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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อม

รอบตัวเราโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองสภาพแวดล้อมรอบตัวเราโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดโพธ์ิ

บัลลังก์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัด 

การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 2) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 

ซินเนคติกส์ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศของการเรียน ด้านการดำเนินกิจกรรมการเรียน และด้าน

ประโยชน์ท่ีได้จากการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.53/93.07 สูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีกำหนดไว้ 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อม

รอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ 0.7547 คิดเป็นร้อยละ 75.47 และ 3) นักเรียนท่ีเข้ารับการทดลองมีความคิดเห็น 

ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

และรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน 
 

คำสำคัญ: การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้, กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) to find the effectiveness of Prathommasuksa 

5’ s lesson plan with Synectics model-based instruction “ Our environment”  according to 

80/80 standard criteria determined, 2) to find the effectiveness index of Prathommasuksa 

5’ s lesson plan with Synectics model-based instruction “ Our environment” , and 3)  to 

evaluate Prathommasuksa 5 students’ opinions regarding Synectics instruction model. The 

sample group of this study consisted of 15 Watpobunlung school’ s Prathommasuksa 5 

students, who studied during semester 2 in B.E.2020 academic year.Instruments used in this 

research were Prathommasuksa 5’ s lesson plan with Synectics model-based instruction  

“Our environment”, learning achievement test, and survey questionnaire about students’ 

satisfaction level regarding 3 aspects of Synectics instruction model: learning environment, 

learning procedures and benefits from said instruction model.The statistics used for data 

analysis were Percentage (%), Mean (!") and Standard Deviation (S.D.) 

 The research findings were as follows: 1) the effectiveness of Prathommasuksa 5’s 

lesson plan with Synectics model-based instruction “Our environment” were 88.53/93.07, 

higher than 80/80 standard criteria determined, and 2) effectiveness index of Prathommasuksa 

5’s lesson plan with Synectics model-based instruction were at 0.7547, or 75.47% , and  

3) The students’ satisfaction regarding Synectics model -based instruction were at the highest 

level in overall, and in aspects. 

 

Keywords: Development of learning plan, Synectic learning method-based instruction 

 

บทนำ  
 ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคการพัฒนาประเทศอย่างหลากหลายในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และสังคม ให้ก้าวทันต่อความเจริญก้าวหน้า 

และเปล่ียนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ท่ี เกิดข้ึนของประเทศท่ัวโลก ประเด็นท่ีสำคัญของการพัฒนา  

คือ บุคลากร จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ก้าวทัน เทคโนโลยี ท่ีจะเกิดข้ึน มีประสบการณ์ 

และความความสามารถในการส่ือสารข้อมูลข่าวสาร คิดวิเคราะห์ ดังน้ันครูเป็นเพียงผู้ท่ีถ่ายทอดความรู้ 

ความสามารถให้กับนักเรียน แต่ไม่สามารถท่ีจะสอนให้นักเรียน เรียนรู้ได้ในทุกเร่ือง นักเรียนจะต้องอาศัย

การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง เพ่ือนำความรู้ในการค้นคว้า ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

ชีวิตประจำวันในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ความ

ว่าในการพัฒนาผู้เรียนจำต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีความเป็นประชาชน 
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ชาวไทย มีความเคารพระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษา

ท่ีมีความจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน

การพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย  

ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถ 

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ 

ทักษะ และเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรม

เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีสำคัญ เพราะในแต่ละบุคคลจะมีความสามารถ

ท่ีแตกต่างกันในการคิดแก้ปัญหากับปัญหาต่าง ๆ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ถือว่าเป็นความสามารถ 

ของแต่ละบุคคล ถ้าเราส่งเสริมความสามารถในตรงน้ีให้พัฒนาสูงข้ึนได้ ดังท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้ทำ

การพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน อาทิเช่น อารี พันธ์มณี (2537: 25) ได้กล่าวถึงความคิด

สร้างสรรค์ว่า เป็นกระบวนการทางสมองท่ีคิดในลักษณะอเนกนัย อันนำไปสู่การคิดพบส่ิงแปลกใหม่ด้วย

การคิดดัดแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดส่ิงใหม่ ซ่ึงรวมท้ังการประดิษฐ์คิดค้นพบส่ิง

ต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎีหลักการได้สำเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนได้มิใช่เพียงแต่คิดในส่ิงท่ี

เป็นไปได้ หรือส่ิงท่ีเป็นเหตุผล เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน หากแต่คิดจินตนาการก็เป็นส่ิงสำคัญย่ิงท่ีจะก่อให้เกิด

ความแปลกใหม่ แต่ต้องควบคู่กันไป ทอแรนท์ (Torrance, 1962, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2537: 2-74)  

ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอนฝึกฝนและฝึกปฏิบัติท่ีถูกวิธีและเขายัง

เสนอแนะว่า ควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กต้ังแต่เยาว์วัยก็ย่ิงจะเป็นผลดีมากเท่าน้ัน 

 ตามหลักแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ได้อธิบายให้ทราบว่ากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ เป็นกระบวนการส่งเสริมทักษะการพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์  

ในฐานะท่ีเป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีจัดกระบวนการเรียนการสอนในระดับ

ประถมศึกษา ของโรงเรียนขนาดกลาง จึงได้ปรับคิดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้ 

แบบซินเนคติกส์ มาปรับใช้ในการเรียนการสอน เพราะวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นวิชาท่ี

กระบวนการเรียนการสอนท่ีว่าด้วยเร่ืองของสังคมรอบตัวเรา มีความสัมพันธ์และความแตกต่างกันอย่าง

หลากหลาย ช่วยปรับทัศนคติของผู้เรียน ผู้เรียนจะมีกระบวนการเรียนรู้ได้ต้องอาศัยกระบวนการ 

คิดสร้างสรรค์ ดังน้ัน การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้

ความคิดอย่างเป็นระบบ มีการจัดลำดับเป็นข้ันตอน มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน ซ่ึงจะเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 

บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาผู้วิจัยได้ทำการสอบถามครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์ พบว่าคะแนนในรายวิชาสังคม
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ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ เร่ืองภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผู้เรียนค่อยไม่เข้าใจและเป็น

เน้ือหาท่ีค่อนข้างยากทำให้เกิดปัญหาต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ

ซินเนคติกส์ เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงถือว่าเป็นช่วง

ท่ีมีจินตนา อยากรู้ อยากเห็น กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์อย่างแปลก ๆ ใหม่ ๆ 

กระบวนการซินเนคติกส์ เป็นกิจรรมท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ สามารถทำให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ได้โดยอาศัยการเปรียบเทียบหรืออุปมา (Metaphoric Activity) ในส่ิงท่ีขัดแย้งหรือไม่

คุ้นเคยมาก่อน ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิด แปลกใหม่ สามารถสร้างผลงานในแนวใหม่หรือเป็นตัวของตัวเอง

ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเราโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

 

การดำเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในกลุ่ม

โรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จังหวัดราชบุรี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 11 โรงเรียน 

ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์ จำนวน 21 คน โรงเรียนบ้านหนองคา จำนวน 9 คน โรงเรียนวัดหุบกระทิง 

จำนวน 48 คน โรงเรียนวัดลาดบัวขาว จำนวน 15 คน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม จำนวน 13 คน โรงเรียน

อนุบาลบ้านโป่ง จำนวน 23 คน โรงเรียนวัดม่วง จำนวน 18 คน โรงเรียนวัดลำพยอม จำนวน 8 คน 

โรงเรียนวัดตาล จำนวน 5 คน โรงเรียนวัดใหญ่นครชุมน์ จำนวน 3 คน โรงเรียนวัดตาผา จำนวน 6 คน  

รวมจำนวนนักเรียนท้ังหมด 169 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้ วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) มา 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 มีนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน  
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2. วิธีดำเนินการวิจัย 
2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

3. ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
3.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีข้ันตอน ดังน้ี 

1) ดำเนินการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง 2560) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาหนังสือ เอกสารท่ีเก่ียวข้องและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เร่ือง สภาพแวดล้อม

รอบตัวเรา และการดำเนินการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ 

2) ดำเนินการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในกระบวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

3) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา จำนวน  

5 แผน รายละเอียด ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะการต้ังถ่ินฐาน 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะการย้ายถ่ิน 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับวิถีการดำเนินชีวิต 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การจัดการส่ิงแวดล้อมในภูมิภาค  

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง แนวทางการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

4) นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์  

5) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วนำไปให้

ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน ช่วยตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำมาปรับปรุง

แก้ไข ก่อนนำไปทดลองใช้จริง 
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6) หาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 โดยกำหนดเกณฑ์

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เร่ือง สภาพแวดล้อม

รอบตัวเรา ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ไว้เท่ากับ 80/80  

3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเราระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

1) ดำเนินการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง 2560) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาวิธีการสร้าง

แบบทดสอบผลการเรียนรู้ ศึกษาหลักเกณฑ์การให้คะแนน ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำ

แบบทดสอบ และศึกษาคู่มือการวัดผลและประเมินผล 

2) ดำเนินการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ ในสาระการเรียนรู้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเราและสร้างตาราง

วิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3) ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบ ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ให้มีความ

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ ต้องมีความครอบคลุมกับสาระการเรียนการสอน

ของหลักสูตร โดยจัดทำเป็นตารางวิเคราะห์เน้ือหา มีการกำหนดน้ำหนักเน้ือหาให้สอดคล้องกับความสำคัญ 

ท้ังน้ีต้องดำเนินการสร้างข้อสอบให้มีความมากกว่าจำนวนท่ีใช้จริง เพราะข้อสอบบางข้ออาจใช้ไม่ได้  

ไม่มีคุณภาพ 

4) นำแบบทดสอบท่ีดำเนินการสร้างข้ึน ไปให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แล้วนำไปหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 

(Index of Item - Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC มากกว่า 0.66 ทุกข้อ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 

2543: 129) 

5) นำแบบทดสอบ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

ท่ีไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนวัดหุบกระทิง จำนวน 10 คน เพ่ือหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอำนาจำแนก 

(D) โดยข้อสอบท่ีดีควรมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543: 137) และค่าอำนาจ

จำแนกระหว่าง 0.2 ข้ึนไป (พ .ท .หญิง ปวรส บุตะเขียว, 2552) และหาความเช่ือม่ัน (Reliability)  

ของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยการตรวจสอบผลการวัดท่ีสม่ำเสมอและคงท่ี โดยใช้วิธีการของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

(Kuder Richardson) KR-20 อ้างถึง มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2547: 182) ผลการตรวจสอบได้ค่าค่าเช่ือม่ัน

เท่ากับ 0.92 

6) นำแบบทดสอบท่ีหาความเช่ือม่ันแล้ว ไปทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

และหลังเรียน ของการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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3.3 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

1) ค้นคว้าข้อมูล ศึกษาวิธีการและข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามเจตนคติของผู้เรียน 

2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 3 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 10 ข้อ  

3) นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีดำเนินการสร้างข้ึน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ 

วิเคราะห์ และหาความเหมาะสม ความถูกต้อง แล้วนำมาพัฒนา ปรุงปรุง  

4) นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผ่านเกณฑ์แล้ว ไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนก่อนการวิจัย เป็นข้ันตอนสำหรับการเตรียมความพร้อมของผู้วิจัย ในด้าน

ต่าง ๆ ดังน้ี 

1) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2) ผู้วิจัยทบทวนวิธีการเรียนรู้กับผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ท่ีได้จัดทำไว้ และดำเนินการวิจัยโดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยท่ีได้ดำเนินการ

จัดเตรียมไว้ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1) ในการวิจัยคร้ังน้ีจะใช้เวลาจำนวน 5 สัปดาห์ แบ่งเป็นสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน

10 ช่ัวโมง 

2) ในการจัดการเรียนการสอน จัดตามเวลาการสอนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครู 

3) เน้ือหาสาระท่ีใช้สอน คือ เน้ือหาจากสาระการเรียนรู้แกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์ เร่ือง 

สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

4) ดำเนินการทดลองสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยจัดการเรียนการสอนแบบ 

ซินเนคติกส์ โดยมีข้ันตอนท้ังหมด 7 ข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

ข้ันตอนท่ี  1 ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา 

ข้ันตอนท่ี 2 การบรรยายสถานการณ์ในปัจจุบัน (Descripion of the Present Condition) 

โดยครูจะให้นักเรียนอธิบายสภาพการณ์ตามท่ีผู้เรียนมีความรู้หรือความเข้าใจในขณะน้ัน 

ข้ันตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบโดยตรงกับส่ิงท่ีเรียน (Direct Analogy) ครูจะให้นักเรียน

นำเสนอการเปรียบเทียบทางตรง โดยนำส่ิงท่ีกำลังเรียนรู้ในขณะน้ันไปเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืน ๆ จากน้ันให้

เลือกมาเพียงส่ิงเดียวเพ่ือนำมาพิจารณาอย่างละเอียด 
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ข้ันตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืนโดยการสมมุติตนเองเป็นส่ิงอ่ืน (Presonal 

Analogy) โดยครูจะให้นักเรียนสมมติบทบาทของตนเองเป็นส่ิงท่ีเลือกในข้ันตอนท่ี 2 และบรรยาย

ความรู้สึกเม่ือต้องเป็นส่ิงน้ัน ๆ 

ข้ันตอนท่ี 5 การเปรียบเทียบโดยการใช้คู่คำขัดแย้ง (Compressed Conflict) ให้

นักเรียนนำคำท่ีได้จากข้ันตอนท่ี 2 และ 3 มาสร้างคำท่ีมีลักษณะขัดแย้งกันหรือตรงกันข้าม จากน้ันให้เลือกไว้ 

ข้ันตอนท่ี 6 การเปรียบเทียบโดยตรงกับคู่คำขัดแย้ง (Ditect Analogy) ให้นักเรียนนำ

คำท่ีถูกสร้างข้ึนและมีความหมายขัดแย้งกันมาเปรียบเทียบทางตรงแล้วเลือกคำท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 

ข้ันตอนท่ี 7 การกลับไปพิจารณางานเดิม (Reexamination of the Original Task) 

ครูให้นักเรียนย้อนกลับไปทบทวนงานเดิม ในช่วงระหว่างของการจัดการเรียนการสอน จะให้นักเรียนทำ

เอกสาร/ช้ินงาน เพ่ือเป็นการวัดและประเมินความเข้าใจ 

ข้ันตอนท่ี 3 ภายหลังเสร็จส้ินกระบวนการทดลอง ผู้วิจัยได้นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียน เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อ

การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  ไปให้นักเรียนท่ีเข้ารับการทดลองทำ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงมีรายละเอียดของการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อม
รอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

แบบซินเนคติกส์  
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสรุปการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 

ซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.53/93.07 สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 ท่ีกำหนดไว้ 



 
 

9 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7547 คิดเป็น

ร้อยละ 75.47 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 5 ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ทำให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนร้อยละ 75.47 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน 

 

อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลของการวิจัย ได้ดังน้ี 

 1. จากการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ จากการจัดทำแผนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 

ซินเนคติกส์ ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ท่ีกำหนดคือ 80/80 เน่ืองจากนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ตามจุดประสงค์

การเรียนรู้และตัวช้ีวัด การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีมี

กระบวนการชัดเจนและมีลำดับข้ันตอนท่ีเป็นระบบ ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและแสดงความคิดเห็นได้อย่างมี

ความอิสระ มีจินตนาการ มีความคิดแปลกใหม่ต่างไปจากบทเรียน มีการคิดเปรียบเทียบอย่างละเอียด

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมติของตนเองเป็นส่ิงอ่ืน ทำให้ผู้เรียนเกิดความ

สนุกสนาน กล้าคิดกล้าแสดงออก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของไวกอทสก้ี (Vygotsky, 1962 อ้างถึงใน ลิขิต 

กาญจนาภรณ์ , 2525: 89) ท่ีกล่าวว่านักเรียนจะไม่สามารถเรียนรู้โดยลำพัง แต่จะสามารถเรียนรู้ได้ 

หากได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากเพ่ือนและผู้ใหญ่ท่ีมีประสบการณ์มากกว่าและเม่ือได้ใช้เวลาใน

การเรียนรู้ไปแล้วช่วงหน่ึงกระบวนการคิดของนักเรียนจะสูงข้ึน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ดังน้ัน ครูควรจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำ

ให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon, 

1961 อ้างถึงใน Joyce and Weil, 2009: 10) ท่ีได้กล่าวว่าวิธีสอนแบบซินเนคติกส์เหมาะสำหรับการศึกษา

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยได้มีการออกแบบเพ่ือช่วยให้บุคคลร่วมมือกันในการแก้ปัญหา 

สร้างกิจกรรม และได้มุมมองใหม่ในหัวข้อต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนเร่ิมต้นโดยนักเรียน

เก่ียวกับลำดับการทำงาน ตลอดจนนักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ในการทำงานของตนเองได้ 

และสอดคล้องกับแนวคิดของจอยส์ และเวล (Joyce and weil, 2009: 236-237) กล่าวว่า วิธีการสอน

แบบซินเนคติกส์ ถูกออกแบบเพ่ือเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ให้มีได้ท้ังในรายบุคคลและรายกลุ่ม ช่วยให้เกิด

ความสนุกสนาน กล้าแสดงออก นอกจากน้ียังสามารถให้กับนักเรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร สอดคล้อง
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กับพวงผกา โกมุติกานนท์ (2544: 11) ท่ีได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์มีส่วนช่วย

ในการส่งเสริมเด็กในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย สร้างนิสัยในการทำงานท่ีส่งเสริมสุนทรียภาพ เป็นการพัฒนา

กล้ามเน้ือ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ค้นคว้าทดลอง และเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความ

กดดัน โดยในการจัดการเรียนรู้น้ันมีองค์ประกอบสำคัญของแผน ประกอบด้วย ต้องมีความคิดริเร่ิมแปลก

ใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับ Torrance (1973: 312) ได้กล่าวว่า ความคิด

สร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอน การฝึกฝนและการปฏิบัติท่ีถูก และย่ิงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ให้แก่เด็กต้ังแต่เยาว์วัยเท่าใดก็ย่ิงจะเป็นผลดีมาก 

 2. ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  

0.7547 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.47 ท่ีเป็นเช่นน้ีอันเน่ืองมาจาก กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  

เป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนมีความคิดอย่างสร้างสรรค์แบบมีข้ันตอน มีความรู้ ความ

เข้าใจ จากแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2554: 117) กล่าวว่า 

องค์ประกอบของชุดการสอนท่ีสำคัญ ได้แก่คู่มือและแบบฝึกปฏิบัติ ส่ือการสอน กิจกรรมการสอน และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนด้วยชุดการสอน ส่งผลให้ชุดการสอนมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ เจตน์กสิกิจ (2552: 64) ได้ทำการวิจัย

เร่ือง การพัฒนาชุดการสอนวิชาเคมี เร่ือง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า  

ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ 

3. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 

ซินเนคติกส์ มีความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ด้านการจัดบรรยากาศใน

การเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้  และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้อยู่ในภาพรวมระดับเห็นด้วยมาก 

ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกและความสุขในการ

เรียน กล้าคิดในส่ิงแปลกใหม่ ชอบแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดความคิดเห็นท่ี

หลากหลาย แปลกใหม่ และสามารถนำความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอดคล้องกับ

แนวคิดของจอย และเวล (Joyce and Weil, 2009: 236-237) กล่าวว่าการใช้กิจกรรมซินเนคติกส์สามารถ

สร้างความรู้สึกร่วมกันให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน นักเรียน เรียนรู้เก่ียวกับเพ่ือนในกลุ่มหรือเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 

ในขณะท่ีพวกเขาเหล่าน้ันแสดงความคิดเห็นหรือเสนอปัญหา ความคิดเห็นท่ีหลากหลายมีประโยชน์และ

คุณค่าสามารถนำมาใช้ในการทำงาน ซ่ึงวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์สามารถช่วยให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน 

ซ่ึงความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ สามารถอภิปรายผลเป็นรายข้อดังน้ี 

3.1 ด้านการจัดบรรยากาศในการเรียน พบว่า นักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก คือ นักเรียนมี

ความสนุกสนานต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความรู้สึกว่าการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมน่าสนใจ ไม่น่าเบ่ือ มีอิสระในการศึกษา ค้นคว้า แลกเปล่ียนความคิดเห็น ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัด
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กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีจินตนาการได้อย่างอิสระ นักเรียนไม่รู้สึก

เครียดกับการเรียน มีการแสดงบทบาทสมมติเป็นส่ิงต่าง ๆ ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน กล้าคิด  

กล้าแสดงออก ในช่วงระหว่างการทำกิจกรรม ได้เปิดโอกาสให้ได้มีการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์

ระหว่างนักเรียนด้วยกันและระหว่างนักเรียนกับครู ซ่ึงเป็นการสร้างบรรยากาศทางการเรียนท่ีเอ้ืออำนวยต่อ

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของซิกเซนท์มิฮาลยี

(Csizentmihalyi, 1996 อ้างถึงใน Sternberg, 2002: 145) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถ

เกิดข้ึนได้ถ้าบุคคลกระทำเพียงคนเดียว แต่เกิดจากการทำงานร่วมกัน ให้ความสำคัญกับบริบททางสังคม 

โดยการสอบสนองท่ีหลากหลายจะทำให้เกิดการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนเห็นด้วยระดับมาก คือ นักเรียนมีความเม่ือได้คิดส่ิง

แปลกใหม่ มีความภูมิใจเม่ือทำงาน/ช้ินงาน เสร็จตามเวลา มีความสุขเม่ือได้แสดงบทบาทเป็นส่ิงอ่ืนอย่าง

สร้างสรรค์ มีความชอบในการต้ังคำถามของครู ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  

มีการระดมสมองซ่ึงนักเรียนได้ช่วยกันคิดช่วยกันตอบคำตอบ หรือการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกับส่ิงต่าง ๆ ได้แสดงบทบาทสมมติเป็นส่ิงอ่ืนได้ ดำเนินการจัดการเรียนรู้ไปใน

ทิศทางท่ีพึงประสงค์ไม่ใช่เป็นผู้ประเมินตัดสินความคิดและผลงานของนักเรียนว่าถูกหรือผิด ทำให้นักเรียนมี

ความภูมิใจในตนเอง พร้อมท่ีจะทำงานต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีครูสามารถใช้

ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนของแซนท์รอด (Santrock, 2009: 237-238) คือ การ

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในรายกลุ่มหรือรายบุคคล การระดมสมอง คือเทคนิคท่ีสามารถส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ในรายกลุ่ม การไม่ควบคุมนักเรียนมากเกินไป ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้าคิดอย่างอิสระ  

โดยไม่กลัวความผิดพลาด ให้นักเรียนมองความล้มเหลวว่าเป็นโอกาสท่ีจะเรียนรู้ และทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ 

3.3 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนเห็นด้วยระดับมาก คือ นักเรียนมี

ความรู้สึกท่ีดีต่อการรักษาส่ิงแวดล้อม และช่วยให้นักเรียนสามารถทำงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

ในการทำงาน/ช้ินงาน ของวิชาอ่ืน เน่ืองจากในปัจจุบันปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตัวนักเรียนมาก 

นักเรียนจึงมีความตระหนักในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม คิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมสามารถ

นำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาให้เพ่ิมข้ึนได้จากกระบวนการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 

ซินเนคติกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยได้ทำการสรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

ประเด็นต่อไปน้ี คือ ข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
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1. ข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ

ภูมิศาสตร์ ตามข้ันตอนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ท่ีเน้นการส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ ครูจำเป็นต้องกระตุ้นให้นักเรียนคิด โดยไม่จำกัดความคิดและสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
1.2 ครูผู้สอนควรนำกิจกรรมการสอนแบบซินเนคติกส์ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับเน้ือหา 

และสาระในการจัดการเรียนการสอนของระดับช้ันน้ัน ๆ เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการคิด

สร้างสรรค์ 
1.3 ครูผู้สอนควรศึกษาแนวคิดการสอนแบบซินเนคติกส์ ให้เข้าใจอย่างลึกซ้ึงก่อนเร่ิมการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.4 ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 

ซินเนคติกส์ ครูต้องไม่ตัดสินผลงานของนักเรียนว่าถูกหรือผิด ต้องให้อิสระในการคิกอย่างสร้างสรรค์ 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาผลการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  

ท่ีช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยวิชา วิชาศิลปะ  

วิชาคณิตศาสตร์ ฯลฯ และในระดับช้ันอ่ืน ๆ 
2.2 ควรทำการวิจัยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ กับเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ียังมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบ ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้

แบบซินเนคติกส์ กับนวัตกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ 
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