
บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูวิชานาฏศิลปไทย โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส เพื่อสงเสริม

ความกลาแสดงออกของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย จังหวัดพังงา 

ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 ตอนที่ 2 การประเมินความกลาแสดงออกหลังเรียนวิชานาฏศิลปไทย โดยใชทักษะปฏิบัติ

ของเดวีส 

 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความกลาแสดงออกของนักเรียนระหวางกอนกับหลังการเรียนรู

โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

 ตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

เกาะหมากนอย ตอการเรียนรูวิชานาฏศิลป โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

ผูตอบแบบประเมิน คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย 

จํานวน 22 คน แบงเปนโดยแบงเปนนักเรียนชาย 12 คน คิดเปนรอยละ 54.54 และนักเรียนหญงิ 10 

คน คิดเปนรอยละ 45.45 

 

ตอนท่ี 2 การประเมินความกลาแสดงออกหลังเรยีนวิชานาฏศิลปไทย โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

 

ตารางท่ี 4.1 การประเมินความกลาแสดงออกหลังเรียนวิชานาฏศิลปไทย โดยใชทักษะปฏิบัติ        

ของเดวีส (ดานการพูด) 

 

หัวขอ   ระดับ 

1.  นักเรียนกลาที่จะชมเชยหรือยกยองสรรเสริญเพื่อน 2.50 1.05 ปานกลาง 

2.  นักเรียนไมกลาที่จะขอรองใหเพื่อนชวยทําอะไรให 3.06 1.02 ปานกลาง 

3.  นักเรียนกลาบอกใหเพือ่นทราบวาเขาแตงกายสวย 4.06 0.95 มาก 

4.  นักเรียนกลากลาที่จะบอกปฏิเสธเพื่อน 3.29 0.81 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

 

หัวขอ   ระดับ 

5.  นักเรียนกลาที่จะบอกเพื่อนวารูสึกซาบซึ้งเพียงใด 4.04 0.88 มาก 

6.  นักเรียนกลาที่จะพูดบางสิ่งที่เกี่ยวกับความไมยุติธรรม 3.06 1.03 ปานกลาง 

7.  นักเรียนไมกลาที่จะถามปญหาในช้ันเรียน เพราะมีความรูสึก

ประหมา 3.02 0.94 ปานกลาง 

8.  นักเรียนกลาสื่อสารกบัเพือ่นอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา 4.00 0.72 มาก 

9.  นักเรียนไมกลาพูดหนาช้ันเรียน รูสกึประหมา พูดเสียงเบา

หรือพูดเร็วเกินไป 3.20 1.16 ปานกลาง 

10. นักเรียนกลาพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองใหเพื่อนฟงไดอยางไมขวยเขิน 3.48 0.97 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.34 0.16 ปานกลาง 

 

 

จากตารางที่ 4.1 ความกลาแสดงออกหลังเรียนวิชานาฏศิลปไทย โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

ดานการพูด อยูในระดับปานกลาง (μ = 3.34,  = 0.16) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียน

กลาบอกใหเพื่อนทราบวาเขาแตงกายสวยมากที่สุด (μ =4.06,  = 0.95) รองลงมาคือ นักเรียนกลา

ที่จะบอกเพื่อนวารูสึกซาบซึ้งเพียงใด (μ = 4.04,  = 0.88) และนักเรียนกลาสื่อสารกับเพื่อนอยาง

เปดเผยและตรงไปตรงมา (μ = 4.00,  = 0.72) ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 4.2 การประเมินความกลาแสดงออกหลังเรียนวิชานาฏศิลปไทย โดยใชทักษะปฏิบัติ          

ของเดวีส (ดานการกระทํา) 

 

หัวขอ   ระดับ 

1.  นักเรียนกลาขอรองใหเพื่อนหยุดทําเสียงดังขณะเรียนหนังสือ 2.71 1.04 ปานกลาง 

2.  นักเรียนกลายืนยันที่จะใหเพื่อนรวมหองชวยทํางาน 3.18 0.80 ปานกลาง 

3.  นักเรียนไมกลาออกสังคม เพราะกลัววาจะทําหรอืพูดในสิ่งที่

ผิด ๆ 2.44 1.21 นอย 

4.  นักเรียนกลาแสดงความไมพอใจออกมาทันท ีเมื่อถูกหักหนา 3.00 0.78 ปานกลาง 

5.  นักเรียนไมกลาเขาไปน่ังในเกาอี้แถวหนา เมื่อมาชา กลัวเปน

เปาสายตาของผูอื่น 2.64 1.17 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

 

หัวขอ   ระดับ 

6.  นักเรียนกลาทํางานรวมกับเพื่อน มีความเช่ือมั่นในการคิด

หรือการกระทําของตนเอง 3.54 0.64 มาก 

7.  นักเรียนกลาทํางานรวมกับเพื่อน มีความกระตือรือรน ไมตอง

ใหเพื่อนคอยเตือน 3.90 0.58 มาก 

8.  นักเรียนรูสึกภูมิใจที่เพือ่นรวมหองยอมรบัความสามารถและ

ขอจํากัดของตนเอง 3.86 0.72 มาก 

9.  นักเรียนกลาแสดงความรูสึกยอมรบัและนับถือ เมือ่เพือ่น

ทํางานประสบความสําเรจ็ 4.16 0.73 มาก 

10. นักเรียนมักจะมีความรูสกึเห็นคุณคาในตนเองตํ่า หากตอง

แสดงออกถึงความตองการ 2.72 0.92 ปานกลาง 

11. นักเรียนไมกลากลาสบตาคูสนทนา 2.50 1.24 ปานกลาง 

12. นักเรียนไมกลาทักทายผูอื่นกอน 2.76 1.23 ปานกลาง 

13. นักเรียนรูสึกวาเพื่อนในกลุมใหความจริงใจกบัคุณ 3.86 0.70 มาก 

14. นักเรียนกลาทีจ่ะเปนผูนํากลุมในการอภิปราย 3.40 0.88 ปานกลาง 

15. นักเรียนรูสึกวาการไดทํางานรวมกับเพื่อน ทําใหปฏิสัมพันธ

ดานความรูสึก ความคิดและการกระทํา มีการพัฒนาข้ึน 4.02 0.79 มาก 

16. นักเรียนรูสึกมีพลงัหรือแรงผลักดันในการทํางานรวมกบัเพื่อน 3.78 0.67 มาก 

17. นักเรียนรูสึกตองระงับสิ่งที่ตนเองไมชอบ และตองฟงผูอืน่พูด 

เมื่อตองทํางานกลุม 3.48 0.81 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.44 0.22 ปานกลาง 

 

 

จากตารางที่ 4.2 ความกลาแสดงออกหลังเรียนวิชานาฏศิลปไทย โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

ดานการกระทํา อยูในระดับปานกลาง (μ = 3.44,  = 0.22) เมื่อพิจารณารายขอพบวา นักเรียน

กลาแสดงความรูสึกยอมรับและนับถือ เมื่อเพื่อนทํางานประสบความสําเร็จมากที่สุด (μ = 4.16,         

 = 0.73) รองลงมาคือ นักเรียนรูสึกวาการไดทํางานรวมกับเพื่อน ทําใหปฏิสัมพันธดานความรูสึก 

ความคิดและการกระทํา มีการพัฒนาข้ึน (μ = 4.02,  =0.79) และนักเรียนกลาทํางานรวมกับเพื่อน 

มีความกระตือรือรน ไมตองใหเพื่อนคอยเตือน (μ = 3.90,  = 0.58) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 การประเมินความกลาแสดงออกหลังเรียนวิชานาฏศิลปไทย โดยใชทักษะปฏิบัติ        

ของเดวีส (ดานการแสดงความคิดเห็น) 

 

หัวขอ   ระดับ 

1.   นักเรียนไมกลาแสดงความคิดเหน็ขณะเรียนรายวิชานาฏศิลป 2.92 0.90 ปานกลาง 

2.   นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นอยางอสิระเมือ่มีการอภิปราย

ในช้ันเรียน 3.36 0.82 ปานกลาง 

3.   นักเรียนไมกลาแสดงความรูสึกไมสบายใจหรือความไมเห็น

ดวยกับบุคคลอื่น 3.08 0.92 ปานกลาง 

4.   นักเรียนมีความมั่นคงในขอคิดเห็นของตนเองแมเพื่อนในกลุม

จะไมเห็นดวย 3.12 0.79 ปานกลาง 

5.   การทํางานเปนกลุมทําใหนักเรียนรูสึกมีความคิดสรางสรรค 3.68 0.65 มาก 

6.   นักเรียนกลาวิพากษวิจารณความคิดเห็นของคนอื่น เมื่อ

รวมกันอภิปรายกลุมในช้ันเรียน 3.52 0.78 มาก 

7.   ขณะที่กําลังเขาอภิปรายกลุมนักเรียนกลาทวงตออาจารย       

ถาพบวาไมเปนความจริง 2.86 0.21 ปานกลาง 

8.  นักเรียนรูสกึวาการไดรวมทํางานหรือแลกเปลี่ยนความคิดเหน็

กับเพือ่นทําใหมีความเขาใจเน้ือหาที่เรียนมากข้ึน 3.78 0.76 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.45 0.15 ปานกลาง 

 

 

จากตารางที่ 4.3 ความกลาแสดงออกหลังเรียนวิชานาฏศิลปไทย โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

ดานการแสดงความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง (μ = 3.45,  = 0.15) และเมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา นักเรียนรูสกึวาการไดรวมทํางานหรอืแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับเพื่อนทําใหมคีวามเขาใจเน้ือหา

ที่เรียนมากข้ึน มากที่สุด (μ =3.78,  = 0.76) รองลงมาคือ การทํางานเปนกลุมทําใหนักเรียนรูสึก     

มีความคิดสรางสรรค (μ = 3.68,  = 0.65) และนักเรียนกลาวิพากษวิจารณความคิดเห็นของคนอื่น 

เมื่อรวมกันอภิปรายกลุมในช้ันเรียน (μ = 3.52,  = 0.78) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.4 การประเมินความกลาแสดงออกหลังเรียนวิชานาฏศิลปไทย โดยใชทักษะปฏิบัติ         

ของเดวีส โดยภาพรวม 

 

หัวขอ   ระดับ 

1.  ดานการพูด 3.34 0.16 ปานกลาง 

2.  ดานการกระทํา 3.44 0.22 ปานกลาง 

3.  ดานการแสดงออก 3.45 0.15 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.43 0.20 ปานกลาง 

 

 

จากตารางที่ 4.4 พบวา ความกลาแสดงออกของนักเรียนโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส        

ในรายวิชานาฏศิลปไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย ในภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง (μ = 3.43,  = 0.20) 

 

ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบความกลาแสดงออกของนักเรียนระหวางกอนกับหลังการเรียนรูโดยใช

ทักษะปฏิบัติของเดวีส 

 

ตารางท่ี 4.5 การเปรียบเทียบความกลาแสดงออกของนักเรียนระหวางกอนกับหลังการเรียนรู              

โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

 

การเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส N   

คะแนนกอนเรียน 22 2.56 0.45 

คะแนนหลังเรียน 22 3.43 0.20 

 

 

จากตารางที่ 4.5 แสดงวา นักเรียนมีความกลาแสดงออกหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน  
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ตอนท่ี 4  การประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน

เกาะหมากนอย ตอการเรียนรูวิชานาฏศิลป โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

 

ตารางท่ี 4.6 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน            

เกาะหมากนอยตอการเรียนรูวิชานาฏศิลป โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

 

หัวขอ   ระดับ 

ดานสาระการเรียนรู    

1. เน้ือหามีความเหมาะสมกับการฝกทกัษะพื้นฐานวิชานาฏศิลป 4.14 0.83 มาก 

2. เน้ือหาเรียงลําดับจากงายไปหายาก 4.00 0.87 มาก 

3. เน้ือหาในแตละกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลา 3.86 0.89 มาก 

4. เน้ือหาในการจัดการเรียนรูสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 3.73 0.88 มาก 

5. หลงัจากการฝกทกัษะของเดวียแลว นักเรียนชอบรายวิชานาฏศิลป 3.59 0.85 มาก 

เฉลี่ย 3.86 0.02 มาก 

ดานกระบวนการจัดการเรียนรู    

6. แบบฝกทักษะมีกิจกรรมใหฝกอยางเพียงพอกับความตองการของ

นักเรียน 3.45 0.80 ปานกลาง 

7. ครูเอาใจใสใหคําแนะนําอยางใกลชิดในการทํากจิกรรม 3.32 0.72 ปานกลาง 

8. นักเรียนฝกทักษะดวยความต้ังใจและสนุกสนาน 3.18 0.59 ปานกลาง 

9. กิจกรรมที่ใชฝกทักษะเหมาะกับระดับความสามารถ ของนักเรียน 
3.09 0.43 ปานกลาง 

10. นักเรียนไดฝกทักษะปฏิบัติจากงายไปยากทําใหประสบผลสาํเร็จ 3.54 0.51 มาก 

11. นักเรียนสามารถปฏิบัติทกัษะไดเปนอยางดีมปีระสิทธิภาพ และมี

ความกลาแสดงออก 3.59 0.67 มาก 

เฉลี่ย 3.36 0.14 ปานกลาง 

ดานสื่อการเรียนรูและแหลงเรยีนรู    

12. สื่อ วัสดุอุปกรณ ที่นํามาใชในชุดกิจกรรมทําให นักเรียนเขาใจใน

บทเรียน 3.45 0.51 ปานกลาง 

13. การเรียนดวยชุดกิจกรรมทําใหนักเรียนเรียนรู และฝกทักษะรวมกัน

มากข้ึน 3.41 0.50 ปานกลาง 

14. แหลงการเรียนรูเหมาะสมกบันักเรียน 3.36 0.49 ปานกลาง 

15. มีภาพประกอบชัดเจนเหมาะสมสอดคลองกบักจิกรรมที่ฝก 3.32 0.48 ปานกลาง 
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หัวขอ   ระดับ 

16. สื่อ วัสดุอุปกรณในการเรียนมีอยางเพียงพอ ดานการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรู 3.27 0.45 ปานกลาง 

17. กิจกรรมการวัดผลตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 3.36 0.49 ปานกลาง 

18. กิจกรรมการวัดผลวัดทักษะที่ตองการวัดจริง ๆ 3.23 0.43 ปานกลาง 

19. กิจกรรมการวัดผลชวยพัฒนาทกัษะของนักเรียน 3.48 0.72 ปานกลาง 

20. คะแนนที่ไดตรงกบัระดับความสามารถของนักเรียน 3.23 0.43 ปานกลาง 

21. นักเรียนภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง 3.18 0.39 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.33 0.09 ปานกลาง 

ดานการวัดและประเมินผล    

22. สอดคลองกบัเน้ือหาทีจ่ัดการเรียนรู 3.09 0.53 ปานกลาง 

23. เปนไปตามกฎเกณฑทีก่ําหนดไวลวงหนา 3.05 0.58 ปานกลาง 

24. โปรงใส ตรวจสอบได 3.05 0.58 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.27 0.08 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.48 0.66 ปานกลาง 

 

 

จากตารางที่ 4.6 ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส        

ในรายวิชานาฏศิลป โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (μ = 3.48,  = 0.66) โดยพึงพอใจดานเน้ือหา

สาระมากที่สุด รองลงมาดานกระบวนการจัดการเรียนรูและดานสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

ตามลําดับ รวมถึงเมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายขอพบวา พึงพอใจเน้ือหามีความเหมาะสมกับการฝก

ทักษะพื้นฐาน วิชานาฏศิลปมากที่สุด (μ = 4.14,  = 0.83) รองลงมาเน้ือหาเรียงลําดับจากงายไป

หายาก(μ = 4.00,  = 0.87) และเน้ือหาในแตละกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลา (μ = 3.86,          

 = 0.89) ตามลําดับ 


