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บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจดุมุ่งหมาย เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง
สร้างสรรค์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรยีนกับหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่องการแสดงนาฏศลิป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอน  เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง
สร้างสรรค์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการ
สอน  เรื่อง  การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  กลุ่มตัวอย่าง  ทีใ่ช้ในการวิจัยเป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย์  
เขต  2  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2554   จ านวน  1  ห้องเรียน  จ านวน  17  คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการเรียนการสอน  เรื่องการแสดงนาฏศลิป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์  ช้ันประถมศกึษาปีท่ี  6  แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน  8  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรยีน เป็นแบบปรนัย  ชนิด 4  ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  20  ข้อ  ข้อมูล  
สถิติที่ใช้      ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที  ผลการวิจัย  
พบว่า  
   1) ชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์  ช้ันประถมศึกษา ปีที่  6  มี
ประสิทธิภาพ 89.68/82.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้ 2)  นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรยีนการสอน  เรื่อง  การ
แสดงนาฏศลิป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ  .05  3) ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศลิป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6  มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  0.6553 4) จ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ  80  มีความพึง
พอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนการสอนเรื่อง การแสดงนาฏศิลปพ์ื้นเมืองสร้างสรรค์ ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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ABSTRACT; The purposes of this research were 1) to develop the efficiency of the learning 
packages entitled “Creative Local Dances” in Art learning  strand for Prathomsuksa 6 students to 
meet the criteria set at 80/80, 2) to compare the students’ learning achievement before and after 
learning through the learning packages entitled “Creative Local Dances” Art learning strand for 
Prathomsuksa 6 students, 3) to study the effectiveness index of the learning packages entitled 
“Creative Local Dances” in Art  learning strand for Prathomsuksa 6 students,  and 4) to study the 
students’ satisfaction towards the learning packages entitled “Creative Local Dances” Art learning 
strand for Prathomsuksa 6 students. The sample group was one class of 17 Prathomsuksa 6 

 



students studying in the second semester of the academic year 2011 at Banswayjik School under 
Buriram Primary Educational Service Area Office 2, selected by using simple random sampling. 
The instruments used in this study were 1) the learning packages entitled “Creative Local 
Dances”, 2) 8 lesson plans, 3) a 30-item with 4 multiple-choice achievement test, and 4) a 20-
item  satisfaction questionnaire. towards the learning packages. The statistics used for analyzing 
the collected data were percentage, mean, standard deviation, and dependent samples t-test. 
The findings were as follows: 

1. The learning packages entitled “Creative Local Dances” in Art learning strand for 
Prathomsuksa 6 students had an efficiency of 89.69/82.15 which was higher than the criteria set.   

2. Prathomsuksa 6 students who learned by learning packages entitled “Creative Local 
Dances” in Art learning strand after learning had higher achievement than before learning at the 
.01 level of statistical significance.  

3. The effectiveness index of the learning packages entitled “Creative Local Dances” in 
Art  learning strand for Prathomsuksa 6 students equaled 0.6553 which indicated that the 
students gained 65.53%  of creative  local dance  knowledge.  

4. Prathomsuksa 6 students were satisfied  with the learning packages entitled “Creative 
Local Dances” in Art learning strand as a whole at a high level.      
Keyword (s) : The teaching-learning packages, learning achievement , effectiveness index , 
satisfaction 
 
บทน า   สุนทรียะทางศิลปะและดนตรี มีความส าคญัต่อการด ารงชีวติของมนุษย์ในสังคมเป็นอย่างมาก  เพราะ
นอกจากการมีสุนทรียะ ซึ่งเป็นการหล่อหลอมเกลาจิตใจของคนในชาติให้มีความอ่อนโยนแล้ว ยังเป็นการสร้างเสริม
สุขภาพจิตและคา่นิยมอันดีงามของบุคคลในชาติอีกด้วย  การหล่อหลอมความรู้สึกนึกคดิค่านิยมของคนในชาติให้
เกิดความกลมกลืนและเป็นอันหนึง่อันเดียวกัน การพัฒนาสืบทอดวฒันธรรมอันงดงามของชาติให้ยืนยงต่อไปย่อมจะ
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของสังคมไทยทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างก็มีศลิปะและวัฒนธรรม  ซึ่ง
แสดงออกถึงสัญลักษณ์ประจ าชาติของตนและเป็นมรดกทางสังคมที่เกิดจากการสร้างสรรค์  ซึ่งจ าตอ้งมีการสืบทอด
ต่อ ๆ กันไป   
                   ในบรรดาศิลปะทีแ่สดงถึงสัญลักษณ์ของชาติไทยเรา “นาฏศิลป”์ นับว่าเป็นศิลปะทีม่ีความเด่นชัด
ที่สุด  นาฏศลิป์หรือศลิปะที่แสดงออกทางลีลาการเคลื่อนไหวซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งกิรยิาท่าทางธรรมชาติของ
มนุษย์โดยการน ากริิยาท่าทางเหลา่นั้นมาดัดแปลงให้อ่อนช้อยสวยงามวิจิตรพสิาดารกว่าท่าธรรมดา  มีความ
สอดคล้องกับเพลง  ดนตรี  และการขับร้อง  มุ่งให้ร าได้อย่างงดงามโดยอาศัยหลักส าคัญในความงามของศิลปะ  ซึ่ง
เป็นการแสดงจากการใช้มือ  แขน  ขา  เท้า  ล าตัว  ใบหน้า  ศีรษะและภาษานาฏศลิป์ผู้แสดงออกจะมีความสุขใจ  
สนุกสนานกับการร่ายร า  ผู้ชมไดร้บัความบันเทิงเพลดิเพลินไปกับลลีาการเคลื่อนไหวท่ีงดงามและยังถอืว่าเป็นอีก
ภาษาหนึ่งที่จะอธิบายเรื่องราวใด ๆ ไดโ้ดยวิธีการที่นุ่มนวลและแนบเนียนจนเป็นที่กลา่วกันว่านาฏศลิป์นั้นเป็น 
“ภาษาสากล” สามารถเห็นด้วยตาเข้าใจได้ทันทีทันใด (เรณู โกศินานนท์. 2544 : ค าน า) นอกจากน้ีนาฏศิลปไ์ทยถือ
ว่าเป็นศาสตร์ทางศิลปะที่ส าคญัยิง่เป็นที่รู้จักกันดีในรูปแบบของการแสดงท่ีมลีีลาอันอ่อนช้อยงดงาม  บ่งบอกถึง



ความประณีต รักสวยรักงาม แฝงด้วยจินตนาการและศิลปะอันละเอียดอ่อนของคนไทยแสดงถึงความเป็นอารยธรรม
อันรุ่งเรืองและความมั่นคงของชาติที่เป็นมรดกสืบทอดกันมาตั้งแตโ่บราณกาล  (วรสรวง  สุทธิสวรรค.์ 2541 : 1) 
 การจัดการเรยีนการสอนศิลปะทางด้านนาฏศิลป์ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศลิป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค ์ ใช้ศัพท์
เบื้องต้นทางนาฏศิลป์  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่านาฏศลิป์  ถ่ายทอดความรูส้ึกความคดิอย่างอิสระ  
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ  ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวันเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์กับประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณคา่ของนาฏศิลป์ท่ีเปน็มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และสากล (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551  :  183)  ผู้วิจัยเป็นครผูู้สอนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
(สาระนาฏศลิป์) พบว่า  ผู้เรียนยังขาดทักษะ ในการเรยีนรู้ท่าร าทางนาฏศิลป์และจดจ าท่าร าทางนาฏศิลป์ได้ไม่เป็น
ที่น่าพอใจส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาศิลปะ (สาระนาฏศลิป์) ต่ าผู้วิจัยได้ตระหนักถึงการน าศลิปวัฒนธรรม
การปั้นหม้อดิน มาประยุกต์และประดิษฐ์ท่าร าขึ้น และจดัท าเป็นชุดการเรยีนการสอน นาฏศิลป์พ้ืนเมอืงสร้างสรรค์
ขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการเรยีนการสอน  นาฏศิลป์พ้ืนเมอืงสร้างสรรค์ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน  เห็นคณุค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะการร่ายร าที่งดงาม  คงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม มิให้
เลือนหายไปจากท้องถิ่น และเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรูผู้้เรียนใหด้ียิ่งขึ้น   
 
 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศกึษาวิจัยผลการใช้ชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  การแสดงนาฏศลิป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80       

     2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ก่อนเรยีนกับหลังเรยีน ด้วยชุดการเรียนการสอน  เรือ่ง  
การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสรา้งสรรค์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   
    3.  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรยีนการสอน  เรื่อง การแสดงนาฏศลิป์พ้ืนเมืองประถมศึกษา
ปีท่ี  6    
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ที  6  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการ
สอน เรื่อง  การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6                                                                                      
 
สมมติฐานการวิจัย  
                1.  ชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
                2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรยีนด้วยชุดการเรยีนการสอน  เรื่อง  การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์  ช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน 
   3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ที 6  ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   มีค่าดัชนีประสิทธิผลตัง้แต่  0.50  ขึ้นไป 
   4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ที  6  ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 



ขอบเขตการวิจัย 
                 ตัวแปรที่ศึกษา  ได้แก่ 
   1. ตัวแปรต้น  คือ  กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน  เรื่อง 
การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสรา้งสรรค์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ดัชนปีระสิทธิผลของชุดการเรียนการสอน  เรื่อง 
การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสรา้งสรรค์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
  2. ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6 
   ความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ที 6  ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  
การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสรา้งสรรค์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
                 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  การวิจัยในครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  
ตั้งแต่เดือน มกราคม -  มีนาคม 2555 ใช้เวลาในการทดลอง 10 ช่ัวโมง 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลอง  เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองเป็นเนื้อหา เรื่องการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง
สร้างสรรค์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6      
 
วิธีการด าเนินการวิจัย   ด าเนินการวิจัยโดยทดลองตามรปูแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวท่ีมีการวัดผลกอ่นเรียนและ
หลังเรียน  (One  Group  Pretest  Posttest  Design)                                                                                                                                             
  ประชากร  ได้แก่   นักเรยีนที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2554    
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอห้วยราช จ านวน  300  คน ประกอบด้วย โรงเรยีนวัดบ้านตาเสา 
จ านวน  25 คน โรงเรยีนวัดบ้านสนวน จ านวน  56  คน โรงเรียนบา้นดวน  จ านวน  20  คน โรงเรียนวัดบ้านเมือง
โพธิ์  จ านวน  72  คน โรงเรียนวดับ้านใหม่  จ านวน  48  คน โรงเรียนบ้านตะโกบ ารุงจ านวน 19  คน โรงเรียนบ้าน
เพชรประชาสามัคคี  จ านวน  22  คน โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวนั จ านวน  21  คน โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก
น้อย จ านวน 17 คน  กลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนวดับ้านสวายจกีน้อย 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์  เขต  2  ภาคเรยีนที่  1  ปีการศึกษา  2554   จ านวน  17  คน  
ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย  (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 
 เคร่ืองมือการวิจัย   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี  4   ชนิด  คือ  

1. ชุดการเรียนการสอน   เรื่อง  การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6    
   2. แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน  10 แผน   
  3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ                                        
จ านวน  30  ข้อ 
      4. แบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน  20 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  ผู้วิจัยเป็นผูด้ าเนินการทดลองด้วย
ตนเองใช้เวลา ในการสอน  10 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอน   ดังนี ้
               1. ท าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สร้างขึ้น  จ านวน  30  ข้อ 
               2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอนทั้ง   8   แผน   โดยใช้เวลา   10   ช่ัวโมง 
  3. ทดสอบหลังเรยีนด้วยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนชุดเดียวกันกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรยีน   
               4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 



  5. น าคะแนนท่ีรวบรวมไว้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   การวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรปูโดย
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
   1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน  ตามเกณฑ์  80/80  โดยหาคะแนนระหว่างเรยีน
ของกระบวนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้คะแนนระหว่างเรยีนและคะแนนผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลัง
เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน แล้วหาค่าประสิทธิภาพเพื่อเปรยีบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
   2.  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียนและหลังเรยีนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน  โดยใช้สถิติ  Dependent  Sample t – test  ทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน   
   3. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล  (The  Effectiveness  Index : E.I) ของชุดการเรียนการสอน โดย
หาผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน  ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคนและผลคณูของจ านวนนักเรียนกับ
คะแนนเตม็  แล้วหาค่าดัชนีประสทิธิผลตามวิธีการของ กู๊ดแมน  เฟลทเชอร์  และชไนเดอร์ ( Goodman , 
Fletcher  & Schneider)    
   4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ที 6  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ 

ชุดการเรยีนการสอน โดยใช้ สถิตพิื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D) 

ผลการวิจัย 
  1.  ชุดการเรยีนการสอน  เรื่อง  การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสรา้งสรรค์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  89.68/82.15 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
   2.  ค่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  
การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสรา้งสรรค์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ
ที่ระดับ  .05 
               3.  ชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  การแสดงนาฏศลิป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 มีค่า
ดัชนีประสิทธิผลในการเรยีนรู้เท่ากับ  0.6553  หมายความว่า  ชุดการเรยีนการสอนท าให้นักเรียนมคีวามรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ  65.53  4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรยีนการสอน เรื่อง  การแสดงนาฏศลิป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์  ช้ันประถมศกึษาปีท่ี  6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก                                     
 
อภิปรายผลการวิจัย 
.                  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรยีนด้วยชุดการเรยีนการสอน  เรื่อง  การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั  .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ  พัชรี ใจชอบ  (2545 :  บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการสอนซึ่งร าเซิ้ง
กระติบข้าว วิชาดนตรีและนาฏศลิป์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  พบว่า  แผนการสอน เรื่องร าเซิ้งกระติบข้าว คิดเป็น 
ร้อยละ  88.80  โดยมผีู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80  ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตราภรณ ์ แก้วดี 
(2549 : 65) ที่ได้สร้างชุดการเรียนรู้  เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ  สาระ
นาฏศิลป์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ผลการศึกษาพบว่า  ชุดการเรียนรู้  เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่า
นาฏศิลป์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.37/81.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80  ที่ตั้งไว้  การที่ผลการวิจัยปรากฏดังนี้                              



      1.1   ชุดการเรยีนการสอนไดผ้่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบและวิธีการทีเ่หมาะสมโดยเริ่ม
ตั้งแต่การศึกษาหลักสตูร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี รวมทั้งเอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วด าเนินการ
พัฒนาชุดการเรียนการสอน และน าเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญประเมินปรบัปรุง
แก้ไข  จากเหตผุลดังกล่าวจึงท าให้ชุดการเรียนการสอน การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ในการจัดการเรยีนรู้ 
มีประสิทธิภาพส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ  จิตราภรณ์  แก้วดี (2549 : 65)  ท่ีได้สร้างชุด
การเรยีนรู้  เรื่องนาฏยศัพท์ และภาษาท่านาฏศลิป ์สาระนาฏศิลปข์องนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 โดยรวมมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.37/81.60 
        1.2   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนได้เรียนรูด้้วยตนเองและส่งผลให้
เกิดผลกับครูและผู้เรียน ดังนี้  วิชัย วงษ์ใหญ่ (2535 : 17-18) 

               1.2.1 ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพเพราะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรยีนได้แจ่มกระ
จ่างยิ่งขึ้น 
                1.2.2 ช่วยลดภาระครูผูส้อนที่เพราะมีการจดัเตรียมตามล าดับขั้นเรียบร้อยแล้ว 
                1.2.3  ช่วยในการสอนผู้เรยีนที่มีความสามารถหรือความสนใจแตกต่างกัน 
                1.2.4  ช่วยรักษามาตรฐานการเรียนรูเ้พราะผู้เรียนท่ีเรียนจากชุดการเรียนการสอนจะไดร้บั
ความรู้ในมาตรฐานเดียว ซึ่งผดิกับการเรยีนรู้ที่เรียนกับครูทีต่่างคนตา่งสอน 
                1.2.5  มีการวัดการประเมินผลความก้าวหน้าของผูเ้รียนอย่างสม่ าเสมอ  
                    2.  ผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และการทดสอบคา่ที 
ผลปรากฏว่า   นักเรียนกลุ่มประชากร ท าแบบทดสอบก่อนเรียนไดค้ะแนนเฉลีย่  14.47 คะแนน  หลงัเรียน ท าได้  
24.64  คะแนน ค่า  t   ค านวณได้ เท่ากับ 14.061  ซึ่งสูงกว่าค่า t ตาราง แสดงว่าคะแนนก่อนเรยีน  และหลังเรียน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  หมายความว่าการเรียนด้วย ชุดการเรียนการสอนท าให้
ผู้เรยีนมีความรู้เพิ่มขึ้น 
         3. ผลการวิเคราะห์คา่ดัชนีประสิทธิผล  ของชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  การแสดงนาฏศลิป์
พื้นเมืองสร้างสรรค ์มีค่าเท่ากับ  0.6553   ซึง่แสดงว่า  ชุดการเรียนการสอน ท าให้นักเรยีนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อน
เรียนคดิเป็นร้อยละ  65.53 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากชุดการเรยีนการสอนได้ผา่นกระบวนการขั้นตอนในการจัดท าอย่าง
มีระบบ  และวิธีท่ีเหมาะสม  กล่าวคือ  มีรูปแบบท่ีน่าสนใจ  มีภาพ  ตัวอักษรที่เหมาะสม  สวยงาม  ชัดเจนท าให้
นักเรียนเกดิความสนุก กับการเรียน  ไม่เบื่อหน่าย จึงท าให้นักเรียนมีความรูม้ากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ 
รังษิยา  งามวงศ์ (2548 : 89) ที่ได้ประดิษฐ์ท่าร าประกอบกิจกรรมการเรยีนรู้เรื่อง ฟ้อนบัวสวรรค์   กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ  วิชาดนตรี – นาฏศิลป์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ผลการวิจัยพบว่า  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
เรียนรู้  เรื่องฟ้อนบัวสวรรคม์ีค่าเท่ากับ  0.7179                        และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สดุใจ  รัตนมง
คล (2551 : 75 – 76)  ท่ีได้พัฒนาเพลงและท่าร าเซิ้งค าขวัญเมืองอดุรธานี สาระนาฏศิลป์  ส าหรับนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  5  ผลการศึกษาพบว่า  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องการพัฒนาเพลงและท่าร าเซิ้งค าขวัญเมือง
อุดรธานี  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเทา่กับ  0.7587  แสดงว่านักเรียนมคีะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  
75.87 
         4. ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนกลุม่สาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ (สาระนาฏศลิป์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด
ในด้านความชัดเจนของด้านเนื้อหา การได้ฟ้อนร า ร้องเพลง และการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ในการน าแสนอ



ผลงาน จัดป้ายนิเทศ  ตลอดจน นกัเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติกจิกรรม  4.77  คะแนน  จึง
สามารถสรปุได้ว่า ชุดการเรียนการสอนการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์  สาระการเรียนรู้นาฏศลิป์มีความ
เหมาะสมส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการปฏิบตัิกิจกรรมการเรยีนการสอน  
                                                                                                                                            
ข้อเสนอแนะ   
                  1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
         1.1  ควรเผยแพร่แนวคิดการจัดการเรยีนรู้ด้วยชุดการเรียนการสอน ให้ครไูด้น าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  
                       1.2  การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนการสอน ครูผูส้อนต้องศึกษาขั้นตอนและวิธีการให้เข้าใจ
อย่างชัดเจนก่อนน าไปใช้                                                                                                            
                       1.3  การเรียนการสอนสาระนาฏศลิป์ น้ัน  จะตอ้งใช้เวลาในการฝึกทักษะปฏิบตัิมากกว่าการ
เรียนการสอนทฤษฎี  ดังนั้น ชุดการเรยีนการสอนนี้จึงให้ความส าคญัในการฝึกปฏิบัติท่าร าเพื่อให้ผูเ้รยีนฝึกทักษะ
อย่างสม่ าเสมอและเกดิความช านาญ  มีความอ่อนช้อยงดงาม  ครูจงึต้องท าให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรยีน
นาฏศิลป์  เกดิความตระหนักเห็นคุณค่าของการเรียนนาฏศิลป์ ขยนัอดทน เปิดโอกาสให้นักเรียนไดแ้สดงผลงาน จึง
จะท าให้เกิดทักษะในทางนาฏศลิป์อย่างแท้จริง                                                                                                                                                           
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป                                                                                  
       2.1  ควรน าชุดการเรียนการสอนไปท าการวจิัยกับกลุม่สาระการเรียนรู้อื่น  
       2.2  ควรน าชุดการเรียนการสอนไปใช้จัดการเรยีนรู้ในสาระนาฏศิลป์ในระดับช้ันอ่ืน ๆ ต่อไป                                                                                                                                              
       2.3. ควรน าการจัดการเรยีนรู้ด้วยชุดการเรยีนการสอนไปเปรียบเทียบกับการจดัการเรียนรู้ด้วยวธิี
อื่น ๆ 
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