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บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย 

สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Development of learning. Dance Base Thailand.
Dance material by means of a Peer.

For students in Grade 2.

จิตราวดี	จิราวัฒนาพร	1

รองศาสตราจารย์มาลิณี	จุโฑปะมา	2

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ สำาหรับนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน ชัน้ประถม

ศกึษาปทีี ่2 กอ่นและหลงัเรยีนชดุการเรยีนรู ้3) ศึกษาความพงึพอใจชดุการเรยีนรู ้เรือ่งพืน้ฐานนาฏศลิปไ์ทย สาระนาฏศลิป์

ด้วยวิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2554 จำานวนนักเรียน 19 คน ได้มาโดยวิธีการ

สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐาน

นาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความ

พงึพอใจของนักเรียนทีมี่ต่อการเรยีนด้วยชดุการเรยีนรู ้สถิตทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข้์อมลูคอื คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และทดสอบค่าที (Dependent Samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.14/86.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำาหนดไว้

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01

 3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระ

นาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยภาพรวมมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 คำาสำาคัญ	:	ชุดการเรียนรู้ พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย เพื่อนช่วยเพื่อน 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
2 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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ABSTRACT

 The purposes of this research were : 1) to develop the instructional packages in Thai Classical

Dance Learning Strand by Friends help Friends for Prathomsuksa 2 Students ;2) to compare the 

students’ learning achievement before and after learning through the  instructional packages in Thai 

Classical Dance learning Strand by Friends help Friends learning  for Prathomsuksa 2 Students ; and 3) to 

investigate the students’ satisfaction towards the  instructional package in Thai Classical Dance learning 

Strand by Friends help Friends learning  for Prathomsuksa 2 Students. The samples of this study were 

19 Prathomsuksa 2 Students at  Sensiri Anusorn School, Muang District, Buriram Province of academic 

year 2011, selected by Simple Random Sampling. The research instruments included learning packages 

by Friends help  Friends for Prathomsuksa 2 Students, and Student’s satisfaction questionnaire. The 

statistics used  for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was 

tested by using dependent samples t-test.

 The	results	of	the	study	revealed	that	:

 1) The efficiency of the instructional packages in Thai Classical Dance learning strand for Prathomsuksa

2 Students was 93.14/86.14 which was higher than the criteria set at 80/80.

 2) The learning achievement of the instructional packages in Thai Classical Dance learning Strand 

by Friends help Friends learning for Prathomsuksa 2 students after learning was higher than before 

learning with the statistically significant difference at the level of .01

 3) The students were satisfied with the instructional packages in Thai Classical Dance learning 

Strand by Friends help Friends learning for Prathomsuksa 2 students at the high level.

 

 Keywords	: Instructional packages, Thai Classical Dance, Friends help Friends. 

บทนำา

 นาฏศิลป์เป็นศิลปะประจำาชาติไทยมีความประณีต อ่อนช้อย และท่ีมีเอกลักษณ์แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทาง

วัฒนธรรม มีความประณีต อ่อนช้อย ทั้งยังทรงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ในแต่ละชนชาติมีความแตกต่างกัน

ตามวัฒนธรรมประเพณี ด้วยความรัก ความหวงแหนของบรรพบุรุษ ที่จะอนุรักษ์นาฏศิลป์และรักษาศิลปะให้คงอยู่คู่ชาติ

ตลอดไป นาฏศลิปย์งัชว่ยพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มจีนิตนาการทางศลิปะ ชืน่ชมความงาม มสีนุทรยีภาพ 

มีคุณค่า ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ และยังช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ได้แก่ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

สังคม ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองที่เป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ด้านการ

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบนาฏศิลป์ และการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ใช้ศัพท์เบื้องต้นทาง

นาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว 

ในรปูแบบตา่งๆ ประยกุตใ์ชน้าฏศลิปใ์นชวีติประจำาวนั ดา้นทกัษะความเข้าใจความสมัพนัธร์ะหวา่งนาฏศลิป์กับประวตัศิาสตร ์
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เหน็คณุคา่ของนาฏศลิปท์ีเ่ปน็มรดกทางวฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาไทย และสากล กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 

จงึเปน็กลุม่สาระหน่ึง ทีมุ่ง่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนทกุคนได้เรยีนรูเ้สรมิสรา้งพืน้ฐานความเป็นมนษุย ์และสรา้งศกัยภาพในการคดิ

ในการทำางาน อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 182) 

 จากผลการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ในกลุ่มการเรียนรู้สาระศิลปะ วิชานาฏศิลป์

ที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70.35 จากเป้าหมายของโรงเรียนท่ีกำาหนดไว้ร้อยละ 75.00 

ครูผูส้อนจงึจำาเปน็ตอ้งศึกษาค้นหาวธิแีกไ้ขเพือ่ปรบัปรงุวธิกีารจดัการเรยีนการสอนใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูส้าระนาฏศลิป ์

ตามที่หลักสูตรกำาหนด นักเรียนสมควรที่จะได้รับการพัฒนา และปัญหาที่ครูผู้สอนวิชาสาระนาฏศิลป์พบมากที่สุดคือ 

นกัเรียนสว่นใหญข่าดทกัษะพืน้ฐานทางนาฏศลิปไ์ทยแมจ้ะมคีวามชอบ นกัเรยีนไมส่ามารถจดจำาชือ่เรยีกของทา่รำาได ้และ

ปฏิบัติท่ารำาพื้นฐาน ไม่ถูกต้อง และเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงท่ารำา และยังพบว่าผู้เรียนบางส่วนไม่กล้าแสดงออก 

รำาไม่ถูกจังหวะ (โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์. 2553) 

  จากเหตผุลทีก่ล่าวขา้งตน้ การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัให ้ผูเ้รยีนทกุคนนัน้ มคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง

ได้ และถือว่าผู้เรียนเป็นสำาคัญ ฉะนั้นครูผู้สอน ผู้จัดการศึกษา จะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นำา ผู้ถ่ายทอด

ความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ในการแสวงหาความรู้ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และ

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อนำาความรู้เหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 

2542 : มาตรา 22) ลักษณะของสื่อที่จะนำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ 

สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่น ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด น่าติดตาม เข้าใจง่าย และ

รวดเร็ว รวมทั้งการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอด

เวลา ทัง้ส่ือดงักล่าวขา้งตน้และกจิกรรมตา่ง ๆ  เมือ่นำามาผสมผสานกนักจ็ะไดเ้ปน็ชดุการเรยีนรูท้ีจ่ะชว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรยีน

ได้พัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียนตามลักษณะ ของสาระการเรียนรู้ เพราะในชุดการเรียนรู้

แต่ละชุดมีคำาแนะนำาช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ไปในทิศทางเดียวกัน เลือกการทำากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

ชว่ยลดภาระสรา้งความพรอ้มความมัน่ใจแกค่รแูละผูเ้รยีนได ้นอกจากนีย้งัสามารถแกป้ญัหาความแตกตา่งระหวา่งบคุคล

จึงทำาให้ครูวัดผลได้ตรงตามความมุ่งหมาย เพราะครูสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่มีความสลับซับซ้อนได้ดี ช่วยแก้ปัญหา

ในกรณทีีค่รขูาด หรอืขาดแคลนผูช้ำานาญเฉพาะวชิา ทำาให้ผูเ้รยีนไดร้บัประโยชนโ์ดยตรง ตามความตอ้งการ ความสามารถ

ของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น (นวลละออง ห่วงรัก. 2548 : 42) 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนสาระนาฏศิลป์ ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จึงสนใจที่จะ

ศกึษาวจิยัเร่ือง การพัฒนาชดุการเรยีนรู ้สาระนาฏศลิป ์โดยใชว้ธิกีารแบบเพือ่นชว่ยเพือ่น สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 2 มาใช้ เพื่อให้นักเรียนส่วนใหญ่ ที่ขาดทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย สามารถจดจำาชื่อเรียกของท่ารำาได้ และปฏิบัติ

ท่ารำาพื้นฐานได้ถูกต้อง การนำาชุดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้ จึงเป็นประโยชน์ต่อการ จัดกิจกรรม

การเรยีนการสอน ซึง่ชดุการเรยีนรูน้ี ้เปน็ผลมาจากการพฒันาหลกัสตูร ในรปูของหนว่ยการเรยีน โดยใชว้ธิกีารแบบเพือ่นชว่ยเพือ่น

เข้ามาชว่ยในการจดัการเรยีนการสอนสาระนาฏศิลป ์ในลกัษณะสือ่ประสมท่ีสอดคลอ้งกบัเนือ้หาวชิา เพือ่ช่วยในการเรยีนรู้

ของผู้เรียนให้เกิด ทักษะ ทางนาฏศิลป์ และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ซึ่งส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มากยิ่งขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำาหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
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  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วย

ชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย 

สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

   

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

    1.1 ประชากร ท่ีใชใ้นการวจัิยครัง้นีเ้ปน็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรยีนเสนศริอินสุรณ ์อำาเภอเมอืงบุรรีมัย ์

จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 3 

ห้องเรียน จำานวนนักเรียน 56 คน

   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 1 ห้องเรียน รวม 19 คน ได้มาโดยวิธี

การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit)

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 4 ชนิดประกอบด้วย

 1. ชุดการเรียนรู้เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 5 ชุด

  2. แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 5 แผน

 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เพือ่วดัความสามารถในการเรยีนชดุการเรยีนรู ้เรือ่งพืน้ฐานนาฏศลิปไ์ทย 

สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนจบทุกแผนการจัดการ

เรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ

 4. แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 ทีม่ตีอ่การเรยีนดว้ย ชดุการเรยีนรู ้เรือ่งพืน้ฐาน

นาฏศลิปไ์ทย สาระนาฏศลิป ์โดยใชว้ธิกีารแบบเพือ่นชว่ยเพือ่น สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 เปน็แบบมาตราสว่น

ประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จำานวน 10 ข้อ

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาดำาเนินการเก็บด้วยตนเอง โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ระยะดังนี้

 ระยะที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการ

แบบเพือ่นชว่ยเพ่ือน สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 จากการทดลองภาคสนาม ซึง่ดำาเนนิการกบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 2/3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 

 ระยะที่ 2 การนำาชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำาหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์ที่กำาหนดคือ 80/80 แล้ว นำามาทดลองใช้กับ

กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพซ้ำา และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนและวัดความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ ซึ่งดำาเนินการ

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/1ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
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 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วย

เพื่อน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ดำาเนินการ ดังนี้

 1. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์ โดยการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระ

นาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน สำาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบที 

(Dependent Sample t-test) กำาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำาคัญ .05 

  3. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีบทบาทต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ 

โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 74)

ผลการวิจัย

 การพัฒนาชดุการเรยีนรู ้เรือ่งพืน้ฐานนาฏศิลปไ์ทย สาระนาฏศลิป์ โดยใช้วธิกีารแบบเพือ่นช่วยเพือ่น สำาหรบันกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ93.14/86.14 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ คือ 80/80 

ดังตาราง 1

ชุดการเรียนรู้ คะแนนเต็ม X S.D. ค่าประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 191 177.89 2.05 93.14

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์   (E
2
) 30 25.84 3.20 86.14

ตาราง	1 ประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของชุดการเรียนรู้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 2

ตาราง	2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดการเรียนรู้ 

  
การทดลอง N X S.D. t

ก่อนเรียน 19 15.73 3.14
34.24**

หลังเรียน 19 25.84 3.20

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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 3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระ
นาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี ้
 1. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.14/86.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ 80/80 
ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้วิจัยได้สร้างชุดการเรียนรู้ ที่มีกระบวนการออกแบบ และพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่เหมาะสมโดย
เริ่มจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการเรียนรู้ เทคนิค วิธีการ เนื้อหา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพฒันาชดุการเรียนรู ้เพือ่เปน็แนวทางในการสรา้งชดุการเรยีนรู ้ไดผ้า่นการตรวจสอบ แกไ้ขข้อบกพรอ่งจากผูเ้ชีย่วชาญ 
ผ่านการตรวจสอบหาประสิทธิภาพ 3 ครั้ง และปรับปรุงแก้ไข ให้สมบูรณ์ก่อนนำาไปใช้จริง และชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
ผูว้จิยัได้คำานึงถงึวัยของผูเ้รยีน พืน้ฐานความรูเ้ดิมและศกัยภาพของผูเ้รยีน นอกจากนีผู้ว้จิยัไดจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ สอนจากเนื้อหาที่ง่ายไปหาเนื้อหาที่ยาก นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกับ มีเพลงประกอบ
ฝึกให้นักเรียนคิดท่าอย่างสร้างสรรค์ตามเพลง นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสนุกสนานและได้ความรู้ เพราะกิจกรรมมีความ
น่าสนใจ ได้ทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
การหาประสิทธิภาพ ของชุดการเรียนรู้ของ นิตยา ขันดวง (2549) ได้ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องมาตรตัวสะกด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 85.19/83.92 และยังสอดคล้องกับ
แมนสรวง แซ่ซิ้ม (2550) ได้ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ จากการทดลองได้
ค่า E1/E2 ทั้งสามชุดรวมกันเท่ากับ 87.71/88.71 อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับการหาประสิทธิภาพของพระธนพันธ์ คอนโคตร 
(2550) ได้ประสิทธิภาพ ของชุดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.16/80.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ 80/80
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย 
สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยสามารถกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความ
รู้ด้วยตนเอง และสนใจการเรียนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้สร้างชุดการเรียนรู้ ได้ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี 
เอกสารหลักสูตร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการเลือกประเภทของกิจกรรมที่มี ความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน กำาหนด
ขอบข่ายเนื้อหาสาระได้ชัดเจนเข้าใจง่าย กำาหนดองค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ได้ชัดเจน เช่น คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ คำาชี้แจงในการใช้กำาหนดกิจกรรมโดยเรียงจากเนื้อหาที่ง่ายไปยาก มีรูปภาพและเพลงประกอบเพื่อเร้าความสนใจ 
ในการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนสามารถนำาชุดการเรียนรู้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่บ้าน หรือนอกเวลาเรียนก็ได้ และผู้วิจัย
ดำาเนินการสร้างชุดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของวรพจน์ แสงสวัสดิ์ (2547) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินผลตามสภาพจริงก่อนและหลัง การใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยหลัง การใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูมีความ
สามารถในการประเมนิผลตามสภาพจรงิในเรือ่งการสรา้งเครือ่งมอืประเมนิภาระงานมากทีส่ดุ ต่ำาสดุคอื การประเมนิภาระ
งานและครูมีความคิดเห็นว่า ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความเหมาะสมในการนำาไปใช้เป็นต้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร (2552) นักเรียนมีคะแนนจากการทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนจากการทำา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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  3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระ
นาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐาน
นาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ได้มีการวิเคราะห์เนื้อหา และจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน
ยอ่ยๆ มคีวามตอ่เน่ืองตามลำาดับขัน้ตอน รปูภาพมสีสีนัสวยงามและมเีพลงประกอบการรำาเพือ่ช่วยในการจดจำา ท่ารำาตา่ง ๆ
อยู่ในชุดการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานสนใจการเรียน ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละตอน
เปน็อยา่งด ีชดุการเรยีนรูแ้ต่ละกจิกรรมเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดต้รวจสอบความรูด้ว้ยตนเองตามความสามารถ ชว่ยใหผู้เ้รยีน
ใสใ่จตอ่การเรยีนรู ้และเรยีนรู ้ทีจ่ะรบัผดิชอบการเรยีนรูด้ว้ยตนเองซึง่สอดคลอ้งกบัความพงึพอใจทีม่ตีอ่ชดุการเรยีนรูข้อง
นงเยาว ์ศรีประดู ่(2546) ไดก้ลา่วไวว้า่ ความพงึพอใจเปน็ความรูส้กึนกึคดิหรอืเจตคตขิองบคุคลทีม่ ีตอ่การทำางานหรอืการ
ปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้นความพึงพอใจในการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจในการร่วมปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอน และต้องการดำาเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลสำาเร็จ และมีความพึงพอใจต่อแผนการเรียนรู้และแบบ
ฝกึทกัษะการเขยีน กาพยย์าน ี11 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ดว้ยกระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่เพือ่นชว่ยเพือ่น โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัความพงึพอใจของ รววิรรณ พงษ์พวงเพชร (2552) ไดก้ลา่วไวว้า่ ความพงึพอใจ
เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญในการเรียนรู้ ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนักเรียนนอกจากจะขึ้นกับความสามารถแล้ว
ยังขึ้นกับความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก
 ในขณะเดียวกันผู้วิจัยเลือกวิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะวิธีเพื่อน
ช่วยเพื่อนเป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนมากข้ึน เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้มีบทบาทในกิจกรรม
การเรียนการสอน การนำาวิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มาช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ใช้ความรู้ความสามารถ อย่างเต็มที่มีความสุข การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขท้ังกายและใจนั้น จะเริ่ม
จากการสร้างศรัทราทั้งต่อตัวผู้สอน และต่อวิชาเรียนให้เกิดในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนมองเห็นถึงความจริงใจของผู้สอนให้ได้
รับผลประโยชน์ตอบแทนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งเป็นบันไดข้ันแรก แห่งความสำาเร็จท่ีกระตุ้นให้นักเรียนพร้อมท่ีจะ
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือครูและเพื่อนนักเรียน อย่างเต็มใจและพึงพอใจ 
 จากผลการวจิยัครัง้นีท้ำาใหท้ราบวา่ การพฒันาชดุการเรยีนรู ้เรือ่งพืน้ฐานนาฏศลิปไ์ทย สาระนาฏศลิป ์โดยใชว้ธิกีาร
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ครบทุกขั้นตอน สามารถทำางานเป็นกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้เรียนได้รับผิดชอบ
ตัวเองและ กลุ่มร่วมกัน แบ่งปันความสำาเร็จร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์โดยตรง และเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่
ในสังคม ได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาเพิ่มขึ้นและทำาให้ครูได้ทราบการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้รอบด้านอีกด้วย

ข้อเสนอแนะการนำาไปใช้
 การวิจยัเพ่ือพัฒนาชดุการเรยีนรู ้เรือ่งพืน้ฐานนาฏศลิป์ไทย สาระนาฏศลิป์ โดยใช้วธิกีารแบบเพือ่นช่วยเพือ่น สำาหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อเสนอแนะดังนี้
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. การใช้ชุดการเรียนรู้แต่ละชุดมีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ หากนักเรียนไม่สนใจ หรือขาดความกระตือรือร้นจะทำาให้
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไม่เสร็จตามเวลา ดังนั้นครูต้องดูแลและชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำาคัญของการใช้ชุดการเรียนรู้ 
เพื่อให้เสร็จทันเวลา
 2. การใชช้ดุการเรยีนรูแ้ตล่ะครัง้พบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนออ่นจะทำากจิกรรมไมเ่สรจ็ตามเวลาทีก่ำาหนด ดงันัน้การจดักจิกรรม
การเรียนรู้ตามทฤษฎีเพื่อนช่วยเพื่อนนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกลุ่ม โดยช่วยเหลือ
เพื่อนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำาได้รับประโยชน์จากเพื่อนนักเรียนที่เก่งกว่า และสร้างบรรยากาศให้นักเรียนกล้า
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แสดงออก เป็นผู้นำา ในบางโอกาส เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตัวเองในการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสามัคคี 
ในการทำากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ก่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน โดยเพื่อนเข้ามามีบทบาทแทนครู ส่วนครูเป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือและจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนพร้อมให้แรงเสริม แก่นักเรียน ส่งเสริมนักเรียนให้มีเจตคติในการ
ทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความภาคภูมิใจ กับผลงานที่ประสบความสำาเร็จ
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่าการทำางานโดยการแบ่งกลุ่มเก่ง กลุ่ม ปานกลาง และกลุ่มอ่อน ทำาให้
คะแนนในชดุการเรียนรู้ของแต่ละกลุม่ได้คะแนนทีเ่กาะกลุม่กนัเพราะความชว่ยเหลอืสมาชกิในกลุม่รว่มกนั และครจูะตอ้ง
คอยดแูลใหก้ำาลงัใจ ใหค้ำาชมเชยเพือ่ใหน้กัเรยีนต้ังใจทำากจิกรรมในการเรยีนใหป้ระสบความสำาเรจ็ตามกจิกรรมทีก่ำาหนดไว้
 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยในครั้งต่อไป
  1. ควรมกีารจดัเกบ็สถติกิารใชช้ดุการเรยีนรู ้เรือ่งพืน้ฐานนาฏศลิปไ์ทย สาระนาฏศลิป ์และสถติกิารทำาแบบทดสอบ
ของผูเ้รยีนแตล่ะคน ซึง่สามารถนำาขอ้มลูเหลา่น้ีมาวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะเวลาท่ีใช้ชุดการเรยีนรู ้กบัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน หรอืวเิคราะหจ์ำานวนเวลาของการใชช้ดุการเรยีนรูใ้นแตล่ะชดุ และวเิคราะหค์ะแนนความกา้วหนา้ในการทำา
แบบทดสอบแต่ละครั้ง หรือจำานวนครั้งในการทำาแบบทดสอบแต่ละเรื่อง ซึ่งผลที่ได้อาจนำาไปใช้เป็นองค์ประกอบของการ
จัดทำาชุดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป
 2. ควรนำาชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ไปปรับใช้กับ
การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจ ของผู้เรียนต่อไป
 3. ควรมีการเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดย
วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กับการเรียนรู้โดยวิธีการแบบอื่นๆ
 4. ควรนำาชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ ไปประดิษฐ์ท่ารำา เป็นชุดการแสดง เพื่อใช้ในงาน
รื่นเริงต่าง ๆ ตามสมควรแก่โอกาสต่อไป 
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