
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป 

เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส ซึ่งจะนําเสนอในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

 1. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย  

 3. ชุดกิจกรรม 

 4. รําวงมาตรฐาน 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

หลักการ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมหีลกัการสําคัญ ดังน้ี 

 1.  มีเปาหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และครอบคลุมผูเรียนทุกคน 

 2.  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนพัฒนาตนอยางรอบดาน เต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ 

ความถนัด ความตองการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ 

 3.  เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ

สังคม ในลักษณะตาง ๆ ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 4.  เปนกิจกรรมที่ยึดหลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู พอแม ผูปกครอง ผูนํา

ชุมชน ปราชญชาวบาน และหนวยงานอื่นมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

เปาหมาย 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนใชความรู ทักษะ และประสบการณ

จากการเรียนรูไปพัฒนาตนเองใหเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความ 

สามารถในการใชเทคโนโลยี อันจะนําไปสูคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู 

อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 
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แนวทางการจัดกิจกรรม 

สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

 1.  ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 

 2.  ใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมผานประสบการณที่หลากหลาย ฝกการทํางานที่สอดคลอง

กับชีวิตจริงตลอดจนสะทอนความรู ทักษะ และประสบการณของผูเรียน 

 3.  จัดกิจกรรมอยางสมดุลทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุม ทั้งในและนอก

สถานศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

 4.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนเปนผูดําเนินการ โดยการศึกษาและใชขอมูลประกอบการ

วางแผนอยางเปนระบบ เนนการคิดวิเคราะหและใชความคิดสรางสรรคในการดําเนินกิจกรรม 

 5.  ใชกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูแบบรวมมือมากกวาเนนการแขงขันบนพื้นฐาน

การปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย 

 6.  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรกิจกรรม 

ขอบขายการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมใหครบทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 

และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดหลากหลาย

รูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบขาย ดังน้ี 

 1.  เปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ใหกวางขวางลึกซึ้งย่ิงข้ึน 

ในลักษณะเปนกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการ

ระหวางกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 2.  เปนกิจกรรมทีจ่ัดข้ึนเพื่อตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียน 

ตามความแตกตางระหวางบุคคล เนนการใหผูเรียนเห็นคุณคาของวิชาความรู อาชีพ และการดําเนินชีวิต

ที่ดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

 3.  เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกการทําประโยชนตอสังคมในลักษณะ

ตาง ๆ สนับสนุน คานิยมที่ดีงาม และเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 4.  เปนกิจกรรมที่มีการฝกงานและการใหบริการดานตาง ๆ ทั้งที่เปนประโยชน ตอตนเอง

และตอสวนรวม เพื่อเสริมสรางความมีนํ้าใจ ความเอื้ออาทร ความเปนพลเมืองดี และความรับผิดชอบ 

ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

โครงสรางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

โครงสรางเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตระดับช้ัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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ตารางท่ี 2.1 โครงสรางเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

กิจกรรม 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 - ม.6 

- กิจกรรมแนะแนว           

- กิจกรรมนักเรียน           

- กิจกรรมเพื่อสังคม และ

สาธารณประโยชน 60 ช่ัวโมง 45 ช่ัวโมง 60 ช่ัวโมง 

รวม 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

 

 

ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนด

โครงสรางเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปละ 

120 ช่ัวโมง และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 360 ช่ัวโมง เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน สําหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ี 

 ระดับประถมศึกษา (ป.1 - 6)  รวม 6 ป  จํานวน 60 ช่ัวโมง 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 - 3)  รวม 3 ป  จํานวน 45 ช่ัวโมง 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)  รวม 3 ป  จํานวน 60 ช่ัวโมง 

การจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหข้ึนกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา ทั้งน้ี 

ใหเปนไปตามโครงสรางเวลาของหลักสูตร และผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและฝกปฏิบัติกิจกรรม      

ทั้ง 3 ลักษณะ อยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองทุกปจนจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เปนการประเมินโดยผูเรียนตองมีเวลาเขารวมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน /

ช้ินงาน/คุณลักษณะผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 1.  หลักการ 

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เปนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะของผูเรียน



 10

เปนระยะอยางตอเน่ือง มุงเนนใหผูเรียนคนหาศักยภาพของตน สะทอนแนวคิดจากการปฏิบัติกิจกรรม 

การทํางานกลุม และการมีจิตสาธารณะ โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมิน 

 2.  แนวทางการประเมินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีแนวทางในการประเมิน 

ตามแผนภาพ ดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 แนวทางการประเมินการประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 

 

สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2 ประการ คือ 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการตัดสิน 

  2.1 การประเมินกจิกรรมพฒันาผูเรียนรายกจิกรรม มีแนวปฏิบติั ดังน้ี 

   2.1.1 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรยีนใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด 

   2.1.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ช้ินงาน 

/คุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดดวยวิธีการที่หลากหลาย เนนการมีสวนรวม

ของผูเกี่ยวของในการปฏิบัติกิจกรรม 

   2.1.3 ผูเรียนที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/

ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด เปนผูผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

รายกิจกรรม และนําผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคม 

และสาธารณประโยชน 

ซอมเสริม ประเมิน 
เกณฑการประเมิน 
1. เวลาเขารวมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน/ชิ้นงานคุณลักษณะ

ของผูเรียน 
ไมผาน ไมตามเกณฑ ตามเกณฑ 

ผาน 

ผลการจัดกิจกรรม 
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   2.1.4 ผูเรียนที่มีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม       

การปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ครูหรือผูรับผิดชอบ 

ตองดําเนินการซอมเสริมและประเมินจนผาน ทั้งน้ีควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษาน้ัน ๆ 

ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 

  2.2 การประเมินกจิกรรมพฒันาผูเรียนเพื่อการตัดสิน 

   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนเพื่อตัดสนิใหเลื่อนช้ันและจบระดับการศึกษา 

เปนการประเมินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายป/รายภาค เพื่อสรุปการผานในแตละกิจกรรม 

สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนช้ันและประมวลผลรวมในปสุดทายเพื่อการจบแตละระดับการศึกษา โดยการ

ดําเนินการดังกลาวมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

   2.2.1 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรวมกิจกรรม 

พัฒนาผูเรียนของผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

   2.2.2 ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสนิผลการเขารวมกจิกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียน 

เปนรายบุคคลตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด เกณฑการจบแตละระดับการศึกษาที่สถานศึกษา

กําหนดน้ัน ผูเรียนจะตองผานกิจกรรม 3 กิจกรรมสําคัญ ดังน้ี 

    1) กิจกรรมแนะแนว 

    2) กิจกรรมนักเรียน ไดแก 

     2.1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และ

นักศึกษาวิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 

     2.2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

    3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

   2.2.3 ผูรับผิดชอบเสนอผลการประเมินตอคณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรู

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหความเห็นชอบ 

   2.2.4 ผูรับผิดชอบเสนอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาเพื่ออนุมัติผลการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑการจบแตละระดับการศึกษา 

  2.3 เกณฑการตัดสิน 

   ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานเกณฑตามที่

สถานศึกษากําหนด โดยกําหนดเกณฑในการประเมินอยางเหมาะสม ดังน้ี 

   2.3.1 กําหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน กําหนดไว 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน 

   2.3.2 กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองตามวัตถุประสงคในแตละกิจกรรม 

และกําหนดเกณฑการผานการประเมิน ดังน้ี 
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    1) เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 

     ผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกจิกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติ

กิจกรรมและมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะตามทีส่ถานศึกษากําหนด 

     ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกจิกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผาน

การปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะ ไมเปนไปตามเกณฑ ที่สถานศึกษากําหนด 

    2) เกณฑการตัดสินผลการประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเรียนรายป/รายภาค 

     ผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญ

ทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 

     ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรม

สําคัญกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงจาก 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน 

    3) เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิกรรมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เพื่อจบระดับการศึกษา 

     ผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกช้ันปในระดับ

การศึกษาน้ัน 

     ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางช้ันป

ในระดับการศึกษาน้ัน 

  2.4 แนวทางการแกไขนักเรียนกรณีไมผานเกณฑ 

   กรณีที่ผูเรียนไมผานกิจกรรมใหเปนหนาที่ของครูหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมน้ัน ๆ 

ที่จะตองซอมเสริมโดยใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาด หรือปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุ 

ตามวัตถุประสงคของกิจกรรมน้ัน แลวจึงประเมินใหผานกิจกรรมเพื่อบนัทึกในระเบยีนแสดง ผลการเรียน 

ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหรายงานผูบริหารสถานศึกษาทราบเพื่อดําเนินการชวยเหลือผูเรียนอยางเหมาะสม

เปนรายกรณีไป 

  2.5 ขอเสนอแนะ 

   การประเมินการเขารวมกิจกรรมพฒันาผูเรียนน้ัน จะตองคํานึงถึงสิง่ตอไปน้ี 

   2.5.1 ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

โดยสถานศึกษา ควรกําหนดเวลาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนแตละกิจกรรม สําหรับกิจกรรม

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ผูเรียนตองปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสรางเวลาเรียน 

   2.5.2 ผูเรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ 

ที่สถานศึกษากําหนด โดยอาจจัดใหผูเรียนแสดงผลงาน แฟมสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ 

   2.5.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอหรือ 

ไมสามารถจัดกิจกรรมไดอยางหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรม 
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หรือโครงการตาง ๆ เชน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน               

ซึ่งสถานศึกษาสามารถประเมินผลการเขารวมกิจกรรมดังกลาว นํามาเปนสวนหน่ึงในการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนได 

   2.5.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนควรมีองคประกอบในการดําเนินการ ดังน้ี 

    1) มีครูที่ปรึกษากิจกรรม และมีแผนการดําเนินกิจกรรม 

    2) มีหลักฐาน ช้ินงาน หรือแฟมสะสมงาน 

    3) มีผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรม 

    4) มีรายงานแสดงการเขารวมกิจกรรม 

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะพิสัย  

 

ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะพิสัย 

ทักษะพิสัย (Psycho-motor Domain) หรือทักษะปฏิบัติ เปนความสามารถของนักเรียน

หรือผูเขารับการฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ หรือการกระทําดวยการแสดงออกตาง ๆ  

ทั้งที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทางรางกาย และการแสดงออกมาใหเห็นทางดานรางกาย ซึ่งเปนการทํางาน

ของกลามเน้ือที่อาจซับซอน ตองใชกลามเน้ือหลายสวนประกอบกัน เกิดจากการสั่งงานของสมอง       

ซึ่งตองมีปฏิสัมพันธกับความรูสึกที่เกิดข้ึน และทักษะที่เกิดข้ึนภายในรางกายก็ได เชน ทักษะดานการคิด

เปนการฝกการใชงานสมองใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถแสดงออกมาใหเห็นเปนภาพภายนอก 

ตัวอยางเชน การฝกฝนงานการออกแบบเสื้อผา เมื่อมีทักษะความคิดที่ดีเย่ียม ในการออกแบบเสื้อผาแลว 

เมื่อนํางานออกแบบเสื้อผาดังกลาวไปตัดเย็บจะไดเห็นผลงานที่ดีเย่ียมตามมาเชนกัน น่ันคือจะไดเสื้อผา 

ที่มีความสวยงามน่ันเอง ดังน้ันสามารถสรุปไดวา ความหมาย ของทักษะ ไมไดเปนเพียงพฤติกรรม             

ที่เกิดข้ึนจากการใชรางกายภายนอกอยางเดียวเทาน้ัน แตเปนพฤติกรรมที่สามารถเกิดข้ึนภายใน

รางกายก็ได เชน สมอง ความคิดหรือการฝกฝนความคิดและสติปญญา ที่เรียกวา ทักษะทางปญญา 

หรือทักษะทางความคิด ซึ่งไมไดเปนการฝกใหจําอยางเดียวเทาน้ัน เชน อาชีพโปรแกรมเมอร หรือ 

Graphic Designer หรือนักออกแบบภาพเคลื่อนไหว ที่เรียกวานัก Animator เปนตน 

ทักษะสวนใหญประกอบดวยทักษะยอย ๆ โดยทักษะน้ีพัฒนาไดดวยการฝกฝนที่ดี จึงจะ

เกิดความชํานาญในการใชงานรางกายสวนตาง ๆ น่ันเอง  

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 

ในที่น้ีจะกลาวถึงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย โดยนําแนวคิดและหลักการ

ปฏิบัติการเรียนการสอนที่ไดพัฒนาข้ึนจากนักวิชาการดานการศึกษา และผูเช่ียวชาญดานการเรียน

การสอนมานําเสนอ ดังตอไปน้ี 



 14

 1. รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัติของ Simpson 

  ซิมพซัน (Simpson, 1972 อางถึงใน ทิศนา แขมณี, 2555) กลาววา ทักษะปฏิบัติน้ี

สามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝน ซึ่งหากไดรับการฝกฝนที่ดีแลว จะเกิดความถูกตอง ความคลองแคลว 

ความเช่ียวชาญชํานาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทําสามารถสังเกตไดจาก

ความรวดเร็ว ความแมนยํา ความแรงหรือความราบรื่นในการจัดการ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอน

ของรูปแบบมีทั้งหมด 7 ข้ัน คือ  

  ระเบียบวิธีการสอน (Methodology)  

  1.1 ข้ันการรับรู (Perception) เปนข้ันการใหผูเรียนรับรูในสิ่งที่จะทํา โดยการให

ผูเรียนสังเกตการณทํางานน้ันอยางต้ังใจ  

  1.2 ข้ันการเตรียมความพรอม (Readiness) เปนข้ันการปรับตัวใหพรอมเพื่อการทํางาน 

หรือแสดงพฤติกรรมน้ันทั้งทางดานรางกาย จิตใจและอารมณ โดยการปรับตัวใหพรอมที่จะทําการ

เคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะน้ัน ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณที่ดีตอการที่จะทําหรือแสดงทักษะน้ัน ๆ  

  1.3 ข้ันการสนองตอบภายใตการควบคุม (Guided Response) เปนข้ันที่ใหโอกาส

แกผูเรียนในการตอบสนองตอสิ่งที่รับรู ซึ่งอาจใชวิธีการใหผูเรียนเลียนแบบการกระทําหรือการแสดง

ทักษะน้ัน หรืออาจใชวิธีการใหผูเรียนลองผิดลองถูก (Trial and Error) จนกระทั่งสามารถตอบสนอง

ไดอยางถูกตอง  

  1.4 ข้ันการใหลงมือกระทําจนกลายเปนกลไกที่สามารถกระทําไดเอง (Mechanism) 

เปนข้ันที่ชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเช่ือมั่นในการทําสิ่งน้ัน ๆ  

  1.5 ข้ันการกระทําอยางชํานาญ (Complex Overt Response) เปนข้ันที่ชวยให

ผูเรียนไดฝกฝนการกระทําน้ัน ๆ จนผูเรียนสามารถทําไดอยางคลองแคลว ชํานาญเปนไปโดยอัตโนมัติ 

และทําดวยความเช่ือมั่นในตนเอง  

  1.6 ข้ันการปรับปรุงและประยุกตใช (Adaptation) เปนข้ันที่ชวยใหผูเรียนปรับปรุง

ทักษะหรือการปฏิบัติของตนใหดีย่ิงข้ึน และประยุกตใชทักษะที่ตนไดรับการพัฒนาในสถานการณตาง  ๆ 

  1.7 ข้ันการคิดริเริ่ม (Origination) เมื่อผูเรยีนสามารถปฏิบัติหรอืกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

อยางชํานาญและสามารถประยุกตใชในสถานการณที่หลากหลายแลวผูปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม ๆ 

ในการกระทําหรือปรับการกระทําน้ันใหเปนไปตามที่ตนตองการ 

 2. รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัติของ Harrow  

  แฮรโรว (Harrow, 1972 : 96 - 99 อางถึงใน ทิศนา แขมณี, 2555) ไดจัดลําดับข้ัน

ของการเรียนรูทางดานทักษะปฏิบัติ โดยเริ่มจากระดับที่ซับซอนนอยไปจนถึงระดับที่มีความซับซอน

มาก ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมีทั้งหมด 5 ข้ัน คือ 

 



 15

  ระเบียบวิธีการสอน (Methodology)  

  2.1 ข้ันการเลียนแบบ เปนข้ันที่ใหผูเรียนสังเกตการกระทําที่ตองการใหผูเรียนทําได 

ซึ่งผูเรียนยอมจะรับรูหรือสังเกตเห็นรายละเอียดตาง ๆ ไดไมครบถวน แตอยางนอยผูเรียนจะสามารถ

บอกไดวา ข้ันตอนหลักของการกระทําน้ัน ๆ มีอะไรบาง  

  2.2 ข้ันการลงมือกระทําตามคําสั่ง เมื่อผูเรียนไดเห็นและสามารถบอกข้ันตอนของ

การกระทําที่ตองการเรียนรูแลว ใหผูเรียนลงมือทําโดยไมมีแบบอยางใหเห็น ผูเรียนอาจลงมือทําตาม

คําสั่ง ของผูสอน หรือทําตามคําสั่งที่ผูสอนเขียนไวในคูมือก็ได การลงมือปฏิบัติตามคําสั่งน้ี แมผูเรียน

จะยังไมสามารถทําไดอยางสมบูรณ แตอยางนอยผูเรียนก็ไดประสบการณในการลงมือทํา และคนพบ

ปญหาตาง ๆ ซึ่งชวยใหเกิดการเรียนรู และปรับการกระทําใหถูกตองสมบูรณข้ึน  

  2.3 ข้ันการกระทําอยางถูกตองสมบูรณ (Precision) ข้ันน้ีเปนข้ันที่ผูเรียนจะตอง

ฝกฝน จนสามารถทําสิ่งน้ัน ๆ ไดอยางถูกตองสมบูรณ โดยไมจําเปนตองมีแบบอยางหรือมีคําสั่งนํา 

การกระทําที่ถูกตองแมนยํา ตรง พอดี สมบูรณแบบ เปนสิ่งที่ผูเรียนจะตองสามารถทําไดในข้ันน้ี  

  2.4 ข้ันการแสดงออก (Articulation) ข้ันน้ีเปนข้ันที่ผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนมากข้ึน 

จนกระทั่งสามารถกระทําสิ่งน้ันไดถูกตองสมบูรณแบบ อยางคลองแคลว รวดเร็ว ราบรื่น และดวย

ความมั่นใจ  

  2.5 ข้ันการกระทําอยางเปนธรรมชาติ (Naturalization) ข้ันน้ีเปนข้ันที่ผูเรียนสามารถ

กระทําสิง่น้ัน ๆ  อยางสบาย เปนไปอยางอัตโนมัติ โดยไมรูสึกวาตองใชความพยายามเปนพิเศษ ซึ่งตอง

อาศัยการปฏิบัติบอย ๆ ในสถานการณตาง ๆ ที่หลากหลาย  

 3. รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบัติของ Davies  

  เดวีส (Davies, 1971 : 50 - 56 อางถึงใน ทิศนา แขมณี, 2555) ไดนําเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไววา ทักษะสวนใหญจะประกอบไปดวยทักษะยอย ๆ จํานวนมาก 

การฝกใหผูเรียนสามารถทําทักษะยอย ๆ เหลาน้ันไดกอนแลวคอยเช่ือมโยงตอกันเปนทักษะใหญ จะ

ชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จไดดีและรวดเร็วข้ึน ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนมีทั้งหมด 5 ข้ัน คือ  

  ระเบียบวิธีการสอน (Methodology)  

  3.1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา (Imitation Copy Action) ข้ันน้ีเปนข้ันที่ให

ผูเรียนไดเห็นทักษะหรือการกระทําที่ตองการใหผูเรียนทําไดในภาพรวม โดยการสาธิตใหผูเรียนดู

ทั้งหมดต้ังแตตนจนจบ ทักษะหรือการกระทําที่สาธิตใหผูเรียนดูน้ัน จะตองเปนการกระทําในลักษณะ

ที่เปนธรรมชาติ ไมชาหรือเร็วเกินปกติ กอนการสาธิต ครูควรใหคําแนะนําแกผูเรียนในการสังเกต        

ควรช้ีแนะจุดสําคัญที่ควรใหความสนใจเปนพิเศษในการสังเกต  

  3.2 ข้ันสาธิตและใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย (Manipulation) เมื่อผูเรียนไดเห็น

ภาพรวมของการกระทําหรือทักษะทั้งหมดแลว ผูสอนควรจะแตกทักษะทั้งหมดใหเปนทักษะยอย ๆ 
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หรือแบงสิ่งที่กระทําออกเปนสวนยอย ๆ และสาธิตสวนยอยแตละสวนใหผูเรียนสังเกตและทําตามไป 

ทีละสวน อยางชา ๆ  

  3.3 ข้ันใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย (Manipulation) ผูเรียนลงมือปฏิบัติทักษะยอย

โดยไมมีการสาธิตหรือมีแบบอยางใหดู หากติดขัดจุดใด ผูสอนควรใหคําช้ีแนะ และชวยแกไขจนผูเรียน

ทําได เมื่อไดแลวผูสอนจึงเริ่มสาธิตทักษะยอยสวนตอไป และใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอยน้ันจนทําได 

ทําเชนน้ีเรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกสวน  

  3.4 ข้ันใหเทคนิควิธีการ (Articulation) เมื่อผูเรียนปฏิบัติไดแลว ผูสอนอาจแนะนํา

เทคนิควิธีการที่จะชวยใหผูเรียนสามารถทํางานน้ันไดดีข้ึน เชน ทําไดประณีตสวยงามข้ึน ทําไดรวดเร็ว

ข้ึน ทําไดงายข้ึน หรือสิ้นเปลืองนอยลง เปนตน  

  3.5 ข้ันใหผูเรียนเช่ือมโยงทักษะยอย ๆ  เปนทักษะที่สมบูรณ (Naturalization) เมื่อ

ผูเรียนสามารถปฏิบัติแตละสวนไดแลว จึงใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ๆ ตอเน่ืองกันต้ังแตตนจนจบ 

และฝกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณไดอยางที่ชํานาญ 

 

ตารางท่ี 2.2 การเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน แฮรโรวและเดวีส 

 

รูปแบบของซิมพซัน รูปแบบของแฮรโรว รูปแบบของเดวีส 

ขั้นการรับรู (Perception) ขั้นการตอบสนอง (Reflex 

Movement) 

ไมมี 

ขั้นการเตรียมความพรอม 

(Readiness) 

ขั้นการเลียนแบบ (Basic 

Fundamental Movement) 

ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทํา 

(Imitation Copy Action) 

ขั้นการสนองตอบภายใตการ

ควบคุม (Guided Response) 

ขั้นการลงมือกระทําตามคําสัง่ 

(Perceptual) 

ขั้นสาธิตและใหผูเรียนปฏิบตัิ

ทักษะยอย (Manipulation) 

ขั้นการใหลงมือกระทําจน

กลายเปนกลไกท่ีสามารถกระทํา

ไดเอง (Mechanism) 

ขั้นการกระทําอยางถูกตอง

สมบูรณ (Physical Activities) 

ขั้นใหผูเรียนปฏิบตัิทักษะยอย 

(Precision) 

ขั้นการกระทําอยางชาํนาญ 

(Complex Overt Response) 

ขั้นการแสดงออก (Skilled 

Movement) 

ขั้นใหเทคนิควิธีการ 

(Articulation) 

ขั้นการปรับปรุงและประยุกตใช 

(Adaptation) 

ขั้นการกระทําอยางเปนธรรมชาต ิ

(Non-Discursive 

Communication) 

ขั้นใหผูเรียนเชื่อมโยงทักษะยอย ๆ 

เปนทักษะท่ีสมบูรณ 

(Naturalization) 

ขั้นการคิดริเร่ิม (Origination) ไมมี ไมมี 
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จากรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัยที่กลาวมาแลวน้ัน ผูวิจัยตัดสินใจเลือกใช

ทักษะปฏิบัติของเดวีสในการทําวิจัยครั้งน้ี เพราะสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในวิชานาฏศิลป 

ที่ประกอบไปดวยทักษะยอย ๆ หลายอยาง อันไดแก การขับรอง การจับจังหวะ การเคลื่อนไหวศีรษะ 

มือ และเทา ซึ่งการเรียนรูโดยพัฒนาทักษะยอย ๆ แลวเช่ือมโยงไปสูทักษะ ที่สมบูรณตามรูปแบบทักษะ

ปฏิบัติของเดวีสน้ันตอบโจทยไดอยางชัดเจน  

 

ชุดกิจกรรม 

 

ความหมายของการชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม 

นักการศึกษาไดใหความหมายชุดการสอนไวหลายทาน ดังน้ี 

ชัยยงค พรหมวงศ (2556 : 60) กลาววา ชุดการสอน คือ การจัดระบบสื่อประสมที่ไดจาก

ระบบการผลิตเพื่อชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 95) ระบุวา ชุดการสอน (Instructional Package) คือ สื่อการ

เรียนที่จัดเขาไวดวยกันเปนชุด (Package) เรียกวา สื่อประสม (Multi Media) เพื่อมุงใหผูเรียนเกิด 

การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

จบ นิยะมะ (2541 : 11) ใหความหมาย ชุดการสอน วาคือชุดของสื่อประสมที่จัดไวอยาง

เปนระบบ นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของการสอน 

จากการใหคํานิยามของนักการศึกษาหลายทาน สามารถสรุปไดวาชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม 

หมายถึง ชุดของสื่อที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู

ตามที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเภทของชุดการสอน 

กรมวิชาการ (2545 : 142) กลาวถึง ประเภทในการสรางชุดการสอนเพื่อใชเปนสื่อในการ

จัดการเรียนการสอน สรุปไดดังน้ี 

 1.  ชุดการสอนประกอบการบรรยาย เปนชุดการสอนที่กําหนดกิจกรรมและสื่อการสอน

ใหครูใชประกอบการสอนแบบบรรยาย มีหัวขอเน้ือหาที่จะบรรยายและกิจกรม จัดไวตามลําดับข้ันตอน 

 2.  ชุดการสอนสําหรับกจิกรรมกลุม ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันแบบศูนยการเรยีน 

โดยวางเคาโครงเรื่องจัดประเด็นเน้ือหาหนวยความรูที่เปนอิสระจากกัน สามารถเรียนรูจบในหนวย

ความรูแตละเรื่องที่มีสดัสวนเน้ือหาใกลเคียงกัน กิจกรรมในศูนย จัดในรูปแบบเรียนเปนรายบุคคลหรอื

เรียนรวมกันเปนกลุม มีสื่อการเรียน บทเรียน แบบฝกครบตามจํานวนผูเรียนในแตละศูนย  

 3.  ชุดการสอนรายบคุคล เปนชุดการสอนใหนักเรียนไดเรยีนรูดวยตนเองตามความสามารถ

ของแตละคน เมื่อเรียนจบแลวจะทดสอบปะเมินผลความกาวหนา ถามีปญหาผูเรียนจะปรึกษากันได 
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โดยผูสอนพรอมที่จะแนะนํา ชุดการสอนแบบน้ีจัดข้ึนเพื่อสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของแตละบุคคล

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองเปนรายบุคคล 

ความสําคัญของชุดการสอน 

ชุดการสอน เปนสื่อการเรียนการสอนที่สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ กรมวิชาการ (2545 : 146) กลาวถึงคุณคาและประโยชนของชุดการสอนที่มีตอการจัดการ

เรียนรูไวหลายประการ สามารถสรุปไดดังน้ี 

 1.  ชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลและสงเสริมการศึกษารายบคุคล นักเรียน 

ไดเรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

 2.  ชวยลดปญหาการขาดแคลนครู เน่ืองจากชุดการสอนเปนสื่อที่นักเรียนสามารถศึกษา

ไดดวยตนเอง 

 3.  ชวยลดเวลาการสอนของครูและลดภาระในการจัดการเรียนการสอน เมื่อมีสื่อ

ครูผูสอน ก็เพียงแคดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดไว 

 4.  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบ สามารถนําไปสอนนักเรียนได          

ทุกสถานที่และทุกเวลา และสามารถใชสอนซอมเสริมไดเปนอยางดี 

 5.  ชวยนักเรียนไดรับความรูในแนวเดียวกัน 

การสรางชุดการสอน 

กรมวิชาการ (2545 : 145) กลาวถึงข้ันตอนการสรางชุดการสอนเพื่อใหไดชุดการสอน            

ที่สมบูรณ สามารถสรุปไดดังน้ี 

 1.  ศึกษาเน้ือหาสาระของเรื่องทั้งหมดอยางละเอียด แลววิเคราะหแบงออกเปนหนวย

ของการเรียนการสอนในแตละหนวย การแบงหนวยยอยควรคํานึงถึงเน้ือหากอนหลัง เรียงลําดับข้ันตอน

ความรูและธรรมชาติของเรื่องน้ัน 

 2.  กําหนดหนวยการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงเวลา ความสนุกนาเรียนของเน้ือหาและ

วิเคราะหความคิดรวบยอดของหนวยการเรียนการสอน 

 3.  กําหนดความคิดรวบยอดใหสอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง ซึ่งจะเปนเกณฑสําคัญ 

เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 4.  กําหนดจุดประสงคการเรยีนใหสอดคลองกับความคิดรวบยอดและครอบคลุมเน้ือหา

สาระของการเรียนรู 

 5.  นําจุดประสงคการเรียนในแตละขอวิเคราะหหากิจกรรมการเรียนการสอนแลวจึง

จัดลําดับกิจกรรมการเรียน 

 6.  เตรียมสื่อหรือวัสดุอุปกรณใหพรอม เขียนบอกการจัดเตรียมสื่อไวในคูมือครูชัดเจน 

 7.  ประเมินผลหลังเรียน เพื่อดูวานักเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่จุดประสงค

การเรียนที่ต้ังไว 
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 8.  ทดลองใชชุดการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ นําไปทดลงกับกลุมเล็กดูกอนเพื่อตรวจสอบ 

หาขอบกพรองและแกไขปรับปรุงอยางดี จากน้ันนําไปทดลองใชกับเด็กทั้งช้ัน 

การผลิตคูมือการใชชุดการสอน 

คูมือการใชชุดการสอนเปนสวนช้ีแนะใหผูใชสามารถใชชุดการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการผลิตคูมือการใชชุดการสอน จะตองเขียนสวนประกอบของคูมือแลวนําไปจัดพิมพและตกแตง 

ระบุไดเปนข้ันตอน (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556 : 97 - 98) ดังน้ี 

คูมือการใชชุดการสอน ประกอบดวย  

 1. คํานํา เปนการแสดงความรูสึกและความคิดเห็นของผูผลิต เพื่อใหผูใชไดเห็นคุณคา

ของชุดการสอน และเปนการช้ีแจงใหผูใชทราบปญหา ขอดี และขอจํากัดของชุดการสอน ในกรณี     

ที่ ชุดการสอนไดผานประสิทธิภาพแลว ตองบอกระดับประสิทธิภาพของชุดการสอนออกเปนคา E1/E2 

พรอมกับเกณฑที่กําหนดไวดวย  

 2. สวนประกอบของชุดการสอน เปนการบอกใหผูสอนไดทราบสวนตางๆ ของชุดการ

สอน เพื่อกระตุนใหมีการตรวจตราวัสดุ อุปกรณตางๆ กอนสอน สวนประกอบของชุดการสอนที่ตอง

ระบุ ไดแก ซองสวนประกอบแตละศูนย ซองแบบฝกปฏิบัติ ซองแบบทดสอบกอนและหลังเรียน       

ซองกระดาษคําตอบใชคูกับขอสอบ คูมือชุดการสอน และสื่อการสอน 

 3. คําช้ีแจงสําหรับผูสอน เปนการกําหนดสิ่งที่ผูสอนควรปฏิบัติ เพื่อจะไดดําเนินการสอน

แบบศูนยการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. สิ่งที่ผูสอนและผูเรียนตองเตรียม เปนการกําหนดสิ่งที่ผูสอนและผูเรียนตองจัดเตรียม 

จัดหาไวลวงหนากอนสอน สิ่งที่ผูสอนและผูเรียนตองเตรียมมักจะเปนวัสดุสิ้นเปลือง และสื่อการสอน 

ที่ไมไดเก็บไวในชุดการสอน เชน เครื่องเสียง เปนตน 

 5. บทบาทของผูสอนและผูเรียน เปนบทบาทที่ผูสอนและผูเรียนควรปฏิบัติในเวลา

เรียน บทบาทของผูเรียนเปนสิ่งที่ผูสอนจะตองช้ีแจงใหผูเรียนทราบกอนใชชุดการสอน 

 6. การจัดช้ันเรียน เปนการอธิบายการจัดหองเรียนพรอมทําแผนผังแสดงศูนยกิจกรรม

ตาง ๆ  

 7. แผนการสอน ตองนํามารวมไวในคูมือชุดการสอน 

 8. เน้ือหาสาระของชุดการสอน จะเรียงลําดับจากบัตรคําสั่ง บัตรสรุปเน้ือหา บัตร

เน้ือหา บัตรกิจกรรม บัตรคําถาม และบัตรเฉลย แตละศูนยตามลําดับ 

 9. แบบฝกปฏิบัติพรอมเฉลย 

 10. แบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียนพรอมเฉลย 

อาจมสีวนประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่กลาวไวขางตน 
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การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556 : 101 - 102) 

 1.  ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน 

  การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน เปนการตรวจสอบคุณภาพของชุดการสอน วา

มีคุณภาพผานเกณฑที่กําหนดไวหรือไม โดยการนําชุดการสอนไปทดลองใชเบื้องตน ปรับปรุง และ

นําไปใชจริง จนแนใจวาชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 

 2.  การกําหนดเกณฑการทดสอบประสทิธิภาพชุดการสอน 

  2.1 เกณฑพัฒนาการของผูเรียน เปนระดับความกาวหนาของผูเรียนที่เกิดข้ึน

หลังจากไดศึกษาชุดการสอน โดยพิจารณาดูวาหลังจากศึกษาแลวผูเรียนมีความกาวหนา หรือมีความรู

เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญหรือไม ระดับใด ระดับความเช่ือมั่นของความแตกตางระหวางผลการทดสอบ

กอนเรียน (Pre-test) และผลการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งควรจะกําหนดระดับความเช่ือมั่น

ไว 0.05 เปนอยางตํ่า ผลการทดสอบหลังเรียนควรจะสูงกวาผลการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 

จึงจะถือวาชุดการสอนทําใหผูเรียนมีความรูสูงข้ึนจริง 

  2.2 เกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพธ เปนการประเมินพฤติกรรม

ของผูเรียนระหวางเรียน (Product - E1) โดยพิจารณาจากกิจกรรมหรืองานที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย

ใหทําหลังจากศึกษาเน้ือหาสาระไปแลว และพฤติกรรมข้ันสุดทายหรือผลลัพธ (Product - E2) โดย

พิจารณาจากผลการทดสอบหลังเรียน 

  เกณฑระหวางกระบวนการ ผลลัพธ อาจใชแทนดวย E1/E2 เมื่อ E1 แทนคารอยละ

ของประสิทธิภาพกระบวนการ และ E2 เปนคารอยละของประสิทธิภาพผลลัพธ 

  การกําหนดเกณฑ E1/E2 ใหมีคาเทาใดข้ึนอยูกับเน้ือหาสาระ โดยปกติเน้ือหาที่เปน 

พุทธิพิสัย มักจะต้ังไว 80/80, 85/85, 90/90 สวนเน้ือหาที่เปนทักษะพิสัยหรือจิตพิสัยอาจต้ังไวตํ่ากวาน้ี

เชน 75/75 

 3. วิธีการทดสอบประสทิธิภาพชุดการสอน 

  3.1 การทดลองใชเบื้องตน (Try-out) การทดลองใชเบื้องตนของชุดการสอนมี 3 ข้ันตอน 

คือ  

   3.1.1 แบบเด่ียว เปนการทดสอบโดยใชชุดการสอนกับผูเรียน 1 คน โดยทดลอง

กับผูเรียนระดับเกง ปานกลางและออน  

   3.1.2 แบบกลุม เปนการทดสอบชุดการสอนที่ไดปรับปรุงแลวกับผูเรียน กลุม

ตัวอยาง 6 - 10 คน โดยสุมทดลองแบบคละผูเรียนเกง ปานกลางและออน 

   3.1.3 แบบสนาม เปนการทดสอบชุดการสอนกับผูเรียนทั้งช้ัน ช้ันที่เลือกมา

ตองมีผูเรียนคละกันทั้งเกง ปานกลางและออน 

  3.2 การทดลองใชจริง (Trial Run) เปนการนําชุดการสอนที่ผานการทดลองใช

เบื้องตนไปปรับปรุง แลวนําไปใชสอนจริง เพื่อใหแนใจวาชุดการสอนมีคุณภาพดีในสถานการณจริง 
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รําวงมาตรฐาน 

 

รําวงมาตรฐาน เปนการแสดงนาฏศิลปเบื้องตนที่ผูเรียนดานนาฏศิลปจะตองไดรับการฝกฝน 

เพื่อใชเปนพื้นฐานในการเรียนเพลงอื่นๆ ที่ยากข้ึน 

ประวัติความเปนมา 

“รําโทน” การรําและการรองของชาวบานที่เลนกันเปนคูรอบครกตําขาว รํากันเปนวงกลม

ตามความถนัดไมมีแบบแผน มีโทนเปนเครื่องดนตรีช้ินเอก จนกระทั่งรัฐบาลใหความสําคัญกับการละเลน

รื่นเริงประจําชาติ จึงไดรับการปรับปรุงใหเปนระเบียบแบบแผนโดยกรมศิลปากร ในสมัยรัฐบาลของ 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม มีการกําหนดทารําไวเปนแบบแผน รวมทั้งเน้ือรองและทํานองเพลง จากน้ัน

ในป พ.ศ. 2487 จึงเปลี่ยนช่ือเปน “รําวงมาตรฐาน” กําหนดลักษณะการแสดงเปนการรํารวมกัน

ระหวางชาย - หญิง เปนคู ๆ เคลื่อนยายเวียนไปเปนวงกลมตามทํานองเพลง ใชวงปพาทยหรือวงดนตรี

สากลบรรเลงประกอบ 

รําวงมาตรฐานเปนการรําที่ไดรับความนิยมสืบมาจนถึงปจจุบัน มักนิยมนํามาใชหลังจากจบ 

การแสดงหรือจบงานบันเทิงตางๆ เพื่อเชิญชวนผูรวมงานออกมารําวงรวมกัน เปนการแสดงความสามคัคี

กลมเลียวอีกทั้งยังเปนที่นิยมของชาวตางชาติในการออกมารําวงเพื่อความสนุกสนาน ความสวยงาม

ของการรําอยูที่กระบวนทารําซึ่งมีลกัษณะเฉพาะในแตละเพลง และเครื่องแตงกายของไทยแบบตาง ๆ 

เพลงท่ีใชประกอบการแสดง 

เพลงรําวงมาตรฐานมีทั้งหมด 10 เพลง จมื่นมานิตยนเรศ (เฉลิม เศวตนันท) ขณะน้ันดํารง

ตําแหนงหัวหนากองการสังคีต กรมศิลปากร แตงเน้ือรองจํานวน 4 เพลง คือ เพลงงามแสงเดือน 

เพลงชาวไทย เพลงรําซิมารําและเพลงคืนเดือนหงาย ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม แตงเน้ือรอง

เพิ่มอีก 6 เพลง คือ เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ เพลงดอกไมของชาติ เพลงดวงจันทรขวัญฟา เพลงหญิงไทย

ใจงาม เพลงยอดชายใจหาญ และเพลงบูชานักรบ สวนทํานองเพลงทั้ง 10 เพลง ทานศาสตราจารย

มนตรี ตราโมท ขณะน้ันดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกดุริยางคไทย กรมศิลปากรรวมกับกรมประชาสัมพันธ

เปนผูเรียบเรียงข้ึนใหม 

 1. เพลงงามแสงเดือน  

  บทรอง 

   งามแสงเดือนมาเยือนสองหลา  งามใบหนามาอยูวงรํา (2 เที่ยว) 

  เราเลนเพื่อสนุก     เปลื้องทกุขวายระกํา 

  ขอใหเลนฟอนรํา    เพื่อสามัคคี เอย. 
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 2. เพลงชาวไทย 

  บทรอง 

   ชาวไทยเจาเอย   ขออยาละเลยในการทําหนาที ่

  การทีเ่ราไดเลนสนุก   เปลื้องทกุขสบายอยางน้ี 

  เพราะชาติเราไดเสรี   มีเอกราชสมบูรณ 

  เราจงึควรชวยชูชาติ   ใหเกงกาจเจิดจํารญู 

  เพื่อความสุขเพิ่มพูน   ของชาวไทยเรา เอย. 

 3. เพลงรําซิมารํา 

  บทรอง 

   รํามาซิมารํา   เริงระบํากันใหสนุก 

  ยามงานเราทํางานจรงิจริง  ไมละไมทิง้จะเกิดเข็ญขุก 

  ถึงยามวางเราจึงรําเลน   ตามเชิงเชนเพื่อใหสรางทุกข 

  ตามเย่ียงอยางตามยุค   เลนสนุกอยางวัฒนธรรม 

  เลนอะไรใหมีระเบียบ   ใหงามเรียบจงึจะคมขํา 

  มาซิมาเจาเอยมาฟอนรํา   มาเลนระบําของไทยเรา เอย. 

 4. เพลงคืนเดือนหงาย 

  บทรอง 

   ยามกลางคืนเดือนหงาย  เย็นพระพรายโบกพลิ้วปลิวมา 

  เย็นอะไรก็ไมเย็นจิต   เทาเย็นผูกมิตรไมเบื่อระอา 

  เย็นรมธงไทยปกไทยทั่วหลา  เย็นย่ิงนํ้าฟามาประพรม เอย. 

 5. เพลงดวงจันทรวันเพญ็ 

  บทรอง 

   ดวงจันทรวันเพ็ญ  ลอยเดนอยูในนภา 

  ทรงกลดสดสี    รัศมีทอแสงงามตา 

  แสงจันทรอราม    ฉายงามสองฟา 

  ไมงามเทาหนา    นวลนองยองใย 

  งามเอยแสนงาม    งามจริงยอดหญงิชาติไทย 

  งามวงพักตรย่ิงดวงจันทรา  จริตกริิยาน่ิมนวลละไม 

  วาจากังวาน    ออนหวานจบัใจ 

  รูปทรงสมสวน   ย่ัวยวนหทัย 

  สมเปนดอกไม    ขวัญใจชาติ เอย. 
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 6. เพลงดอกไมของชาติ 

  บทรอง 

   ขวัญใจดอกไมของชาติ  งามวิลาศนวยนาฏรายรํา (2 เที่ยว) 

  (1) เอวองคออนงาม   ตามแบบนาฏศิลป 

  ช้ีชาติไทยเนาถ่ิน   เจริญวัฒนธรรม 

  (2) งามทุกสิ่งสามารถ   สรางชาติชวยชาย 

  ดําเนินตามนโยบาย   สูทนเหน่ือยยากตรากตรํา. 

 7. เพลงหญิงไทยใจงาม 

  บทรอง 

   เดือนพราวดาวแวววาวระยับ  แสงดาวประดับสงใหเดือนงามเดน 

  ดวงหนาโสภาเพียงเดือนเพญ็   คุณความดีที่เห็นเสรมิใหเดนเลิศงาม 

  ขวัญใจหญงิไทยสงศรีชาติ   รูปงามพิลาศใจกลากาจเรืองนาม 

  เกียรติยศกองปรากฏทั่วคราม   หญิงไทยใจงามย่ิงเดือนดาวพราวแพรว 

 8. เพลงดวงจันทรขวัญฟา 

  บทรอง 

   ดวงจันทรขวัญฟา ช่ืนชีวาขวัญพี ่

  จันทรประจําราตรี   แตขวัญพี่ประจําใจ 

  ที่เทิดทูนคือชาติ    เอกราชอธิปไตย 

  ถนอมแนบสนิทใน   คือขวัญใจพี่ เอย. 

 9. เพลงยอดใจใจหาญ 

  บทรอง 

   โอยอดชายใจหาญ  ขอสมานไมตร ี

  นองขอรวมชีวี    กอบกรณียกิจชาติ 

  แมสุดยากลําเค็ญ   ไมขอเวนเดินตาม 

  นองจักสูพยายาม   ทําเต็มความสามารถ. 

 10. เพลงบูชานักรบ 

  บทรอง 

   นองรักรักบูชาพี่   ที่มั่นคงทีม่ั่นคงกลาหาญ 

  เปนนักสูเช่ียวชาญ   สมศักด์ิชาตินักรบ 

  นองรักรักบูชาพี่    ที่มานะที่มานะอดทน 

  หนักแสนหนักพีผ่จญ   เกียรติพี่ขจรจบ 
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   นองรักรักบูชาพี่   ที่ขยันที่ขยันกิจการ 

  บากบั่นสรางหลักฐาน   ทําทุกดานทําทกุดานครันครบ 

  นองรักรักบูชาพี่    ที่รักชาติทีร่ักชาติย่ิงชีวิต 

  เลือดเน้ือพี่พลีอุทิศ   ชาติยงอยูยงอยูคูพิภพ. 

ทารําท่ีใชประกอบการแสดง 

ทารําเพลงรําวงมาตรฐาน ประดิษฐโดยนางมัลลี คงประภัศร นางศุภลักษณ ภัทรนาวิก และ

นางลมุล ยมะคุปต ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญการสอนนาฏศิลปไทย กรมศิลปากร สวนผูคิดประดิษฐจังหวะ

เทาของเพลงดวงจันทรวันเพ็ญ คือ นางจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา อาจารยใหญโรงเรียน สังคีตศิลป 

(ปจจุบันคือวิทยาลัยนาฏศิลป) 

 1. เพลงงามแสงเดือน  

  ใชทารําสอดสรอยมาลา 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 ทารําสอดสรอยมาลา 

 

 2. เพลงชาวไทย 

  ใชทารําชักแปงผัดหนา 
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ภาพที่ 2.3 ทารําชักแปงผัดหนา 

 

 3. เพลงรําซิมารํา 

  ใชทารํารําสาย 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 ทารํารําสาย 
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 4. เพลงคืนเดือนหงาย 

  ใชทารําสอดสรอยมาลาแปลง 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 ทารําสอดสรอยมาลาแปลง 

 

 5. เพลงดวงจันทรวันเพญ็ 

  ใชทารําแขกเตาเขารงั และทารําผาลาเพียงไหล 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 ทารําแขกเตาเขารัง 
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ภาพที่ 2.7 ทารําผาลาเพียงไหล 

 

 6. เพลงดอกไมของชาติ 

  ใชทารํารําย่ัว 

 

 
 

ภาพที่ 2.8 ทารํารําย่ัว 
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 7. เพลงหญิงไทยใจงาม 

  ใชทารําพรหมสี่หนา และ ทารํายูงฟอนหาง 

 

 
 

ภาพที่ 2.9 ทารําพรหมสีห่นา 

 

 
 

ภาพที่ 2.10 ทารํายูงฟอนหาง 
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 8. เพลงดวงจันทรขวัญฟา 

  ใชทารําชางประสานงา และทารําจันทรทรงกลด 

 

 
 

ภาพที่ 2.11 ทารําชางประสานงา 

 

 
 

ภาพที่ 2.12 ทารําจันทรทรงกลด 
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 9. เพลงยอดชายใจหาญ 

  ผูหญิงใชทารําชะนีรายไม ผูชายใชทารําจอเพลิงกาฬ 
 

 
 

ภาพที่ 2.13 ทารําชะนีรายไม และทารําจอเพลงิกาฬ 

 

 10. เพลงบูชานักรบ 

  ใชทารํา 2 ทา เปลี่ยนทาตามทํานองเพลง 

  ชวงบทรอง ผูหญิงใชทารําขัดจางนาง ผูชายใชทารําจันทรทรงกลด 

  ชวงทํานองดนตรี ผูหญงิใชทารําลอแกว ผูชายใชทารําขอแกว 
 

 
 

ภาพที่ 2.14 ทารําขัดจางนาง และทารําจันทรทรงกลด 
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ภาพที่ 2.15 ทารําลอแกว และทารําขอแกว 

 

เครื่องดนตรีท่ีใชประกอบการแสดง 

เครื่องดนตรทีี่ไดรบัการปรบัปรุงใหใชในการเลนรําวงมาตรฐานมี 2 ประเภท คือ วงดนตรไีทย 

และวงดนตรีสากล 

 1. วงดนตรีไทย ประกอบดวย ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ขลุย ซออู 

โทน(ชาตรี) ฉ่ิง กรับพวง โหมง 

 2. วงดนตรีสากล ประกอบดวย คาริเนต ทรอมโบน ทรัมเปต ไวโอลีน วิโอลาเซลโล 

เบส โทน(ชาตรี) ฉ่ิง กรับพวง โหมง 

เครื่องแตงกายท่ีใชประกอบการแสดง 

รําวงมาตรฐานนิยมเลนในงานรื่นเริงบันเทิงตาง ๆ และยังนิยมนํามาใชเลนแทนการเตนรํา 

มีการกําหนดการแตงกายของผูแสดงใหถูกระเบียบ ครั้งแรกปรากฏการแตงกายแบบชุดสากลนิยม   

ในสมัยน้ัน ตอมากรมศิลปากรไดกําหนดการแตงกายชุดรําวงมาตรฐานดวยการใชชุดไทยและชุดสากล

นิยม โดยแตงเปนคู ๆ รับกันทั้งชายและหญิง แตงสืบมาจนถึงปจจุบัน ไดแก 
 

 
 

ภาพที่ 2.16 การแตงกายประกอบการแสดงรําวงมาตรฐานของกรมศิลปากร  

ที่มา : เครื่องแตงกาย, 2560 : ออนไลน  
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 1. แบบชาวบาน 

  ผูชาย นุงผาโจงกระเบน สวมเสื้อคอพวงมาลัย เอวคาดผาหอยชายดานหนา 

  ผูหญิง นุงโจงกระเบน หมผาสไบอัดจีบ ปลอยผม ประดับดอกไมที่ผมดานซาย        

คาดเข็มขัด ใสเครื่องประดับ 
 

 
 

ภาพที่ 2.17 การแตงกายแบบชาวบาน  

 

 2. แบบรัชกาลที่ 5 

  ผูชาย นุงผาโจงกระเบน สวมเสื้อราชปะแตน ใสถุงเทา รองเทา 

  ผูหญิง นุงผาโจงกระเบน สวมเสื้อลูกไม สไบพาดบาผูกเปนโบวทิ้งชายไวดานหลัง

ขางซาย ใสเครื่องประดับมุก 
 

 
 

ภาพที่ 2.18 การแตงกายแบบรัชกาลที่ 5 
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 3. แบบสากลนิยม 

  ผูชาย นุงกางเกง สวมสูท ผกูเนคไท  

  ผูหญิง นุงกระโปรงปายขาง ยาวกรอมเทา ใสเสื้อคอกลม แขนกระบอก 
 

 
 

ภาพที่ 2.19 การแตงกายแบบสากลนิยม 

 

 4. แบบราตรีสโมสร 

  ผูชาย นุงกางเกง สวมเสื้อพระราชทาน เอวคาดผาหอยชายดานหนา  

  ผูหญิง นุงกระโปรงยาวจีบหนานาง ใสเสื้อจับเดรป มีชายผาหอยจากบาลงไป

ทางดานหลัง เปดไหลขวา ศีรษะทําผมเกลาเปนมวยสูง ใสเกี้ยว และเครื่องประดับ 
 

 
 

ภาพที่ 2.20 การแตงกายแบบราตรสีโมสร 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

สุดารัตน บัวบุญ จ้ํามา (2555) ทําการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะปฏิบัติ เรื่อง  

รําวงมาตรฐาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบทักษะปฏิบัติ 

6 ข้ันของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก รับรูรูปแบบ ทําตามแบบ ปฏิบัติไดเองปฏิบัติไดอยางชํานาญ 

ประยุกต และสรางสรรค มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนใหสูงข้ึน ผลปรากฏวา

นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติการขับรองและทารําวงมาตรฐานโดยภาพรวมอยูในระดับสูง         

คิดเปนรอยละ 84.04 ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากนักเรียนเกิดการเรียนรูตามลําดับข้ันตอน 

อนงค ทิวะสิงห (2554) ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดวีสในเรื่องการปลูก 

ไมดอกไมประดับในภาชนะ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อแกปญหาการจัดการเรียน  

การสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกุดลิงวิทยาคมที่ไมประสบผลสําเร็จ

เน่ืองจากนักเรียนขาดทักษะปฏิบัติ จึงไมสนใจทํางาน มีเจตคติที่ไมดีตอการทํางาน ทําใหเกิดความ

เบื่อหนายไมมีความสุขในการเรียน สภาพที่เกิดข้ึนไมเปนไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่มุงหวังให

ผูเรียนเกง ดี มีสุข สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ไมเปนที่นาพึงพอใจ การศึกษาครั้งน้ีมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม อําเภอ

รองคํา จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 22 คนเปนกลุมตัวอยาง ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใช

ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู เรื่องการปลูกไมดอกไมประดับในภาชนะ จํานวน 7 แผน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ แบบวัดทักษะปฏิบัติ 

แบบมาตราสวนประมาณคา จํานวน 15 ขอ และแบบวัดความพึงพอใจ จํานวน 15 ขอ จากการศึกษา

ผลปรากฏวา นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดวีสมีทักษะ การปฏิบัติงาน

โดยรวมอยูในระดับดี มีความพึงพอใจตอการกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมาก 

ชนันทวิไล ธงเช้ือ (2555) ไดทําการศึกษาเรื่องการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ

ของเดวีสในรายวิชาสาระเพิ่มผลิตภัณฑลายปกชาวเขา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะหเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของนักเรียน     

ผลปรากฏวา การใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสสงผลใหทักษะปฏิบัติของนักเรียน 

อยูในระดับดีเย่ียม คิดเปน รอยละ 85.71 และนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด น่ันทําให

ผลิตภัณฑของนักเรียนไดรับคัดเลือกใหสงไปจําหนายที่รานภูฟา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนโครงการ

พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดวย 

จริยา กั้ววงษ (2555) เปนอีกหน่ึงคนที่นําทักษะปฏิบัติของเดวีสมาใชในวิชาคอมพิวเตอร 

โดยทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค 
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กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใชซอฟตแวรประยุกตในการทํางาน ช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โดยการใชทักษะปฏิบัติของเดวีสและการเรียนร?ูแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค ซึ่งไมผานเกณฑรอยละ 50 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานดินจี่ อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ โดย

ใชวิธีการสุมแบบกลุม จํานวน 64 คนจาก 2 หอง แบงออกเปน 2 กลุมทดลองตามรูปแบบการสอน 

เครื่องมือที่ใชประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง  

การเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห แบบปรนัย 4 

ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค แบบอัตนัย จํานวน 3 ขอ ผลปรากฏ

วา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการใชทักษะปฏิบัติของเดวีสและการเรียนรูแบบ

โครงงานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน คือ กลุมทดลองที่ 1 จัดการ

เรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสมีความรูเพิ่มข้ึน 0.6698 แสดงวามีความกาวหนาในการเรียนหลัง

เรียนรอยละ 66.98 กลุมทดลองที่ 2 จัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีความรูเพิ่มข้ึน 0.6904 แสดงวา         

มีความกาวหนาในการเรียนหลังเรียนรอยละ 69.04 แตการเรียนรูแบบโครงงานมีผลสัมฤทธ์ิทาง

ความคิดสรางสรรคมากกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นอกจากกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีแลวยังมีผูนําทักษะปฏิบัติของเดวีสไปใช  

ในสาระอื่น ๆ ดวย ณาตยา ตัดสายชล (2556) ทําการศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอน พบวา 

นักเรียนโรงเรียนบานควนหรัน อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ซึ่งรอยละรอยนับถือศาสนาอิสลาม 

ไมเห็นความสําคัญของการใชภาษาไทย เพราะจะพูดและใชภาษาไทยเมื่อสนทนากับครูหรือเรียน

หนังสือในหองเรียนเทาน้ัน สงผลใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 รอยละ 70 อานหนังสือไมออก 

เพื่อแกปญหาดังกลาวจึงไดนําทักษะปฏิบัติของเดวีสมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับนิทาน

เสริมทักษะการอานที่มีตอความสามารถในการอานสะกดคําและความพึงพอใจของนักเรียน         

กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 22 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม 

เครื่องมือที่ใชประกอบดวย นิทานเสริมทักษะการอาน สระอา สระอี สระอู สระเอ สระอือ จํานวน  

15 เรื่อง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสรวมกับนิทาน 

เสริมทักษะการอานที่มีตอความสามารถในการอานสะกดคํา จํานวน 15 แผน แบบทดสอบยอย    

หลังเรียนในแตละเรื่อง รวมทั้งหมด 5 แบบทดสอบ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานสะกดคํา 

แบบปรนัย 3 ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 10 ขอ ผลปรากฏวา 

ความสามารถในการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1/2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและ

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

นอกจากน้ัน ซอนกลิ่น เรืองยังมี (2552) ไดนําทักษะปฏิบัติของเดวีสไปใชในการจัด

ประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัย โดยมีกลุมตัวอยาง
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เปนนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดมะกรูด อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี จํานวน 21 คน ไดมา

จากวิธีการแบงกลุมทดลอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย แผนการจัดประสบการณการ

เรียนรูตามแนวคิดของเดวีส แบบฝกทักษะการปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถทางดานมิติสัมพันธตาม

แนวคิดของเดวีส จํานวน 5 ชุด ชุดละ 4 แบบฝก แบบฝกละ 10 ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถ

ดานมิติสัมพันธ และแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรู

โดยใชแบบฝกทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส เก็บขอมูลจากการทดลองจํานวน 40 วัน วันละ 

20 นาที ผลปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนมี ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนทุกเรื่องมีคะแนนสูงกวากอนเรียน และจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณ การเรียนรูโดยใชแบบฝก

ทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส พบวา ทุกดานอยูในระดับดีมาก อยางเทา ๆ กัน 
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จํานวน 6 คน หลังจากรวมกิจกรรม พบวา เมื่อไดรับโอกาสสัมผัสจับตองและใชวัสดุจริง กลุมตัวอยาง

ของนักศึกษาผูใหญสามารถเรียนรูไดอยางดีเลิศ 

Griffin (1978) ไดทําการศึกษาเรื่องการใชเพลงพื้นบานของสเปนเปนเครื่องมือในการศึกษา

และถายทอดวัฒนธรรมด้ังเดิมของสเปนใหกับเด็กที่มีเช้ือสายสเปนแตไมไดอาศัยอยูในสเปน ผลการศึกษา

ปรากฏวาเพลงพื้นบานของสเปนเปนเครื่องมือที่ดีในการศึกษาวัฒนธรรมและภาษา สะทอนใหเห็นวา

ศิลปะเปนเครื่องมือที่ดีในการถายทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติตางๆ 

จากการศึกษาคนควางานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ สามารถสรุปไดวาการพัฒนา

ทักษะปฏิบัติของผูเรียนโดยอาศัยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัยน้ัน สงผลให
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