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บทคัดย่อ

 ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หำประสิทธิภำพของแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วย 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษำปีที่ 5 2) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน วชิำนำฏศลิป์ ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่5 

และ 3) ศกึษำควำมพงึพอใจของนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษำปีที ่5 ต่อกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศลิป์ ด้วยกำรจดักำร

เรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นนักเรียนชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5/2 จสำนวน 38 

คน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส เทศบำลเมืองเพชรบุรี อสำเภอเมือง จังหวัด

เพชรบรุ ีได้มำจำกกำรเลอืกแบบเจำะจง โดยจดัห้องเรยีนของโรงเรยีนคละควำมสำมำรถของผูเ้รยีนนกัเรยีน เครือ่งมอืที่

ใชใ้นกำรวิจยั คอื (1) แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จสำนวน 10 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำนำฏศิลป์ ชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 5 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จสำนวน 30 ข้อ และ (3) แบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 

5 ต่อกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 

จสำนวน 20 ข้อ ผลกำรวิจัยปรำกฏ ดังนี้

 1. แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ทั้ง 10 แผน มีประสิทธิภำพ เท่ำกับ 85.32 / 86.19 เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

 2. ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน วชิำนำฏศลิป์ ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษำปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

 3. ควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ด้วยกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มำก (Χ = 4.46)

ค�าส�าคัญ: กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ นำฏศิลป์ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ 
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Abstract

 Learning activities results in dramatic arts with experiential learning management for grade 5 students had 

the objectives of research are as follows: 1) to find the effectiveness of the learning activity plan in dramatic arts by 

using experiential learning management for grade 5 students, 2) to compare the learning achievement before and after 

learning dramatic arts by using experiential learning management for grade 5 students, and 3) to study satisfaction of 

grade 5 student for organizing learning activities in dramatic arts with using experiential learning management. The 

sample group that used in the research was 38 students of grade 5/2 class in the first semester of academic year 2017, 

Tessaban 3 Choomchonwatjuntrawat school, Phetchaburi municipality, Mueang district, Phetchaburi province. The 

sample was derived from purposive sampling by arranging the classrooms of the school and mixed students’ abilities. 

The tools that used in the research were (1) 10 learning activity plans in dramatic arts with experiential learning 

management for grade 5 students, (2) grade 5 dramatic arts learning achievement test with multiple choice, 4 options, 

30 items, and (3) grade 5 students’ to organizing learning activities in dramatic arts with using experiential learning 

management. It was 20 items of rating scale. The research results were as follows. 

 1) 10 learning activity plans in dramatic arts by using experiential learning management for grade 5 students 

had efficacy as 85.32 / 86.19 according to the set criteria (80/80).

 2) The post-test scores of learning achievement in dramatic arts with experiential learning management for 

grade 5 students were higher than before learning at the statistical significance level of .01. 

 3) Overall of the satisfaction of students in grade 5 for organizing learning activities in dramatic arts with 

using experiential learning management was a high level (Χ = 4.46 )
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บทน�า

 จำกสภำวะกำรเปลีย่นแปลงและกำรพฒันำอย่ำงรวดเรว็ของสงัคม ศลิปวฒันธรรม รวมทัง้วทิยำกำรประกอบกบั

กระแสโลกำภิวัตน์ทสำให้โลกไร้พรมแดน กำรติดต่อสื่อสำรที่รวดเร็วและไร้ซึ่งข้อจสำกัด ส่งผลกระทบแก่ประเทศไทย

เป็นอย่ำงมำก นอกจำกประเทศไทยจะได้รับข่ำวสำรเก่ียวกับกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง วิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแล้ว ประเทศไทยยังรับวัฒนธรรมและค่ำนิยมที่แปลกใหม่จำกต่ำงประเทศเข้ำมำด้วย ทสำให้เกิด 

กำรเปลีย่นแปลงทำงด้ำนวฒันธรรมและค่ำนยิมในหลำย ๆ  ด้ำนแต่สิง่หนึง่ทีย่งับ่งชีถ้งึควำมเป็นมำของของประวตัศิำสตร์

และเอกลกัษณ์ประจสำชำตไิด้เป็นอย่ำงดนีัน้คอื “นำฏศลิป์” [1] นอกจำกนีน้ำฏศลิป์ยงัเป็นกจิกรรมทีส่ำมำรถเสรมิสร้ำง

นกัเรียนให้มวีนิยัในตนเอง รูจ้กัระเบยีบวนิยัในกำรแสดงออกร่วมกบัผูอ้ืน่ มสีมำธ ิมคีวำมพยำยำมในกำรฝึกซ้อม มคีวำมรู้ 

รับผิดชอบต่อผลงำน รู้จักควำมไพเรำะ ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำรได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  

ที่สสำคัญ คือช่วยให้เด็กได้รู้คุณค่ำของดนตรีและนำฏศิลป์ รู้คุณค่ำของศิลปและวัฒนธรรมประจสำชำติและยังเข้ำใจ 

ศิลปะของชำติด้วย

 จำกรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำของกองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองเพชรบุรี ในกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ศิลปะ พบว่ำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในระดับประถมศึกษำปีที่ 5 มีข้อที่ต้องแก้ไข คือ นักเรียนส่วนใหญ่

ขำดโอกำสที่จะมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ขำดทักษะกำรปฏิบัติจริง ไม่ได้แสดงควำมคิดเห็นและทักษะ
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ในกำรเรียนรู้ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะ¬สำระที่ 3 ศิลปะ ซ่ึงนักเรียนจะต้องมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจในองค์ประกอบนำฏศิลป์ แสดงออกทำงนำฏศิลป์อย่ำงสร้ำงสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทำงนำฏศิลป์ 

วิเครำะห์วิพำกษ์ วิจำรณ์คุณค่ำนำฏศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดอย่ำงอิสระ สร้ำงสรรค์กำรเคลื่อนไหวในรูปแบบ

ต่ำง ๆ ประยุกต์ใช้นำฏศิลป์ในชีวิตประจสำวัน เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์กับประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม เห็น

คุณค่ำของนำฏศิลป์ที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย และสำกล ทสำให้นักเรียนไม่มีนิสัยรัก

กำรเรียน ไม่เห็นคุณค่ำ ตลอดจนไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นพื้นฐำนได้แก่ ควำมขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดและอดทน 

อันจะนสำไปสู่กำรช่วยเหลือและพึ่งตนเองได้ ที่สสำคัญคือส่งผลทสำให้มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนลดลง ดังจะเห็นได้จำก

รำยงำนกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำคุณภำพของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2559 ของโรงเรียน

เทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (นำฏศิลป์) พบว่ำนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 75.45 ซึ่ง

ตสำ่กว่ำเกณฑ์ของทำงโรงเรยีนตัง้เป้ำหมำยไว้ และตสำ่กว่ำเกณฑ์ทีง่ำนวชิำกำรของโรงเรยีนในสงักดัเทศบำลเมอืงเพชรบรุี

ได้กสำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80 [2]

 จำกเหตุผลดังกล่ำว ผู้วิจัยซึ่งสอนวิชำนำฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5ได้ศึกษำค้นคว้ำ ทสำควำมเข้ำใจวิธี

และเหน็ถงึควำมสสำคญัของกำรสอนเน้นประสบกำรณ์ ซึง่เป็นเทคนคิกำรสอนทีม่คีวำมยดืหยุน่ สำมำรถค้นหำศกัยภำพ

ของนกัเรยีนด้วย กำรผนวกควำมรูเ้ดมิกบัประสบกำรณ์ของนกัเรยีน ทสำให้นกัเรยีนตอบได้ว่ำเมือ่เรยีนแล้วได้รูอ้ะไร และ

สำมำรถทสำอะไรได้บ้ำง ดงันัน้กำรจดักำรเรยีนรูจ้งึต้องเน้นกำรวดัควำมสำมำรถภำคปฏบิตัขิองกำรเรยีน และใช้เทคนคิ

กำรเรยีนแบบเน้นประสบกำรณ์ (Experiential Techniques) ทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรพฒันำกำรเรยีนรูข้องนกัเรยีน ทสำให้

นกัเรยีนเรยีนรูไ้ด้เตม็ตำมศกัยภำพ ได้รบัประสบกำรณ์จรงิ สอดคล้องกบัควำมต้องกำรและควำมพร้อมของผูเ้รยีน ทัง้ยงั

สร้ำงควำมตระหนกัให้ผูเ้รยีนเหน็ควำมสสำคญัของกำรเรยีนสำมำรถนสำไปใช้ในชวีติประจสำวนัได้ สำมำรถวดัผลประเมนิ

ผลกำรเรียนได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง ทสำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกระตือรือร้นในกำรเรียน 

มำกขึ้น 

 กำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ (Experiential Learning) เป็นกำรใช้ประสบกำรณ์ เป็นแหล่งของกำรเรียนรู้ 

ซึง่ [3] พฒันำวงจรของกำรเรยีนรูป้ระกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ ประสบกำรณ์เชงิรปูธรรม (Concrete Experience) 

กำรสังเกตอย่ำงไตร่ตรอง (Reflective Observation) มโนทัศน์เชิงนำมธรรม (Abstract Conceptualization) และ 

กำรทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation) และวงจรกำรเรียนรู้นี้ เหมำะกับแบบกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 1) ผู้เรียน 

ที่ถนัดกำรใช้จินตนำกำร ซ่ึงมีกำรรับรู้ผ่ำนทำงประสบกำรณ์ที่เป็นรูปธรรม และใช้กระบวนกำรจัดกระทสำข้อมูลด้วย

กำรสงัเกต และคดิอย่ำงไตร่ตรอง 2) ผูเ้รยีนทีถ่นดักำรวเิครำะห์ ซึง่มกีำรรบัรูผ่้ำนทำงควำมคดิรวบยอดทีเ่ป็นนำมธรรม 

และใช้กระบวนกำรจัดกระทสำข้อมูลด้วยกำรสังเกต และคิดอย่ำงไตร่ตรอง 3) ผู้เรียนที่ถนัดกำรใช้สำมัญสสำนึก ซึ่งมี 

กำรรบัรูผ่้ำนทำงควำมคดิรวบยอดทีเ่ป็นนำมธรรม และใช้กระบวนกำรจดักระทสำข้อมลูด้วยกำรลงมอืทดลอง ปฏบิตั ิและ 

4) ผู้เรียนที่ถนัดกำรใช้สำมัญสสำนึก ซึ่งมีกำรรับรู้ผ่ำนทำงประสบกำรณ์ที่เป็นรูปธรรม และใช้ กระบวนกำรจัดกระทสำ

ข้อมูล ด้วยกำรลงมือทดลองปฏิบัติ มีผลกำรศึกษำที่ พบว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ เน้นประสบกำรณ์พัฒนำผู้เรียน  

ในด้ำนควำมรู้และทักษะวิชำชีพและสำมำรถพัฒนำทักษะสื่อสำรด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล กำรพูด กำรเขียน 

และกำรฟังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ [4]

 จำกแนวคิด เหตุผลและจำกกำรศกึษำงำนวิจัยที่เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ ผู้วิจัย 

เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมในกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมที่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

พ.ศ. 2551 และตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ต้องกำร ทั้งจะเกิดผลดียิ่งต่อกำรพัฒนำกิจกรรม 

กำรเรยีนรู ้ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันำนกัเรยีนให้มคีวำมรกัในวชิำนำฏศลิป์ เข้ำใจในเนือ้หำวชิำ เรยีนรูอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 
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เต็มตำมศักยภำพของนักเรียนด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบเน้นประสบกำรณ์ วิชำนำฏศิลป์ ระดับชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ ผู้เรียนได้รับควำมรู้แบบองค์รวม 

สำมำรถแสวงหำควำมรูค้วำมเข้ำใจสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัได้ และเหน็ควำมสสำคญัของศลิปะนำฏศลิป์ไทย สำมำรถทีจ่ะประยกุต์

สิ่งที่เรียนรู้ให้สัมพันธ์กับกำรดสำรงชีวิตจริงได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อหำประสิทธิภำพของแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้น

ประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

 2. เพือ่เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน วชิำนำฏศลิป์ ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้น

ประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

 3. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำนำฏศิลป์ 

ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ 

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

  1.1 ประชำกรในกำรวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียน

เทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส เทศบำลเมืองเพชรบุรี อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จสำนวนนักเรียน 150 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5/2 จสำนวน 38 คน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส เทศบำลเมืองเพชรบุรี อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้มำจำกกำรเลือกแบบ

เจำะจง โดยจัดห้องเรียนของโรงเรียนคละควำมสำมำรถของผู้เรียนนักเรียน 

 2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย

  2.1 ตวัแปรต้น ได้แก่ กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศลิป์ ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ 

สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ จสำนวน 5 ขั้น ประกอบด้วย 1) ขั้น

ประสบกำรณ์ (Experiencing) 2) ขัน้นสำเสนอและแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ (Publishing) 3) ขัน้อภปิรำยผล (Discussing) 

4) ขั้นสรุป (Generalizing) 5) ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying) 

  2.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์กำรเรียน วิชำนำฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 2) ควำม

พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้น

ประสบกำรณ์

 3. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย

  เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ สำระที่ 3 นำฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษำ

ปีที่ 5 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 โดยจัดทสำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ด้วยกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ จสำนวน 10 แผน 

  4. ระยะเวลำในกำรวิจัย คือ ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 รวมเวลำทดลอง 25 ช่ัวโมง ไม่รวมกับกำรสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัม ี3 ชนดิ ประกอบด้วย 1) แผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศลิป์ ด้วยกำรจดักำร

เรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่5 จสำนวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ำงกำร

เรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จสำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน

รู้วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ จสำนวน 20 ข้อ

 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ

 1. กำรสร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้

  1.1 ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เอกสำรกำรจัดสำระกำรเรียนรู้ กลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ สำระที่ 3 นำฏศิลป์ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ตำมหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551 เพ่ือทสำควำมเข้ำใจเกีย่วกบัจดุประสงค์กำรเรยีนรู ้สำระสสำคญั หลกักำร 

   1.2 ศกึษำทฤษฎ ีหลกักำร และแนวคดิในจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ 

เพื่อที่จะนสำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

  1.3 สร้ำงแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้จสำนวน 10 แผนใช้เวลำรวม 25 ชัว่โมง โดยแต่ละแผนกำรจดักจิกรรม

กำรเรยีนรูจ้ะประกอบไปด้วย สำระ มำตรฐำนกำรเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั สำระสสำคญั จดุประสงค์กำรเรยีนรู ้สำระกำรเรยีนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กิจกรรมกำรเรียนรู้ (5 ขั้นตอน) สื่อและแหล่งเรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผล

  1.4 นสำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 5 คน ประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเน้ือหำ จสำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวัดผลประเมินผล จสำนวน 2 คน เพื่อตรวจสอบแก้ไข 

ควำมเหมำะสม แล้วนสำมำปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ 

  1.5 นสำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เสนอต่อผู้เช่ียวชำญอีกครั้งเพ่ือหำคุณภำพโดยใช้แบบประเมิน แบบ

มำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับคือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด กสำหนดเกณฑ์ดังนี้ [6]

   ค่ำเฉลี่ย    แปลควำมหมำย

  4.51 – 5.00   ระดับควำมเหมำะสมมำกที่สุด

  3.51 – 4.50   ระดับควำมเหมำะสมมำก

  2.51 – 3.50   ระดับควำมเหมำะสมปำนกลำง

  1.51 – 2.50   ระดับควำมเหมำะสมน้อย

  1.00 – 1.50    ระดับควำมเหมำะสมน้อยที่สุด

  นสำแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีผู่เ้ชีย่วชำญประเมนิมำหำค่ำเฉลีย่ซึง่ผลจำกกำรประเมนิตำมแผนกำร

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้ง 10 แผนได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.83 เทียบเกณฑ์กำรประเมินอยู่ในเกณฑ์เหมำะสมมำกที่สุด 

  1.6 นสำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ไปทดสอบคุณภำพ (Try - out) มีขั้นตอนกำรปฏิบัติ ดังนี้

  1.6.1 กำรทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง one-to-one-testing) โดยกำรนสำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ไปทดลองกับนักเรียน 3 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปำนกลำงและเก่ง อย่ำงละ 1 คน 

  1.6.2 กำรทดสอบแบบกลุม่เลก็ (small group testing) โดยทดลองกบันกัเรยีน จสำนวน 9 คน ซึง่คละผูเ้รยีน

ทั้งอ่อน ปำนกลำงและเก่ง ประเภทละ 3 คน 

  1.6.3 กำรทดสอบภำคสนำม (field testing) โดยทดลองกบันกัเรยีนจสำนวน 30 คน เป็นนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษำปีที่ 5/4 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส เทศบำลเมืองเพชรบุรี อสำเภอ
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เมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภำพและปรับปรุงแก้ไขควำมบกพร่องแล้วนสำมำหำ

ประสิทธิภำพของแผน (E1/E2) 

  1.7 สรุปผล และนสำข้อมูลทั้งหมดมำปรับปรุงแก้ไขและนสำแผนไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงแล้วหำ

ประสิทธิภำพ (E1/E2) ของแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้งฉบับได้เท่ำกับ 84.71 / 85.88 พบว่ำมีประสิทธิภำพของ

แผนเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จสำนวน 30 ข้อ ผู้วิจัย ได้ดสำเนินกำรตำม 

ขั้นตอน ดังนี้

  2.1 ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ สำระที่ 

3 นำฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

   2.2 ศกึษำวธิกีำรสร้ำงแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิแ์บบเลอืกตอบจำกหนงัสอื กำรวดัและประเมนิผลกำร

เรยีนรู ้[7] แนวคดิในกำรสร้ำงแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิจ์ำกหนงัสอืวดัผลกำรศกึษำ [8] และศกึษำขัน้ตอนในกำรสร้ำง

แบบทดสอบจำกหนงัสือวธิวีจิยัทำงกำรศกึษำ ของผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร. มำเรยีม นลิพนัธุ ์[9] เพือ่นสำมำใช้เป็นแนวทำง

ในกำรแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จสำนวน 50 ข้อ 

  2.3 นสำแบบทดสอบทีส่ร้ำงขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชำญ เพือ่ประเมนิควำมสอดคล้องระหว่ำงแบบทดสอบกบั

จุดประสงค์กำรเรียนรู้โดยมีหลักเกณฑ์กำรให้คะแนน 

   2.4 วิเครำะห์ข้อมูลกำรหำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงแบบทดสอบกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ โดยใช้

สูตร IOC เพื่อหำผลรวมของข้อสอบจำกผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ จสำนวน 3 คน 

และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวัดผลประเมินผล จสำนวน 2 คน 

  2.5 นสำแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 

5/4 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนสำแบบทดสอบมำหำคุณภำพโดยวิเครำะห์หำควำมยำกง่ำย และหำค่ำอสำนำจ

จสำแนก ของแบบทดสอบเป็นรำยข้อ จำกนั้นคัดเลือกข้อสอบที่ผ่ำนเกณฑ์ไว้จสำนวน 30 ข้อ   

  2.6 นสำข้อสอบท่ีผ่ำนเกณฑ์หำควำมเชื่อม่ันข้อสอบทั้งฉบับโดยวิธีของ คูเดอร์ ริชำร์ดสัน สูตร KR 20 

โดยใช้เกณฑ์ตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไปจึงถือได้ว่ำใช้ได้ ปรำกฏว่ำได้ค่ำควำมเชื่อมั่น 0.87 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

 3. แบบวดัควำมพงึพอใจของนกัเรยีนเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ จสำนวน 20 ข้อ ผูว้จิยัดสำเนนิกำรสร้ำงตำม

ขั้นตอนดังนี้

  3.1 ศึกษำเอกสำร ตสำรำ และเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวกับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรเรียนรู้

  3.2 ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบวัดควำมพึงพอใจและกสำหนดรูปแบบกำรวัด

  3.3 สร้ำงแบบวัดควำมพึงพอใจชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ จสำนวน 20 ข้อ 

  3.4 นสำแบบวัดควำมพึงพอใจท่ีสร้ำงข้ึน ให้ผู ้เช่ียวชำญพิจำรณำควำมเหมำะสมของเนื้อหำและ 

ควำมเที่ยงตรง แล้วนสำมำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ  

  3.5 นสำแบบวัดควำมพึงพอใจที่สร้ำงขึ้นให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจอีกครั้งตำมข้อเสนอแนะ 

  3.6 นสำแบบวดัควำมพงึพอใจทีผู่เ้ชีย่วชำญประเมนิมำหำค่ำเฉลีย่ซึง่ผลจำกกำรประเมนิได้ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 

4.59 เทียบเกณฑ์กำรประเมินอยู่ในเกณฑ์เหมำะสมมำกที่สุด
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วิธีด�าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล

 นสำเครือ่งมอืทีผ่่ำนกำรประเมนิจำกผูเ้ชีย่วชำญแล้วไปใช้จรงิกบักลุม่ตวัอย่ำง โดยนสำแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทำงกำรเรียนไปทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงทดลองสอนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ จำกนั้นให้นักเรียน

ทสำแบบฝึกหดัท้ำยแผน แล้วตรวจให้คะแนน และทดสอบหลงัเรยีน (Post – test) หลงัจำกกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูค้รบ

ทุกแผน แล้วใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกำรเรียนรู้ชุดที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงวัดควำมพึงพอใจของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์โดยใช้แบบวัดควำมพึงพอใจ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. สถติทิีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์คณุภำพของเครือ่งมอื ประกอบด้วย 1) กำรหำค่ำควำมเทีย่งตรง (Validity) ของแบบ

ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนโดยใช้สตูรค่ำดชันคีวำมสอดคล้อง IOC 2) กำรหำค่ำควำมยำกง่ำย เป็นกำรวเิครำะห์

รำยข้อ 3) กำรหำค่ำอสำนำจจสำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 4) กำรหำค่ำควำมเชื่อ

มัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนแบบองิเกณฑ์ โดยใช้แบบของ คเูดอร์ รชิำร์ดสนั สตูร KR 

20 5) กำรหำประสิทธิภำพของแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้สูตร E1/ E2 [10]

 2. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) ร้อยละ 2) ค่ำเฉลี่ย 3) กำรหำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 3. หำค่ำวิกฤตในกำรทดสอบนัยสสำคัญทำงสถิติ โดยใช้สูตร t – test 

สรุปผลการวิจัย

 1. แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ทั้ง 10 แผน มีประสิทธิภำพ เท่ำกับ 85.32 / 86.19 เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

 2. ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน วชิำนำฏศลิป์ ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษำปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

 3. ควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ด้วยกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มำก (Χ  = 4.46 )

อภิปรายผลการวิจัย

 กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษำปีที่ 5 มีประเด็นกำรอภิปรำยต่อไปนี้

 1. แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ทั้ง 10 แผนมีประสิทธิภำพ เท่ำกับ 85.32 / 86.19 ไปตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ทั้งนี้เพรำะ

ว่ำในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักวิชำ ได้ศึกษำเอกสำรคู่มือกำรสร้ำงแผน 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์และได้ให้ผู้เช่ียวชำญตรวจสอบควำมถูกต้อง อีกทั้งเป็นผู้ดสำเนินกำรทดลอง 

กำรสอนตำมแผนทลีะแผนพร้อมเกบ็คะแนนระหว่ำงเรยีนจนครบทกุแผน ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน ก่อนเรยีน

และหลังเรียน จำกกำรวิจัยทสำให้พบปัญหำ สำเหตุ จุดบกพร่องของนักเรียน ครูผู้สอนและวิธีกำรสอน แล้วดสำเนินกำร

แก้ไขปัญหำตำมสภำพที่เกิดขึ้นด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยซึ่งหลังจำกกำรแก้ปัญหำแล้วพบว่ำนักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำน

กระบวนกำรกลุ่ม มีกำรแก้ปัญหำ มีเจตคติต่อกำรเรียน ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เนื่องจำกกำรดสำเนินกำรสอนตำมแผนกำรจัด
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กจิกรรมกำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ทสำให้นกัเรยีนมคีวำมพร้อมและสนกุในกำรเรยีน นกัเรยีนเข้ำใจและสำมำรถ

ดสำเนนิกำรแก้ปัญหำได้ทนัท ีตำมทฤษฎคีวำมรูข้องวตัถนุยิม ควำมรูท้ีเ่รำจะได้ต้องได้จำกกำรทีเ่รำเหน็ได้สมัผสัเองหรอื

มีประสบกำรณ์ (Sense Experience) ต่อสิ่งต่ำงๆ เหตุกำรณ์ต่ำงๆอยู่เป็นประจสำ เหตุกำรณ์หรือประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่เรำ

รับรู้ (Sensations) นี้จะอยู่ในสมองของเรำนี้เอง เรำจึงเกิดกำรเรียนรู้ขึ้น กำรเรียนรู้แบบนี้เป็นกำรเรียนรู้เชิงประจักษ์ 

(Empirical Knowledge) ใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อุบลวรรณ วงษ์วำด พบว่ำ  

ผลกำรใช้ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรูแ้บบประสบกำรณ์ทีม่ต่ีอควำมคดิสร้ำงสรรค์ทำงทศันศลิป์ของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษำปีที่ 

3 โรงเรียนไชยปรำกำร จังหวัดเชียงใหม่ จสำนวน 50 คน โดยมีควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัยเพื่อศึกษำกำรใช้ชุด กิจกรรม

กำรเรียนรู้แบบประสบกำรณ์ที่มีต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงทัศนศิลป์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ผลกำรวิจัย 

พบว่ำมีประสิทธิภำพ 88.56/90.45 เนื่องจำกชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบประสบกำรณ์มีกิจกรรมที่หลำกหลำยไม่ว่ำจะ 

เป็นกิจกรรมในรูปแบบเกมและกำรได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง สำมำรถนสำไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอนได้จริง [11] 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษำปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพรำะว่ำใน 

กำรเรียนด้วยแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ นกัเรยีนได้มกีำรทสำกจิกรรมในชัว่โมงเรยีนและนอก

ชั่วโมงเรียนอย่ำงหลำกหลำย มีสื่อกำรสอนที่น่ำสนใจ มีกำรเรียนจำกแหล่งเรียนรู้จริง ทสำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้

เตม็ตำมศกัยภำพ และมคีวำมสขุกบักำรเรยีน ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่ำก่อนเรยีน ซึง่เป็นไปตำม 

วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ สอดคล้องกับงำนวิจัย ของวชิรเกียรติ เบ้ำทองจันทร์ [12] วิจัยเรื่องกำรใช้แนวคิดกำรเสริมต่อ 

กำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์อ่ำนเพื่อพัฒนำกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพ่ือควำมเข้ำใจและกำรรู้คสำศัพท์ของนักศึกษำ

ระดับปริญญำตรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ แนวคิดกำรเสริมต่อกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์มีส่วนช่วยให้กลุ่มตัวอย่ำง

เข้ำใจเนื้อเรื่องที่อ่ำนดีขึ้นและรู้คสำศัพท์เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 นอกจำกนี้ยังพบว่ำควำมช่วยเหลือ

จำกครูและเพื่อนเกี่ยวกับกำรเรียนและเจตคติท่ีถูกต้องทสำให้นักศึกษำรู้สึกผ่อนคลำย สนุกสนำนกับกำรอ่ำนและทสำ

แบบฝึกหดัได้อย่ำงถกูต้องและทนัเวลำ ควำมช่วยเหลอืนีย้งักระตุน้ให้กลุม่ตวัอย่ำงใช้กลวธิทีีแ่นะนสำได้หลำกหลำยขึน้ 

รู้สึกมั่นใจและพอใจต่อควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและรู้คสำศัพท์ นักศึกษำมีเจตคติที่ดีต่อแนวคิดกำรเสริมต่อกำรเรียนรู ้

แบบเน้นประสบกำรณ์และจะนสำวิธีคิดไปปรับใช้ในวิชำอื่นต่อไป 

  3. ควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มำก (Χ  = 4.46 ) ทั้งนี้เนื่องมำจำกกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึก

ปฏิบัติ เน้นกำรคิดสร้ำงสรรค์ตำมประสบกำรณ์เดิมของตนเอง นักเรียนได้เรียนเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วย

นักเรียนที่คละควำมสำมำรถ ซึ่งทสำให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้ศึกษำค้นคว้ำ ฝึกปฏิบัติเรื่องที่ตนเอง

สนใจเพื่อสรุปเป็นองค์ควำมรู้ ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง อีกท้ังมีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้นที่ผ่ำนกำรตรวจ

สอบ ประเมินจำกผู้เชี่ยวชำญท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนักเรียน ทสำให้สำมำรถเข้ำใจบทเรียนได้ง่ำยขึ้น  

เป็นกำรช่วยให้นกัเรยีนมคีวำมพงึพอใจต่อกำรเรยีนซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของ บญุล้อม ด้วงวเิศษ [13] ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง

กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนแบบเน้นประสบกำรณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสสำหรับนักศึกษำครู มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  

พบว่ำนักศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำตำมรูปแบบกำรสอน หลังกำรสอนทักษะชีวิตสูงกว่ำก่อนกำรสอนทักษะชีวิต  

อย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .01 และศกึษำควำมพงึพอใจของนกัศกึษำต่อกำรเรยีนรูต้ำมรปูแบบกำรสอนแบบเน้น

ประสบกำรณ์ พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 

 จำกกำรศกึษำค้นคว้ำผูว้จิยัได้จดักจิกรรมกำรเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีนได้ฝึกปฏิบติักจิกรรมด้วยตัวเองเหน็ได้ว่ำนกัเรยีน

มคีวำมกระตอืรือร้นในกำรทสำกิจกรรม ด้วยควำมสนุกสนำน ทุกคนมสี่วนร่วมและได้แสดงออก มคีวำมคิดสร้ำงสรรค์ 
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เกดิควำมภำคภมูใิจในผลงำนทีป่ฏบิตั ิสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคล แบบฝกึหดัเป็นส่วนเพิม่เตมิเสรมิเนือ้หำและ

ยงัให้นกัเรยีนได้ทสำกจิกรรมตำมควำมสำมำรถของแต่ละบคุคลและเกดิกำรเรยีนรู ้ทีค่งทน สำมำรถฝึกได้หลำยครัง้และ

เน้นเรื่องกำรนสำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ได้

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในกำรนสำไปใช้

  1.1 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์วิชำนำฏศิลป์ สำมำรถใช้ได้กับนักเรียนในระดับประถม

ศึกษำ โดยครูผู้สอนสำมำรถเลือกเนื้อหำสำระที่เหมำะสมกับวัยนักเรียน และใช้รูปแบบกำรสอน เพื่อช่วยพัฒนำ 

ควำมสำมำรถของนักเรียน 

  1.2 กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์วชิำนำฏศลิป์ จะมปีระสทิธภิำพสงูหำกครผููส้อนมกีำรเตรยีม 

กระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเหมำะกับนักเรียน 

  1.3 กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ สำมำรถนสำรปูแบบไปปรบัใช้กบักำรเรยีนกำรสอนในสำขำ

วิชำที่ต้องกำรให้ผู้เรียนฝึกทักษะให้เกิดควำมชสำนำญ เช่น งำนประดิษฐ์ งำนศิลปะ ฯลฯ ได้เป็นอย่ำงดีเช่นเดียวกัน

 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำสื่อกำรสอนที่เน้นประสบกำรณ์วิชำนำฏศิลป์ ของนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นอื่น ๆ 
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