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การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 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

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ สำ�หรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนชุดการเรียนรู้ 3) ศึกษาความพึงพอใจชุดการเรียนรู้ เรือ่ งพืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์
ด้วยวิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2554 จำ�นวนนักเรียน 19 คน ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐาน
นาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความ
พึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่าที (Dependent Samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.14/86.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำ�หนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ.01
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระ
นาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยภาพรวมมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คำ�สำ�คัญ : ชุดการเรียนรู้ พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย เพื่อนช่วยเพื่อน
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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.

บทนํา
นาฏศิลป์เป็นศิลปะประจำ�ชาติไทยมีความประณีต อ่อนช้อย และที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทาง
วัฒนธรรม มีความประณีต อ่อนช้อย ทั้งยังทรงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ในแต่ละชนชาติมีความแตกต่างกัน
ตามวัฒนธรรมประเพณี ด้วยความรัก ความหวงแหนของบรรพบุรุษ ที่จะอนุรักษ์นาฏศิลป์และรักษาศิลปะให้คงอยู่คู่ชาติ
ตลอดไป นาฏศิลป์ยงั ช่วยพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีจนิ ตนาการทางศิลปะ ชืน่ ชมความงาม มีสนุ ทรียภาพ
มีคุณค่า ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ และยังช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ได้แก่ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองที่เป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ด้านการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบนาฏศิลป์ และการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ใช้ศัพท์เบื้องต้นทาง
นาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว
ในรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวติ ประจำ�วัน ด้านทักษะความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กบั ประวัตศิ าสตร์
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เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ทเี่ ป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ภูมปิ ญ
ั ญาไทย และสากล กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
จึงเป็นกลุม่ สาระหนึง่ ทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนทุกคนได้เรียนรูเ้ สริมสร้างพืน้ ฐานความเป็นมนุษย์ และสร้างศักยภาพในการคิด
ในการทำ�งาน อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 182)
จากผลการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ในกลุ่มการเรียนรู้สาระศิลปะ วิชานาฏศิลป์
ที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70.35 จากเป้าหมายของโรงเรียนที่กำ�หนดไว้ร้อยละ 75.00
ครูผสู้ อนจึงจำ�เป็นต้องศึกษาค้นหาวิธแี ก้ไขเพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารจัดการเรียนการสอนให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูส้ าระนาฏศิลป์
ตามที่หลักสูตรกำ�หนด นักเรียนสมควรที่จะได้รับการพัฒนา และปัญหาที่ครูผู้สอนวิชาสาระนาฏศิลป์พบมากที่สุดคือ
นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะพืน้ ฐานทางนาฏศิลป์ไทยแม้จะมีความชอบ นักเรียนไม่สามารถจดจำ�ชือ่ เรียกของท่ารำ�ได้ และ
ปฏิบัติท่ารำ�พื้นฐาน ไม่ถูกต้อง และเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงท่ารำ� และยังพบว่าผู้เรียนบางส่วนไม่กล้าแสดงออก
รำ�ไม่ถูกจังหวะ (โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์. 2553)
จากเหตุผลทีก่ ล่าวข้างต้น การจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้ ผูเ้ รียนทุกคนนัน้ มีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ฉะนั้นครูผู้สอน ผู้จัดการศึกษา จะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นำ� ผู้ถ่ายทอด
ความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ในการแสวงหาความรู้ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อนำ�ความรู้เหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.
2542 : มาตรา 22) ลักษณะของสื่อที่จะนำ�มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่น ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด น่าติดตาม เข้าใจง่าย และ
รวดเร็ว รวมทั้งการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอด
เวลา ทัง้ สือ่ ดังกล่าวข้างต้นและกิจกรรมต่าง ๆ เมือ่ นำ�มาผสมผสานกันก็จะได้เป็นชุดการเรียนรูท้ จี่ ะช่วยส่งเสริมให้นกั เรียน
ได้พัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียนตามลักษณะ ของสาระการเรียนรู้ เพราะในชุดการเรียนรู้
แต่ละชุดมีคำ�แนะนำ�ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ไปในทิศทางเดียวกัน เลือกการทำ�กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
ช่วยลดภาระสร้างความพร้อมความมัน่ ใจแก่ครูและผูเ้ รียนได้ นอกจากนีย้ งั สามารถแก้ปญ
ั หาความแตกต่างระหว่างบุคคล
จึงทำ�ให้ครูวัดผลได้ตรงตามความมุ่งหมาย เพราะครูสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่มีความสลับซับซ้อนได้ดี ช่วยแก้ปัญหา
ในกรณีทคี่ รูขาด หรือขาดแคลนผูช้ �ำ นาญเฉพาะวิชา ทำ�ให้ผเู้ รียนได้รบั ประโยชน์โดยตรง ตามความต้องการ ความสามารถ
ของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น (นวลละออง ห่วงรัก. 2548 : 42)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนสาระนาฏศิลป์ ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จึงสนใจที่จะ
ศึกษาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วธิ กี ารแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 2 มาใช้ เพื่อให้นักเรียนส่วนใหญ่ ที่ขาดทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย สามารถจดจำ�ชื่อเรียกของท่ารำ�ได้ และปฏิบัติ
ท่ารำ�พื้นฐานได้ถูกต้อง การนำ�ชุดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้ จึงเป็นประโยชน์ต่อการ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึง่ ชุดการเรียนรูน้ ี้ เป็นผลมาจากการพัฒนาหลักสูตร ในรูปของหน่วยการเรียน โดยใช้วธิ กี ารแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น
เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนสาระนาฏศิลป์ ในลักษณะสือ่ ประสมทีส่ อดคล้องกับเนือ้ หาวิชา เพือ่ ช่วยในการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เกิด ทักษะ ทางนาฏศิลป์ และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ซึ่งส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มากยิ่งขึ้น
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำ�หรับ
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
		
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนศิรอิ นุสรณ์ อำ�เภอเมืองบุรรี มั ย์
จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำ�นวน 3
ห้องเรียน จำ�นวนนักเรียน 56 คน
		 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จำ�นวน 1 ห้องเรียน รวม 19 คน ได้มาโดยวิธี
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 4 ชนิดประกอบด้วย
1. ชุดการเรียนรู้เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำ�นวน 5 ชุด
2. แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำ�นวน 5 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เพือ่ วัดความสามารถในการเรียนชุดการเรียนรู้ เรือ่ งพืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย
สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำ�หรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนจบทุกแผนการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ
4. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วย ชุดการเรียนรู้ เรือ่ งพืน้ ฐาน
นาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วธิ กี ารแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จำ�นวน 10 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาดำ�เนินการเก็บด้วยตนเอง โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการ
แบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 จากการทดลองภาคสนาม ซึง่ ดำ�เนินการกับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 2/3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ระยะที่ 2 การนำ�ชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำ�หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดคือ 80/80 แล้ว นำ�มาทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพซ้ำ� และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนและวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ ซึ่งดำ�เนินการ
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/1ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ดำ�เนินการ ดังนี้
1. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์ โดยการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระ
นาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำ�หรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบที
(Dependent Sample t-test) กำ�หนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำ�คัญ .05
3. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีบทบาทต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์
โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำ�ค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 74)
ผลการวิจัย
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรือ่ งพืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วธิ กี ารแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น สำ�หรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ93.14/86.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ คือ 80/80
ดังตาราง 1
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของชุดการเรียนรู้
ชุดการเรียนรู้

คะแนนเต็ม

X

S.D.

ค่าประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)

191

177.89

2.05

93.14

30

25.84

3.20

86.14

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดการเรียนรู้
การทดลอง

N

X

S.D.

ก่อนเรียน

19

15.73

3.14

หลังเรียน

19

25.84

3.20

** มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
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t
34.24**
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3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระ
นาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.14/86.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ คือ 80/80
ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้วิจัยได้สร้างชุดการเรียนรู้ ที่มีกระบวนการออกแบบ และพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่เหมาะสมโดย
เริ่มจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการเรียนรู้ เทคนิค วิธีการ เนื้อหา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เพือ่ เป็นแนวทางในการสร้างชุดการเรียนรู้ ได้ผา่ นการตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผ่านการตรวจสอบหาประสิทธิภาพ 3 ครั้ง และปรับปรุงแก้ไข ให้สมบูรณ์ก่อนนำ�ไปใช้จริง และชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
ผูว้ จิ ยั ได้ค�ำ นึงถึงวัยของผูเ้ รียน พืน้ ฐานความรูเ้ ดิมและศักยภาพของผูเ้ รียน นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ สอนจากเนื้อหาที่ง่ายไปหาเนื้อหาที่ยาก นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกับ มีเพลงประกอบ
ฝึกให้นักเรียนคิดท่าอย่างสร้างสรรค์ตามเพลง นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสนุกสนานและได้ความรู้ เพราะกิจกรรมมีความ
น่าสนใจ ได้ทำ�งานร่วมกันเป็นกลุ่ม 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 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยสามารถกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความ
รู้ด้วยตนเอง และสนใจการเรียนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้สร้างชุดการเรียนรู้ ได้ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี
เอกสารหลักสูตร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการเลือกประเภทของกิจกรรมที่มี ความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน กำ�หนด
ขอบข่ายเนื้อหาสาระได้ชัดเจนเข้าใจง่าย กำ�หนดองค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ได้ชัดเจน เช่น คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ คำ�ชี้แจงในการใช้กำ�หนดกิจกรรมโดยเรียงจากเนื้อหาที่ง่ายไปยาก มีรูปภาพและเพลงประกอบเพื่อเร้าความสนใจ
ในการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนสามารถนำ�ชุดการเรียนรู้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่บ้าน หรือนอกเวลาเรียนก็ได้ และผู้วิจัย
ดำ�เนินการสร้างชุดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของวรพจน์ แสงสวัสดิ์ (2547) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินผลตามสภาพจริงก่อนและหลัง การใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยหลัง การใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูมีความ
สามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงในเรือ่ งการสร้างเครือ่ งมือประเมินภาระงานมากทีส่ ดุ ต่�ำ สุดคือ การประเมินภาระ
งานและครูมีความคิดเห็นว่า ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความเหมาะสมในการนำ�ไปใช้เป็นต้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร (2552) นักเรียนมีคะแนนจากการทำ�แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนจากการทำ�
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระ
นาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐาน
นาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ได้มีการวิเคราะห์เนื้อหา และจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน
ย่อยๆ มีความต่อเนือ่ งตามลำ�ดับขัน้ ตอน รูปภาพมีสสี นั สวยงามและมีเพลงประกอบการรำ�เพือ่ ช่วยในการจดจำ� ท่ารำ�ต่าง ๆ
อยู่ในชุดการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานสนใจการเรียน ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละตอน
เป็นอย่างดี ชุดการเรียนรูแ้ ต่ละกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ตรวจสอบความรูด้ ว้ ยตนเองตามความสามารถ ช่วยให้ผเู้ รียน
ใส่ใจต่อการเรียนรู้ และเรียนรู้ ทีจ่ ะรับผิดชอบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองซึง่ สอดคล้องกับความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ ชุดการเรียนรูข้ อง
นงเยาว์ ศรีประดู่ (2546) ได้กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจเป็นความรูส้ กึ นึกคิดหรือเจตคติของบุคคลทีม่ ี ต่อการทำ�งานหรือการ
ปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้นความพึงพอใจในการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจในการร่วมปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอน และต้องการดำ�เนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลสำ�เร็จ และมีความพึงพอใจต่อแผนการเรียนรู้และแบบ
ฝึกทักษะการเขียน กาพย์ยานี 11 กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ด้วยกระบวนการเรียนรูแ้ บบกลุม่ เพือ่ นช่วยเพือ่ น โดยรวม
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับความพึงพอใจของ รวิวรรณ พงษ์พวงเพชร (2552) ได้กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจ
เป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญในการเรียนรู้ ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนักเรียนนอกจากจะขึ้นกับความสามารถแล้ว
ยังขึ้นกับความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก
ในขณะเดียวกันผู้วิจัยเลือกวิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะวิธีเพื่อน
ช่วยเพื่อนเป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้มีบทบาทในกิจกรรม
การเรียนการสอน การนำ�วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มาช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ใช้ความรู้ความสามารถ อย่างเต็มที่มีความสุข การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขทั้งกายและใจนั้น จะเริ่ม
จากการสร้างศรัทราทั้งต่อตัวผู้สอน และต่อวิชาเรียนให้เกิดในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนมองเห็นถึงความจริงใจของผู้สอนให้ได้
รับผลประโยชน์ตอบแทนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรก แห่งความสำ�เร็จที่กระตุ้นให้นักเรียนพร้อมที่จะ
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือครูและเพื่อนนักเรียน อย่างเต็มใจและพึงพอใจ
จากผลการวิจยั ครัง้ นีท้ �ำ ให้ทราบว่า การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรือ่ งพืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วธิ กี าร
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทำ�ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ครบทุกขั้นตอน สามารถทำ�งานเป็นกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้เรียนได้รับผิดชอบ
ตัวเองและ กลุ่มร่วมกัน แบ่งปันความสำ�เร็จร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์โดยตรง และเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่
ในสังคม ได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาเพิ่มขึ้นและทำ�ให้ครูได้ทราบการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้รอบด้านอีกด้วย
ข้อเสนอแนะการนำ�ไปใช้
การวิจยั เพือ่ พัฒนาชุดการเรียนรู้ เรือ่ งพืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วธิ กี ารแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น สำ�หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. การใช้ชุดการเรียนรู้แต่ละชุดมีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ หากนักเรียนไม่สนใจ หรือขาดความกระตือรือร้นจะทำ�ให้
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไม่เสร็จตามเวลา ดังนั้นครูต้องดูแลและชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำ�คัญของการใช้ชุดการเรียนรู้
เพื่อให้เสร็จทันเวลา
2. การใช้ชดุ การเรียนรูแ้ ต่ละครัง้ พบว่านักเรียนทีเ่ รียนอ่อนจะทำ�กิจกรรมไม่เสร็จตามเวลาทีก่ �ำ หนด ดังนัน้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามทฤษฎีเพื่อนช่วยเพื่อนนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกลุ่ม โดยช่วยเหลือ
เพื่อนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ�ได้รับประโยชน์จากเพื่อนนักเรียนที่เก่งกว่า และสร้างบรรยากาศให้นักเรียนกล้า
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แสดงออก เป็นผู้นำ� ในบางโอกาส เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตัวเองในการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสามัคคี
ในการทำ�กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ก่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน โดยเพื่อนเข้ามามีบทบาทแทนครู ส่วนครูเป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือและจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนพร้อมให้แรงเสริม แก่นักเรียน ส่งเสริมนักเรียนให้มีเจตคติในการ
ทำ�งานร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความภาคภูมิใจ กับผลงานที่ประสบความสำ�เร็จ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่าการทำ�งานโดยการแบ่งกลุ่มเก่ง กลุ่ม ปานกลาง และกลุ่มอ่อน ทำ�ให้
คะแนนในชุดการเรียนรูข้ องแต่ละกลุม่ ได้คะแนนทีเ่ กาะกลุม่ กันเพราะความช่วยเหลือสมาชิกในกลุม่ ร่วมกัน และครูจะต้อง
คอยดูแลให้ก�ำ ลังใจ ให้ค�ำ ชมเชยเพือ่ ให้นกั เรียนตัง้ ใจทำ�กิจกรรมในการเรียนให้ประสบความสำ�เร็จตามกิจกรรมทีก่ �ำ หนดไว้
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการจัดเก็บสถิตกิ ารใช้ชดุ การเรียนรู้ เรือ่ งพืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ และสถิตกิ ารทำ�แบบทดสอบ
ของผูเ้ รียนแต่ละคน ซึง่ สามารถนำ�ข้อมูลเหล่านีม้ าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาทีใ่ ช้ชดุ การเรียนรู้ กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หรือวิเคราะห์จ�ำ นวนเวลาของการใช้ชดุ การเรียนรูใ้ นแต่ละชุด และวิเคราะห์คะแนนความก้าวหน้าในการทำ�
แบบทดสอบแต่ละครั้ง หรือจำ�นวนครั้งในการทำ�แบบทดสอบแต่ละเรื่อง ซึ่งผลที่ได้อาจนำ�ไปใช้เป็นองค์ประกอบของการ
จัดทำ�ชุดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป
2. ควรนำ�ชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ไปปรับใช้กับ
การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจ ของผู้เรียนต่อไป
3. ควรมีการเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดย
วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กับการเรียนรู้โดยวิธีการแบบอื่นๆ
4. ควรนำ�ชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ ไปประดิษฐ์ท่ารำ� เป็นชุดการแสดง เพื่อใช้ในงาน
รื่นเริงต่าง ๆ ตามสมควรแก่โอกาสต่อไป
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