
บทคดัยอ่ 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการใชชุ้ดการสอนนาฏศิลป์

สร้างสรรค์ ชุด เฟ่ืองฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียน

และหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนนาฏศิลป์สร้างสรรค ์ชุด เฟ่ืองฟ้าเฉลิมพระเกียรติ และ 3)  เพื่อศึกษาความพึง

พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะทางนาฏศิลป์สร้างสรรค ์โดยใชชุ้ดการสอนนาฏศิลป์

สร้างสรรค์ ชุด เฟ่ืองฟ้าเฉลิมพระเกียรติ  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 11 ท่ีเรียนรายวิชา ศิลปะพื้นฐาน (นาฏศิลป์) ศ 33104 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียนทั้งหมด จ านวน 42 คน ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือตาม

ความสะดวก (Convenience Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย 1)  ชุดการสอน

นาฏศิลป์สร้างสรรคใ์นรายวชิา ศิลปะพื้นฐาน (นาฏศิลป์) ศ 33104 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ชุด 

เฟ่ืองฟ้าเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 5 ชุด  2)  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการสอนนาฏศิลป์สร้างสรรคใ์น

รายวิชา ศิลปะพื้นฐาน (นาฏศิลป์) ศ 33104 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 5 แผน  ใชเ้วลา 12 

ชัว่โมง  3)  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใชชุ้ดการสอนนาฏศิลป์สร้างสรรค ์เป็นแบบวดัความสามารถ

ในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ 5 ชุด มีเกณฑ์การประเมินความสามารถในการปฏิบติั 4 ระดบั คือ ควร

ปรับปรุง พอใช ้ดี และดีมาก และ4)  แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะ

ทางนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และ

มากท่ีสุด จ านวน 10 ขอ้ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบไปดว้ย 1) หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เร่ือง แสง

แห่งสุนทรีย ์มีคุณค่า “เฟ่ืองฟ้าเฉลิมพระเกียรติ” ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ ์80 /80     2) 

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนโดย

การทดสอบค่าท่ีแบบไม่อิสระ (t-test แบบ Dependent Sample)  และ3) วิเคราะห์ผลการประเมินความพึง

พอใจต่อชุดการสอนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอน สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนนาฏศิลป์สร้างสรรคใ์นรายวิชา ศิลปะพื้นฐาน 

(นาฏศิลป์)  ศ 33104 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ชุด เฟ่ืองฟ้าเฉลิมพระเกียรติ  มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  โดยมีค่าประสิทธิภาพ 80.67/80.58 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว ้ 2) คะแนน

เฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน



นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด เฟ่ืองฟ้าเฉลิมพระเกียรติ สูงกว่าก่อนการการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดดงักล่าว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ 

3)  ค่าเฉล่ียระดบัผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอน ชุด เฟ่ืองฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 

พบวา่โดยเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.90, SD = 0.34)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดและอยูใ่นดา้นบวก จึงสรุปไดว้า่ชุดการสอนดงักล่าว มีประสิทธิภาพ   

   จากผลการศึกษาคน้ควา้ท าให้ทราบว่า การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด

เฟ่ืองฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงและเกิดการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จึงท าให้นกัเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา

นาฏศิลป์ และสามารถสร้างสรรคผ์ลงานการแสดงนาฏศิลป์ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงบรรลุวสิัยทศัน์และจุดมุ่งหมาย

ในการจดัการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2579ท่ีไดว้างเป้าหมายไว  ้2 ดา้น คือ เป้าหมายดา้น

ผูเ้รียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 (3Rs8Cs) มีพฒันาผูเ้รียนเพื่ออนาคต  ใหน้กัเรียนมีทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อ

เผชิญกบัอนาคตดว้ยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้งความส าเร็จและมีความสุข 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การพฒันาชุดการสอน, ชุดการสอนนาฏศิลป์สร้างสรรค ์ชุด เฟ่ืองฟ้าเฉลิมพระเกียรติ, ชุดท่ีการสอนท่ี 1 การ

สร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์ ชุด เฟ่ืองฟ้าเฉลิมพระเกียรติ, ชุดท่ีการสอนท่ี 2 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

ชุด เฟ่ืองฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ตอนท่ี 1, ชุดท่ีการสอนท่ี 3 นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ชุด เฟ่ืองฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 

ตอนท่ี 2, ชุดท่ีการสอนท่ี 4 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด เฟ่ืองฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ตอนท่ี 3, ชุดท่ีการสอนท่ี 5 
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ABSTRACT 

This study aims at; 1) inspecting the efficiency of 5 creative dramatic art teaching kits named 

Feuang Faa Glorification of Her Majesty Queen Sirikit which were used for mattayomsuksa 6 students at 

Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School, academic year 1/2017, 2) comparing the 

students’ scores before and after learning through 5 creative dramatic art teaching kits named Feuang Faa 

Glorification of the queen, and 3) exploring the students’ attitudes toward learning through all 5 teaching 

kits.  The samplers consisted of 42 students attending mattayomsuksa 6/11 at Nawamintharachinuthit 

Triamudomsuksanomklao School in academic year 1/2017 chosen through Convenience Sampling.  There 

were 4 instruments used for data collection including 1) 5 creative dramatic art teaching kits named Feuang 

Faa Glorification of the queen, 2) 5 teaching lesson plans of Basic Art Subject (Thai Traditional Dance) to 

teach the students’ creative dramatic art based on the teaching kits, 3) 5 sets of 4-Likert-Scale learning 

achievement assessments after the students learned through the 5 teaching kits, and 4) 10 items of 5-Likert-

Scale questionnaires on students’ attitudes toward learning through the 5 creative dramatic art teaching kits 

named Feuang faa Glorification of the queen.  The data were analyzed in 3 ways; 1) the efficiency of the 5 

creative dramatic art teaching kits named Feuang faa Glorification of Her Majesty Queen Sirikit was 

analyzed based on the criteria 80/80.  2) Dependence Sample T-test was applied for comparing the students’ 

scores before and after learning through the teaching kits, 3) mean and standard deviation were used for 

analyzing the students’ attitudes toward learning through the teaching kits.   

The results were reported into 3 parts.  First, the efficiency of the 5 creative dramatic art teaching 

kits named Feuang faa Glorification of Her Majesty Queen Sirikit was at 80.67/80.58 which was higher 

than the set criteria, 80/80.  Second, students’ post-test score was higher than the pre-test one at .01 of 

statistical significance.  Third, the average mean score of students’ attitudes toward learning through the 

teaching kits was 4.90 considered as the highest level of satisfaction.  This could be implied that the 5 

creative dramatic art teaching kits named Feuang Faa Glorification of the queen were effective in which 

they focused on the students’ performance and learning in 21st century.  Moreover, the teaching kits were 

beautiful which could motivate students while learning.  Therefore, their post-test score was higher than the 

pre-test one and they gained positive attitudes toward the teaching kits.  
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