
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่องการพฒันาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติ

ของเดวีส มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติ

ของเดวีสที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 และเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่อง 

รําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสใน 2 ดาน คือ ทักษะปฏิบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของนักเรียน ทําการศึกษาจากประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ที่ลงทะเบียนเรียน

ในกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 

จํานวน 30 คน โดยใชเครื่องมือที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน ซึ่งประกอบดวย 1) ชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป 

เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 2) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 10 แผน 3) แบบ

ประเมินทกัษะปฏิบติั เรื่องรําวงมาตรฐาน 4) แบบบันทึกการสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของนักเรียน ดําเนินการเก็บขอมูลในช่ัวโมงกิจกรรมชุมนุมของวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2558 ซึ่งมีเวลาเรียนสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ทําการสอนช่ัวโมงละ 1 แผน (1 เพลง) รวมระยะเวลา           

ในการทดลองทั้งสิ้น 10 สัปดาห และทําการประเมินทักษะปฏิบัติและบันทึกการสังเกตเพื่อประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในทุกช่ัวโมง 

 

สรุปผล 

 

1. ชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส พิจารณา

ความเหมาะสมและความสอดคลองของชุดกิจกรรมจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน มีคาความเหมาะสม

ดานคูมือเทากับ 4.20 ดานเน้ือหาเทากับ 4.45 ดานแผนการจัดการเรียนรูเทากับ 4.45 ดานการนําเสนอ

กิจกรรมการเรียนรูเทากับ 4.60 และดานการวัดประเมินผลเทากับ 4.40 ในภาพรวมมีความเหมาะสม

และความสอดคลองในระดับมาก เทากับ 4.40 ความเหมาะสมและความสอดคลองของแผนการจัด 

การเรียนรูดานสาระสําคัญมีคาเทากับ 4.40 ดานจุดประสงคการเรียนรูเทากับ 4.50 ดานสาระการ

เรียนรูเทากับ 4.20 ดานกิจกรรมการเรียนรูเทากับ 4.30 ดานสื่อและแหลงเรียนรูเทากับ 4.40 ดาน

การวัดผลและประเมินผลเทากับ 4.47 ในภาพรวมแผนการจัดการเรียนรูมีเหมาะสมระดับมาก มีคา

เทากับ 4.38 ความสอดคลองของแบบประเมินทักษะปฏิบัติ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 

1.0 และความสอดคลองของแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ระหวาง 0.8 - 1.0 แสดงใหเห็นวาชุดกิจกรรมที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน มีความเหมาะสมสอดคลองกับ
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วัตถุประสงค และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) หรือผลการประเมินทักษะปฏิบัติระหวางเรียน 

มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 97.08 และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) หรือผลการประเมินทักษะปฏิบัติ 

หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 95.83 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 

2. คะแนนประเมินทักษะปฏิบัติจากการจัดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน 

โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนซึ่งแยกออกเปน 10 หนวยการเรียนรู เทากับ 

รอยละ 75.00, 53.33, 55.83, 69.17, 50.00, 45.00, 42.50, 42.50, 53.33 และ 44.17 ตามลําดับ 

มีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับรอยละ 53.08 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 10 หนวยการเรียนรู เทากับรอยละ 

100, 95.00, 100, 100, 100, 100, 92.50, 91.67, 91.67 และ 87.50 คาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ

รอยละ 95.83 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 75 

3. คะแนนที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

98.78 แยกออกเปน 3 ดาน คือมีวินัยเทากับรอยละ 98.06 รักความเปนไทยเทากับรอยละ 98.25 

และมีจิตสาธารณะเทากับรอยละ 100 

 

อภิปรายผล 

 

ชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส  

มีคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) หรือผลการประเมินทักษะปฏิบัติระหวางเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

รอยละ 85.00, 87.78 และ 97.08 และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) หรือผลการประเมินทักษะ

ปฏิบัติหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 82.50, 85.28 และ 95.83 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 

85.00/82.50, 87.78/85.28 และ 97.08/95.83 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป 

เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาทักษะ

ปฏิบัติของผูเรียนใหเพิ่มข้ึน โดยระบุเปนคาดัชนีประสิทธิพล (E.I.) ดังน้ี 0.4 คิดเปนรอยละ 40.00, 

0.4854 คิดเปนรอยละ 48.54 และ 0.9119 คิดเปนรอยละ 91.19 ตามลําดับ จากการที่ผูวิจัยไดทํา

การทดลองในกลุมเล็กและกลุมกลางพบวาผูเรยีนสามารถปฏิบัติไดในระดับดี แตเมื่อทําการทดลองกับ

กลุมทดลองประสบปญหาเรื่องการถายทอดทักษะยอยดานการเคลื่อนไหวเทาและการปฏิบัติทารํา  

ในข้ันที่ 2 สาธิตและใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ผูวิจัยจึงไดทําการแตกทักษะยอยใหละเอียดข้ึน       

จากเดิมที่ผูวิจัยทําการสอนการเคลื่อนไหวเทาอยางตอเน่ือง 4 จังหวะ เปลี่ยนเปนการสอนทีละ 1 จังหวะ 

จนครบ 4 จังหวะ หลังจากน้ันจึงสอนการเคลื่อนไหวเทาอยางตอเน่ือง 4 จังหวะ  

ทักษะปฏิบัติ 

ผูวิจัยไดนําทักษะปฏิบัติรําวงมาตรฐาน 10 เพลงมาเรียงลําดับจากงายไปหายาก แบงออกเปน

แผนการจัดการเรียนรู 10 หนวย (หนวยละ 1 เพลง) จากน้ันจึงทําการวิเคราะหทักษะปฏิบัติในแตละ
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เพลงออกเปนทักษะยอย ๆ เรียงลําดับตามความยากงาย และถายทอดตามกระบวนการสอนทักษะ

ปฏิบัติของเดวีส (Davies, 1971 : 50 - 56 อางถึงใน ทิศนา แขมณี, 2555) สอดคลองกับ พิมพิลาภรณ 

วัลคํา (2553) ที่วา การจัดกิจกรรมการเรยีนรูเรือ่งเซิ้งสานกระดงตามแนวคิดของเดวีสสงผลใหนักเรียน

มีพัฒนาการดานทักษะปฏิบัติที่ดีข้ึน ทักษะปฏิบัติของเดวีสประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 1) ข้ันสาธิต

ทักษะหรือการกระทํา ผูวิจัยทําการสาธิตทารําและช้ีแนะจุดสําคัญใหผูเรียนทําการสังเกต 2) ข้ันสาธิต

และใหผูเรียนปฏิบัติทกัษะยอย ผูวิจัยทําการแยกแยะทกัษะปฏิบัติในแตละเพลงออกเปนทักษะยอย ๆ 

เรียงลําดับตามความยากงาย โดยคํานึงถึงความตอเน่ือง ไดแก เทา ศีรษะ มือ การเคลื่อนวง โดยทํา

การสาธิตและใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ๆ ตามทีละสวน 3) ข้ันใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ผูวิจัยให

ผูเรียนปฏิบัติทักษะยอยทีส่อนในข้ันที่ 2 ดวยตนเอง ทําข้ันตอนที่ 2 และ 3 สลับกันจนปฏิบัติทักษะยอย

ไดครบทุกสวน จากน้ันจึงเขาสูข้ันตอนที่ 4) ข้ันใหเทคนิควิธีการ ผูวิจัยใหคําแนะนําผูเรียนถึงเทคนิค

วิธีการที่จะทําใหการปฏิบัติสวยงามข้ึน เชน การมองตามมือ เปนตน 5) ข้ันใหผูเรียนเช่ือมโยงทักษะ

ยอย ๆ เปนทักษะที่สมบูรณ เมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติทักษะยอยไดครบทุกสวนแลว ผูวิจัยจึงใหผูเรียน

ปฏิบัติทารําประกอบเพลง จากการถายทอดแบบมีข้ันตอนน้ีทําใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอรายวิชา 

พรอมที่จะรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  

 

ตารางท่ี 5.1 การเปรียบเทียบขั้นตอนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสสูขั้นตอนการจัดการเรียนรู 

ในชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

 

ลําดับ

ข้ันตอน 
ข้ันตอนของเดวีส 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู 

ในชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปฯ 

1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทํา 

(Imitation Copy Action) 

สาธิตทารําและชีแ้นะจุดสําคัญใหผูเรียนทําการสังเกต 

2 ขั้นสาธิตและใหผูเรียนปฏิบตัิทักษะ

ยอย (Manipulation) 

แตกทักษะปฏิบตัิในแตละเพลงออกเปนทักษะยอย  ๆ

เรียงลําดบัตามความยากงาย ทําการสาธิตและให

ผูเรียนปฏบิัติทักษะยอย ๆ ตามทีละสวน 

3 ขั้นใหผูเรียนปฏิบตัิทักษะยอย 

(Precision) 

ใหผูเรียนปฏิบัตทัิกษะยอยท่ีสอนในขั้นท่ี 2 ดวยตนเอง 

4 ขั้นใหเทคนิควิธีการ (Articulation) ใหคําแนะนําผูเรียนถงึเทคนิควิธีการท่ีจะทําใหการ

ปฏิบตัิสวยงามขึ้น 

5 ขั้นใหผูเรียนเชื่อมโยงทักษะยอย ๆ 

เปนทักษะท่ีสมบูรณ 

(Naturalization) 

ใหผูเรียนปฏิบัตทิารําประกอบเพลง 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ผลการสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกิดจากการจัดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป

เรื่องรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส มีคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 98.78 คาเฉลี่ยขอ 3   

มีวินัยเทากับรอยละ 98.06 ทั้งน้ี เกิดข้ึนจากข้ันตอนที่ 3 ใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอยที่ผูเรียนตองฝกฝน

ดวยตนเองอยางตอเน่ือง คาเฉลี่ยขอ 7 รักความเปนไทยเทากับรอยละ 98.25 เกิดจากความซาบซึ้ง 

ในเน้ือเพลง แสดงออกดวยรอยย้ิมขณะปฏิบัติการแสดง และคาเฉลี่ยขอ 8 มีจิตสาธารณะเทากับ       

รอยละ 100 เกิดจากการการถายทอดทักษะปฏิบัติเพื่อชวยเหลือสมาชิกในกลุมและเพื่อนรวมกิจกรรม 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ผูสอนตองทําการประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่องรําวงมาตรฐานของผูเรียนทั้ง 10 เพลง 

เพื่อเก็บผลคะแนนไวเปรียบเทียบ 

 2. ผูสอนควรศึกษาชุดกิจกรรม ทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของผูสอนและข้ันตอน

การจัดการเรียนรูทักษะปฏิบัติของเดวีส 5 ข้ันตอน เพื่อใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 

 3. ผูสอนตองจัดการเรียนรูตามลําดับของแผนการสอน 10 แผน ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน 

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามลําดับความยากงาย 

 4. เมื่อสอนจบ 1 แผน ผูสอนตองทําการประเมินทักษะปฏิบัติของผูเรียนตามแบบประเมิน

ทักษะปฏิบัติ เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยตองใหคะแนนตามเกณฑการประเมินแบบรูบริคที่กําหนดไว

อยางเครงครัด เพื่อพิสูจนวาผูเรียนไดรับการพัฒนาข้ึนจริง และตองสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนตาม

แบบบันทึกการสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดวย 

 5. เมื่อสอนครบ 10 แผน ตองทําการประเมินทักษะปฏิบัติของผูเรียนทั้ง 10 เพลง

อยางตอเน่ือง เพื่อนําผลการประเมินมาใชในการเปรียบเทียบ 

 6. ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงตอไป 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําไปทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดวยการหาคาความเช่ือมั่นระหวางผูประเมิน (Inter-Rater 

Reliability: IRR) โดยใชสถิติแคปปา (Kappa Statistics) เพื่อใหงานวิจัยมีคุณภาพ 




