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 การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ  ) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองการ
รําวงมาตรฐาน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ) ศึกษาความสามารถในการรําวง
มาตรฐานดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  และ ) ศึกษา
ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ กลุ่มตวัอยา่งทีใช ้ ในการวิจยั  คือ 
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที /   จาํนวน  คน ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที  ปีการศึกษา    โรงเรียน
เทศบาล  (เทศบาลสงเคราะห์) จงัหวดัราชบุรี   เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้
เรืองการรําวงมาตรฐานโดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ประเภทกิจกรรม เกม กิจกรรมบทบาทสมมติ กิจกรรมเพลง 
และกิจกรรมแสดงท่าทางประกอบเพลง จาํนวน  แผนการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรืองการรําวง
มาตรฐาน แบบประเมินความสามารถในการรําวงมาตรฐาน  แบบสอบถามความคิดเห็นนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที  ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ ประกอบด้วย  
ค่าเฉลีย ( X )  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่า t-test  แบบ Dependent

 ผลการวจิยัพบวา่ :

 )   ผลการเรียนรู้เรืองในการรําวงมาตรฐานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5  ก่อนและหลัง           
การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .01  โดยนกัเรียนมีผลการเรียนรู้
หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 

 )  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 มีความสามารถในการรําวงมาตรฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  
โดยนกัเรียนมีความสามารถในการปฏิบติั คือ ความพร้อมเพรียงในการรํา ความกลา้แสดงออก การเคลือนไหว
สมัพนัธ์กบับทเพลงและจงัหวะของดนตรี และแสดงลีลาตามแบบนาฏศิลป์ไทย เป็นลาํดบัสุดทา้ย
 )  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  5  มีความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม             
กลุ่มสัมพนัธ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก  คือ  ดา้นการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความเห็นว่าเป็น        
การจดัการเรียนรู้ทีทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เรือง รําวงมาตรฐานนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้และความคิดเห็นดา้น
บรรยากาศการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีความเห็นวา่เป็นการจดัการเรียนรู้ทีน่าสนใจ ทาํใหรู้้สึกอยากร่วมกิจกรรม 
และทาํใหน้กัเรียนมีความสุข และสนุกในการร่วมกิจกรรม
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 PATCHANEEPONG KLONGNAWA : THE DEVELOPMENT OF STANDARD THAI DANCE  

PERFORMANCE  ABILITY OF FIFTH  GRADE  STUDENTS’ TAUGHTY  BY GROUP  DYNAMICS 
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The experimental research was conducted with purposes to 1) compare the learning outcomes on 

standard  thai dance of the fifth grade students’ before and after the instruction with of group dynamics approach, 

2) study the students’ performamce  ability on standard thai dance taught by the group dynamics approach and 

3) study the students’ opinions  towards the group dynamics approach . The  sample  consisted of 22  fifth  grade 

students ’ studying in the first semester of the academic  year  2009 in Tedsabarn3 (Tedsabarnsongkhor) School, 

Ratchaburi. The instruments employed to collect data were 5 lesson plans of the group dynamic activities 

included games , role play, song and movement performance with  music; the students’ ability on standard thai 

dance performance test and questionnaire . The collected data were analyzed by the statistical means of mean,  

standard  deviation , and  t – test  dependent .   

 The findings were as follows;  

 1)  The comparison of  the fifth  grade students’ learning  outcomes before and after the instruction 

by the  group  dynamics approach was found  statistically significant different at the level of .01 Whereas the 

learning outcomes after the  implementation of the group dynamics approach was found  statistically higher  than  

before the instruction . 

 2)  The fifth grade students’ performance ability on standard thai dance, such as the students’ 

movement performance to standard  thai dance, ability to perform accurately in accordance with rhythm,  melody 

gestures, movements  revealing students’ creativity in dancing,  ability to perform in accordance with song lyrics  

and thai dancing grace were  found at  the  high level  of  performance . 

 3)  The fifth  grade students’ revealed the positive opinions  toward  the  group dynamics  approach  

at  a  high  agreement  level with the focus on the learning activities  that encouraged  students’ learning  and  the  

class  atmosphere that   encouraged to learn  and  to  participate  with  pleasure . 
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กติติกรรมประกาศ

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนืองจากได้รับความกรุณาในการให้
คาํปรึกษาอยา่งดียิงจาก  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม และผูช่้วยศาสตราจารยว์นัแรม  สมบูรณ์สาร  เป็นอาจารยที์ปรึกษา และควบคุม
วิทยานิพนธ์ ผูค้อยดูแลช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์ตงัแต่เริมตน้จนสําเร็จเรียบร้อย 
ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึงจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 กราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ ประธานกรรมการการสอบ  
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  มงคล  ผูท้รงคุณวุฒิทีกรุณาให้คาํปรึกษาแนะนําแก้ไขข้อบกพร่องและ       
ใหข้อ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ขวทิยานิพนธ์ใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ยงิขึน 
 กราบขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญทงั  ท่าน ทีตรวจสอบเครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี
ไดแ้ก่ อาจารยอุ์บล บุญแต่ง ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา สาระนาฏศิลป์ อาจารยก์นกกร เกษมสุขจรัสแสง  
ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ และท่านผูอ้าํนวยการ ณัฏฐิกา  ลิมเฉลิม  ผูเ้ชียวชาญดา้นวดัผล
ประเมินผล ทีได้กรุณาให้คาํแนะนํา ส่งผลให้เครืองมือทีใช้ในการวิจัยมีความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพมากขึน 
 ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผูอ้าํนวยการ ศักดิระพี  สายบัว คณะผูบ้ริหาร คณะครู
โรงเรียนเทศบาล  (เทศบาลสงเคราะห์)  ทีกรุณาให้คาํแนะนาํ ให้ความช่วยเหลือและอาํนวยความ
สะดวกในการทดลอง และเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั   ขอขอบใจนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที       
ทีให้ความร่วมมือในการทดลอง  และเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั   จนทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบันี    
เสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณเพือน และพีร่วมรุ่น หลกัสูตรและการนิเทศ  ทีเป็นกาํลงัใจและให้ความ
ช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา 
 ทา้ยสุดนี ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอ่  คุณแม่  นอ้งชาย และเพือน ๆ ทีเป็นกาํลงัใจให ้
และสนับสนุนส่งเสริมผูว้ิจยัตลอดมา คุณค่าและประโยชน์ทีได้จากวิทยานิพนธ์ฉบบันี   ผูว้ิจยั     
ขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย  ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านทีอบรมสังสอนชีแนะ
แนวทางการศึกษาใหแ้ก่ผูว้จิยั 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




