นเอง 

4. การคิดแบบเอกนัย หรือ การคิดรวม (Convergent thinking เขียนยอวา N) หมายถึง
ความสามารถในการหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดจากขอมูลหรือส่ิงเราท่ีกําหนด และคําตอบท่ีถูกตองมี
เพียงคําตอบเดียว 
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5. การประมาณคา (Evaluation เขียนยอวา E) หมายถึงความสามารถในการตีความลง
ขอสรุปโดยอาศัยเกณฑท่ีดีท่ีสุด 

มิติท่ี3 ผลของความคิด หมายถึง มิติท่ีแสดงถึงผล (Product) ท่ีไดจากการปฏิบัติงานของ
สมอง หรือกระบวนการคิดของสมอง หลังจากท่ีสมองไดรับขอมูลหรือส่ิงเราจากมิติท่ี 1 และตอบสนอง
ขอมูลหรือส่ิงเราท่ีไดรับจากมิติท่ี 2 แลวผลที่ไดออกมาในมิติท่ี 3 หรืออาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา ผล
ของการคิดเกิดจากการทํางานมิติท่ี 1 และมิติท่ี 2 นั่นเอง ซ่ึงผลของการคิดแบงออกเปน 6 ลักษณะ คือ 

1. หนวย (Unit เขียนยอวา U) หมายถึงคุณสมบัติเฉพาะตัว และแตกตางไปจากส่ิงอ่ืนๆ 
เชน คน แมว สุนัข เปนตน 

2. จําพวก (Class เขียนยอวา C) หมายถึงประเภท จําพวก หรือกลุมของหนวยท่ีมี
คุณสมบัติ หรือลักษณะรวมกัน เชน สัตวเล้ียงลูกดวยนม ไดแก คน สุนัข ชาง หรือ ประเภทของ
ผลไม เชน เงาะ ลางสาด ลําไย ล้ินจี่ เปนตน 

3. ความสัมพันธ (Relation เขียนยอวา R) หมายถึงผลของการเช่ือมโยงความคิดของ
ประเภท หือหลายประเภทเขาดวยกัน โดยอาศัยลักษณะบางประการเปนเกณฑ ความสัมพันธนี้
อาจอยูในรูปของหนวยกับหนวย  จําพวกกับจําพวก หรือระบบกับระบบก็ได เชน คนคูกับบาน 
นกคูกับรัง ปลาคูกับน้ํา เสือคูกับปา เปนความสัมพันธกันระหวางส่ิงมีชีวิตกับท่ีอยูอาศัย 

4. ระบบ (System เขียนยอวา S) หมายถึงการจัดประเภทของส่ิงเราตางๆใหเปนระบบ 
แบบแผน เชน 1,3,5,7,9 เปนระบบเลขค่ี 

5. การแปลงรูป (Transformation เขียนยอวา T) หมายถึง การเปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือ
การจัดองคประกอบของส่ิงเรา หรือขอมูลออกมาในรูปใหม เชน การเปล่ียนเปนรูปส่ีเหล่ียมเปน
เสนตรงส่ีเสนดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงรูป 
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6. การประยุกต (Implication เขียนยอวา I) หมายถึง การคะเน หรือทํานายจากขอมูลท่ี
กําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงแบบจาํลองโครงสรางของสมรรถภาพทางสมองของกิลฟอรด 
 
               ท่ีมา : (อารี พันธมณี. 2545 : 30-35 ; อางอิงจาก Guilford.1956. Structure of Intellect.) 

 สรุปไดวา โครงสรางของสมรรถภาพทางสมองหรือการวัดเชาวนปญญาของกิลฟอรดแบง
ออกเปน 120 เซลล หรือ 120 องคประกอบ โดยในแตละตัวจะประกอบไปดวยหนวยยอยของ 3มิติ เร่ิม
จาก เนื้อหา-วิธีการคิด-ผลของการคิด (Content Operation) อาจสรุปไดวา ความคิดสรางสรรคเปนระดับ
ความคิดอเนกนัย (Divergent thinking) คือ เม่ือมีส่ิงเรามากระตุนบุคคลจะตอบสนองตอส่ิงเราตางๆใน
ลักษณะหลายทิศทางทําใหไดคําตอบ หรือผลผลิตของความคิดหลายอยางและแปลกใหม 

4. ทฤษฎีความคิดสองลักษณะ 
 ทฤษฎีความคิดสองลักษณะ เปนทฤษฎีเกี่ยวกับการทํางานของสมองมนุษยโดยการเริ่มตนและ

ทดลองของนักจิตวิทยาคลินิก ซ่ึงมีแนวคิดเบ้ืองตนวาเผาพันธุของมนุษยอยูรอดสืบสานมาจนถึงคนยุค
ปจจุบันไดก็เพรามีสมองอันเช่ียวชาญ ซ่ึงเกิดจากการทํางานของสมองทั้งสองซีกของมนุษยมาเปนเวลา 
15 ป นักวิทยาศาสตรปจจุบันจึงสรุปไดวา มนุษยแตละคนมีสมองสองซีก คือ สมองซีกซายและซีกขวา 
ซ่ึงทําหนาท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนตอการรับรูความเปนไปของส่ิงตางๆ 
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ความคิดสรางสรรค เกิดจากการทํางานของสมองซีกขวา ซ่ึงทําหนาท่ีคิดจินตนาการ คิดแปลกๆ
ใหมๆ ความซาบซ้ึงในดนตรี ศิลปะ วรรณคดี เปนตน สวนสมองซีกซายเปนสวนท่ีคิดและทํางาน
ออกมาในรูปนามธรรม เชน การวิเคราะห การหาเหตุผล เปนตน ดังตอไปนี้ (อารี รังสินันท.2532 : 509) 

 
สมองซีกซาย       สมองซีกขวา 

สรรหาถอยคํา    ไมมีถอยคํา 
วิเคราะห     สังเคราะห 
ใชเหตุผล     หยั่งรูเอง 
เชิงตรรกะวิทยา    ความคิดเชิงสรางสรรค 
ความแบงเบา    ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
มีกาลเวลา     ไมมีกาลเวลา 
โนมเอียงเขาหากฎเกณฑทาง   โนมเอียงเขาหาเกณฑดานดนตรี ศิลปะ 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

 

ฉะนั้นความคิดสรางสรรค ซ่ึงเกิดจากการทํางานของสมองซีกขวาสามารถแสดงหรือบอกให
ผูอ่ืนทราบไดจากาการรวบรวม วิเคราะหและหาถอยคําของสมองซีกซาย เทานั้น ดังนั้นหากสมองสอง
ซีก คือ ซีกซายและขวาไดมีพัฒนาการอยางเหมาะสมทั้งสองซีกก็สามารถทําคุณประโยชนตางๆ แก
มนุษยชาติอยางมหาศาล 

5. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคโอตา (The Model AUTA) 
 แนวคิดของทฤษฎีความคิดสรางสรรคโอตา เปนแนวความคิดสรางสรรคท่ีเดวิด (Davis) และ 

ซัลลิแวน (Sullivan) คิดข้ึนในป ค.ศ. 1980 โดยอธิบายวาความคิดสรางสรรคสามารถสงเสริมให
พัฒนาข้ึนไดดวยการสงเสริมกระบวนการคิดอยางสรางสรรคและจัดลําดับการพัฒนาเปน 4 ข้ันตอน
ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี1 การตระหนักรูถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรค (Awareness) เปนข้ันตอน
แรกท่ีทําใหบุคคลเพิ่มความสํานึกในเร่ืองการพัฒนาความคิดสรางสรรคของแตละบุคคล เชน การ
พัฒนาปรีชาญาณ การรูจักและเขาใจตนเอง การมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ และการมีชีวิตท่ีดีกวาเดิม
และเขาใจนวัตกรรมตางๆที่ผานมาในประวัติศาสตร ซ่ึงสงผลกระทบตอความเจริญกาวหนาและ
วิธีการแกปญหาในปจจุบัน 
 ข้ันตอนท่ี  2 ความเขาใจอยางลึกซ้ึงและแจมชัดในธรรมชาติของความคิดสรางสรรค 
(Understanding) หมายถึง การท่ีบุคคลจะสนใจและใหความสําคัญกับความคิดสรางสรรคเพิ่มเติม
ข้ึนก็ตอเม่ือไดรับความรู เนื้อหาสาระ เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคท่ีจัดใหบุคคลไดเรียนรู ไดแก  
บุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค 
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1. ลักษณะกระบวนการคิดสรางสรรค 
2. ความสามารถสรางสรรคดานตางๆ 
3. ทฤษฎีความคิดสรางสรรค 
4. แบบสอบถาม แบบทดสอบความคิดสรางสรรค 
5. เทคนิควิธีการฝกความคิดสรางสรรค 
6. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค 

ข้ันตอนท่ี 3 เทคนิควิธีท่ีสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค (Techniques) หมายถึง กลยุทธ
ในการฝกกระบวนการความคิดสรางสรรค เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคใหเกิดผลผลิต
สรางสรรค ซ่ึงรวมเทคนิควิธีการดังตอไปนี้ดวย คือ 

1. การระดมสมอง (Brainstorming) 
2. การคิดเชิงเปรียบเทียบ ( Metaphoric thinking) 
3. การฝกจินตนาการ ( Imagery training) 

ข้ันตอนท่ี 4 การตระหนักในความจริงของส่ิงตางๆ (Actualization) หมายถึง การเพิ่มพูน
ศักยภาพในการเปนมนุษยของแตละบุคคลอยางแทจริง เปนการพัฒนาบุคคลไปสูการรูจักตนเอง
ตามเปนจริง ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุด กลาวคือ บุคคลสามารถดึงศักยภาพ ความสามารถและความ
ถนัดของแตละบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมอยางเต็มท่ี ซ่ึงการตระหนักตนเอง
ตามสภาพท่ีเปนจริงประกอบดวยคุณลักษณะดังนี้ 

1. เปนผูเปดรับประสบการณตางๆมาปรับเขากับตนไดดี 
2. สนใจเกี่ยวกับความเปนอยูของมนุษย 
3. มีความคิดริเร่ิมในการนําตนเองและริเร่ิมผลิตส่ิงตางๆ ดวยตนเอง 
4. มีความสามารถในการคิดยืดหยุนเพื่อปรับปรุงและเปล่ียนแปลงแนวทาง ในการ
ดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 

จากทฤษฎีความคิดสรางสรรคท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ความคิดสรางสรรคมีอยูใน
ทุกคนและสามารถสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิดข้ึนได 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 

2.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
โฟทร (Flohr. 1980: 74) ไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคของเด็กกอนวัยเรียน ผลการศึกษา

พบวา การสรางสรรคดานดนตรีมิใชเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเอง แตเปนส่ิงท่ีเด็กควรไดรับการสราง
เสริม กิจกรรมเพ่ือการสรางสรรคอาจจะจัดรวมอยูในกิจกรรมดนตรีอ่ืนๆ เชน การรองเพลง การใหเด็ก
ลองสรางสรรคเคร่ืองดนตรี รูปแบบจังหวะ หรือแตงเพลงข้ึนมา 
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 ฟฟลด (Fifield. 1980: 41 ) ไดศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสรางสรรคเสริมสรางความคิด
สรางสรรคของเด็กกอนวัยเรียน อายุ3-5ป ผลการศึกษาพบวา การเรียนการสอนดนตรีของเด็กกอนวัย
เรียนควรจะสอดแทรกกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค ซ่ึงนองจากจะทําใหเด็กมีคามคิด
สรางสรรคแลว ยังเปนการทําใหเด็กมีความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบตางๆทางดนตรีเพิ่มข้ึน เชน เร่ือง 
จังหวะ เสียงสูง-ตํ่า ความดัง-คอย เปนตน 

 หวาง (Hwang. 1986: 47) ไดทําการวิจัยเพื่อ ตรวจสอบประสิทธิภาพของการแสดงทาทางการ
เคล่ือนไหวการกระตุนทางดนตรีท่ีใชโปรแกรมการสอนศิลปะในดานการคิดเชิงสรางสรรคการ
สรางสรรคศิลปะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี5 มีการเรียนออกแบบโดยผานการเคล่ือนไหว หรือ
ละครเพลงสรางสรรคเพื่อกระตุนความคิดของเด็ก และกระตุนโดยการใชดนตรี เปรียบเทียบกับการ
สอนแบบเดิมโดยใชการต้ังคําถาม เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของทอแรนซ 
ชนิดรูปภาพ ก. (TTCT FROM A) และ แบบทดสอบการวาดภาพเชิงสรางสรรคของหวาง ผลการศึกษา
พบวา  การกระตุนดวยการเคลื่อนไหวและการกระตุนดวยดนตรีในบทเรียนศิลปะน้ัน มีประสิทธิผล
เชนเดียวกับการต้ังคําถาม 

2.2.2 งานวิจัยในประเทศ 
วาสนา ไยไหม (2547: 92) ไดศึกษาผลของการฝกประสบการณเชิงดนตรีเชิงทักษะท่ีมีตอ

ความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรค
เพิ่มข้ึนจากการฝกประสบการณดนตรีเชิงทักษะ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค พอสรุปไดวา การพัฒนาความคิด
สรางสรรค สามารถพัฒนาไดโดยวิธีการจัดกิจกรรมศิลปะทางดนตรี การเคล่ือนไหวรางกายตามจังหวะ 
การเรียนรูองคประกอบตางๆและรวมถึงกิจกรรมดนตรี เพราะส่ิงเหลานี้สามารถสงผลตอการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคทางดนตรีใหสูงข้ึนได 

 
3. เอกสารท่ีเก่ียวของกับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 3.1 ประวัติของโรงเรียน 

ในป พ.ศ.2491 กรมสามัญศึกษา (เดิม) ซ้ือท่ีดินเนื้อท่ีประมาณ 9 ไร เหมาะท่ีจัดต้ังเปนโรงเรียน 
ประถมศึกษาโดยหมอมหลวงปน มาลากุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดเขียนแผนผังวางรูปแบบ
โรงเรียนข้ึนและไดให นายพิณ สินธุเสก เปนสถาปนิกออกแบบกอสราง ลงมือกอสรางเม่ือวันท่ี 10 
ธันวาคม 2493 ซ่ึงและกรมสามัญศึกษา ไดใหงบประมาณกอสราง เปนงวด ๆ  
ต้ังแต พ.ศ. 2493 ถึง 2498  
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            เม่ือโรงเรียนฝกหัดครูช้ันสูง ถนนประสานมิตร ไดรับสถาปนาเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษาจัด
สอนวิชาการศึกษาแขนงตาง ๆ รวมท้ังแขนงประถมศึกษาดวย กระทรวงศึกษาธิการจึงไดโอนอาคารท่ี
กอสรางคางอยูใหวิทยาลัยวิชาการศึกษาเพื่อจัดการกอสรางใหเสร็จและจัดซ้ืออุปกรณท่ีจําเปน โดย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดแตงต้ังคณะกรรมการมาดําเนินงานจัดต้ังโรงเรียนประถมสาธิต เม่ือ วันท่ี 
11 ตุลาคม 2498 มี หมอมหลวงปน มาลากุล เปนประธานกรรมการดําเนินการ 
           คณะกรรมการไดประชุมวางหลักการในการดําเนินงานโรงเรียนสาธิตเปนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 28 
ตุลาคม 2498 หลังจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศต้ังโรงเรียนนี้ข้ึน เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 
2499 เรียกวา “โรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา” และไดประกอบพิธีเปดโรงเรียนในวันท่ี 
24 มิถุนายน 2499 โดยมี พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานรับ
นักเรียนต้ังแตช้ันเด็กเล็ก (อายุ 5-6 ขวบ) ถึงช้ันประถมปท่ี 4 เม่ือเปดเรียนมีนักเรียนจํานวน 150 คน เปน 
นักเรียนชาย 89 คน นักเรียนหญิง 61 คน มีอาจารยชาย 3 คน อาจารยหญิง 9 คน มีรองศาสตราจารย
ไพเราะ ตัณฑิกุล เปนอาจารยใหญโดยมีวัตถุประสงคในการกอต้ังโรงเรียน ดังนี้ 
           1. เปนสวนหนึ่งของโครงการฝกหัดครูของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซ่ึงนิสิตจะไดใชเปนท่ีสังเกต
การสอนและการจัดโรงเรียน มีสวนรวมการปฏิบัติงานและฝกสอน 
           2. เปนสถานท่ีศึกษาคนควา และวิจัยเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของเด็กและทดสอบหลักวิชา 
การประถมศึกษาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
           3. เปนโรงเรียนประถมศึกษาท่ีจะตองจัดใหอยูในระดับท่ีดี เพื่อนักการศึกษาจะไดดูเปน
แบบอยาง นําไปประกอบพิจารณาปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  

วันท่ี 29 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาไดเปล่ียนสภาพเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย สถานภาพของโรงเรียนประถมสาธิต จึงไดเปล่ียนเปนโรงเรียนประถม
สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีช่ือวา ป.มศว. และสังกัดในภาควิชาหลักสูตร และ
การสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
           วันท่ี 16 กรกฎาคม 2534 มหาวิทยาลัยไดประกาศรวมการบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กับโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร เขาเปน โรงเรียนเดียวกันใชช่ือวา “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร” กําหนดใหมีตําแหนง “ผูอํานวยการ” เปนตําแหนงผูบังคับบัญชาของโรงเรียนและแตงต้ัง 
รองศาสตราจารยประกิจ รัตนสุวรรณ เปนผูอํานวยการ โรงเรียนทานแรก  

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2538 มหาวิทยาลัยไดมีมติใหจดัและบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย ศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร แยกเปน 2 โรงเรียน โดยกําหนดใหมีผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฝาย
มัธยมและ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฝายประถม มีวาระดํารงตําแหนง 4 ป และใหใชช่ือวา “โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม)” เขียนช่ือเปนภาษาอังกฤษวา 
“SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY : PRASARNMIT DEMONSTRATION SCHOOL 
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(ELEMENTARY)”  ปจจุบัน อาจารยนันทรัตน  ธรรมวัฒนไพศาล เปนผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม)  

3.2 ปรัชญาของโรงเรียน 
สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา 
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม 
EDUCATION IS GROWTH  
3.3 คติพจนของโรงเรียน 
ขยัน ซ่ือสัตย มีวินัย ใจเมตตา รักษาชาติ  
3.4 สีและเคร่ืองหมายประจําโรงเรียน 
เปนสี เทา-แดง โดยมีเคร่ืองหมายของโรงเรียน ดังนี้ 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 
SRINAKARINWIROT UNIVERSITY ; PRASANMIT DEMONSTRATION SCHOOL 
(ELEMENTARY) 

3.5 หนาท่ีของโรงเรียน 
1. เปนสถานท่ีจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา 

 2. เปนสถานท่ีสังเกตการณ เรียน ฝกงาน และฝกสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร 
 3. เปนสถานท่ีศึกษาคนควา วิจัย ทดลองคนควาหาความรู และแนวคิดใหมดานการศึกษใน
ระดับประถมศึกษา 
 4. ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนในดานการจัดการศึกษาการเรียนการสอน การประเมินผล 
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนตางๆ ตามความเหมาะสม 

3.6 วัตถุประสงคของโรงเรียน 
1. เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณใหแกนักเรียน 

 2.  เพื่อใหนักเรียนมีความสนใจใฝรู และมีความคิดสรางสรรค 
3. เพื่อพัฒนานักเรียน ใหมีน้ําใจ เสียสละ ชวยเหลือ เอ้ืออาทร และช่ืนชมยินดีในความดีของผู

ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม 
5. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนตระหนักถึงคุณคาการอนุรักษส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม เชิดชู

สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
6. เพื่อเสริมสรางความรู ทักษะ และประสบการณ ท่ีจะเปนพื้นฐานในการเรียนในระดับสูง

ตอไป 
7. เพื่อสรางนักเรียนใหมีความมุงม่ัน รักการทํางาน และขยัน 
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3.7 การจัดการเรียนการสอนในระดับกอนประถมศึกษา 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) จัดการเรียนการ

สอนในรูปช้ันเด็กเล็ก 1 ป รับนักเรียนอายุ 5 ขวบ และไมเกิด 6 ขวบ เพื่อเตรียมตามพรอมในดานตางๆ 
เชน รางกาย อารมณ สังคม ภาษา และความคิดสรางสรรค เปนตน การจัดประสบการณใหเด็กในช้ันนี้
จะจัดรวมวิชาตางๆ เปนหนวยการสอนเด็กทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม สภาพของหองเรียนจะมีมุม
ตางๆ เชน มุมบาน มุมวิทยาศาสตร มุมหนังสือ ฯลฯ ในคร่ึงวันเชาเด็กจะทํากิจกรรม เชน พละวายน้ํา
หญิง พละวายน้ําชาย พละบก หองสมุด นาฏศิลป สวนคร่ึงวันบายจะนอน ดังแสดงในตารางท่ี 2  

 
ตาราง 2 ตารางสอน โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ช้ันด็ก

เล็ก ปการศึกษา 2552   
 

8.00 - 8.10 น. เคารพธงชาติ สวนมนต 
8.10 - 8.30 น. อบรมเชา 
8.30 - 9.20 น. กิจกรรม 
9.20 - 9.30 น. พักดื่มนม 
9.30 - 10.20 น. กิจกรรม 
10.20 - 11.10 น. กิจกรรม 
11.10 - 12.10 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.10 - 13.50 น. นอน 
13.50 - 14.20 น. อบรมเย็น 

  
 นักเรียนระดับช้ันเด็กเล็ก ปการศึกษา 2552 มี ผศ.บุญญาพร  อูนากูล เปนหัวหนาระดับปฐมวัย 
มีนักเรียนท้ังหมด 200 คน  มี 4 หองเรียน  ดังตอไปนี้  

หองเด็กเล็ก 1 มีนักเรียน 50 คน มี ผศ.บุญญาพร  อูนากูล เปนอาจารยประจําช้ัน และมี อ.ปฐมา
ภรณ เดชะไกศยะ เปนอาจารยผูชวยประจําช้ัน  

หองเด็กเล็ก 2 มีนักเรียน 50 คน มี อ.สมศรี ปาณะโตษะ เปนอาจารยประจําช้ัน และมี อ.ปวีณา 
สัณหฐานะกุล เปนอาจารยผูชวยประจําช้ัน  

หองเด็กเล็ก 3 มีนักเรียน 50 คน มี อ.วชิราภรณ  ชุมพล เปนอาจารยประจําช้ัน และมี อ.
กาญจนา พะทะยะ เปนอาจารยผูชวยประจําช้ัน  

หองเด็กเล็ก 4 มีนักเรียน 50 คน มี อ.ดวงตา คูเกษมกิจ เปนอาจารยประจําช้ัน และมี อ.สุภัค 
โอฬาพิริยกุล เปนอาจารยผูชวยประจําช้ัน 
 3.8 โครงการตางๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนระดับกอนประถมศึกษา 
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 โครงการผลิตแบบฝกหัด  
  ทางโรงเรียนสนับสนุนใหอาจารยท่ีสอนในแตละวิชา ผลิตแบบฝกหัดสําหรับนักเรียน
ใหสอดคลองกับหลักสูตร แลวจัดพิมพเปนเลมแลว ไดแก คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
วิทยาศาสตร ในระดับช้ันเด็กเล็ก- ป.4 
 โครงการจัดทัศนศึกษา 
  ทางโรงเรียนไดจัดทัศนศึกษาใหนักเรียนต้ังแตระดับช้ันเด็กเล็ก – ป.6 เพื่อสงเสริมให
นักเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมไดสัมผัสกับสภาพจริงท่ีอยู นอกหองเรียนฝกความมีระเบียบวินัย ความ
อดทน ความรับผิดชอบ สถานท่ีจัดใหนกัเรียนไปทัศนศึกษาแตละระดับช้ันจะไมซํ้ากัน 
 โครงการจัดนิทรรศการตามวันสําคัญและเทศกาลตางๆ 
  เปนโครงการท่ีแตละหมวดวิชาจะจัดนิทรรศการ กิจกรรมและจัดกิจกรรมสําหรับ
นักเรียนตามวันสําคัญตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันลอยกระทง วันข้ึนปใหม วันมาฆบูชา 
ฯลฯ โดยแตละหมวดจะแสดงผลงานของนักเรียนและใหเด็กทุกช้ันไดเขารวมกิจกรรม มีการประกวด
ผลงานและแขงขันการตอบปญหา ฯลฯ 

โครงการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน (โครงการบานเด็ก) 
โรงเรียนจัดบริการทางดานแนะแนว และใหคําปรึกษาหารือ นักเรียนและผูปกครอง

นักเรียนท่ีมีปญหาดานตางๆ โดยไดรับความรวมมือจากจิตแพทยเด็กและนักจิตวิทยา 
โครงการอาหารกลางวัน  

มีวัตถุประสงคใหนักเรียน อาจารย เจาหนาท่ี และคนงาน ใหไดรับประทานอาหารท่ี
สะอาด ปลอดภัย ถูกตองตามหลักโภชนาการตลอดจนฝกความเปนระเบียบเรียบรอย รวมท้ังมารยาทใน
การรับประทานอาหาร ซ่ึงทางโรงเรียนไดดําเนินการตอเนื่องกันมาตั้งแตโรงเรียนจนถึงปจจุบัน โดย
จัดบริการอาหาร 2 ม้ือ อาหารวางเวลา 9.20 น. และอาหารกลางวันในระหวางเวลา 11.20-12.20 น. ทุก
วัน 

โครงการจัดแสดงโขนประจําป 
เปนโครงการท่ีจัดเปนประจําทุกป เร่ิมต้ังแตป 2524 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กมีคุณคา 

ช่ืนชม และรักษาศิลปวัฒนธรรมอันมีคาของไทย ภาคภูมิใจในผลสําเร็จของตนเองจากการทํางาน
รวมกันในหมูคณะ และเพื่อเปนภาคปฏิบัติของวิชาในกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย คือ ดนตรีไทย ดนตรี
สากล นาฏศิลป และโขน โครงการนี้ไดรับความรวมมือจากสมาคมฯ โดยใหความสนับสนุนในดาน
ตางๆ เชน การรักษาความปลอดภัย อาหาร การแตงผม แตงหนา ฯลฯ 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี ้ เปนนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปการศกึษา 
2552 ท่ีมีความคิดสรางสรรคนอย จํานวน 24 คน 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนกัเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552 ท่ีมีความคิด
สรางสรรคนอย จํานวน 16 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จากประชากร 
แลวสุมอยางงายอีกคร้ังหนึ่ง เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 8 คน โดยมีข้ันตอนในการสุม
ตัวอยางดังนี ้

1. ผูวิจัยสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลากหองเรียนนักเรียนระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552 มา 1 หองเรียน จากท้ังหมด 4 หองเรียน 

2. ผูวิจัยใหนักเรียนระดับปฐมวัยจํานวน 50 คน จากหองเรียนท่ีสุมได ทําแบบทดสอบความคิด
สรางสรรค และใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด 

3. ผูวิจัยเรียงลําดับคะแนนของนักเรียนท่ีไดรับจากการทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจาก
สูงลงมาตํ่า แลวคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความคิดสรางสรรคนอย จํานวน 24 คน  

4. ผูวิจัยสุมนักเรียนท่ีมีความคิดสรางสรรคนอย โดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) มาจํานวน 16 คน แลวสุมอยางงายอีกคร้ังหนึ่ง เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 8 
คน 

 
เคร่ืองมือท่ีในการศึกษาคนควา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี ้

1. โปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 

2. แบบสังเกตความคิดสรางสรรค 
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วิธีดําเนินการสรางเคร่ืองมือ 

 1. โปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  
  ผูวิจัยดําเนินการสรางกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ มีข้ันตอนดังนี ้

1.1 ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชกิจกรรม
ดนตรีตามแนวคิดของออรฟ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกิจกรรม 

1.2 ผูวิจัยสรางกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ใหสอดคลองกับความมุงหมายและ
นิยามศัพทเฉพาะ 

1.3 ผูวิจัยนํากิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ท่ีสรางข้ึนโดยใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงประจักษ (Face Validity) ความสอดคลองระหวางนิยามศัพทเฉพาะกับ
ความมุงหมายกิจกรรม วิธีการดําเนินการ และการประเมินผล 

1.4 ผูวิจัยนํากิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ มาแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 
แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 8 คน เพื่อดู
ความเหมาะสมของเน้ือหา กิจกรรม ส่ือการสอน วิธีดําเนินการ และระยะเวลาท่ีใช แลวนําไปแกไข
ปรับปรุงเพื่อนําไปใชกับกลุมทดลอง 

โปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ผูวิจัยจะดําเนินการทดลองท้ังหมด 
12 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที โดยทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 คร้ัง คือ วันอังคารถึงวันพฤหัสบดี 
ระหวางเวลา 12.30 น. ถึง 13.00 น. ต้ังแตวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2553 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
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2.  แบบสังเกตความคิดสรางสรรค 

 ข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดังตอไปนี ้
 2.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสาร วารสาร และงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับความคิดสรางสรรค เพื่อทําความ
เขาใจกับแนวคิดของความคิดสรางสรรค 

2.2 ผูวิจัยทําการศึกษาวิธีการสรางแบบสังเกตความคิดสรางสรรคในกลุมเด็กปฐมวัย จากวิธีการ
วัดแบบตางๆ ไดแก แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสังเกต และทําการพิจารณาความเหมาะสมใน
การวัดกับกลุมตัวอยางในคร้ังนี้ รวมกับผูทรงคุณวุฒิ 

2.3 จากขอ 2.2 ผูวิจัยพิจารณาจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ สรุปวาจะทําการวัดความคิด
สรางสรรคดวยแบบสังเกต และดําเนินการสรางแบบสังเกตใหสอดคลองกับแนวคิดความคิดสรางสรรค 

2.4 ผูวิจัยนําแบบสังเกตใหผูทรงคุณวุฒิทําการพิจารณาความเหมาะสมในการออกแบบสังเกต 
ประกอบดวย รองศาสตราจารยเวธนี กรีทอง ผูชวยศาสตราจารยพาสนา จุลรัตน และอาจารยวาทิต 
สุวรรณสมบูรณ ผลสรุปพบวาผูทรงคุณวฒิุมีความคิดเหน็วาแบบสังเกตสามารถใชทําการวัดคร้ังนีไ้ด 

2.5 ผูวิจัยทําการทดลองใชแบบสังเกตความคิดสรางสรรคไปทดลองใชกับนักเรียนระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 8 คน แลวนํามาปรับใหเหมาะสม 
 
ตัวอยางแบบสังเกตความคดิสรางสรรค 
 

ลําดับ ช่ือ 

1 2 3 4 5 

ความคิด
คลองแคลว 

(เวลา) 

ความคิดริเร่ิม 
การเคล่ือนไหว

ภายนอก 

การเขา
กับ

จังหวะ ความ
สอดคลอง 

ใคร 
ทํา
อะไร 

ท่ี
ไหน 

การใช
เสียง 

การ
เคล่ือนไหว เร็ว ชา 

           

รวมคะแนน          
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ขั้นตอนการทดสอบโดยใชแบบสังเกตความคิดสรางสรรค 
1. ผูวิจัย ศึกษาและทําความเขาใจนิยามของความคิดสรางสรรคพรอมท้ังศึกษาแบบสังเกตความคิด

สรางสรรค เพื่อใหสามารถใชแบบสังเกตความคิดสรางสรรคไดอยางถูกตอง 

2. ผูวิจัยจัดเตรียมอุปกรณ และเพลงท่ีใชในการทดสอบรวมกับแบบสังเกตความคิดสรางสรรค ใน
คร้ังนี้ คือ เพลง Driving Along on a Big Red Bus (Eileen Diamond. 1997) (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

โดยผูวิจัยไดนําเพลงมาเรียบเรียงใหมใหเปนเพลงบรรเลงดวยเปยโน ไมมีเนื้อรอง มีดวยกัน 2 แบบ คือ 

แบบท่ี 1 ความเร็ว 80 bmp ความยาว 1 นาที สําหรับใหนักเรียนฟงรอบแรกเพื่อจินตนาการ แบบท่ี 2 

ความเร็ว 80 bmp และ 120 bmp ตอเนื่องกันความยาว 1 นาที สําหรับใหนักเรียนฟงรอบท่ีสอง

ประกอบการแสดงการเคล่ือนไหวตามจินตนาการ 

3. ผูวิจัยจัดเตรียมหองไว 2 หอง คือ หองเตรียมตัว และหองทดสอบ การดําเนินการทดสอบผูวิจัยนํา

กลุมตัวอยางมาพักไวท่ีหองเตรียมตัว แลวผูวิจัยบอกจุดประสงคของการทดสอบความคิดสรางสรรคให

กลุมตัวอยางฟง 

4. ผูวิจัยนํานักเรียนจากกลุมตัวอยางเขาหองทดสอบท่ีละคนตามลําดับ แลวผูวิจัยใหคําส่ังกับ

นักเรียน ดังนี้ ผูวิจัยจะเปดเพลงใหนักเรียนฟง หลังจากที่เพลงจบแลว ใหนักเรียนจินตนาการถึงเพลงท่ี

ไดฟงไปแลววาคิดถึงใคร กําลังทําอะไร อยูท่ีไหน แลวบอกกับผูวิจัย หลังจากนั้นผูวิจัยจะใหนักเรียน

แสดงทาทางการเคล่ือนไหวตามจินตนาการที่ใหไวประกอบเพลงอีกคร้ังหนึ่ง 

5. ผูวิจัยเปดเพลง แบบท่ี 1 ใหนักเรียนฟง เม่ือเพลงจบและนักเรียนบอกถึงจินตนาการของตนแลว 

ผูวิจัยเปดเพลงแบบท่ี 2 เพื่อใหนักเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหวตามจินตนาการที่ใหไว 

6. ผูวิจัยบันทึกขอมูลของนักเรียนลงในแบบสังเกตความคิดสรางสรรค พรอมกบับันทึกภาพวดีี

ทัศนทาทางการเคล่ือนไหวของนักเรียนระหวางการทดสอบ เพื่อนํามาตรวจใหคะแนนอีกคร้ัง 
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เกณฑการแปลความหมายและการใหคะแนน 
การตรวจใหคะแนน จัดแบงตามองคประกอบซ่ึงในท่ีนี้มี 5 องคประกอบ คือ 

1. ความคิดคลองแคลว (Fluency) 
การตรวจใหคะแนนความคิดคลองแคลว (จากการ try out)ใหดูเวลาท่ีใชในการสราง

จินตนาการแลวตอบคําถามความคิดริเร่ิม (ใคร) ความคิดคลองแคลวสูงสุด จะเทากับ 5 คะแนน  
 คูมือการใหคะแนนความคิดคลองแคลว นี้ไดมาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คนของนักเรียน

ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552 โดยใชเกณฑ ดังตอไปนี้ 

1.1 สามารถตอบคําถามไดภายในเวลา 1 วินาที   ให 5 คะแนน  
1.2 สามารถตอบคําถามไดภายในเวลา 2–3 วินาที   ให 4 คะแนน 
1.3 สามารถตอบคําถามไดภายในเวลา 4–6 วินาที   ให 3 คะแนน 
1.4 สามารถตอบคําถามไดภายในเวลา 7–14 วินาที  ให 2 คะแนน 
1.5 สามารถตอบคําถามไดภายในเวลา 15 – 59 วินาที  ให 1 คะแนน 
1.6 สามารถตอบคําถามไดภายในเวลามากกวา 60 วินาที  ให 0 คะแนน 

2. ความคิดริเร่ิม (Originality) 
การใหคะแนนความคิดริเร่ิม(จากการ try out) ข้ึนอยูกับความถ่ีทางสถิติของคําตอบในแตละ

คําถาม (ใคร , ทําอะไร , ท่ีไหน) ท่ีแตกตางไปจากธรรมดา  ความคิดริเร่ิมสูงสุด จะเทากับ 3 คะแนน 
 คูมือการใหคะแนนความคิดริเร่ิมนี้ไดมาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คนของนักเรียนระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552 

การใหคะแนนความคิดริเร่ิมสําหรับคําตอบท่ีซํ้ากันมากจะไดคะแนน 0 ดังรายช่ือท่ีกําหนดไว
ดานลาง ผูตรวจควรดูตามรายการท่ีใหมานี้ 

คําถาม - ใคร 
ไมระบุวาคืออะไร , ช่ือของตัวเอง , สมาชิกในครอบครัว    
คําถาม - ทําอะไร 
ไมระบุวาคืออะไร , กินอาหาร    
คําถาม - ท่ีไหน 
ไมระบุวาคืออะไร , สวนใดๆ ของบาน   

สวนคําตอบท่ีแตกตางจากรายช่ือในรายการท่ีใหไวจะกําหนดใหได 1 คะแนน 
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3. การเคล่ือนไหวภายนอก  
การใหคะแนนจะใหคะแนนจากการใชเสียง และจํานวนของทาทางการเคล่ือนไหวท่ีส่ือความหมาย

แตกตางกัน สูงสุด จะเทากับ 11 คะแนน โดยใชเกณฑดังตอไปนี้ 

3.1 การใชเสียง หมายถึง การเปลงเสียงท่ีมีความหมายสัมพันธกับจินตนาการเพ่ือประกอบการ

เคล่ือนไหวภายนอกใหสมบูรณ หรือเพื่อใชประกอบกับจังหวะของเพลง ให 1 คะแนน 

3.2 การเคล่ือนไหว หมายถึง อากัปกริยลีลาทาทางท่ีทําใหอวัยวะตางๆ เชน ใบหนา ลําตัว แขน  ขา  

ฯลฯ มีการเคล่ือนท่ีไมอยูนิ่ง เพื่อใชเปนส่ือในการแสดงความหมายถึงส่ิงท่ีจินตนาการ การใหคะแนน

นั้น ใหคะแนนตามจํานวนของทาทางการเคล่ือนไหวท่ีส่ือความหมายแตกตางกัน ไมเกิน 10 คะแนน 

โดยการเคล่ือนไหวแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

3.2.1 การเคล่ือนไหวแบบอยูกับท่ี (Nonlocomotion Movement) หมายถึง การเคล่ือนไหวใน
ลักษณะน้ีคือ การท่ีสวนตางๆ ของรางกายเคล่ือนไหวโดยมีสวนหนึ่งของรางกายสัมผัสพื้นและไม
เคล่ือนท่ี โดยปกติมักเปนการยืน การนั่งหรือการนอนอยูกับท่ีโดยมีสวนของขา แขน หรือศรีษะ
เคล่ือนไหว  

1) การเคล่ือนไหวแบบอยูกับท่ีงาย และเปนพื้นฐานไดแก การเอ้ียวตัว การโคงหรือการงอ

ตัว การหงายตัว การหมุนตัว การแกวงหรือโยกตัวไปมา การเคล่ือนไหวมือ และขาในลักษณะตางๆ 

ในขณะนอนราบ หรือนั่ง การย่ําเทาอยูกับท่ี 

2) การเคล่ือนไหวแบบอยูกับท่ีในลักษณะอ่ืนๆ ท่ีซับซอนหรือตองการทักษะในการทรงตัว 

หรือการบังคับสวนตางๆ ของรางกายมากข้ึน ไดแก การยืนดวยปลายเทา การยืนเทาเดียว การเตะเทาใน

ลักษณะตางๆ การนั่งและยืน หรือการยืนนั่งและนอน การตบมือ เปนตน 

3.2.2 การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี (Locomotion Movement) หมายถึง การเคล่ือนไหวใน
ลักษณะนี้คือการท่ีรางกายเคล่ือนท่ี จากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง โดยปกติมักจะใชเทาเปนหลักในการ
เคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีตองการพื้นท่ีมากกวาการเคล่ือนไหวแบบอยูกับท่ี และทําใหการเคล่ือนไหวมีลีลา
แตกตางไมซํ้าซาก การเคล่ือนท่ีมี 2 ลักษณะ คือ 

1)   การเคล่ือนท่ีโดยมีเทาเปนหลักในการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีในลักษณะนี้ท่ีเปน
พื้นฐาน ไดแก การเดิน การวิ่ง การกระโดด การเคล่ือนไหวท่ีใชพื้นฐานของการเดิน การวิ่ง การกระโดด 
มาดัดแปลงใหเปล่ียนไป ทําใหมีความสลับซับซอนมากข้ึน ไดแก การเขยงขากระโดด การสไลด การ
ควบ การกาวกระโดดทีละขา และการเตนรําหรือการรําในลักษณะตางๆ เชน วอลทซ การเดินเตะเทา 
เปนตน 
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2) การเคล่ือนท่ีโดยใชสวนอ่ืนๆ ของรางกายเปนหลักในการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีใน
ลักษณะนี้คือการท่ีสวนอ่ืนๆ ของรางกายแตะพื้นและเคล่ือนท่ีไป เชน การคลาน การกล้ิงตัว การตีลังกา
ลักษณะตางๆ การเดินโดยใชมือ เปนตน  

การเคล่ือนไหวท้ัง 2 ลักษณะ คือ การเคล่ือนไหวแบบอยูกับท่ีและการเคล่ือนท่ีมักใช

ประกอบกันเสมอ นอกจากนี้การเคล่ือนไหวสวนตางๆ ของรางกายในขณะเดียวกัน เชน เคล่ือนไหว มือ 

แขน ขา และศีรษะ เปนลักษณะการเคล่ือนไหวรางกายท่ีพบไดเสมอ  

คุณสมบัตขิองการเคล่ือนไหว 

1. ทาทาง ทาทางเปนเร่ืองของความสามารถที่รางกายเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ีในลักษณะอาการตางๆ 
ดังนี้ 

1.1 เคล่ือนท่ีไปในพื้นท่ีวาง เชน การเดิน วิ่ง กระโดด หรือการรวมกันของทาทางตางๆ เปน
ตน 

1.2 เคล่ือนท่ีอยูกับท่ี เชน การบิดกาย การโนมตัว การเอ้ียวตัว หรือการรวมกันของทาทาง
ตางๆ เปนตน 

1.3 การถายเทน้ําหนักจากสวนตางๆ ของรางกาย เชนการถายเทน้ําหนักจากเทาซามมาสูเทา
ขวา การเหวี่ยงแขนใหน้ําหนักไปอยู ณ สวนปลายของแขน คือ บริเวณมือ เปนตน 

1.4 การรับน้ําหนักจากสวนตางๆ ของรางกาย คือผลของการถายเทน้ําหนักจากสวนหนึ่งไปอีก
สวนหนึ่ง เชน การถายเทน้ําหนักจากเทาซามมาสูเทาขวา เทาขวาจึงเปนเทารับน้ําหนัก เปนตน 

1.5 การสนับสนุนน้ําหนัก ไดแก การใชสวนอ่ืนๆ ของรางกายในการสนับสนุนหรือพยุง
น้ําหนัก เชน การกางขาเล็กนอยเวลาหมุนตัว เพื่อชวยพยุงน้ําหนักท่ีถายเทไปตามสวนตางๆ ของ
รางกาย เปนตน 

1.6 การยกกาย หรือทาทางท่ีถายเทน้ําหนักใหสูงข้ึน ทําใหดูคลายกับตัวเบาลอยอยูในอากาศ 
เชน การกาวเทาไปขางหนาเล็กนอย และเหวี่ยงแขนท้ังสองสูงข้ึนไปขางหนาทําใหน้ําหนักไปอยูท่ี
ปลายแขนคลายกับการลอบข้ึนจากพื้น เปนตน กลาวงายๆ คือ ทาทางท่ีทําใหดูตัวเบาไมมีน้ําหนัก 

1.7 ทาทางในขณะเร่ิมตนการเคล่ือนไหวและในขณะหยุดการเคล่ือนไหว ซ่ึงควรสัมพันธ
ตอเนื่องกัน และแลดูม่ันคงมิใชดูเหมือนจะลมหรือมีการเคล่ือนไหวที่ไมสมควรเกิดข้ึน เชน การต้ัง
ทาเร่ิมวิ่ง และการหยุดวิ่ง ถาการถายน้ําหนักไมสัมพันธกับทาทาง ยอมจะดูไมม่ันคงเวลาจะออกวิ่ง 
หรือหยุด ซ่ึงดูคลายจะลม หรือเซไปทางใดทางหนึ่ง เปนตน 

2. ทิศทาง การเคลื่อนไหวยอมมีสวนเกี่ยวของกับทิศทางท่ีรางกายจะเคล่ือนท่ีไปดวย กลาวคือ 
เกี่ยวของกับพื้นท่ีวางๆ ท้ังในลักษณะของการเคล่ือนไหวคนเดียวและการเคล่ือนไหวเปนกลุม ลักษณะ
ของการเคล่ือนไหวตามทิศทางตางๆ มีดังนี้ 

2.1 การเคล่ือนไหวท่ีใชพื้นท่ีเฉพาะของตนเอง ซ่ึงมักเปนการเคล่ือนไหวอยูกับท่ี  
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2.2 การเคล่ือนไหวในลักษณะของการเคล่ือนไหวไปในพื้นท่ีวาง 
2.3 การเคล่ือนท่ีไปในทิศทางตางๆ เชน เดินหนา ถอนหลัง เปนตน 
2.4 การเคลื่อนท่ีไปในแนวทางตางๆ กัน เชน การเคล่ือนท่ีเปนเสนตรง เสนโคง และวงกลม 

เปนตน 
2.5 การเคล่ือนไหวในระดับท่ีตางกัน เชน ระดับพื้น ระดับนั่ง และระดับยืน เปนตน 
2.6 การเคล่ือนไหวในมิติท่ีตางกัน เชน การทํารางกายใหกวาง ใหสูง เชน การนอนราบ การ

ยืนชูมือ เปนตน 
2.7 การเคล่ือนไหวท่ีสัมพันธกับทาทางตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

3. การควบคุม การเคลื่อนไหวสัมพันธกับการควบคุมสวนตางๆ ของรางกาย ท้ังในขณะกระทําทาทาง
หนึ่ง และการเปล่ียนทาทางหน่ึงไปสูอีกทาทางหน่ึง ซ่ึงควรสัมพันธตอเนื่องกันโดยตลอดการควบคุม
รางกายจึงเกี่ยวของกับส่ิงตอไปนี้ 

3.1 เวลา การเคล่ือนไหวควรตอเนื่องกันไปตลอดตามเวลาท่ีผานไป ในแตละชวงของการ
เคล่ือนไหว กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเคล่ือนไหวตองสัมพันธกับบทเพลงท่ีบรรเลงไป 

3.2 แรง การเคล่ือนไหวควรควบคุมน้ําหนักหรือแรงท่ีใชในแตละทาทางใหเหมาะสม เพื่อ
ทาทางท่ีสวยงาม หรือสงางามตามท่ีควรจะเปน 

3.3 ความตอเนื่องของทาทาง โดยปกติการเคล่ือนไหวควรเกี่ยวของกับการควบคุมทาทาง
ตางๆ จากทาทางหนึ่งไปสูทาทางหนึ่งอยางตอเนื่องสัมพันธ ดูแลวไมกระโดกกระเดก 
หรือเห็นเปนทาทางแตละทาแยกจากกันเปนตอนๆ 

องคประกอบการเคล่ือนไหว  

ประกอบดวยลักษณะพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ ทาทาง ทิศทาง และการควบคุม ลักษณะพ้ืนฐาน

ท้ัง 3 ประการนี้ เปนผลทําใหเกิดองคประกอบของการเคล่ือนไหวข้ึนซ่ึงเปนหลักเบ้ืองตนในการ

เคล่ือนไหว และใชเปนหลักในการคิดทาทางการเคล่ือนไหวท่ีสลับซับซอนลึกซ้ึงตอไป องคประกอบ

การเคล่ือนไหวท่ีสําคัญไดแกเร่ืองของการใชแรง ทาทาง ทิศทางของการเคล่ือนไหวและเวลา 

1. องคประกอบเกี่ยวกับการใชแรง แรงในท่ีนี้อาจหมายถึง พลังความสามารถ น้ําหนักหรือการไม
อยูนิ่ง การใชแรงในการเคล่ือนไหวเกี่ยวของกับการบังคับและการคลายกลามเน้ือตามสวนตางๆ ของ
รางกายอยางมีข้ันตอนตามทาทางการเคล่ือนไหว ลักษณะของการเคล่ือนไหวไมวาในทาทางใดท่ีใชแรง
ไป มีสวนทําใหการเคล่ือนไหวน้ันๆ ดูดีมีคุณภาพเสมอ ลักษณะของการเคล่ือนไหวโดยใชแรงอาจ
อธิบายไดโดยเกี่ยวของกับกิริยา หรือคตางๆ เหลานี้ เชน เกร็ง , หนัก , แข็งแรง แข็งกราว หรือใน
ลักษณะของการตรงกันขามกับกิริยาเหลานี้ คือผอนคลาย ตามสบาย เบาๆ คอยๆ เร่ือยๆ ออนๆ เปนตน 

การใชแรงใหถูกตองกับอาการของการเคล่ือนไหวทําใหไดทาทางการเคล่ือนไหวท่ีเขากับจังหวะ

เหมาะสม และเปนความสัมพันธของรางกายทุกสวน รวมท้ังสัมพันธกับบทเพลงดวย 
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2. องคประกอบเกี่ยวกับทาทาง ดังไดกลาวมาแลวในเร่ืองคุณสมบัติของการเคล่ือนไหววาทาทาง
เปนความสามารถของการเคล่ือนไหวท่ีรางกายทําได ซ่ึงเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหวในลักษณะอาการ
ตางๆ ของรางกายสวนตางๆ ไดแก ศีรษะ ลําตัว แขน ขา มือ เทา เพียงอยางเดียวและการเคล่ือนไหวท่ี
รวมเอาการเคล่ือนไหวในลักษณะตางๆ ดังกลาวเขาดวยกัน เชน การเคล่ือนไหวศีรษะพรอมกับแขน 
และเทา เปนตน 

ทาทางในการเคล่ือนไหวอาจอยูในลักษณะท่ีรางกายของผูนั้นอยูในแนวต้ังหรือแนวราบกับพื้นก็ได   

3. องคประกอบเกี่ยวกับทิศทางการเคล่ือนไหว มีหลายลักษณะ ดังนี้ 
3.1 ทิศทางการเคล่ือนไหว ไดแก การเคล่ือนท่ีไปขางหนา ขางหลัง ขางขาง การเคล่ือนท่ีในแนว

เฉียง การหมุน การมวนเขาตัว การปดออกไปจากตัว การเคล่ือนไหวข้ึนลง 
3.2 มิติการเคล่ือนไหว คือขนาด ความกวาง หรือความมากนอย ไดแก การเคล่ือนไหวแสดงถึง

ความกวางใหญ ความสูง ความเล็ก ควมต่ําหรือเต้ีย ควมแคบ เปนตน 
3.3 ระดับในการเคล่ือนไหว มีหลายระดับ คือ ระดับตํ่า กลาง สูง ลักษณะลอยตัว รวมท้ังทาทาง

ของรางกาย เชน ยืดกาย นั่ง คุกเขา ยืน ยืดตัว เปนตน 
3.4 แนวทางของการเคล่ือนไหว ไดแก การตั้งตัวตรง การโนมตัวใหโคง การบิดตัว เปนตน 
3.5 ลักษณะการเคล่ือนไหว เชน การเคล่ือนท่ีไปเร่ือยๆ ในลักษณะตางๆ การเคล่ือนท่ีใน

ระยะใกล ไกล การเคล่ือนไหวในลักษณะเขาหาตัว และออกจากตัว 
4. องคประกอบเก่ียวกับเวลาในการเคล่ือนไหว เกี่ยวกับเร่ืองของเวลาในการเคล่ือนท่ีมีลักษณะ

คลายกับเร่ืองของดนตรี คือ เร่ืองเกี่ยวกับจังหวะซ่ึงสามารถกลาวเปนขอๆ ไดดังนี้ 
4.1 ความเร็วในการเคล่ือนไหว ไดแก การเคล่ือนไหวชา ปานกลาง และเร็ว 
4.2 การเปล่ียนความเร็วในการเคล่ือนท่ีอาจเปนลักษณะคอยๆ เร็วข้ึน หรือชาลง หรือเปล่ียน

ความเร็วทันที 
4.3 การเคล่ือนไหวในลักษณะของอัตราจังหวะเดียวกัน 
4.4 การเคล่ือนไหวในลักษณะของอัตราจังหวะท่ีแตกตางกัน 
4.5 การเคล่ือนไหวในลักษณะอ่ืนๆ เชน การเคล่ือนไหวในลักษณะของเด็ก การเคล่ือนไหวของ

ระลอกคล่ืน การเคล่ือนไหวแบบหุนยนต เปนตน 
4. การเขากับจังหวะ 

การเขากับจังหวะ หมายถึง ความสัมพันธระหวางการเคล่ือนไหวภายนอกกับจังหวะของเพลง 
โดยการใหคะแนนจะใหคะแนนตามความสามารถในการตอบสนองของเคล่ือนไหวภายนอกกับจังหวะ
ชาและเร็วของเพลงท่ีเปล่ียนแปลงไป การเขากับจังหวะท้ังหมดหรือสูงสุด จะเทากับ 2 คะแนน ดัง
เกณฑตอไปนี้ 

 



51 
 

4.1 สามารถเคล่ือนไหวภายนอกประกอบจังหวะชาได ให 1 คะแนน 
4.2 สามารถเคล่ือนไหวภายนอกประกอบจังหวะเร็วได ให 1 คะแนน 
 

5. ความสอดคลอง 
ความสอดคลอง หมายถึง ความสัมพันธท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันขององคประกอบ 3 

องคประกอบดวยกัน คือ ความคิดสรางสรรค การเคล่ือนไหวภายนอก และการเขากับจังหวะ คะแนน
ความสอดคลองสูงสุด จะเทากับ 2 คะแนน ดังเกณฑตอไปนี้ 

5.1 องคประกอบท้ัง 3 องคประกอบ ไมสอดคลองกัน ให 0 คะแนน 
5.2 องคประกอบสอดคลองกันเพยีง 2 องคประกอบ  ให 1 คะแนน 
5.3 องคประกอบท้ัง 3 องคประกอบ สอดคลองกัน  ให 2 คะแนน 

 
แบบแผนการทดลอง 

การศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยการใชแบบแผนการทดลองแบบ 
Randomized Control Group Pretest – Posttest Design ดังแสดงในตาราง  3 

การกําหนดการเขากลุม ทดสอบกอน การทดลอง ทดสอบหลัง 
RE T 1 E X T 2 E 
RC T 1 C ~ T 2 C 

 
ความหมายของสัญลักษณ 

RE แทน กลุมตัวอยางท่ีถูกสุมมาเปนกลุมทดลอง 
RC แทน กลุมตัวอยางท่ีถูกสุมมาเปนกลุมควบคุม 
T 1 E แทน การทอสอบกอนการทดลองในกลุมทดลอง 
T 1 C แทน การทดสอบกอนการทอลองในกลุมควบคุม 
T 2 E แทน การทดสอบหลังการทดลองในกลุมทดลอง 
T 2 C แทน การทดสอบหลังการทดลองในกลุมควบคุม 
X แทน การไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 
~ แทน การไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  
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การดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ 
Randomized Control Group Pretest – Posttest Design ซ่ึงแบงระยะการทดลองออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ขั้นกอนทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบและบันทึกทาทางการเคล่ือนไหวของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมลงในแบบสังเกตความคิดสรางสรรค และนําแบบสังเกตความคิดสรางสรรคมา
ตรวจใหคะแนนเก็บไวเปนคะแนนกอนการทดลอง (Pretest) 

ระยะท่ี 2 ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลอง ดังนี้ กลุมทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุม
ทดลองดวยการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ดําเนินการทดลองท้ังหมด 12 คร้ัง คร้ังละ 30 
นาที โดยทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 คร้ัง คือ วันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี ระหวางเวลา 12.30 น. ถึง 
13.00 น. ต้ังแตวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 (ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก) กลุมควบคุม ไดรับการเรียนการสอนตามปกติ 

ระยะท่ี 3 ขั้นหลังการทดลอง  
ผูวิจัยทําการทดสอบและบันทึกทาทางการเคลื่อนไหวของกลุมทดลองและกลุมควบคุมลง

ในแบบสังเกตความคิดสรางสรรคชุดเดิม และนําแบบสังเกตความคิดสรางสรรคมาตรวจใหคะแนนเก็บ
ไวเปนคะแนนหลังการทดลอง (Posttest) 

ผูวิจัยนําคะแนนท่ีไดจากแบบสังเกตความคิดสรางสรรคกอนและหลังการทดลองท้ัง 2 กลุม มา
วิเคราะหตามวิธีทางสถิติ เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูล 

วิธีการวิเคราะหขอมูลมีลําดับข้ันดังนี ้
1. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตาม

แนวคิดของออรฟ 
2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของกลุมควบคุมกอนและหลังไมไดรับการใชกิจกรรม

ดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  
3. เปรียบเทียบผลตางของความคิดสรางสรรคระหวางนักเรียนท่ีไดรับการใชกิจกรรมดนตรี

ตามแนวคิดของออรฟ กับนักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติพื้นฐาน 

1.1  มัธยฐาน (Median) 
1.2  สวนเบ่ียงเบนควอไทล (Quartile Deviation) 

 2.  สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน  
3.1  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดสรางสรรคภายในกลุมกอนและหลังการ

ทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชการทดสอบของ วิลคอกซัน (The Wilcoxon Match 
Paired) (นิภา ศรีไพโรจน. 2528: 111) โดยใชทดสอบสมมติฐานขอ 1 และขอ 2 

3.2  เปรียบเทียบผลตางของความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง
ระหวางกลุมทดลองและกลุมตัวอยาง โดยใชการทดสอบของ แมน - วิทนีย (The Mann – Whitney U 
Tests) (นิภา ศรีไพโรจน. 2528: 149) โดยโดยใชทดสอบสมมติฐานขอ 3 
 

 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหและแปลความหมายผลของการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยได
กําหนดสัญลักษณตางๆ ท่ีใชแทนความหมายดังตอไปนี ้

 

N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
Mdn แทน คามัธยฐานของกลุมตัวอยาง 

Mdndiff แทน คามัธยฐานของผลตางของกลุมตัวอยาง 
Q.D. แทน คาสวนเบ่ียงเบนควอไทลของกลุมตัวอยาง 

Q.Ddiff แทน คาสวนเบ่ียงเบนควอไทลของผลตางของกลุมตัวอยาง 
R+ แทน การจัดอันดับคาผลตางท่ีมีคาเปนบวกของความคิดสรางสรรค 
R- แทน การจัดอันดับคาผลตางท่ีมีคาเปนลบของความคิดสรางสรรค 

Ʃ R1 แทน ผลรวมของตําแหนงท่ีไดจากกลุมทดลอง 

Ʃ R2 แทน ผลรวมของตําแหนงท่ีไดจากกลุมควบคุม 

T แทน ผลรวมของคา R ท่ีมีจํานวนนอยกวา ซ่ึงใชพิจารณาในการทดสอบ
ของวิลคอกสัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) 

U แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาในการทดสอบของแมน-วิทนีย 
(The Mann – Whithney U Test) 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจยัไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไปตามลําดับ ดังนี้  

1. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย กอนและหลังไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 

2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย กอนและหลังไมไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  

3. เปรียบเทียบผลตางของความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย ท่ีไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ กับนักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  
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1. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย กอนและหลังไดรับการใชกิจกรรม
ดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ดังแสดงในตาราง 4 
 

ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย ในกลุม
ทดลองกอนและหลังไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  

 

กลุมทดลอง Mdn Q.D. T 
กอนทดลอง 5.0 3.0  

   0** 

หลังทดลอง 15.0 2.5  

                                                 
                                                  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
                จากตาราง 4 พบวา กลุมทดลองท่ีไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟหลังจาก
การทดลอง  มีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนมากกวากอนการทดลอง   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  แสดงวากลุมทดลองท่ีไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟสามารถพัฒนา
ความคิดสรางสรรคได  (ดังผลการวิเคราะหขอมูลในตาราง 7 ในภาคผนวก) 
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2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย กอนและหลังไมไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ดังแสดงในตาราง 5 

 
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย ในกลุม

ทดลองกอนและหลังไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  
 

กลุมควบคุม Mdn Q.D. T 
กอนทดลอง 5.5 2.5  

   3* 
หลังทดลอง 7.0 4.0  

                                                 
                                                  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
                จากตาราง 5 พบวา กลุมควบคุมท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ
หลังจากการทดลอง  มีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนมากกวากอนการทดลอง   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  แสดงวากลุมควบคุมท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟสามารถพัฒนา
ความคิดสรางสรรคได  (ดังผลการวิเคราะหขอมูลในตาราง 8 ในภาคผนวก) 
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3. เปรียบเทียบผลตางของความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย ท่ีไดรับการใชกิจกรรม
ดนตรีตามแนวคิดของออรฟ กับนักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 
ดังแสดงในตาราง 6 

 
ตาราง 6 แสดงผลตางของการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย ท่ี

ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ กับนักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของออรฟ 

 

กลุมตัวอยาง Mdndiff Q.Ddiff U 

กลุมทดลอง 9.5 2.0  
   -8** 

กลุมควบคุม 0.0 2.0  

                                                 
                                                  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
                จากตาราง 6 พบวา กลุมทดลองท่ีไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 
มีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนมากกวากลุมควบคุมท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา กลุมทดลองท่ีไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ
ออรฟสามารถพัฒนามีความคิดสรางสรรคได  (ดังผลการวิเคราะหขอมูลในตาราง 9 ในภาคผนวก) 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

เพื่อศึกษาผลของการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ท่ีมีตอความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย กอนและหลังไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 

2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย กอนและหลังไมไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  

3.  เปรียบเทียบผลตางของความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย ท่ีไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ กับนักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  
 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคมากข้ึนหลังจากไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของออรฟ  

2. นักเรียนระดับปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคมากข้ึนหลังจากท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี
ตามแนวคิดของออรฟ  

3. นักเรียนระดับปฐมวัยท่ีไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟมีความคิด
สรางสรรคมากข้ึนกวานักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี ้ เปนนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552  
ท่ีมีความคิดสรางสรรคนอย จํานวน 24 คน  
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กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดบัปฐมวัยโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552 
ท่ีมีความคิดสรางสรรคนอย จํานวน 16 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) 
จากประชากร แลวสุมอยางงายอีกคร้ังหนึ่งเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 8 คน 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  
2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดสรางสรรค 

 
เคร่ืองมือท่ีในการศึกษาคนควา 

1. โปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 

2. แบบสังเกตความคิดสรางสรรค 
 
การดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ 
Randomized Control Group Pretest – Posttest Design ซ่ึงแบงระยะการทดลองออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ขั้นกอนทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบและบันทึกทาทางการเคล่ือนไหวของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมลงในแบบสังเกตความคิดสรางสรรค และนําแบบสังเกตความคิดสรางสรรคมา
ตรวจใหคะแนนเก็บไวเปนคะแนนกอนการทดลอง (Pretest) 

ระยะท่ี 2 ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลอง ดังนี้ กลุมทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุม
ทดลองดวยการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ดําเนินการทดลองท้ังหมด 12 คร้ัง คร้ังละ 30 
นาที โดยทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 คร้ัง คือ วันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี ระหวางเวลา 12.30 น. ถึง 
13.00 น. ต้ังแตวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 (ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก) กลุมควบคุม ไดรับการเรียนการสอนตามปกติ 

ระยะท่ี 3 ขั้นหลังการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบและบันทึกทาทางการเคล่ือนไหวของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมลงในแบบสังเกตความคิดสรางสรรคชุดเดิม และนําแบบสังเกตความคิด
สรางสรรคมาตรวจใหคะแนนเก็บไวเปนคะแนนหลังการทดลอง (Posttest) 

ผูวิจัยนําคะแนนท่ีไดจากแบบสังเกตความคิดสรางสรรคกอนและหลังการทดลองท้ัง 2 กลุม มา
วิเคราะหตามวิธีทางสถิติ เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน 
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การวิเคราะหขอมูล 
 วิธีการวิเคราะหขอมูลมีลําดับข้ันดังนี ้

1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับ กอนและหลังท่ีไดรับการใชกิจกรรม
ดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับ กอนและหลังท่ีไมไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  

3. เพื่อเปรียบเทียบผลตางของความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย ท่ีไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ กับนักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  
 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง สรุปไดดังนี้ 

1. นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากข้ึนหลังจากไดรับการใชกิจกรรมตามแนวคิดของออรฟ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากข้ึนหลังจากไมไดรับการใชกิจกรรมตามแนวคิดของ
ออรฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีไดรับการใชกิจกรรมตามแนวคิดของออรฟ มีความคิดสรางสรรคมากกวา
นักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมตามแนวคิดของออรฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ท่ีมีตอ

ความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

1. นักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากข้ึนหลังจากไดรับการใชกิจกรรมตามแนวคิดของออรฟ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 ท่ีต้ังไว แสดงวากิจกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของออรฟ สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคมากข้ึนได ท้ังนี้เพราะกิจกรรมดนตรีตามแนวคิด
ของออรฟเปนวิธีพัฒนาความคิดสรางสรรค ท่ีมุงเนนใหเด็กเรียนรูเร่ืองของจังหวะซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของดนตรีจากการลงมือทํา (Learning by doing) อยางมีชีวิตชีวาและสรางสรรค โดยสัมพันธกับ
การเคล่ือนไหวในลักษณะทาทางตางๆ จากงายไปสูยาก  ซ่ึงดนตรีและจังหวะจะเปนส่ิงกระตุนใหเด็ก
ใชความรู ความคิด ความรูสึก จินตนาการ และประสบการณ ท่ีไดส่ังสมไว แปลความหมายของดนตรีท่ี
ไดฟงสรางจินตนาการเปนเร่ืองราว และแสดงจินตนาการออกมาในลักษณะของการเคล่ือนไหว
ภายนอกอยางอิสระ มีการสงเสียงประกอบ ลีลาทาทางท่ีหลากหลายแตกตางไปจากความคิดของคนอ่ืน    
ประกอบกับจังหวะของดนตรี ดังนั้นจังหวะและเสียงดนตรีจึงเปนส่ิงที่ชวยกระตุนใหเกิดสรางสรรค
มากข้ึน ดังท่ี อรวรรณ  บรรจงศิลป (2538: 37) กลาวไววา ประสบการณทางดนตรีเปนความรูและทักษะ
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ในพัฒนาการทางดนตรีเพื่อใหพัฒนาตามระดับวุฒิภาวะทางรางกาย อารมณ สติปญญา และความเจริญ
ทางดนตรี การฝกประสบการณดนตรีเชิงทักษะเปนกิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนไดฝกทักษะความคิด 
การรับรู การแสดงความรูสึก และมีอิสระในการคิดจินตนาการไดอยางกวางไกล โดยนักเรียนเปน
ผูกระทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับ เลิศ  อานันทนะ (ฉัตรชุดา  เธียรปรีชา. 2537: อางจาก เลิศ  
อานันทนะ. 2518 ) กลาววา เสียงดนตรีสามารถเสริมสรางความคิด จินตนาการและกระตุนใหมีการ
แสดงออกในการสรางสรรค สงเสริมใหมีความสัมพันธระหวางประสาทหู กลามเนื้อมือ ใหสอดคลอง
กับการใชความคิด  

ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ สุนทรี  สราญชาติ (2533: 58-59) ศึกษาเร่ือง
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยท่ีได รับการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนน
องคประกอบพื้นฐาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 อายุระหวาง 4-5 ป 
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จํานวน 30 คน ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 8 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา 
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยท่ีได รับการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนน
องคประกอบพื้นฐานสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะตามแบบ
แผนการจัดประสบการณช้ันอนุบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากการสังเกตนักเรียนท่ีไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ในการทดลองแต
ละคร้ัง ผูวิจัยพบวา นักเรียนเกิดความสนุกสนานและพึงพอใจในการทํากิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ
ออรฟอยางมาก ซ่ึงส่ิงนี้เปนส่ิงกระตุนและดึงดูดความสนใจของนักเรียน ใหมีความต้ังใจรวมมือในการ
ทํากิจกรรมตางๆ เกิดสมาธิชวยเสริมสรางจินตนาการกอใหเกิดความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึน ซ่ึง
สอดคลองกับ รอเจอรส (Rogers, 1959: 78-80) ท่ีกลาววา ภาวะท่ีปลอดภัยทางจิตและภาวะมีเสรีการ
แสดงออกจะชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็กได 

จากการศ7กษาคนควาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาการไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ
ออรฟ ชวยใหนักเรียนระดับปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคมากข้ึนได  

2. นักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีมีความคิดสรางสรรคมากข้ึน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีต้ังไว แสดงวานักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรม
ดนตรีก็สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคได ท้ังนี้ เพราะนักเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการไดรับ
ประสบการณจากการเรียนการสอนแบบปกติของครูอยูแลว โดยในแตละวันจะมีกิจกรรมประจําวันซ่ึง
ครอบคลุมพัฒนาการท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ซ่ึงในหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ระดับนี้ การสงเสริมความคิดสรางสรรคก็เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมท่ีตองสงเสริมเปนประจําโดยจัดใน
รูปของกิจกรรมการเลน เปนกิจกรรมท่ีเด็กจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดทดลองคิดแกปญหา
และคนพบตัวเอง (กรมวิชาการ. 2540: 5) ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนมีสวนในการพัฒนาความคิดริเร่ิม
สรางสรรคของนักเรียนได 
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ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ รุจิรา สิงหทอง (2550: 40-43) ท่ีไดศึกษาผลของ
การใชกิจกรรมดนตรีท่ีมีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย กลุมตัวอยางท่ีใชคือ นักเรียน
ช้ันอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนเซนตยอแซฟ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ท่ีมีความคิดสรางสรรคนอย 
จํานวน 16 คน ระยะเวลาที่ศึกษา 6 สัปดาห ๆ ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมี
ความคิดสรางสรรคมากข้ึนหลังจากท่ีไดรับการใชกิจกรรมดนตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากการสังเกตนักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ในการเรียนการ
สอนภายในหองเรียน และการทํากิจกรรมตางๆ สามารถทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิ่มมากข้ึน 
เชน กิจกรรมดนตรีและเขาจังหวะ กิจกรรมการวาดภาพระบายสี กิจกรรมตอเติมภาพ การเรียนการสอน
ตามปกติจากส่ือตางๆ เชน รูปภาพหรือวิดีทัศน ก็สามารถชวยใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึน 

จากการศีกษาคนควาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาการไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ
ออรฟชวยใหนักเรียนระดับปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคมากข้ึนได  

3. นักเรียนท่ีไดรับการใชกิจกรรมดนตรีแนวคิดของออรฟ มีความคิดสรางสรรคมากข้ึนกวา
นักเรียนท่ีไมไดไดรับการใชกิจกรรมดนตรีแนวคิดของออรฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 ท่ีต้ังไว แสดงวา การใชกิจกรรมดนตรีแนวคิดของออรฟ ทําใหนักเรียนมี
ความคิดสรางสรรคมากข้ึนกวานักเรียนท่ีไมไดไดรับการใชกิจกรรมดนตรีแนวคิดของออรฟ ท้ังนี้
เพราะการใชกิจกรรมดนตรีแนวคิดของออรฟ ผูวิจัยแบงองคประกอบออกเปน 3 สวน โดยวางลําดับ
กิจกรรมตามองคประกอบจากงายไปยาก ซ่ึงผูวิจัยใชดําเนินการทดลองคร้ังท่ี  2 - 10 สัปดาหละ 3 วัน
ติดตอกัน โดยทดลองวันละองคประกอบ ต้ังแตวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี วันละ 30 นาที ดังนี้     

1. การฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรี เพื่อฝกฝนทักษะการฟงเพื่อแปลความหมายของ
ดนตรีนําไปสูจินตนาการในการสรางสรรคทาทาง  

2. การสรางจินตนาการ  เพื่อสามารถใชจินตนาการในการสรางสรรคทาทางการ
เคล่ือนไหวภายนอกท่ีหลากหลายได  

3. การเคล่ือนไหวภายนอก เพื่อสามารถสรางสรรคทาทางการเคล่ือนไหวภายนอกท่ี
หลากหลายประกอบจังหวะดนตรีได  

สวนครั้งท่ี 11 และ 12 ผูวิจัยไดนําองคประกอบท้ัง 3 สวนรวมกันในการทดลองแตละวัน 
ซ่ึงจากการทดลองพบวานักเรียนสามารถฝกฝนองคประกอบท้ัง 3 สวนรวมกันไดเปนอยางดี นักเรียน
แตละคนมีความสุข สนุกสนานกับการไดฟง ไดคิด ไดจินตนาการและไดแสดงทาทางออกมาอยาง
อิสระรวมกับเพื่อนๆ เกิดการแขงขันกันข้ึน จึงทําใหเกิดความคิดสรางสรรค จินตนาการและทาทางการ
เคล่ือนไหวท่ีหลากหลาย  

ดังนั้นจะเห็นไดวาการใชกิจกรรมดนตรีในการทดลองคร้ังนี้มีการใชเทคนิคท่ีเปนระบบและ
แตกตางจากการเรียนการสอนตามปกติ ซ่ึงทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน ต่ืนเตน เราใจ จึงเปน
กิจกรรมหนึ่งท่ีชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนใหเพิ่มข้ึนได ดังท่ี ดุษฏี  บิรพัตร ณ อยุธยา 
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(2522: 5) ท่ีกลาววา การจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะใหเด็กเขาใจและมีพื้นฐานโดนครูกระตุน
ดวยคําถามใหเด็กไดมีโอกาสใชความคิดจินตนาการและการถายทอดออกมาอยางอิสระ ดวยทาทางการ
เคล่ือนไหวซ่ึงเปนไปตามลําดับข้ัน จากงายไปยากยอมทําใหเกิดความคิดสรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับ 
ณรุทธ สุทธจิตต (ธูปทอง  ศรีทองทวม. 2538; อางอิงจาก ณรุทธ สุทธจิตต. 2537 ) ท่ีกลาววา เด็ก
สามารถรับรูเสียงดนตรีท่ีเขามีความพึงพอใจและชวยใหมีความเขาใจและเกิดการเรียนรูตางๆ ไดดี 
ดนตรีชวยใหสมองซีกขวาไดรับการกระตุนและเกิดจินตนาการ ซ่ึงสอดคลองกับ ภรณี  คุรุรัตนะ (2526: 
39-40) กลาววา การที่เด็กไดแสดงทาทางการเคล่ือนไหวเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกถึง
อารมณ ความรูสึกและบุคลิกภาพของเด็ก ยอยสงผลใหเด็กมีพัฒนาการดานความคิดและจินตนาการได
เพิ่มข้ึน จึงทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคดานคาวมคิดริเร่ิมและความคิดคลองแคลวเพิ่มมากข้ึน
กวานักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี แมวานักเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการไดรับประสบการณ
จากการเรียนการสอนแบบปกติของครูอยูแลว จนสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคมากข้ึนไดนั้น แตก็
ไมทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน ต่ืนเตน เราใจ ไดเทากับการใชกิจกรรมดนตรีได นักเรียนท่ีไดรับ
การใชกิจกรรมดนตรีจึงมีความคิดสรางสรรคมากกวานักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ไคลแอตหซอรว และเซอรวูด (Cliatt, Shaw and Sherwood. 1980: 1061-
1067) ซ่ึงพบวาการใชคําถามแบบอเนกนัยชวยใหเด็กมีความสามารถทางการคิดสรางสรรคสูงกวาการ
ใชคําถามหลายแบบ นอกจากนี้การใหอิสระแกเด็กในการคิดและเคล่ือนไหว รวมท้ังการใหแรงเสริมทํา
ใหเด็กมีความเช่ือม่ันและกลาแสดงออก ซ่ึงนับวามีความสําคัญตอการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

ผลการวิจัยคร้ังนี้สอกคลองกับผลงานวิจัยของ แมคนิล (Mcneill. 1991: 120) ท่ีไดศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมศิลปะดนตรีและการเคล่ือนไหวที่ มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กวัย  4-6 ป 
มหาวิทยาลัยเท็กซัส (The Texas woman’s University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา เด็กท่ี
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะดนตรีและการเคล่ือนไหวนั้นมีความคิดสรางสรรคเพิ่มมากข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับ ธูปทอง ศรีทองมวน (2538: 75-78) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะโดย
ใชกิจกรรมทักษะดนตรีกับการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวตามแผนการจัดประสบการณแบบปกติ กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปท่ี 2 อายุ 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย จํานวน 60 คน ระยะเวลาท่ีศึกษา 8 สัปดาห ๆ ละ 5 
วันผลการวิจัยพบวา ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวและจังหวะตามแผนการจัดประสบการณแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 
 จากการสังเกตนักเรียนท้ัง 2 กลุมภายหลังการทดลอง พบวา นักเรียนกลุมท่ีไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ และนักเรียนกลุมท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ
ออรฟ มีความคิดสรางสรรคแตกตางกัน กลาวคือ นักเรียนกลุมท่ีไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิด
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ของออรฟ มีจิตนาการไดอยางคลองแคลว แปลกใหม ใหรายละเอียดของจิตนาการได และยังสามารถ
สรางสรรคทาทางการเคล่ือนไหวจากจินตนาการประกอบจังหวะและดนตรีไดอยางเปนอิสระและ
หลากหลาย สวนนักเรียนกลุมท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ มีจิตนาการและ
การสรางสรรคทาทางการเคล่ือนไหวประกอบจังหวะและดนตรีไดนอยกวานักเรียนท่ีไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 
 จากการศีกษาคนควาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาการไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ
ออรฟ ทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคมากข้ึนกวานักเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของออรฟ 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
1.1 ควรนํากิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟไปใชในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย 
1.2 ควรมีการฝกอบรมครูและผูท่ีเกี่ยวของกับนักเรียนในการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิด

ของออรฟใหเกิดความชํานาญ กอนนําไปใชพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ระดับปฐมวัย 

1.3 ควรสงเสริมใหนักเรียนระดับปฐมวัยท่ีมีความคิดสรางสรรคนอย ท่ียังไมเคยไดรับการ
ใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ไดเขารวมกิจกรรมดนตรีแนวคิดของออรฟ 
เพื่อใหมีความคิดสรางสรรคมากข้ึนได 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรทดลองใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ในการพัฒนาความสามารถดาน

อ่ืนๆ เชน ดานความฉลาดทางอารมณ ดานสติปญญา ดานบุคลิกภาพ เปนตน 
2.2 ควรมีการศึกษาผลของการเขารวมกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ท่ีมีตอความคิด

สรางสรรคในกลุมนักเรียนระดับช้ันอ่ืนๆ เชน นักเรียนในชวงช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 3 
เปนตน 

2.3 ควรมีการติดตามผลในระยะส้ันและระยะยาว เพื่อศึกษาความคงทนของความคิด
สรางสรรค เชน ภายใน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน เปนตน 
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คูมือการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 
 

กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ มุงเนนใหเด็กเรียนรูเร่ืองของจังหวะซ่ึงเปนสวนท่ี
สําคัญท่ีสุดของดนตรีจากการลงมือทํา (Learning by doing) อยางมีชีวติชีวาและสรางสรรค เพื่อ
สงเสริมพัฒนาการของเด็กในดานตางๆ โดยเร่ิมจากการสํารวจส่ิงงายๆ รอบตัว จนถึงการสํารวจ
องคประกอบของดนตรีจากการฟง แลวนํามาสัมพันธกับการเคล่ือนไหวในลักษณะทาทางตางๆ 
จากงายไปสูยาก เพื่อกระตุนใหเดก็แสดงความรูสึกของตนเองออกมา เด็กจะส่ังสมประสบการณ 
ทักษะการเคล่ือนไหวท่ีจําเปนเพื่อนําไปสูการสรางสรรคทางดนตรี และใหการเสริมแรงเม่ือเด็กลง
มือปฏิบัติได เพลงท่ีนํามาใชในกจิกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ เปนเพลงของนกัแตงเพลง
สําหรับเด็กมีอยูหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงสอดคลองกับหลักการตามแนวคิดของออรฟ ดังตอไปนี ้

1.  เปนเพลงท่ีมีทวงทํานองท่ีใชโนต 5 เสียงหลัก (Pentatonic scale) ของสเกลเสียง
นั้นๆ 

2.  เปนเพลงท่ีมีแบบแผนของตัวโนตซํ้าๆ ตลอดท้ังเพลง (Ostinato Patterns) ซ่ึงมี
ทํานองและเนือ้รองแบงออกเปนทอนๆ อยางแนนอน มีทอนลอและทอนรับ ซ่ึงงายตอการรองและ
การจดจํา 

การวิจยัคร้ังนีต้องการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ
ออรฟ กับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ในการวางแผนการจัดกิจกรรมแตละคร้ังจึงบูรณาการ
เนื้อหาของกจิกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ กับความคิดสรางสรรค เขาดวยกันโดยผสมผสาน
เปนกิจกรรมดนตรีท่ีเด็กสามารถมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติไดงาย โดยมีกิจกรรมดังตอไปนี ้

1.  การพูด (Speech) 

2.  การรองเพลง (Singing) 

3.  การแสดงลีลาและการเคล่ือนไหว (Movement) 

4.  การใชรางกายทําจังหวะ (The use of body in percussion) 

5.  การคิดแตงทํานองหรือทาทางแบบทันทีทันใด (Improvisation) 

เพื่อเปนการสงเสริมความสัมพันธระหวางกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ กับ
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง ผูวจิยัดาํเนินกจิกรรมโดยใชกิจกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของออรฟ ฝกนักเรียนระดับปฐมวัย สัปดาหละ 3 วัน คือ วนัอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี 
เวลา 12.30 – 13.00 น. เปนเวลาท้ังส้ิน 4 สัปดาห  

ท้ังนี้ ผูวิจยัควรมีพื้นฐานความเขาใจในเร่ืองพัฒนาการของเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการ และควร
เปนผูท่ีมีความละเอียด รอบคอบ ชางสังเกต ใหเกยีรติเดก็ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใจ
กวางพรอมท่ีจะใหโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถตลอดจนมีความเช่ือม่ันในศักยภาพของเด็ก 
เช่ือวากจิกรรมดนตรีสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กได นอกจากนั้น ในแตละคร้ังผูวิจัย
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ควรมีการตระเตรียมความพรอมท้ังในดานตางๆ อาทิเชน สถานท่ี บรรยากาศ ตลอดจนส่ืออุปกรณ
ท่ีหลากหลาย เคร่ืองดนตรีชนิดตางๆ ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาของกิจกรรม ท้ังนี้เพื่อใหการดําเนนิ
กิจกรรมเปนไปอยางราบร่ืน และบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 
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กําหนดการการใชกิจกรรมดนตรี 
 

คร้ังท่ี หัวเร่ือง วัน เวลา 
1 ปฐมนิเทศ วันพฤหัสบดท่ีี 27 ม.ค. 2553 

เวลา 12.30 - 13.00 น. 
2 การฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรี วันอังคารท่ี 1 ก.พ. 2553 

เวลา 12.30 - 13.00 น. 
3 การสรางจินตนาการ วันพุธท่ี 2 ก.พ. 2553   

เวลา 12.30 - 13.00 น. 
4 การเคล่ือนไหวภายนอก 

 
วันพฤหัสบดท่ีี 3 ก.พ. 2553 
เวลา 12.30 - 13.00 น. 

5 การฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรี วันอังคารท่ี 8 ก.พ. 2553 
เวลา 12.30 - 13.00 น. 

6 การสรางจินตนาการ วันพุธท่ี 9 ก.พ. 2553 
เวลา 12.30 - 13.00 น. 

7 การเคล่ือนไหวภายนอก วันพฤหัสบดท่ีี 10 ก.พ. 2553 
เวลา 12.30 - 13.00 น. 

8 การฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรี วันอังคารท่ี 15 ก.พ. 2553 
เวลา 12.30 - 13.00 น. 

9 การสรางจินตนาการ วันพุธท่ี 16 ก.พ. 2553 
เวลา 12.30 - 13.00 น. 

10 การเคล่ือนไหวภายนอก วันพฤหัสบดท่ีี 17 ก.พ. 2553 
เวลา 12.30 - 13.00 น. 

11 การฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรี , การสรางจินตนาการ และ
การเคล่ือนไหวภายนอก 

วันอังคารท่ี 22 ก.พ. 2553  
เวลา 12.30 - 13.00 น. 

12 การฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรี , การสรางจินตนาการ ,การ
เคล่ือนไหวภายนอก และปจฉิมนิเทศ 

วันพุธท่ี 23 ก.พ. 2553 
เวลา 12.30 - 13.00 น. 
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โปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคดิของออรฟสําหรับกลุมทดลอง 
 

คร้ังท่ี หัวขอ จุดมุงหมาย วิธีดําเนนิการ 
1 ปฐมนิเทศ เพื่อสราง

ความคุนเคย
และเพื่อใหผูรับ
การทดลอง
ทราบ
จุดมุงหมายและ
วิธีดําเนนิการ
ทดลองของ
โปรแกรมการ
ใชกิจกรรม
ดนตรี 

1. ผูวิจัยแนะนําตัวเอง  
2. ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับนกัเรียนดวยการฝกการรองเพลง และแสดง

ทาทางดวยกิจกรรมเขาจังหวะ 
3. เม่ือจบกิจกรรมเขาจังหวะใหนักเรียนแนะนําตัวเอง จนครบทุกคน 

จากนั้นผูวิจยัสนทนากับนกัเรียนเพื่อสรางความคุนเคยมากข้ึน 
4. ผูวิจัยอธิบายความหมายของความคิดสรางสรรค และความหมายของ

การใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 
5. ผูวิจัยช้ีแจงจดุมุงหมายของโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิด

ของออรฟ เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 
6. ผูวิจัยช้ีแจงใหนักเรียนทราบข้ันตอน ตลอดจนวิธีการและขอพึงปฏิบัติ

เม่ือทํากิจกรรม 
7. ผูวิจัยนัดวนัและเวลา ท่ีจะทําการทดลอง  

2, 5, 8 การฟงเพื่อ
แปล
ความหมาย
ของดนตรี 

ฝกฝนทักษะ
การฟงเพื่อแปล
ความหมายของ
ดนตรีนําไปสู
จินตนาการใน
การสรางสรรค
ทาทาง 

วิธีการดําเนนิการทดลองคร้ังท่ี 2, 5 และ 8 มีข้ันตอน ดังนี้  
1. ขั้นนํา 

ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะ 
หลังจากนัน้ผูวิจัยบอกจดุประสงคกับนักเรียนทราบ 

2. ขั้นฝก 
2.1  ผูวิจัยเปดเพลงใหนกัเรียนฟง แลวผูวิจยัใชคําถามเกีย่วกับ

ความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบคําตอบท่ีแปลกใหม 
รวดเร็ว และตางจากความคิดของคนอ่ืน และผูวิจัยจดบันทึกคําตอบเอาไว 

2.3 ผูวิจัยทบทวนคําตอบของนักเรียนไปอีกคร้ังหนึ่ง แลวผูวิจยัให
คําแนะนําคําตอบนั้น  

3. ขั้นสรุป  
ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเหน็ โดยผูวจิัยเปนผูถามนํา 

หลังจากนัน้ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมใหนกัเรียนฟง 
3, 6, 9  การสราง

จินตนาการ 
สามารถใช
จินตนาการใน
การสรางสรรค
ทาทางการ

วิธีการดําเนนิการทดลองคร้ังท่ี 3, 6 และ 9 มีข้ันตอน ดังนี้  
1. ขั้นนํา 

ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง 
หลังจากนัน้ผูวิจัยบอกจดุประสงคกับนักเรียนทราบ  
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เคล่ือนไหว
ภายนอกท่ี
หลากหลายได 
 

2. ขั้นฝก 
2.1 ผูวิจัยนําคําตอบท่ีจดบันทึกไวทบทวนใหนกัเรียนฟงอีกคร้ัง

หนึ่ง แลวใหนกัเรียนแตละคนท่ีจินตนาการทาทางการเคล่ือนไหวของตนเอง 
แลวแสดงทาทางการเคล่ือนไหวตามท่ีจนิตนาการไวทีละคนตามลําดบั แลว
ผูวิจัยจดบันทึกเอาไว 

2.2 ผูวิจัยคัดเลือกทาทางการเคล่ือนไหวของนกัเรียน โดยเลือก
นักเรียนจํานวน 2 คน มานําเสนอทาทางการเคล่ือนไหวหนาช้ัน และผูวจิัยให
คําแนะนําตอทาทางการเคล่ือนไหวน้ัน 

วิธีการคัดเลือกนักเรียนท่ีนําเสนอหนาช้ันจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและไมซํ้ากนัในแตละคร้ัง เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดนําเสนอ 

3. ขั้นสรุป 
ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเหน็ โดยผูวจิัยเปนผูถามนํา 

หลังจากนัน้ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมใหนกัเรียนฟง 
4, 7, 10 การ

เคล่ือนไหว
ภายนอก 

สามารถ
สรางสรรค
ทาทางการ
เคล่ือนไหว
ภายนอกท่ี
หลากหลาย
ประกอบ
จังหวะดนตรี
ได 

วิธีการดําเนนิการทดลองคร้ังท่ี 4, 7 และ 10 มีข้ันตอน ดงันี้  
1. ขั้นนํา 
ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง 

หลังจากนัน้ผูวิจัยบอกจดุประสงคกับนักเรียนทราบ  
2. ขั้นฝก 

2.1 ผูวิจัยนาํขอมูลท่ีจดบันทึกไวทบทวนใหนักเรียนอีกคร้ังหนึ่ง  
ผูวิจัยใหนกัเรียนแตละคนท่ีจินตนาการทาทางการเคล่ือนไหวของตนเอง แลว
ใหนกัเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหวตามท่ีจินตนาการใหมาก และมีความ
แปลกแตกตางจากความคิดของคนอ่ืน ประกอบเพลงซ่ึงแบงอัตราความเร็ว
ออกเปน 2 ระดับ คือ ความเร็ว 80 bpm และ 120 bpm ทีละคนตามลําดบั 

2.2 ผูวิจัยคัดเลือกทาทางการเคล่ือนไหวของนักเรียน โดยเลือก
นักเรียนจํานวน 2 คน มานําเสนอทาทางการเคล่ือนไหวหนาช้ัน และผูวจิยัให
คําแนะนําตอทาทางการเคล่ือนไหวน้ัน 

3. ขั้นสรุป  
ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเหน็ โดยผูวจิัยเปนผูถามนํา 

หลังจากนัน้ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมใหนกัเรียนฟง 
11 การฟงเพื่อ

แปล
ความหมาย
ของดนตรี , 

ฝกฝนทักษะ
การฟงเพื่อแปล
ความหมายของ
ดนตรีนําไปสู

1. ขั้นนํา 
ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง 

หลังจากนัน้ผูวิจัยบอกจดุประสงคใหนกัเรียนทราบ 
2. ขั้นฝก 



76 
 
การสราง
จินตนาการ 
และการ
เคล่ือนไหว
ภายนอก 

จินตนาการใน
การสรางสรรค
ทาทางการ
เคล่ือนไหว
ภายนอกท่ี
หลากหลาย
ประกอบ
จังหวะดนตรี
ได 
 

2.1  ผูวิจัยเปดเพลงใหนกัเรียนฟง แลวผูวิจยัใชคําถามเกีย่วกับ
ความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบอยางรวดเร็ว โดยผูวจิัยจะ
เขียนลงบนกระดาน เพื่อใหนักเรียนทุกคนมองเห็น แลวผูวิจยัทบทวนส่ิงท่ี
นักเรียนจินตนาการอีกคร้ัง 

2.2 ผูวิจัยใหนกัเรียนแตละคนท่ีจินตนาการทาทางการเคล่ือนไหว
ของตนเอง แลวใหนักเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหวตามท่ีจินตนาการให
มาก และมีความแปลกแตกตางจากความคิดของคนอ่ืน ประกอบเพลงซ่ึงแบง
อัตราความเร็วออกเปน 2 ระดับ คือ ความเร็ว 80 bpm และ 120 bpm ทีละคน
ตามลําดับ 

2.3 ผูวิจัยคัดเลือกทาทางการเคล่ือนไหวของนักเรียน โดยเลือก
นักเรียนจํานวน 2 คน มานําเสนอทาทางการเคล่ือนไหวหนาช้ัน และผูวจิัยให
คําแนะนําตอทาทางการเคล่ือนไหวน้ัน 

3. ขั้นสรุป  
ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเหน็ โดยผูวจิัยเปนผูถามนํา 

หลังจากนัน้ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมใหนกัเรียนฟง 
12 การฟงเพื่อ

แปล
ความหมาย
ของดนตรี , 
การสราง
จินตนาการ ,
การ
เคล่ือนไหว
ภายนอก
และปจฉิม
นิเทศ 

ฝกฝนทักษะ
การฟงเพื่อแปล
ความหมายของ
ดนตรีนําไปสู
จินตนาการใน
การสรางสรรค
ทาทางการ
เคล่ือนไหว
ภายนอกท่ี
หลากหลาย
ประกอบ
จังหวะดนตรี 
และเพื่อให
นักเรียนสรุป
ความรูท่ีไดจาก
การใชกิจกรรม
ดนตรีตาม
แนวคิดของ

1. ขั้นนํา 
ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง 

หลังจากนัน้ผูวิจัยบอกจดุประสงคใหนกัเรียนทราบ 
2. ขั้นฝก 

2.1  ผูวิจัยเปดเพลงใหนกัเรียนฟง แลวผูวิจยัใชคําถามเกีย่วกับ
ความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบอยางรวดเร็ว โดยผูวจิัยจะ
เขียนลงบนกระดาน เพื่อใหนักเรียนทุกคนมองเห็น แลวผูวิจยัทบทวนส่ิงท่ี
นักเรียนจินตนาการอีกคร้ัง 

2.2 ผูวิจัยใหนกัเรียนแตละคนท่ีจินตนาการทาทางการเคล่ือนไหว
ของตนเอง แลวใหนักเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหวตามท่ีจินตนาการให
มาก และมีความแปลกแตกตางจากความคิดของคนอ่ืน ประกอบเพลงซ่ึงแบง
อัตราความเร็วออกเปน 2 ระดับ คือ ความเร็ว 80 bpm และ 120 bpm ทีละคน
ตามลําดับ  

2.3 ผูวิจัยคัดเลือกทาทางการเคล่ือนไหวของนักเรียน โดยเลือก
นักเรียนจํานวน 2 คน มานําเสนอทาทางการเคล่ือนไหวหนาช้ัน และผูวจิัยให
คําแนะนําตอทาทางการเคล่ือนไหวน้ัน 

3. ขั้นสรุป  
3.1 ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเห็น โดยผูวิจยัเปนผูถาม
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ออรฟ เพื่อไป
พัฒนาความคิด
สรางสรรค 

นํา หลังจากนัน้ผูวิจยัสรุปเพิ่มเติมใหนักเรียนฟง 
3.2 ผูวิจัยตอบขอซักถามในส่ิงท่ีนักเรียนยงัไมเขาใจ  
3.3 ผูวิจัยใหนกัเรียนชวยกันบอกประโยชนท่ีไดรับจากการเขา

ทดลองในคร้ังนี้ และผูวจิัยสรุปเพิ่มเติม 
3.4 ผูวิจัยกลาวขอบใจนักเรียนในกลุมทดลอง ท่ีใหความรวมมือใน

การทดลอง และกลาวปดการทดลอง 
 
หมายเหตุ ในการทดลองแตละคร้ังใชเวลา 30 นาที 
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รายละเอียดโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคดิของออรฟ 
การทดลองคร้ังท่ี 1 

ปฐมนิเทศ 
 
เร่ือง  ปฐมนิเทศ 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความคุนเคยระหวางนักเรียนกับผูวิจัย และสรางบรรยากาศเปนกันเองในกลุม 
2. เพื่อใหนักเรียนไดทราบจดุมุงหมายและวธีิการดําเนินการของโปรแกรมการใช

กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 
3. เพื่อเตรียมนกัเรียนใหพรอมท่ีจะใชโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ

ออรฟ เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 
เวลา  30 นาที 
อุปกรณ 

1. ตารางกําหนดการฝก 
2. แทมบูรีน 

วิธีดําเนนิการ 
1. ผูวิจัยแนะนําตัวเอง  
2. ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับนกัเรียนดวยการฝกการรองเพลง และแสดงทาทางดวย

กิจกรรมเขาจังหวะเพลง สวสัดี  เพลง แมลงตัวหนึ่ง และเพลง รถอีแตน ตามลําดับ 
3. เม่ือจบกิจกรรมเขาจังหวะใหนักเรียนแนะนําตัวเองจนครบทุกคน จากนั้นผูวิจยั

สนทนากับนกัเรียนเพื่อสรางความคุนเคยมากข้ึน 
4. ผูวิจัยอธิบายความหมายของความคิดสรางสรรค และความหมายของการใชกิจกรรม

ดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 
5. ผูวิจัยช้ีแจงจดุมุงหมายของโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ เพื่อ

พัฒนาความคิดสรางสรรค 
6. ผูวิจัยช้ีแจงใหนักเรียนทราบข้ันตอน ตลอดจนวิธีการและขอพึงปฏิบัติเม่ือทํากิจกรรม 
7. ผูวิจัยนัดวนัและเวลา ท่ีจะทําการทดลอง  

 
การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ ความตั้งใจของนักเรียนท่ีมีตอโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของออรฟ 

2. สังเกตการแสดงความคิดเหน็ การซักถาม และการรวมกจิกรรม 
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เอกสารประกอบการทดลองคร้ังท่ี 1 
 

1. เพลง สวัสดี  

สวัสดี สวัสดี ยินดีท่ีพบกัน 
เธอและฉับพบกัน สวัสด ี  
 
2. เพลง แมลงตัวหนึ่ง 
มีแมลงตัวหนึง่เกาะอยูบนจมูกกระตาย 
มันจึงปด มันจงึปด แมลงก็บินหนีไป 
 
3. เพลง รถอีแตน 
แตน ๆ ๆ ขับรถอีแตนถือพวงมาลัย 
ขับไปขับมาเล้ียวซาย  ขับไปขับมาเล้ียวขวา 
รถขางหนาเบรกเอ่ียด จึก ๆ ๆ 
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การทดลองคร้ังท่ี 2 
 

เร่ือง  การฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรี 

จุดประสงค  ฝกฝนทักษะการฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรีนําไปสูจินตนาการในการ

สรางสรรคทาทาง 

เวลา 30 นาที 

อุปกรณ 
1. แทมบูรีน 
2. เคร่ืองเสียง 
3. กระดาน  

วิธีดําเนนิการ 
1. ขั้นนํา 

ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง สวสัดี และเพลง แมลง
ตัวหนึ่ง 
หลังจากนัน้ผูวิจัยบอกจดุประสงคกับนักเรียนทราบ 

2. ขั้นฝก 
2.1 ผูวิจัยเปดเพลง Arm Movement ท่ีความเร็ว 80 bpm ใหนกัเรียนฟง แลวผูวิจยัใช

คําถามเกี่ยวกบัความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบ โดยใชคําถามดังนี ้
  - หลังจากท่ีเราไดฟงเพลงแลวนักเรียนคิดถึงอะไร 

จากนั้นใหนักเรียนบอกถึงจนิตนาการตวัละครของแตละคนออกมาอยางรวดเร็ว โดย
ผูวิจัยจะเขียนลงบนกระดาน เพื่อใหนักเรียนทุกคนมองเห็น  

2.2 ผูวิจัยใชคําถามเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนกัเรียนตอบ โดยใช
คําถามดังนี้ 

 - เรามาลองดูกนัซิวาเขาเหลานี้เขาทําอะไรกันบางใหออกมาเปนเร่ืองราว 
ใหนกัเรียนบอกถึงเร่ืองราวอยางรวดเร็ว โดยนําตัวละครทีอ่ยูบนกระดาน มาสรางเปน

เร่ืองราวทีละคนตามลําดับ แลวผูวิจัยจดบันทึกเร่ืองราวเอาไว 
2.3 ผูวิจัยทบทวนเร่ืองราวท่ีนักเรียนจินตนาการใหฟงอีกคร้ังหนึ่ง แลวผูวิจยัแตงเติม

เนื้อหาใหสมบูรณ แลวนํามาประกอบเพลง Arm Movement ท่ีความเร็ว 80 bpm และผูวิจยัให
คําแนะนําตอเร่ืองราวน้ัน 

3. ขั้นสรุป  
ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเหน็ โดยผูวจิัยเปนผูถามนํา หลังจากนั้นผูวิจยั

สรุปเพิ่มเติมใหนักเรียนฟง 
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การประเมินผล  สังเกตจากการตอบคําถามของนักเรียน 
 

เอกสารประกอบการทดลองคร้ังท่ี 2 
 

1. เพลง สวัสดี 

สวัสดี สวัสดี ยินดีท่ีพบกัน 
เธอและฉับพบกัน สวัสด ี  

 
2. เพลง แมลงตัวหนึ่ง 

มีแมลงตัวหนึง่เกาะอยูบนจมูกกระตาย 
มันจึงปด มันจงึปด แมลงก็บินหนีไป 

 
3. เพลง Arm Movement 
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การทดลองคร้ังท่ี 3 

 

เร่ือง  การสรางจินตนาการ 
จุดประสงค  สามารถใชจินตนาการในการสรางสรรคทาทางการเคล่ือนไหวภายนอกได 
เวลา 30 นาที 
อุปกรณ 

1. แทมบูรีน 
2. กระดาน  

วิธีการทดลอง 
1. ขั้นนํา 
ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง สวสัดี และเพลง แมลงตัว

หนึ่ง  หลังจากนั้นผูวิจยับอกจุดประสงคกบันักเรียนทราบ  
2. ขั้นฝก 

2.1 ผูวิจัยนาํเร่ืองราวท่ีจดบันทึกไวจากการทดลองคร้ังท่ี 2 ทบทวนเร่ืองราวใหนักเรียน
ฟงอีกคร้ังหนึง่ แลวกําหนดใหนกัเรียนแตละคนท่ีจินตนาการเร่ืองราวสวนใดก็ใหแสดงทาทางใน
สวนนั้น แลวผูวิจัยใชคําถามเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนแสดงทาทางการ
เคล่ือนไหว โดยใหนกัเรียนจินตนาการทาทางการเคล่ือนไหวของตัวละครท่ีไดรับใหหลากหลาย 
แปลกแตกตางจากความคิดของคนอ่ืนแลวผูวิจัยใหนกัเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหวของตัว
ละครตามท่ีจินตนาการไวทีละคนตามลําดบั แลวผูวิจยัจดบันทึกเร่ืองราวเอาไว 

2.2 ผูวิจัยคัดเลือกทาทางการเคล่ือนไหวของนักเรียน โดยเลือกนักเรียนจํานวน 2 คน มา
นาํเสนอทาทางการเคล่ือนไหวหนาช้ัน และผูวิจยัใหคําแนะนําตอทาทางการเคล่ือนไหวน้ัน 

3. ขั้นสรุป 
ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเหน็ โดยผูวจิัยเปนผูถามนํา หลังจากนั้นผูวิจยัสรุป

เพิ่มเติมใหนักเรียนฟง 
 
การประเมินผล  

สังเกตจากการแสดงทาทางการเคล่ือนไหวที่หลากหลาย แปลกแตกตางจากความคิดของ
คนอ่ืนของนักเรียน 
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เอกสารประกอบการทดลองคร้ังท่ี 3 
 

1. เพลง สวัสดี  

สวัสดี สวัสดี ยินดีท่ีพบกัน 
เธอและฉับพบกัน สวัสด ี  
 
2. เพลง แมลงตัวหนึ่ง 
มีแมลงตัวหนึง่เกาะอยูบนจมูกกระตาย 
มันจึงปด มันจงึปด แมลงก็บินหนีไป 
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การทดลองคร้ังท่ี 4 

 

เร่ือง การเคล่ือนไหวภายนอก 
วัตถุประสงค สามารถสรางสรรคทาทางการเคล่ือนไหวภายนอกประกอบจังหวะดนตรีได 
เวลา  30 นาที 
อุปกรณ 

1. แทมบูรีน 
2. เคร่ืองเสียง 
3. กระดาน  

วิธีการทดลอง 
1. ขั้นนํา 

 ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง สวสัดี และเพลง แมลง

ตัวหนึ่งหลังจากนั้นผูวจิัยบอกจุดประสงคกับนักเรียนทราบ 

2. ขั้นฝก 
2.1 ผูวิจัยนาํเร่ืองราวและทาทางการเคล่ือนไหวของนักเรียนท่ีจดบันทึกไวจากการทดลอง

คร้ังท่ี 2 และ 3 ใหนกัเรียนทบทวนอีกคร้ังหนึ่ง แลวใหนกัเรียนแตละคนแสดงทาทางการ
เคล่ือนไหวประสานกนัตามเร่ืองราวท่ีไดแตงไว แลวผูวิจยัใชคําถามเกีย่วกับความคิดสรางสรรคเรา
ความสนใจใหนักเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหว โดยใหนักเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหวของ
ตัวละครที่ไดรับใหมากท่ีสุด และมีความแปลกแตกตางจากความคิดของคนอ่ืน 

2.2. หลังจากท่ีนักเรียนทําความเขาใจเร่ืองราวและทาทางการเคล่ือนไหวประสานกนั
เรียบรอยแลว ผูวิจัยเปดเพลง Arm Movement โดยแบงอัตราความเร็วออกเปน 2 ระดบั คือ ความเร็ว 
80 bpm และ 120 bpm สลับกัน และผูวิจยัคอยควบคุมการแสดงของนักเรียนจนจบเร่ืองราวท่ีแตงไว  

2.3 ผูวิจัยคัดเลือกทาทางการเคล่ือนไหวของนักเรียน โดยเลือกนักเรียนจํานวน 2 คน มา
นําเสนอทาทางการเคล่ือนไหวหนาช้ัน และผูวิจยัใหคําแนะนําตอทาทางการเคล่ือนไหวน้ัน 

3. ขั้นสรุป  
ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเหน็ โดยผูวจิัยเปนผูถามนํา หลังจากนั้นผูวิจยั

สรุปเพิ่มเติมใหนกัเรียนฟง 
 
การประเมินผล  

สังเกตจํานวนและความแปลกแตกตางจากความคิดของคนอ่ืนและทาทางการเคล่ือนไหว
ของนักเรียน ประกอบกับอัตราความเร็วของเพลงท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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เอกสารประกอบการทดลองคร้ังท่ี 4 
 

1. เพลง สวัสดี 
สวัสดี สวัสดี ยินดีท่ีพบกัน 
เธอและฉับพบกัน สวัสด ี  

 
2. เพลง แมลงตัวหนึ่ง 
มีแมลงตัวหนึง่เกาะอยูบนจมูกกระตาย 
มันจึงปด มันจงึปด แมลงก็บินหนีไป 

 
3. เพลง Arm Movement 
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การทดลองคร้ังท่ี 5 
 

เร่ือง  การฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรี 
วัตถุประสงค ฝกฝนทักษะการฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรีนําไปสูจินตนาการในการ
สรางสรรคทาทาง 
เวลา 30 นาที 
อุปกรณ 

1. แทมบูรีน 
2. เคร่ืองเสียง 
3. กระดาน  
4. แถบบันทึกเสียงตางๆ  

วิธีการทดลอง 
1. ขั้นนํา 

ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง สวสัดี และเพลง รถอี
แตน หลังจากนั้นผูวิจยับอกจุดประสงคกบันักเรียนทราบ 

2. ขั้นฝก 
2.1 ผูวิจัยเปดแถบบันทึกเสียงตางๆ ใหนักเรียนฟง แลวผูวิจัยใชคําถามเกี่ยวกับความคิด

สรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบ โดยหลังจากท่ีเราไดฟงเสียงนี้แลวนกัเรียนคิดถึงอะไร  
จากนั้นใหนักเรียนบอกถึงจนิตนาการของแตละคนออกมา โดยผูวิจยัจะเขียนลงบน

กระดาน เพื่อใหนักเรียนทุกคนมองเห็น แลวผูวิจัยใชคําถามเก่ียวกับความคิดสรางสรรคเราความ
สนใจใหนักเรียนตอบ แลวส่ิงเหลานี้ทําอะไรไดบาง แลวทาทางของมันเปนอยางไร 

จากนั้นใหนักเรียนตอบแลวแสดงทาทางการเคล่ือนไหวของส่ิงนั้น 
2.2 ผูวิจัยเปดเพลง Chase your cares away ท่ีความเร็ว 80 bpmใหนกัเรียนฟง แลวผูวิจยัใช

คําถามเกี่ยวกบัความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบ โดยหลังจากท่ีเราไดฟงเพลงแลว
นักเรียนคิดถึงใคร ทําอะไร ท่ีไหน 

หลังจากนัน้ใหนักเรียนบอกถึงจินตนาการของแตละคนออกมาอยางรวดเร็ว โดยผูวจิัย
จะเขียนลงบนกระดาน เพื่อใหนักเรียนทุกคนมองเห็น แลวผูวิจัยจดบันทึกเอาไว 

2.3 ผูวิจัยทบทวนส่ิงท่ีนักเรียนจินตนาการไปอีกคร้ังหนึ่ง แลวผูวิจยัใหคําแนะนําตอ
จินตนาการนัน้ 

3. ขั้นสรุป  
ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเหน็ โดยผูวจิัยเปนผูถามนํา หลังจากนั้นผูวิจยั

สรุปเพิ่มเติมใหนักเรียนฟง 
การประเมินผล  สังเกตจากการตอบคําถามของนักเรียน 
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เอกสารประกอบการทดลองคร้ังท่ี 5 
 

1. เพลง สวัสดี 

สวัสดี สวัสดี ยินดีท่ีพบกัน 
เธอและฉับพบกัน สวัสด ี  
 
2. เพลง รถอีแตน 
แตน ๆ ๆ ขับรถอีแตนถือพวงมาลัย 
ขับไปขับมาเล้ียวซาย  ขับไปขับมาเล้ียวขวา 
รถขางหนาเบรกเอ่ียด จึก ๆ ๆ 

 
3. เพลง Chase your cares away 
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การทดลองคร้ังท่ี 6 

 
เร่ือง  การสรางจินตนาการ 
จุดประสงค  สามารถใชจินตนาการในการสรางสรรคทาทางการเคล่ือนไหวภายนอกได 
เวลา 30 นาที 
อุปกรณ 

1. แทมบูรีน 
2. กระดาน 

วิธีการทดลอง 
1. ขั้นนํา 
ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง สวสัดี และเพลง รถอีแตน

หลังจากนัน้ผูวิจัยบอกจดุประสงคกับนักเรียนทราบ 
2. ขั้นฝก 

2.1 ผูวิจัยนาํขอมูลท่ีจดบันทึกไวจากการทดลองคร้ังท่ี 5 ทบทวนใหนกัเรียนฟงอีกคร้ัง
หนึ่ง แลวใหนกัเรียนแตละคนท่ีจินตนาการทาทางการเคล่ือนไหวของตนเอง แลวผูวจิัยใชคําถาม
เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนกัเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหว โดย ใหนักเรียน
จินตนาการทาทางการเคล่ือนไหวใหหลากหลาย แปลกแตกตางจากความคิดของคนอ่ืน แลวผูวจิัย
ใหนกัเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหวตามท่ีจินตนาการไวทีละคนตามลําดับ แลวผูวิจัยจดบันทึก
เอาไว 

2.2 ผูวิจัยคัดเลือกทาทางการเคล่ือนไหวของนักเรียน โดยเลือกนักเรียนจํานวน 2 คน มา
นําเสนอทาทางการเคล่ือนไหวหนาช้ัน และผูวิจยัใหคําแนะนําตอทาทางการเคล่ือนไหวน้ัน 

3. ขั้นสรุป 
ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเหน็ โดยผูวจิัยเปนผูถามนํา หลังจากนั้นผูวิจยัสรุป

เพิ่มเติมใหนักเรียนฟง 
 

การประเมินผล 
สังเกตจากการแสดงทาทางการเคล่ือนไหวที่หลากหลาย แปลกแตกตางจากความคิดของ

คนอ่ืนของนักเรียน 
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เอกสารประกอบการทดลองคร้ังท่ี 6 
 

1. เพลง สวัสดี 
สวัสดี สวัสดี ยินดีท่ีพบกัน 
เธอและฉับพบกัน สวัสด ี  

 
 

2. เพลง รถอีแตน 
แตน ๆ ๆ ขับรถอีแตนถือพวงมาลัย 
ขับไปขับมาเล้ียวซาย  ขับไปขับมาเล้ียวขวา 
รถขางหนาเบรกเอ่ียด จึก ๆ ๆ 
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การทดลองคร้ังท่ี 7 

 
เร่ือง การเคล่ือนไหวภายนอก 
วัตถุประสงค สามารถสรางสรรคทาทางการเคล่ือนไหวภายนอกประกอบจังหวะดนตรีได 
เวลา  30 นาที 
อุปกรณ 

1. แทมบูรีน 
2. เคร่ืองเสียง 
3. กระดาน 

วิธีการทดลอง 
1. ขั้นนํา 
ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง สวสัดี และเพลง รถอีแตน

หลังจากนัน้ผูวิจัยบอกจดุประสงคกับนักเรียนทราบ  
2. ขั้นฝก 

2.1 ผูวิจัยนาํขอมูลท่ีจดบันทึกไวจากการทดลองคร้ังท่ี 5 และ 6 ทบทวนใหนักเรียนอีก
คร้ังหนึ่ง แลวใหนกัเรียนแตละคนแสดงทาทางการเคล่ือนไหว แลวผูวจิยัใชคําถามเกีย่วกับความคิด
สรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหว โดยใหนักเรียนแสดงทาทางการ
เคล่ือนไหวจากจินตนาการใหมากท่ีสุด และมีความแปลกแตกตางจากความคิดของคนอ่ืน แลว
ผูวิจัยใหนกัเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหวของตนเองประกอบเพลง Chase your cares away โดย
แบงอัตราความเร็วออกเปน 2 ระดับ คือ ความเร็ว 80 bpm และ 120 bpm ทีละคนตามลําดับ 

2.2 ผูวิจัยคัดเลือกทาทางการเคล่ือนไหวของนักเรียน โดยเลือกนักเรียนจํานวน 2 คน มา
นําเสนอทาทางการเคล่ือนไหวหนาช้ัน และผูวิจยัใหคําแนะนําตอทาทางการเคล่ือนไหวน้ัน 

3. ขั้นสรุป  
ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเหน็ โดยผูวจิัยเปนผูถามนํา หลังจากนั้นผูวิจยั

สรุปเพิ่มเติมใหนักเรียนฟง 
 
การประเมินผล  

สังเกตจากจํานวนและความแปลกแตกตางจากความคิดของคนอ่ืนของทาทางการ
เคล่ือนไหวของนักเรียน ประกอบกับอัตราความเร็วของเพลงท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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เอกสารประกอบการทดลองคร้ังท่ี 7 
 

1. เพลง สวัสดี 
สวัสดี สวัสดี ยินดีท่ีพบกัน 
เธอและฉับพบกัน สวัสด ี  

 
2. เพลง รถอีแตน 
แตน ๆ ๆ ขับรถอีแตนถือพวงมาลัย 
ขับไปขับมาเล้ียวซาย  ขับไปขับมาเล้ียวขวา 
รถขางหนาเบรกเอ่ียด จึก ๆ ๆ 

 
3. เพลง Chase your cares away 
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การทดลองคร้ังท่ี 8 

 

เร่ือง  การฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรี 
วัตถุประสงค ฝกฝนทักษะการฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรีนําไปสูจินตนาการในการ
สรางสรรคทาทาง 
เวลา 30 นาที 
อุปกรณ 

1. แทมบูรีน 
2. เคร่ืองเสียง 
3. กระดาน  

วิธีการทดลอง 
1. ขั้นนํา 

ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง สวสัดี และเพลง 
รถตุกๆ หลังจากนั้นผูวจิัยบอกจุดประสงคกับนักเรียนทราบ 

2. ขั้นฝก 
2.1  ผูวิจัยเปดเพลง The Gardener ท่ีความเร็ว 80 bpmใหนักเรียนฟง แลวผูวิจัยใชคําถาม

เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนกัเรียนตอบ โดยหลังจากท่ีเราไดฟงเพลงแลว
นักเรียนคิดถึงใคร ทําอะไร ท่ีไหน หลังจากนั้นใหนกัเรียนบอกถึงจินตนาการของแตละคนออกมอ
ยางรวดเร็ว โดยผูวิจยัจะเขียนลงบนกระดาน เพื่อใหนักเรียนทุกคนมองเห็น แลวผูวิจยัจดบันทึก
เอาไว 

2.3 ผูวิจัยทบทวนส่ิงท่ีนักเรียนจินตนาการไปอีกคร้ังหนึ่ง แลวผูวิจยัใหคําแนะนําตอ
จินตนาการนัน้ 

3. ขั้นสรุป  
ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเหน็ โดยผูวจิัยเปนผูถามนํา หลังจากนั้นผูวิจยั

สรุปเพิ่มเติมใหนักเรียนฟง 
 
การประเมินผล  สังเกตจากการตอบคําถามของนักเรียน 
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เอกสารประกอบการทดลองคร้ังท่ี 8 
 

1. เพลง สวัสดี 
สวัสดี สวัสดี ยินดีท่ีพบกัน 
เธอและฉับพบกัน สวัสด ี  

 
2. เพลง รถตุกๆ 
รถตุกๆ บรรทุกถาน 
เล้ียวซายข้ึนสะพาน เล้ียวขวาข้ึนสะพาน 
ชักกระตุก ๆ ๆ 

 
3. เพลง The Gardener 
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การทดลองคร้ังท่ี 9 

 

เร่ือง  การสรางจินตนาการ 
จุดประสงค  สามารถใชจินตนาการในการสรางสรรคทาทางการเคล่ือนไหวภายนอกได 
เวลา 30 นาที 
อุปกรณ 

1. แทมบูรีน 
2. กระดาน  

วิธีการทดลอง 
1. ขั้นนํา 

ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง สวสัดี และเพลง รถตุกๆ 

หลังจากนัน้ผูวิจัยบอกจดุประสงคกับนักเรียนทราบ  
2. ขั้นฝก 

2.1 ผูวิจัยนาํขอมูลท่ีจดบันทึกไวจากการทดลองคร้ังท่ี 8 ทบทวนใหนกัเรียนฟงอีกคร้ัง
หนึ่ง แลวใหนกัเรียนแตละคนท่ีจินตนาการทาทางการเคล่ือนไหวของตนเอง แลวผูวจิัยใชคําถาม
เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนกัเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหว โดยใหนักเรียน
จินตนาการทาทางการเคล่ือนไหวใหหลากหลาย แปลกแตกตางจากความคิดของคนอ่ืน แลวผูวจิัย
ใหนกัเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหวตามท่ีจินตนาการไวทีละคนตามลําดับ แลวผูวิจัยจดบันทึก
เอาไว 

2.2 ผูวิจัยคัดเลือกทาทางการเคล่ือนไหวของนักเรียน โดยเลือกนักเรียนจํานวน 2 คน มา
นําเสนอทาทางการเคล่ือนไหวหนาช้ัน และผูวิจยัใหคําแนะนําตอทาทางการเคล่ือนไหวน้ัน 

3. ขั้นสรุป 
ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเหน็ โดยผูวจิัยเปนผูถามนํา หลังจากนั้นผูวิจยัสรุป

เพิ่มเติมใหนักเรียนฟง 
 

การประเมินผล 
สังเกตจากการแสดงทาทางการเคล่ือนไหวที่หลากหลาย แปลกแตกตางจากความคิดของ

คนอ่ืนของนักเรียน 
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เอกสารประกอบการทดลองคร้ังท่ี 9 
 

1. เพลง สวัสดี 
สวัสดี สวัสดี ยินดีท่ีพบกัน 
เธอและฉับพบกัน สวัสด ี  

 
2. เพลง รถตุกๆ 
รถตุกๆ บรรทุกถาน 
เล้ียวซายขึ้นสะพาน เล้ียวขวาข้ึนสะพาน 
ชักกระตุก ๆ ๆ 
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การทดลองคร้ังท่ี 10 

 
เร่ือง การเคล่ือนไหวภายนอก 
วัตถุประสงค สามารถสรางสรรคทาทางการเคล่ือนไหวภายนอกประกอบจังหวะดนตรีได 
เวลา  30 นาที 
อุปกรณ 

1. แทมบูรีน 
2. เคร่ืองเสียง 
3. กระดาน  

วิธีการทดลอง 
1. ขั้นนํา 
ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง สวสัดี และเพลง รถตุกๆ 

หลังจากนัน้ผูวิจัยบอกจดุประสงคกับนักเรียนทราบ  
2. ขั้นฝก 

2.1 ผูวิจัยนาํขอมูลท่ีจดบันทึกไวจากการทดลองคร้ังท่ี 8 และ 9 ทบทวนใหนักเรียนอีก
คร้ังหนึ่ง แลวใหนกัเรียนแตละคนแสดงทาทางการเคล่ือนไหว แลวผูวจิัยใชคําถามเกีย่วกับความคิด
สรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหว โดยใหนักเรียนแสดงทาทางการ
เคล่ือนไหวจากจินตนาการใหมาก และมีความแปลกแตกตางจากความคิดของคนอ่ืน แลวผูวจิัยให
นักเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหวประกอบเพลง The Gardener โดยแบงอัตราความเร็วออกเปน 2 
ระดับ คือ ความเร็ว 80 bpm และ 120 bpm ทีละคนตามลําดับ 

2.3 ผูวิจัยคัดเลือกทาทางการเคล่ือนไหวของนักเรียน โดยเลือกนักเรียนจํานวน 2 คน มา
นําเสนอทาทางการเคล่ือนไหวหนาช้ัน และผูวจิยัใหคําแนะนําตอทาทางการเคล่ือนไหวน้ัน 

3. ขั้นสรุป  
ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเหน็ โดยผูวจิัยเปนผูถามนํา หลังจากนั้นผูวิจยั

สรุปเพิ่มเติมใหนักเรียนฟง 
 
การประเมินผล  

สังเกตจากจํานวนและความแปลกแตกตางจากความคิดของคนอ่ืนของทาทางการ
เคล่ือนไหวของนักเรียน ประกอบกับอัตราความเร็วของเพลงท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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เอกสารประกอบการทดลองคร้ังท่ี 10 
 

1. เพลง สวัสดี 
สวัสดี สวัสดี ยินดีท่ีพบกัน 
เธอและฉับพบกัน สวัสด ี  

 
2. เพลง รถตุกๆ 
รถตุกๆ บรรทุกถาน 
เล้ียวซายข้ึนสะพาน เล้ียวขวาข้ึนสะพาน 
ชักกระตุก ๆ ๆ 
 
3. เพลง The Gardener 
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การทดลองคร้ังท่ี 11 

 

เร่ือง  การฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรี การสรางจินตนาการ และการเคล่ือนไหวภายนอก 
วัตถุประสงค ฝกฝนทักษะการฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรีนําไปสูจินตนาการในการ
สรางสรรคทาทางการเคล่ือนไหวภายนอกประกอบจังหวะดนตรไีด 
เวลา  30 นาที 
อุปกรณ 

1. แทมบูรีน 
2. เคร่ืองเสียง 
3. กระดาน  

วิธีการทดลอง 
1. ขั้นนํา 

ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง สวสัดี หลังจากนัน้
ผูวิจัยบอกจุดประสงคใหนกัเรียนทราบ 

2. ขั้นฝก 
2.1  ผูวิจัยเปดเพลง The Snowman ท่ีความเร็ว 80 bpm ใหนักเรียนฟง แลวผูวิจยัใชคําถาม

เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนกัเรียนตอบ โดยหลังจากท่ีเราไดฟงเพลงแลว
นักเรียนคิดถึงใคร ทําอะไร ท่ีไหน หลังจากนั้นใหนกัเรียนบอกถึงจินตนาการของแตละคนออกมา
อยางรวดเร็ว โดยผูวจิัยจะเขียนลงบนกระดาน เพื่อใหนักเรียนทุกคนมองเห็น แลวผูวิจยัทบทวนส่ิง
ท่ีนักเรียนจินตนาการไปอีกคร้ัง 

2.2 ผูวิจัยใหนกัเรียนแตละคนท่ีจินตนาการทาทางการเคล่ือนไหวของตนเอง แลวผูวจิัยใช
คําถามเกี่ยวกบัความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหว โดยให
นักเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหวจากจนิตนาการใหมาก และมีความแปลกแตกตางจากความคิด
ของคนอ่ืน แลวผูวิจยัใหนักเรียนแตละคนแสดงทาทางการเคล่ือนไหวประกอบเพลง “The 
Snowman” โดยแบงอัตราความเร็วออกเปน 2 ระดับ คือ ความเร็ว 80 bpm และ 120 bpm ทีละคน
ตามลําดับ 

3. ขั้นสรุป  
ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเหน็ โดยผูวจิัยเปนผูถามนํา หลังจากนั้นผูวิจยั

สรุปเพิ่มเติมใหนักเรียนฟง 
 
การประเมินผล  สังเกตจากการตอบคําถามจํานวนและความแปลกแตกตางจากความคิดของคนอ่ืน
ของทาทางการเคล่ือนไหวของนักเรียน ประกอบกับอัตราความเร็วของเพลงท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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เอกสารประกอบการทดลองคร้ังท่ี 11 
 

1. เพลง สวัสดี 
สวัสดี สวัสดี ยินดีท่ีพบกัน 
เธอและฉับพบกัน สวัสด ี  

 
2. เพลง The Snowman 
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การทดลองคร้ังท่ี 12 

 
เร่ือง  การฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรี การสรางจินตนาการ การเคล่ือนไหวภายนอก และ
ปจฉิมนิเทศ 
วัตถุประสงค ฝกฝนทักษะการฟงเพื่อแปลความหมายของดนตรีนําไปสูจินตนาการในการ
สรางสรรคทาทางการเคล่ือนไหวภายนอกประกอบจังหวะดนตรี และเพื่อใหนกัเรียนสรุปความรูท่ี
ไดจากการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ เพื่อไปพัฒนาความคิดสรางสรรค 
เวลา  30 นาที 
อุปกรณ 

1. แทมบูรีน 
2. เคร่ืองเสียง 
3. กระดาน 

วิธีการทดลอง 
1. ขั้นนํา 

ผูวิจัยเตรียมความพรอมนักเรียน โดยใชกจิกรรมเขาจังหวะเพลง สวสัดี หลังจากนัน้
ผูวิจัยบอกจุดประสงคใหนกัเรียนทราบ 

2. ขั้นฝก 
2.1  ผูวิจัยเปดเพลง Arm Movement ท่ีความเร็ว 80 bmp ใหนกัเรียนฟง แลวผูวิจยัใช

คําถามเกี่ยวกบัความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนตอบ โดยหลังจากท่ีเราไดฟงเพลงแลว
นักเรียนคิดถึงใคร ทําอะไร ท่ีไหน หลังจากนั้นใหนกัเรียนบอกถึงจินตนาการของแตละคนออกมา
อยางรวดเร็ว โดยผูวจิัยจะเขียนลงบนกระดาน เพื่อใหนักเรียนทุกคนมองเห็น แลวผูวิจยัทบทวนส่ิง
ท่ีนักเรียนจินตนาการไปอีกคร้ัง 

2.2 ผูวิจัยใหนกัเรียนแตละคนท่ีจินตนาการทาทางการเคล่ือนไหวของตนเอง แลวผูวจิัยใช
คําถามเกี่ยวกบัความคิดสรางสรรคเราความสนใจใหนักเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหว โดยให
นักเรียนแสดงทาทางการเคล่ือนไหวจากจนิตนาการใหมาก และมีความแปลกแตกตางจากความคิด
ของคนอ่ืน แลวผูวิจยัใหนักเรียนแตละคนแสดงทาทางการเคล่ือนไหว ประกอบเพลง Arm 
Movement โดยแบงอัตราความเร็วออกเปน 2 ระดับ คือ ความเร็ว 80 bpm และ 120 bpm ทีละคน
ตามลําดับ 

3. ขั้นสรุป  
3.1 ผูวิจัยใหนกัเรียนสรุปรวบรวมความคิดเห็น โดยผูวิจยัเปนผูถามนํา หลังจากนัน้ผูวิจัย

สรุปเพิ่มเติมใหนักเรียนฟง 
3.2 ผูวิจัยตอบขอซักถามในส่ิงท่ีนักเรียนยงัไมเขาใจ  
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3.3 ผูวิจัยใหนกัเรียนชวยกันบอกประโยชนท่ีไดรับจากการเขาทดลองในคร้ังนี้ และผูวิจัย
สรุปเพิ่มเติม 

3.4 ผูวิจัยกลาวขอบใจนักเรียนในกลุมทดลอง ท่ีใหความรวมมือในการทดลอง และกลาว
ปดการทดลอง 

 
การประเมินผล  

1. สังเกตจากการตอบคําถามจํานวนและความแปลกแตกตางจากความคิดของคนอ่ืนของ
ทาทางการเคล่ือนไหวของนกัเรียน ประกอบกับอัตราความเร็วของเพลงที่เปล่ียนแปลงไป 

2. สังเกตความสนใจ และความต้ังใจของนกัเรียนท่ีมีตอการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ
ออรฟ  

3. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การซักถาม และการสรุปของนักเรียนท่ีไดรวมการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ  

 
เอกสารประกอบการทดลองคร้ังท่ี 12 

 
1. เพลง สวัสดี 
สวัสดี สวัสดี ยินดีท่ีพบกัน 
เธอและฉับพบกัน สวัสด ี  

 
2. เพลง Arm Movement 
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ตาราง 7  แสดงคะแนนเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวยั กอนและหลัง

ไดรับการใชกจิกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 
 

คนท่ี      กอนทดลอง       หลังทดลอง      ผลตาง           R+           R- 

   1               0               13           13            7            0 
   2               0               18           18            8            0 
   3               4               11             7            2            0 

   4               5               16           11            6            0 
   5               5               10             5            1            0 
   6               6               15             9            4            0 
   7               7               15             8            3            0 
   8               8               18           10            5            0 
     Mdn   =  5.0     Mdn   =  15.0    Ʃ R+  =  36   Ʃ R- =  0 

     Q.D.   =  3.0     Q.D.   =  2.5    

 
                                                                       T   =   0 ** 

                                                     ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ตาราง 8 แสดงคะแนนเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดบัปฐมวัย กอนและหลัง

ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ 
 

คนท่ี      กอนทดลอง       หลังทดลอง      ผลตาง           R+           R- 

   1               0                 0           0             2            0 
   2               2                 0          -2            0            1 
   3               4                 8           4            5.5            0 
   4               5                 5           0            2            0 
   5               6                 9           3            4            0 
   6               7                 6          -1            0            2 
   7               8                 8           0            2            0 
   8               8               12           4            5.5            0 
     Mdn   =  5.5     Mdn   =  7.0    Ʃ R+  =  21   Ʃ R- =  3 

     Q.D.   =  2.5     Q.D.   =  4.0    

 
                                                                           T   =   3 * 

                                                     * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 9 แสดงผลตางของคะแนนเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับปฐมวัย ท่ี

ไดรับการใชกจิกรรมดนตรีตามแนวคิดของออรฟ กับนกัเรียนท่ีไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรี
ตามแนวคิดของออรฟ 

 

   
คนท่ี 

                      กลุมทดลอง     
คนท่ี 

                       กลุมควบคุม 
  กอน
ทดลอง 

  หลัง
ทดลอง 

  ผลตาง   
อันดับ 

  กอน
ทดลอง 

  หลัง
ทดลอง 

  
ผลตาง 

  
อันดับ 

   1      0    13    13     15    1      0      0      0      4 
   2      0    18    18     16    2      2      0     -2      1 
   3      4    11      7     10    3      4      8      4      7.5 
   4      5    16    11     14    4      5      5      0      4 
   5      5    10      5       9    5      6      9      3      6 
   6      6    15      9     12    6      7      6     -1      2 
   7      7    15      8     11    7      8      8      0      4 
   8      8     18    10     13    8      8     12      4      7.5 
                   Mdndiff =  9.5 Ʃ R1 = 

   100 

                  Mdndiff =  0.0 Ʃ R2 = 
   36                    Q.Ddiff  =  2.0                   Q.Ddiff  =  2.0 

 
                                                                   U   =   -8 ** 

                                                     ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

                                     U1  = n1 n2   + n1(n1 -1)/ 2 - Ʃ R1    = 64 + 28 -100  =   -8 

                                     U2  = n1 n2   + n2(n2 -1)/ 2 – Ʃ R2    = 64 + 28 -36    =  56 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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