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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 

ของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี โดยให้นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  
และมีจำานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 ที่กำาลังศึกษาในรายวิชาภาษาไทย 
เพือ่การสือ่สาร ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2563 จำานวน 49 คน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัย เชิงทดลอง
ข้ันต้นแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบหลังเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ดนตร ี2) แบบทดสอบความสามารถในการเขยีนภาษาไทยเชงิสรา้งสรรคข์องนกัศกึษา 3) แบบวัดความพึง
พอใจของนักศกึษาทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ดนตร ีวเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน 
มาตรฐาน และค่าร้อยละ 

ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษามีความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี เฉลี่ย 22.55 คิดเป็นร้อยละ 75.17 ของคะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.48 และมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 75.51 ของจำานวน
นกัศึกษาทัง้หมด และนักศกึษาทีไ่มผ่า่นเกณฑ ์12 คน คดิเปน็รอ้ยละ 24.49 ของจำานวนนกัศกึษาทัง้หมด
ซ่ึงสงูกวา่เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใชด้นตร ีในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากที่สุด (  = 4.52, S.D. = 0.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
ตัวผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.77, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่
ในระดับมากที่สุด (  = 4.62, S.D. = 0.61) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการใช้สื่อการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมาก (  = 4.28, S.D. = 0.81) ตามลำาดับ

คำ�สำ�คัญ: ความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี ทักษะ
การเขียน
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Abstract
The objectives of the present research study were 1) to study first year students’ 

creativeThai language writing ability through the use of Melodic Approach so that the students 
made a mean score of 70% of the full marks or better, and at least 70% of the group passed 
the criterion and 2) to study the students’ satisfaction with learning activities through the use 
of Melodic Approach. The target group consisted of 49 first year students in the 2 semester, 
academic year 2020 The research model is a single group pre-experimental design, with a 
one-shot case study. Tools used research consist of 1) Lesson Plan method, with a duration 
of 12 hours, 2) an essay type of learning achievement test on Thai language creative writing 
ability and 3) students’ satisfaction towards the learning teaching model Melodic Approach. 
Data analysis was done by finding the mean, standing deviation and percentage.

 The research results found that 

 1) The students made an average of 22.55 equaling to 75.17 percent of the full 
marks on creative Thai language writing ability, There were a total of 37 students which 
passed, equaling to 75.51 percent passed the passing criterion of 70% which is higher than 
the prescribed criterion of 70% ; and 2. The students, as a whole, expressed a “highest” 
level of satisfaction with learning activities based on the Melodic Approach (  = 4.52, S.D. 
= 0.67) and when considering each aspect found that the aspect with the highest average 
score is teacher, (  = 4.77, S.D. = 0.44) learning activities (  =4.62, S.D. = 0.61) with the 
lowest score is teaching material at a high level (  = 4.28, S.D. = 0.81)
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บทนำา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เดิมคือ

วิทยาลัยครูสุรินทร์ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในสังกัดกรมการฝึกหัด
ครู กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 
แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และได้จัดตั้งเป็นสถาบัน
ราชภัฏสุรินทร์ แทนวิทยาลัยครูสุรินทร์ ตาม 

พระราชบญัญตัสิถาบนั ราชภฏั พ.ศ. 2538 ตัง้แต ่
วนัที ่25 มกราคม พ.ศ. 2538 และไดร้บัการยกฐานะ 
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่ 
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยปัจจุบันมหา
วทิยาลยัราชภสัรุนิทรม์สีว่นราชการทีร่บัผดิชอบใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6 คณะ ได้แก่ 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai 
for Communication รหัส 1501103 เป็น
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งตระหนักถึงความสำาคัญของ
ภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะการศึกษาปัญหาและแนวทาง
แก้ไขปัญหาในการสื่อสารในด้านหลักภาษาไทย 
การฟัง ดู พูด การอ่าน รวมทั้งการเขียนซ่ึงการ
เขียนเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความสำาคัญมากเป็น
อย่างย่ิง เพราะเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้  
ความคิด และใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงได้ 
อัจฉรา วงศ์โสธร (2540) ได้กล่าวถึงการเขียนไว้
ว่า “การเขียนเป็นทักษะที่สื่อสารได้ผ่านกาลเวลา
และสถานที่โดยที่เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดความ
รู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ความต้องการของเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน สามารถใช้บันทึกประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม วิวัฒนาการของสังคมและวิทยาการ
ในแขนงต่างๆ หน้าที่ทางการเขียนจึงมีนัยทั้งอดีต 
ปจัจุบันและอนาคต การเขยีนจงึมคีวามเปน็อมตะ
ที่มีความเป็นสากล”

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร Thai for Communication  
รหัส 1501103 โดยเฉพาะทักษะการเขียนเป็น
ทักษะที่มีความซับซ้อน ซึ่งยากกว่าการฟัง การ
พูด และการอ่านเพราะผู้เขียนต้องมีความรู้ดี รู้จัก
คำาศัพท์มาก มีความสามารถในการสังเคราะห์ 
เรียบเรียงถ้อยคำาทุกประโยคให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์และสื่อความหมายได้ชัดเจนตามที่ 
ผู้เขียนต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ที่นอกจากจะสื่อความหมายให้ผู้อื่น
เข้าใจแล้วจะต้องมีศิลปะในการเขียนด้วย กล่าว
คือ มีกลวิธีในการเขียน รู้จักถ่ายทอดความคิด
จนิตนาการและภาษาได้สละสลวยประทบัใจผูอ่้าน 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์มีจุดหมายเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ทางด้านความคิด ความรู้สึก และการกระ
ทำา รวมทั้งส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์ การเขียน
เชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้แสดงความ
รู้สึกนึกคิดของตนเองออกมาเป็นถ้อยคำา เสริม
สร้างทักษะการเขียนพร้อมกับเสริมสร้างความคิด  
จินตนาการ ความมั่นใจในการใช้ภาษา และ
ส่งเสริมให้ผู้เขียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
เนื่องจากผู้เขียนได้แสดงออกทางความคิดอย่าง
อิสระและได้เขียนในสิ่งที่ตนสนใจอย่างแท้จริง  
นอกจากนี้ทักษะการเขียน และทักษะความคิด
สร้างสรรค์เป็นทักษะที่มีความสำาคัญจำาเป็น และ
เป็นทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตใหม่หรือทักษะ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ทีผู้่เรยีนทกุคนจะตอ้งม ี 
อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นที่ตระหนักว่าการเขียน
เชิงสร้างสรรค์เป็นทักษะที่มีความสำาคัญจำาเป็น ที่
นักศึกษาควรได้รับการฝึกฝน แต่จากสภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทยในประเทศไทยพบว่าการ
สอนทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ยัง
ถือว่าเป็นเรื่องยากและมีอุปสรรคหลายอย่าง ครู
ผู้สอนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะที่จำาเป็น
ในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพราะมุ่งเน้นให้
ความสำาคัญกับระดับสติปัญญาหรือการพัฒนา
ดา้นวชิาการมากกวา่ความคดิสรา้งสรรค ์จงึสง่ผล
ให้การสอนเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ไม่ได้รับ
การสนับสนุนหรือให้ความสำาคัญเท่าที่ควรจะเป็น 
พเยาว์ ทกัษณิ (2523) นอกจากนีย้งัเน้นผลงานที่
ยดึความถูกตอ้งของรปูแบบการเขยีนและกฎเกณฑ ์
ทางภาษามากเกินไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยส่งเสริม
ให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ ในทางตรง
กันข้ามกลับส่งผลให้ขาดความมั่นใจในความรู้ 
ความคดิ ไมก่ลา้แสดงออก เพราะขาดการกระตุน้ 
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และขาดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เหมาะสมที่จะเร้าความสนใจและความ
คิดของนักศึกษา ทำาให้นักศึกษาเกิดเจตคติท่ีไม่ดี 
ต่อการเขียนโดยรู้สึกว่าการเขียนเป็นเรื่องที่ยาก
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และเบ่ือหน่ายในที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้
การสอนเขยีนเชงิสรา้งสรรค์ไมบ่รรลุผลสำาเรจ็ตาม
จุดมุ่งหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ริ นทร์  เป็น
มหาวิทยาลัยมาตรฐานสากลที่ได้พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication รหัส 1501103 มา
อย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพและจากการสัมภาษณ์
อาจารยผ์ูส้อนในสาขาวิชาภาษาไทย รายวชิาภาษา
ไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication  
รหัส 1501103 พบว่านักศึกษามีปัญหาด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งทักษะ
การเขียนภาษาไทย เป็นทักษะที่นักศึกษาประสบ
ปัญหามากที่สุด ได้แก่ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน การเขียนงานวิชาการทางภาษาไทยไม่
สอดคล้องกับสิ่งท่ีอาจารย์ผู้สอนกำาหนด การใช้
รูปคำาไม่ถูกต้อง การเขียนประโยคมีความหมาย
ไม่ชัดเจน การเขียนตกหล่น สาเหตุของปัญหาดัง
กล่าวคือ นักศึกษาขาดทักษะการเขียน ขาดความ
คิดสร้างสรรค์ที่นำาไปสู่การเขียน ขาดความเข้าใจ
ในการใชไ้วยากรณ ์ขาดทกัษะในการเขยีนประโยค 
ขาดความเข้าใจในการใช้คำาชนิดต่างๆ ปัญหาท่ี
เกดิขึน้ส่งผลใหนั้กศกึษาไมม่แีรงจงูใจในการเขยีน
ไทย และมีเจตคติทีไ่มดี่ตอ่การเขยีนภาษาไทยโดย
มองว่าเป็นสิ่งที่ยากและน่าเบื่อหน่าย (ศิรประภา  
สันตะวงค์  อาจารย์ประจำาสาขาภาษาไทย 
สัมภาษณ์ 9 พฤศจิกายน 2563)

จากการศึกษาเอกสารและงานวิ จัย
ที่เ ก่ียวข้องพบว่าการสอนที่ ช่วยพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริม
บรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความผ่อนคลาย อัน
จะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี  

ตามแนวคิดของ Cranmer and Laroy (1992) 
ซึ่ ง เป็นการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ดนตรี
และเพลงในกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งหมด 
4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1) Introduction Step  
ข้ันที่  2) Thinking Practice Step ข้ันที่   
3) Writing Step ข้ันที ่4) Sharing Step เสียงของ
ดนตรีและเพลงช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ผ่อนคลาย มีความสุขในการเรียน และเกิดความ
คิดสร้างสรรค์ สามารถจินตนาการได้อย่างอิสระ 
นักศึกษาจึงสามารถเขียนออกมาได้อย่างอิสระ
และสร้างสรรค์ได้ เมื่อนักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย 
ขณะเขียนจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกและ
เกิดความพึงพอใจต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ต่อ
บรรยากาศในช้ันเรียน และต่อการจัดการเรียนรู้
โดยรวม สชุาดา คอ็กซ ์(2550) ไดท้ำาการวจิยัเรือ่ง
การพฒันาความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษ
เชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ผลการวจิยัสรปุ
ไดด้งันี ้1) ความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษ
เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ในระหว่างที่ได้รับการสอนเขียนภาษาอังกฤษ 
เชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี 
และเมื่อจบภาคการศึกษา คะแนนเฉลี่ยการเขียน
ภาษาองักฤษเชงิสรา้งสรรคข์องนักเรยีนคอื 83.66 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ดีมากที่ตั้งไว้ 2) นักเรียนมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อบรรยากาศในชั้นเรียนหลังจากได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี

จะเห็นได้ ว่าลักษณะของการจัดการ 
เรียนรู้โดยใช้ดนตรี มีความเหมาะสมที่จะนำามา
ใช้ในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากกิจกรรมดนตรีจะช่วย
พฒันาสมองซกีซา้ยและขวาใหท้ำางานอยา่งสมดลุ  
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นอกจาก น้ีขณะฟังดนตรีนั กศึกษาจะรู้ สึ ก 
ผ่อนคลาย ปล่อยความคิดจินตนาการไปตาม
บทเพลง มีความสุขในการเรียน ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาความสามารถในการเขียนภาษา
ไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้วยการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชด้นตร ีและศกึษาความพงึพอใจ 
ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ดนตรี โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น  
รูปแบบกลุ่มเดียว เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถใน
การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียน

ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี (Melodic Approach) 
โดยให้นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 70 และมีจำานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 ขึ้นไป

2. เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษา
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี (Melodic 
Approach)

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้�หม�ย

กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่กำาลังศึกษาใน
รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ห้อง 03 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 49 คน

ตัวแปรที่ศึกษ� 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 

2.1 ความสามารถในการเขียนภาษาไทย
เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา

2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการดำาเนินการวิจัย 
ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ดนตรี ได้แก่ 
แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชด้นตร ีจำานวน 3 แผน 
12 ชั่วโมง ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้พบว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด (  = 4.51)

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ได้แก่ 

2.1 แบบทดสอบความสามารถในการ
เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา แบบ
อัตนัย จำานวน 1 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
IOC เท่ากับ 1 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 
0.29-0.79 ค่าอำานาจจำาแนก (B) อยู่ระหว่าง 
0.20-0.60 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.80 และแบบสอบถามวัดความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ดนตรี จำานวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00

3. ระยะเวลาในการทำาวิจัย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนก�รวิจัย

ผู้วิจัยวางแผนดำาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
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1. ปฐมนิเทศนักศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี  
(Melodic Approach) 

2 .  ดำา เนินการจัดการโดยใช้ดนตรี   
(Melodic Approach) ที่สร้างขึ้น จำานวน 3 คาบ 
คาบละ 4 ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง โดยผู้วิจัย
เป็นผู้ดำาเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตาม
ตารางสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

3. ทดสอบความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ หลังจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้ง 3 คาบ เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง
เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว โดยใช้แบบวดัความสามารถใน
การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้น จำานวน 1 ชุด 

 4. นำาแบบวดัความพงึพอใจของนกัศกึษา
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี ให้นักศึกษา
ทำาหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 คาบ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
การวิจัย ดังนี้ 

1. ความสามารถในการเขียนภาษาไทย
เชิงสร้างสรรค์ของศึกษา

หลังจากใช้แบบทดสอบความสามารถใน
การเขยีนภาษาไทยเชิงสรา้งสรรคก์บันักศกึษากลุม่
เป้าหมายแล้ว นำาคะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ที่ประเมินโดยใช้วิธีรูบริค สกอร์ (Rubric Score) 
มารวมกันเป็นคะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักศึกษาแต่ละคน โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( )  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ 
(Percentage) แล้วนำามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ตัง้ไว ้เพือ่ตรวจสอบวา่ความสามารถของนกัศกึษา
ถึงเกณฑ์ที่กำาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 
นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจำานวนนักศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของนักศึกษา
ทั้งหมด

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี (Melodic  
Approach)

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำานวณหาค่า
เฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก
คะแนนทีไ่ด ้แลว้แปลความหมายคา่เฉลีย่ของแบบ
วัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ดนตรี (Melodic Approach) 

ผลการวิจัย
1. ผลการศกึษาความสามารถในการเขียน

ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ดนตรี (Melodic Approach)

จากการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบ
ทดสอบความสามารถการการเขียนภาษาไทย
เชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี 
(Melodic Approach) ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มลูจาก
คะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์เป็น
แบบอัตนัย จำานวน 1 ข้อผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังตารางภาพที่ 1
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ต�ร�ง 1 ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ดนตรี

จำ�นวน
นักศึกษ�
ทั้งหมด

คะแนนจ�กก�รทำ�แบบทดสอบ 
ของนักศึกษ�

จำ�นวนนักศึกษ�ที่ผ่�นและไม่ผ่�นเกณฑ์ 
ที่กำ�หนดร้อยละ 70

คะแนนเต็ม ค่�เฉลี่ย ร้อยละ  (S.D) ผ่�น ร้อยละ ไม่ผ่�น ร้อยละ

49 30 22.55 75.17 3.48 37 75.51 12 24.49

จากตารางภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า
จำานวนนักศึกษาทั้งหมด 49 คน มีคะแนนผล
การประเมินจากการทำาแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี เฉลี่ย 22.55 
คิดเป็นร้อยละ 75.17 ของคะแนนเต็มทั้งหมด 
30 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.48 
และมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.51 ของจำานวนนักศึกษาท้ังหมด 
และนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 12 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 24.49 ของจำานวนนักศึกษาทั้งหมดซึ่ง 

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ดนตรี โดยใช้
แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ตีอ่การจดัการเรียน
รู้โดยใช้ดนตรี (Melodic Approach) มีทั้งหมด 5 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านตัวผู้สอน 2) ด้านเนื้อหา 3) 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการใช้สื่อ
การเรยีนการสอน 5) ดา้นการวัดและการประเมนิ 
ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน สรุปผลปรากฏดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรีในภาพรวม 
ทั้ง 5 ด้าน

ข้อที่ ร�ยก�ร S.D. ระดับคว�มพึงพอใจ

1 ด้านตัวผู้สอน 4.77 0.44 มากที่สุด

2 ด้านเนื้อหา 4.59 0.57 มากที่สุด

3 ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.62 0.61 มากที่สุด

4 ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 4.28 0.81 มาก

5 ด้านการวัดและการประเมิน 4.36 0.96 มาก

รวม 4.52 0.67 ม�กที่สุด

จากตารางภาพที ่2 พบวา่ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี 
(Melodic Approach) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.52, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน ด้านตัวผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.77, S.D. = 0.44) ด้าน
เนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
(  = 4.59, S.D. = 0.57) ด้านการจัดการเรียน
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การสอน อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุโดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั  
(  =4.62, S.D. = 0.61) ด้านการใช้สื่อการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
(  = 4.28, S.D. = 0.81) ด้านการวัดและการ
ประเมิน อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
(  = 4.36, S.D. = 0.96)

อภิปรายผล
 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ดนตร ี(Melodic 

Approach) เป็นการนำาดนตรีและเพลงไปใช้ใน
ขั้นตอนของกิจกรรมการสอนเขียนภาษาไทยเชิง
สร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ สามารถเขียนถ่ายทอด
ความคิดและความรู้สึกออกมาเป็นตัวอักษรได้ 
เป็นบรรยากาศในช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ ลดความเครียด
และความวติกกังวล และรูส้กึปลอดภยั เมือ่ผูเ้รยีน
ไดย้นิเสยีงดนตรจีะตอบสนองตอ่เสยีงทีไ่ดย้นิโดย
การเงียบและรับฟัง เสียงของดนตรีช่วยดึงสมาธิ
และความรู้สกึของผูเ้รยีนใหอ้ยู่กบัเสยีงทีไ่ด้ยิน อนั
จะชว่ยสรา้งความรูส้กึและบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย 
ไม่เครยีด ผูเ้รียนมีความพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้สง่ผลให้
กิจกรรมการเรียนรู้ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Cranmer and Laroy, 1992) 

จากการวจิยัเรือ่งการศกึษาความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี (Melodic Approach) 
ผู้วจิยัไดน้ำาเสนอผลการวจิยัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้
มาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้

1. ผลการศึกษาการศึกษาความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี (Melodic Approach)

พบว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการ

เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์หลังจากได้รับการ 
เรียนรู้ด้วยดนตรี มีคะแนนเฉลี่ย 22.55 คิดเป็น
ร้อยละ 75.17 ของคะแนนเต็ม และมีจำานวน
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี ที่ช่วยในการ
เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์เพราะดนตรีช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียน ผ่อนคลายความตึงเครียดและ
เกิดจินตนาการในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ
มีสมาธิที่จะจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ตนเองเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ (Hodges, 2000) ที่
ไดก้ลา่ววา่เสยีงของดนตรแีละเพลงชว่ยกระตุน้ให้
ผู้เรียนเกิดความผ่อนคลายมีความสุขในการเรียน
และเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์

นอกจากนี้ งานวิจัยของชุลีวรรณ สุขโข 
(2560) ได้ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษา
อังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี ผลการ
วิจัยพบว่า1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถ 
ในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์เฉล่ีย
เท่ากับ 22.50 คิดเป็นร้อยละ 75.00 และมี
จำานวนนกัเรยีนทีผ่า่นเกณฑ ์37 คน คดิเปน็รอ้ยละ  
80.43 ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้2) นกัเรยีนมคีวาม
พงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชด้นตร ีในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุสามอนัดับแรกคอื 
ด้านครูผู้สอน รองลงมาคือด้านการจัดการเรียน
การสอนด้านเนื้อหา และด้านการใช้สื่อการเรียน
การสอนตามลำาดับ

Srinaron (2550) ไดศ้กึษาความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ด้วยการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชด้นตร ีผลการวจิยัพบวา่ผูเ้รียน
ที่ได้รับการสอนเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี มีคะแนน 
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การทดสอบสงูกวา่ผูเ้รยีนทีไ่ด้รับการจดัการเรยีนรู้
โดยใช้สื่อการสอนธรรมดา

David White (2551) ได้ทำาการวิจัย
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ดนตรี (Melodic Approach) ผลการ
วิจัยพบว่าทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนพัฒนาขึ้นและผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนดีว่าก่อนเรียน

จากการศกึษางานวจิยัดังกลา่วทัง้ในและ
ต่างประเทศสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
ดนตรี มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งในการสอนการ
เขยีนเชงิสรา้งสรรค ์เพราะชว่ยสรา้งบรรยากาศใน
ชั้นเรียนที่ผ่อนคลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข  
สนกุสนานในการเรยีนรู ้ลดความเครยีดและความ
วิตกกังวล กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถเขียนถ่ายทอดความ
คิดและความรู้สึกออกมาเป็นตัวอักษรได้ ส่งผล
ให้ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี (Melodic 
Approach) หมายถึง การสอนเขียนภาษาไทยเชิง
สร้างสรรค์โดยใช้ดนตรีในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของ Cranmer and Laroy (1992) ซึ่งจะ
ใช้ดนตรีใน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1) Introduction 
Step ข้ันท่ี 2) Thinking Practice Step และ 
ขั้นที่ 4) Sharing Step การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ดนตร ี(Melodic Approach) มทีัง้หมด 4 ขัน้ตอน 
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

 ขั้นที่ 1 Introduction Step ในขั้น
นำา ครูผู้สอนเปิดดนตรีหรือเพลงก่อนที่นักศึกษา
จะมาถึงห้องเรียนประมาณ 5-10 นาทีเพื่อเตรียม
บรรยากาศในการเรียนและกระตุ้นความรู้สึกของ
นกัศกึษาใหม้คีวามผอ่นคลายและอยากเรยีน เมือ่

สงัเกตเหน็ว่านกัศกึษาอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะเรยีน
แล้วครูปิดเสียงดนตรี จากนั้นครูกำาหนดหัวข้อ
หรือประเด็นที่จะให้นักศึกษาเขียน แล้วนำาเสนอ
รูปภาพ ภาพวาด หรือสื่ออื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับหัวข้อหรือประเด็นนั้นๆ แล้วนักศึกษาช่วยกัน
ระดมคำาศัพท์ภาษาไทยที่เห็นว่ามีความเก่ียวข้อง
กับหัวข้อและรูปภาพที่ครูกำาหนดให้ และดนตรี
หรือเพลงที่ใช้ในข้ันตอนนี้ต้องเป็นที่นิยม เป็นที่
สนใจและเหมาะสมกับวัยของนักศึกษาเป็นหลัก 
เพราะจะสามารถกระตุ้นความสนใจและความ
รูส้กึของนกัศกึษาได ้เช่น popular music ซึง่ผูวิ้จยั
เลือกดนตรีและเพลงด้วยตนเอง ในขั้นนี้ผู้เรียน
จะมีความสนใจเป็นอย่างมากที่จะอยากเรียนรู้ว่า
เรือ่งทีจ่ะไดเ้รยีนเปน็เรือ่งเกีย่วกบัอะไร และจะนัง่
ฟังเพลงอย่างนิ่งสงบ

 ขั้นที่ 2 Thinking Practice Step ครู
ผู้สอนเปิดดนตรีหรือเพลงบรรเลงคลาสสิก (เป็น
คนละเพลงกบัในขัน้ที ่1) ทีใ่หค้วามรูส้กึสอดคล้อง
กับหัวข้อที่จะให้นักศึกษาเขียน ครูผู้สอนมีหน้าที่
ทำาให้นักศึกษาทำาจิตใจให้สงบ ทำาจิตใจให้สบาย 
ไม่วิตกกังวลใดๆ โดยทำาจิตใจและร่างกายให้ 
ผ่อนคลายไปตามเสียงของดนตรีที่ได้ยิน เมื่อ
สังเกตเห็นว่านักศึกษาอยู่ในสภาพที่พร้อมแล้ว 
จึงให้นักศึกษาค่อยๆ หลับตาลงอย่างช้าๆ และ 
ผ่อนคลาย ในขณะที่เพลงก็ยังเปิดอยู่ ครูถาม
คำาถามนำาเกี่ยวกับหัวข้อที่กำาหนดโดยการพูดโดย
ใช้น้ำาเสียงที่นุ่มนวล เพื่อกระตุ้นความคิดและ
จนิตนาการของนกัศกึษา เมือ่เสยีงดนตรหีรือเพลง
จบลง ใหนั้กศกึษาลมืตาชา้ๆ ในขัน้ที ่2 นีน้กัศกึษา
มีความตั้งใจฟังเพลงอย่างนิ่งสงบและมีสมาธิ 
เกี่ยวกับเพลงที่นักศึกษาฟัง

 ขัน้ที ่3 Writing Step นกัศกึษาลงมอื
เขียนบรรยายอย่างอิสระเกี่ยวกับภาพทั้งหมด
ที่ได้เห็นในจินตนาการของตนเอง ครูกระตุ้นให้
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นกัศึกษาเขยีนออกมาโดยคำานึงถึงความสรา้งสรรค์
และความมเีอกลักษณ์เฉพาะตวัของแต่ละคนเปน็
หลัก โดยไม่กังวลถึงการสะกดคำาและไวยากรณ์
มากจนเกินไป

 ขั้นที่ 4 Sharing Step หลังจากที่
เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นสุดท้ายนี้นักศึกษา
แบ่งปันหรือนำาเสนองานของตนเองให้เพื่อนๆ ใน
หอ้งด ูอาจทำาโดยการจบัคู่แลว้แลกเปล่ียนกนัอา่น
งานของเพื่อน หรือการนำาเสนอหน้าช้ันเรียนและ
การอภิปรายกลุ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนว่าจะ
ออกแบบอย่างไร ครูผู้สอนอาจเปิดดนตรีหรือไม่
ก็ได้ โดยครูสังเกตเห็นนักศึกษามีความรู้สึกผ่อน
คลายและมีความสุขที่นำาเนอผลงานของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์ โดยมีการนำาเสนอหน้าชั้นเรียน
ในเรื่องที่ตนเองเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทั้งงานกลุ่ม 
และงานเดี่ยวดังจะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียนที่ได้ถ่ายทอดจากการเขียนสร้างสรรค์ 
ทำาให้ผู้เรียนแสดงถึงความคิดริเริ่มที่แปลกใหม่  
รูปแบบการใช้ภาษาสื่อถึงการมีจินตนาการ

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี 
(Melodic Approach)

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีจ่ะให้
ประสบความสำาเรจ็น้ัน ต้องมกีารวดัความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในรูปแบบหรือวิธีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและลักษณะของความพึงพอใจ
ในการเรียน มีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น ความ 
พึงพอใจในตัวครูผู้สอน ด้านเนื้อหา การจัดการ
เรียนการสอน สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ด้านการวัดและประเมิน และการใช้สื่อการเรียน
การสอน (สมคิด สร้อยน้ำา, 2545)

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศกึษา
ทีม่ต่ีอการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้ดนตร ีของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่กำาลังศึกษาในรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ห้อง 03 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 49 คน ผู้วิจัย 
ได้ทำาแบบสอบถามในด้าน 1) ด้านตัวผู้สอน  
2) ด้านเนื้อหา 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4) ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 5) ด้านการ
วัดและการประเมิน พบว่าพบว่าความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี 
(Melodic Approach) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด (  = 4.52, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านตัวผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.77, S.D. = 0.44) ด้าน
เนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
(  = 4.59, S.D. = 0.57) ด้านการจัดการเรียน
การสอน อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุโดยมคีา่เฉลีย่เทา่กับ 
(  = 4.62, S.D. = 0.61) ด้านการใช้สื่อการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
(  = 4.28, S.D. = 0.81) ด้านการวัดและการ
ประเมิน อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
(  = 4.36, S.D. = 0.96)

จากข้อสรุปดังกล่าวอธิปรายได้ว่า ด้าน
ครผููส้อน ครมูคีวามสนใจและใสใ่จผูเ้รยีนใหค้วาม
ช่วยเหลือและวางตัวเป็นกลางต่อผู้เรียน ทำาให้ 
ผูเ้รยีนรูส้กึอบอุน่และมคีวามสบายใจ ดา้นเนือ้หา
ที่ใช้ในการสอนมีความเหมาะสมต่อผู้เรียนไม่
ยากจนเกิดไปผู้เรียนมีพื้นฐานทางด้านการเขียน
และสามารถฝึกฝนในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้
โดยใช้จินตนาการของตนเอง ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนทำาให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการคิดจินตนาการ
เชงิสรา้งสรรคแ์ละได้ผ่อนคลายความตงึเครยีดจาก
การฟงัดนตร ีและสามารถเขยีนเชงิสรา้งสรรคเ์ปน็
เรื่องราวที่นักศึกษาได้จินตนาการด้วยภาษาของ
ตนเอง ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน เพลงที่
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ใช้นำามาเปิด ต้องเป็นเพลงที่เป็นที่นิยมและเป็นที่
น่าสนใจแก่นักศึกษารวมท้ังต้องเป็นเพลงที่ทำาให้
เกิดจินตนาการที่หลากหลายหรือให้แง่คิดที่แต่ง
ต่างกันแล้วแต่งมุมของของคนที่ฟังเพื่อที่จะให้
นกัศกึษาเกิดจนิตนาการทีห่ลากหลายแตกตา่งกนั
ตามความคิดของตน ด้านการวัดและการประเมิน 
ครูได้แจ้งผู้เรียนการที่จะได้มีการเริ่มกิจกรรมการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ และครูได้ทำาการวัดผลและ
ประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามจุด
ประสงค์ของการเรียนการสอนโดยยึดเกณฑ์การ
ใหค้ะแนนความสามารถในการเขยีนภาษาไทยเชิง
สร้างสรรค์ ของ Holmes (1993) ทั้ง 6 ด้าน ซึ่ง
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
มาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 1.ด้านการนำา
เสนอแนวคดิ 2.ดา้นการเช่ือมโยงความคดิ 3. ด้าน
โครงสร้างของเรื่อง 4. ด้านรายละเอียดสนับสนุน
ประเด็น 5. ด้านการสรุปเรื่อง 6. ด้านภาษาและ
ไวยากรณ์ 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องงานวิจัย
ของสุชาดา คอกซ์ (2550) ที่ได้ทำาวิจัยเรื่องการ
พัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี  
และทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อบรรยากาศใน 
ชัน้เรยีน ซึง่พบวา่ความสามารถในการเขยีนภาษา
อังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเน่ืองในระหว่างที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี

สุพรรณิการ์ สุทธหลวง (2551) ศึกษา
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับก้าวหน้าหลังจาก
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หมวกคิด 6 ใบ และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนด้วย
กิจกรรมหมวกคิด 6 ใบ เกี่ยวกับบรรยากาศใน
ชั้นเรียนก่อนและหลังการทดลองของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  
ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ที่มีพัฒนาการที่ดีข้ึน 
และผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ระดับคุณภาพปานกลาง และ
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่เก่ียวกับบรรยากาศชั้น
เรียนหลังการทดลองพบว่าบรรยากาศช้ันเรียนมี
ความเหมาะสมมากกว่าก่อนการทดลอง

จึงกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ดนตรี (Melodic Approach) เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพทาง
ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากทำาให้ผู้
เรียนเกิดความผ่อนคลายความตึงเครียดโดยการ
ฟังเพลง และนำาให้ผู้เรียนมรสมาธิจิตใจจดต่อที่
การฟังเพลง ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความคิดและ
มีจินตนาการการและถ่ายทอดออกมาเป็นงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลายของแต่ละบุคคล 
อีกท้ังทำาให้ผู้เรียนมีความรู้สึกสนุกสนานและไม่มี
ความอึดอัดที่จะนำาเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน ส่ง
ผลให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอในรายวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารและเกิดทัศนคติที่ดีต่อ ครูผู้สอน
และใหค้วามรูส้กึเชงิบวกตอ่บรรยากาศในช้ันเรียน
และในกิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาหรือ 
ผูส้นใจนำารูปแบบไปใชเ้ปน็แนวทางในการปรับปรงุ
การเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการศึกษา
ดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะในก�รจัดกิจกรรมก�ร
เรียนก�รสอน

1.1 การนำารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
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โดยใช้ดนตรไีปใช้ ครผูู้สอนควรเตรยีมความพรอ้ม
เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดลำาดับ 
ข้ันตอนโดยใช้ดนตรี รวมไปถึงการเตรียมความ
พร้องทางด้านสื่อการสอน อุปกรณ์

1.2 ในการเลือกบทเพลงประกอบการ
สอนเพื่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครูผู้สอนควร
เลือกบทเพลงที่น่าสนใจและมีความเหมาะกับวัย
ผู้เรียนเพื่อทำาให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการและความ
คิดสร้างสรรค์

1.3 ในด้านการจัดกิจกรรม ครูควร
กระชบัเวลาในขัน้อืน่ๆ แต่เพ่ิมเวลาในขัน้การเขยีน
เชิงสร้างสรรค์ เน่ืองจากการพัฒนาการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ความต้องใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไป
จึงจะส่งผลให้การเขียนที่มีประสิทธิภาพ

1.4 ครูผู้สอนควรให้ความช่วยเหลือ 
ผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านการเขียน โดยให้คำา
แนะนำาปรกึษาเพิม่เติมเมือ่ผูเ้รยีนมขีอ้คำาถามหรอื
ขอสงสัยในการเขียนเชิงสร้างสรรค์

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รทำ�วิจัยคร้ัง
ต่อไป

2.1 ควรมกีารศกึษาหรอืวจิยัโดยใชด้นตร ี
กับการพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการคิด
วิเคราะห์

2.2 ควรมีการศึกษาหรือวิจัยในลักษณะ
เดียวกันในระดับชั้นอื่นๆ และกลุ่มอื่นๆ สาระ
อื่นๆ โดยปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัย 
ผู้เรียนและระดับชั้นที่สอน
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