
ก 
 

 

ช่ือผลงาน การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยเน้นทกัษะปฏิบติั เร่ืองร าทุ่งสงทุ่งสวรรค ์
  เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นนาฏศิลป์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ผู้วจัิย   สุนีย ์สถิตย ์
ปีทีว่จัิย  ปีการศึกษา  2561 

บทคัดย่อ 
การวิจยั เร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยเน้นทกัษะปฏิบัติ เร่ืองร าทุ่งสง     

ทุ่งสวรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นนาฏศิลป์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
มธัยมเทศบาลวดัท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
ดงัน้ี  1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยเน้น
ทกัษะปฏิบติั เร่ืองร าทุ่งสงทุ่งสวรรค ์เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นนาฏศิลป์ ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  2) เพื่อออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยเน้นทกัษะปฏิบติั เร่ือง
ร าทุ่งสงทุ่งสวรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1    
3) เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ทกัษะปฏิบติั เร่ืองร าทุ่งสงทุ่งสวรรค ์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  4)เพื่อประเมินผลรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้นาฏศิลป์โดยเนน้ทกัษะปฏิบติั เร่ืองร าทุ่งสงทุ่งสวรรค ์เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้น
นาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษา ปีท่ี 1/1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 38 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  
(Cluster  Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะปฏิบัติ เร่ืองร าทุ่งสง ทุ่งสวรรค์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (2) แบบประเมินความสามารถ
ด้านนาฏศิลป์ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง ร าทุ่งสงทุ่งสวรรค์ ซ่ึงผ่านการหาคุณภาพของแบบ
ประเมิน โดย มีการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามและจุดประสงค์ (IOC) อยู่
ระหวา่ง 0.50-1.0 ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.20-0.80 และไดค้่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.89  (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้โดยเนน้ทกัษะปฏิบติั เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) จ  านวน 20 ขอ้ ท่ีผา่นการประเมิน
โดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีค่าความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.50-1.0  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที แบบไม่อิสระ
จากกนั (t – test Dependent)  
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ผลการวจัิย พบว่า 
จากการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะปฏิบัติ เร่ืองร าทุ่งสง          

ทุ่งสวรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นนาฏศิลป์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
มธัยมเทศบาลวดัท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช สรุปผลกการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานความตอ้งการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยเน้นทกัษะ
ปฏิบัติ เร่ืองร าทุ่งสงทุ่งสวรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากการวิเคราะห์หลกัสูตร สัมภาษณ์ครูผูส้อน และนกัเรียน ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน พบวา่ เป้าหมายของหลกัสูตรตอ้งการให้สถานศึกษาจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัและใส่ใจในศิลปะ วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ี
ถูกตอ้งและเรียนรู้สู่การน าไปใชใ้นชีวติจริง ส่วนแนวนโยบายไดก้ าหนดไวว้า่ ใหส่้งเสริมให้ผูเ้รียน
ตระหนกัถึงบทบาทของตนเองในบริบทของการสะทอ้นวฒันธรรมทั้งของตนเองและวฒันธรรมอ่ืน 
ให้จดักิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกประเพณี วฒันธรรมและความเป็นทอ้งถ่ินให้กบัผูเ้รียน
เพื่อสืบทอดและรักษาไว ้ครูมีความจ าเป็นและมีความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ ได้แก่  ตอ้งการความรู้ในการจดัการเรียนการสอน วิธีการ เทคนิคการสอนและส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้เพื่อการพฒันานาฏศิลป์ ท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน ต้องการเทคนิควิธีการสอนท่ีกระตุ้น จูงใจ เร้าความสนใจในการเรียน นักเรียนต้องการ
กิจกรรมท่ีเนน้การฝึกปฏิบติัท่ีร่วมกนัท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

2. ผลการออกแบบได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะปฏิบัติ เร่ืองร าทุ่งสง           
ทุ่งสวรรค ์เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นนาฏศิลป์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีพฒันาข้ึน
มีช่ือว่า Pwlpape  Model โดยมีส่วนประกอบ ดงัน้ี หลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการเรียนการ
สอน  เน้ือหาสาระการเรียนรู้ ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนองและส่ิง
สนับสนุน กระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 
ดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 เตรียมความพร้อม  ขั้นท่ี 2 วางแผนร่วมเรียนรู้  ขั้นท่ี 3 เช่ือมโยงสู่เน้ือหา  ขั้นท่ี 4 ฝึก
ตนเองตามแบบอย่าง  ขั้นท่ี 5 ประยุกต์ใชส้ร้างสรรค์  ขั้นท่ี 6 น าเสนอผลงาน  ขั้นท่ี 7 ประเมินผล
การเรียนรู้  ตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยเน้นทกัษะปฏิบติั เร่ืองร า    
ทุ่งสง ทุ่งสวรรค ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
พฒันาข้ึนโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย
เนน้ทกัษะปฏิบติั เร่ืองร าทุ่งสง ทุ่งสวรรค ์เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นนาฏศิลป์ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ได้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั  0.89  ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบั ดีมาก  ( X =  4.86  )และเม่ือน าไปหาค่าประสิทธิภาพ 
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(E1/E2) กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั  86.10/.85.93 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไวท่ี้ 
80/80 
 3. ผลการทดลองใช้    รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะปฏิบัติ เร่ืองร าทุ่งสง           
ทุ่งสวรรค ์เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นนาฏศิลป์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียน
มธัยมเทศบาลวดัท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 38 คน ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการทดลองคร้ังน้ี นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีความสามารถทางดา้นนาฏศิลป์ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 4. ผลการประเมินผลและปรับปรุง รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยเน้นทกัษะปฏิบติั เร่ืองร า
ทุ่งสงทุ่งสวรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1    
จ  านวน 38 คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ย 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ทกัษะปฏิบติั เร่ืองร าทุ่งสง ทุ่งสวรรค ์เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ดา้นนาฏศิลป์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียรวม 4.66 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.19  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 


