
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความกลาแสดงออกของนักเรียนระหวาง

กอนและหลังเรียนโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส และศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนรู     

โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส ในรายวิชานาฏศิลป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย 

สรุปผลได ดังน้ี 

 

สรุปผล 

 

จากการเปรียบเทียบความกลาแสดงออกของนักเรียนระหวางกอนกับหลังการเรียนรูโดยใช

ทักษะปฏิบัติของเดวีส พบวา นักเรียนมีความกลาแสดงออกหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยภาพรวม

นักเรียนมีความคิดเห็นทั่วไปในแตละดาน ดังน้ี 

 1. ดานการพูด อยูในระดับปานกลาง (μ =3.34,  = 0.16) และเมื่อพิจารณารายขอ

พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการพูด อยูในระดับบอยครั้ง ลําดับแรก คือ

นักเรียนกลาบอกใหเพื่อนทราบวาเขาแตงกายสวย รองลงมาคือ นักเรียนกลาที่จะบอกเพื่อนวารูสึก

ซาบซึ้งเพียงใด และนักเรียนกลาสื่อสารกับเพื่อนอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา 

 2. ดานการกระทํา อยูในระดับปานกลาง (μ =3.44,  = 0.22) และเมื่อพิจารณารายขอ

พบวานักเรียนกลาแสดงความรูสึกยอมรับและนับถือ เมื่อเพื่อนทํางานประสบความสําเร็จ รองลงมา

คือ นักเรียนรูสึกวาการไดทํางานรวมกับเพื่อน ทําใหปฏิสัมพันธดานความรูสึก ความคิดและการกระทํา 

มีการพัฒนาข้ึนและนักเรียนกลาทํางานรวมกับเพื่อน มีความกระตือรือรน ไมตองใหเพื่อนคอยเตือน 

 3. ดานการแสดงความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง (μ =3.45,  = 0.15) และเมื่อ

พิจารณารายขอพบวา นักเรียนรูสึกวาการไดรวมทํางานหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนทําให           

มีความเขาใจเน้ือหาที่เรียนมากข้ึน รองลงมาคือ การทํางานเปนกลุมทําใหนักเรียนรูสึกมีความคิด

สรางสรรคและนักเรียนกลาวิพากษวิจารณความคิดเห็นของคนอื่น เมื่อรวมกันอภิปรายกลุมในช้ันเรียน  

ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสในรายวิชานาฏศิลป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย อยูในระดับปานกลาง (μ =3.48,  = 0.66)  

โดยพึงพอใจดานเน้ือหาสาระมากที่สุด รองลงมาดานกระบวนการจัดการเรียนรู และดานสื่อการ

เรียนรูและแหลงเรียนรู ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความกลาแสดงออกของนักเรียน

ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส และศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอ        

การเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส ในรายวิชานาฏศิลป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน          

เกาะหมากนอย ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1.  จากการเปรียบเทียบความกลาแสดงออกของนักเรียนระหวางกอนกับหลงัการเรียนรู

โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส พบวา นักเรียนมีความกลาแสดงออกหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อาจเปน

เพราะหลังเรียนนักเรียนมีทักษะการพูด การกระทํา และการแสดงความคิดเห็นผานการจัดการเรียนรู

โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส จึงมีความกลาแสดงออกมากข้ึน และเมื่อนํามาพิจารณาเปนรายขอ          

ในแตละดาน พบวา ดานการพูด นักเรียนมีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการพูด อยูใน

ระดับบอยครั้ง ลําดับแรก คือถาเพื่อนของคุณแตงกายดวยชุดใหม ซึ่งคุณเห็นวาสวย คุณจะบอกเขา 

ใหทราบวาเขาแตงกายสวย รองลงมาคือ ถาเพื่อนทําอะไรเพื่อคุณ คุณจะบอกใหเขาทราบวา         

คุณซาบซึ้งเพียงใด โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส ทําใหนักเรียนมีการตระหนักถึงการพูดเฉพาะ        

ในบางครั้ง วาตองคิดกอนพูด หรือพูดในสิ่งที่ผูฟงตองการ กลาพูดในสิ่งที่ควรพูดหรือถูกตอง อาจารย

ผูสอนควรสงเสริมใหนักเรียนฝกพฤติกรรมการกลาแสดงออกสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลไดทุกระดับ 

และทุกประเภท เชน คนแปลกหนา เพื่อนฝูง คนในครอบครัว โดยที่การติดตอน้ันเปนไปอยางเปดเผย

และตรงไปตรงมา สอดคลองกับคลารก (Clark, 1987 อางถึงใน วิชญา ไชยเทพ, 2544 : 30) ซึ่งกลาว

วาการพูดแสดงความรูสึกชัดเจน ตรงไปตรงมา น้ันคือแสดงสีหนาที่เหมาะสมและนํ้าเสียงสอดคลอง

กับความรูสึกที่แทจริง ยอมรับคําชมเชยอยางจริงใจสามารถใชคําพูด “ทําไม” ไดโดยใชนํ้าเสียงสุภาพ 

และไมทําหนาบึ้งตึง สามารถเปดเผยความคิดเห็นไดเมื่อมีความเห็นที่ตรงขามกับผูอื่น สามารถแสดงสิทธิ

อันชอบธรรมและขอใหบุคคลอืน่แสดงตอบดวยความยุติธรรม โดยไมทําลายสัมพันธภาพ และสามารถ

ขอรอง อธิบาย หรือแนะนําซ้ําอีกครั้งเพื่อใหมีความชัดเจน ดานการกระทํา นักเรียนมีความคิดเห็นทั่วไป

เกี่ยวกับพฤติกรรมดานการกระทํา อยูในระดับบอยครั้ง ลําดับแรกคือ คุณสามารถแสดงความรูสึกยอมรับ

และนับถือ เมื่อเพื่อนของคุณทํางานประสบความสําเร็จไดอยางไมขวยเขิน รองลงมาคือ การไดทํางาน

กับเพื่อน ทําใหปฏิสัมพันธดานความรูสึก ความคิดและการกระทํา กับเพื่อนมีการพัฒนาข้ึน เน่ืองจาก

การใชทักษะปฏิบัติของเดวีสทําใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีพฤติกรรมการกลาแสดงออกที่ดี

ข้ึน กลาที่จะยอมรับและนับถือผูอื่น อาจารยผูสอนควรนําเทคนิคหรือวิธีการใหนักเรียนไดรวมกันทํา

กิจกรรมกลุมบอยครั้ง เชน เกม บทบาทสมมติ เปนตน เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดี และสราง

แรงจูงใจ จะสงผลใหนักเรียนมีความสนิทสนมและกลาที่จะแสดงออกมากข้ึน สอดคลองกับสมโภชน 

เอี่ยมสุภาษิต (2550 : 14) ไดกลาวถึงวิธีการฝกความกลาแสดงออก เปนการลดความรูสึกอยางเปนระบบ 
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แตวาผูที่ใชเทคนิคฝกการกลาแสดงออกน้ัน จะตองตะหนักอยูเสมอวา การฝกการกลาแสดงออกน้ัน

ไมใชเปนเทคนิคที่เหมาะสมกับบุคคลที่มีปญหาทุกคน หากแตเหมาะสมกับบุคคลที่มีปญหาในการ

แสดงออก โดยปญหาน้ันจะตองเกี่ยวของกับความวิตกกังวลหรือความกลัวในการที่จะแสดงออกดวย 

ดานการแสดงความคิดเห็น นักเรียนมีความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการแสดงความคิดเห็น 

อยูในระดับบอยครั้ง ลําดับแรกคือ การไดรวมทํางานหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนทําใหคุณ            

มีความเขาใจในเน้ือหาที่เรียน รองลงมาคือ การทํางานเปนกลุมทําใหคุณรูสึกมีความคิดสรางสรรค 

สอดคลองกับ สมพร สุทัศนีย (2541 : 152 - 154) ซึ่งเสนอแนะวิธีการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออก

ควรฝกใหผูมีปญหาแสดงออกทางสีหนาและวาจาใหคนอื่นรูวา กําลังมีความสุข ความทุกขหรือความ

ไมพอใจตอบุคคลหรือสิ่งหน่ึงสิ่งใด โดยใหสอดคลองกับสถานการณ รูจักแสดงความคิดเห็นโตแยง  

เมื่อไมเห็นดวยกับความคิดของผูอื่น รวมทั้งแสดงความรูสึก “เห็นดวย” กับการที่บุคคลอื่นแสดงความ

ช่ืนชมตนเอง และใชสรรพนามแทนตนเองวา ฉัน ขาพเจา เพื่อเปนการยํ้าความมั่นใจ 

 2.  ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสในรายวิชานาฏศิลป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะนักเรียนชอบ       

การจัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ อีกทั้งแตละแผนการจัดการเรียนรูใชทักษะปฏิบัติของเดวีสมาจัดการ

เรียนรูเปนลําดับข้ันทั้ง 5 ข้ัน คือ ข้ันสังเกต รับรู สาธิตทักษะหรือการกระทํา สาธิตและใหผูเรียน

ปฏิบัติทักษะยอย นักเรียนปฏิบัติทักษะยอยใหเทคนิควิธีการและใหนักเรียนเช่ือมโยงทักษะยอย ๆ 

เปนทักษะที่สมบูรณ ทําใหนักเรียนกลาแสดงออกและพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส

ในรายวิชานาฏศิลปอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ วัฒนา เพ็ชรวงศ (2542 : 19) ไดให

ความหมายวา ความพึงพอใจ เปนความรูสึกหรือทัศนคติทางดานบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึง ซึ่งจะ

เกิดข้ึนก็ตอเมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลน้ันได 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ใชเปนแนวทางที่จะนําไปสูการแกปญหาความไมกลาของนักเรียนซึ่งจะทําให

ครูผูสอนไดเลือกขอคําถามและวิธีการถามใหมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรสรางบรรยากาศในการเรียน

การสอนใหมีความเปนกันเองกับนักเรียน  

 2. ใชสรางปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนและนักเรียนใหมีมากข้ึน เพราะทําใหนักเรียน         

มีความกลามากข้ึน อีกทั้งครูผูสอนควรสังเกตและพยายามสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เสริมสราง

กําลังใจใหกับผูเรียน  
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 3. ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความมั่นใจในตนเองและทศันคติที่ดี มองเห็นประโยชนและ

โอกาสทามกลางปญหาและอุปสรรค ซึ่งผูสอนควรระวังในการใชคําถามกับผูเรียน โดยตองคํานึงถึง       

ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู และตองระลึกวาผูสอนไมจําเปนตองเปนผูถามคําถามแตฝายเดียว 

ควรจะเสริมสรางการทํากิจกรรม การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ การอภิปรายรวมกันระหวาง

เพื่อนรวมช้ัน เปนการสรางปฏิสัมพันธตอกัน เพื่อลดความกังวลและความเครียดในการเรียน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

 1. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณนักเรียนหรือใหนักเรียนเขียนบรรยาย

ถึงความรูสึก อารมณ และพฤติกรรมของตนเองในช้ันเรียน พรอมบอกวิธีการเสริมสรางทัศนคติ          

เชิงบวกตอตนเอง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความกลาแสดงออกและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 2. ควรมีการมีการวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนาสื่อที่ใชในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม

ความกลาแสดงออกของนักเรียน 

 

 

 


