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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะนาฏศิลป์ไทย ก่อนและหลงั การจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ 2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้
ตามแนวคิดของเดวส์ี 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของเดวส์ี 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัชลบุรี ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน 
รวม 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิดของ
เดวีส์ แบบวดัทกัษะนาฏศิลป์ไทย แบบวดัความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
ผลการวจัิยพบว่า 

 1. ทกัษะนาฏศิลป์ไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิด
ของเดวส์ี สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 

 2. ทกัษะความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย  ตาม
แนวคิดของเดวส์ี สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิดของเด
วส์ี สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 4. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิดของเดวีส์ 
อยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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      Abstract  
The purposes of this research aimed 1) to compare before and after learning of thai dramatic arts 

performance skills based on Davies’s concept. 2) to compare creative thinking skill before and after learning 
based on Davies’s concept. 3) to compare learning achievement before and after learning based on Davies’s 
concept;and, 4) to study the student satisfaction towards in learning by based on Davies’s concept. The 
samples were 30 students in lower elementary of Watnongkor Community School under Chonburi 
Provincial Administrative Organization in second semester of academic year 2018 by cluster random 
sampling. The research instruments consisted of Thai dramatic arts performance and creative thinking skill 
based on Davies’s concept in learning plan, student achievement test, tai dramatic arts performance skill 
test, creative thinking skill, and the student satisfaction towards in learning based on Davies’s concept. The 
collected data were analyzed by means, standard deviation and t-test for dependent sample and one sample 
t-test. 

 The research finding were summarized as follows:  
 1. After the experiment, an experimental group had average score of learning thai dramatic arts 

performance based on Davies’s concept result high before the experimental at .01 level of significance.  
 2. After the experiment, an experimental group had average score of creative thinking skill 

before and after learning based on Davies’s concept result higher than before the experimental at .01 level 
of significance. 

 3. After the experiment, an experimental group had average score of learning achievement 
before and after learning based on Davies’s concept result higher than before the experimental at .01 level 
of significance.  

 4. After the experiment, an experimental group had average score of the student satisfaction 
towards in learning by based on Davies’s concept result was high before the experimental at .01 level of 
significance.  

 
 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา  

ศิลปะและดนตรีเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสุนทรียภาพให้มนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณศิลปวฒันธรรม
ของชาติไทย โดยเฉพาะดา้นนาฏศิลป์ไทยเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่เร่ิมมีการสร้าง
ชุมชนไทย และพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็นรูปแบบท่ีสามารถระบุลกัษณะการแสดงไดอ้ยา่งชดัเจน 
ท่ีแสดงออกถึงสัญลกัษณ์ประจ าชาติตน และเป็นมรดกทางสังคมท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ มีการสืบทอด
ต่างๆ กนัไปในบรรดาศิลปะท่ีแสดงถึงสัญลกัษณ์ของชาติไทย “นาฏศิลป์ไทย” นบัว่าเป็นศิลปะท่ีมีความ
เด่นชัดท่ีสุด นาฏศิลป์ไทย หรือศิลปะท่ีแสดงออกทางลีลาการเคล่ือนไหว ซ่ึงเกิดจากการปรุงแต่งกิริยา
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ท่าทางธรรมชาติของมนุษย ์โดยการน ากิริยาท่าทางเหล่านั้นมาดดัแปลงให้อ่อนช้อยสวยงามวิจิตรพิสดาร
กวา่ท่าธรรมดา มีความสอดคลอ้งกนักบัเพลง ดนตรี และการขบัร้อง มุ่งให้ร าไดอ้ยา่งงดงามโดยอาศยัหลกั
ส าคญัในความงามของศิลปะซ่ึงเป็นการแสดงจากการใชมื้อ แขน ขา เทา้ ล าตวั ใบหนา้ ศีรษะ มาบูรณาการ
ดว้ยกระบวนการท่าร าเพื่อส่ือความหมาย ซ่ึงเรียกวา่ ท่าร า ผูช้มไดรั้บความบนัเทิงเพลิดเพลินไปกบัลีลาการ
เคล่ือนไหวท่ีงดงามและยงัถือว่าเป็นภาษาหน่ึงท่ีจะอธิบายเร่ืองราวใดๆได้ โดยวิธีการท่ีนุ่มนวลและ
แนบเนียน จนเป็นท่ีกล่าวกนัว่า นาฏศิลป์ไทยนั้นเป็น”ภาษาสากล”สามารถเห็นด้วยตาเขา้ใจทนัทีทนัใด 
(เรณู โกสินานนท,์ 2544) ปัจจุบนัการเรียนนาฏศิลป์ไทย และการปฏิบติัท่าทางนาฏศิลป์ไทย ไม่ไดรั้บความ
สนใจจากนกัเรียนโดยเฉพาะความเขา้ใจท่าร าของนาฏยศพัท ์ซ่ึงส่งผลต่อการน าไปสู่การปฏิบติัท่าร าอย่าง
ถูกตอ้งและสวยงาม ท าใหน้กัเรียนปฏิบติัท่าร าไดไ้ม่ดีพอ ผนวกกบัอิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติท่ีเผยแพร่
เขา้มาอย่างรวดเร็ว จึงท าให้นกัเรียนบางคนเลือกท่ีจะสนใจนาฏศิลป์ไทยน้อยลง เพราะไดรั้บวฒันธรรม
ต่างชาติท่ีมีความสนุกสนานมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน เม่ือวิเคราะห์หลกัสูตรการเรียนการสอนใน
ระดบัประถมศึกษา พบว่าเน้ือหาความรู้และเวลาในการเรียนการสอนค่อนขา้งน้อย เพราะการเรียนกลุ่ม
สาระศิลปะ ประกอบดว้ยวิชาทศันศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย พื้นฐานการเรียนสาระวิชาดงักล่าวตอ้งใช้
เวลาในการฝึกปฏิบติัมากๆ เน่ืองจากนกัเรียนขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบติัท าให้ไม่สามารถปฏิบติัไดดี้ 
รูปแบบการเรียนการสอนในวิชานาฏศิลป์ไทยน้ี ควรเป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียนใน
ดา้นการปฏิบติั การกระท า หรือการแสดงออกต่างๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัการ วิธีการ ท่ีแตกต่างไปจากการ
พฒันาทางดา้นจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย ไดแ้ก่ 1)รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติั
ของเดวีส์ (Davies) มีหลักการสอนรูปแบบน้ีมุ่งช่วยพฒันาความสามารถด้านทกัษะปฏิบติัของผูเ้รียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะท่ีประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นการฝึกให้นกัเรียนสามารถท า
ทกัษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อนแลว้ค่อยเช่ือมโยงต่อกนัเป็นทกัษะใหญ่ จะสามารถพฒันานักเรียนในดา้น
ทกัษะความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะการปฏิบติัซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน  

 ขั้นท่ี 1 ขั้นดูการสาธิต 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นปฏิบติัทกัษะยอ่ยๆ 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นผสมผสาน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นพฒันา 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นสมบูรณ์  
 นักเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีทกัษะโดยเฉพาะทกัษะความคิดสร้างสรรค์คือ ความคิด

สร้างสรรค์ในศตวรรษท่ี 21 นั้นต้องจดัการเรียนการสอนด้วยการจดักลุ่ม ระดมความคิด และร่วมกัน
สร้างสรรค์ผลงานของนักเรียน ท าให้ผลงานการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ท่ีร่วมกนัคิดของกลุ่ม
นกัเรียนนั้นจะท าให้เกิดความคิดริเร่ิม แปลกใหม่ ยืดหยุ่น และกวา้งไกลกว่าการคิดคนเดียว ซ่ึงจะท าให้
ผลงานมีคุณค่าและการจดัการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทยควรส่งเสริมทกัษะทางด้านนาฏศิลป์ของนักเรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะปฏิบติัความคิดสร้างสรรค์ให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรมการเรียนรู้และจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และประสบการณ์เดิมของนกัเรียน เพื่อท าใหน้กัเรียนไม่
รู้สึกเบ่ือหน่าย สนใจเรียนแสวงหาความรู้และพฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนท่ีมีอยู่แลว้ให้
เพิ่มยิ่งข้ึน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจ การพฒันาทกัษะนาฏศิลป์ไทยและความคิดสร้างสรรค ์ตามแนวคิดของเด
วส์ี ส าหรับพฒันาทกัษะปฏิบติัอยา่งละเอียดจากทกัษะยอ่ยๆรวมเป็นทกัษะใหญ่ เป็นแนวคิดท่ีท าใหน้กัเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนตน้เขา้ใจมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นแนวทางในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับ
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าความคิดน้ีไปใชป้ระกอบอาชีพไดใ้นอนาคตต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะนาฏศิลป์ไทย ก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี   
2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี  
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี 

 
สมมติฐานการวจัิย 

1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี มีทกัษะนาฏศิลป์ไทยหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน  

2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ มีทกัษะความคิดสร้างสรรคห์ลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน  

3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน  

4. นกัเรียนมีความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทยตามแนวคิด
ของเดวส์ี อยูใ่นระดบัมาก  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
รวม 13 หอ้งเรียน จ านวน 450 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 
โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 1 หอ้งเรียน รวม 30 คน 
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 ตัวแปรทีศึ่กษา  
ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี 

       ตวัแปรตาม คือ 1.ทกัษะนาฏศิลป์ไทย 2.ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และ 4.ความพึงพอใจต่อการการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี  

เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจัิย เป็นเน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้วชิานาฏศิลป์ไทยไทยชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551โดยมีขอบเขตเน้ือหา 
ไดแ้ก่ 1.ทกัษะนาฏศิลป์ไทย  

ระยะเวลาในการวจัิย ใชเ้วลา 6 สัปดาห์ รวม 28 ชัว่โมง โดยท าการทดสอบก่อนเรียน 2 ชัว่โมง 
ด าเนินกิจกรรมเรียนรู้ 24 ชัว่โมง และ ทดสอบหลงัเรียน 2 ชัว่โมง 
 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วชิานาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิดของเดวส์ี  
 1.ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์จดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 6 
แผนการจดัการเรียนรู้  

 2. เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จากนั้นด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า  
 3. น าแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 6 แผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมินความ สอดคลอ้งของ
แผนการสอน ดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
0.67- 1.00 ปรับปรุงตามค าแนะน าและน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  

2. แบบวดัทกัษะนาฏศิลป์ไทย 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการพฒันาทกัษะนาฏศิลป์ไทย ดา้นภาษา

ท่าทางนาฏศิลป์ ดา้นนาฏยศพัท์ ดา้นการตีบทและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัทกัษะนาฏศิลป์ไทยทั้ง 3 
ดา้น โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนรูบริคแบบแยกส่วน (Analytic Rubric)  

 2. น าแบบวดัทกัษะนาฏศิลป์ไทย ดา้นภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย จ านวน 6 ขอ้ ดา้นนาฏยศพัท์ 
จ  านวน 6 ขอ้ และดา้นการตีบท จ านวน 6 ขอ้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ใช้การเลือกแบบเจาะจง 
ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิชานาฏศิลป์ไทย 2 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 1 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จากนั้นน าผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) พบวา่ผลการประเมินทุกรายการมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 1.00  

 3.น าคะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการประเมินโดยครูวิชานาฏศิลป์ไทยทั้ง 2 ท่าน ไปวิเคราะห์
หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรหาค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของเพียร์สัน (Pearson) พบวา่ แบบวดั
ทกัษะปฏิบติันาฏศิลป์ไทยดา้นภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย มีค่าความเช่ือมัน่ 1.00  
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 4. น าคะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการประเมินโดยครูวิชานาฏศิลป์ไทยทั้ง 2 ท่าน ไปวิเคราะห์
หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรหาค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของเพียร์สัน (Pearson) พบวา่ แบบวดั
ทกัษะปฏิบติันาฏศิลป์ไทย ดา้นนาฏยศพัท ์มีค่าความเช่ือมัน่ 0.76  

 5.น าคะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการประเมินโดยครูวิชานาฏศิลป์ไทยทั้ง 2 ท่าน ไปวิเคราะห์
หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรหาค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของเพียร์สัน (สมนึก ภทัทิยธณี , 2551 
, น.85) พบว่า แบบวดัทกัษะปฏิบติันาฏศิลป์ไทย ด้านการตีบท มีค่าความเช่ือมัน่ 0.80 น าแบบวดัทกัษะ
นาฏศิลป์ไทยท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไปทดลองใชก้บักลุ่ม 

3. แบบวดัทกัษะความคิดสร้างสรรค์ 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการสร้างแบบวดัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์

การสร้างแบบวดัทกัษะความคิดสร้างสรรคต์ามแนวคิดของกิลฟอร์ด จ านวน 8 ขอ้ โดยก าหนดประเด็นการ
ประเมินเป็น 4 ด้าน คือ 1)คิดริเร่ิม 2)คิดคล่องแคล่ว 3)คิดยืดหยุ่น และ4)คิดละเอียดลออ พบว่า ผลการ
ประเมินทุกรายการมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 1.00 น าไปทดลองใช ้(Try - out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 2 ท่ีเคยเรียนวชิานาฏศิลป์ไทยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน  

 2. จากนั้นน าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรหาค่าสหสัมพนัธ์ 
(Correlation) ของเพียร์สัน (Pearson)พบวา่การวดัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ตามแนวคิดของเดวส์ีมีค่าความ
เช่ือมัน่ 0.89 จากนั้น น าแบบวดัทกัษะความคิดสร้างสรรคไ์ปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  

4.แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิานาฏศิลป์ไทย  
 1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา 

ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการสร้างขอ้สอบแบบปรนยั ชนิด 3 ตวัเลือก จ านวน 24 ขอ้ 
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิ หรือไม่ตอบให ้0 คะแนน  

 2. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ จากนั้นน าผลการวดัและการประเมินของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) พบวา่ มีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67-1.00 จ านวน 
16 ขอ้ และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  

 3. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิานาฏศิลป์ไทย ไปทดลองใช ้(Try - out) กบันกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ ท่ีเคยเรียนวชิานาฏศิลป์ไทย  

 4. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย มาวิเคราะห์รายขอ้ เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ โดยการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ซ่ึงก าหนดค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 
– 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขั้นไป พบว่าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความยากง่าย (p) 
ระหว่าง 0.40-0.76 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.62-0.95 ไดข้อ้สอบที่ใช้ได ้ไปวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบั โดยใช้สูตร KR – 20 พบว่า แบบวดัมีค่าความเช่ือมัน่ 0.88 ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง 
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5. แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี  
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ สร้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 
ระดบั (Rating Scale) จ  านวน 10 ขอ้  

 2. น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเหมาะสม จากนั้นด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า  

 3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเพื่อประเมินความสอดคลอ้ง(IOC) 
พบวา่ ผลการประเมิน 10 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67-1.00 

 4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นทั้ งฉบับ โดยใช้สูตรหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา พบวา่ แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ 0.80 และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้ิจยัช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้และอธิบายวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ให้กบั
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง 

 2. ท าการทดสอบก่อนเรียน(Pre - test) ด้วยแบบวดัทกัษะนาฏศิลป์ แบบวดัทกัษะความคิด
สร้างสรรค ์และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไทยกบักลุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้วลาใช ้2 ชัว่โมง  

 3. ผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทยตามแนวคิดของเดวีส์กบักลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้
เวลาในการจดัการเรียนรู้ 24 ชัว่โมง 

 4. ท าการทดสอบหลังเรียน(Post - test) ด้วยแบบวดัทกัษะนาฏศิลป์ แบบวดัทกัษะความคิด
สร้างสรรค์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไทย และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ โดยใชเ้วลาทดสอบ 2 ชัว่โมง  

 5. น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากแบบวดัทั้งหมดมาวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบคะแนนทกัษะนาฏศิลป์ไทย ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย 

ตามแนวคิดของเดวส์ี โดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent sample) 
 2. เปรียบเทียบคะแนนทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วชิานาฏศิลป์

ไทย ตามแนวคิดของเดวส์ี โดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent sample)  
 3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์

ไทย ตามแนวคิดของเดวส์ี โดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent sample)  
 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชา

นาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิดของเดวส์ีกบัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยการทดสอบค่าที (One Sample t-test)  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะนาฏศิลป์ไทย ก่อนและหลัง การจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิดของเดวส์ี  
ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะนาฏศิลป์ไทยดา้นภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย ก่อนและหลงั 
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี 

คะแนน N คะแนนเต็ม  X S.D. ∑D ∑D² df t p 

ก่อนเรียน 30 12 2.50 0.51 166 1080 29 12.84** .00 
หลงัเรียน 30 12 8.03 2.43 

** p < .01 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ มีคะแนน

ทกัษะนาฏศิลป์ไทยดา้นภาษาท่าทางนาฏศิลป์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะนาฏศิลป์ไทย ดา้นนาฏยศพัท ์ก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้
ตามแนวคิดของเดวส์ี  

คะแนน N คะแนนเต็ม  X S.D. ∑D ∑D² df t p 

ก่อนเรียน 30 12 2.33 0.48 256 65536 29 54.32** .00 
หลงัเรียน 30 12 10.87 0.87 

** p < .01 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า หลงัจากนักเรียนได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ มีคะแนนทกัษะ

นาฏศิลป์ไทย ดา้นนาฏยศพัท ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะนาฏศิลป์ไทย ดา้นการตีบท ก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้
ตามแนวคิดของเดวส์ี  

คะแนน N คะแนนเต็ม  X S.D. ∑D ∑D² df t p 

ก่อนเรียน 30 12 1.70 0.70 234 1922 29 23.38** .00 
หลงัเรียน 30 12 9.50 2.07 

** p < .01  
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าหลงันักเรียนได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ มีคะแนน

ทกัษะนาฏศิลป์ไทย ดา้นการตีบท หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที ่4.5 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะนาฏศิลป์ไทยทั้ง 3 ดา้น ก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้
ตามแนวคิดของเดวส์ี  

คะแนน N คะแนนเต็ม  X S.D. ∑D ∑D² df t p 

ก่อนเรียน 30 36 6.53 0.78 654 14626 29 33.21** .00 
หลงัเรียน 30 36 28.33 4.00 

** p < .01 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ มีคะแนนทกัษะ

นาฏศิลป์ไทยทั้ง 3 ดา้น หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลัง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของเดวส์ี 
ตารางที่ 4.6 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะความคิดสร้างสรรค์  ก่อนและหลงัได้รับการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี 

คะแนน N คะแนนเต็ม  X S.D. ∑D ∑D² df t p 

ก่อนเรียน 30 16 2.46 1.25 283 2789 29 25.46** .00 
หลงัเรียน 30 16 11.90 2.30 

** p < .01  
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ มีคะแนนทกัษะ

ความคิดสร้างสรรค ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ตอนที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเด
วส์ี 
ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของเดวส์ี 

คะแนน N คะแนนเต็ม  X S.D. ∑D ∑D² df t p 

ก่อนเรียน 30 16 3.53 1.20 336 3842 29 37.21** .00 
หลงัเรียน 30 16 14.73 1.26 

** p < .01 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ นกัเรียนมีคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 
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ตอนที ่4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ 
และท าการทดสอบสมมติฐานข้อที ่4 โดยใช้การทดสอบค่าทางสถิติท ี(One Sample t-test)  
 
องค์ประกอบของความพงึพอใจต่อ
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แต่ละด้าน 

X  S.D. ระดับ
ความเห็น 

คะแนน 
เกณฑ์ 

t p 

1. ดา้นเน้ือหา 2.82 0.33 มาก 2.34 7.80** .00 
2. ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 2.90 0.19 มาก 2.34 15.83** .00 

รวม 2.87 0.23 มาก 2.34 12.10** .00 
** p < .01 
 ตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผลค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเด
วส์ี อยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 
สรุปผลการวจัิย 

1.ทกัษะปฏิบติัทางนาฏศิลป์ไทย ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์  
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2.ความคิดสร้างสรรค ์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี สูงกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ สูงกวา่
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4.ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ อยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

 1.ทกัษะทางนาฏศิลป์ไทยของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์  สูงกวา่
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลวิจยัเป็นตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการเรียงล าดับเป็นขั้นตอนโดยการเรียนรู้จาก
ง่ายไปหายากและการปฏิบติัทกัษะยอ่ยๆ ซ ้ าๆ เร่ิมจากดูการสาธิตแลว้ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะยอ่ยๆให้ได้
ก่อน แลว้น าทกัษะยอ่ยๆเหล่านั้น มาผสมผสานให้เกิดการพฒันาเป็นทกัษะท่ีสมบูรณ์อยา่งช านาญ ถูกตอ้ง 
คล่องแคล่ว และจะมีการประเมินทกัษะอยา่งชดัเจน จึงท าให้นกัเรียนมีความเขา้ใจทกัษะนาฏศิลป์ไทยและ
เน้ือหาท่ีเรียนไดอ้ยา่งละเอียดเป็นอยา่งดี จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีพฒันาการดา้นทกัษะปฏิบติัทางนาฏศิลป์ไทย
สูงข้ึน สอดคลอ้งกบั สุชณัชา รักยินดีและณัฐรดี ผลผลาหาร (2557) กล่าวว่า ทกัษะปฏิบติัเป็นการพฒันา
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ความสามารถของนกัเรียนใหเ้กิดความช านาญในการปฏิบติักิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ซ่ึงจะตอ้ง ฝึกบ่อยๆ ท า
มากๆ มีการท าซ ้ าๆ อยูเ่ป็นประจ าและท าอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ สอดคลอ้งกบั อภิชาต อนุกูลเวช (2551,น.
64) กล่าวว่า ทกัษะปฏิบติั คือ ความสามารถ ความช านาญของกล้ามเน้ือท่ีกระท าออกมาอย่างถูกต้อง 
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และตอ้งอาศยัการฝึกหดัอยา่งเหมาะสม จึงจะส่งผลให้นกัเรียนเกิดความช านาญในการ
ปฏิบติั สอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี(2547,น.308) กล่าววา่ ทกัษะปฏิบติัเป็นการสอนท่ีให้นกัเรียนสามารถ
ท าตามขั้นตอนและให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะปฏิบติั จนส่งผลท าให้นกัเรียนเกิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัได้
เป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั สุวิทย ์พรหมหมวก (2556,น.บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ผลการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนทกัษะปฏิบัติของเดวีส์(Davies) ท่ีมีต่อทกัษะปฏิบติัการละเล่นในท้องถ่ินและความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ ทกัษะ
ปฏิบติัการละเล่นในทอ้งถ่ินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบติัของเดวส์ี(Davies) สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 2.ทกัษะความคิดสร้างสรรค์ ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ สูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 ซ่ึงผลการวจิยัเป็นตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ มีกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน
กิจกรรมตามจินตนาการท่ีหลากหลาย พฒันาทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวา เช่น ให้นกัเรียนท าท่าเลียนแบบ
สัตวต์ามจินตนาการของนกัเรียน แสดงบทบาทสมมติตามจินตนาการและสร้างสรรค์ท่าร าประกอบเพลง
ตามจินตนาการของนกัเรียน ครูจะค่อยให้ค  าแนะน ามีการตั้งค  าถามให้นกัเรียนคน้ควา้หาค าตอบ เพื่อให้
นกัเรียนเกิดการคิดจินตนาการจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้ หรือจากประสบการณ์เดิมท่ีเกิดข้ึนเองของนกัเรียน ให้
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง และมีอิสระในการคิดสร้างสรรค ์ส่งผลให้นกัเรียนมีพฒันาการ
ทางดา้นทกัษะความคิดสร้างสรรค์ท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบั อารี พนัธ์มณี (2543,น.71) ท่ีกล่าวว่า ความคิด
สร้างสรรค ์มีอยูใ่นกิจกรรมการเคล่ือนไหว กิจกรรมดา้นนาฏศิลป์ไทย การเลียนแบบ การร้องเพลง การแต่ง
กาย การเตน้ ทุกชนิดซ่ึงทั้งหมดน้ีมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบั 
ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ (2546 ,น.28) ท่ีกล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เป็นความสามารถของ
กระบวนการทางสมองท่ีคิดไดห้ลายทิศทาง หลายแง่มุม คิดไดแ้ปลกใหม่ตามจินตนาการหรือประสบการณ์
เดิมของนกัเรียนท่ีมีอยู ่อนัน าไปสู่การคิดและเช่ือมโยงผสมผสานให้เกิดส่ิงใหม่ และสอดคลอ้งกบั ดวงพร 
พิทักษ์วงศ์ (2546,น.10) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนั้น สามารถพฒันาได้ โดยการจดั
ประสบการณ์ท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกอยา่งอิสระ สัมผสัส่ิงแปลกใหม่เพื่อสร้างผลงานท่ีไม่ซ ้ าแบบ
ใครตามประสบการณ์เดิมและจินตนาการของนกัเรียนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษมณี พุกหน้า 
(2555,น.บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ทกัษะปฏิบติัซิมพซ์นัเสริมดว้ยเทคนิคระดม
สมองต่อทกัษะปฏิบติังาน ผลงานความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระงานประดิษฐ์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ทกัษะ
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ปฏิบติัของซิมพซ์นัเสริมดว้ยเทคนิคระดมสมอง มีคะแนนผลงานความคิดสร้างสรรค์โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อย
ละ 81.50  

 3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี สูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลการวจิยัเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ความส าคญัเป็นล าดบัขั้นตอน
เก่ียวกบัทกัษะปฏิบติั ท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหารายละเอียดของวิชานาฏศิลป์
ไทยท่ีประกอบไปดว้ย ภาษาท่า นาฏยศพัท ์การตีบท และความคิดสร้างสรรค์ไดดี้ จนส่งผลให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ในทกัษะปฏิบติัท่ีดี และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี (2545) 
กล่าวว่า การเรียนทกัษะปฏิบติัเดวีส์นั้น จะช่วยพฒันาความสามารถด้านทกัษะปฏิบติั โดยการฝึกทกัษะ
ปฏิบติัยอ่ยๆเหล่านั้นไดก่้อนแลว้ค่อยเช่ือมโยงต่อกนัเป็นทกัษะใหญ่ จะช่วยให้นกัเรียนประสบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไดดี้และรวดเร็วยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบั อารยา เล่ียงสกุล(2559) กล่าววา่ การเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะ
ปฏิบติัตามแนวคิดของเดวีส์ เป็นการจดักิจกรรมท่ีเนน้ทกัษะปฏิบติั โดยฝึกให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัจริงตาม
ขั้นตอนอยา่งต่อเน่ืองและเนน้ทกัษะปฏิบติัของนกัเรียนเป็นส าคญั โดยการฝึกปฏิบติัทกัษะหลายๆ คร้ังจน
เกิดความช านาญ จึงส่งผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นวตัมน สุทธิศกัดา (2558, น.บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ผลการใช้ชุดฝึกท่ีส่งเสริมทกัษะปฏิบติัของเดวีส์ เร่ือง 
การใชโ้ปรแกรม Paint ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ร้อย
ละ 66.73 และสอดคล้องกบัทศันีย ์สุอาราม (2560,น.บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์ ท่ีมีต่อทกัษะกระบวนการท างาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนทกัษะปฏิบติัของเดวีส์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 4.ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผลการวิจยั
เป็นตามสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวส์ี ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ด
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ตามจินตนาการอย่างอิสระและจากประสบการณ์เดิมท่ีมี จะมีการประเมินผลการ
เรียนรู้ทกัษะปฏิบติั ทกัษะความคิดสร้างสรรคแ์ละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจ
ในเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน และมีการจดักิจกรรมท่ีท าให้นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ทางความคิดสร้างสรรค ์
ท าให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนานและชอบในการเรียนรู้เป็นอยา่งดี จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีความพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเชลล่ี และ เมนาร์ด ดบับริล (Shelly, Maynard W, 1971, p.9) กล่าววา่ 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกเม่ือเกิดข้ึนแลว้ท าใหเ้กิดความสุข สอดคลอ้งกบักลัยา ทองอว้น (2552:34) กล่าว
วา่ ความพึงพอใจ คือความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติท่ีดีของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ทกัษะปฏิบติัในเชิงบวก 
เป็นความรู้สึกชอบ และพอใจในการปฏิบติักิจกรรมการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นวตัมน สุทธิ
ศักดา (2558, น.บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ผลการใช้ชุดฝึกท่ีส่งเสริมทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ือง การใช้
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โปรแกรม Paint ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกท่ีส่งเสริมทกัษะปฏิบติัวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใชรู้ปแบบการฝึกทกัษะ
ปฏิบติัของเดวส์ี เร่ือง การใชโ้ปรแกรม Paint มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูและผูบ้ริหารควรมีนโยบายในการสนับสนุนต่อการพฒันาทักษะนาฏศิลป์ไทยและ
ความคิดสร้างสรรค ์ตามแนวคิดของเดวส์ี 

2. ควรน าวิธีการและผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชา นาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิดของเดวีส์ ไป
ประยกุตใ์ชก้บัวชิาอ่ืนๆ นอกเหนือจากวชิานาฏศิลป์ไทย เพื่อศึกษาประสิทธิผลของทกัษะปฏิบติัในการเรียน 
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