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จากการที่ผูวิจัยไดปฏิบัติการสอนในรายวิชานาฏศิลปไทย นักเรียนสวนใหญขาดความกลา

แสดงออก ในเรื่องของการตอบขอซักถาม ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ไมกลาแสดงความคิดเห็นและไม

กลาปฏิบัติทักษะนาฏศิลปไทย การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ

ความกลาแสดงออกของนักเรียนระหวางกอนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอ
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ศึกษาแผนการสอนรายวิชานาฏศิลปไทยและกําหนดเน้ือหาเพื่อนํามาสรางแผนการ

จัดการเรียนรู โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดย

ใชทักษะปฏิบัติของเดวีส แบบประเมินความกลาแสดงออก และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห

ผลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเช่ือมัน่  

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความกลาแสดงออกดานการพูด ดานการกระทํา และดาน     

การแสดงความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (μ = 3.43,  = 0.20) ความกลาแสดงออก         

ของนักเรียน หลังเรียนวิชานาฏศิลปไทย โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส สูงกวากอนเรียน และความ      

พึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสในรายวิชานาฏศิลป อยูในระดับ            

ปานกลาง (μ = 3.48,  = 0.66) 
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The researcher taught in the Thai dance. Most students lack courage in the 

question of answer. Lack of self-confidence Do not dare to comment and do not 

dare to practice Thai dance skills. This research is experimental research. The purpose of 

this study was to compare students' courage before and after school. To study the 

students' satisfaction toward the Thai dance education. Use the skills of Davies. The 

study population was 22 students in the second semester of the academic year 2560. 

The method was to study the concept of related theories. Study plans for Thai dance 

and define content to create learning plan. Use the skills of Davies. The instruments 

used in this study were Davies' Evaluation form and satisfaction questionnaire 

Analyze results by average, standard deviation and believe it 

The research found that. The students had the courage to express their 

opinions on actions and opinions as a whole. (= 3.43, = 0.20), the student's courage. 

After studying Thai dance Use the skills of Davies. Higher than before the students 

'satisfaction with learning through Davies' practical skills in dance at the moderate 

level (= 3.48, = 0.66). 

 

Keywords : The result of learning management in Thai dance, The skills of Davies,  

 Courage 
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