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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ1) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับเทคนิค วิธีการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป์ 2) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 3) ศึกษาผลการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 35 
คน ไดม้าโดยการสุม่แบบกลุม่ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก ่แผนการจดัการเรยีนรูจ้ำานวน 8 แผน แบบ
วดัทกัษะปฏบิติันาฏศลิป ์แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบวดัความพงึพอใจ สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลูได้แก ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตุฐิาน 
ได้แก่ t-test (Dependent Sample t-test) 

ผลการวิจยัปรากฏ ดังนี ้1.ผูท้รงคุณวฒิุด้านนาฏศลิปม์คีวามเหน็วา่ การจดัการเรยีนรูค้วรคำานงึ
ถึงจุดประสงค์ และธรรมชาติของรายวิชาเป็นหลัก ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะความชำานาญ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจในและภาคภูมิใจในตนเอง 2. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับ
เทคนคิเพือ่นชว่ยเพือ่นทีพั่ฒนาขึน้ประกอบด้วย 7 ขัน้ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.60)  
3. ผลการใชก้ระบวนการจดัการเรยีนรู ้3.1 กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 88.11/ 
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87.48 3.2 นักเรยีนมีทกัษะปฏิบตัทิางนาฏศิลปห์ลังเรยีนเพิม่ขัน้กวา่กอ่นเรยีน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ดีมาก 3.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ วิธีสอนแบบทางตรง เทคนิคเพื่อนช่วยเพ่ือน ทักษะ
นาฏศิลป์ไทย

Abstract
The purposes of this study was to.. 1) study the expert’s opinion about teaching 

technique, teaching processes and the development of instrumental learning process on 
Dramatic Arts. 2) to develop the instrumental lesson plans using Direct Instruction Model and 
Peer Tutoring approach 3) to study the students learning outcome after using the developed 
lesson plans. The sample consists of 35 fifth grade students studying in Mahasarakham 
University Demonstration School (Elementary) in 2016 Academic year using Cluster Random 
Sampling technique. Research toolsconsisted of 1) 8 lesson plans. 2) Practical skills test 
and 3) chievement test. The collected data was analyzed by percentage Mean standardize 
score and Dependent Sample t-test

The result of the study were as follow: 1. The expert’s opinion toward teaching 
Dramatic Arts suggest that the learning purposes and the nature of the course is the most 
important. Learning process has to encourage children to participate, and has served as 
both the audience and the performers. The good performances have been trained so they 
have needed skills in order to be confident and assertive plus having ability to criticism the 
show creatively. 2. The developed instrumental lesson plans using Direct Instruction Model 
and Peer Tutoring approach are appropriate in the highest level (  = 4.60). 3. The students 
learning outcome after using the developed lesson plans 3.1 developed instrumental lesson 
plans using Direct Instruction Model and Peer Tutoring approach had the Efficiency (E1/
E2) of 88.11 / 87.483.2 students’ practical skills after learning are more advanced with an 
average overall very satisfactory. 3.3 student achievement after learning increased from the 
previous level of statistical significance at level.05. 3.4 student satisfaction with the learning 
process using the learning management improved overall in most.

Keywords: Development of learning processes, direct instruction model, peer – assisted 
learning achievement, thai dancing skill
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บทนำา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุไว้ว่า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้
เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการทาง
ศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใจในตนเอง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 182) ด้วยเหตุผล
ดังกล่าววิชานาฏศิลป์จึงถูกกำาหนดไว้ในหลักสูตร
สาระศิลปะ ช่วง 7-12 ปี พัฒนาการความคิด
ของเด็กในวัยน้ีเจริญขึ้นเป็นลำาดับ เด็กสามารถ
คิดเกี่ยวกับด้านรูปธรรมอย่างมีเหตุผลได้ เด็กเริ่ม
มองสิ่งต่างๆ ในหลายแง่มุม เปียเจท์ จึงเรียกวัยนี้
ว่า Concrete Operational Stage เด็กในวัยนี้ มี
สมาธิมากขึ้นชอบการให้รางวัลเมื่อทำาสิ่งใดๆ ได้
สำาเร็จ พัฒนาการทางด้านจังหวะดนตรี มีความ
คงที่และซับซ้อนมากขึ้น สามารถเคลื่อนไหวเพื่อ
ตอบสนองเสยีงดนตรไีดด้กีวา่วยัทีผ่า่นมา (ณรทุธ์ 
สุทธจิตต์, 2541: 11-12) 

สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ สาระ
นาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านมา
พบว่า นักเรียนชายหรือนักเรียนกลุ่มอ่อนจะขาด
ความกระตือรอืรน้ในการเรยีนเมือ่ตนเองรู้สกึด้อย
หรือบกพร่องในการรู้ เมื่อไม่สามารถเรียนรู้ได้ทัน
เพ่ือนกลุม่เก่ง ซ่ึงเมือ่พิจารณาจากผลการประเมนิ
พฤติกรรมทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีที่ผ่านมาพบว่านักเรียน
กลุม่ดงักลา่วมคีะแนนผา่นเกณฑป์ระเมนิน้อยกวา่ 
80% จากทกุแบบวัด ซึง่ผกผันกบันักเรยีนกลุม่เกง่
ซึ่งจะมีคะแนนประเมินสูงกว่าเกณฑ์ 80% จาก
ทุกแบบวัด จากการพิจารณาสามารถบ่งบอกถึง
แนวโน้มการเรียนรู้ว่า ทักษะปฏิบัติส่งผลโดยตรง
ต่อคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้วย
ธรรมชาติของวิชาที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ความรู้  

ความจำา ความเข้าใจในภาคทฤษฎจีงึเปน็สว่นหนึง่
ทีเ่กดิจากการฝึกฝนในภาคปฏบิตั ิทีส่ัง่สมเพิม่พนู
เปน็ความรูค้วามเขา้ใจทีจ่ะสามารถวัดไดจ้ากแบบ
ทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ดว้ยโครงสรา้ง
หลักสูตรวิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ผู้เรียนมีเวลา
ค่อนข้างจำากัด ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีสอนแบบทาง
ตรง (Direct Instruction Model) ที่ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านพุทธิพิสัย และทักษะ
พิสัยได้เร็วและได้มากในเวลาที่จำากัด ไม่สับสน ผู้
เรยีนไดฝ้กึปฏบิตัติามความสามารถของตนเอง จน
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ ทำาใหผู้เ้รียนมแีรงจงูใจ
ในการเรียน และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง (ทิศนา 
แขมมณี, 2557: 256) 

ทัง้นีจ้ากแบบบนัทกึพฤตกิรรม พบวา่เมือ่
ปฏิบัติกิจกรรม หรือฝึกทักษะทางนาฏศิลป์แบบ
กลุ่มย่อยช่วยให้นักเรียนฝึกฝนหรือทำากิจกรรมได้
ยาวนานขึ้น มีความเครียดและวิตกกังวลน้อยลง 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารูปแบบการสอนแบบเพื่อนช่วย
เพ่ือน ซึ่งเป็นจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกคน
ท่ีมีความแตกต่างกันท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญาให้ มีความสามารถการเรียน
รูเ้ทา่เทยีมกนั เดก็เกง่ทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูช้ว่ยสอนหรอื
ทบทวนกิจกรรมให้เด็กเรียนอ่อนหรือเด็กเรียนช้า 
(ชวลิต ชูกำาแพง, 2555: 133-134) 

ดังนั้นผู้ วิจัยจึงได้พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาใน
การจัดการเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในเรียน
รู้ควบคู่กับการพัฒนาทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ศกึษาความคิดเหน็เก่ียวกับเทคนคิ 

วิธกีารพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้วิชาศลิปะ 
สาระนาฏศิลป์
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2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
รู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3. เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับ
เทคนิคเพือ่นชว่ยเพือ่น สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 ดังนี้

3.1 ศกึษาประสทิธภิาพของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 85/85

3.2 ศึกษาทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่5 ทีเ่รยีนด้วยกระบวนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิค
เพื่อนช่วยเพื่อน

3.3 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

3.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่5 ทีเ่รยีนด้วยกระบวนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิค
เพื่อนช่วยเพื่อน

สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิค
เพื่อนช่วยเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ี ดำาเนินการตามลักษณะ

ของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ซึ่งแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ระยะ
ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เทคนิค วิธีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
วิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป์

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการสอนนาฏศิลป์ จำานวน 5 คน ได้มาโดย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ไดแ้ก ่แบบสัมภาษณค์วามคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒุิ
ทางด้านนาฏศิลป์

การดำาเนินการวิจัย ติดต่อประสานงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ จัดทำาหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ นัดหมายวันเวลาที่จะดำาเนิน
การณ์สัมภาษณ์และดำาเนินการสัมภาษณ์

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

นำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒิทางนาฏศิลป์ มาวิเคราะห์ (Content  
analysis) และตีความ (Interpretation) โดย
พิจารณาข้อมูลท่ีมีความเห็นสอดคล้อง หรือ
สนบัสนนุตรงกนั เพือ่สรา้งขอ้สรปุเกีย่วกบัเทคนคิ 
วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้

ระยะที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิค
เพื่อนช่วยเพื่อน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 
5 คนได้มาโดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นผู้มีวุฒิ
ทางการศึกษาระดับมหาบัณฑิต- ดุษฎีบัณฑิต มี
ตำาแหน่งทางวชิาการ มผีลงานการวจิยั ผลงานการ
เขียนตำารา มีประสบการณ์ในการสอน และเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย แบบประเมิน
ขั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ
ทางตรงร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 
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การดำาเนินการวิจัย นำาข้อมูลที่วิเคราะห์
จากตอนที ่1 มาสงัเคราะห์รว่มกบัวธิกีารสอนแบบ
ทางตรงและรูปแบบการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
เพ่ือพัฒนาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้ 7 
ขั้น และเสนอผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

นำาคะแนนจากแบบประเมินความเหมาะ
สมของข้ันกระบวนการจัดการเรียนรู้  โดยผู้
เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(mean) 

ระยะท่ี 3 ศึกษาผลการใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับ
เทคนิคเพือ่นชว่ยเพือ่น สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก ่นกัเรยีนช้ันประถมศกึษา
ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม) จำานวน 94 คน จาก 3 ห้องเรียน

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่  5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศกึษา 2558 จำานวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. แผนการจดัการเรยีนรู ้วชิาศลิปะ สาระ
นาฏศิลป์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิคเพ่ือน
ช่วยเพื่อน จำานวน 8 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง ประเมิน
ความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวม พบ
ว่า ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่
ในระดับมากที่สุด (  = 4.55) 

2. แบบวัดทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์จำานวน 
3 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย แบบวัดทักษะทาง
นาฏศิลป์ 6 ทักษะ (30 รายการย่อย) ค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (Index Conguence: IC) ) 
ตั้งแต่.60 ถึง 1.00 มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ 
(r

xy
) ตั้งแต่ .42 ถึง .67 และค่าความเช่ือมั่นท้ัง

ฉบับเท่ากับ .86

3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประกอบด้วยแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ อำานาจจำาแนกรายข้อ 
(B) ตั้งแต่.40 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .94 

4. แบบวัดความพงึพอใจ แบบมาตราสว่น
ประมาณคา่จำานวน 10 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกราย
ข้อ (r

xy
) ตั้งแต่.33 ถึง.87 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ .94

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบวดัทกัษะปฏบิตันิาฏศลิป ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดย
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง

2. ผู้วิจัยดำาเนินการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีผู้ช่วย
สอนจำานวน 1 คน

3. ขั้นสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ 

3.1 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อ
สิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบวัดทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ ซึ่ง
เปน็ชุดเดยีวกนักบัการทดสอบก่อนเรยีน และแบบ
วัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

3.2 นำาข้อมูลที่ได้จากการทดลองไป
ทำาการตรวจวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการ
ทดลองตามความมุ่งหมายการวิจัยต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1 .  วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทาง
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ตรงร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ตามเกณฑ์ 
85/85 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนและหลังการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้แบบ depent 
sample

3. วิเคราะห์ทักษะปฏิบัติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชก้ระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีพั่ฒนาขึน้โดยใช้ คา่
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ มีความ

เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ควรคำานึงถึงจุดประสงค์ 
และธรรมชาติของรายวิชาเป็นหลัก การเรียนรู้จึง
ต้องส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ชมและ
ผู้แสดง นักแสดงที่ดีจึงต้องได้รับการฝึกฝน ให้มี
ทักษะความสามารถถึงข้ันสามารถปฏิบัติได้อย่าง
ชำานาญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

2. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 
ประกอบด้วย 7 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด

3. ผลการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 พบว่า

3.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีประสิทธิภาพ 88.11/ 
87.48 ดังตาราง 1

ต�ร�งที่ 1 ประสทิธภิาพของกระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิสีอนแบบทางตรงร่วมกบัเทคนคิเพือ่น
ช่วยเพื่อน วิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป์สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (n = 35) 

ผลก�รเรียน คะแนนเต็ม S.D
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 100 88.11 23.36 88.11

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 50 43.74 4.49 87.48

3.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 2
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3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มี
ทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์หลังเรียนเพ่ิมขึ้นกว่า
ก่อนเรยีนและระหว่างเรยีนในทกุแบบวดัมคีา่เฉลีย่
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

3 .4  นั ก เ รี ยนมี ความพึงพอใจ ต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
การพฒันากระบวนการจัดการเรยีนรู ้โดย

ใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิคเพ่ือนช่วย
เพื่อน วิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป์ สำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบประเด็นที่ควรนำามา
อภิปรายผล ดังนี้

1. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรง
คณุวุฒทิางดา้นนาฏศลิป์ ทำาให้ทราบเทคนิคในการ
จดัการเรยีนรู ้ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทและธรรมชาติ
ของรายวชิา สำาหรับการพัฒนากระบวนการจดัการ
เรียนรูท้ีม่ข้ีอจำาจดัในเรือ่งของเวลา และความแตก
ต่างของนักเรียนทีมีทั้งกลุ่มอ่อนและกลุ่มเก่งใน
ชั้นเรียนให้สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันอย่างมี
ความสุข ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มีประเด็นที่ 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Joyce and Weil (1996: 
334) อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี (2557: 256) ที่
กลา่วถงึ รปูแบบการเรยีนการสอนทางตรง (Driect 

Instruction Model) ช่วยให้ผู้เรียนประสบความ
สำาเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดีทั้งด้านเนื้อหา
ความรู้ความจำา ได้ในเวลาที่มีอยู่อย่างจำากัดและ
สอดคล้องกับ วีณา ประชากูล และ ประสาท  
เนอืงเฉลมิ (2554: 193 -195) ทีก่ลา่วถงึรปูแบบ
การเรียนการสอนทางตรง สามารถช่วยให้ผู้เรียน
มีความรู้ลึกซึ้ง มีบทบาทในการเรียน โดยใช้เวลา
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับ
รูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของ ชวลิต 
ชูกำาแพง (2551: 133-134) ที่กล่าวถึง การสอน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นวิธีการสอนที่สืบทอด
แนวคิดของ “ John Dewey” ที่ว่า Leaning by 
doing” โดยเน้นให้ได้รวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ เน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์รวมกัน เด็กที่มีความแตกต่างกันทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
เรียนรู้ได้ในบรรยากาศแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย

2. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 
สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ทีพ่ฒันาขึน้
ทั้ง 7 ขั้น พบว่า มีความเหมาะสมโดยภาพรวม (  
=4.60) มคีวามเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ ท้ังนีอ้าจ
เปน็เพราะวา่ กระบวนการจัดการเรยีนรูไ้ดด้ำาเนนิ
การตามกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา (Research and Development) 
ของรัตนะ บัวสน (2552: 1- 4) อ้างถึงใน ชวลิต 
ชูกำาแพง (2555: 53) ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน

ต�ร�งที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ
ทางตรงร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 

คะแนน n t df sig

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน 35 36.645* 34 .000 9.89

 หลังเรียน 35 26.91

* มีระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ สำารวจสภาพปัญหา 
อุปสรรคและความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนางานให้ดีขึ้นร่วมกับการวิจัยเอกสาร  
หรือการวิจัยเชิงสังเคราะห์และวิจัยเชิงสำารวจ 
เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึก เพื่อออกแบบ สร้าง
และประเมินนวัตกรรมก่อนนำานวัตกรรมไปใช้ใน
การทดลอง ตามรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง และ
สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ 
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2553: 
58) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ต้องพัฒนา 
ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และสติ
ปัญญา สร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ให้
เพลิดเพลิน สนุกสนาน สนองความสนใจตาม
ความถนัดของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในการเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก  
เกิดทักษะกระบวนการคนเก่ง คนดี มีความสุข

3. ผลการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิคเพ่ือน
ช่วยเพื่อน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3.1 ประสทิธภิาพของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิค
เพ่ือนชว่ยเพือ่น วชิาศลิปะ สาระนาฏศลิป ์สำาหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ทีผู่ว้จิยัสรา้งข้ึนพบ
ว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.11/87.48 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ทีต้ั่งไว ้ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิค
เพื่อนช่วยเพื่อนที่พัฒนาข้ึน มีความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ ที่มีข้อ
กำาจัดในเรื่องของเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา 
แขมมณี (2557: 158) กล่าวว่า วัตถุประสงค์
ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบทางตรง ช่วย
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ทั้งด้านเนื้อหาสาระ และมโนทัศน์
รวมถึงฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ ได้ดีและประสบ
ผลสำาเร็จได้ในเวลาที่จำากัด และสอดคล้องกับ  
กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ และสันติ วิจักขณาลัญฉ์ (2545: 

46) กล่าวว่า รูปแบบการสอนทางตรง ส่งเสริมให้
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนสอดคล้องกัน และ
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับ ชวลิต  
ชูกำาแพง (2551: 133-134) กล่าวว่า การสอน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเน้นการทำางานกลุ่ม มุ่งให้
ผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำาได้รับประโยชน์
ประโยชน์จากเพื่อนที่เก่งกว่า ผลการวิจัยครั้งนี้ 
สอดคลอ้งกบั สรุชยั งามชืน่ (2556: 69) ไดศ้กึษา
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง คอมพิวเตอร์
กราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้รูปแบบ
การสอนทางตรง พบว่า มีประสิทธิภาพ 85.41 
/ 85.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด สอดคล้อง
กับ วิไลวรรณ พิมพ์สิงห์ (2555: 64-68) ได้
ทำาการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อน เรื่อง นาฏศิลป์ไทย สาระการเรียนรู้ 
นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษา
พบว่า มีประสิทธิภาพ 85.17/84.83 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้

3.2 ทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน พบ
ว่านักเรียนมีคะแนนทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ โดย
ภาพรวม (  = 84.28) อยู่ในระดับดีมากและ
ผ่านเกณฑ์ในทุกแบบวัด ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่อง
มากจาก กระบวนการจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจได้อย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน 
ไม่ผิดพลาด แม้มีระยะเวลาที่จำากัด นักเรียนที่มี
ความแตกต่างกันสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความ
สุขไปพร้อมๆ กัน สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี 
(2557: 256) ที่กล่าวถึง รูปแบบการเรียนการ
สอนทางตรง (Driect Instruction Model) ช่วย
ให้ผู้เรียนประสบความสำาเร็จในการเรียนได้เป็น
อย่างดีทั้งด้านเนื้อหาความรู้ความจำา รวมถึงการ
ฝกึปฏบิตัทัิกษะตา่งๆ ได้ในเวลาทีม่อียูอ่ยา่งจำากดั 
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สอดคล้องกบั ชวลติ ชูกำาแพง (2551: 133-134) 
ที่กล่าวถึง การสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบเน้นการมีปฏิสัมพันธ์รวม
กันเด็กท่ีมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้มีความสามารถ
เทา่เทียมกัน ผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบั ธนกร 
มหัทธนะกุลชัย (2556: 63-65) ได้ทำาการศึกษา
การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการ
ปฏิบัติ วิชาดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนมีทักษะการปฏิบัติทางดนตรีผ่าน
เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 85.37 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตาม
ที่กำาหนด และ สอดคล้องกับ กมลมาศ พึ่งน้อย, 
ทรงศรี ตุ่นทอง และกิตติโพธิ์ ศรีสูง (2557: 13) 
ได้ศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชา
พลศึกษา เร่ืองกีฬาวอลเลย์บอลกลุ่ม สาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยวิธีสอนแบบกลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อนกับแบบปกติ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีทักษะกีฬาวอลเล่ย์
บอลสงูกวา่วธิสีอนแบบปกต ิอย่างมนัียสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 

3.3.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของนักเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู ้
ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น พบ
ว่า มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูขึน้กวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติทีร่ะดบั .05 ทีเ่ปน็เช่นนี ้อาจเนือ่งมาจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระ หรือทักษะต่างๆ ได้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ วีณา ประชากูล และ
ประสาท เนืองเฉลิม (2554: 193-195) ที่กล่าว
ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรง 
สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ลึกซึ้ง มีบทบาทใน
การเรยีน สรา้งความตัง้ใจในการเรยีนรู ้สอดคล้อง

กบั ชวลิต ชกูำาแพง (2551: 133-134) ทีก่ลา่ววา่ 
การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเน้นการทำางานกลุ่ม 
มุง่ใหผู้ม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรียนต่ำาได้รบัประโยชน์
ประโยชนจ์ากเพือ่นทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู
กว่า ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ ธนกร มหัท
ธนะกุลชัย (2556: 63-65) ได้ทำาการศึกษาการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการ
ปฏิบัติ วิชาดนตรี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 81.06 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ตามที่กำาหนดไว้ 
สอดคล้องกับ สุพรรณี ภูอ่อนศรี (2555: 72-76) 
ได้ทำาการศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) เรื่องรำาวงมาตรฐาน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียน
รู้ท่ีพัฒนาขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ ทุกคนมีบทบาท
และหน้าที่ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผลชนะของ
ทมีทำาใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมใิจในตนเอง เด็ก
ออ่น เดก็เกง่ สามารถเรยีนรูไ้ปพรอ้มๆ กัน ซึง่อาจ
ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ กุล
ยา ตันติผลาชีวะ (2551: 13-14) ที่กล่าวว่า  
เพือ่นสอนเพือ่นเปน็การสรา้งความคุ้นเคย และเปน็
หนึ่งเดี่ยวกัน สร้างสังคมการเรียนรู้ทางสังคมการ
เล่น เรียนรู้ลำาดับในสังคมและการเก้ือกูลตามวัย  
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ พีระ พิลาฤทธิ์ 
(2554: 56- 58) ได้ศึกษาผลการศึกษาบทเรียน
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรือ่ง การสร้างงานนำาเสนอ
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ทีใ่ชโ้ปรแกรม Microsoft Power Point 2003 โดย
ใช้รูปแบบการสอนทางตรง สำาหรับนักเรียน ที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความ 
พึงพอใจโดยรวมในระดับมากสอดคล้องกับ 
อัจฉรา ชำานาญวงษ์ (2553: 80-84) ได้ทำาการ
ศกึษาผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้ดนตรพ้ืีนบ้าน
อสีาน (พืน้ฐานการตโีปงลาง) แบบกลุม่เพือ่นช่วย
เพื่อน สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความ 
พึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก�รนำ�ผลก�ร

วิจัยไปใช้

1.1 การนำาเสนอบทเรยีนควรกระชับเวลา
ให้สั้น และเข้าใจง่ายมากที่สุดเพื่อให้นักเรียนได้มี

เวลาในการฝกึกจิกรรมยาวนานขึน้ซึง่จะสง่ผลดตีอ่
ทักษะ และความชำานาญ 

1.2 ระหว่างการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชเ้ทคนคิ
เพื่อนช่วยเพ่ือน นักเรียนอาจส่งเสียงดังและ
รบกวนกลุ่มเพื่อนอื่นๆ ได้ ซึ่งครูผู้สอนต้องวาง
เงือ่นไขเพือ่ใหน้กัเรียนปรับตวั วางตวัอยา่งเหมาะ
สม และมีมารยาทในการทำางาน

2. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับก�รวิจัยคร้ัง 
ต่อไป

2.1. ควรมีการสัมภาษณ์ความต้องการ
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบ
แนวทางในการจัดการเรยีนรูที้ต่อบสนองตอ่ความ
ต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

2.2 ควรมกีารพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมด้านจิตอนุรักษ์เพื่อเป็นแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการอนุ รักษ์ศิลป
วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป
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