ข
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารู ปแบบการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
พื้นเมืองดีเกฮูลู ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ผู้วจิ ัย :

ดนยา เจะอารง

ตำแหน่ ง : ครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ

บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย เรื่ อง การพัฒ นารู ป แบบการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด สร้ า งสรรค์
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองดีเกฮูลู ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้ (1) เพื่อศึกษา
ข้อมู ล พื้ น ฐานความต้องการจาเป็ นในการพัฒนารู ป แบบการสอนเพื่ อส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด
สร้ างสรรค์ ศิ ลปะการแสดงพื้นเมื องดี เกฮูลู ชั้นประถมศึ กษา ปี ที่ 5
(2) เพื่ อสร้ าง ทดลองใช้ หา
ประสิ ทธิ ภาพและประเมินรู ปแบบการสอนเพื่อส่ งเสริ มความ สามารถในการคิดสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดง
พื้นเมืองดี เกฮูลู ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (3) ขยายผลรู ปแบบการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นเมืองดีเกฮูลู ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยการเผยแพร่ ให้กบั ครู ผสู ้ อนสาระการ
เรี ยนรู้ศิลปะและผูส้ นใจ ซึ่ งในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา รู ปแบบการสอนแบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน พัฒนารู ปแบบการสอน ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนาหา
ประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการสอน ขั้นตอนที่ 3 การนาไปใช้ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุ ง
รู ปแบบการสอน ขั้นตอนที่ 5 การขยายผลรู ปแบบการสอน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ตัวแปรต้น คือ
รู ป แบบการสอนเพื่ อส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด สร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะการแสดงพื้ นเมื องดี เกฮู ลู ชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
ตัวแปรตาม คื อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ความสามารถในการคิ ดสร้ างสรรค์
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองดีเกฮูลู ความพึ่งพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้
รู ปแบบการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ดสร้ างสรรค์ ศิลปะการแสดงพื้นเมื องดี เกฮูลู กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบการสอน คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5โรงเรี ยนเทศบาล ๕ (บ้าน
ตลาดเก่า) สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครยะลา ปี การศึกษา 2557 จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม และผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ ย ( x ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจยั พบว่า การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนาก่อให้เกิ ดสิ่ งใหม่ คือ รู ปแบบการสอน
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงพื้นเมืองดีเกฮูลู ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มี
องค์ประกอบดังนี้
1. ทฤษฏี หลักการ แนวคิดรู ปแบบ

1.1 คานึงถึงผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและเน้นการพัฒนานักเรี ยน
ตามศักยภาพของบุคคล
1.2 ยึดหลักธรรมชาติของรายวิชาที่สอนในครั้งนี้คือ ศิลปะการแสดงพื้นเมืองดีเกฮูลู
1.3 แนวทางในการพัฒนา เน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านองค์ความรู ้เป็ นพื้นฐานแล้วต่อยอด
พัฒนาการคิดสร้างสรรค์ใน 4 ด้าน ได้แก่ คิดคล่อง คิดละเอียดลออ คิดยืดหยุน่ และคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการสอน
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการสอนในครั้งนี้มีเป้ าหมายเพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มีพฒั นาการในด้านต่าง
ๆ ดังนี้
2.1 ด้านอารมณ์ มีความสุ นทรี ทางด้านการขับร้อง ดนตรี ศิลปะการแสดงพื้นเมืองดีเกฮูลู
2.2 ด้านร่ างกาย นักเรี ยนมีทกั ษะในการเคลื่อนไหวอวัยวะของร่ างกายตามจังหวะของ
ดนตรี
2.3 ด้านการสื่ อสารนักเรี ยนมีพฒั นาการด้านการสื่ อสาร การขับร้อง ดนตรี
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองดีเกฮูลู ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึกให้กบั ผูร้ ับชมการแสดงดีเกฮูลู
2.4 ด้านองค์ความรู ้นกั เรี ยนมีพฒั นาการด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื้นเมือง
ดีเกฮูลู
2.5 ด้านการคิดนักเรี ยนมีพฒั นาการต่อยอดองค์ความรู ้ศิลปะการแสดงดีเกฮูลู ไปสู่ การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใน 4 ด้านได้แก่ การคิดคล่อง คิดละเอียดลออ คิดยืดหยุน่ และคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์
3. ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน ผูว้ จิ ยั ได้จดั แบ่งกระบวนการเรี ยนการสอน ออกเป็ น 4 ขั้นดังนี้
3.1 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างสถานการณ์ให้นกั เรี ยนมีความสนใจใน
บทเรี ยนและสร้างความรู ้พ้นื ฐานเดิม เพื่อนาไปสู่ องค์ความรู ้ใหม่
3.2 ขั้นสอน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสอนเนื้อหา สาระองค์ความรู ้ในบทเรี ยน
3.3 ขั้นต่อยอดองค์ความรู ้สู่การคิดสร้างสรรค์มีวตั ถุประสงค์เพื่อต่อยอดองค์ความรู ้ไปสู่
การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน ได้แก่ การคิดคล่อง การคิดละเอียดลออ การคิดยืดหยุน่ และ
การคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
(1) กิจกรรมฝึ กทักษะการคิดคล่อง
(2) กิจกรรมฝึ กทักษะการคิดละเอียดลออ
(3) กิจกรรมฝึ กทักษะการคิดยืดหยุน่

(4) กิจกรรมฝึ กทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
3.4 ขั้นสรุ ป เป็ นการสรุ ปผลการเรี ยนการสอนทั้ง 2 ด้าน ได้แก่
(1) สรุ ปองค์ความรู ้และจัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบ
(2) สรุ ปผลการพัฒนาทักษะการคิดทั้ง 4 ด้านได้แก่ การคิดคล่อง การคิดละเอียดลออ
การคิดยืดหยุน่ และการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอนพบว่า ความสอดคล้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของรู ปแบบ
การสอน โดยการสอบถามผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 พบว่า
1. ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการสอนโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย
( x ) เท่ากับ 3.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.25
2. ความเหมาะสมของรู ปแบบการสอน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
( x ) เท่ากับ3.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.24
3. ความสอดคล้องของรู ปแบบการสอน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
( x ) เท่ากับ 3.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.30
4. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของรู ปแบบการสอนมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
( x ) เท่ากับ 3.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.24
ประสิ ทธิภาพด้านกระบวนการ(E1) และประสิ ทธิ ภาพด้านผลลัพธ์ (E2) อยูใ่ นในเกณฑ์ที่ใช้ได้
E1/E2 = 90.93/89.14
ผลการนารู ปแบบการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
พื้นเมืองดีเกฮูลู ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีผลการประเมินดังนี้
(1) ประเมินด้านปั จจัยนาเข้าโดยการสอบถามผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 คน เกี่ยวกับความเหมาะสม
ของรู ปแบบการสอน พบว่า มีคะแนนความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.47
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.93 และมีความเป็ นไปได้ มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.25
(2) ประเมินด้านกระบวนการ โดยสอบถามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน
เกี่ ยวกับความเหมาะสมของรู ปแบบการสอนที่นาไปใช้จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ท้ งั 6 แผน พบว่า
กระบวนการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.77 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.65
(3) ประเมินด้านผลผลิต พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก คะแนนเฉลี่ย

( x ) เท่ากับ 3.56 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.64 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.55 ส่ วนการคิดคล่อง มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.40
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.40 คิดละเอียดลออ มีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55 คิดยืดหยุน่ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55 คิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.40 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนใช้รูปแบบการ
สอน พบว่า หลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าก่อนเรี ยน มีค่า t-test เท่ากับ 4.03 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าก่อนเรี ยน มี
ค่า t-test เท่ากับ 0.22 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมตามรู ปแบบการสอนโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ ย ( x ) เท่ากับ 4.85

และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.79
ผูว้ ิจยั ได้ขยายผลรู ปแบบการสอนที่สร้ างขึ้นไปยังครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ศิลปะและผูส้ นใจ
เผยแพร่ โดยการจัดพิมพ์หนังสื อ 2 เล่มได้แก่
(1) หนังสื อเรื่ องรู ปแบบการสอนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
พื้นเมืองดีเกฮูลู จานวน 100 เล่ม
(2) หนังสื อเรื่ อง การแสดงพื้นเมืองดีเกฮูลู จานวน 100 เล่ม เพื่อเผยแพร่

