
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูวิชานาฏศิลปไทย โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส เพื่อ

สงเสริมความกลาแสดงออกของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย จังหวัด

พังงา เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 

ประชากร 
 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 

2560 โรงเรียนเกาะหมากนอย ตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพังงา รวมทั้งสิ้น 22 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยมี ดังน้ี 

 1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชานาฏศิลปพื้นฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป 1 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 6 แผน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

 2.  แบบประเมินความกลาแสดงออกซึ่งแบงเปน 2 ตอน 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน 

  ตอนที่ 2 แบบประเมินความกลาแสดงออก โดยเปนแบบวัดชนิดมาตรสวนประมาณ

คา 5 ระดับ ไดแก ทุกครั้ง บอยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง แทบไมเคย 

 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียนรูแบบ

ใชทักษะปฏิบัติของเดวีส  

 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชานาฏศิลปพื้นฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป 1 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 6 แผน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ใชทักษะปฏิบัติของเดวีส       

มีข้ันตอนในการสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
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  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการศึกษา

แนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร หนังสือและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับการสอนนาฏศิลปและใชทักษะปฏิบัติ

ของเดวีส 

  1.2 วิเคราะห เลือกและกําหนดเน้ือหาเพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรูนาฏศิลป 

โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

  1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูวิชานาฏศิลปพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1       

ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมที่ใชทักษะปฏิบัติของเดวีส และนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง 

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณา ดังน้ี 

   เห็นวาสอดคลองกับจุดประสงค  ใหคะแนน +1 

   ไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงค  ใหคะแนน   0 

   เห็นวาไมสอดคลองกับจุดประสงค  ใหคะแนน  -1 

  โดยใชสูตร  
 

   IOC = 
N
R  

 

  เมื่อ IOC หมายถึง  คาเฉลี่ยผลประเมินความสอดคลองเหมาะสมของแผนการจดั 

การเรียนรูวิชานาฏศิลปพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1              

ที่ใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

   R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

   N หมายถึง  จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

  1.4 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูวิชานาฏศิลปพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาป 1 

ที่ใชทักษะปฏิบัติของเดวีสตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

  1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูวิชานาฏศิลปพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1        

ที่ปรับปรุงแกไขไปใชจริงกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย จํานวน 22 คน  

 2. แบบประเมินความกลาแสดงออกของนักเรียน โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

  2.1 สรางแบบประเมินความกลาแสดงออก โดยกําหนดขอบเขต 3 ดาน ดังน้ี  

   2.1.1 การกลาแสดงออกดานการพูด หมายถึง การแสดงออกซึ่งความสามารถ

ทางภาษาในโอกาสตาง ๆ เชน กลาวทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขอรอง ปฏิเสธ  

   2.1.2 การกลาแสดงดานการกระทํา หมายถึง การปฏิบัติทาทางออกมาไดอยาง

มั่นใจ  
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   2.2.3 การกลาแสดงออกดานการแสดงความคิดเห็น หมายถึง วิพากษและ        

การซักถามและแสดงความคิดเห็นของตน 

   โดยมีเกณฑการใหคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

ตามวิธีของลิเคิรท (Likert อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541 : 167) ดังน้ี  

    5 หมายถึง กลาแสดงออกมากทีสุ่ด  

    4 หมายถึง กลาแสดงออกมาก  

    3 หมายถึง กลาแสดงออกปานกลาง  

    2 หมายถึง กลาแสดงออกนอย  

    1 หมายถึง กลาแสดงนอยทีสุ่ด 

   และใชเกณฑในการแปลความหมายของของเบสท (Best, 1981 : 82) ดังน้ี  

    คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความกลาแสดงออกอยูในระดับมากที่สุด  

    คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความกลาแสดงออกอยูในระดับมาก  

    คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความกลาแสดงออกอยูในระดับปานกลาง  

    คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความกลาแสดงออกอยูในระดับนอย 

    คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความกลาแสดงออกอยูในระดับนอยที่สุด 

  2.2 นําเครื่องมือไปใหครูผูสอนวิชานาฏศิลปตรวจสอบคุณภาพ ใหขอเสนอแนะแลว

นําไปปรับปรุงแกไข และนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําผลมาหาคาความเช่ือมั่น

ของเครื่องมือโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอัลฟา (α-coefficient) ของครอนบาคช (Cronbach) 

 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู

แบบใชทักษะปฏิบัติของเดวีส โดยแบบสอบถามใหคะแนนตามมาตราสวนประเมินคาที่กําหนดใหแบง

ออกเปน 5 ระดับ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

  3.1 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัด 

การเรียนรูแบบใชทักษะปฏิบัติของเดวีส  

  3.2 วิเคราะหแลวสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบใชทักษะปฏิบัติของเดวีส แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ โดยมี

เกณฑการใหคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert 

อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541 : 167) เปนระดับการประเมิน ดังน้ี  

    5 หมายถึง พึงพอใจมากทีสุ่ด  

    4 หมายถึง พึงพอใจมาก  

    3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  

    2 หมายถึง พึงพอใจนอย  

    1 หมายถึง พึงพอใจนอยทีสุ่ด 
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   และใชเกณฑในการแปลความหมายของของเบสท (Best, 1981 : 82) ดังน้ี  

    คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  

    คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

    คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  

    คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

    คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

  3.3 เสนอแบบสอบถามความพึงพอใจตอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC)  

  3.4 ปรับนําแบบสอบถามความพึงพอใจใหถูกตองตามขอเสนอของผูเช่ียวชาญเพื่อ

นําไปใชกับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมลู ประกอบดวย 

 1.  เปรียบเทียบความกลาแสดงออก ของนักเรียนระหวางกอนทดลองกับหลงัการเรียนรู

โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส  

 2.  นําขอมูลที่ไดจากการเกบ็แบบประเมินความกลาแสดงออก มาวิเคราะหหาคา ดังน้ี 

  2.1 อัตราสวนรอยละ  

  2.2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่มีตอการเรียนรู โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู มีดังน้ี 

 1. คาดัชนีความสอดคลอง  
 

  IOC = 
N
R  

 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  

  R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

  N  แทน จํานวนของผูเช่ียวชาญ  
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 2. คาเฉลี่ย 
  

  μ  =
N
X  

 

 เมื่อ μ แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

  X แทน ผลรวมของคะแนน 

  N แทน จํานวน  

 

 3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

   = 
1)N(N

X)(XN 22


  

 

  เมื่อ  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  X แทน ผลรวมของคะแนน 

  X2 แทน ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง 

  N แทน จํานวน 

 

 

 

 

 

 


