
บทที่ 3  
  

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดเปาหมายของการวิจัย เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ 

ในการแสดง รําวงมาตรฐานและแสดงออกอยางมีความสุข ตลอดจนเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค

ในตัวผูเรียน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 4. การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ที่ลงทะเบียนเรียนในกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป โรงเรียน

สวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน  

กลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ที่ลงทะเบียน

เรียนในกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 

จํานวน 30 คน จําแนกตามจํานวนและระดับช้ัน ดังตารางที่ 3.1  
 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนประชากรแยกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น 
จํานวนคน (รอยละ) 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม 

มัธยมศึกษาปที่ 1 - 8 (26.67) 8 (26.67) 

มัธยมศึกษาปที่ 2 1 (3.33) 3 (10.00) 4 (13.33) 

มัธยมศึกษาปที่ 3 3 (10.00) 2 (6.67) 5 (16.67) 

มัธยมศึกษาปที่ 4 - 2 (6.67) 2 (6.67) 

มัธยมศึกษาปที่ 5 - 7 (23.33) 7 (23.33) 

มัธยมศึกษาปที่ 6 1 (3.33) 3 (10.00) 4 (13.33) 

รวม 5 (17.77) 25 (83.33) 30 (100.00) 
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จากตารางที่ 3.1 พบวา ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีสวนใหญเปนนักเรียนหญิง คิดเปนรอยละ 

83.33 โดยสวนใหญเปนนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (รอยละ 26.67) รองลงมาเปนนักเรียนหญิง

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (รอยละ 23.33) และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีจํานวนนอยที่สุด (6.67) 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

ประกอบดวยเครื่องมือตาง ๆ ดังน้ี 

 1. ชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

ประกอบดวย คูมือการใช คําช้ีแจงสําหรับครู สิ่งที่ครูตองเตรียม บทบาทของครูและนักเรียน การจัด

ช้ันเรียน เน้ือหาสาระของชุดกิจกรรม การวัดผลและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมิน

ทักษะปฏิบัติ และแบบบันทึกการสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

 2. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 10 แผน ตามจํานวนเพลงรําวงมาตรฐาน 10 เพลง 

โดยแบงออกเปนแผนละ 1 เพลง เรียงลําดับตามความยากงาย 

 3. แบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่องรําวงมาตรฐาน เกณฑการประเมินเปนแบบรูบริค 

(Rubric Scoring) ประเมินความสามารถในการรายราํ 5 ดาน ไดแก ความถูกตองของทารํา ลีลาทารํา 

จังหวะ ความพรอมเพรียง และความกลาแสดงออก 

 4. แบบบันทึกการสงัเกตเพื่อประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ประเมิน

พฤติกรรมของผูเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 3 ขอ ประกอบดวย 

  4.1 มีวินัย ไดแก การเขาเรยีนตรงเวลา การแตงกายถูกตองตามขอตกลง ความเอาใจใส

ตอการฝกปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย และการปฏิบัติทารําอยางตอเน่ืองจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

  4.2 รักความเปนไทย ไดแก การทําความเคารพครู รุนพี่ และเพื่อนทั้งกอนเรียนและ

หลังเรียนดวยความเต็มใจ การปฏิบัติการแสดงอยางมีความสุข (มีรอยย้ิมปรากฏใหเห็นบนใบหนา) 

ตลอดจน การช่ืนชมและยอมรับในผลงานของตนเองดวยความภาคภูมิใจ 

  4.3 มีจิตสาธารณะ ไดแก การชวยเหลือครูในการจัดกิจกรรมในข้ันตอนตาง ๆ ดวย

ความเต็มใจและมคีวามสขุในการทําสิง่น้ัน ๆ  การอาสาชวยเหลือสมาชิกในกลุมตลอดจนเพื่อนรวมช้ันเรียน

ดวยความเต็มใจ และการดูแลเก็บรักษาสิ่งของตลอดจนบริเวณที่ใชในการจัดกิจกรรมอยางเต็มกําลัง 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 

 1. ชุดกิจกรรม 

  1.1 ศึกษาการสรางชุดกิจกรรมและคูมือการใชชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่อง       

รําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส จากหลักการสรางชุดการสอน 
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  1.2 จัดทําชุดกิจกรรมและคูมือการใชชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน 

โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

  1.3 หาคุณภาพของชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติ

ของเดวีส โดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน กําหนดคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญดังน้ี 

   1.3.1 ผูที่มีความเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 2 ทาน มีคุณสมบัติ 

คือ สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาโทดานการศึกษา และดํารงตําแหนงอาจารยผูสอนในสถาบัน 

อุดมศึกษา 

   1.3.2 ผูที่มีความเช่ียวชาญดานการสอนนาฏศิลป จํานวน 3 ทาน มีคุณสมบัติ 

คือ สําเร็จการศึกษาดานนาฏศิลปไทย ปฏิบัติการสอนดานนาฏศิลปไทยอยางนอย 10 ป หรือมีวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษข้ึนไป 

  พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของชุดกิจกรรมและคูมือการใชกอน

นําไปใช โดยพิจารณาองคประกอบแตละดาน กําหนดคาความเหมาะสมเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557 : 75) ดังน้ี 

   5 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลมุมากทีสุ่ด 

   4 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลมุมาก 

   3 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลมุปานกลาง 

   2 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลมุนอย 

   1 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลมุนอยที่สุด 

  1.4 นําผลคะแนนมาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย มีคาต้ังแต 3.50 ข้ึนไป และ

หาคา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งตองมีคาไมเกิน 1.00 และปรับปรุงตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของผูเช่ียวชาญ โดยแปลความหมายคาคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121) ดังน้ี 

   4.51 - 5.00 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด 

   3.51 - 4.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในระดับมาก 

   2.51 - 3.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

   1.51 - 2.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในระดับนอย 

   1.00 - 1.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในระดับนอยทีสุ่ด 

  พบวา คาเฉลี่ยรายดานมีคาต้ังแต 4.20 - 4.60 คาความเหมาะสมและความสอดคลอง

ของชุดกิจกรรมและคูมือการใช มีคาเทากับ 4.40 มีคุณภาพและเหมาะสมมาก 

 2. แผนการจัดการเรียนรู 

  2.1 ศึกษาคนควาหาขอมูลเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 และเอกสารแนวทางการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  2.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทักษะปฏิบัติของเดวีส  

  2.3 ศึกษาเอกสารเรื่องรําวงมาตรฐาน 

  2.4 กําหนดเน้ือหาสาระแลวนํามาออกแบบสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู โดยมี

สวนประกอบสําคัญ คือ สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู                 

สื่อและแหลงการเรียนรู และการวัดประเมินผล (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2552 : 63 - 64)               

ซึ่งผูวิจัยกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรูออกเปน 10 แผน ตามบทเพลงรําวงมาตรฐาน แผนละ 1 

เพลงตอ 1 ช่ัวโมง รวม 10 ช่ัวโมง ไดแก 

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรือ่ง เพลงคืนเดือนหงาย 

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรือ่ง เพลงหญงิไทยใจงาม 

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรือ่ง เพลงดวงจันทรขวัญฟา 

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรือ่ง เพลงชาวไทย 

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรือ่ง เพลงยอดชายใจหาญ 

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรือ่ง เพลงดอกไมของชาติ 

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรือ่ง เพลงงามแสงเดือน 

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรือ่ง เพลงรําซมิารํา 

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรือ่ง เพลงบูชานักรบ 

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ 

  2.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาทักษะปฏิบัติของเดวีสใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน กําหนดคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี 

   2.5.1 ผูที่มีความเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 2 ทาน มีคุณสมบัติ 

คือ สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาโทดานการศึกษา และดํารงตําแหนงอาจารยผูสอนในสถาบัน 

อุดมศึกษา 

   2.5.2 ผูที่มีความเช่ียวชาญดานการสอนนาฏศิลป จํานวน 3 ทาน มีคุณสมบัติ 

คือ สําเร็จการศึกษาดานนาฏศิลปไทย ปฏิบัติการสอนดานนาฏศิลปไทยอยางนอย 10 ป หรือมีวิทยฐานะ 

ชํานาญการพิเศษข้ึนไป 

   พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกอน

นําไปใช โดยพิจารณาองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูแตละดาน กําหนดคาความเหมาะสม

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557 : 75) 

ดังน้ี 
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   5 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลมุมากทีสุ่ด 

   4 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลมุมาก 

   3 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลมุปานกลาง 

   2 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลมุนอย 

   1 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลมุนอยที่สุด 

  นําผลคะแนนมาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย มีคาต้ังแต 3.50 ข้ึนไป หาคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งตองมีคาไมเกิน 1.00 โดยแปลความหมายคาคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 

2556 : 121) ดังน้ี 

   4.51 - 5.00 หมายถึง แผนการจดัการเรยีนรูมีความเหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด 

   3.51 - 4.50 หมายถึง แผนการจดัการเรยีนรูมีความเหมาะสมในระดับมาก 

   2.51 - 3.50 หมายถึง แผนการจดัการเรยีนรูมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

   1.51 - 2.50 หมายถึง แผนการจดัการเรยีนรูมีความเหมาะสมในระดับนอย 

   1.00 - 1.50 หมายถึง แผนการจดัการเรยีนรูมีความเหมาะสมในระดับนอยทีสุ่ด 

  พบวา คาเฉลี่ยรายดานมีคาต้ังแต 4.20 - 4.50 คาความเหมาะสมและความสอดคลอง

ของชุดกิจกรรมและคูมือการใช มีคาเทากับ 4.38 มีคุณภาพและเหมาะสมมาก 

  2.6 นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาวิเคราะห ปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา ดังน้ี เขียนจุดประสงคการเรยีนรูใหครอบคลุมตามที่ระบุในแบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่อง

รําวงมาตรฐาน 

 3. แบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่องรําวงมาตรฐาน  

  แบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่องรําวงมาตรฐาน เปนแบบรูบริค (Rubric Scoring) 

คือ มีแนวทางการใหคะแนน (Scoring Guides) ประกอบดวย เกณฑการประเมินและระดับคุณภาพ

หรือระดับคะแนน (กิ่งกาญจน สิรสุคนธ, 2550 : 1 - 2)  

  3.1 ศึกษาคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีในการสรางแบบประเมินทักษะ

ปฏิบัติ 

  3.2 กําหนดประเด็นการประเมินและสรางแบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่องรําวง

มาตรฐาน ซึ่งผูวิจัยกําหนดคะแนนออกเปน 4 ระดับ ทําการประเมินใน 5 ประเด็น ไดแก ความถูกตอง

ของทารํา ลีลาทารํา จังหวะ ความพรอมเพรียง และความกลาแสดงออก 

  3.3 หาคุณภาพของแบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใหผูเช่ียวชาญ

พิจารณาความสอดคลอง (IOC) 

  3.4 นําคะแนนที่ไดจากการพิจารณาความสอดคลอง (IOC) ของผูเช่ียวชาญ โดย

กําหนดคาคะแนนออกเปน 3 ระดับ คือ 1 คะแนนสําหรับรายการประเมินที่มีความสอดคลอง 0 
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คะแนนสําหรับรายการประเมินที่ไมแนใจ -1 คะแนน สําหรับรายการประเมินที่ไมมีความสอดคลอง 

จากน้ันหาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร (นวลอนงค บุญฤทธ์ิพงศ, 2556 : 97 - 99)  
 

   IOC = 
N
R  

 

  เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกบัวัตถุประสงค 

   R  คือ ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผูเช่ียวชาญในแตละระดับความสอดคลอง 

   N คือ จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
 

  พบวา คาความสอดคลองของแบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่องรําวงมาตรฐาน ทั้งที่

แยกเปนรายขอ รายดาน และภาพรวม มีคาเทากับ 1.0 สามารถนําไปใชได 

  3.5 นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาวิเคราะห ปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา ดังน้ี แกไขขอความใหเปนภาษาเขียน คือ รายการประเมินดานที่ 1 ความถูกตองของทารํา 

4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติทารําไดอยางลื่นไหลถูกตองครบถวนทุกดาน เปนปฏิบัติทารําไดถูกตอง

ครบถวนทุกดาน และจํากัดความคําวา “บางครั้ง/บาง” โดยอธิบายหรือระบุจํานวนใหชัดเจน 

  3.6 หาคาความเช่ือมั่นระหวางผูประเมิน (IRR) โดยการเปรียบเทียบคะแนนที่ไดจาก  

ผูประเมิน 2 คน ซึ่งประเมินพรอมกันดวยแบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่องรําวงมาตรฐาน (ประสพชัย 

พสุนนท, 2558 : 2)  
 

  IRR = 
)  ันะเมินตางกจํานวนที่ปรนกันะเมินเหมือจํานวนที่ปร (

นกันะเมินเหมือจํานวนที่ปร


 

 

  พบวา คาความเช่ือมั่นระหวางผูประเมิน (Inter-Rater Reliability: IRR) จากการ

เปรียบเทียบคะแนนระดับคุณภาพรายดานของผูเรียนแตละคน ในแตละแผนการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย

เทากับ 0.9980 อยูในระดับสูง 

  3.7 พิมพแบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่องรําวงมาตรฐานฉบับจริงเพื่อนําไปใชเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 

 4. แบบบันทึกการสงัเกตเพื่อประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

  แบบบันทึกการสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่เกิดจาก 

การจัดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส เปนการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนใน 3 ดาน คือ มีวินัย รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ              

มีข้ันตอนการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 

  4.1 ศึกษานิยาม ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ีของแตละคุณลักษณะ  

  4.2 ศึกษาคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีในการสรางแบบประเมินคุณลักษณะ 
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  4.3 กําหนดพฤติกรรมการประเมินโดยพิจารณาจากตัวบงช้ี จากน้ันทําการวิเคราะห

พฤติกรรมดังกลาวใหเปนพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 127) แลวทํา

การสรางแบบบันทึกการสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2551 : 129) 

  4.4 หาคุณภาพของแบบบันทึกการสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 129) โดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอง (IOC) 

  4.5 นําคะแนนที่ไดจากการพิจารณาความสอดคลอง (IOC) ของผูเช่ียวชาญ โดย

กําหนดคาคะแนนออกเปน 3 ระดับ คือ 1 คะแนนสําหรับรายการพฤติกรรมที่มีความสอดคลอง 0 

คะแนนสําหรับรายการพฤติกรรมที่ไมแนใจ -1 คะแนนสําหรับรายการพฤติกรรมที่ไมมีความสอดคลอง 

จากน้ันหาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร (นวลอนงค บุญฤทธ์ิพงศ, 2556 : 97 - 99)  
 

   IOC = 
N
R  

 

  เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกบัวัตถุประสงค 

   R คือ ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผูเช่ียวชาญในแตละระดับความสอดคลอง 

   N คือ จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
 

  พบวา คาความสอดคลองของแบบบันทึกการสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของนักเรียน ทั้งที่แยกเปนรายขอ รายดาน และภาพรวม มีคาเทาระหวาง 0.8 - 1.0 สามารถ

นําไป ใชได 

  4.6 นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาวิเคราะห ปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา ดังน้ี แกไขขอความใหเปนภาษาเขียน คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค ขอ 3 มีวินัย รายการ

พฤติกรรมที่ 4 ไมทิ้งทาหรือลมเลิกการทํางาน เปนปฏิบัติทารําไดอยางตอเน่ืองจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

  4.7 พิมพแบบบันทึกการสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน

ฉบับจริงเพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

รูปแบบการทดลอง 

การทดลองจัดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส  

ในครั้งน้ีเปนการทดลองแบบหน่ึงกลุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest 

Design) โดยทดลองใชชุดกิจกรรมกับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ที่ลงทะเบียนเรียน ในกิจกรรม

ชุมนุมนาฏศิลป โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน 
 

 O1  X  O2 
 

ให O1 แทน การประเมินทักษะปฏิบัติกอนเรียน (Pretest) 

 O2 แทน การประเมินทักษะปฏิบัติหลังเรียน (Posttest) 

 X  แทน การจดักจิกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรือ่งรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยนําชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส มาใช

กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ที่ลงทะเบียนเรียนในกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน ตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. นําชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส         

ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ไปใชในการจัดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป ในช่ัวโมงกิจกรรมชุมนุมของวันพฤหัสบดี  

ภาคเรียน ที่ 2 ปการศึกษา 2558 ซึ่งมีเวลาเรียนสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ทําการสอนช่ัวโมงละ 1 แผน (1 

เพลง) รวมระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 10 สัปดาห และทําการประเมินทักษะปฏิบัติและบันทึก 

การสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในทุกช่ัวโมง 

 2. ทําการประเมินทักษะปฏิบัติทั้ง 10 เพลงหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูครบ 10 

ช่ัวโมง โดยนําเสนอเปนกลุม ปฏิบัติการแสดงอยางตอเน่ืองทั้ง 10 เพลง 

 3. นําคะแนนที่ไดจากแบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่องรําวงมาตรฐานและแบบบันทึก

การสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน มาทําการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

ผูวิจัยนําขอมลูที่ไดจากการเก็บรวบรวมมาทําการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน 2 ดาน ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิพลของชุดกจิกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรํา

วงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 
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  1.1 การหาคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐานโดย

ใชทักษะปฏิบัติของเดวีส E1 และ E2 อาจใชวิธีการคํานวณหาคารอยละโดยวิธีงาย ๆ หรือใชสูตรตอไปน้ี 

   1.1.1 การหาคา E1  ใชสูตร  
 

     E1 = 
A
N
X









 x 100 
 

    เมื่อ E1 คือ คาประสทิธิภาพของกระบวนการเปนรอยละ 

     X คือ คะแนนรวมของกจิกรรมหรอืงานทุกช้ินที่ผูเรียนทําไดถูกตอง 

     A คือ คะแนนเต็มของกิจกรรมหรืองานทุกช้ินที่นํามาประเมิน 

     N คือ จํานวนนักเรียน 
 

   1.1.2 การหาคา E2 ใชสูตร  
 

     E2 = 
B
N
F









 x 100 
 

    เมื่อ E2 คือ คาประสทิธิภาพของผลลัพธเปนรอยละ 

     F คือ คะแนนรวมของผลการทดสอบหลงัเรียน 

     B คือ คะแนนเต็มของผลการทดสอบหลงัเรียน 

     N คือ จํานวนนักเรียน 
 

  1.2 การหาคาดัชนีประสทิธิพล (E.I.) ของชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรําวง

มาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส โดยใชสูตร 
 

   E.I. = 
ยนทุกคนแนนกอนเรีผลรวมของคะ-คะแนนเต็ม)  ียนจํานวนนักเร (

ยนทุกคนแนนกอนเรีผลรวมของคะ ุกคนหลังเรียนทผลของคะแนน


  

 

 2. การวิเคราะหผลการจัดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะ

ปฏิบัติของเดวีส 

  2.1 การวิเคราะหคะแนนดานทักษะปฏิบัติ 

   2.1.1 รวมคะแนนที่นักเรียนทําไดจากแบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่องรําวง

มาตรฐานกอนเรียนและหลังเรียนซึ่งเปนการใหคะแนนแบบรูบริค (Rubric Scoring) ที่ผูวิจัยกําหนด

ข้ึน 4 ระดับ มาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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   2.1.2 รวมคะแนนที่นักเรียนแตละคนทําไดจากแบบประเมินทักษะการแสดง 

เรื่องรําวงมาตรฐาน นํามาวิเคราะหผลโดยแปลความหมายจากคะแนนรวม (กิ่งกาญจน สิรสุคนธ , 

2550 : 15 - 16) ดังน้ี 

    ระดับคุณภาพ    ระดับคะแนน 

    4  หมายถึง  มีคะแนนรวม  16 - 20 คะแนน 

    3  หมายถึง  มีคะแนนรวม  13 - 15 คะแนน 

    2  หมายถึง  มีคะแนนรวม  8 - 12 คะแนน 

    1  หมายถึง  มีคะแนนรวม  นอยกวา 8 คะแนน 

   2.1.3 รวมคะแนนระดับคุณภาพที่นักเรียนแตละคนทําได นํามาวิเคราะหหา

คาเฉลี่ย และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน 

  2.2 การวิเคราะหคะแนนดานคุณลักษณะอันพงึประสงค 

   2.2.1 รวบรวมคาคะแนนที่ไดจากแบบบันทึกการสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของนักเรียน ซึ่งเปนคะแนนที่วัดไดจากการแสดงพฤติกรรม สรุปผลการประเมินโดย

การหาคาเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมที่แสดงแตละรายการพฤติกรรมและเทียบกับเกณฑการประเมิน         

ซึ่งมีเกณฑ การประเมิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 129) ดังน้ี  

    ระดับพฤติกรรม              ระดับคุณภาพ 

    แสดงพฤติกรรม 9 - 10 ครั้ง  หมายถึง  ดีเย่ียม  (3) 

    แสดงพฤติกรรม 7 - 8 ครั้ง  หมายถึง  ดี  (2) 

    แสดงพฤติกรรม 5 - 6 ครั้ง  หมายถึง  ผาน  (1) 

    แสดงพฤติกรรม ตํ่ากวา 5 ครั้ง  หมายถึง  ไมผาน  (0) 

   2.2.2 รวมผลคะแนนตามระดับคุณภาพที่นักเรียนแตละคนทําได นํามาวิเคราะห

หาคาเฉลี่ย และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. คาเฉลี่ย (บญุชม ศรีสะอาด, 2556 : 124) 
 

   μ = 
N

X
 

 

  เมื่อ μ  แทน คาเฉลี่ย 

   ΣX แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม 

   N แทน จํานวนกลุมขอมูล 
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 2. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรสีะอาด, 2556 : 124) 
 

   σ = 
N

)(X 2μ
 

 

  เมื่อ σ แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X แทน ขอมูลแตละตัว 

   μ แทน คาเฉลี่ยของขอมลู 

   N แทน จํานวนขอมูลทัง้หมด 




