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54253301: สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ
คาํสําคญั: การพฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน/สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

ก ิง่กมล ปิยมาดากุล : การพฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา.

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ, อ.ดร.ปฤณัต นจันฤตย์ และ อ.ดร.รักชนก โสภาพิศ. 316 หนา้.

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 2) พฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  3) ทดลอง
จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา และ 4) ประเมินผล และปรับปรุงกจิกรรมพฒันา
ผูเ้ รียน เ ร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษา ในด้านผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
ดา้นความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วดัท่าชา้ง) อาํเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีกาํลงัศึกษา
อยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบดว้ย แผนการกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนที่มีต่อกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์
เน้ือหา

ผลการวิจยัพบว่า
1.  ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน นักเรียนและผู ้เก ีย่วข้องเห็นความสําคัญและตอ้งการให้ จดักจิกรรมพฒันาผูเ้ รียนสร้างสรรค์

นาฏยลีลาอาเซียน โดยมจีุดประสงค์เพ่ือใหน้กัเรียนไดศึ้กษาความรู้เบ้ืองตน้เก ีย่วกบันาฏศิลป์อาเซียน นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สร้างสรรค์
มีการสร้างสรรคท่์ารําข้ึนมาใหม่ โดยมีครูเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้และประเมนิผล

2. ผลการพฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ประกอบดว้ย หลกัการ เป้าหมาย คุณสมบติัของผูเ้รียน แนวการจดั
กจิกรรม รูปแบบการจดักจิกรรม คาํอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ โครงสร้าง การจดักจิกรรม ส่ือ การวดัและประเมินผล คาํช้ีแจง และแผนการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน จํานวน 8 แผน จดักจิกรรมแบบสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้สร้างสรรค์ท่ารํา รูปแบบแถว และ
การแต่งกาย โดยใชเ้พลงท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่ ภายใตน้าฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์อาเซียน ซ่ึงกจิกรรมพฒันาผูเ้รียนมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งระหว่าง 0.80 -1.00

3.  ผลการทดลองจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 20 ชั่วโมง แบบสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบัติ  5 ขั้นตอน ไดแ้ก ่1) ขั้นนําเขา้สู่
บทเรียน 2) ขั้นศึกษา/วิเคราะห์ 3) ขั้นปฏิบติั/ฝึกหดั/ทดลอง 4) ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ และ 5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้ นักเรียน
มีความสนใจ และตั้งใจปฏิบติักจิกรรม รวมทั้งร่วมกนัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สร้างสรรค์รูปแบบแถว สร้างสรรค์การแต่งกายนาฏยลีลา
อาเซียนไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ีนักเรียนไดร่้วมแสดงความคดิเห็นในการจดักจิกรรม ฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม และฝึกการคิดสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียนตามความสนใจ

4. ผลการประเมินและปรับปรุงกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน หลงัการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รียนสูงกว่ากอ่นการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  มีความสามารถในการปฏิบัติสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน อยู่ในระดบัดี โดยมีความสามารถดา้นการสร้างสรรคท่์ารําอยู่ในระดบัสูง รองลงมามีความสามารถดา้นการสร้างสรรครู์ปแบบ
แถว และมีความสามารถดา้นการสร้างสรรค์การแต่งกาย อยู่ในระดับตํ่าสุด นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกจิกรรมพฒันาผู ้เรียนอยู่ในระดับ
เห็นดว้ยมาก และเห็นว่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ทําใหน้กัเรียนมีความรู้และฝึกใหมี้ทักษะในการสร้างสรรค์
ไดเ้ป็นอย่างดี เห็นควรใหม้กีารปรับปรุงดา้นการนาํเขา้สู่บทเรียนว่าควรมีส่ือหรือวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือกระตุน้ผูเ้รียนเกดิความสนใจ ปรับปรุง
ระยะเวลากบัเน้ือหาสาระกจิกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือให้สามารถนาํไปปฏิบตัิไดจ้ริง

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร
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KINGKAMOL PIYAMADAKUL: THE DEVELOPMENT OF LEARNER DEVELOPMENT ACTIVITIES ON

NATAYALEERA ASEAN CREATIVE FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. MAREAM

NILLAPUN Ed.D., PARUENAT NATNARIT Ph.D, AND  RAKCHANOK  SOPAPHIT Ph.D. 316 pp.

The purposes of this research were to: 1) study of fundamental information to develop of learner development activities on

Natayaleera Asean creative for primary school students, 2) develop the learner development activities on Natayaleera Asean creative for

primary school students, 3) implement the learner development activities on Natayaleera Asean creative for primary school students, and

4) evaluate and improve the learner development activities on Natayaleera Asean creative for primary school students; learning achievements

of Natayaleera Asean creative, abilities for working on Natayaleera Asean creative and the students’ opinion towards the learner

development activities. The samples comprised 30 fourth to sixth grade students at Doembangnangbuat Kindergarten (Watthachang) School,

Doembangnangbuat District, Suphanburi Province during the first semester of the academic year 2014. Research instruments consisted of the

lesson plan of the learner development activities on Natayaleera Asean creative, test, abilities for dancing within the Natayaleera Asean

creative assessment forms and questionnaires. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test dependent and content

analysis.

The results were as follows:

 1.  The studying of fundamental information found that the students and participants saw the importance and require the learner development

activities on Natayaleera Asean creative. They had some purposes to study about Asean dancing art, Thai dancing art and creative dancing art. They could

create new dances by learning and assessing from teacher.

2.  The results of developing the learner development activities found that the learner development activities on Natayaleera

Asean creative consisted of principles, goals, learner’s qualifications, guidelines of activity, patterns of activity, description of learning course,

objectives, framework of activities, materials, measurement and evaluation, explanation and 8 lesson plans of learner development activities.

At each lesson plan, the students had the demonstrative activities and focusing on practicing for developing the students to create a dance,

lines format and costume by using a newly created song under Thai dancing arts and Asean dancing arts. The learner development activities

were suitable and consistency was between 0.80-1.00.

3. The implementation of learner development activities in 20 hours focusing on demonstration and practicing in five steps;

1) introducing step, 2) studying/analyzing step, 3) practicing/training/trailing step, 4) concluding/presenting step and 5) improving

learning/applying step. The students had interest and intended to practice the activities. They participated well in the Natayaleera Asean

creative, line format creative and costume of Natayaleera Asean creative. In addition, the students had to jointly express their opinions about

the activities, practice group dancing and practice creative thinking within the Natayaleera Asean by interest.

4. The evaluation and improvement of the learner development activities found that the students had higher learning

achievements on Natayaleera Asean creative after learning the learner development activities than before learning the learner development

activities at a 0.05 level, abilities of working Natayaleera Asean creative were at good level, they had abilities to create a dance at  high level;

second they had abilities to create lines format and their abilities to create costumes were at the lowest level. The students’ opinion towards

the learner development activities was at a high level and the learner development activities on Natayaleera Asean creative gave them

knowledge and practice of creative skills. They thought that to improve introduction to learn step should provide materials or various methods for

stimulating of students’ interest, improving timelines and contents of  learner development  activities for application in real life.

Department of Curriculum and Instruction                     Graduate School, Silpakorn University

Student's signature ........................................ Academic Year 2014

Thesis Advisors' signature   1......................................................2...........................................................3................................................................




