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บทคัดย่อ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ�ำนวน 38
คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยจัดห้องเรียนของโรงเรียนคละความสามารถของผูเ้ รียนนักเรียน เครือ่ งมือที่
ใช้ในการวิจยั คือ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 10 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชานาฏศิลป์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ และ (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
จ�ำนวน 20 ข้อ ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 10 แผน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.32 / 86.19 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( Χ = 4.46)
ค�ำส�ำคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
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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 )
Keywords: learning activities, dramatic arts, experiential learning management
บทน�ำ

จากสภาวะการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสังคม ศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ วิทยาการประกอบกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ท�ำให้โลกไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและไร้ซึ่งข้อจ�ำกัด ส่งผลกระทบแก่ประเทศไทย
เป็นอย่างมาก นอกจากประเทศไทยจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแล้ว ประเทศไทยยังรับวัฒนธรรมและค่านิยมที่แปลกใหม่จากต่างประเทศเข้ามาด้วย ท�ำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงทางด้านวัฒนธรรมและค่านิยมในหลาย ๆ ด้านแต่สงิ่ หนึง่ ทีย่ งั บ่งชีถ้ งึ ความเป็นมาของของประวัตศิ าสตร์
และเอกลักษณ์ประจ�ำชาติได้เป็นอย่างดีนนั้ คือ “นาฏศิลป์” [1] นอกจากนีน้ าฏศิลป์ยงั เป็นกิจกรรมทีส่ ามารถเสริมสร้าง
นักเรียนให้มวี นิ ยั ในตนเอง รูจ้ กั ระเบียบวินยั ในการแสดงออกร่วมกับผูอ้ นื่ มีสมาธิ มีความพยายามในการฝึกซ้อม มีความรู้
รับผิดชอบต่อผลงาน รู้จักความไพเราะ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ที่ส�ำคัญ คือช่วยให้เด็กได้รู้คุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ รู้คุณค่าของศิลปและวัฒนธรรมประจ�ำชาติและยังเข้าใจ
ศิลปะของชาติด้วย
จากรายงานผลการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 มีข้อที่ต้องแก้ไข คือ นักเรียนส่วนใหญ่
ขาดโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ขาดทักษะการปฏิบัติจริง ไม่ได้แสดงความคิดเห็นและทักษะ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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ในการเรียนรู้ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะ¬สาระที่ 3 ศิลปะ ซึ่งนักเรียนจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์
วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจ�ำวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ท�ำให้นักเรียนไม่มีนิสัยรัก
การเรียน ไม่เห็นคุณค่า ตลอดจนไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นพื้นฐานได้แก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดและอดทน
อันจะน�ำไปสู่การช่วยเหลือและพึ่งตนเองได้ ที่ส�ำคัญคือส่งผลท�ำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ดังจะเห็นได้จาก
รายงานการประเมินความก้าวหน้าคุณภาพของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียน
เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 75.45 ซึ่ง
ตำ�่ กว่าเกณฑ์ของทางโรงเรียนตัง้ เป้าหมายไว้ และตำ�่ กว่าเกณฑ์ทงี่ านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ได้ก�ำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80 [2]
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งสอนวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ได้ศึกษาค้นคว้า ท�ำความเข้าใจวิธี
และเห็นถึงความสำ� คัญของการสอนเน้นประสบการณ์ ซึง่ เป็นเทคนิคการสอนทีม่ คี วามยืดหยุน่ สามารถค้นหาศักยภาพ
ของนักเรียนด้วย การผนวกความรูเ้ ดิมกับประสบการณ์ของนักเรียน ทำ� ให้นกั เรียนตอบได้วา่ เมือ่ เรียนแล้วได้รอู้ ะไร และ
สามารถทำ� อะไรได้บา้ ง ดังนัน้ การจัดการเรียนรูจ้ งึ ต้องเน้นการวัดความสามารถภาคปฏิบตั ขิ องการเรียน และใช้เทคนิค
การเรียนแบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Techniques) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน ท�ำให้
นักเรียนเรียนรูไ้ ด้เต็มตามศักยภาพ ได้รบั ประสบการณ์จริง สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผูเ้ รียน ทัง้ ยัง
สร้างความตระหนักให้ผเู้ รียนเห็นความสำ� คัญของการเรียนสามารถนำ� ไปใช้ในชีวติ ประจำ� วันได้ สามารถวัดผลประเมิน
ผลการเรียนได้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น
การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการใช้ประสบการณ์ เป็นแหล่งของการเรียนรู้
ซึง่ [3] พัฒนาวงจรของการเรียนรูป้ ระกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ ประสบการณ์เชิงรูปธรรม (Concrete Experience)
การสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective Observation) มโนทัศน์เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) และ
การทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation) และวงจรการเรียนรู้นี้ เหมาะกับแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 1) ผู้เรียน
ที่ถนัดการใช้จินตนาการ ซึ่งมีการรับรู้ผ่านทางประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม และใช้กระบวนการจัดกระท�ำข้อมูลด้วย
การสังเกต และคิดอย่างไตร่ตรอง 2) ผูเ้ รียนทีถ่ นัดการวิเคราะห์ ซึง่ มีการรับรูผ้ า่ นทางความคิดรวบยอดทีเ่ ป็นนามธรรม
และใช้กระบวนการจัดกระท�ำข้อมูลด้วยการสังเกต และคิดอย่างไตร่ตรอง 3) ผู้เรียนที่ถนัดการใช้สามัญส�ำนึก ซึ่งมี
การรับรูผ้ า่ นทางความคิดรวบยอดทีเ่ ป็นนามธรรม และใช้กระบวนการจัดกระทำ� ข้อมูลด้วยการลงมือทดลอง ปฏิบตั ิ และ
4) ผู้เรียนที่ถนัดการใช้สามัญส�ำนึก ซึ่งมีการรับรู้ผ่านทางประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม และใช้ กระบวนการจัดกระท�ำ
ข้อมูล ด้วยการลงมือทดลองปฏิบัติ มีผลการศึกษาที่ พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ เน้นประสบการณ์พัฒนาผู้เรียน
ในด้านความรู้และทักษะวิชาชีพและสามารถพัฒนาทักษะสื่อสารด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพูด การเขียน
และการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา [4]
จากแนวคิด เหตุผลและจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ผู้วิจัย
เห็นว่ามีความเหมาะสมในการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต้องการ ทั้งจะเกิดผลดียิ่งต่อการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนานักเรียนให้มคี วามรักในวิชานาฏศิลป์ เข้าใจในเนือ้ หาวิชา เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
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เต็มตามศักยภาพของนักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบเน้นประสบการณ์ วิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ผู้เรียนได้รับความรู้แบบองค์รวม
สามารถแสวงหาความรูค้ วามเข้าใจสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวได้ และเห็นความสำ� คัญของศิลปะนาฏศิลป์ไทย สามารถทีจ่ ะประยุกต์
สิ่งที่เรียนรู้ให้สัมพันธ์กับการด�ำรงชีวิตจริงได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้น
ประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
1.1 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวนนักเรียน 150 คน
		
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ�ำนวน 38 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง โดยจัดห้องเรียนของโรงเรียนคละความสามารถของผู้เรียนนักเรียน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
		
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ�ำนวน 5 ขั้น ประกอบด้วย 1) ขั้น
ประสบการณ์ (Experiencing) 2) ขัน้ น�ำเสนอและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ (Publishing) 3) ขัน้ อภิปรายผล (Discussing)
4) ขั้นสรุป (Generalizing) 5) ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying)
		
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชานาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) ความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยจัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ จ�ำนวน 10 แผน
4. ระยะเวลาในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รวมเวลาทดลอง 25 ชั่วโมง ไม่รวมกับการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 3 ชนิด ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการ
เรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 จำ� นวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ�ำนวน 20 ข้อ
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
		 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารการจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เพือ่ ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส�ำคัญ หลักการ
		 1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์
เพื่อที่จะน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
		 1.3 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ�ำนวน 10 แผนใช้เวลารวม 25 ชัว่ โมง โดยแต่ละแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูจ้ ะประกอบไปด้วย สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ ดั สาระส�ำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กิจกรรมการเรียนรู้ (5 ขั้นตอน) สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
		 1.4 น�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ�ำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล จ�ำนวน 2 คน เพื่อตรวจสอบแก้ไข
ความเหมาะสม แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
		 1.5 น�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อหาคุณภาพโดยใช้แบบประเมิน แบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ก�ำหนดเกณฑ์ดังนี้ [6]
		
ค่าเฉลี่ย			
แปลความหมาย
		
4.51 – 5.00			
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
		
3.51 – 4.50			
ระดับความเหมาะสมมาก
		
2.51 – 3.50			
ระดับความเหมาะสมปานกลาง
		
1.51 – 2.50			
ระดับความเหมาะสมน้อย
		
1.00 – 1.50 			
ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
		
นำ� แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ผี่ เู้ ชีย่ วชาญประเมินมาหาค่าเฉลีย่ ซึง่ ผลจากการประเมินตามแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 10 แผนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เทียบเกณฑ์การประเมินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด
		 1.6 น�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดสอบคุณภาพ (Try - out) มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
		
1.6.1 การทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง one-to-one-testing) โดยการน�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ไปทดลองกับนักเรียน 3 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปานกลางและเก่ง อย่างละ 1 คน
		
1.6.2 การทดสอบแบบกลุม่ เล็ก (small group testing) โดยทดลองกับนักเรียน จ�ำนวน 9 คน ซึง่ คละผูเ้ รียน
ทั้งอ่อน ปานกลางและเก่ง ประเภทละ 3 คน
		
1.6.3 การทดสอบภาคสนาม (field testing) โดยทดลองกับนักเรียนจ�ำนวน 30 คน เป็นนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอ
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เมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องแล้วน�ำมาหา
ประสิทธิภาพของแผน (E1/E2)
		
1.7 สรุปผล และน�ำข้อมูลทั้งหมดมาปรับปรุงแก้ไขและน�ำแผนไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้วหา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งฉบับได้เท่ากับ 84.71 / 85.88 พบว่ามีประสิทธิภาพของ
แผนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ ผู้วิจัย ได้ด�ำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
		
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่
3 นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
		
2.2 ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิแ์ บบเลือกตอบจากหนังสือ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ [7] แนวคิดในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิจ์ ากหนังสือวัดผลการศึกษา [8] และศึกษาขัน้ ตอนในการสร้าง
แบบทดสอบจากหนังสือวิธวี จิ ยั ทางการศึกษา ของผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ [9] เพือ่ น�ำมาใช้เป็นแนวทาง
ในการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�ำนวน 50 ข้อ
		
2.3 นำ� แบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน
		
2.4 วิเคราะห์ข้อมูลการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้
สูตร IOC เพื่อหาผลรวมของข้อสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ�ำนวน 3 คน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล จ�ำนวน 2 คน
		
2.5 น�ำแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
5/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แล้วน�ำแบบทดสอบมาหาคุณภาพโดยวิเคราะห์หาความยากง่าย และหาค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ไว้จ�ำนวน 30 ข้อ 		
		
2.6 น�ำข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์หาความเชื่อมั่นข้อสอบทั้งฉบับโดยวิธีของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน สูตร KR 20
โดยใช้เกณฑ์ตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไปจึงถือได้ว่าใช้ได้ ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่น 0.87 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำ� นวน 20 ข้อ ผูว้ จิ ยั ดำ� เนินการสร้างตาม
ขั้นตอนดังนี้
		
3.1 ศึกษาเอกสาร ต�ำรา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้
		
3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดความพึงพอใจและก�ำหนดรูปแบบการวัด
		
3.3 สร้างแบบวัดความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า จ�ำนวน 20 ข้อ
		
3.4 น� ำ แบบวั ด ความพึ ง พอใจที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาความเหมาะสมของเนื้ อ หาและ
ความเที่ยงตรง แล้วน�ำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ		
		
3.5 น�ำแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจอีกครั้งตามข้อเสนอแนะ
		
3.6 น�ำแบบวัดความพึงพอใจทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญประเมินมาหาค่าเฉลีย่ ซึง่ ผลจากการประเมินได้คา่ เฉลีย่ เท่ากับ
4.59 เทียบเกณฑ์การประเมินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด
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วิธีด�ำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
น�ำเครือ่ งมือทีผ่ ่านการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วไปใช้จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง โดยนำ� แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงทดลองสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ จากนั้นให้นักเรียน
ทำ� แบบฝึกหัดท้ายแผน แล้วตรวจให้คะแนน และทดสอบหลังเรียน (Post – test) หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ รบ
ทุกแผน แล้วใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ชุดที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของเครือ่ งมือ ประกอบด้วย 1) การหาค่าความเทีย่ งตรง (Validity) ของแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใช้สตู รค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 2) การหาค่าความยากง่าย เป็นการวิเคราะห์
รายข้อ 3) การหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) การหาค่าความเชื่อ
มัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้แบบของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน สูตร KR
20 5) การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สูตร E1/ E2 [10]
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) ร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย 3) การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. หาค่าวิกฤตในการทดสอบนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยใช้สูตร t – test
สรุปผลการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 10 แผน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.32 / 86.19 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( Χ = 4.46 )
อภิปรายผลการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีประเด็นการอภิปรายต่อไปนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 10 แผนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.32 / 86.19 ไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ทั้งนี้เพราะ
ว่าในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักวิชา ได้ศึกษาเอกสารคู่มือการสร้างแผน
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง อีกทั้งเป็นผู้ด�ำเนินการทดลอง
การสอนตามแผนทีละแผนพร้อมเก็บคะแนนระหว่างเรียนจนครบทุกแผน ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียน จากการวิจัยท�ำให้พบปัญหา สาเหตุ จุดบกพร่องของนักเรียน ครูผู้สอนและวิธีการสอน แล้วด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาตามสภาพที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่งหลังจากการแก้ปัญหาแล้วพบว่านักเรียนมีพัฒนาการด้าน
กระบวนการกลุ่ม มีการแก้ปัญหา มีเจตคติต่อการเรียน ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เนื่องจากการด�ำเนินการสอนตามแผนการจัด
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กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ทำ� ให้นกั เรียนมีความพร้อมและสนุกในการเรียน นักเรียนเข้าใจและสามารถ
ดำ� เนินการแก้ปญ
ั หาได้ทนั ที ตามทฤษฎีความรูข้ องวัตถุนยิ ม ความรูท้ เี่ ราจะได้ตอ้ งได้จากการทีเ่ ราเห็นได้สมั ผัสเองหรือ
มีประสบการณ์ (Sense Experience) ต่อสิ่งต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆอยู่เป็นประจ�ำ เหตุการณ์หรือประสบการณ์ต่างๆ ที่เรา
รับรู้ (Sensations) นี้จะอยู่ในสมองของเรานี้เอง เราจึงเกิดการเรียนรู้ขึ้น การเรียนรู้แบบนี้เป็นการเรียนรู้เชิงประจักษ์
(Empirical Knowledge) ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบลวรรณ วงษ์วาด พบว่า
ผลการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบประสบการณ์ทมี่ ตี อ่ ความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 50 คน โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาการใช้ชุด กิจกรรม
การเรียนรู้แบบประสบการณ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่ามีประสิทธิภาพ 88.56/90.45 เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประสบการณ์มีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมในรูปแบบเกมและการได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง สามารถน�ำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง [11]
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าใน
การเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ นักเรียนได้มกี ารทำ� กิจกรรมในชัว่ โมงเรียนและนอก
ชั่วโมงเรียนอย่างหลากหลาย มีสื่อการสอนที่น่าสนใจ มีการเรียนจากแหล่งเรียนรู้จริง ท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
เต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึง่ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของวชิรเกียรติ เบ้าทองจันทร์ [12] วิจัยเรื่องการใช้แนวคิดการเสริมต่อ
การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์อ่านเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการรู้ค�ำศัพท์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์มีส่วนช่วยให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านดีขึ้นและรู้ค�ำศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่าความช่วยเหลือ
จากครูและเพื่อนเกี่ยวกับการเรียนและเจตคติที่ถูกต้องท�ำให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนานกับการอ่านและท�ำ
แบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ความช่วยเหลือนีย้ งั กระตุน้ ให้กลุม่ ตัวอย่างใช้กลวิธที แี่ นะนำ� ได้หลากหลายขึน้
รู้สึกมั่นใจและพอใจต่อความสามารถในการอ่านและรู้ค�ำศัพท์ นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์และจะน�ำวิธีคิดไปปรับใช้ในวิชาอื่นต่อไป
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( Χ = 4.46 ) ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติ เน้นการคิดสร้างสรรค์ตามประสบการณ์เดิมของตนเอง นักเรียนได้เรียนเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วย
นักเรียนที่คละความสามารถ ซึ่งท�ำให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบัติเรื่องที่ตนเอง
สนใจเพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ ผ่านการปฏิบัติจริง อีกทั้งมีสื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นที่ผ่านการตรวจ
สอบ ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียน ท�ำให้สามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น
เป็นการช่วยให้นกั เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญล้อม ด้วงวิเศษ [13] ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส�ำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบว่านักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการสอน หลังการสอนทักษะชีวิตสูงกว่าก่อนการสอนทักษะชีวิต
อย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรูต้ ามรูปแบบการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
จากการศึกษาค้นคว้าผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนได้ฝกึ ปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตัวเองเห็นได้วา่ นักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการท�ำกิจกรรม ด้วยความสนุกสนาน ทุกคนมีส่วนร่วมและได้แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
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เกิดความภาคภูมใิ จในผลงานทีป่ ฏิบตั ิ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบฝึกหัดเป็นส่วนเพิม่ เติมเสริมเนือ้ หาและ
ยังให้นกั เรียนได้ทำ� กิจกรรมตามความสามารถของแต่ละบุคคลและเกิดการเรียนรู้ ทีค่ งทน สามารถฝึกได้หลายครัง้ และ
เน้นเรื่องการน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
		
1.1 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์วิชานาฏศิลป์ สามารถใช้ได้กับนักเรียนในระดับประถม
ศึกษา โดยครูผู้สอนสามารถเลือกเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับวัยนักเรียน และใช้รูปแบบการสอน เพื่อช่วยพัฒนา
ความสามารถของนักเรียน
		
1.2 การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์วชิ านาฏศิลป์ จะมีประสิทธิภาพสูงหากครูผสู้ อนมีการเตรียม
กระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะกับนักเรียน
		
1.3 การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นประสบการณ์ สามารถนำ� รูปแบบไปปรับใช้กบั การเรียนการสอนในสาขา
วิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนฝึกทักษะให้เกิดความช�ำนาญ เช่น งานประดิษฐ์ งานศิลปะ ฯลฯ ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอนที่เน้นประสบการณ์วิชานาฏศิลป์ ของนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นอื่น ๆ
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