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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย เพือ่ 1) เพือ่พฒันาชดุการเรยีนรูก้ารแสดงนาฏศลิปพ์ืน้บ้านตาม

แนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารำา นักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพือ่ศกึษาดชันีประสทิธผิลของชดุการเรยีนรู ้ 
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านตามแนวคิด
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 4) เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารำา ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
การเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำาเภอสุวรรณภูมิ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนจำานวน 39 คน ได้มาโดยการเลือก 
แบบเจาะจง เป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนแบบคละความ สามารถเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ ชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน แผนการจัดการ
เรียนรู้ประกอบกอบการใช้ชุดการเรียนรู้ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารำา แบบวัดบุคลิกภาพ
การปฏิบัติท่ารำา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. ผลการพฒันาชดุการเรยีนรูก้ารแสดงนาฏศลิปพ์ืน้บา้น ตามแนวคดิทกัษะปฏบิตัขิองซมิพซั์น  
ท่ีส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารำา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มี
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ประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.51/87 .05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของ
ซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารำา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ค่าเท่ากับ 0.8143 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.43

3. บุคลิกภาพ และความคิดสร้างสรรค์การปปฏิบัติท่ารำาของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้การ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองด้าน

คำ�สำ�คัญ: แนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน บุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์

Abstract
The research purposes were: 1) to develop inventive Thai folk dance learning series 

by using Simpsons for Mattayomsuksa 3 that effective basis on 80/80, 2) to investigate 
the effectiveness index of folk dance learning series based on Simpsons’ practical skills, 
3) to investigate the personality of students learning by using traditional folk dance learning  
package based on the Simpsons’ practical skill concept, and 4) to study the dancing  
creativity of the students who study by using the traditional folk dance learning packages 
in the dance learning series. The samples were 39 students from Mattayomsuksa 3/6 of 
Suwannaphumpittayapaisarn School, Roi-Et Secondary Educational Service Area Office 
27 in the first semester of 2016, to obtained by sampling from using purposive sampling. 
To collect the data by using the folk dance learning series based on Simpsons’ practical 
skills concept, lesson plan for using the folk dance learning series. Creative and personality  
measurement from. To describe statistics using percentage, average and standard  
deviation.

The research finding are summarized as follows:

1. The result of the development of the series of learning activities on folk dance 
performances based on Simpsons’ practical skills concept to encourage personality and  
creativity of the dancing action for Mathayomsuksa 3 students had an efficiency of 92.51/87 
.05, which was more than the 80/80 criterion.

2. The Effectiveness Index of the series of learning activities on folk dance  
performances based on Simpsons’ practical skills concept to encourage personality and 
creativity of the dancing action for Mattayomsuksa 3 students were 0.8143 or with the  
percentile at 81.4.
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3. The personality and dancing creativity of the students who learned with the series 
of learning activities on folk dance performances based on Simpsons’ practical skills were 
both at the most.

Keywords: The practice skills theory of the simpsons, personality, creativity thinking

บทนำา
ประเทศไทยนับเป็นชาติหนึ่งท่ีได้รับการ

ยอมรบัวา่มีขนบธรรมเนียม วฒันธรรมประเพณีอนั
งดงามมนีาฏศลิปแ์ละการละคร อนัเปน็เอกลกัษณ์
เฉพาะมคีวามประณตีงดงาม นาฏศิลป ์นบัวา่เปน็
ศลิปะท่ีโดดเดน่ทีส่ดุ แสดงถงึความเปน็อารยธรรม
อันรุ่งเรือง และความมั่นคงของชาติที่ได้สืบทอด
ต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล นอกจากนาฏศิลป์
จะมีคุณค่าในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
และแสดงถึงอารยธรรมที่รุ่งเรืองแล้ว นาฏศิลป์
ยังมีประโยชน์สำาหรับผู้ที่ได้เรียนรู้ นั่นเป็นเพราะ
ว่าการเรียนนาฏศิลป์ เป็นการใช้อวัยวะทุกส่วน
ของร่างกายในการเคลื่อนไหวและท่าทางต่างๆ 
ของนาฏศิลป์ไทยมีท่วงทีคล้ายท่าฤาษีดัดตน  
จึงส่งผลให้ผู้ที่ได้ฝึกหัดเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์  
มจีติใจร่าเรงิแจม่ใส และมบีคุลกิภาพทีด่ ี(กาญจนา 
อนิทรสนุานนท ์และ รจุ ีศรสีมบตั,ิ 2552: 3) ดงันัน้  
การจัดการเรียนรู้ในสาระนาฏศิลป์น้ัน มีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องเน้นด้านทักษะการ
ปฏิบัติจริงให้มากที่สุด เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
ความชำานาญในทักษะท่ีเรียนรู้และสามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้ หรือนำาไปแสดงออกในทางที่ถูก
ต้อง แต่ในปัจจุบันการเรียนการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่
ควร (โรงเรียนสวุรรณภมูพิิทยไพศาล, 2559: 39) 
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนยังคงเน้นการ
สอนทีค่รบูอกกฎเกณฑห์รอื ลอกเลยีนแบบทา่ทาง
ของครทูีส่าธติใหน้กัเรยีนดูทำาให้นักเรียนไมม่คีวาม

เชื่อม่ันในตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนเสียบุคลิกภาพ
ในการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น 
กิริยาอาการ เดิน นั่ง ยืน และอีกประการหนึ่งคือ  
ผู้เรียนไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ใน
การประดษิฐท์า่รำา ซึง่จากขอ้มลูดงักลา่วสะทอ้นให้
เหน็วา่ วธิกีารสอนโดยคร ูทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูถ้า่ยทอด
ความรู้และนักเรียนทำาหน้าที่เป็นผู้รับ มุ่งเน้นแต่
เนื้อหาโดยไม่สนใจพื้นฐาน ความรู้เดิมหรือความ
ต้องการของนักเรียน รวมทั้งไม่คำานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลให้นักเรียนเกิดความ
เบื่อหน่าย ขาดความสุข ขาดจินตนาการในการ
เรียน มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชานาฏศิลป์ นักเรียนจึง
ไม่สนใจการเรียนเพราะมองไม่เห็นประโยชน์ที่
ได้รับจากการเรียน เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว
หรือไม่เห็นโอกาสที่จะได้ใช้จริง ดังนั้น รูปแบบ
การเรยีนการสอนทีเ่นน้การพฒันาทกัษะพิสยัจึงมี
ความสำาคญัอยา่งมากตอ่การจดัการเรยีนการสอน
นาฏศิลป์ ที่ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ (2545: 41) ผู้วิจัยจึงได้นำา 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนา 
ทกัษะปฏบิตัขิองซมิพซ์นั มาประยกุตใ์ชใ้นการเรยีน 
การสอนนาฎศิลป์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดการ
เรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิด
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
หลายด้าน กล่าวคือ ชุดการเรียนรู้ เป็นเรื่อง
ราวเก่ียวกับชุมชนของผู้เรียนที่เร้าความสนใจ
และกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  
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โดยเฉพาะครูผู้สอนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียม
การสอนล่วงหน้าหรือในกรณีครูขาด ครูคนอื่น
สามารถสอนแทนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เนื้อหาวิชา
อยูใ่นชดุการเรยีนรู้เรยีบรอ้ยแล้ว และเรยีงลำาดับไว้
เป็นหมวดหมู่สามารถหยิบไปใช้ได้ทันที นักเรียน
สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสามารถ 
ฝึกปฏิบัติได้เป็นขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากชุดการเรียนรู้ที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ
มาแล้ว (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2547: 117) 
นอกจากนั้น ชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้าน ได้รับการพัฒนาในด้านการส่งเสริม
บุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อันจะทำาให้ผู้เรียนจะได้รับ
การส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียนให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้การแสดง

นาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบั ติ
ของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิด
สร้างสรรค์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุด
การเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตาม
แนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน สำาหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

3. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพ และความคิด
สร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารำา ของนักเรียนที่เรียน
ด้วยชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน  
ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประกอบด้วย 

1 . 1  ประชากร  ได้ แก่  นั ก เ รี ยน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนสุวรรณภูมิ  
พิทยไพศาล อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 
ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2560 จำานวน 12 หอ้ง 
จำานวนนักเรียนทั้งหมด 352 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนสุวรรณภูมิ  
พทิยไพศาล อำาเภอสวุรรณภมู ิสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 จำานวน 1 ห้อง คือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 มีนักเรียนจำานวน 39 
คน ได้มาโดย การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนแบบคละ
ความสามารถ

2. เนื้อหาที่ใช้วิจัย

เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระที่ 3 นาฏศิลป์ เรื่องฟ้อนสักการะพระรัต
นวงษา (ท้าวเซียง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. ตัวแปรของการวิจัย ประกอบด้วย

3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ 
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและ 
ความคิดสร้างสรรค์

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

 3.2.1 บุคลิกภาพ 

 3.2.2 ความคิดสร้างสรรค์ 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

คือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้
เวลาในการจัดการเรียนรู้ 16 ชั่วโมง

วิธีดำาเนินการวิจัย
ระยะที ่1 การพฒันาและหาคณุภาพของ

นวัตกรรม
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1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
มบีทบาทในการใหข้อ้ชีแ้นะ คำาแนะนำา และประเมนิ 
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ 1) ชุด
การเรยีนรูก้ารแสดงนาฏศลิปพ้ื์นบา้น ตามแนวคดิ
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน และ 2) แผนการจัดการ
เรียนรูป้ระกอบกอบการใช้ชุดการเรยีนรู ้ได้มาโดย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แกค่ร ู
หรอืศกึษานิเทศก์ ทีจ่บการศกึษาระดับปรญิญาโท
ข้ึนไป ดา้นการบรหิารการศกึษา ด้านหลกัสูตรและ
การสอน ด้านจิตวทิยา และด้านการสอนนาฏศลิป ์
หรือครู ผู้สอนที่มีวิทยฐานะชำานาญการพิเศษ 
ขึ้นไปประสบการณ์ด้านการบริหารงานหลักสูตร
ในสถานศึกษา หรือปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำานวน 5 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล ได้แก่  
แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน  
ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันมีลักษณะ
เปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแบบ 
ของลิเคิร์ท แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ 
การใชช้ดุการเรยีนรู ้ใช้แบบประเมนิมลีกัษณะเปน็
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ 
ของลเิคร์ิท ดงันี ้เหมาะสมมากทีสุ่ด เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย เหมาะสม 
น้อยที่สุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน เป็นแบบ
ทดสอบแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จำานวน 40 ขอ้

3. การรวบรวมข้อมูล 

3.1 ดำาเนินการประสานติดต่อ นัดหมาย 
กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
ชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตาม
แนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน พร้อมด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดการเรียนรู้  
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน
บุคลิกภาพ     

3.2 นำาแบบสอบถามพร้อมหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเก็บคืน 
ด้วยตนเอง

4. การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยนำาแบบ
ประเมินมาหาค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป โดยหา ค่าเฉล่ีย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินของ
เครื่องมือในการวิจัย

ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้นวัตกรรม

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1 . 1  ประชากร  ไ ด้ แก่  นั ก เ รี ยน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนสุวรรณภูมิ  
พทิยไพศาล อำาเภอสวุรรณภมู ิสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 จำานวนนักเรียนทั้งหมด 352 
คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนสุวรรณภูมิ 
พทิยไพศาล อำาเภอสวุรรณภมู ิสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 นกัเรียนจำานวน 39 
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนแบบคละ
ความสามารถ

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ   
 2.1 ชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์ 
พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ 
การใช้ชุดการเรียนรู้ การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน จำานวน 8 
แผน

2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เป็นแบบปรนัย 40 ข้อ 4 ตัวเลือก
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2.4 แบบประเมินบุคลิกภาพ

2.5 แบบประเมินวัดความคิดสร้างสรรค์
การปฏิบัติท่ารำา 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ 
ดำาเนินการ เก็บข้อมูลด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง
โดยประสานเรื่อง วัน เวลา สถานที่ และนำาข้อมูล
ทีไ่ดจ้ากมาวเิคราะหข์อ้มลู โดยนำาแบบประเมนิมา
หาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของแบบประเมิน

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ เร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู้การ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิด
สรา้งสรรคก์ารปฏบิตัทิา่รำา นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 ดังนี้ 

เลขที่

คะแนนจ�กก�รทำ�กิจกรรมระหว่�งเรียนด้วย ชุดก�รเรียนรู้ก�รแสดงน�ฏศิลป์พื้นบ้�น 
ต�มแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมบุคลิกภ�พและคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

ก�รปฏิบัติท่�รำ� นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษ�ปีที่ 3
รวม 

 (240) 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8

รวม 1091 1092 1111 1057 1086 1077 1113 1032 8659

เฉลี่ย 27.97 28.00 28.49 27.10 27.85 27.62 28.54 26.46 222.03

S.D 0.80 0.00 0.76 2.19 0.93 0.81 0.71 2.98 5.40

ร้อยละ 93.25 93.33 94.96 90.34 92.82 92 .05 95.13 88.21 92.51

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการจัดการ
เรียนรู้ชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 
ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริม
บุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์การปฏิบัติ
ท่ารำา สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก
คะแนนทักษะระหว่างเรียนการปฏิบัติท่ารำาหรือ

ทำากิจกรรม (20) และคะแนนการทำาแบบทดสอบ
ย่อยหลังเรียนด้วยชุดการเรียนแต่ละชุดๆ ละ 30 
240 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 222.03 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 240 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
92.51 ดังนั้น E

1
 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.51
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ต�ร�งที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้การแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิด
สร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารำา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คะแนนรวมนักเรียนทุกคน

ก�รทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน
 (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

รวม 472 1358

เฉลี่ย 12.10 34.82

S.D. 1.83 0.90

ร้อยละ 30.26 87 .05

 จากตารางที่  2  พบว่ า  นัก เ รี ยน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 12.10 จากคะแนนเต็ม 

40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30.26 และคะแนน
เฉลีย่จากการทดสอบหลงัเรยีนเทา่กบั 34.89 จาก 
คะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.05

ต�ร�งที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารำา สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ตามเกณฑ์ 80 / 80

ชุด
กิจกรรม

n

ประสิทธิภ�พกระบวนก�ร 
E

1

ประสิทธิภ�พของผลลัพธ์  
E

2 E
1
/E

2

∑X A E
1

∑F B E
2

ชุดที่ 1 – 8 39 8659 240 92.51 1358 40 87 .05 92.51/87 .05

 จากตารางที่ 3 แสดงว่า จากการใช้ 
ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง การพฒันาชดุการเรยีนรู ้
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะ
ปฏิบัติของซิมพซั์น ทีส่ง่เสรมิบุคลิกภาพและความ
คิดสร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารำา สำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 - 8 ได้คะแนนจาก 
คะแนนทักษะระหว่างเรียนการปฏิบัติท่ารำา 
หรือทำากิจกรรม (20) และคะแนนการทำาแบบ
ทดสอบย่อยหลังเรียนด้วยชุดการเรียนแต่ละ
ชุด (10) รวม 30 คะแนน รวม 8659 คะแนน  

คิดเป็นร้อยละ 92.51 และจากการทำาแบบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียน ได้คะแนน
รวม 1358 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.05 ดังนั้น
แสดงว่าชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริม 
บุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์การปฏิบัติ 
ทา่รำา นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 มปีระสทิธภิาพ 
(E

1
/E

2
) เท่ากับ 92.51/87.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 

ที่กำาหนดไว้ที่ 80/80
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ต�ร�งที่ 4 ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารำา นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำ�นวนนักเรียน
ผลรวมของคะแนน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

39 472 1358 0.8143

จากตารางที่ 4 พบว่า ดัชนีประสิทธิผล
ของชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 
ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริม

บคุลกิภาพและความคดิสรา้งสรรคก์ารปฏบัิตทิา่รำา 
สำาหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 มคีา่ 0.8143 
หรือคิดเป็นร้อยละ 81.43

ต�ร�งที่ 5 ผลการศึกษาบุคลิกภาพของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
ตามแนวคดิทกัษะปฏิบติัของซมิพ์ซนั ทีส่่งเสรมิบคุลกิภาพและความคดิสรา้งสรรคก์ารปฏบิตั ิ
ท่ารำา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บุคลิกภ�พก�รปฏิบัติท่�รำ� n
คะแนน

เต็ม
คะแนนบุคลิกภ�พ

ก�รปฏิบัติท่�รำ�หลังเรียน

รำาได้ลงจังหวะได้ 39 20 17.85

ท่ารำาตรงกับคำาร้องได้ 39 20 18.18

การแสดงอารมณ์ทางสีหน้า แววตาได้ 39 20 17.72

ลีลาท่ารำางดงามแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านได้ 39 20 17.28

เครื่องแต่งกายเหมาะสมได้  39 20 17.64

ความกล้าแสดงออกได้ 39 20 18.23

ความสวยงามอ่อนช้อยปฏิบัติท่ารำาถูกต้องตามจังหวะ 39 20 17.87

กริยา มรรยาทเรียบร้อย ชวนมอง 39 20 17.28

ใบหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใสเสมอ 39 20 17.44

รู้จักควบคุมอารมณ์ 39 20 19.90

ไม่แสดงกริยาที่ไม่สุภาพ ก้าวร้าว 39 20 19.97

การ เดิน นั่ง ยืน เหมาะสม ดูดี 39 20 17.85

เฉลี่ย 18.10
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จากตารางที่ 5 แสดงคะแนน ค่าเฉลี่ย
คะแนนบุคลิกภาพการปฏิบัติท่ารำาของนักเรียนที่
เรยีนดว้ยชดุ การเรยีนรูก้ารแสดงนาฏศลิปพ้ื์นบา้น 
ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริม

บคุลกิภาพและความคดิสรา้งสรรคก์ารปฏบัิตทิา่รำา 
นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 รวมเฉลี่ย 18.10 
อยู่ในระดับมากที่สุด

ต�ร�งที่ 6 แสดงผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้การแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิด
สร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารำา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คว�มคิดสร้�งสรรค์ก�รปฏิบัติท่�รำ� n คะแนนเต็ม
คะแนนคว�มคิดสร้�งสรรค์ก�ร

ปฏิบัติท่�รำ�หลังเรียน

ความคิดริเริ่ม น่าสนใจ 39 20 17.36

ความประณีต ละเอียดลออ 39 20 17.95

ความกล้าแสดงออกได้ 39 20 18.33

องค์ประกอบท่ารำาที่สมบูรณ์ 39 20 17.69

รวม 17.83

จากตารางที่  6 แสดงว่า ความคิด
สร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารำาของนักเรียนที่เรียน
ด้วยชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 
ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริม
บุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์การปฏิบัติ 
ท่ารำา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมเฉลี่ย 
17.83 อยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้การแสดง

นาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบั ติ
ของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิด
สรา้งสรรคก์ารปฏบิติัท่ารำา นักเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) 

เทา่กบั 92.51/87 .05 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้
ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ทีก่ำาหนดไว ้ทีเ่ปน็เช่นน้ีเพราะ การ
ฝึกทกัษะเปน็เรือ่งทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัพัฒนาการ

ทางกายของผู้เรียน เป็นความสามารถในการ
ประสานการทำางานของกล้ามเนื้อหรือร่างกาย
ในการทำางานที่มีความซับซ้อน และต้องอาศัย
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลายๆ ส่วน  
การทำางานดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสั่งงาน 
ของสมอง ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่ 
เกิดข้ึน ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการ
ฝึกฝน ซ่ึงหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้ว จะเกิด
ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเช่ียวชาญ 
ชำานาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรม
หรอืการกระทำาสามารถสงัเกตไดจ้ากความรวดเรว็ 
ความแม่นยำา ความเร็วหรือความราบรื่นในการ 
จัดการ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาความคิด 
สร้างสรรค์ และความอดทนให้เกิดขึ้นในตัว 
ผู้เรียนด้วย กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามทักษะ 
ปฏิบัติของซิมพ์ซัน สรุปได้ว่า เป็นกระบวนการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะการปฏบิติังานโดยใชก้ารฝกึฝน  
การประสานงานของกล้ามเนื้อ หรือร่างกาย ใน



Journal of Education, Mahasarakham University 99 Volume 13 Number 3 July-September 2019 

งานวิจัยครั้งนี้ครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่
จะกระทำา โดยการสังเกตอย่างตั้งใจกระตุ้นให้
นักเรียนมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน นักเรียน
ปฏบิตัติามทีค่รสูาธติใหดู้ แล้วครูปลอ่ยใหนั้กเรยีน
ลงมือกระทำาเองและฝึกให้เกิดความคล่องแคล่ว 
ชำานาญ เม่ือนักเรียนปฏิบัติได้แล้วก็ให้นักเรียน 
ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นและประยุกต์ให้ เกิด 
ความคิดใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ให้นักเรียนกระทำาตามที่นักเรียนออกแบบหรือ
เป็นไปตามที่ตนต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของจำาเนียร หาญชัยภูมิ (2554: 312) ได้
ศึกษาเรื่องการร้อยลูกปัด กลุ่มสาระการเรียน
รู้ศิลปะ สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
พฒันาทกัษะปฏบัิตขิองซมิพ์ซนั ผลการวิจยัพบวา่  
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการ
เรยีนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทกัษะ ปฏิบตัิ
ของซิมพ์ซัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  
สูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 3) ทักษะการปฏิบัติงาน โดย
ใช้รูปแบบ การเรียนการสอนตามแนวคิดการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันสูงกว่าการเรียน
แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
4) เจตคติต่อการเรยีนศลิปะ โดยใชร้ปูแบบการเรยีน
การสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของ 
ซมิพซ์นั สงูกว่าการเรยีนแบบปกติอย่างมนัียสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะ
ปฏิบัติของซิมพซั์น ทีส่ง่เสรมิบุคลิกภาพและความ
คิดสร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารำา สำาหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.8143 หรือ

คิดเป็นร้อยละ 81.43 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ที่
เป็นเช่นนี้เพราะ ทั้งนี้เป็นผลมาจากผู้วิจัยมีการ
ดำาเนนิการตามหลกัการสรา้งชุดกจิกรรมการเรียน
รู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กำาหนดไว้ ตามขัน้ตอนโดย ศึกษาเอกสารการสรา้ง
ชุดการเรียนรู้แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยศึกษาแนวคิด วิธีการและ
องค์ประกอบจากแนวคิดของ บุญเกื้อ ควรหาเวช 
(2542: 95-96) เพือ่ยกรา่งชดุการเรยีนรูก้ารแสดง
นาฏศลิปพ์ืน้บา้น และวางโครงสรา้งเนือ้หา และนำา
ขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของ
กจิกรรม ความสอดคลอ้งของจดุประสงค ์ความถกู
ต้องของเนื้อหาที่ใช้ ตลอดจนการวัดและประเมิน
ผล และใหข้อ้เสนอแนะกอ่นทีจ่ะเสนอผูเ้ชีย่วชาญ 
จำานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพ ความ
ถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของชุด
การเรียนรู้ แล้วกลับมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อ
เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ หาค่าเฉลี่ยของแบบ
ประเมินชุดการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ระดับความคิดเห็นจากแบบวัดที่เป็นมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ แล้วนำาไปทดลองใช้เพื่อหา
ประสิทธภิาพตามกระบวนการ แลว้ปรบัปรงุแก้ไข
ให้สมบูรณ์ และนำาไปทดลองตามกระบวนการ 
หรือภาคสนามในลำาดับต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เพ็ญประกาย สุขสังข์ ได้ทำาการวิจัย
เรือ่ง ผลการใชชุ้ดการเรยีนการสอนเรือ่งการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 มี ประสิทธิภาพ 89.68/82.15 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการ
เรียนการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 3) ชดุการเรียนการ
สอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562

เทา่กบั 0.655 4) จำานวนนกัเรยีนมากกวา่รอ้ยละ  
80 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการ
สอนการสอนเร่ือง การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง
สร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก

3. บุคลิกภาพการปฏิบัติท่ารำาของ
นักเรียนที่ เรียนด้วยชุดการเรียนรู้การแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน รวมเฉลี่ย 18.10 อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ท่ีเปน็เชน่นีเ้พราะ จากการจัดการเรยีนรู ้
ในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สรุปว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 น้ัน ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ทั้ง 8 ชุด
จะต้องมีบุคลิกภาพด้านรำาได้ลงจังหวะได้ ท่ารำา 
ตรงกับคำาร้องได้ การแสดงอารมณ์ทางสีหน้า 
แววตา ลีลาท่ารำางดงามแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านได้ 
เครื่องแต่งกายเหมาะสมได้ ความกล้าแสดงออก 
ความสวยงาม อ่อนช้อยถูกต้องตามจังหวะ กริยา 
มรรยาท เรียบร้อย ชวนมอง ใบหน้ายิ้มแย้ม 
แจ่มใส เสมอรู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่แสดงกริยาที่
ไม่สุภาพ ก้าวร้าว การเดิน นั่ง ยืน เหมาะสม ดูดี 
ดังที่ บุตร ประดิษฐ์วณิช (อ้างในทองทิพภา วิริยะ
พนัธุ,์ 2546: 122-124) ได้สรุปไว้วา่ การปรบัปรงุ
พฤติกรรมของบุคคลเพื่อขจัดสิ่งด้อยและเพิ่มจุด
เด่น โดยพยายามขจัดจุดด้อยให้ออกไปให้มาก
ท่ีสดุ และพยายามพัฒนา สิง่ทีดี่ทีเ่ด่นเขา้มาแทนที ่
เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ เช่น ความมั่นใจใน
การกล้าแสดง ออก และภาพพจนข์องบุคคลน้ันให้
เปน็ทนีา่เชือ่ถอื ศรทัธา โดยการปรบัปรงุทัง้ภายใน
และภายนอก จากกิริยามารยาท การแต่งกาย
การแสดงออกและถ้อยคำาเกิดเป็นกระบวนการที่
ทำาใหม้กีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีดี่ และบคุคลมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น และ ความคิด
สรา้งสรรค์การปฏิบตัทิา่รำาของนกัเรียนทีเ่รยีนด้วย
ชดุการเรยีนรูก้ารแสดงนาฏศลิปพ้ื์นบ้าน รวมเฉลีย่ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้วิจัยจัด
เนื้อหาการเรียนรู้ได้ดังนี้ ทักษะปฏิบัติ เนื้อหา

ทักษะปฏิบัติ จะประกอบไปด้วย นาฏยศัพท์ 
ส่วนมือ นาฏยศัพท์ส่วนเท้าและภาษาท่า ตาม 
ขัน้ตอนการสรา้งสรรคง์านนาฏยศลิป ์ซึง่ประกอบ
ด้วย 7 ขั้นของ อาจารย์พีรพงศ์ เสยไสย จากการ
สอนตามขั้นตอนปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่มีแนวคิด
เก่ียวกับการสอนทักษะที่ว่าทักษะส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปด้วยทักษะส่วนย่อยแล้วค่อยเช่ือมโยง
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ เดวสี ์(Davies,1971 อา้ง
ในทิศนา แขมมณี) จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความ
สำาเร็จในการปฏิบัตินาฏศิลป์และสอดคล้องกับวิธี
การสอนนาฏศิลป์ (เรณู โกสินานนท์, 2548) มี
วิธีการสอนจากง่ายไปหายาก การสอนสาธิต การ
สอนแตล่ะทา่จะตอ้งอธบิาย แนะนำาอยา่งละเอยีด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติกาญจน์ รุ่งเรือง 
(2552: 71) วิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบความรู้ 
ทกัษะปฏบัิต ิและความคิดสรา้งสรรควิ์ชานาฏศลิป์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการกลุม่สมัพนัธก์บัการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2549 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ อำาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ มีทักษะปฏิบัติสูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 เชน่เดยีวกนั 
ความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหา 

ข้อเสนอแนะ
1. ครูควรศึกษารูปแบบการสอนและ

หลักการให้เข้าใจก่อนนำาไปใช้ และควรทำาความ
เข้าใจกับนักเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ

2. ในกรณทีีบ่างคนทำางานเสรจ็ชา้ ครคูวร
เข้าไปแนะนำาปรึกษาแก่กลุ่มนั้นและกำาชับให้กลุ่ม
ที่ทำางานเสร็จก่อนตรวจสอบผลอีกครั้ง
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3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควร
กระตุ้นและให้กำาลังใจให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจใน
การเรียน และกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง

4. เมื่อมีการสอนไป 4-5 ครั้ง ควรให้
นักเรียนมีโอกาสจับกลุ่ม เปลี่ยนกลุ่มภายในช้ัน
เรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกงานร่วมกับเพื่อนบ้าง

5. ในการนำาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
การพัฒนาชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้น
บ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่ง
เสริมบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ นักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
ครผููส้อนสามารถนำาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยั
สร้างขึ้นไปใช้ในการเรียนการสอนได้

6. ในการสอนควรจัดหาสื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
มากขึ้น

7. นอกจากการแจง้ผลคะแนนให้นักเรียน
ทราบแล้ว ควรจะมีรางวัลมอบให้นักเรียน เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น

8. ในการฝึกปฏิบัติ เนื่องจากจำานวน
ผู้แสดงมีไม่เพียงพอในการแสดงเต็มรูปแบบ 
นักเรียนควรจับคู่กัน เพื่อสลับกันมาเป็นตัวแสดง
ขบวนฟ้อนกับขบวนแห่เคร่ืองสักการะ เพ่ือให้
นักเรียนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญของ
ตัวแสดงทุกตำาแหน่ง

9. ในการให้คะแนนภาคปฏิบัติ เพื่อ 
ชมเชยหรือให้รางวัล ครูอาจให้มีการลงคะแนน 
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลก

เปลี่ยนเรียนรู้หรือชี้แนะเพื่อนในชั้นเรียนด้วย

ข้ อ เสนอแนะสำ �หรั บก� รทำ � วิ จั ย 
ครั้งต่อไป

จากการพัฒนาชุดการเรียนรู้การแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของ
ซมิพซ์นั สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 เปน็
แนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ จากผลการ วิจัย ชุดการเรียนรู้การ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างดี ในหลายๆ ด้าน 
เช่น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านบุคลิกภาพ 
และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรในศตวรรคที่ 21 ด้วย และสามารถนำา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปศึกษาเพิ่มเติมและการ
วิจัยในประเด็น ดังต่อไปนี้

1. ควรทำาการศึกษาวิจัยการพัฒนา
ชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตาม
แนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน สำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ที่เน้นสืบเสาะหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ได้ศึกษา
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการเรียนรู้ ความสามารถ
ในการคดิสรา้งสรรค ์และบคุลกิภาพ ดงันัน้ในการ
วิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับทักษะ
การคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำาคัญของการเรียนรู้
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