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การจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ เพือ" พัฒนานาฏยประดิษฐ์ เชิ งสร้ างสรรค์
สํ าหรับนักเรียนชั, นมัธยมศึกษาปี ที" 2
INSTRUCTIONAL ON SYNECTICS MODEL FOR THE DEVELOPMENT
OF CREATIVITY SKILL IN CHOREOGRAPHY FOR GRADE 8 STUDENTS
ชุลีรัตน์ ลํานาค 1, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ทธิ พร บุญส่ ง 2
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
อาจารย์ทีปรึ กษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุ ประสงค์เพีอ 1) เพือพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการสอนแบบ
ซิ นเนคติ กส์ เพือพัฒนานาฏยประดิ ษฐ์เชิ งสร้ างสรรค์ 2) เพือเปรี ยบเที ยบนาฏยประดิ ษฐ์เชิ งสร้ างสรรค์
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอนแบบซิ นเนคติกส์ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2/1 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนมัธยมสาธิ ตวัดพระศรี มหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน 22 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
รู ปแบบการสอนแบบซิ นเนคติกส์ เพือพัฒนานาฏยประดิษฐ์เชิ งสร้างสรรค์ 2) แบบวัดทักษะนาฏยประดิษฐ์
เชิ งสร้างสรรค์ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลีย ( x ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สถิติทีใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย Independent samples (T-Test)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการสอนแบบซิ นเนคติ กส์
เพือพัฒนานาฏยประดิ ษฐ์เชิ งสร้ างสรรค์ โดยผูเ้ ชี ยวชาญพิจารณาดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00
2) ประสิ ทธิ ภาพแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการสอนแบบซิ นเนคติกส์ สําหรับการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์นาฏยประดิ ษฐ์E /E เท่ากับ 80.18/82.50 3) จากการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพือส่ งเสริ ม
ทักษะนาฏยประดิ ษฐ์ โดยใช้ตามรู ปแบบการสอนแบบซิ นเนคติกส์ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
หลังเรี ยนมีผลสัมฤทธิU ทางการเรี ยนเพิมขึนจากก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
คําสํ าคัญ: นาฏยประดิษฐ์ / รู ปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์
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Abstract
This research aims were 1) Developing the lesson plan based on Synectics Model for promoting
creativity skill of Choreography and 2) Comparing creativity skill before and after passing Synectics
Model. The population was 22 students of grade 8 at the academic year 2015 of semester
2 at Wat Prasirmahadhat Secondary Demonstration School, Phranakhon Rajabhat University.
The research tools were 1) The lesson plan of Synectics Model, 2) A test of creativity skill in
Choreography Skills. The statistics included mean ( x ), standard deviation (SD), and Independent samples
T-Tests. The results showed that: 1) The lesson plan development had Index of Item Objective
Congruence (IOC) equa to 1.00. 2) The effective of the lesson plan development based on Synectics
Model got and efficiency at E /E = 80.18/82.50. 3) The students had higher creativity skill in
Choreography after passing Synectics Model with statistical significance at .01.
Keyword: Choreography / Synectics Model
บทนํา
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ศิ ล ปะ เป็ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ที มุ่ ง เน้น การส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ ม
สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื นชมความงาม สุ นทรี ยภาพ ความมีคุณค่า ซึ งมีผลต่อคุณภาพชี วิตของ
มนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาและการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ศิลปะ โดยเฉพาะสาระดนตรี และนาฏศิลป์ ในโรงเรี ยนยังไม่บรรลุ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรเท่าทีควร
เนื องจากวิชานาฏศิลป์ ต้องอาศัยเวลาในการฝึ กทักษะการร่ ายรํา การหมันทบทวนท่ารําอยูเ่ สมอ ผูเ้ รี ยนขาด
ทัก ษะในการงานสร้ างสรรค์ชุ ดการแสดง จากการศึ ก ษาสภาพการเรี ย นและผลสั ม ฤทธิU รายวิชาศิ ล ปะ
พืนฐาน 4 (นาฏศิ ลป์ ) ของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนมัธยมสาธิ ตวัดพระศรี มหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนัน คะแนนการปฏิบตั ิของนักเรี ยน ซึ งชีให้เห็นว่านักเรี ยนสามารถเลียนแบบ
การปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดี แต่ยงั ขาดความคิดสร้างสรรค์ สภาวะปั ญหากล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าควรมีการ
พัฒนาทักษะนาฏยประดิษฐ์ ให้แก่นกั เรี ยน เพือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการการวิจยั ในครังนี เพือเป็ น
การพัฒนาแผนการจัดการเรี ย นรู ้ และเปรี ย บเที ย บความคิ ดสร้ า งสรรค์นาฏยประดิ ษ ฐ์ นอกจากนี ได้นํา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบซิ นเนคติคส์ (Synectics) มาใช้ในการพัฒนาทักษะนาฏยประดิ ษฐ์ เนื องจาก
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบซิ นเนคติกส์ (Synectics) เป็ นกระบวนการสอนหนึ งทีสามารถส่ งเสริ มให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ได้

449

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อพัฒ นาแผนการจัด การเรี ยนรู ้ ตามรู ป แบบการสอนแบบซิ น เนคติ ก ส์ เพื อพัฒ นา
นาฏยประดิ ษฐ์เชิ งสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 2 โรงเรี ยนมัธยมสาธิ ตวัดพระศรี มหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2. เพือเปรี ยบเที ย บนาฏยประดิ ษฐ์เชิ ง สร้ า งสรรค์ ก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ตามรู ป แบบ
การสอนแบบซิ นเนคติ กส์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 2โรงเรี ยนมัธยมสาธิ ตวัดพระศรี มหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากร
ด้านประชากร ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 4 ห้อง ภาค
เรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนมัธยมสาธิ ตวัดพระศรี มหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน
177 คน
ด้านกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2/1 ภาค
เรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนมัธยมสาธิ ตวัดพระศรี มหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน 22
คน ใช้วธิ ี การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอนแบบซิ นเนคติกส์
ตัวแปรตาม ทักษะนาฏยประดิษฐ์เชิ งสร้างสรรค์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนมัธยม
สาธิ ตวัดพระศรี มหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอบเขตเวลา
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2258 จํานวน 8 คาบ คาบเรี ยนละ 50 นาที
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง
- หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
- หลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมสาธิ ตวัดพระศรี มหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พุทธศักราช 2555
- การจัดการเรี ยนรู ้แบบซิ นเนคติกส์
- ความคิดสร้างสรรค์
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- นาฏยประดิษฐ์
งานวิจัยทีเ" กีย" วข้ อง
กรกนก ธู ป ประสม ได้ศึก ษาผลของการใช้กิจกรรมซิ นเนคติ ก ส์ ทีมี ต่อความคิ ดสร้ า งสรรค์ด้า น
ความคิดริ เริ ม ความคิดแคล่วคล่อง ความคิดยืดหยุน่ และความคิดละเอียดลออของเด็กปฐมวัย
นงนุ ชชาญ วิทิตกุล ได้ศึกษาวิจยั ผลของการฝึ กคิดแบบซิ นเนคติกส์ ทีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนากรุ งเทพมหานคร
นงนุ ชชาญ วิทิตกุล ได้ศึกษาผลของการฝึ กคิดแบบ SYNECTICSทีมีต่อการคิดเชิ งสร้างสรรค์ของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
นิ รัช สุ ดสังข์ ได้ศึกษาผลของกิ จกรรม SYNECTICS ในบทเรี ยนมัลติมีเดี ยที มีต่อการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ผลงานในวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ั จน์ ทิพยเกสร ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3
สุ ทธิ กญ
ด้วยการสอนแบบซิ นเนคติกส์
วิธีดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั กึงทดลอง (Quasi-Expeimental-Research)
ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยั One Group Pretest - Posttest Design
ขั,นตอนการวิจัย
1. การกําหนดปั ญหาของการวิจยั
2. การวางแผนออกแบบการวิจยั
3. การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การสรุ ปและรายงานผล
7. การตีความหมาย
8. การเขียนรายงานวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขันตอน ดังนี
1. ติ ด ต่ อ โรงเรี ย นที เลื อ กเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า งและขอหนัง สื อ จากคณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพือขอความอนุเคราะห์และความร่ วมมือในการทดลองใช้แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้เพือพัฒนาทักษะนาฏยประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
2. วางแผนในการเก็บข้อมูล และสร้างเครื องมือ
3. อธิ บายเครื องมือทีใช้ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
4. เก็บรวบรวมข้อมูล
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5. นําผลมาวิเคราะห์
6. ส่ งหนังสื อขอบคุณ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี ยวกับผลการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพือพัฒนานาฎยประดิ ษฐ์เชิ ง
สร้างสรรค์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลีย และส่ วน เบียงเบนมาตรฐาน
2. เปรี ย บเที ย บทัก ษะนาฎยประดิ ษ ฐ์เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ก่ อนเรี ย นและหลัง เรี ย น ของนัก เรี ย นชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่า(t-test)
ผลการวิจัย
ตารางที" 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับผลการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพือพัฒนานาฎยประดิษฐ์เชิ งสร้างสรรค์
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ ดังตารางต่อไปนี
รายการประเมิน แผนการเรียนรู้ ที" 1
S.D. แปลผล
X
1. มาตรฐานการ 4.00 0.71 เหมาะสม
เรี ยนรู ้
2. ตัวชีวดั
4.20 0.84 เหมาะสม
3. สาระสําคัญ
4.00 0.71 เหมาะสม
4. สาระการ
4.20 0.84 เหมาะสม
เรี ยนรู ้
5. จุดประสงค์
4.20 0.45 เหมาะสม
การเรี ยนรู ้
6. สมรรถนะ
4.00 0.71 เหมาะสม
สําคัญ
7. คุณลักษณะ
4.20 0.45 เหมาะสม
อันพึงประสงค์
8. ชินงาน/ภาระ 4.20 0.84 เหมาะสม
งาน
9. กิจกรรมการ
4.40 0.55 เหมาะสม

แผนการเรียนรู้ ที" 2
แผนการเรียนรู้ ที" 3
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
4.40 0.55 เหมาะสม 4.00 0.71 เหมาะสม
4.20 0.84 เหมาะสม 4.00 0.71 เหมาะสม
4.60 0.55 เหมาะสม 4.20 0.45 เหมาะสม
4.00 0.71 เหมาะสม 4.00 0.71 เหมาะสม
4.20 0.84 เหมาะสม 4.00 0.71 เหมาะสม
4.20 0.45 เหมาะสม 4.40 0.55 เหมาะสม
4.20 0.45 เหมาะสม 4.00 0.71 เหมาะสม
4.20 0.84 เหมาะสม 4.60 0.55 เหมาะสม
4.00 0.71 เหมาะสม 4.60 0.55 เหมาะสม
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รายการประเมิน แผนการเรียนรู้ ที" 1
S.D. แปลผล
X
เรี ยนรู ้
10. สื อและ
4.20 0.84 เหมาะสม
แหล่งเรี ยนรู ้
11. การวัดผล
4.40 0.55 เหมาะสม
ประเมินผล
12. บันทึกการ
4.20 0.84 เหมาะสม
จัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
รวม
4.18 0.16 เหมาะสม
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แผนการเรียนรู้ ที" 2
แผนการเรียนรู้ ที" 3
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
4.40 0.55 เหมาะสม 4.20 0.84 เหมาะสม
4.20 0.45 เหมาะสม 4.40 0.55 เหมาะสม
4.40 0.55 เหมาะสม 4.40 0.55 เหมาะสม

4.25 0.16 เหมาะสม 4.23 0.11 เหมาะสม

จากตารางที" 1 แสดงว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพือพัฒนานาฏยประดิ ษฐ์เชิ งสร้ างสรรค์ โดยใช้
รู ปแบบการสอนแบบซิ นเนคติกส์ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จากความคิดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญ
โดยพิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสมทังหมด
ตารางที" 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลการหาประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพือพัฒนานาฏยประดิ ษฐ์เชิ ง
สร้ างสรรค์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จากค่าร้ อยละ ของคะแนนเฉลี ยทุกแผน (E ) และค่า
ร้อยละของคะแนนเฉลียของแบบทดสอบหลังเรี ยน(E ) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ดังนี
เอกสารประกอบการ
จัดการเรียนรู้
คะแนนเต็ม
แผนการเรี ยนรู ้ที 1
51
แผนการเรี ยนรู ้ที 2
36
แผนการเรี ยนรู ้ที 3
36
รวมค่ าเฉลีย"

คะแนนแบบฝึ กหัด
ค่ าเฉลีย"
41.86
28.73
28.32
32.97

ค่ าร้ อยละ
82.08
79.80
78.66
80.18

จากตารางที" 2 แสดงว่ า ค่ า ร้ อ ยละของคะแนนเฉลี ยในแต่ ล ะแผนการเรี ย นรู ้ เพื อพัฒ นา
นาฏยประดิ ษฐ์เชิ งสร้ างสรรค์ โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลีย 32.97 (ร้ อยละ 80.18) เมือพิจารณาในแต่ละ
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แผนการเรี ยนรู ้ จากมากไปหาน้อย พบว่า แผนการเรี ยนรู ้ที 1 ได้คะแนนเฉลีย เท่ากับ 41.86 (ร้อยละ 82.08)
แผนการเรี ยนรู ้ที 2 ได้คะแนนเฉลีย เท่ากับ 28.73 (ร้อยละ 79.80) และแผนการเรี ยนรู ้ที 3 ได้คะแนนเฉลีย
เท่ากับ 28.32 (ร้อยละ 78.66) ตามลําดับ
ตารางที" 3 แสดงการเปรี ยบเทียบผลการหาประสิ ทธิ ภาพ 80/80 (E /E ) ของกระบวนการปฏิบตั ิแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ เพือพัฒนานาฏยประดิ ษฐ์เชิ งสร้ างสรรค์ (E ) กับ คะแนนเฉลี ยหลังเรี ยน ของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เพือพัฒนานาฏยประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (E )
ประสิ ทธิภาพของ
แบบทดสอบ
E1
E2
80.18
82.50

รายละเอียด
แผนการสอน

ผลทีไ" ด้
มีประสิ ทธิ ภาพ

จากตารางที" 3 แสดงว่า ประสิ ท ธิ ภ าพของคะแนนเฉลี ย ค่ า ร้ อยละกระบวนการปฏิ บ ตั ิ แ ผน
การจัดการเรี ยนรู ้ เพือพัฒนานาฎยประดิษฐ์เชิ งสร้างสรรค์ (E ) เท่ากับ 80.18 และ ค่าร้อยละของคะแนน
เฉลียหลังเรี ยนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพือพัฒนานาฎยประดิษฐ์เชิ งสร้างสรรค์ (E ) เท่ากับ 82.50 ดังนัน
แผนการเรี ยนรู ้เพือพัฒนานาฎยประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีสร้างขึน
มีประสิ ทธิ ภาพ 80.18/82.50 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทีกําหนดไว้
ตารางที" 4 วิเคราะห์ เปรี ย บเที ยบผลสัมฤทธิU ทางการเรี ย นของนักเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เพือพัฒนานาฏยประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
** มีนยั สําคัญทีระดับ .01

S.D

X

10.73
16.50

3.69
1.57

t
-9.357**

Sig (2-talied)
.000

จากตารางที" 4 แสดงว่า ผลสัมฤทธิU ทางการเรี ยนหลังเรี ยน โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพือพัฒนา
นาฏยประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ตามรู ปแบบการสอนแบบซิ นเนคติกส์ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 2 เพิมขึนจากก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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อภิปรายผลการวิจัย
การจัดการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการสอนแบบซิ นเนคติกส์ เพือพัฒนานาฎยประดิ ษฐ์เชิ งสร้ างสรรค์
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 3 แผน แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที 1 เรื อง นาฏยศัพท์ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที 2 เรื อง นาฏยประดิ ษฐ์ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที 3
เรื อง นาฏยประดิ ษฐ์ ซึ งมี โครงสร้ างของแต่ละแผนประกอบด้วย 1. มาตรฐานการเรี ยนรู ้ 2. ตัวชี วัด
3. สาระสําคัญ 4. สาระการเรี ยนรู ้ 5. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 6. สมรรถนะสําคัญ 7. คุ ณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8. ชินงาน/ภาระงาน 9. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 10. สื อและแหล่งเรี ยนรู ้ 11. การวัด ผลประเมิ น ผล
12. บันทึกการจัดกิจกรรม การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอนแบบซิ นเนคติกส์ เพือพัฒนานาฎยประดิษฐ์
เชิ งสร้างสรรค์ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ประเด็นทีผูว้ ิจยั พบคือ นักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถ
ในการเลียนแบบ หรื อได้รับการถ่ายทอดกระบวนรําได้เป็ นอย่างดี โดยในส่ วนของการประดิษฐ์ท่าทาง การ
สร้างสรรค์งานการแสดง นักเรี ยนมีความสนใจ แต่ยงั ไม่ทราบแนวทาง หรื อแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
การแสดง รวมถึ งผูว้ ิจยั ต้องการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้รับกระบวนการเรี ยนรู ้ เพือให้นกั เรี ยนนันสามารถ
พัฒนานาฏยประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ได้ อีกทังยังฝึ กการการทํางานเป็ นทีมอีกด้วย ซึ งผลการศึกษาการจัดการ
เรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบการสอนแบบซิ น เนคติ ก ส์ เพื อพัฒ นานาฏยประดิ ษ ฐ์ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ สํ า หรั บ ชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 พบว่า หลังเรี ยนนักเรี ยนสามารถประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏยประดิ ษฐ์เชิ งสร้างสรรค์ได้
ในระยะเวลาทีกําหนด จํานวน 1 เพลง ซึ งสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1.1 ควรมีการศึกษาเพิมเติม ถึงวิธีการ แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบอืน
1.2 ควรกําหนดกรอบ ขอบเขตเนื อหาในการพัฒนาแผนการสอนให้ชัดเจน ของแต่ ละเรื อง
เพือให้การจัดกิจกรรม สามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
1.3 ควรศึกษารายละเอียดของเนื อหา แผนการเรี ยนรู ้ ของแต่ละเรื องอย่างลึ กซึ ง เพือจัดทําเป็ น
คู่มือประกอบการเรี ยนรู ้ของแผน อย่างละเอียด ชันเจน สามารถให้ผทู ้ ีมีความสนใจได้ศึกษาเพิมเติม
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
2. 1 ควรมี การสร้ างเอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ ในรายวิชานาฏศิลป์ ที ชัดเจน เพือให้
นักเรี ยนได้ศึกษาเพิมเติมนอกเวลาได้
2.2 ควรสร้ างสื อ นวัตกรรม ในรู ปแบบของ มัลติ มีเดี ย เพือให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจถึ งวิธีการ และท่ า
ประกอบการเรี ยนในด้านนาฏยประดิษฐ์อย่างชัดเจน
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2.3 ควรศึกษาเกียวกับการปลูกฝังให้นกั เรี ยนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ไทยเพือ
เป็ นการส่ งเสริ มและอนุรักษ์สืบทอดต่อไป
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