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สมาพร  มีเนตรทิพย : การพัฒนาชุดการสอน  เรื่อง นาฏยศัพทและภาษาทานาฏศิลปไทย     สําหรับนักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่  1 (THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGE ON THAI CLASSICAL DANCE 
VOCABULARIES AND NON VERBAL ON THAI DRAMATIC ARTS FOR SEVENTH  GRADERS)     อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ : รศ. กาญจนา     คุณารักษ, อ.ดร. มาเรียม  นิลพันธุ  และ อ. อุบล นกดารา.  320  หนา. ISBN 974 - 653 - 904 - 3

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดการสอนเรื่องนาฏยศัพทและภาษาทานาฏศิลปไทย  สําหรับนักเรียน         
มัธยมศึกษาปที่  1  โดยมี  4  ขั้นตอนคือ 1)  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  2)  พัฒนาและประสิทธิภาพของชุดการสอน  3)  ทดลองใช    
4)  ประเมินและปรับปรุงแกไข  กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดปาพฤกษ  อําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี   จํานวน 33 คน   เปน การวจิยัและพฒันา  (Research  and  Development) แบบการทดลอง  คอื  One  Group Pretest - 
Posttest  Design  ทดลองในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2546  ใชเวลาสัปดาหละ  1  ช่ัวโมง  เปนเวลา  6  สัปดาห  รวม  6  ช่ัวโมง

เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั ประกอบดวย  1)  แบบสอบถาม  2)  แบบสมัภาษณ  3)  ชุดการสอน  4) แบบทดสอบวดัความรู          
ความเขาใจเรื่องนาฏยศัพทและภาษาทานาฏศิลปไทยกอนเรียนและหลังเรียน  5)แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ และ   
6) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอน

การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) , คาเฉลี่ย ( X ) ,   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) , คาที (t-test) แบบ 
Dependent , และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการการวิจัยพบวา
1. นักเรียน  ผูเช่ียวชาญดานนาฏศิลป และผูสอนนาฏศิลปตองการใหมีการพัฒนาชุดการสอน ที่ผูเรียนรวมกันศกึษา

แบบกจิกรรมกลุม เนือ้หาควรครอบคลมุนาฏยศพัทและภาษาทานาฏศลิปไทย มีกิจกรรมทีห่ลากหลายไมนาเบือ่  มีสือ่ประกอบ            
ชุดการสอน เชน   ใบความรู  ใบกิจกรรม รูปภาพที่มีสีสันสดใส  วีดิทัศน  พรอมทั้งใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง

2. ชุดการสอน  ประกอบดวย คูมือครู (แผนการเรียนรู  ใบความรูสําหรับครู  แบบประเมินการปฏิบัติ  แบบทดสอบ
พรอมเฉลย  และแบบสังเกตพฤติกรรม)  คูมือนักเรียน  (ใบความรู  ใบกิจกรรม  แบบทดสอบ)  และ   สื่อประกอบชุดการสอน  
(ภาพพรอมคําบรรยาย  วีดิทัศน  แถบเสียง)  ชุดการสอนมี  2  ชุด  คือ  1)  นาฏยศัพท     และ      2)  ภาษาทานาฏศิลปไทย  และ
ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ  83.43 / 83.64

3. ในการนําชุดการสอนไปทดลองใช มีการแบงกลุมใหนักเรียนทํากิจกรรม แสวงหาความรูดวยตนเองผานสื่อ
ประสม  ครูเปนผูอํานวยความสะดวกและใหคําแนะนํา  ระหวางการใชชุดการสอนนักเรียนมีความสนใจชุดการสอน  และ     
ต้ังใจปฏิบัติตามกิจกรรมในชุดการสอน

4. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏยศัพทและภาษาทานาฏศิลปไทยกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยาง       
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  โดยความรูความเขาใจหลังเรียนดวยชุดการสอนสงูกวากอนเรยีน  นกัเรียนสามารถปฏิบัติทา
นาฏยศัพทไดถูกตองและสวยงาม และนักเรียนมีความคิดเห็นวาชุดการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยภาพรวม      
มีความคิดเห็นวาชุดการสอนมีสีสันสวยงาม  มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา  ใหนักเรียนแสวงหาความรูและทํากิจกรรม
อยางหลากหลาย

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                                    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                              ปการศึกษา 2547
ลายมือช่ือนักศึกษา………………………………………………..
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  1…………….…………….….2…..…….………………….3…………………………
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SAMAPORN MEENATETIP : THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGE ON THAI CLASSICAL DANCE 
VOCABULARIES AND NON VERBAL ON THAI DRAMATIC ARTS FOR SEVENTH GRADERS. THESIS ADVISORS :  
ASSO.  PROF. KANCHANA KUNARAK ,  M.Sc., MAREAM  NILLAPUN, Ed.D., AND UBON NOKDARA, M.Ed. 320 pp. ISBN 
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The purpose of this research was to develop the instructional package on thai classical dance vocabularies and  non 
verbal on thai dramatic arts for seventh graders with consisted 4 stages as follow : 1) to study fundamental data , 2) to develop and 
measure effectiveness of instructional packages , 3) to experiment  with the instructional packages , and 4) to evaluate and 
improve the instructional packages. The sample of this research comprised of 33 seventh graders of Watpapluk School, Bang Pla 
Ma District, Suphan Buri Province. The research and development design was on One Group Pretest – posttest Design. Research 
instruments were :    1) questionnaires , 2) interview forms , 3) the instructional packages on thai classical dance vocabularies and 
non verbal on thai dramatic arts , and 4) pre – post  test evaluation forms. The data were analysed by percentage, mean, standard 
deviation, t-test dependent and content analysis.

The results of this research were as follow :
1.  The students , specialist in dramatic arts and teachers required the development of instructional packages with group 

work learning and various activities , content include thai classical dance vocabularies and non verbal on thai dramatic arts with 
instructional media such as content sheets , work sheets ,  illustrations colorful pictures ,  video and learner start to do really  with 
yourself.

2.  The instructional packages consisted of teacher manuals, students manuals and instructional media  that comprise of 
thai classical dance vocabularies and non verbal on thai dramatic arts. Also the instructional packages met the efficient standard 
criterion of 83.43 / 83.64

3.   During  the  experiment  with instructional packages by student  divided into groups. The student had access to 
acquired knowledge by themselves with group through instructional media while teacher was as a facilitator.

4.  The students’ learning achievement scores before and after being taught by instructional packages were statistically 
significant different at .01 level. The learning achievement scores after being taught was higher than before. The working 
capability on thai classical dance vocabularies be correct and exquisitely. The student ‘opinions towards the instructional packages 
were at a strongly agreed level especially of the illustrations pictures were beautifully colored and congruent with content. 
Moreover, give an opportunity to search for knowledge, practice with various activities and able to increase knowledge.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ  เร่ือง “การพัฒนาชุดการสอน  เร่ือง นาฏยศัพทและภาษาทานาฏศิลปไทย
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1” ฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําอยางดียิ่ง
จากรองศาสตรจารย กาญจนา  คุณารักษ  อาจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ  และอาจารยอุบล  นกดารา
ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธตั้งแตเร่ิมตนจนสําเร็จเรียบรอย ผูวิจัยใครขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.ประเสริฐ  มงคล  ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย ประทิน  คลายนาค ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําปรึกษา  ใหความ
กระจางในเชิงวิชาการ  และแนะนําแกไขขอบกพรองเพื่อความถูกตองและสมบูรณ

ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารยศริิพงศ  พยอมแยม  ผูชวยศาสตราจารยวนัแรม
สมบรูณสาร  และทานศึกษานิเทศกเทอดศักดิ์  สถาปตานนท  ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการ
พจิารณาตรวจแกไขเครื่องมือในการวิจัยใหมีความครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร คณะครูอาจารยโรงเรียนวัดปาพฤกษ  อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่อํานวยความสะดวกในการทําการศึกษาวิจัยเปนอยางดี

ขอขอบพระคุณคณาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทุกทาน และขอขอบคุณพี่
นองทุกคนที่ใหการสนับสนุนทุกดานแกผูวิจัย

ขอขอบคุณอาจารยเยาวภา  ศานติธรรม  อาจารยมนตชัย  พงศกรนฤวงษ  คุณกุลวิภา
ชีพรับสุข    คุณอรอุมา  ตั้งพัฒนาสมบุญ  คุณอาทิตย  สมบูรณวงศ  และเพื่อน ๆ  โครงการพิเศษ
รุน 4 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศทุกคน สําหรับไมตรีและความเอื้ออาทรที่ไดรับตลอดมา

ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา    ซ่ึงเปนผูวางรากฐานทางการศึกษา    และ
ทุกคนที่อยูเคียงขางเปนกําลังใจ  และสนับสนุนผูวิจัยใหประสบความสําเร็จ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




