
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน 

โดยใชทักษะปฏบิัติของเดวีส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิไลรัตน  แซเอี้ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธนีเ้ปนสวนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัราษฎรธาน ี

พ.ศ. 2560 



DEVELOPMENT OF THE LEARNING ACTIVITIES THAI DRAMATIC ART  

ON THAI TRADITIONAL DANCE USING DAVIES’S METHOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILAIRUT  SAE-EIAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of 

the Requirements for the Degree of Master of Education 

in Curriculum and Instruction 

Graduate School 

Suratthani Rajabhat University 

2017 



การพัฒนาชุดกจิกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน 

โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส  

 

วิไลรัตน  แซเอี้ยว 

 

วิทยานิพนธน้ีไดรับการพิจารณาอนุมัติใหเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร                

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

วันที่ ......... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบ 

  

...............................................ประธานกรรมการ    ...............................................ประธานกรรมการ    

(ดร.วัฒนา  รัตนพรหม) () 

  

...............................................กรรมการ    ...............................................กรรมการ    

(ดร.กฤตกาล  ชารลีย ฑปภูผา) (ดร.วัฒนา  รัตนพรหม) 

  

 ...............................................กรรมการ    

 (ดร.กฤตกาล  ชารลีย ฑปภูผา) 

  

 ...............................................กรรมการ    

 () 

  

 ...............................................กรรมการและเลขานุการ    

 () 

 

............................................. 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณะ  บรรจง) 

รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 



บทคัดยอ 

 

ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ การพัฒนาชุดกจิกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะ

ปฏิบัติของเดวีส 

ช่ือผูวิจัย  นางสาววิไลรัตน แซเอี้ยว 

ช่ือปริญญา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา  หลักสูตรและการสอน 

ปการศึกษา  2560 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 1. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม ประธานกรรมการ 

 2. ดร.กฤตกาล  ชารลีย ฑปภูผา กรรมการ 

 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน 

โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 และศึกษาผลการจัดกิจกรรมชุมนุม

นาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน นําไปทดลองใชกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ที่ลงทะเบียนเรียนในกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน  

ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

มีคาความเหมาะสมและความสอดคลองเทากับ 4.40 คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของการทดลองแบบเด่ียว 

แบบกลุม และแบบสนาม มีคาเทากับ 85.00/82.50, 87.78/85.28 และ 97.08/95.83 ตามลําดับ  

คาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เทากับ 0.4 คิดเปนรอยละ 40.00, 0.4854 คิดเปนรอยละ 48.54 และ 0.9119 

คิดเปนรอยละ 91.19 ตามลําดับ แผนการจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมมีคาความเหมาะสม และ 

ความสอดคลองเทากับ 4.38 แบบประเมินทักษะปฏิบัติ มีคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.0 

คาความเช่ือมั่นระหวางผูประเมิน (IRR) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.9980 และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 0.80 - 1.00 ผลการจัดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป 

ดานทักษะปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับรอยละ 53.08 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับรอยละ 

95.83 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 98.78  

 

 

 



ABSTRACT 

 

Thesis Title   Development of the Learning Activities Thai Dramatic Art on 

Thai Traditional Dance Using Davies’s Method 

Student’s Name  Ms. Wilairut  Sae-eiaw 

Degree Sought  Master of Education 

Major  Curriculum and Instruction 

Academic Year 2017 

Thesis Advisors 1.  Dr. Wattana  Rattanaprom Chairperson 

 2.  Dr. Krittagan  Charlie Dhoppupa Committee  

 

 

The purposes of this research were: (1) to develop the learning activities of 

Thai Dramatic Art on Thai Traditional Dance Using Davies’s Method with an efficiency 

of 75/75 (2) to study the results of the activities Thai Dramatic Art on Thai Traditional 

Dance Using Davies’s Method by using students in mattayom 1 - 6 who enroll in the 

activities Thai Dramatic Art on Thai Traditional Dance Suansriwittaya School Chumphon 

Second Semester, Academic Year 2015, 30 people 

The results of the study were as follows: (1) the activities Thai Dramatic Art 

on Thai Traditional Dance Using Davies’s Method: The appropriateness and consistency 

were 4.40. Efficiency of Individual Testing, Group Testing, and Field Testing (E1/E2) was 

85.00/82.50, 87.78/85.28 and 97.08/95.83, respectively. The Effectiveness Index (E.I.) 

was 0.4 (40.00%), 0.4854 (48.54%), and 0.9119 (91.19%), respectively. The learning 

management plan had the appropriateness and consistency of 4.38. The practical 

skills assessment had a consistency index (IOC) of 1.0. The average of The Inter-Rater 

Reliability (IRR) was 0.9980 and the desirable descriptor (IOC) between 0.80 - 1.00       

(2) The average of the results of the activities Thai Dramatic Art on Thai Traditional 

Dance Using Davies’s Method in practical skills was before class 53.08 and after class 

95.83. The average of the results of the activities Thai Dramatic Art on Thai Traditional 

Dance Using Davies’s Method in the student's desirable characteristics was 98.78. 
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