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การพัฒนาความสามารถในการแสดงระบําดอกบัวของนักเรียนชั" นประถมศึกษาปี ที( 4
โดยประยุกต์ ใช้ แนวคิดของมิลเลอร์
The Development of Thai Lotus Dance Performance of Prathomsuksa 4 Students
by Applying of Miller Approach
ดวงกมล สอนเสถียร 1, ดร.ชัยวัฒน์ วารี 2
1
นักศึกษาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
2
อาจารย์ทีปรึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีจุดมุ่งหมายเพือ 1) พัฒนาความสามารถในการแสดงระบําดอกบัว ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 4 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์ 2) ศึกษาพฤติกรรมของนักเรี ยนทีมีต่อกิจกรรมการ
แสดงระบํา ดอกบัว โดยประยุก ต์ใ ช้แนวคิ ดของมิ ล เลอร์ กลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้ใ นการวิจยั ได้แก่ นัก เรี ย น
ระดับชันประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนคลองใหม่ ปี การศึกษา 2558 ซึ งสุ่ มแบบกลุ่ม โดยทําการเลือกนักเรี ยน
ระดับชันประถมศึกษาปี ที 4/1 จํานวน 35 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ การแสดงระบําดอกบัวของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 โดยประยุกต์ใช้แนวคิ ดของมิลเลอร์
โดยมีการทดสอบตามขันของมิลเลอร์ ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้และ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนทีมี
ต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้การแสดงระบําดอกบัวโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์ สถิติทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี
1. ความสามารถในการแสดงระบําดอกบัวของนัก เรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 4 โดยประยุกต์ใ ช้
แนวคิดของมิลเลอร์ ในภาพรวมพบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในระดับ ดีและความสามารถในการแสดง
ระบํา ดอกบัวของนัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที 4 โดยประยุก ต์ใ ช้แนวคิ ดของมิ ล เลอร์ โดยจํา แนกตาม
ขันตอนของมิ ลเลอร์ พบว่า นักเรี ยนมี ความสามารถในขันรู ้ (Knows) ในระดับมากที สุ ด,ขันรู ้ อย่างไร
(Knows how) ในระดับมาก, ขันปฏิบตั ิอย่างไร (Knows how) ในระดับดี , ขันปฏิบตั ิดว้ ยความตังใจและ
รอบคอบ (Does) ในระดับดี
2. พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนต่อการเข้าร่ วมกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ การแสดงระบําดอกบัว ทีมี มาก
ทีสุ ดได้แก่ ผูเ้ รี ยนตังใจฝึ กซ้อมการขับร้ องเพลงระบําดอกบัว,ผูเ้ รี ยนตังใจฝึ กซ้อมท่ารําเพลงระบําดอกบัว
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(ซึ งมีมากกว่าร้อยละ 80 ของนักเรี ยนทังหมด) พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนทีน้อยทีสุ ด ได้แก่ ผูเ้ รี ยนมีความสนใจ
ในเนือหาทีเรี ยน (ร้อยละ 74.28)
คําสํ าคัญ: แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ โดยประยุกต์ ใช้ แนวคิดของมิลเลอร์ / การพัฒนาความสามารถการแสดง
ระบําดอกบัว
Abstract
This research aims to 1) develop of Thai Lotus Dance Performance of students in Prathomsuksa 4 by
applying of Miller Approach 2) study behavior of the students toward learning activities of Thai Lotus Dance
Performance of the stusents in Prathomsuksa 4 by applying of Miller Approach.The sample group of students
were in Prathomsuksa 4 at Kiong Mai School in 2015, which were randomized by selecting 35 students of
Prathomsuksa 4/1. The instruments that used in this study were 1) Lesson Plan for learning activities to Thai
Lotus Dance Performance of Prathomsuksa 4 students by applying of Miller Approach that consisted of
aesting with the step of Miller Approach method ; Knows, Knows how, Shows how and Does in the lesson
plan.z 2) The observation form of behavior toward learning activities of Thai Lotus Dance Performance of
Prathomsuksa 4 students by applying of Miller Approach. The statistics in the study were frequency,
percentage, mean and standard deviation.
The results were as follows:
1. Thai Lotus Dance Performance of Prathomsuksa 4 students by applying of Miller Approach were at
good level. In the overall image found that, when classify into four parts of Miller approach, were the highest
on Knows part, high on Knows how, good at Shows how, and good at Does.
2. The behavior of students toward learning activities of Thai Lotus Dance Performance of
Prathomsuksa 4 students by applying of Miller Approach were at the highest level, such as student is interested
in sing a song and practiced in Thai Lotus Dance, (more than 80 % of students). While the least behavior of
student were the interesting in the content in Thai Lotus Dance. (percentage 74.28)
Keywords: learning activities by Applying of Miller Approach / development of Thai Lotus Dance performance
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บทนํา
นาฏศิลป์ ไทยถือเป็ นศาสตร์ ทางศิลปะทีสําคัญยิง ด้วยรู ปแบบการแสดงทีมีลีลาอันอ่อนช้อยงดงาม
(วรสรวง สุ ทธิ สวรรค์, 2541, หน้า 1) ทังยังเป็ นศิลปะทีเกียวข้องกับภาษา ท่าทางและดนตรี รวมถึ งศิลปะ
แขนงอืนๆ นาฏศิลป์ จึ งเป็ นพฤติ กรรมหล่อหลอมสิ งที ดี ดีงามทีเกี ยวข้องกับกาย วาจา ใจ ที แสดงออกถึ ง
ความเป็ นมนุ ษย์ทีแตกต่างจากสัตว์โลกทังหลาย (วิมลศรี อุปรมัย, 2534,หน้า 2-3) การปลูกฝั งค่านิ ยมและ
ความเชือทังทีเป็ นมรดกมาแต่กาลก่อน และนํามาปรับให้ร่วมสมัยให้แก่เยาวชน ซึ งค่านิ ยมเหล่านี คือหัวใจ
ของวัฒนธรรมทังหลายนันเอง ฉะนันการรักษาก็คือกลไกถ่ายทอดวัฒนธรรม ขณะทีวัฒนธรรมคือบริ บท
ของสถาบัน การศึ ก ษา (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขันพื นฐาน, 2544, หน้ า 1)ด้ว ยเหตุ นี
กระทรวงศึกษาธิ การจึงได้บรรจุนาฏศิลป์ ไว้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ โดยมุ่งหวังเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความรู ้ความเข้าใจ ความเป็ นมาของรู ปแบบภูมปั ญญาท้องถินและรากฐานทางวัฒนธรรมตระหนักถึงคุณค่า
และเกิดความซาบซึ งในศิลปะ จึงมีเนื อหารายวิชาให้นกั เรี ยนได้ฝึกการแสดงระบําชุ ดต่างๆ รวมไปถึ งการ
แสดงระบําดอกบัวในชันประถมศึ กษาปี ที 4 เพือให้นักเรี ยนได้ฝึกปฏิ บตั ิ เพือเกิ ดเจตคติ ทีดี ต่อนาฏศิลป์
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2554, หน้า 2 )
การสอนนาฏศิลป์ เป็ นการทํางานอย่างหนึ งทีต้องสร้ างและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถสู งขึน
เพือบรรลุ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551, หน้า4)ในปั จจุบนั การเรี ยนการสอน
นาฏศิ ล ป์ ไทยในสถาบันต่ า งๆ ได้ก าํ หนดไว้ใ นหลัก สู ตรให้ผูเ้ รี ย นศึ ก ษาทังทางด้า นทฤษฎี และปฏิ บ ัติ
(ปรเมษฐ์ บุณยะชัย, 2544, หน้า130) ซึ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของมิลเลอร์ ทีว่าการจัดการเรี ยนรู ้เพือ
พัฒนาทักษะให้กบั ผูเ้ รี ยน แบ่งเป็ น 2 ส่ วนหลักๆ ได้แก่ ด้านความรู ้ และด้านพฤติกรรม กล่าวคือ ในด้าน
ความรู ้ควรเริ มตังแต่การเรี ยนรู ้สาระทีเป็ นข้อเท็จจริ ง และสร้างความเข้าใจในลักษณะแปลความ ตีความและ
ขยายความ รวมถึงการนําไปประยุกต์ใช้สําหรับด้านพฤติกรรมซึ งเป็ นระยะหรื อขันตอนหลังจากแม่นยําใน
ความรู ้ จะเริ มจากการทีผูเ้ รี ยนสามารถสาธิ ตหรื อแสดงให้เห็ นว่าจะนําความรู ้ มาใช้หรื อปฏิ บตั ิได้อย่างไร
และสามารถปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ งเป็ นการปฏิบตั ิอย่างตังใจและอย่างรอบคอบ
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาความสําคัญ หลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงนําแนวคิดของมิลเลอร์ มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู ้สาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ เพือพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การแสดงระบําดอกบัว กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ ศิ ลปะ สาระนาฏศิ ลป์ ชันประถมศึ ก ษาปี ที 4 และนํา ผลการศึ กษาค้นคว้าไปใช้ในการพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง และแก้ไขปั ญหาในการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ศิล ปะ สาระนาฏศิ ลป์ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อพัฒนาความสามารถในการแสดงระบํา ดอกบัว ของนัก เรี ย นชันประถมศึ กษาปี ที 4 โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์
2. เพื อศึ ก ษาพฤติ ก รรมของนัก เรี ยนที มี ต่ อ การปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมการแสดงระบํา ดอกบัว โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ซึ งกําลังศึกษาในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558
โรงเรี ยนคลองใหม่ จํานวน 2 ห้อง มีนกั เรี ยนทังหมด 70 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิ สระ (Independent Variables) ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้ การแสดงระบําดอกบัวโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ ความสามารถในการแสดงระบําดอกบัวและพฤติกรรม
ของนักเรี ยนทีมีต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมการแสดงระบําดอกบัว โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์
3. ขอบเขตเวลา
ในการศึ กษาครังนี ใช้ระยะเวลาในการศึ กษา เดื อนพฤศจิกายน 2558 – เดื อนมกราคม 2559
รวมระยะเวลา 3 เดือน
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดของมิลเลอร์
มิลเลอร์ อธิ บายว่าความรู ้ (knowledge) เป็ นสิ งทีสําคัญ กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนต้องมีองค์ความรู ้ หรื อ รู ้
(know) สิ งทีเกี ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ ซึ งจะต้องมี การวัดและประเมินอย่างครบถ้วนและเพือให้เกิ ดความ
ชัดเจนในองค์ความรู ้ทีมี สิ งสําคัญทีผูเ้ รี ยนจะต้องมีต่อไป ได้แก่ รู ้วา่ อย่างไร (know how) กล่าวคือจะใช้องค์
ความรู ้อย่างไร รวมถึงการวิเคราะห์ แปลความ ตีความข้อมูล หรื อ สารสนเทศเพือสะท้อนถึงสมรรถนะของ
ตน เมือผูเ้ รี ยนมีทงความรู
ั
้ และรู ้ ว่าจะใช้ความรู ้ อย่างไร ย่อมไม่เพียงพอทีจะเป็ นหลักฐานเชิ งประจักษ์ทีจะ
ปฏิบตั ิได้ ดังนันขันตอนต่อไปของผูเ้ รี ยนได้แก่ การแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบตั ิได้ (show how) ซึ งส่ วนนี
มิลเลอร์ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าแม้ผสู ้ อนสามารถประเมินและตัดสิ นได้วา่ ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิได้มากน้อย
เพียงใดจากการปฏิ บตั ิ ในสถานที สําหรับฝึ กงาน/อาชี พ (เช่ น โรงพยาบาล) แต่จะมี ขอ้ จํากัดที ต้องใช้การ
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สังเกต รวมถึ งข้อจํากัดของลัก ษณะปั ญหาที เกี ยวข้องกับ การฝึ กงาน/อาชี พ อย่า งไรก็ ตามสิ งที ยัง คงเป็ น
คําถามทีเกิ ดขึนอยู่ ได้แก่สิงทีปฏิ บตั ิได้ในสถานการณ์ จาํ ลองเป็ นสิ งทีมีความถูกต้องใน 4สถานการณ์ จริ ง
หรื อเป็ นอิ ส ระจากข้อจํากัดต่ างๆ จะมี ค วามยุ่ง ยากในการวัดและประเมิ นได้อย่างน่ า เชื อถื อและถู ก ต้อง
ดังนันผูส้ อนจึงมีบทบาทสําคัญในการค้นหาวิธีการสอน วิธีวดั และประเมินผลผูเ้ รี ยนเพือสนับสนุ นส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนไปสู่ ขนที
ั สู งขึนหรื อสู งทีสุ ดในพีระมิด
มิลเลอร์ ได้เสนอลําดับขันการสอนทักษะซึ งมี 4 ขันตอนทีชัดเจนในการสอนทักษะให้กบั ผูเ้ รี ยน
โดยเริ มตังแต่การให้ความรู ้ ได้แก่ผูเ้ รี ยนต้องรู ้ (Knows) และรู ้ว่าอย่างไร (Knows How) ตามด้วยขันการ
ปฏิบตั ิหรื อแสดงให้เห็น ได้แก่ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิได้อย่างไร (Shows how) และการปฏิบตั ินนเป็
ั นไปอย่างตังใจ
และรอบคอบมากน้อยเพียงใด (does) ทีสําคัญกรอบแนวคิดของมิลเลอร์ มีประโยชน์มากในวงการศึกษา
เพราะขันตอนทัง 4 ง่ายในการนํามาใช้และจัดโปรแกรมการศึกษา มิลเลอร์ ได้อธิ บายเกี ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ เพือพัฒนาทักษะให้กบั ผูเ้ รี ยน แบ่งเป็ น 2 ส่ วนหลักๆ ได้แก่ ด้านความรู ้และด้านพฤติกรรม กล่าวคือ
ในด้านความรู ้ ควรเริ มตังแต่การเรี ยนรู ้ สาระที เป็ นข้อเท็จจริ งและสร้ างความเข้าใจในลักษณะแปลความ
ตีความและขยายความ รวมถึงการนําไปประยุกต์ใช้สําหรับด้านพฤติกรรม การทีผูเ้ รี ยนสามารถสาธิ ตหรื อ
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า จะนํา ความรู ้ ม าใช้ ห รื อปฏิ บ ัติ ไ ด้อ ย่ า งไร และสามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้ เ ป็ นอย่ า งดี อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพซึ งเป็ นการปฏิบตั ิอย่างตังใจและอย่างรอบคอบ (อ้างถึงใน Boonphadung & Unnanantn,2015,
หน้า561-566)
ดังนันในงานวิจยั นีจึงได้นาํ แนวคิดของมิลเลอร์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องการแสดง
ระบําดอกบัว ชันประถมศึ กษาปี ที 4 เพือให้ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้ ทงด้
ั านความรู ้ และด้านพฤติ กรรมอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
พฤติกรรมของผู้เรียนต่ อการเข้ าร่ วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
บุญเรี ยง ขจรศิลป์ ( 2533, หน้า 75-76 ) ได้ให้ทศั นะเกียวกับเรื องนี ว่า ทัศนคติ หรื อเจต คติเป็ น
นามธรรมเป็ นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็ นการยากทีจะวัดทัศนคติได้โดยตรง แต่เราสามารถทีจะ
วัดทัศ นคติ ไ ด้ โดยอ้อม โดยวัดความคิ ด เห็ นของบุ ค คลเหล่ า นันแทน ฉะนัน การวัดความพึ ง พอใจก็ มี
ขอบเขตทีจํากัดด้วยอาจมีความคลาดเคลื อนขึนถ้าบุคคลเหล่านันแสดงความคิดเห็ นไม่ตรงกับความรู ้สึกที
จริ ง ซึ งความคลาดเคลือนเหล่านีย่อมเกิดขึนได้เป็ นธรรมดาของการวัดโดยทัวๆ ไป
จากการศึกษาเอกสารเกียวกับการวัดความพึงพอใจสามารถสรุ ปได้วา่ วิธีการวัด ความพึงพอใจนัน
สามารถทําได้หลายวิธี การทีจะเลือกใช้วิธีการใดนันขึนอยูก่ บั บริ บทต่าง จากแนวคิดพืนฐานดังกล่าว เมือ
นํามาปรับใช้ในกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเลือกการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการ
จัดกิจกรรมโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทีผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึนเอง
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งานวิจัยทีเ( กีย( วข้ อง
กี รติ ณ เชี ยงใหม่ (2547) ได้ทาํ การวิจยั ในเรื องการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ นนาฏศิ ลป์ ล้านนา เรื อง
ฟ้ อนจุมสลี สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โดยมีผลการวิจยั ดังนี 1) หลักสู ตรท้องถินและแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ เรื อง ฟ้ อนจุมสลี สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 มีความเหมาะสมกับนักเรี ยน และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุ มชน 2) นักเรี ยนมีผลการเรี ยนด้านความรู ้ ความเข้าใจและทักษะการฟ้ อน
จุมสลี มีค่าคะแนนซึ งอยูใ่ นระดับดี
โสภณ ชัยเพ็ชร (2550) การศึกษาและวิจยั ในครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือต้องการศึกษาผลการใช้เพลง
ไทยเดิ มเป็ นสื อการเรี ยนการสอน ในรายวิชานาฏศิลป์ หน่ วยภาษาท่า กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มเป้ าหมาย คือ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาที 3 ปี การศึกษา 2549 ภาคเรี ยนที 2 โรงเรี ยนเทศบาลจามเทวี จํานวน 25 คน
เครื องมือทีใช้ในการศึกษา 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ การใช้เพลงไทยเดิมเป็ นสื อ จํานวน 11 แผน การเรี ยนรู ้
ระยะเวลา 11 ชัวโมง 2) แนวการสอนวิชา ดนตรี นาฏศิลป์ 3) เพลงสําหรั บเป็ นสื อในการเรี ยนการสอน
จํานวน 7 เพลง 4 ) แบบวัดความรู ้ ความเข้าใจในเรื องภาษาท่า เป็ นแบบเลือกตอบจํานวน 10 ข้อ 5. แบบ
ประเมินการตรวจผลงาน 6) แบบสังเกตการปฏิบตั ิงาน โดยการหาค่าร้อยละ แล้วนํามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ทีตังไว้ ส่ วนแบบสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจ วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดย
นําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบบรรยาย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั เป็ นขันตอนดังต่อไปนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ซึ งกําลังศึกษาในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนคลองใหม่
จํานวน 2 ห้อง จํานวนนักเรี ยนทังหมด 70 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ซึ งกําลังศึกษาในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนคลองใหม่
จํานวน 1 ห้องเรี ยน ได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยทําการเลื อกนักเรี ยนระดับชัน
ประถมศึกษาปี ที 4/1 โดยมีการจัดห้องเรี ยนแบบคละความสามารถทางการเรี ยนสู ง ปานกลาง ตํา จํานวน
นักเรี ยน 35 คน
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ระยะเวลาทีใ( ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั งนี ดํา เนิ นการในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2558 ใช้ระยะเวลาในการศึ กษา เดื อน
พฤศจิกายน 2558 – เดือนมกราคม 2559 จํานวน 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชัวโมง
เครื(องมือทีใ( ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครังนีได้กาํ หนดเครื องมือทีใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ประกอบด้วย
1. เครื องมือทีใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้การแสดงระบําดอกบัวของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์ จํานวน 3 แผน 7 ชัวโมง
2. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถในการแสดงระบําดอกบัว ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 4 โดยมีการทดสอบตามขันของมิลเลอร์ ได้แก่ ขันรู ้ (Knows) ได้แก่แบบทดสอบวัดความรู ้
เรื องการแสดงระบําดอกบัวเป็ นแบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ, ขันรู ้อย่างไร (Knows
how) ได้แก่ ใบงานการอธิ บายการแสดงดอกบัว, ขันปฏิบตั ิอย่างไร (Knows how) ได้แก่ แบบสังเกตการ
ขับร้องเพลงระบําดอกบัว, ขันปฏิบตั ิดว้ ยความตังใจและรอบคอบ (Does) ได้แก่ แบบสังเกตการปฏิบตั ิท่ารํา
เพลงระบําดอกบัว
3. เครื องมื อที ใช้ใ นการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของนัก เรี ย นที มี ต่อการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมการแสดงระบํา
ดอกบัว โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์ โดยครู เป็ นผูส้ ังเกตแล้วบันทึกข้อมูลตามรายการ จํานวน 10 ข้อ
การสร้ างและการพัฒนาเครื(องมือทีใ( ช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การแสดงระบําดอกบัวของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์
1.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ระดับชันประถมศึกษาปี ที 4
1.2 ศึกษาโครงสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยประยุกต์ใช้
แนวคิ ด ของมิ ล เลอร์ แ ละสร้ า งแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ก ารแสดงระบํา ดอกบัว ของนัก เรี ย นชัน
ประถมศึกษาปี ที 4 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์ จํานวน 3 แผน 7 ชัวโมง
1.3 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้การแสดงระบําดอกบัวทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนให้อาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
1.4 นําแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้การแสดงระบําดอกบัวหลังแก้ไขตามอาจารย์ทีปรึ กษา
แนะนําแล้ว นําเสนอผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการ
เรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื อ/แหล่งการเรี ยนรู ้และระยะเวลาทีใช้ตลอดจนภาษาทีถูกต้องเพือมาหาค่าดัชนี
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ความสอดคล้อง โดยใช้ค่า IOC นําตารางวิเคราะห์ค่า IOC ของผูเ้ ชี ยวชาญ มีค่าเท่ากับ 1.00 และแก้ไข
ปรับปรุ งตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
1.5 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มาปรั บปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วนําไปทดลองใช้ก ับ
ประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
1.6 จัดพิมพ์แผนการจัดการเรี ยนรู ้ฉบับสมบูรณ์และนําไปใช้สอนจริ ง
2. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถในการแสดงระบําดอกบัว ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 4
2.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 2551 เนื อหาจากหนังสื อเรี ยนและวิธีการ
สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแสดงระบําดอกบัว
2.2 สร้ างตารางวิเคราะห์หลักสู ตร โดยทําการวิเคราะห์หลักสู ตรตามเนื อหาทีจัดสอนเพือเป็ น
แนวทางในการกําหนดพฤติกรรมในการเรี ยนการสอนและการสร้างแบบทดสอบ
2.3 สร้างแบบทดสอบตามขันของมิลเลอร์ ดังนี
ขันรู ้ (Knows) ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู ้เรื องการแสดงระบําดอกบัวเป็ นแบบปรนัยชนิ ด
เลื อกตอบ 4 ตัวเลื อก จํานวน 10 ข้อ นําเสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนือหา ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ และนํามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC คัดเลื อกแบบทดสอบที มี ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้องตังแต่ 0.66 ขึ นไป และนํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข นําแบบทดสอบทีได้ปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ไปทดลองกับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 4 ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพือหาค่าความยากง่ายและค่าจําแนก แล้วนําค่าไปหาค่าความเชื อมัน
โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ}แอลฟ่ าของครอนบัค
ขันรู ้อย่างไร (Knows how) ได้แก่ ใบงานการอธิ บายการแสดงดอกบัว นําเสนออาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบความเหมาะสมและความครอบคลุมของ
เนือหา
ขันปฏิบตั ิอย่างไร (Knows how) ได้แก่ แบบสังเกตการขับร้องเพลงระบําดอกบัวและขัน
ปฏิ บตั ิดว้ ยความตังใจและรอบคอบ (Does) ได้แก่ แบบสังเกตการปฏิ บตั ิท่ารําเพลงระบําดอกบัว ศึกษา
เอกสารการสร้างเครื องมือวัดภาคปฏิบตั ิ สร้างแบบสังเกตโดยศึกษาเกณฑ์ให้คะแนนให้มีความละเอียดตรง
กับจุดประสงค์ทีได้ตงไว้
ั นําแบบสังเกตภาคปฏิบตั ิ 1.การขับร้องเพลงระบําดอกบัว 2.การปฏิบตั ิท่ารําเพลง
ระบําดอกบัว เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาเพือปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง นําแบบสังเกตภาคปฏิบตั ิทีปรับปรุ ง
เรี ยบร้ อยแล้ว เสนอผูเ้ ชี ยวชาญชุ ดเดิ มประเมิ นและพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของเกณฑ์การให้
คะแนนภาคปฏิ บ ตั ิ ผูว้ ิจยั ได้ป รั บ ปรุ งแบบสัง เกตภาคปฏิ บ ตั ิ ตามคํา แนะนํา ของผูเ้ ชี ยวชาญและนําแบบ
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ประเมินของผูเ้ ชียวชาญ มาหาค่าเฉลียดัชนี ความสอดคล้องของเกณฑ์การให้คะแนนกับรายการการประเมิน
ภาคปฏิ บตั ิ (IOC) นําคะแนนทีได้จากการสังเกต วิเคราะห์หาค่าความเชื อมันของแบบทดสอบภาคปฏิ บตั ิ
โดยใช้สูตรของเพียรสัน (สัมประสิ ทธิ}สหพันธ์อย่างง่าย)
2.4 จัดพิมพ์คู่มือแบบสังเกตภาคปฏิบตั ิทีผ่านการตรวจคุ ณภาพเป็ นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์
เพือใช้เป็ นเครื องมือไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมของนักเรี ย นที มี ต่อการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมการแสดงระบํา ดอกบัว โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์ ศึกษาการสร้ างแบบสังเกตพฤติกรรมทีมีต่อการปฏิ บตั ิกิจกรรมจากตําราที
เกี ยวข้อง สร้ างแบบสังเกตโดยกําหนดรายการประเมิน จํานวน 10 ข้อ แล้วตรวจสอบเป็ นค่าร้ อยละแล้ว
จัดเรี ยงตามลําดับจามมากไปน้อย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครังนี เป็ นการวิจยั กึงทดลอง (Quasi – Experimental Research) แบบกลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว ซึ งมีแบบแผนการทดลองดังต่อไปนี
1. ดําเนินการทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้การแสดงระบําดอกบัว ชันประถมศึกษาปี ที 4 ที
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึน ซึ งใช้เวลาทําการสอนจํานวน 7 ชัวโมง ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558
2. ดําเนิ นการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การแสดงระบําดอกบัว
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์ ชันประถมศึกษาปี ที 4
3. ตรวจสอบแบบทดสอบความสามารถการแสดงระบําดอกบัวและแบบสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ยนทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้การแสดงระบําดอกบัว แล้วนําผลทีได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ
เพือตรวจสอบตามวัตถุประสงค์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลดังนี
1. วิเคราะห์ หาประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การแสดงระบําดอกบัว โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดของมิลเลอร์ ชันประถมศึกษาปี ที 4
2. วิเคราะห์หาค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนแบบทดสอบตามขันของมิลเลอร์ ดังนี
2.1 ขันรู ้ (Knows) ตรวจสอบแบบทดสอบวัดความรู ้เรื องการแสดงระบําดอกบัว จํานวน 10 ข้อ
5 คะแนน ตอบถูกได้ขอ้ ละ 0.5 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
2.2 ขันรู ้อย่างไร (Knows how) ได้แก่ ใบงานการอธิ บายการแสดงดอกบัว โดยให้คะแนนตาม
เกณฑ์สภาพจริ ง 5 คะแนน
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2.3 ขันปฏิบตั ิอย่างไร (Knows how) ได้แก่ แบบสังเกตการขับร้องเพลงระบําดอกบัว โดยสังเกต
พฤติกรรมตามรายการจํานวน 3 รายการได้แก่ เนื อร้อง ทํานอง จังหวะ โดยแบ่งการให้คะแนนเป็ น 3 ระดับ
ได้แก่ ดี 3 คะแนน ปานกลาง 2 คะแนน ต้องปรับปรุ ง 1 คะแนน แล้วนําผลไปแปลความหมายค่าเฉลียตาม
เกณฑ์
2.4 ขันปฏิบตั ิดว้ ยความตังใจและรอบคอบ (Does) ได้แก่ แบบสังเกตการปฏิบตั ิท่ารําเพลงระบํา
ดอกบัว โดยสังเกตพฤติกรรมตามรายการจํานวน 3 รายการได้แก่ ท่าทาง จังหวะ ความสวยงาม โดยแบ่ง
การให้คะแนนเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ดี 3 คะแนน ปานกลาง 2 คะแนน ต้องปรับปรุ ง 1 คะแนนแล้วนําผลไป
แปลความหมายค่าเฉลียตามเกณฑ์
3. วิเคราะห์หาค่าร้อยละของพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้การแสดงระบําดอกบัว โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
สาระนาฏศิลป์ ชันประถมศึกษาปี ที 4 โดยครู เป็ นผูส้ ังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนแล้วบันทึกข้อมูลตามรายการ
จํานวน 10 ข้อ จากนันนําค่าร้อยละไปแปลความหมายค่าเฉลียตามเกณฑ์เพือระบุพฤติกรรมทีผูเ้ รี ยนสนใจ
ตามลําดับ
ผลการวิจัย
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ขอเสนอผลการวิจยั เพือตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ตามลําดับดังนี
1. ความสามารถในการแสดงระบําดอกบัว ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 4 โดยประยุกต์ใ ช้
แนวคิดของมิลเลอร์ สรุ ปได้ดงั ตาราง 1 ดังนี
ตาราง 1 ความสามารถในการแสดงระบําดอกบัว ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
ของมิลเลอร์ โดยจําแนกตามขันของมิลเลอร์
รายการ/ขันของมิลเลอร์
ความสามารถในการแสดงระบําดอกบัว
Knows
Knows how
Show how
Does

คะแนนเต็ม
30
5
5
10
10
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ค่าเฉลีย
22.66
4.06
3.69
7.29
7.63

S.D.
3.60
1.06
0.63
1.27
1.33

แปลผล
ดี
มากทีสุ ด
มาก
ดี
ดี
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จากตาราง 1 พบว่าความสามารถในการแสดงระบําดอกบัวของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
จํานวน 35 คน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์ ในภาพรวมพบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในระดับ ดี
(คะแนนเฉลี ย 22.66, S.D.=3.60) และความสามารถในการแสดงระบําดอกบัว โดยจําแนกตามขันของมิล
เลอร์ พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในขัน Knows ในระดับ มากทีสุ ด(คะแนนเฉลี ย 4.06, S.D.=1.06),ขัน
Knows how ในระดับ มาก (คะแนนเฉลีย 3.69, S.D.=0.63), ขัน Knows how ในระดับ ดี, (คะแนนเฉลีย
7.29, S.D.=1.27), ขันDoes ในระดับ ดี (คะแนนเฉลีย 7.63, S.D.=1.33)
2. พฤติ ก รรมของผูเ้ รี ย นต่ อการเข้า ร่ วมกิ จกรรมการจัดการเรี ย นรู ้ การแสดงระบํา ดอกบัว โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดของมิลเลอร์ ดังแสดงผลตาราง 2
ตาราง 2 พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้การแสดงระบําดอกบัว
ข้ อ
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

รายการ
ผูเ้ รี ยนมีความสนใจในหัวข้อทีเรี ยน
ผูเ้ รี ยนมีความตังใจในเนือหาทีครู สอน
ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
ผูเ้ รี ยนมีการตอบคําถามครู ผสู ้ อน
ผูเ้ รี ยนมีการสนทนาตอบโต้กบั ครู ผสู ้ อน
ผูเ้ รี ยนมีการแสดงความคิดเห็นต่อเนื อหาทีครู สอน
ผูเ้ รี ยนมีการซักถามครู ผสู ้ อน
ผูเ้ รี ยนให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิกิจกรรม
ผูเ้ รี ยนตังใจฝึ กซ้อมการขับร้องเพลงระบําดอกบัว
ผูเ้ รี ยนตังใจฝึ กซ้อมท่ารําเพลงระบําดอกบัว

จํานวนนักเรี ยน
26
28
27
28
27
28
28
28
29
29

ร้ อยละ
74.28
80.00
77.14
80.00
77.14
80.00
80.00
80.00
82.85
82.85

จากตาราง 2 พบว่า จํานวนนักเรี ยนทีสนใจในแต่ละรายการแบ่งออกเป็ นรายการทีนักเรี ยนให้
ความสนใจ จํานวน 29 คนได้แก่ ผูเ้ รี ยนตังใจฝึ กซ้อมการขับร้องเพลงระบําดอกบัว,ผูเ้ รี ยนตังใจฝึ กซ้อมท่ารํา
เพลงระบําดอกบัว, รายการทีนักเรี ยนให้ความสนใจ จํานวน 28 คนได้แก่ ผูเ้ รี ยนมีความตังใจในเนือหาทีครู
สอน,ผูเ้ รี ย นมี การตอบคําถามครู ผูส้ อน,ผูเ้ รี ย นมี การแสดงความคิ ดเห็ นต่อเนื อหาที ครู สอน,ผูเ้ รี ยนมี การ
ซักถามครู ผสู ้ อน,ผูเ้ รี ยนให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิกิจกรรม,รายการทีนักเรี ยนให้ความสนใจ จํานวน 27
คนได้แก่ ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน, ผูเ้ รี ยนมีการสนทนาตอบโต้กบั ครู ผูส้ อนและรายการที
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นักเรี ยนให้ความสนใจ จํานวน 26 คนได้แก่ ผูเ้ รี ยนมีความสนใจในหัวข้อทีเรี ยน จากตารางพบว่าพฤติกรรม
ของผูเ้ รี ยนต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ การแสดงระบําดอกบัว ทีมีมากทีสุ ดได้แก่ ผูเ้ รี ยนตังใจ
ฝึ กซ้อมการขับร้องเพลงระบําดอกบัว,ผูเ้ รี ยนตังใจฝึ กซ้อมท่ารําเพลงระบําดอกบัว (ซึ งมีมากกว่าร้ อยละ 80
ของนักเรี ยนทังหมด) พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนทีน้อยทีสุ ด ได้แก่ ผูเ้ รี ยนมีความสนใจในเนื อหาทีเรี ยน(ร้ อยละ
74.28)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ความสามารถในการแสดงระบําดอกบัวของนัก เรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 4 โดยประยุกต์ใ ช้
แนวคิดของมิลเลอร์ ในภาพรวมพบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในระดับ ดี และความสามารถในการแสดง
ระบํา ดอกบัวของนัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที 4 โดยประยุก ต์ใ ช้แนวคิ ดของมิ ล เลอร์ โดยจํา แนกตาม
ขันตอนของมิลเลอร์ พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในขัน Knows ในระดับ มากทีสุ ด,ขัน Knows how ใน
ระดับ มาก, ขัน Knows how ในระดับ ดี , ขันDoes ในระดับ ดี ซึ งมีความสอดคล้องบางส่ วนกับโสภณ
ชัยเพ็ชร (2550) ทีได้ศึกษาการพัฒนาการเรี ยนรู ้ เรื อง ภาษาท่า โดยใช้เพลงไทยเดิมเป็ นสื อ กล่าวคือ มีการวัด
ความรู ้อยูใ่ นระดับมากและด้านการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับดี
2. พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนต่อการเข้าร่ วมกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ การแสดงระบําดอกบัว ทีมี มาก
ทีสุ ดได้แก่ ผูเ้ รี ยนตังใจฝึ กซ้อมการขับร้ องเพลงระบําดอกบัว,ผูเ้ รี ยนตังใจฝึ กซ้อมท่ารําเพลงระบําดอกบัว
(ซึ งมีมากกว่าร้อยละ 80 ของนักเรี ยนทังหมด) พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนทีน้อยทีสุ ด ได้แก่ ผูเ้ รี ยนมีความสนใจ
ในเนื อหาทีเรี ยน(ร้ อยละ74.28) ซึ งมีบางส่ วนสอดคล้องกับประทุม สร้ อยวงศ์และคณะ (2557) ทีได้ศึกษา
การพัฒนาและทดสอบความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ} การฝึ กปฏิบตั ิ การพยายบาลรวบ
ยอมทางอายุรศาสตร์ สําหรับนักศึกษาพยาบาลชันปี ที 4 โดยใช้ OSEC โดยเป็ นการประเมินจากระดับการ
เรี ยนรู ้ของมิลเลอร์ กล่าวคือ ด้านความพึงพอใจของนักศึกษา 3 คน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับร้อยละ 70
และ80 ตามลําดับ และ 1 คน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับร้อยละ90
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1.1 ในการจัดการเรี ยนรู ้กิจกรรมแต่ละขันตอน ครู ตอ้ งคอยสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนเพือทํา
การประเมินและเป็ นการกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
2.1 ควรนํานวัตกรรมชุ ดนี ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันอืนๆ ในการพัฒนาความสามารถในการ
แสดงเพลงอืนๆ เพือหาประสิ ทธิ ภาพจะได้ขอ้ สรุ ปในการศึกษาค้นคว้าทีกว้างขวางขึน
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