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ผลการใชเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรค “ชุดระบํานางรองรําลึก”   

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
  EFFECTS  OF  USING  OF  LEARNING  EXERCISE  BOOK ON CREATIVE  LOCAL  DANCES  ENTITLED 

 “RABAMNANGRONGRUMLUK  SET”  FOR  PRATHOMSUKSA  6  STUDENTS 
 

โกสุม  สวัสดิ์พูน   ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุเทียบ  ละอองทอง 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

 
บทคัดยอ 
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1)  ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมือง
สรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  2)  
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระนาฏศิลป กอนและหลังเรียน  โดยใชเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6  3) ศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลการ
เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  และ4) ศึกษาความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุดระบํา
นางรองรําลึก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาล
นางรอง  (สังขกฤษณอนุสรณ)    ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2553   จํานวน 1   หองเรียน รวม 41 คน  ไดมาโดยการ
สุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก  เอกสาประกอบการเรียนรูนาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึกสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 1 เลม  แบงเปน 4  หนวย  
แผนการจัดการเรียนรู นาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
จํานวน 1 เลม  11  แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 1  ฉบับ 30 ขอ  มีคาความเชื่อมัน่  0.89   และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  จํานวน  1  
ฉบับ  15  ขอ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  คารอยละ  คาเฉล่ีย  และสถิติทดสอบ  t - test  แบบ  Dependent    
ผลการวิจัยพบวา   
          1.  เอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีประสิทธิภาพเทากับ  86.10 /82.83  เปนไปตามเกณฑ   
   2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค
ชุดระบํานางรองรําลึก  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
   3.  คาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรอง
รําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เทากบั 0.6019  แสดงวานักเรียนกลุมตัวอยางมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ 
60.19 
                4.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุดระบํา

นางรองรําลึกอยูในระดับมาก  (X = 4.39)    
  

       คําสําคัญ: เอกสารประกอบการเรียนรู, นาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค, ระบํานางรองรําลึก   
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Abstract 

The purposes of this study were 1) to investigate whether the effectiveness of creative local dramatic 
arts learning package entitled “ Nangrong Memorial Dancing” for Prathomsuksa 6 students (Grade 6) meet the 
criterion set 80/80, 2) to compare the learning achievement of the students before and after studying with the 
dramatic arts learning package, 3) to examine the efficiency index of the dramatic arts learning package, and 
4) to study the students’ satisfaction towards the dramatic arts learning package. The samples of this study 
were 41 Prathomsuksa 6 students studying at Anuban Nangrong School (Sangkhagrit Anusorn) in the 1st 
semester of 2010 academic year recruited by Cluster Random Sampling. The instrument used to collect the 
data were a learning package of dramatic arts including 4 units, 9 lesson plans, pretest and posttest of 
learning achievement with 30 items, and the 10-item satisfaction survey. The statistics employed for analyzing 
the data were percentage, mean, and t-test Dependence.The study revealed the following results. 
 1. The learning package gained the effective criteria 86.10/82.83 which was higher than the set 
criteria.     

2. The learning achievement of the students after learning with the package was higher than before 
learning statistically significant at .05 level.  

3. The efficiency index of the package was 0.6019 claiming the increasing knowledge 60.19 %. 
4.The satisfaction of the students towards the package was at the high level.    
   The students also gave the following additional suggestions: 1) 34 students suggested the teacher 

give them a chance for showing their performance once a month, 2) 31 students would like teacher practice 
them making costumes and accessories for dancing and sell those things for their earning while they are 
studying, and 3) 27 students would like the teacher allow them to use the room and sound instruments to 
rehearse dancing freely.  
 

 Keyword: effects  of  using of  learning  xcercise  book, creative  local dances  entitled, abumnangrongrumluk   
 
 บทนํา 

  การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังวิทยาการ ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน  ทํา
ใหโลกไรพรมแดน การติดตอส่ือสารที่รวดเร็วและไรซึ่งขอจํากัด สงผลกระทบแกประเทศไทยเปนอยางมาก นอกจาก
ประเทศไทยจะไดรับขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว  
ประเทศไทยยังไดรับวัฒนธรรมและคานิยมที่แปลกใหม  จากตางประเทศเขามาดวย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
วัฒนธรรมและคานิยม ในหลาย ๆ ดาน  ไมวาจะเปนการแตงกาย การสื่อสาร การพูดจา แตมีวัฒนธรรมประการหนึ่งที่
ประเทศไทยยังคงรักษาไว  เปนเอกลักษณประจําชาติ และเปนส่ิงที่สามารถบงชี้ความเปนมาของประวัติศาสตร ไดอยาง
ดีย่ิง นั่นคือ “นาฏศิลป” ซึ่งศิลปวัฒนธรรมทางดานนาฏศิลปอันออนชอยงดงามนี้เปนส่ิงที่บรรพบุรุษไทยไดรักษา  และ
สืบทอดมาแตโบราณนับเปนสวนประกอบสวนหนึ่งแหงความเจริญของชาติ การจะทําใหนาฏศิลปเจริญรุงเรืองตอไปได
นั้น  ตองมีการอนุรักษพัฒนาบํารุงและสงเสริมเพ่ือสืบทอดสูอนุชนรุนหลังอยางมีระบบระเบียบ (อติพร สุขสมนิตย.  
2543 : 12) นาฏศิลปนับวาเปนศิลปะที่โดดเดนที่สุด สามารถแสดงออกไดโดยตัวเองทั้งในลักษณะที่เขมแข็งและ
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ออนโยน  นาฏศิลปถือวาเปนภาษาสากล  เชนเดียวกับดนตรีแตดีกวาตรงที่ไดเห็นดวยตาซึ่งทําความเขาใจไดทันที อีก
ทั้งมีความแนบเนียนกวาภาษาทั่วไปตรงที่มีความละมุนละไมกวา (พัชรี ใจชอบ 2545 : 5) นอกจากนี้นาฏศิลปไทย ถือ
วาเปนศาสตรทางศิลปะที่สําคัญย่ิง เปนที่รูจักกันดีในรูปแบบของการแสดงที่มีลีลาอันออนชอยงดงาม บงบอกถึงความ
ประณีต  รักสวยรักงาม แฝงดวยจตินาการและศิลปะอันละเอียดออนของคนไทย แสดงถึงความเปนอารยธรรมอันรุงเรือง 
และความมั่นคงของชาติที่ไดสืบทอดตอกันมาตั้งแตโบราณกาล (รานี  ชัยสงคราม,  2544  : 15)    
   ความสําคัญของนาฏศิลปนอกจากจะมีคุณคา ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและแสดงถึงอารย
ธรรมที่รุงเรืองแลว นาฏศิลปยังมีประโยชนสําหรับผูที่ไดเรียนรู นั่นเปนเพราะวาการเรียนนาฏศิลปเปนการใชอวัยวะทุก
สวนของรางกายในการเคลื่อนไหว และทาทางตาง ๆ ของนาฏศิลปไทยมีทวงทีคลายทาฤาษีดัดตน จึงสงผลใหผูที่ได
ฝกหัดเปนผูสุขภาพสมบูรณ มีจิตใจราเริงแจมใส และมีบุคลิกภาพที่ดี  (ภัทธิรา  รอดสการ,  2548 : 10)  นอกจากนี้
นาฏศิลปยังเปนกิจกรรมที่สามารถเสริมสรางนักเรียนใหมีวินัยในตนเอง รูจักระเบียบ  วินัยในการแสดงออกรวมกับผูอ่ืน  
มีสมาธิ มีความพยายามอดทนในการฝกซอม มีความรับผิดชอบตอผลงาน รูจักความไพเราะของเสียงเพลงและการ
แสดง เสริมสรางความรูและความสามารถในการวิพากษวิจารณ  และตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล ชวยใหผูฝกกิจกรรมได
ใชเวลาวางไปในทางที่เปนประโยชน  สงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  ที่สําคัญคือชวยใหผูเรียนรูคุณคาของ
ดนตรีและนาฏศิลป รูคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมประจําชาติดวย ทิศนา แขมมณี ( 2545 : 108)  ดังนั้นการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ของชาติใหคงอยูและสืบทอดสูอนุชนรุนหลัง จึงเปนส่ิงเรงดวน กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดบรรจ ุวิชา
นาฏศิลปไวในกลุมศิลปะ โดยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ  และการคิดที่เปนเหตุเปนผลถึง
วิธีการทางศิลปะ ความเปนมาของรูปแบบ ภูมิปญญาทองถ่ิน และรากฐานทางวัฒนธรรม ตระหนัก ในคุณคา และเกิด
ความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ สามารถคนพบศักยภาพความสนใจของตนเอง  มีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค  มี
ความเชื่อมั่นพัฒนาตนเองไดและแสดงออกไดอยางสรางสรรค มีสมาธิในการทํางาน มีระเบียบวนิัย  มีความรับผิดชอบ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และยังเปนวิชาที่ผูเรียนไดแสดงออก  มีความชื่นชมจากการเรียนทําให
รูจักจังหวะ สรางบุคลิกภาพ ทาทาง ทรวดทรง  ฝกการเปนผูนํา ผูตาม ความพรอมเพรียง ความสวยงาม การ
ประสานงาน  ตลอดจนฝกความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  ถายทอดความคิด  ความรูสึก  จินตนาการ และเกิดความ
รัก  ชื่นชม  รับรูนาฏศิลปอันเปนมรดกไทย  (กรมวิชาการ,  2546 : 104)  
   การจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  กําหนดสาระ
และมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งกําหนดไว
เฉพาะสวนที่จําเปนเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ ความถนัด  
และความสนใจของผูเรียน  สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได ในสวนสาระการเรียนรูศิลปะประกอบดวย สาระที่ 1 
ทัศนศิลป สาระที่ 2 ดนตรี และสาระที่ 3 นาฏศิลป โดยมีการกําหนดมาตรฐานในการพัฒนาผูเรียนคือ มาตรฐาน ศ 3.1 
เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลปถายทอดความรูสึก 
ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และใชในชีวิตประจําวัน และมาตรฐาน  ศ 3.2  เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป 
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย และภูมิปญญา
ทองถ่ิน ทั้งนี้การที่จะใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูในดานศิลปะจําเปนตองอาศัยการศึกษาอยางตอเนื่อง มุงเนนการ
ปฏิบัติ การศึกษาคนควาหาขอมูลการฝกทักษะปฏิบัติ รวมท้ังทบทวนความรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูในดาน
นาฏศิลป(กระทรวงศึกษาธิการ,  2545 : 12-13) 
                     สภาพปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระนาฏศิลป)  ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผานมาพบวาครูจัดกิจกรรมนาฏศิลปแบบเดิม ๆ คือนักเรียนตองฝกปฏิบัติเพลงและทารําตามแบบ
แผนนาฏศิลป โดยครูเปนผูสาธิตแลวนักเรียนเลียนแบบตามครู โดยที่ครูและนักเรียนไมไดคิดออกแบบเพลงและทารํา
เอง ทําใหนักเรียนขาดความมั่นใจ ไมกลาคิด ไมกลาแสดงออก กลัวจะผิดจากแบบแผน ครูและนักเรียนจึงขาดการคิด
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สรางสรรคในการคิดประดิษฐทารํา ทําใหทารํามีไมมาก ไมสอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม นักเรียน
ขาดความภาคภูมิใจในการสงเสริม และอนุรักษวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถ่ิน (พิมพวรรณ รวมจิตต  (2551 : 
12)  โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย  นับวาเปนเมืองเกา มีประวัติความเปนมาสรุปโดยยอความวา  
สมัยขอมเรืองอํานาจเมืองนางรองหรือแควนพนมโรง เปนที่อยูของชนชาติขอมมาเปนเวลานาน  มีหลักฐานยืนยันไดคือ
ซากเมืองโบราณ และปราสาทพนมรุง เมื่อขอมเสื่อมอํานาจแลว มอญก็เขามามีอํานาจในดินแดนแถบนี้ ทําใหเกิดชน
ชาติใหมคือ เขมร ที่มีเชื้อชาติผสมระหวางมอญกับขอม ตอมาเมื่อมอญเส่ือมอํานาจลงไทยจึงไดแผอาณาเขตเขา
ครอบครองดินแดนแถบนี้ตอไป  โดยตั้งศูนยกลางปกครองที่เมืองนางรอง มีเจาเมืองปกครอง หลังกรุงศรีอยุธยาแตกครั้ง
ที่ 2  เจาเมืองนางรองไดเขารวมกับเจาเมืองพิมาย ตอมาพระเจาตากสิน ไดยกกองทัพมาปราบกกเจาพิมายจนไดรับชัย
ชนะ เจาเมืองนางรองเห็นวากกเจาพิมายพายแพแลว  จึงไดแยกตัวออกไปรวมกับเจาเมืองจําปาศักดิ์ และคบคิดกับเจา
โอเจาอิน เจาเมืองจําปาศักดิ์ แข็งเมืองไมขึ้นตอกรุงธนบุรี พระเจากรุงธนบุรีจึงโปรดเกลาฯ ใหพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก ในขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนพระยาจักรีมาปราบ พระยานางรองถูกเจาเมืองนครราชสีมาจับตัวได และ
ถูกประหารชีวิตที่ตนโพธิ์ (บริเวณ หนาสนามโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณอนุสรณ) ปจจุบันนี้  ในป พ.ศ.
2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลา ฯจัดระบบการปกครองใหมเปน กระทรวง มณฑล ไดรวม
เมืองนางรอง บุรีรัมย ตลุง (อําเภอประโคนชัยในปจจุบัน) รัตนบุรี พิมาย พุทไธสง เขาเปนเมืองดียวกัน เรียกวา “บริเวณ
นางรอง” มีพระนครภักดี (ทองดี) รักษาการแทนเจาเมืองนางรอง ตอมาอาณาเขตของเมืองนางรองเปลี่ยนแปลงไป คือ 
เมืองนางรอง ขึ้นกันจังหวัดบุรีรัมยมาจนถึงปจจุบันนี้ ( เทศบาลเมืองบุรีรัมย, ม.ป.ท : 1-5)  จึงกลาวไดวา  อําเภอ
นางรองเปนเมืองที่มีศูนยรวมของอารยธรรมมาแตโบราณ  ควรคาแกการศึกษาเรียนรู ทั้งดานประวัติความเปนมาและ
ศิลปวัฒนธรรม  
         ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชานาฏศิลประดับประถมศึกษา  จึงคิดที่จะนําเอาประวัติ  ความเปนมา  และคํา
ขวัญของอําเภอนางรอง  ซึ่งเปนทองถ่ินของตนมาเรียบเรียงเปนเพลง และคิดประดิษฐทารําประกอบเพลงขึ้นมาใหม 
และคิดสรางสรรคทารําขึ้นมาใหม  แลวจึงนํามาสรางเปนเอกสารประกอบการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระ
นาฏศิลป  เอกสารประกอบการเรียนรูนี้เปนส่ือการเรียนรูเพ่ือเสริมทักษะที่ผูเรียนสามารถนําไปศึกษาไดทั้งในเวลาและ
นอกเวลาเรียน  ดังที่  ภัทธิรา  รอดสการ (2548 : 14)  กลาววา  เอกสารประกอบการเรียนรู เปนส่ือการเรียนการสอนที่
ครู ผูสอน  สามารถผลิตขึ้นดวยตนเองใหสอดคลองกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น  เพ่ือใหผูเรียนใชศึกษาคนควา เชนเดียวกัน
กับ  จักริน รณชื่น และนิตยา บัวทอง (2547 : 110)  ไดใหแนวคิดไววา  เอกสารประกอบการเรียนรูชวยเสริมสรางจิตนา
การและความคิดสรางสรรค  และชวยปลูกฝงคุณธรรม  คานิยม เจตคตแิละแบบอยางที่ดีของสังคม ตลอดจนเอกลักษณ
ไทยใหบังเกิดแกผูเรียน  ชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนด  ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดที่จะจะปลูกฝงให
ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวของคนนางรองอันเปนบานเกิดเมืองนอนของตน  ซึ่งเรื่องราวเหลานั้นลวนแตสัมพันธกับชีวิต
จริง  โดยคาดหวังวาการจัดการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึกชั้นประถมศึกษาปที่  6  นี้    
จะชวยใหนักเรียนมีความสนุกสนาน ชื่นชม ภาคภูมิใจในตนเอง กลาคิดกลาแสดงออก เกิดความคิดสรางสรรคเกิด
ความรู  ความสามารถ  มีทักษะดานการรายรํา  เกิดความรักและหวงแหน  ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบาน  เปนการสืบทอดและจรรโลงไวซึ่งสมบัติอันลํ้าคาของชาติสืบไป   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  
สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  
   2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระนาฏศิลป กอนและหลังเรียน  โดยใชเอกสารประกอบการ
เรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
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   3.  เพ่ือศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุด
ระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
   4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  
ชุดรํานางรองรําลึก   
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
  1.  เอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
  2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระนาฏศิลปหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชเอกสารประกอบการ
เรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6                      
  3.  คาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํา
นางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีระดับสูงตั้งแตรอยละ  50  ขึ้นไป 
           4.  นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรอง
รําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อยูในระดับดี 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1.  ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนางรอง  
(สังขกฤษณอนุสรณ)  สํานักงานพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมยเขต  3 อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ภาคเรยีนที่  1  ป
การศึกษา 2553   จํานวน 5   หองเรียน รวม  208 คน 
  2.  กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลนางรอง  (สังขกฤษณ
อนุสรณ)  สํานักงานพื้นที่การศึกษาบุรีรัมยเขต  3 อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  
ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2553   จํานวน 1   หองเรียน รวม 41 คน  ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling)  (มนตรี  อนันตรักษ,  2546 : 28) 
  3.  ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 
       3.1  ตัวแปรตน  คือ  เอกสารประกอบการเรียนรูเรื่องนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
       3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก 
   1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระนาฏศิลป  ที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนรูเรื่องนาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
   2)   คาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  
ชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
   3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุด
ระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
            4. ขอบเขตของเนื้อหา เนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรอง
รําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ประกอบดวย  4  หนวย  ดังนี้ 
   หนวยที่  1  ประวัติเมืองนางรองในอดีต 
   หนวยที่  2  องคประกอบของการแสดงชุดระบํานางรองรําลึก 
   หนวยที่  3  เพลงและลักษณะการรําเบ้ืองตนของระบํานางรองรําลึก 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทความฉบับเต็ม ภาคโปสเตอร 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 
 

946

   หนวยที่  4  ทารําประกอบเพลงระบํานางรองรําลึก  (ตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาล
นางรอง (สังขกฤษณอนุสรณ)  
 
   5. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2553   
ระหวางวันที่ 17  พฤษภาคม  2553   ถึงวันที่  5  สิงหาคม  2553   รวมท้ังส้ิน 11 ชั่วโมง 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาแบงเครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปน  2  ประเภท  

ดังนี้ 
  1.  เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก  
               1.1  เอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 1 เลม  4  เรื่อง 
           1.2  แผนการจัดการเรียนรู นาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึกสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 เลม  11  แผนการจัดการเรียนรู 
  2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  
                2.1  แบบสังเกตการปฏิบัติ 
            2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 
ฉบับ 30 ขอ     
            2.3  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนรู
นาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุดระบํานางรองรําลึก จํานวน 1 ฉบับ 15  ขอ 
 
การดําเนินการวจัิย 
         การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research)   ผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 
                 1. แนะนําเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุดระบํานางรอง  ใหกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/1  ซึ่งเปนกลุมตัวอยางไดเขาใจวิธีใช   
      2  ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
จํานวน 30  ขอ  
      3.  ทําการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูนาฏศิลป  พ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  ใหนักเรียน
ไดเรียนจากเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก   และทําแบบฝกหัดในแตละ
หนวยการเรียน  โดยทําการทดลองสอนติดตอกันเปนเวลา  5  สัปดาห  รวมท้ังส้ิน  11  ชั่วโมง 
      4.  เมื่อส้ินสุดการทดลองใหนักเรียนกลุมตัวอยาง  ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
(Protest)  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกันกับการสอบกอนเรียน 
     5.  เมื่อส้ินสุดการทดลองใหนักเรียนกลุมตัวอยาง  ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอเอกสาร
ประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค 
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ชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวาระหวางเรียนคะแนนเต็ม 60  คะแนนนักเรียนทํา
คะแนนเฉลี่ยได  51.66คะแนน  คิดเปนรอยละ  86.10  การทดสอบหลังเรียนคะแนนเต็ม  30  คะแนน  นักเรียนทํา
คะแนนเฉลี่ยได  24.85  คะแนน  คิดเปนรอยละ  82.83  แสดงวาเอกสารประกอบการเรียนรู  นาฏศิลปพ้ืนเมือง
สรางสรรคชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีประสิทธิภาพ   E1 / E2  เทากับ  86.10 
/82.83  เปนไปตามเกณฑ  ประสิทธิภาพ  80/80  ที่ต้ังไว   
  2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเอกสารประกอบ การเรียนรูนาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรคชุดระบํานางรองรําลึก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  พบวา นักเรียนกลุมตัวอยาง  41  คน  
ทําคะแนนการทดสอบกอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.07  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.26  และทําคะแนน
การทดสอบ หลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  24.85  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  0.65  คา  t  ที่คํานวณได
เทากับ  38.67  แสดงวาคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
  3.  ผลการหาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรอง
รําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวา คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนเรียนมีคะแนน
รวม เทากับ  700  คะแนน   คดิเปนรอยละ 56.84  คะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนมีคะแนนรวม
เทากับ 1,019  คะแนน  คิดเปนรอยละ   82.83  และมีคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรคชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เทากับ 0.6019  แสดงวานักเรียนกลุม
ตัวอยางมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ 60.19 
   4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรคชุดระบํานางรองรําลึก  พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีความพึงพอใจตอการเรียนรู

นาฏศิลปสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก อยูในระดับมาก   (X = 4.39)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวานักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  เรียงลําดับจากขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย  5  ลําดับ ไดแก  ขอ  14  “ฉันมี

ความสุขที่ได เรียนรูรําชุดระบํานางรองรําลึกจากการปฏิบัติจริง” มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (X =4.63)   ขอ 

10  “ทารําชุดระบํานางรองรําลึกออนชอยสวยงาม”   มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.61)  ขอ 3  “จังหวะ

ทํานองเพลงระบํานางรองรําลึกสนุกสนานเราใจ”  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด   (X =4.59)   ขอ 8  “เอกสาร
ประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคชุดระบํานางรองรําลึกมีเนื้อหาถูกตองตรงกับที่ครูสอน  ”  มีความพึง

พอใจอยูในระดับมากที่สุด (X =4.56)    และ ขอ 6  “การเรียนวิชานาฏศิลปพ้ืนเมืองทําใหเกิดความคิดสรางสรรค”   มี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  (X =4.54)  

อภิปรายผล 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรูรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระนาฏศิลป)  เรื่อง
นาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนอนุบาลนางรอง 
(สังขกฤษณอนุสรณ) ครั้งนี้  มีประเด็นสําคัญควรนํามาอภิปรายผล  ดังตอไปนี้    
  1.  ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค 
ชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวาระหวางเรียนคะแนนเต็ม 60  คะแนนนักเรียนทํา
คะแนนเฉลี่ยได  51.66  คะแนน  คิดเปนรอยละ  86.10  การทดสอบหลังเรียนคะแนนเต็ม  30  คะแนน  นักเรียนทํา
คะแนนเฉลี่ยได  24.85  คะแนน  คิดเปนรอยละ  82.83  แสดงวาเอกสารประกอบการเรียนรู  นาฏศิลปพ้ืนเมือง
สรางสรรคชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีประสิทธิภาพ    E1/E2  เทากับ  86.10 
/82.83  เปนไปตามเกณฑ  ประสิทธิภาพ  80/80  ที่ต้ังไว  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ  สุวลักษณ  
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สาริขา (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประดิษฐทารําประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลปชุดฟอนมาลัย 
ศรีมหาชนะชัย พบวา  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทารําประกอบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 
84.58/87.29  ซึ่งสูงกวาเกณฑ  80/80  ที่ต้ังไว  ปุณิกา  เข็มพิลา (2549 : 101) ที่ไดทําการวิจัยผลการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรเรื่อง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอร เรื่องความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับนาฏศิลปชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.89/88.93 สูงกวาเกณฑที่คาดหวังคือ 80/80  
เชนเดียวกันกับ  นวรัตน  พลสาร (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประดิษฐทารําประกอบกิจกรรมการเรียนรู เรื่องฟอน
เผิ่ง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป วิชาดนตรี – นาฏศิลป  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวา คูมือประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู เรื่องฟอนเผิ่ง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะสาระนาฏศิลป  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีคุณภาพอยูใน
ระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ  84.09/85.56   พิมพวรรณ  รวมจิตต   (2551 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องผล
การใชชุดการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมืองพบวา  ชุดการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมือง  มีคาประสิทธิภาพ  E1 / E2 เทากับ 80.90 / 
82.53 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว    จิรกิตติ์  พิภักดี  (2552 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องการสรางชุดการสอนวิชา 
นาฏศิลปเรื่องความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับนาฏศิลปพ้ืนเมืองของไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  พบวาชุดการสอนวิชา นาฏศิลป 
มีคาประสิทธิภาพ 81.93/88.56  ที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไว  ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก  เอกสารประกอบการ
เรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ไดสรางขึ้นอยาง
ถูกตองตามหลักการ  และมีองคประกอบตาง ๆ ครบถวน ดังที่  กรรณิการ  พวงเกษม (2540 : 8-9)  กลาวถึงเอกสาร
ประกอบการเรียนรูที่ดีวา  ควรมีความชัดเจนทั้งคําส่ังและวิธีทํา  คําส่ังหรือตัวอยางไมควรยาวเกินไป  เพราะจะทําให
เขาใจยาก  ควรปรับใหงายเหมาะสมกับผูใช  ทั้งนี้เพ่ือใหนักเรียนสามารถศึกษาได ดวยตนเองได  ภาษาและภาพที่ใชมี
ความเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรูของนักเรียน  จึงจะสงผลใหนักเรียนนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเอกสารประกอบ การเรียนรูนาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรคชุดระบํานางรองรําลึก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  พบวา นักเรียนกลุมตัวอยาง  41  คน  
ทําคะแนนการทดสอบกอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.07  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.26  และทําคะแนน
การทดสอบหลังเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  24.85  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  0.65  คา  t  ที่คํานวณได
เทากับ  38.67  แสดงวาคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ผลการวิจัยครั้ง
นี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ  อมรรัตน รองเมือง  (2550 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชชุดการสอนเรื่องนาฏศิลปพ้ืนเมืองภาคใต ระบําเสนใยใบยาง หลังใชสูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 พิมพวรรณ  รวมจิตต   (2551 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยพบวาหลังเรียนโดยใชชุดการสอนนาฏศิลป
พ้ืนเมือง  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นกวากอนใชชุดการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมือง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และวารี  รักหะบุตร  (2552 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนแบบฝกปฏิบัติมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก  
แผนการจัดการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก    สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ได
ผานการตรวจสอบและแกไขปรับปรุงจนถูกตองเหมาะสม และดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยางเปนขั้นเปนตอน  ที่
สําคัญอยางยิ่งคือการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับเมืองนางรองจึงทําใหผูเรียนมีความรูสึกวาบทเรียนนี้
มีความหมายสําหรับตน  สวนจังหวะและทํานองของเพลงชุดรําระบํานางรองก็เปนทํานองที่คุนหูและเราใจจึงนับวาเปน
เรื่องที่ใกลตัวผูเรียน   และครูไดใชวิธีการสาธิตเปนขั้นเปนตอนประกอบกับใชเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึกเปนส่ือหลัก  กิจกรรมการเรียนรูจึงเปนการใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ มากวา   
การนั่งฟงครู  ดังเชน สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ  (2543 : 21) ไดกลาวถึงการสอนนาฏศิลปไววา  ควรสอนโดยการให
ปฏิบัติเลียนแบบครูเปนหลัก  ครูรําใหดูเปนตัวอยาง ผูเรียนจะตองอาศัยการสังเกตและใชความจําในขณะที่ปฏิบัติตาม
อยางครู แลวใชเทคนิคของการกระทําซ้ําบอย ๆ จนจดจําไดขึน้ใจและสามารถปฏิบัติเองได  และฉันทนา  เอ่ียมสกุล 
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(2545 : 14) ไดเสนอแนะไววา  การสอนนาฏศิลปไววาตองใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมา  ใหผูเรียนฟงทํานอง
ของเพลง   ตลอดจนการบรรยายและสาธิตทารําใหนักเรียนดูจึงจะสงผลใหผูเรียนบรรลุผลไดตามวัตถุประสงค 
  3.  ผลการหาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรอง
รําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวา คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนเรียนมีคะแนน
รวม เทากับ  700  คะแนน   คดิเปนรอยละ 56.84  คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนมีคะแนนรวม
เทากับ 1,019  คะแนน  คิดเปนรอยละ   82.83  และมีคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรคชุดระบํานางรองรําลึก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เทากับ 0.6019  แสดงวานักเรียนกลุม
ตัวอยางมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ 60.19  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของรังษิยา งามวงศ (2548 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาการประดิษฐทารําประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องฟอนบัวสวรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
พบวา คูมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูฟอนบัวสวรรคมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .7628 หมายความวา ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 76.28  นวรัตน  พลสาร (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพบวา คูมือประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู เรื่องฟอนเผิ่ง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะสาระนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีดัชนีประสิทธิผล
เทากับ 0.7823 หมายถึงผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นรอยละ 78.23พจนีย บุญทรง (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพบวา 
บทเรียนบนเครือขายที่พัฒนาขึ้นมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.7120  หรือรอยละ 71.20  ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและเต็มใจที่จะฝกฝนจึงทําใหเกิดประสิทธิผลตามท่ีต้ังไว   
  4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนรูนาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรคชุดระบํานางรองรําลึก  พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีความพึงพอใจตอการเรียนรู

นาฏศิลปสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก อยูในระดับมาก (X = 4.39)  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ  
รําไพ บุญเลิศ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระนาฏศิลป  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง รําเตยหนุมสาวชาวนาดวยส่ือวีดิทัศน โดยรวมอยูในระดับมากสมใจ ปาณะวงศ (2549 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาพบวา  นักเรียนสาขาวิชานาฏศิลปไทยชันตนปที่ 3 มีความพึงพอใจตอการเรียนนาฏศิลปชุดฟอน
ออนซอนกาฬสินธุอยูในระดับมากที่สุด   ปยามรรัตน  เศรษฐดาวิทย (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียน
นาฏศิลป ชุดระบําพุทไธมาศเกิดความภาคภูมิใจถึงความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน อยูในระดับมาก  และพิมพวรรณ  
รวมจิตต   (2551 : บทคัดยอ)  ไดทําการนักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมืองอยูในระดับมาก    

ขอเสนอแนะ 
           ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1. ควรเผยแพรเอกสารประกอบการเรียนนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  ใหครูระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียนพ้ืนที่อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมยนําไปใชจัดการเรียนการสอนหรือใชเปนแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค   
  2.  ควรเผยแพรแผนการจัดการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก  ใหครูระดับ
ประถมศึกษานําไปใชจัดการเรียนการสอนหรือใชเปนแนวทาง ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูนาฏศิลปพ้ืนเมือง
สรางสรรค  
  3.  ครผููสอนนาฏศิลป โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3  ควรสอนการ
แสดงนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ชุดระบํานางรองรําลึก ใหนักเรียนชั้นตาง ๆ  ไดแสดงในโอกาสตาง ๆ 
        ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  1.  ควรมีการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรูในเรื่องอื่น ๆ อยางหลากหลาย  และใหสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการของทองถ่ิน 
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  2. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องอื่น ๆ อยางหลากหลาย และใหสอดคลองกับสภาพ
และความตองการของทองถ่ิน 
  3.  ควรมีการศึกษาคนควาการประดิษฐทารําเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินอื่น ๆ  เชน  เกี่ยวกับ
เครื่องนุงหม  อาหารการกิน  ความคิด  ความเชื่อ  ตลอดจนวีชีวิตอื่น ๆ ของคนในทองถ่ิน 
  4.  ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระนาฏศลิป) โดยบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืน ๆ  ในลักษณะคลายกันที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินในเรื่องอื่น ๆ  
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