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ช่ือเร่ืองวจิยั 

งานวจิยัเร่ือง “ การแก้ปัญหาการเรียนรู้ วชิาคณติศาสตร์พืน้ฐาน  

โดยใช้แบบฝึกทักษะ สําหรับนักศึกษา ปวช.1  ” 

 

 

 

 

 

นายมนต์ชัย บุตรศรี 

 

 

 

 

 

 

งานวจิยัฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทางการศึกษา 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2560 
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บทคดัย่อ 

 

ช่ืองานวจิยั การแกปั้ญหาการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใชแ้บบฝึกทกัษะสาํหรับ

นกัศึกษา ปวช.1 

ช่ือผูว้จิยั นายมนตช์ยั บุตรศรี 

สาขาวชิา พื้นฐานทัว่ไป วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2560 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ  เพื่อแก้ปัญหาและพฒันาทกัษะวิชาคณิตศาสตร์พิ้นฐาน

หรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1  ของวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 

2560 จาํนวน 20 คน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 2 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกนัยายน 

2560 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบฝึกทกัษะ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ 

ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษามีความกา้วหนา้ในการแกปั้ญหาการเรียนรู้ดา้นสถิติดี สามารถท่ี

จะทาํแบบทดสอบไดผ้า่นเกณฑก์ารประเมินทุกคน  
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กติติกรรมประกาศ 

 

 จากการทาํงานวจิยัน้ี ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ท่ีให้โอกาสในการ

ทาํงานวจิยัคร้ังน้ี 

 งานวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ อ.ศิริ ซาํมาซา ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษาและแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จนกระทัง่ไดส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 2 ท่าน คือ อาจารยธ์ญัศญา ธรรมิสกุล  อาจารยจิ์นตนา 

สิทธิพลวรเวช ท่ีเสียสละเวลาตรวจแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัจนมีความถูกตอ้งและสามารถ

นาํไปใชไ้ด ้

 ขอขอบคุณนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 1 ท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการ

เป็นกลุ่มตวัอยา่งร่วมทาํกิจกรรมเป็นอยา่งดี 

            

          มนตช์ยั บุตรศรี 
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สารบัญ 

 

หนา้ 

บทคดัยอ่  (2) 

กิตติกรรมประกาศ  (3) 

 

บทท่ี   

 1 บทนาํ  1 

 ความเป็นมาและความสาํคญั  1 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั  3 

 ขอบเขตการวจิยั  3 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ  3 

 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  4 

 กรอบแนวคิดในการวจิยั  4 

 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  5 

 ความหมายเก่ียวกบัการเรียนรู้  5 

 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้  6 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  10 

 3 วธีิดาํเนินการวจิยั  14 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  14 

 เคร่ืองมือในการวจิยั  14 

 วธีิการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั  14 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  15 

 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  15 
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สารบัญ (ต่อ) 

 

บทท่ี หนา้ 

 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  16 

 การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  16 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  16 

 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  17 

 สรุปผล  17 

 อภิปรายผล  25 

 ขอ้เสนอแนะ  25 

  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้  25 

  ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  25 

ภาคผนวก 26 

 ก  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะชุดท่ี 1  28 

 ก  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะชุดท่ี 2  29 

 ก  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะชุดท่ี 3  30 

 ก  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะชุดท่ี 4  31 

 ก  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะชุดท่ี 5  32 

 ก  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะชุดท่ี 6  33 

 ก  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะชุดท่ี 7  34 

 ก  ตวัอยา่งแบบบนัทึกคะแนน  35 

บรรณานุกรม  36 

ประวติัผูว้ิจยั  37 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(7) 
 

 บทที ่1 

 บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญั 

พลศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติทางสุขภาพและสมรรถภาพ รวมทั้งเป็นเป็นการ

เรียนรู้เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการออกกาํลงักายท่ีถุกตอ้ง การสร้างใหค้นรูจกัวธีิการส่งเสริมสุขภาพ 

เพื่อเป็นความยนืยาวของชีวติและกระทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม 

วชิาการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม (ลีลาศ)เป็นวชิาหน่ึงในหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง (ปวส) พุทธศกัด์ิราช 2557  ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นกีฒษประเภทหน่ึงท่ีมีกิจกรรมการออกกกาํลงักายในการเสริมสร้างทกัษะการเคล่ือนไหวของ

ร่างกายทาํใหเ้กิดความสมบูรณ์แขง็แรงของระบบกลา้มเน้ือ ระบบประสาท ระบบหายใจระบบ

ไหลเวยีนเลือด และรบบต่างๆในร่างกาย อีกทั้งยงัมีประโยชน์ต่อรูปร่างสัดส่วนของร่างกายทาํใหมี้

บุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ รู้จกัมารยาททางสังคมลีลาศ รู้จกัการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์   

เป็นการผอ่นคลายความตึงเครียด  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีส่วนช่วยพฒันาสังคมได ้

ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการแกปั้ญหานกัศึกษาขาดทกัษะในการเรียนวชิาลีลาศ 

เพื่อท่ีจะเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนในวชิาลีลาศใหมี้ประสิทธิภาพยิง่มากข้ึน 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนกัศึกษาท่ีไม่เขา้ในสเตปการเคล่ือท่ีประกอบเพลง

ลีลาศ 

2. เพื่อแกไ้ขปัญหาการการปฏิบติัการเคล่ือนท่ีสเตปเทา้เขา้จงัหวะเพลงลีลาศ 

3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆในการลีลาศถูกตอ้ง 

4. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถนาํแนวความคิดในการลีลาศมาปรับใชก้บัตวัเอง

และสังคมได ้

 

ขอบเขตของการวจิัย 
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ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

 1.ประชากร  ในการศึกษาคน้ควา้เป็นนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นป่ีท่ี   1 

ประจาํปีการศึกษา   2560 จาํนวน   400   คน 

     2.กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี   

1 

ประจาํปีการศึกษา 2560  ห้อง 4   จาํนวน   31   คน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การแกไ้ขปัญหา คือแนวทางท่ีเป็นระบบในการ แกไ้ขปัญหา 

2. ลีลาศหมายถึง  การเคล่ือนไหวใหเ้ขา้กบัจงัหวะท่วงท่าทาํนองของดนตรีซ่ึงมีลวดลาย

การเตน้ท่ีมีรูปแบบเฉพาะตวั และมีลีลาการเคล่ือนไหวท่ีสวยงาม 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบวธีิการแกไ้ขปัญหานกัศึกษาท่ีไม่เขา้ในสเตปการเคล่ือท่ีประกอบเพลงลีลาศ 

2. สามารถนาํความรู้หรือผลวจิยัท่ีไดจ้ากการวจิยัมาเป็นแนวทางใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดไ้ประ

โยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา นกัศึกษาขาดทกัษะในการเคล่ือนท่ีลีลาศ ได้

ถูกตอ้ง 

3. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากทาํวจิยัไปวางแผนประยกุตใ์ชพ้ฒันาพฤติกรรมนกั 

ท่ีขาดทกัษะในการเคล่ือนท่ีสเตปเทา้ให้เขา้กบัเพลงลีลาศได ้

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

การแกไ้ขปัญาหานกัศึกษาขาดทกัษะ

ในการเรียนวชิาลีลาศ โดยการดู

วดีิโอ   

                    ตวัแปรตน้ 

นกัศึกษาขาดทกัษะเบ้ืองตน้ในการ

ลีลาศ 
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บทที ่2  

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง การแกไ้ขพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลา โดยใชส้ัญญาการเรียน 

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา และงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

1. ทกัษะการแกไ้ขปัญหา 

2. ความหมายของการลีลาศ 

3. ความมุ่งหมายของการลีลาศ 

4. ประเภทของการลีลาศ 

5. ความสาํคญัของการลีลาศ 

6. ประโยชน์ของการลีลาศ 

1. ความหมายของทกัษะการแก้ปัญหา 

มิลเลอร์ (Miller. 1998 )ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะการแกปั้ญหาวา่หมายถึงความสามารถใน 

การคิดอยา่งเป็นนามธรรมท่ีจะนาํไปสู่การแกปั้ญหาการวางแผนในอนาคตและการมองหาความ

ช่วยเหลือจากบุคคลอืjนๆ 
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สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 ) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะการแกปั้ญหาวา่หมายถึง 

การใชป้ระสบการณ์ทีCคน้พบดว้ยตนเองทีCเกิดจากการสังเกตการเก็บขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูล

การตีความและการสรุปความเพื่อนาํไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 

กรมควบคุมโรค (2546) กล่าววา่ทกัษะในการแกปั้ญหาคือความสามารถในการคิดหาทาง 

เลือกเพื่อแกปั้ญหาให้ดีท่ีสุดและเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด 

ประเสริฐตนัสกุล (2551) กล่าววา่ทกัษะการแกปั้ญหาเป็นความสามารถในการวเิคราะห์ 

สถานการณ์การประดิษฐค์าํตอบการพิจารณาผลพวงและเฟ้นหาวธีิการท่ีเหมาะสม 

กองสุขศึกษา (2551) กล่าววา่ทกัษะการแกปั้ญหาเป็นความสามารถของบุคคลในการแกปั้ญหาท่ีเกิด

จากความตึงเครียดทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 

มณัฑราธรรมบุศย ์(2551) กล่าววา่ทกัษะในการแกปั้ญหาเป็นความสามารถในการรู้จกัขอความ 

ช่วยเหลือจากผูอื้Cนในยามจาํเป็นรู้จกัพฒันาและประเมินทางเลือกในการแกปั้ญหาสามารถหาทาง 

แกปั้ญหาและวางแผนแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สรุปทกัษะการแกปั้ญหาหมายถึงความสามารถในการใชป้ระสบการณ์กาํหนดทางเลือกเพื่อ 

จดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวติอยา่งเป็นระบบและเหมาะสมกบัตนเองท่ีสุด 

แนวทางการพฒันาทักษะการแก้ปัญหา 

ปัญหาเป็นเร่ืองปกติและเกิดข้ึนไดก้บัมนุษยทุ์กๆคนและการแกปั้ญหาก็เป็นทกัษะท่ีเป็น 

ประโยชน์สาํหรับการเผชิญกบัความยุง่ยากของปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจาํวนัอยา่งไรก็ตาม

การขาด 

ทกัษะของการแกปั้ญหาหรือความไม่สามารถในการแกปั้ญหาจะมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาทางดา้น

จิตใจท่ี 

มากมายไม่วา่จะเป็นเด็กและผูใ้หญ่รวมถึงอาการของความซึมเศร้าและความยุง่ยากในสัมพนัธ์ภาพ

ระหวา่ง 

บุคคลดว้ยในแนวคิดหลกัการของการบาํบดัเชิงพฤติกรรมนั้นทกัษะการแกปั้ญหาสามารถนาํไป 

ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการกบัปัญหาต่างๆของบุคคลไดไ้ม่วา่จะเป็นปัญหาความเครียดปัญหาความ

วติก 

กงัวลปัญหาดา้นความโกรธปัญหาการควบคุมตนเองและการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตลอดจน

การ 

ปรับตวัทางสังคม (Spiegler;&Guevremont. 1998 )ซึCงเรซ (Race. 1994 ) ไดเ้สนอแนวคิดของการ

แกปั้ญหาเม่ือบุคคลเผชิญกบัปัญหาไวด้งัน้ี 

1. ยอมรับวา่คุณมีปัญหา (Accept that you may have a problem) เพื่อเป็นการช่วยใหบุ้คคล 
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ไม่ตอ้งมองหาวา่จะเกิดปฎิหารยก์บัตนเองและจะไดไ้ม่เสียเวลากบัการท่ีจะกล่าวโทษตนเองและ

บุคคลอืนๆ 

2. บอกใหไ้ดว้า่ปัญหาของคุณคืออะไร (What the problem is) เพืCอทาํความเขา้ใจวา่อะไรคือส่ิง 

ท่ีเป็นปัญหาและทาํใหคุ้ณไม่สบายใจ 

3. ลองมองหาบุคคลท่ีคุณสามารถจะพดูคุยเก่ียวกบัปัญหาของคุณได ้(Talk about your problem 

to someone) การมองหาบุคคลท่ีจะพดูคุยในปัญหาของเรานั้นควรเป็นบุคคลท่ีคุณสามารถไวว้างใจ

ได ้

4. หาคาํตอบวา่ทาํไมจึงเกิดปัญหาข้ึน (Work out why the problem arose) วธีิน้ีอาจจะไม่ได ้

ช่วยในการแกปั้ญหาของคุณในปัจจุบนัมากนกัแต่เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาแบบน้ีกบัคุณ

อีก 

ในอนาคต 

5. ปรึกษาบุคคลอ่ืนโดยการบอกถึงแผนการแกปั้ญหาของคุณวา่เป็นอยา่งไร (Tell someone 

what you are planning to do) ถา้คุณไม่มัน่ใจวา่วธีิการแกปั้ญหาของคุณจะไดผ้ลหรือไม่ใหล้อง

ปรึกษา 

กบับุคคลอ่ืนคุณมัน่ใจและไวใ้จเพื่อบางทีอาจจะมีขอ้แนะนาํเพิjมเติมประกอบกบัเป็นการใหคุ้ณได ้

ทบทวนแผนการแกปั้ญหาของคุณดว้ย 

6. ดาํเนินการตามแผนการแกปั้ญหา (Keep a log of what you do) ส่ิงน้ีจะช่วยใหคุ้ณรู้สึกวา่ 

คุณไดมี้การปฏิบติัตามแผนของคุณเพื่อเป็นการแสดงถึงความกา้วหนา้ในการแกปั้ญหาดว้ย 

7. ปรับมุมมองปัญหาวา่ไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นโอกาสท่ีทาํใหคุ้ณพฒันาตนเอง (Regard each 

problem as an opportunity to grow) เม่ือคุณรู้สึกเป็นทุกขก์บัปัญหาใหล้องปรับมุมมองใหม่วา่เป็น

ส่ิงท่ีมีคุณค่าในการพฒันาให้ตวัเองมีทกัษะเพิ่มความสามารถกบัตนเอง 

สาํหรับขั้นตอนของการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาโดโคนิวและเครสเนอร์ (O’ Donohue ; 

Krasner )ไดแ้บ่งขVันตอนของการพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาออกเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การทาํความเขา้ใจในปัญหา (Problem orientation) ซึCงเป็นการรับรู้วา่มีปัญหาเกิดข้ึนและ 

ในการแกปั้ญหานVันจะไม่เป็นการเสียเวลาหรือคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป 

ขั้นท่ี 2 การนิยามปัญหา (Problem definition ) เป็นการรวบรวมขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน

และทาํความเขา้ใจในปัญหานั้นๆวา่เป็นอยา่งไรตลอดจนการกาํหนดเป้าหมายในการแกปั้ญหาท่ี

เป็นปัญหาจริง 

ขั้นท่ี 3 การนาํไปสู่ทางเลือกต่างๆในการแกปั้ญหา ( Generation of alternativesolutions) 
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ขั้นท่ี 4 เป็นระดบัวธีิการแกปั้ญหาต่างๆใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดอ้าจเป็นการมองหาคาํแนะนาํ

เก่ียวกบั 

ความคิดเห็นจากบุคคลต่างๆ 

ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจ (Decision making ) เป็นการเปรียบเทียบและตดัสินใจเลือกวธีิการแกปั้ญหา 

ท่ีดีท่ีสุดเพื่อนาํไปสู่การแกปั้ญหาไดส้าํเร็จ 

ขั้นท่ี 5 การปฎิบติัการและการตรวจสอบวธีิการแกปั้ญหา (Solution implementation and 

verification )เป็นขั้นตอนการนาํวธีิการแกปั้ญหาท่ีตดัสินใจเลือกแลว้ไปใชแ้ละพิจารณาถึงระดบั

ของ 

ประสิทธิผลของวธีิการแกปั้ญหานั้นๆ 

นอกจากน้ีสไปเกลอร์และกวูเวทมูท (Spiegler, &Guevremont. 1998 : 346-355) ไดเ้สนอ 

แนวคิดของกระบวนการพื้นฐานการแกปั้ญหาไวว้า่ประกอบดว้ยขน้ตอนต่างๆคือการยอมรับใน

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนการนิยามปัญหาและการกาํหนดเป้าหมายในการแกปั้ญหาการนาํไปสู่ทางเลือกต่างๆ

ในการ 

แกปั้ญหาการตดัสินใจวธีิการแกปั้ญหาท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด_ 

 

ความหมายของลลีาศ 

ธรรมชาติของมนุษยไ์ม่วา่จะทีไหนของโลก จะมีความรักในดนตรีเพราะต่างก็ม่ีสัญชาตญาณในการ

แสดงออกมาโดยตามธรรมชาติ จะสังเกตไดว้า่แมจ้ะเล่นดนตรีเป็นหรือไม่เป็น 

เตน้รําเป็นหรืไม่เป็นก็ตามยอ่มแสดงอาการตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึง เม่ือไดย้นเสียงดนตรี

อาจจะ 

เป็นการเคาะเทา้กบัพื้นหรือไม่ก็เคาะน้ิวบนโตะ๊ ไปตามจงัหวะของดนตรี เช่นเดียวกบัการ 

เตน้รําหรือการลีลาศเป็นลกัษณะอีกอยา่งหน่ึงของแนวทางการเขา้สังคมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในแต่ ละ

ประเทศ ปัจจุบนัเป็นงานร่ืนเริงต่าง ๆ หรือการแข่งขนักีฬาลว้นแลว้แต่มีลีลาศเป็นส่วนหน่ึงของ

กิจกรรมเหล่าน้ีประกอบอยูด่วย จึงนบัไดว้า่การลีลาศมีความสาคญัในวงสังคมไม่นอ้ยพจนานุกรม

ฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.2525 ไดใ้หค้วามหมายของการเตน้ราไวด้งันั้ี 

การเตน้รําหมายถึงการเคล่ือนไปโดยมีระยะการกา้วตามกาหนดใหเ้ขา้จงัหวะดนตรีซ่ึงเรียกวา่ลีลาศ 

โดยปกติเป็นคู่ ชายหญิงวางเทา้ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.2537 ใหค้วามหมายของการลีลาศไวด้งนั้ี 

       ลีลาศ หมายถึงการจบัคู่เตน้ราระหวา่งหญิงชายโดยการกา้วเทา้ไปตามแบบท่ีกาหนดและ 

ตามจงัหวะดนตรี 
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        ฝ่ายวชิาการ กรมพลศึกษา ใหค้วามหมายไวว้า ลีลาศ หมายถึง การเตน้ราซ่ึงหญิง และชายจบัคู่

เตน้ไปตามจงัหวะเสียงเพลง 

 

ประพนัธ์ศริ ไชยชนะใหญ่ ไดใ้หค้วามหมายไวว้า ลีลาศหมายถึง กิจกรรมเขา้จงัหวะเป็นแขนงหน่ึง 

เป็นการเตน้รําท่ีแสดงออกอยา่งมีศลปะ โดยใชเ้สียงเพลงและดนตรีประกอบเพื่อใหเ้กิดความ

ซาบซ้ึงความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยมีลีลา และแบบการเตน้รําเฉพาะตวัของมนัเองโดยมกัจะมี

ใหเ้ตน้ในงานสังคมทัว่ไป 

วริยา บุญชยั ไดใ้หค้วามหมายของการเตน้รําไวว้า่ “เตน้ราก็คอการรวมการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้เขา้

ดว้ยกนัเป็นแบบของการเคล่ือนไหวให้เขา้กบัจงัหวะดนตรี” 

       บุญเลิศ กระบวนแสง ไดก้ล่าวไวว้า การเตน้รําพื้นเมืองของชาติต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะต่างกนัและ

ดีเด่นมาประกอบกนัและถา้จดัในหอ้งท่ีมีพื้นท่ีกวา้งเรียกการเตน้รําแบบบอลรูม (Ballroom)ใน

ปัจจุบนัคาํวา่ การเตน้รําแบบสังคมกบัการเตน้ราแบบบอลรูม มีความหมายอยา่งเดียวกนั 

รังสฤษฏิบุญชลอ (2541: 8 - 10) กล่าววา่ คาวา่ “ลีลาศ” หรือ “เตน้ลีลาศ” มีความหมาย 

เหมือนกนั ตามพจนานุกรมฉบบัปีพุทธศกัราช 2525 ไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี “ลีลาศ” เป็นคาํนาม

แปลวา่ ท่าทางอนังาม การเยืองกราย เป็นกริยา แปลวา่ เยื้องกราย เดินนวยนาด ส่วนคาํวา่เตน้รํา 

จากพจนานุกรมฉบบัเดียวกนั แปลวา่ เคล่ือนท่ีไปโดยมีระยะกา้วหนา้ตามกาํหนดให้เขา้จงัหวะกบั 

ดนตรี ซ่ึงเรียกวา่ ลีลาศ โดยปกติเตน้เป็นคู่ชายหญิง รําเทา้ก็วา่ คนไทยนิยมเรียกการลีลาศวา่ 

เตน้รํามานานแลว้ คาํวา่ลีลาศตรงกบัคาภาษาองักฤษวา่โซเชียลด๊านซ์ (Social Dance) 

บางประเทศในยโุรป และในประเทศอเมริกาเรียกการลีลาศ หรือเตน้ราบอลรูมด๊านซ่ิง (Ballroom 

Dancing) ผูบ้ญัญติัศพัทค์าํวา่ “ลีลาศ” คือพระองคเ์จา้วรรณไวทยากร วรวรรณ (กรมหม่ืนนราธิป

พงคป์ระพนัธ์ เม่ือปี พ.ศ 2476) 

 

ความมุ่งหมายของการลลีาศ 

1. เพื่อให้รู้จกัหลกัเบ้ืองตน้ของการลีลาศ เช่น การยนื การเดิน การจบัคู่ ตลอดจนทิศทางในการ

ลีลาศ 

2. เพื่อใหส้ามารถลีลาศในท่าเบืองตน้ไดท้่าทางถูกตอ้ง ตามแบบและเขา้กบัจงัหวะไดดี้ 

3. เพื่อให้รู้จกัการเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดีในการลีลาศ 

4. เพื่อมีมนุษยสัมพนัธ์ เขา้กบัสังคมได ้

5. เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งหมู่คณะ 

6. เพื่อใหไ้ดร้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผอ่นคลายความตึงเครียด 
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7. เพื่อเป็นการออกกาลงักาย 

รังสฤษฏ ์บุญชลอ (2542: 9) กล่าววา่ เพื่อใหเ้รียนรูหลกัเบืองตน้ได ้ท่าทางท่ีถูกตอ้งตามแบบ และ

เขา้จงัหวะดนตรีไดดี้ รวมถึงใหรู้้จกัวธีิการของการลีลาศ ตลอดจนมารยาทต่าง ๆ ในการลีลาศอีก

ดว้ย 

พิชต ภูตจนทร์ (2549: 2) กล่าวไวเ้ฉพาะกีฬาลีลาศวา่ เพื่อใหเ้รียนรู้หลกัจกัเบ้ืองตน้ของการลีลาศ 

เช่น การยนื การเดิน การจบัคู่ ตลอดจนทิศทางในการลีลาศและเพื่อให้ 

สามารถลีลาศในท่าเบืองตน้ได ้ท่าทางถูกตอ้งตามแบบและเตน้ลงกบัจงัหวะดนตรี ความมุ่ง หมาย

ของการลีลาศสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

1.เพื่อให้รู้จกัหลกัการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ของการลีลาศ เช่น การยนื การจบัคู่ การเดินการเคล่ือนท่ี

ไปตามทิศของการลีลาศ 

  2. เพื่อสามารถปฏิบติัรูปแบบทกัษะเบ้ืองตน้ในการลีลาศใหเ้ขา้กบัจงัหวะของดนตรีไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

  3. เพื่อรู้จกัการเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 

  4. เพื่อใหมี้มนุษยสัมพนัธ์อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

  5. เพื่อใหไ้ดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

  6. เพื่อเป็นการออกกาลงักายเพื่อสุขภาพ 

  7. เพื่อรู้จกัวธีิการเขา้สังคมในงานเล้ียงงานสังสรรค ์

  8. เพื่อให้รู้จกัวธีิการปฏิบติัตนในการลีลาศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 

ประเภทของการลลีาศ 

  สภาลีลาศระหวา่งชาติ International Council of Ballroom Dancing : I. C .B. D. ไดร้วบรวม

ประเภทของการลีลาศ โดยจดทะเบียบช่ือจงัหวะและท่าเตน้ราไว ้และไดแ้บ่งการลีลาศ 

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

    1. ประเภทโมเดิรนหรือบอลรูม (Modern or Ballroom) 

    2. ประเภทละตินอเมริกน (Latin American) 

    ธงชยั เจริญทรัพยม์ณี (2542: 48 – 49) ไดส้รุปจงัหวะการเตน้รําทั้ง 2 ประเภท คือ 

    1. ประเภทโมเดิร์นหรือบอลรูม (Modern or Ballroom) การลีลาศแบบน้ีจะมีลกัษณะการเตน้และ

ท่วงท่านองดนตรีท่ีเตม็ไปดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล อ่อนหวาน สง่างามและเฉียบขาด ลาํตวัของผู ้

ลีลาศจะตั้งตรง ผึ่งผาย ขณะกา้วเทา้นิยมลากเทา้สัมผสัไปกบัพื้น จงัหวะท่ีจดอยูใ่นการเตน้รําน้ีมี 5 
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จงัหวะ คือ 

        1. ควกิสเตป (Quick Step) 

        2. วอลซ์ (Waltz) 

3. ควกิวอลซ์หรือ เวยีนนิสวอลช์ (Quick Waltz or Viennese Waltz) 

  4. สโลวฟ์อกซ์ทรอท (Slow Foxtrot) 

 5. แทงโก ้(Tango) 

  2. ประเภทละตินอเมริกนั (Latin American) การลีลาศแบบน้ี จ ะมีลกัษณะการเตน้ ท่ี 

คล่องแคล่วปราดเปรียวกวา่ประเภทบอลรูม ส่วนใหญ่จะใชส้ะโพก เอว เข่า และขอ้เทา้เป็นสาํคญั 

ท่วงทาํนองดนตรีและจงัหวะจะเร้าใจและสนุกสนานร่าเริง จงัหวะท่ีจดอยูใ่นการเตน้รําประเภทน้ีมี

5 จงัหวะคือ 

     1.1 คิวบนัรัมบา้ (Cuban Rumba) 

     1.2 ชา ชา ช่า (Cha Cha Cha) 

     1.3 แซมบา้ (Samba) 

     1.4ไจวฟ์ (Jive) 

     1.5 พาโซ – โดเบิล (Paso Doble) 

 

การลีลาศในประเทศไทยยงัมีจงัหวะใชเ้ตน้รําท่ีจดอยูใ่นจงัหวะเบด็เตล็ด (Pop orSocial Dance) และ

นิยมใชใ้นการลีลาศกนัไดแ้ก่ จงัหวะบีกิน (Beguine) อเมริกนัรัมบา้ (AmericanRumba) กวัราช่า 

(Guaracha) ออฟบีท (Off-beat) 

ตะลุงเทมโป้ (Taloong Tempo)และ ร็อคแอนดโ์รล (Rock and Roll) 

        สิทธิชยั ปรียาดารา (2539: 8 - 9) ไดก้ล่าวถึงตน้แบบของการลีลาศมาตรฐานสากลมาจาก

ประเทศองักฤษ โดยรวบรวมการเตน้รําจากประเทศต่าง ๆ เขา้มาดดัแปลงแกไ้ขใหเ้ป็นมาตรฐาน 

และสามารถแบ่งประเภทของการลีลาศไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

        1. ประเภทละตินอเมริกนั (Latin American) แบ่งออกไดเ้ป็น 5 จงัหวะดงันั้ี 

              1.1 จงัหวะแซมบา้ (Samba) มาจากประเทศบราซิล 

              1.2 จงัหวะ ชา ชา ช่า (Cha Cha Cha) มาจากประเทศอเมริกา 

              1.3 จงัหวะคิวบนัรัมบา้ (Cuban Rumba) มาจากประเทศอฟัริกา 

              1.4 จงัหวะพาโซ – โดเบิล (Paso Doble) มาจากประเทศสเปน 

1.5 จงัหวะไจวฟ์ (Jive) มาจากประเทศอเมริกา. 

        2. ประเภทสแตนดาร์ดหรือบอลลูม (Ballroom) แบ่งออกเป็น 5 จงัหวะคือ 
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              2.1จงัหวะควกิสเตป (Quick Step) มาจากประเทศองักฤษ 

              2.2 จงัหวะวอลซ์ (Waltz) มาจากประเทศองักฤษ 

              2.3 จงัหวะเวยีนนิสวอลช์ (Viennese Waltz) มาจากประเทศออสเตรีย 

              2.4 จงัหวะสโลวฟ์อกซ์ทรอท (Slow Foxtrot) มาจากประเทศอฟัริกา 

              2.5 จงัหวะแทงโก ้(Tango) มาจากประศอาร์เจนตินา 

 

นอกจากนั้นยงัไดจ้ดัทาํหลกัสูตรข้ึน ซ่ึงทัว่โลกยดึถือเป็นมาตรฐานเดียวกนัมี 2 หลกัสูตรไดแ้ก่

หลกัสูตร I.S.T.D. (Imperial Society of Teacher of Dance) และหลกัสูตร I.D.T.A. 

(Internationnal Dance Teachers Association) ซ่ึงแต่ละจงัหวะของการลีลาศ หลกัสูตรไดแ้บ่งเป็ น 

3 ขนัตอนดว้ยกนั คือ ้

                ขั้นตน้ Associate หรือ Bronz 

                ขั้นกลาง Licentiate หรือ Silver 

                ขั้นสูง Fellow หรือ Gold 

ลีลาศท่ีกล่าวมาทั้ง 2 ประเภทน้ีเป็นมาตรฐานท่ีใชใ้นการแข่งขนักนัทัว่โลก แต่ประเทศไทยเรายงัมี

จงัหวะทีใชลี้ลาศเพื่อสังคม ซ่ึงเป็นการลีลาศแบบง่าย ๆ แต่ยงัเป็นท่ีนิยมและยอมรับกนัอยูท่ี่ไม่ตอ้ง

อาศยัการใชท้กัษะชั้นสูง ตลอดจนไม่ตอ้งคานึงถึงรูปแบบหรือลวดลายมากนกั สมเจตน์ สุขดี 

ไดก้ล่าวถึงการลีลาศทีนิยมของสังคมไดแ้ก่จงัหวะต่าง ๆ ดงัน่้ี
ั
 

 1. จงัหวะบีกนิ 

 2. จงัหวะคิวบนัรัมบา้ 

3. จงัหวะกวัราช่า 

 4. จงัหวะตะลุงเทมโป้ 

 5. จงัหวะอ่ืน ๆ 

 

การลีลาศในรูปแบบท่ีเป็ น มาตรฐานสากล ตามการพิจารณาของสหพธ์ั กีฬาลีลาศ 

นานาชาติ (IDF) เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

        1. การลีลาศแบบมาตรฐาน (Standard Dance) หรือเดิมเรียกวา่ การลีลาศแบบบอลรูม 

(Ballroom Dancing) ไดแ้ก่ 

           1.1 จงัหวะวอลซ์ (Waltz) 

           1.2จงัหวะควกิสเตป (Quick Step) 

           1.3 จงัหวะแทงโก ้(Tango) 
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           1.4 จงัหวะสโลวฟ์อกซ์ทร็อต (Slow Foxtrot) 

           1.5 จงัหวะเวยีนนิสวอลช์ (Viennese Waltz) 

        2. ลีลาศแบบละตินอเมริกน (Latin American) หรือเดิมเรียกวา่ การลีลาศแบบ ั

ละติน (Latin Dancing) ไดแ้ก่ 

           2.1 จงัหวะ ชา ชา ช่า (Cha Cha Cha) 

           2.2 จงัหวะคิวบนัรัมบา้ (Cuban Rumba) 

           2.3 จงัหวะไจวฟ์ (Jive) 

           2.4 จงัหวะแซมบา้ (Samba) 

           2.5 จงัหวะพาโซ - โดเบิล (Paso Doble) 

ความสําคัญของหารลลีาศ 

รังสฤษฏ์ิบุญชลอ (2541: 11 - 13) ไดก้ล่าววา่ การลีลาศเป็นการออกกาลงักาย ทาํให ้

ร่างกายแขง็ แรงสมบูรณ์ สามารถเข ้าร่ ว มได ้ท ◌ัง ชายและหญิงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม สร้าง 

บุคลิกลกัษณะใหส้ง่างามในการเคล่ือนไหว 

    การลีลาศเป็นกิจกรรมสังคม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทวัโลก เป็นเคร่ืองมือทางสังคมท่ีก่อใหเ้กิด

ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีชีวติชีวา คลายความตึงเครียดทั้งร่างกาย และจิตใจไดดี้หรือจะใช้

กิจกรรมนนัทนาการก็ได ้อนัจะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจข้ึนมา การลีลาศเป็นกิจกรรมเขา้จงัหวะ

ประเภทหน่ึงเป็นศิลปะของการเคล่ือนไหวร่างกายโดยเนน้การใชเ้ทา้เป็นหลกั ร่างกายส่วนอ่ืน ๆ

เป็นเร่ืองเคล่ือนไหวใหเ้ขา้จงัหวะดนตรี ทั้งน้ีเพราะมนุษยเ์ปรียบใด ๆ ของมนุษยล์ว้นแต่ตอ้งอาศยั

จงัหวะมาเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน ปัจจุบนัการลีลาศไดเ้จริญรุ่งเรืองข้ึน 

ประโยชน์ของลลีาศ 

ลีลาศเป็นการออกกาํลงักายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise) อีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีประโยชน์แก่ ผูท่ี้

ไดเ้ขา้ ร่วมกิจ กรรมลีลาศ ดงัศาสตราจารยโ์จเซฟ คู ล (Joseph Keul) เป็น นายแพทย ์

ผูเ้ชียวชาญดา้นกีฬา กล่าวไวว้า่ ทาํใหล้ดความตึงเครียดทางร่างกาย มีความอดทน ความเร็ว และมี

การเคล่ือนไหวท่ีคล่องแคล่วข้ึน ทาํใหก้ลา้มเน้ือแขง็แรง การทรงตวัท่ีดีข้ึน ระบบหายใจ ระบบ

ไหลเวยีนโลหิตมีประสิทธิภาพดีข้ืนช่วยชะลอความเส่ือมของอวยัวะและทาํใหจิ้ตใจแจ่มใสเบิก

บานจะเห็นไดว้า่วชิาลีลาศนอกจากจะช่วยผอ่นคลายความเครียดไดแ้ลว้ยงัสามารถช่วยพฒันา

บุคลากรใหมี้สุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์และแขง็แรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่ิงเหล่าน้ียงัช่วยให้

บุคคลมีสุขภาพท่ีดีปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ จึงสรุปประโยชน์ของการลีลาศ ดงัน่้ี 

1. ช่วยพฒันาทางดา้นร่างกาย การลีลาศเป็นการเคล่ือนไหวร่างกายทุกส่วนไปตามจงัหวะ 

เสียงเพลง ไม่วา่จะเป็นการใชศี้รษะ ลาํตวั แขนและขา อยา่งต่อเน่ือง คนท่ีเลือกกีฬาลีลาศเป็น
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กิจกรรมสาํหรับการออกกาลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ จึงเป็นการสร้างความแขง็แรงของกลา้มเน้ือและ 

อวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกายอยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหม้รูปร่างท่ีไดส้ดัส่วนสง่างาม ระบบการ

ไหลเวยีนโลหิตและระบบการหายใจทาํงานไดดี้ ร่างกายมีสมรรถภาพท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ สามารถ 

สร้างเสริมภูมิคุม้กนัต่อโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภาพ 

  2. ช่วยพฒันาทางดา้นอารมณ์และจิตใจ การลีลาศเป็นกิจกรรมออกกาํลงักายท่ีใชจ้งัหวะเสียงเพลง

เป็นส่ือ ผูเ้ล่นจึงเกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน มีอารมณ์แจ่มใสและไม่เครียด ผูท่ี้ฝึกการลีลาศ

ในเวลาวา่งนอกจากจะรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์แลว้ ยงัช่วยใหต้นเองมีโอกาสแสดงออกถึง

ความตอ้งการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย ์เป็นอนัท่ีจะแสดงความหวงัและความรู้สึกตาม

จงัหวะเสียงเพลง จึงเป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพทางดา้นจิตใจและผอ่นคลายอารมณ์ จากความตึง

เครียดจากงานในหนา้ทีประจาํ หรือปัญหาของครอบครัวได ้

  3. ช่วยพฒันาทางดา้นบุคลิกภาพ ทกัษะท่ีสาคญัของการลีลาศ คือการยนื การเดิน และการสร้าง

ความสมดุลของร่างกายในขณะยนืและเดิน คนท่ีฝึกตามรูปแบบของการลีลาศอยา่งถูกตอ้ง่ 

จึงมีลกัษณะท่าทางในการยนืและการเดินท่ีสง่างามเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูค้นท่ีพบเห็น สร้างความ

เช่ือมนัในตนเองกลา้แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ ท่ีงดงาม เห็นไดว้า่การเตน้ลีลาศจะช่วยทงัในเร่ือง

ของรูปร่าง ทรวดทรง บุคลิกภาพ อารมณ์และจิตใจ ทาํให้ร่างกายมีภูมิตา้นทานโรคมากข้ึน ช่วย

ชะลอความแก่  ผวิหนงัไม่หยอ่นยาน ลดนํ้าหนกั ลดไขมนัส่วนเกินได ้มีระเบียบวนิยั ใชเ้วลาวา่งให้

เป็นประโยชน์ นอกจากน้ียงัช่วยใหมี้สมาคม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และช่วยใหส้มองทาํงานไดอ้ยา่ง

ฉบัไวมากข้ึน 

พิชต ภูตจนทร์ (2531: 3) ไดร้วบรวมประโยชน์ของการลีลาศไวด้งัน้ีคือ 

      1. ก่อใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

      2. ช่วยใหมี้บุคลิกภาพในดา้นการเคล่ือนไหวสวยสง่างามข้ึน 

      3. ช่วยใหค้นกลา้แสดงออกในทางดีงาม เชือมนัในตนเอง 

      4. ช่วยใหมี้สัมพนัธ์ไมตรีกวา้งขวางข้ึน ช่วยใหเ้ขา้สังคมไดดี้ 

      5. ช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ 

      6. เป็นกิจกรรมออกกาํลงักาย ช่วยใหมี้สมรรถภาพทางกายดีข้ึน 

      7. ช่วยจรรโลงวฒันธรรมในทางท่ีดีไม่ใหเ้ส่ือมสูญ 

      8. ช่วยสนองความตอ้งการตามธรรมชาติของมนุษยซ่ึ์งก่อใหเ้กิดความพึงพอใจข้ึน 

      9. เป็นกิจกรรมนนัทนาการท่ีทาํใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

10. ช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจใหส้มบูรณ์ อนัจะทาํใหชี้วิตยนืยาวและมีความสุข 

11. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องทางกายทั้งยงัช่วยเสริมสร้างทรวดทรง ท่าทางและมารยาท
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ในสังคม ก่อใหเ้กิดความเช่ือมนัในตนเองต่อคนหมู่มาก 

    12. เป็นกิจกรรมส่ือสัมพนัธ์ของสังคมทั้งชายและหญิงเขา้ร่วมกนัได ้

    สมชาย ศุกรสมิต (2536: 36) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของลีลาศ จะช่วยพฒันาจิตใจและ 

บุคลิกภาพดงัน้ีคือ 

    1. มีท่วงท่ายนืทีสง่าผงึผาย เพราะมีการจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง 

    2. ฝึกหดัการทรงตวั ท่าทางสวยงาม 

    3. ฝึกใหรู้้จกัการวางนํ้าหนกัตวั เฉล่ียนํ้าหนกัตวัและเทา้ในแต่ละขา้งทั้งการเดินและการอยูก่บท่ี 

    4. ฝึกหดัใหมี้การยดืตวัหรือยอ่ตวั ไม่วา่จะเป็นการเดินหรือการวางท่าทาง ทีทาํใหเ้กิดภาพที

สวยงาม 

    5. ฝึกหดัใหมี้การเลียงตวั ไม่เสียหลกัหรือเซ ในขณะท่ีหนัเหลียว โดยการเอนหรือเอียงตวัเขา้หา

จุดศูนยก์ลางของการเล้ียวนั้นๆ 

    6. ฝึกหดัใหก้า้วเดินไปขา้งหนา้อยา่งสง่างาม ดว้ยการฝึกใชเ้ทา้ใหถู้กตอ้ง หรือตอนเขยง่ปลายเทา้

โดยให้ 

เขา้กบัดนตรี นอกจากฝึกร่างกายแลว้ ยงัฝึกสมองและจิตใจอีก เช่นใชล้วดลาย และนาํมาผกูเป็นชุด 

ต่อไปหดัมาคิดรวบรวมผกูเป็นกลุ่ม จนถึงขั้นสูง คือนาํเอาลวดลายวางใหต่้อเน่ือง ตั้งแต่ตน้ให้ดู

สวยงามมีแนวความคิดท่ีดี โดยพฒันาใหถู้กหลกัวชิาและสวยงาม 

    7. ฝึกหดัใหมี้การแสดงอารมณ์ ความนึกคิดของจิตใจใหส้อดคลอ้งกบัลีลาของลวดลายท่ี

ผสมผสานสอดคลอ้งกบัท่วงทกาํนองของดนตรี เม่ือเปรียบเทียบกบักีฬาชนิดอ่ืนจะเห็นวา่ ลีลาศ

เป็นกีฬาท่ีพฒันาสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ไดเ้ป็นอยา่งด 

5. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง         

   

งานวจิัยในต่างประเทศ 

   โรมไมน์ (Romnie. 1974: 139 - 140) ไดศ้กษาเกียวกบับรรยากาศการสอนท่ีจะช่วยใหเ้กิด่ึ 

การเรียนรู้ดีข้ึน โดยการสาํรวจความคิดเห็นของอาจารยแ์ละนิสิตคณะต่างๆ ของมหาวทิยาลยัโคโร

ลาโด พบวา่ การสอนท่ีมประสิทธิภาพมาจากบรรยากาศการสอนท่ีดี แบ่งไดเ้ป็ น 6 ประเภทดงัน้ี 

   1. บุคลิกภาพของผูส้อน เช่น ผูส้อนเป็นคนกระฉบัเฉง มีความกระตือรือร้น สนใจในวชิาท่ีสอน 

และเป็นคนมีอารมณ์ขนั 

   2. การจดัและเตรียมการสอน เช่น เตรียมการสอนเป็นอยา่งดีช้ีแจงใหผู้เ้รียนทราบถึงวตัถุประสงค์

ของวชิาทีเรียน รวมทั้งแนะนาํหนงัสืออา้งอิงต่างๆ 

   3. ผลการสอนท้ีผูเ้รียนไดรั้บ เช่น ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์ตามสมควร ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
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กระบวนการเรียนไม่ใช่เป็นผูฟั้งเพียงอยา่งเดียว 

   4. การเสนอเน้ือหา เช่น อธิบายชดัเจน ตั้งคาํถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดได ้

   5. การประเมินผล การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และการเสริมแรงทางการเรียน เช่น เม่ือมีการทาํรายงาน

หรือการสอบ เม่ือตรวจเสร็จแลว้ผูส้อนจะตอ้งรีบแจง้ผลใหผ้เรียน และมีการชีแจงดว้ยวา่ทาํไมจึง

เป็นเช่นนั้น 

   6. การช่วยเหลือผูเ้รียนเพิ่มเติม เช่น มีการจดัเวลาหรือสอนผูเ้รียนเป็นกลุ่มพิเศษ 

 

เรย ์(Rey. 1981: 2561 - A) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบทศันคติทางพลศึกษาของนกัศึกษาปริญญาตรีทั้ง

ชาย และหญิง โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนวชิาพลศึกษาเป็นวชิาเลือกและ

กลุ่มนกัศึกษาทีเรียนวชิาพลศึกษาเป็นวชิาบงัคบัในการศึกษาครังน้ี ไดท้าการทดสอบ2 คร้ังครังแรก

ใชน้กัศึกษาชายและหญิง จาํนวน 424 คน ทาการทดสอบในสัปดาห์แรกของภาคเรียนฤดูใบไมผ้ลิ 

ส่วนในการทดสอบคร้ังท่ีสองใชน้กัศึกษาทั้งชายและหญิงจานวน 375 คน ทดสอบผลการทดสอบ

ในสัปดาห์สุดทา้ยของภาคเรียนฤดูใบไมผ้ลิ โดยใชแ้บบวดัทศันคติของ Kneerมาทดสอบ ผลการ

ทดสอบพบวา่ ทงั 2 กลุ่ม มีทศันคติทางพลศึกษาท่ีดี และไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยสาคญัที

ระดบั .05 

ริคเซ (Reche. 1991: 3046A) ไดท้าการศึกษาสมรรถภาพในการสอนของครูทสอนการศึกษาผูใ้หญ่ 

ตามทศันะของศึกษานิเทศกแ์ละครูผูส้อนในประเทศเคนยา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา

ประกอบดว้ย ศึกษานิเทศก ์จาํนวน 86 คน และครูผูส้อน จาํนวน 328 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การศึกษา เป็นแบบสอบถามเกียวกบัคุณสมบติั และหนา้ท่ีสาํคญัในการสอนท่ีมประสิทธิภาพ

สาํหรับครูจากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะของครูท่ีสอนอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น มีดงน่้ี
ี้ั
 

      1) มีความรอบรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษา พฒันาการของเด็ก การวางแผนโภชนาการการรักษา

สุขภาพอนามยั และการเกษตรกรรมของครอบครัว 

      2) เก็บรักษาระเบียนสะสมของนกัเรียนในชั้นเรียน 

      3) ตอ้งสร้างและใชแ้ผนการสอน 

      4) มีความมัน่ใจในการสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

      5) ตรงต่อเวลาในการสอน 

      6) สามารถทาํงานร่วมกบัผูน้าํและทุกคนในชุมชน 

      7) มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการในการเรียนของผูเ้รียน 

      8) สอนนกัเรียนในระดบัความสนใจ 

      9) ช่วยเหลือนกัเรียนใหม้ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนี 
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แนนซ่ี (Nancy. 1992: 3857 – A) ไดท้าการวจิจยัเร่ือง การศึกษาความเขา้ใจในการใช ้

หลกัสูตรพลศึกษาในชีวติ จริงของครู พลศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ สาํรวจความหมายของการนาํ

หลกัสูตรไปใช ้ของครูพลศึกษาในโรงเรียนพลศึกษา วธีิการสอน ศึกษาดาเนินการโดย การ

สังเคราะห์เอกสาร วารสาร บทความ สังเกตการสอน สนทนา สัมภาษณ์ และการวจิารณ์ ดว้ย 

เหตุผล ทงัน้ีเพื่อมุ่งท่ีจะอธิบาย แจกแจงพฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆ ในรายละเอียดของครูผูใ้ชใ้น

หลกัสูตรโดยตรง ผลการวจิยสรุปได ้2 เร่ือง คือ เร่ืองเก่ียวกบัความรู้สกท่ีเด่นชดั คือ ความภูมิใจ 

ความเหน่ือยลา้ ความคบัขอ้งใจ ความไม่มีอาํนาจ และความฝันทีอยากจะไดโ้ลกทิ่ี
ี
สมบูรณ์ท่ีสุด 

ส่วนความสัมพนัธ์นั้น 

เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนท่ีมต่อหลกัสูตรใหม่ กระบวนการนาํหลกัสูตรใหม่ไป

ใช ้ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ครูมีความตอ้งการในการช่วยเหลือและสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ตอ้งการ

ใหมี้ผลสะทอ้นกลบั ตอ้งการใหค้วามมัน่ใจตลอดเวลาในกระบวนการท่ีใชห้ลกัสูตร นอกจากน้ี ยงั

มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํหลกัสูตรไปใช ้ควรฟังเสียงครูบา้ง เพราะสิง

ท่ีครูตอ้งการไดแ้ก่การยอมรับนบัถือ การมีอิสรภาพและเสถียรภาพในการทาํงาน ตลอดเวลาและ

การสนบัสนุน 

สแตนเลย ์(Stanley. 1994: 168) ไดท้าํการวจิยเร่ือง การศึกษาการลีลาศ โครงสร้างทฤษฎีมี

หลากหลายวฒันธรรม งานวิจยน้ีมุ่งศึกษาสารวจการสอนลีลาศในฐานะท่ีเป็นศิลปะ ในระดบัชนั

มธัยมศึกษาในสมยัปจจุบนั ซ่ึงเป็นทีแพร่หลายและยอมรับในสังคมอเมริกน การลีลาศโดยการเรียน

น้ี อาศยัสัญชาติญาณท่ีละเอียดอ่อน ในการเรียนรู้ และพฒันาความเขา้ ใจทางดา้น 

ประวตัศาสตร์ วฒันธรรมของผอ่ื็น ตลอดจนของตนเอง การศึกษาน้ีมุ่งสาํรวจวธีิการพฒันาการ

ขยายขอบเขตหลกัสูตร การลีลาศแบบเก่าดว้ยการใชป้ระสบการณ์จากวฒันธรรมต่างๆ และการ 

วจิยัขนาดเดียวกนั เป็นการขยายความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัคุณสมบติัความสวยงามของการลีลาศท่ีมี

มาตงัแต่เดิม การศึกษาน้ีจะไดท้าํการวเิคราะห์จากตาํราท่ีเลือกแลว้ ดา้นท่ีเก่ียวกบัประวตัความ

เป็นมาในระดบัมธัยมศึกษา นอกจากน้ี ทฤษฎีบางอยา่งเกียวกบัศิลปะ วฒันธรรม มีหลายรูปแบบ

และหลกัความสวยงามท่ีมีอยูใ่นลีลาศ ตลอดจนศิลปะท่ีสัมผสัไดด้ว้ยตา จะนามาพิจารณาดว้ยการ

พฒันาและการอภิปรายเป็นโครงสร้างทางรูปแบบทฤษฎี เพื่อจะใหไ้ดห้ลกัสูตรการลีลาศที

ครอบคลุมวฒันธรรมทีหลากหลาย เป็นการเพิ่มความเขา้ใจในความสวยงามของลีลาศรูปแบบต่างๆ 

โครงสร้างท่ีจาํเป็นสาหรับการส่งเสริมการเรียนทีมระบบเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัไปและการสารวจ

ท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือทางดา้นศิลปะจากผูอ่ื้นในโลกของลีลาศ และการลีลาศตามโรงละครในอ

เมริกนทีเหมาะสาหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาเหล่าน้ี จะตอ้งทาํความเขา้ใจเพื่อเป็นแนวทางแห่งความรู้

ความเขา้ใจตนเองต่อไป 



 
 

(22) 
 

       เน่ืองจากการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีจะสอนใหส้านึกวฒันธรรม โดยผา่นทางโครงการท่่่ีตอ้งอาศยั

ความรู้สึก สติปัญญา และกระบวนการสร้างสมในรูปแบบต่างๆ เพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นวา่รูปแบบ

การเรียนรู้เหล่านั้นสามารถนาไปใชเ้ป็นตน้แบบการพิจารณาวชิาลีลาศ สาหรับมธัยมศึกษาและใช้

เป็นวธิการสอนทีพิสูจน์ได ้จึงนาํเอาการลีลาศ 3 ชนิดมาสังเกตและวเิคราะห์อยา่งละเอียดโดยใช้

โครงสร้างเป็นตน้แบบการพิจารณาถึงความเขา้ใจวฒันธรรมและความรู้ เก่ียวกบัความสวยงามทีได้่่

จากประสบการณ์เหล่าน้ีจะทาํใหท้ราบวา่ การลีลาศแต่ละชนิด แฝงไวด้ว้ยสัญลกัษณ์และ

จินตนาการและรูปแบบและเน้ือหา ตลอดจนคุณสมบตัแห่งความสวยงามและการเคล่ือนไหว

ร่างกาย การศึกษาน้ีรวมถึงตวัอยา่งโครงสร้างและคาํแนะนาํ เพื่อการคน้ควา้วิจยต่อไป ขยาย

ขอบเขตของหลกัสูตรวชิาลีลาศแบบดงัเดิมในระดบัอุดมศึกษา 

บรูสเซสท ์(Brushett. 1996: 134-A) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง เจตคติของนกัเรียนและการเปรียบเทียบพฤติ 

กรรมท่ีมีผลต่อการอยูดี่กินดีของบุคคลในโรงเรียนมธัยมศึกษาในบลั ติมอร์จุดมุ่งหมายของการวจิย

เพื่อการประเมินดา้นศกัยภาพหลกัสูตรพลศึกษาผลการวจิยพบวา่ มีการเปลียนแปลงในเจตคติและ

พฤติกรรมทีมต่อวถีิชีวิตของตนเองในทางทีเพิ่มข้ึน โปรแกรมการจดัการสอนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การเปล่ียนแปลงในทางบวกของนกัเรียน นกัเรียนตอ้งใชว้ธีิการต่างๆ ทิ่ี
ี
สาคญัเพื่อพฒันาปรับปรุง

ความเป็นอยูข่องตนเองใหดี้ข้ึน ขอ้มูลทั้งหมดช้ีให้เห็นวา่การเพิมกิจกรรมทางพลศึกษาและการเพิ่ม

ความสามารถทางบวกจะช่วยใหน้กัเรียนเผชิญกบัความเครียดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และทาํให้

นกัเรียนมีความเช่ือมนัในตนเองเพิมมากข้ึน 

สโตกเกอร์ (Stoker.1999: 37-A) ไดท้าํการวจิยเก่ียวกบัหลกัสูตรพลศึกษาและสุขศึกษาเร่ือง 

การศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนมธัยมศึกษาต่อการเรียนแบบร่วมมือ จุดมุ่งหมายการวจิยัเพื่อ 

เป็นการศึกษาถึง หลกัสูตรพลศึกษาและสุขศึกษาท่ีนาํมาใชป้ระกอบการสอนแบบร่วมมือการศึกษา

น้ีไดศึ้กษากบันกัเรียนเกรด 7 ในชนัเรียนสุขศึกษาท่ีใชห้ลกัสูตรสุขศึกษาใน 6 สัปดาห์โดยมุ่งเนน้

ศึกษาถึง ความสัม พนัธ์ในดา้นกิจกรรมการสอนปฏิบติักิจกรรมทางพลศึกษาท่ีมีความสาคญัต่อ

กิจกรรมต่างๆ นอกจากน้ียงัคน้พบวา่ วชิาสุขศึกษามีประโยชน์ต่อสุขภาพ และช่วยใหน้กัเรียนมีเจต

คติทดต่อวถีิชีตท่ีกระตือรือร้น 

 

  งานวจิยัในประเทศ 

   อวยชยั เขียวขา (2540: บทคดั ยอ่ ) ไดท้าการศึกษา ปัญหาการเรียนวชิาลีลาศของนกัศึกษาสถาบนั

เทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตในกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

 1. ปัญหาดา้นการเรียนการสอน นกัศึกษาหญิงและนกัศึกษาชายมีปัญหาแตกต่างกนัอยา่ง 

มีนยัสาคญัทางสถิตทระดบั .05 ดงัน้ี การคน้ควา้หาความรู้เพิมเติม ความกระตือรือร้นในการเรียน



 
 

(23) 
 

ปัญหาในการเขา้เรียนอยา่งสมํ่าเสมอ การซกัถามขอ้สงสัย ความช่วยเหลือกนัและกนัในดา้นการ

เรียนและนกัศึกษาขาดการฝึกอบรมทกัษะนอกเวลา 

  2. ปัญหาดา้นการสอนของอาจารย ์นกัศึกษาหญิงและนกัศึกษาชายมีปัญหาแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิตทระดบั .05 ดงัน้ี การตรงต่อเวลา บุคลิกภาพของอาจารย ์ความคิดริเร่ิม

ดดัแปลงการสอนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์อนดีกวา่

นกัศึกษาทั้งในและนอกเวลาเรียน การไม่รบฟงความคิดเห็นของนกัศึกษาเกียวกบัการเรียนการสอน 

3. ปัญหาดา้นอุปกรณ์การสอน สถานท่ี และส่ิงอานวยความสะดวก นกัศึกษาหญิงและนกัศึกษาชาย

มีปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 ดงัน้ี การใหค้าํปรึกษาในกิจกรรมเสริม

หลกัสูตรวชิาลีลาศ ความไม่สนใจและการเห็นความสาคญัของการจดักิจกรรมเสริม หลกั สูตรวชิา

ลีลาศความร่วมมือ และประสานท่ีดีระหวา่ งนกั ศึก ษา อาจารย ์และผูบ้ ริหารประสบการณ์และ

ความรู้ในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรวชิาลีลาศ ความร่วมมือในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร

ของนกัศึกษา นกัศึกษาไม่มีเวลาจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรวชิาลีลาศ งบประมาณในการจดักิจกรรม

เสริมหลกัสูตรวชิาลีลาศ 

   4. ปัญหาดา้นการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร นกัศึกษาหญิงและนกัศึกษาชายมีปัญหาแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 ดงัน้ี การใหค้าํปรึกษาในกิจกรรมเสริมหลกัสูตริวิชาลีลาศ

ความร่วมมือและประสานท่ีดีระหวา่งนกัศึกษา อาจารย ์และผบูริหาร ประสบการณ์ และความรู้ใน

การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรวชิาลีลาศ ความร่วมมือในการจดักิจกรรมเสริมหลกั สูตรของ

นกัศึกษา นกัศึกษาไม่มีเวลาจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรวชิาลีลาศ งบประมาณในการจดักิจกรรมสริม

หลกัสูตรวชิาลีลาศ 

5. ปัญหาดา้นการใชแ้หล่งคน้ควา้ นกัศึกษาหญิงและนกัศึกษาชายมีปัญหาแตกต่างกนัอยา่ง

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัน้ี หนงัสือ วารสารและเอกสารการลีลาศ ความสะดวกในการริใช้

หอ้งสมุด การเห็นความสาคญัและความจาํเป็นในการใชห้อ้งสมุด 

6. ปัญหาการประเมินผล นกัศึกษาหญิงและนกัศึกษาชายมีปญหาแตกต่างกนัอยา่งมี 

นยั ส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงั น้ี เกณฑก์ารประเมิน ผลภาคทฤษฎี เกณฑก์ารประเมิน ผล 

ภาคปฏิบติัวธีิการวดัผลและประเมินผล 

                ภาคภูมิ เอนกพงษ ์(2547: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยเร่ืองความคิดเห็นท่ีมต่อการเรียนวชิา

ลีลาศ ของนกัศึกษาวทิยาลยัพลศึกษา เขตภาคเหนือ ปี การศีกษา 2546 มีความมุ่งหมายเพื่อทราบ

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนวชิาลีลาศของนกัศึกษาวทิยาลยัพลศึกษา เขตภาคเหนือ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยเป็นนกัศึกษาชนัปี ท่ี1 หลกัสูตรประกาศนีบตรวชิาการศึกษาชนัสูง

วชิาเอกพลศึกษา ของวทิยาลยัเขตภาคเหนือปี การศึกษา 2546 ประกอบดว้ยวทิยาลยัพลศึกษา 
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จงัหวดัเชียงใหม่ วทิยาลยัพลศึกษาจงัหวดัลาปาง วทิยาลยัพลศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ วิทยาลยั 

พลศึกษาจงัหวดัสุโขทยั จานวน 226 คน เป็นชาย 148 คน หญิง 78 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจย ั

เป็นแบบสอบถามทีผวจยสร้างขึนมีค่าความเชือมนั .87 วิเคราะห์ขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและ

หาค่าร้อยละ ผลการวจิยพบวา่ความคิดเห็นท่ีมต่อการเรียนวชิาลีลาศของนกัศึกษาวทิยาลยัพลศึกษา 

เขตภาคเหนือ ดา้นจุดมุ่งหมายเน้ือหาและกิจกรรม ดา้นครูผสอน ดา้นนกัศึกษา ดา้นสถานท่ีส่ือ

โสตทศันูปกรณ์และส่ิงอานวยความสะดวกในการเรียนวชิาลีลาศ และดา้นการวดัผล และการ

ประเมินผลวชิาลีลาศ โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ40.20 , 43.60 , 

44.80 , 43.40 และ 53.10 ตามลาํดบั 

        สุพร สินธพรัตนะ (2548: บทคดัยอ่) ไดท้าการวิจยเร่ืองความคิดเห็นท่ีมต่อการเรียนวชิาลีลาศ

ของนกัเรียน ช่วงชั้นท่ี 4 เขตการศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2547 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ้ 

วจิยั เป็นเรียนช่วงชนั ท่ี 4 เขตพื้น ท่ีการศึกษา เขต 1 ประกอบดว้ยโรงเรียนสภาราชินีต 

โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงเรียนตรังวทิยา โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวทิยาลยั โรงเรียนตรังคริสเตียน 

โรงเรียนบูรณะราลึก จานวน 300 คน เป็นชาย 120 คน หญิง 180 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยเป็น

แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างขึนมีค่าความน่าเช่ือมนั .94 วิเคราะห์ขอมูลโดยการแจกแจงความถ่่ีและ

หาค่าร้อยละ ผลการวจิยพบวา่ 1. ความคิดเห็นท่ีมต่อการเรียนวชิาลีลาศของนกัเรียนชายช่วงชั้นท่ี 4 

เขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง เขต 1 ดา้นจุดมุ่งหมาย เน้ือหาและกิจกรมม ดา้นครูผสอน ดา้นนกัเรียน ดา้น

ส่ิงอาํนวยความสะดวก สถานท่ีและอุปกรณ์และดา้นวดัผลและประเมินผล โดยรวมอยู่่่ในระดบัเห็น

ดว้ยมากคิดเป็นร้อยละ 47.32 , 41.02 , 46.83 , 45.00 และ 44.17 ตามลาดบั 

2. ความคิดเห็นทีมต่อการเรียนวชิาลีลาศของนกัเรียนหญิงช่วงชนัท่ี 4 เขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง เขต1 

ดา้นจุดมุ่งหมาย เน้ือหาและกิจกรรม ดา้นครูผูส้อน ดา้นนกัเรียน ดา้นส่ิงอานวยความสะดวก 

สถานท่ีและอุปกรณ์และดา้นวดัผลและประเมินผล โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากคิดเป็นร้อยละ 

42.41 , 39.26 , 47.78 , 38.54 และ 43.02 ตามลาํดบั 

อาํนาจ ดวงหิรัญ (2551: บทคดัยอ่ )ไดท้าการวจิยเร่ือง ความคิดเห็นของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคท่ีมี 

ต่อการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ ในสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ปี

การศึกษา 2550 การวจิยครังน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ความคิดเห็นของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิค

ทีมต่อการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ ในสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ปี 

การศึกษา 2550 กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาพลศึกษาเพื่อพฒันา

บุคลิกภาพ ในสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 จานวน 300 คน 

ไดม้าจากการสุมตวัอยา่งแบบแบ่งชนั เคร่ืองมือทีใชใ้นการวจิยเป็นแบบสอบถามทีผวจยสร้างขึนมี

ค่าความเชือมนั .93 วเิคราะห์ 20 
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ผกามาศรัตนบษย ์(2552: บทคดัยอ่ ) ได ้ทาํการวจิยั ความคิด เห็น ของนกั ศึก ษา 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ ทีมต่อการเรียนการสอนวชิาพลศึกษา ในปีการศึกษา 2552 กลุ่มตวัอยา่งเป็น

นกัศึกษามหาวทิยาลยักรุงเทพ ทีลงทะเบียนเรียนวชิาพลศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2552 

จาํนวน 400 คน เป็นนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตกลว้ยนํ้าไท จาํนวน 200 คน 

เป็นชาย 100 คน หญิง 100 คน และ วทิยาเขตรังสิต จาํนวน 200 คน ชาย 100 คน หญิง 100 คน 

ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนั เคร่ืองมือทีใชใ้นการวจิยเป็นแบบสอบถามท่ีผวจย

สร้างขึนมีค่าความเช่ือมนั เท่ากบั .90 วเิคราะห์ขอมูลโดยการหาค่าเฉลียส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

และสถิตท่ี 

(t-test independent) ผลการศึกษาพบวา่ 

          1. ความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวทิยาลยักรุงเทพท่ีมีต่อการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาปี

การศึกษา 2552 โดยรวมมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

          2. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวทิยาลยักรุงเทพ ท่ีมต่อการเรียนี 

การสอนวชิาพลศึกษาปีการศึกษา 2552 พบวา่นกัศึกษามหาวทิยาลยักรุงเทพมีความคิดเห็นต่อการ 

เรียนการสอนวชิาพลศึกษาปีการศึกษา 2552 ระหวา่งนกัศึกษาชาย และนกัศึกษาหญิง ไม่แตกต่าง 

กนั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบประเมินพฤติกรรมการเขา้เรียนรายบุคคล

แลว้นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ผล และ สรุปผล   

จากการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนในรายวชิาพิมพดี์ดองักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์ 1 ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 1 ห้อง 8 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดย

เร่ิมใชส้ัญญาเง่ือนไขตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 ถึงสัปดาห์ท่ี 4 ผลการวจิยั พบวา่มีการปรับปรุงพฤติกรรม

การเขา้ชั้นเรียนไดต้รงต่อเวลาข้ึนเป็นเร่ือย ๆ และนกัศึกษามีความรับผดิชอบมากข้ึน ส่งผลทาํให้

การจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน

ตามลาํดบั      ตติยาภรณ์  นิลเหม.  (2559).  ไดศึ้กษา

งานวจิยัเร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใชส้ัญญาการเรียนกบั

นกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1  สาขาวชิาการตลาด   วชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์

เพื่อแกไ้ขปัญหาการเขา้ชั้นเรียนใหต้รงต่อเวลาโดยใชส้ัญญาการเรียนกบันกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1 

สาขาวชิาการตลาด ท่ีเรียนวชิาการบญัชีเบ้ืองตน้1ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา2559 วทิยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 
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หอ้ง 3  สาขาวชิาการตลาด จาํนวน5 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ สมุดบนัทึกการเขา้เรียน และ 

สัญญาการเรียน   โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารบนัทึกการเขา้เรียนของนกัศึกษาท่ีมีปัญหา

การเขา้เรียนสายกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 5 คนโดยใชเ้วลา 4 สัปดาห์ จาํนวน 8 คร้ังสถิติท่ีใชใ้น

งานวจิยั  การบนัทึกพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนหลงัจากทาํสัญญาการเรียนและการบนัทึกคะแนน

ของนกัศึกษากลุ่มเป้าหมายผลการวจิยัพบวา่จากการแกปั้ญหาการเขา้ชั้นเรียนไม่ตรงเวลาโดยให้

นกัศึกษาทาํสัญญาการเรียน ทาํใหน้กัศึกษากลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเขา้ชั้น

เรียนในวชิาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 ไดต้รงต่อเวลาและมาเรียนก่อนเวลาคิดเป็นร้อยละ 62.50 จาก

จาํนวนคร้ังทั้งหมด 8 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที3่ 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

ประชากรไดแ้ก่นกัศึกษาระดบัชั้นระดบัชั้นปวส.2/4 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ

สาขาวชิาการตลาดระดบัชั้นปวส.2/4ท่ีลงทะเบียนไวใ้นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกา 2560 

กลุ่มตัวอย่างไดแ้ก่นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการสาขาวชิาการตลาดระดบัชั้น

ปวส.2/4สาขาการวชิาการตลาดท่ีเรียนในรายวชิาการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพ ( ลีลาศ)ปี

การศึกษา 2560จานวน20 คน 

ตัวแปรทีศึ่กษา ประกอบดว้ย 
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1. ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ การเสริมแรงบวกดว้ยการใหดู้วิดีโอ แกไ้ขทกัษะพื้นฐานการลีลาศ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการการแกไ้ขปัญหานกัศึกษาเคล่ิอนท่ีในการลีลาศ

เบ้ืองตน้โดยการดู วิดีโอ ของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวส.2/4 สาขาวชิาการตลาด 

การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 

ลกัษณะของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน่ี เป็นแบบทดสอบท่ีผูว้จิยั สร้างข้ึนแบ่งเป็น 2 ข้ึนตอนดงัน้ี 

   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ลกัษณะการอยู่

อาศยั  และการอบรมเล้ียงดู ซ่ึมมีลกัษณะเป็น  ( Check list) 

    ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัทกัษะพื้นฐานการเรียนลีลาศ  ก่อน การดู   วดีิโอ เป็นแบบ

ปรนยัชนิดเลือกตอบ ( Multiple choices )  จาํนวน 4 ตวัเลือก 

 

วธีิการสร้างเครืองมือ 

ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถาม ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาแบบทดสอบความรู้ 10 ขอ้ แบบสอบถามการพฒันาความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานใน

กาลีลาศเบ้ืองตน้ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบัแบบทดสอบและแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ

แลว้ไปใหอ้าจารย ์อาจารยพ์ี่เล้ียงตรวจ เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขนาํแบบทดสอบและ

แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้( Tryout )กบันกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 2/4 จาํนวน 20 คน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนและการแปลความหมาย 

1. แบบทดสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาความรู้เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ของการ

ลีลาศ   ถา้นกัศึกษาตอบถูกใหข้อ้ละ  1 คะแนนถา้ตอบผดิหรือไม่ตอบขอ้ละ 0 คะแนน 

ประเมินโดยใชเ้กณฑป์ระเมินค่าคะแนนเฉล่ียโดยใชเ้กณฑแ์บบอิงกลุ่มแบบ่งออกเป็น  3 

ระดบัดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียมากกวา่ 8-10 หมายถึง  มีความรู้อยูใ่นระดบัดี 

คะแนนเฉล่ียมากกวา่ 5-7 หมายถึง  มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

คะแนนเฉล่ียมากกวา่ 0-4 หมายถึง  มีความรู้อยูใ่นระดบัไม่ดี 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดรั้บสอบและคดัเลือกเฉพาะจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์  มาวเิคาระห์โปรแกรมวิ

เคาระห์ค่าสถิติพื้นฐานของเครท่องมือการวิจยั  และในการทดสอบสมมุติฐานคร้ังน้ี   ยอมรับมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดยมีลาํดบัขั้นตอนดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1. ตรวจสอบและคกัเลือกเฉพาะแบบสอบถามสมบูรณ์มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ์ 

2. ตรวจใหค้ะแนนทดสอบและแบบสอบถามตามเกฑณ์ท่ีกาํหนดไว ้

3. คาํนวนหาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนแบบมาตรฐาน 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคาระห์ขอ้มูล 

1. ค่าเฉล่ีย 

2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ค่า T-TEST  แบบ  DEPNDENT 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จากการบนัทึกพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของ

นกัศึกษาในรายวชิาการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพ ( ลีลาศ)โดยใชเ้วลา 6 สัปดาห์ในภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2560 ดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัช้ีแจงพฤติกรรมการของนกัศึกษาการลีลาศเบ้ืองตน้ท่ีนกัศึกษาบางคนไม่เขา้ใจทกัษะ

การเคล่ือนท่ีในการลีลาศ  ก่อนการดูวิดีโอ และหลงัการดูวิดีโอเพื่อแกไ้ขปัญหา  การ

เคล่ือนท่ีเบ้ืองตน้ในการลีลาศไดเ้ขา้ใจและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

2. ผูว้จิยัดาํเนินการ  2 ระยะ ดงัน้ี 

2.1 ระยะท่ี 1 บนัทึกพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา ในรายวชิา การพฒันาทกัษะ

ชีวติเพื่อสุขภาพ  ( ลีลาศ )ท่ีไม่เขา้ใจวธีิการเคล่ือนท่ีเบ้ืองตน้ในการลีลาศ ก่อนการดู วิ

โอ  เป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื่อดาํเนินการในระยะท่ี2 

2.2 ระยะท่ี 2 ผูว้จิยัช้ีแจงวธีิดาํเนินการแกก้ลุ่มตวัอยา่ง ดาํเนินการสังเกตและบนัทึก

พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนโดยวธีิการเสริมแรงทางบวก โดยการใหค้ะแนนทุกคร้ังท่ี

นกัศึกษาสามารถเขา้ชั้นเรียนไดต้รงเวลาคร้ังละ 2 คะแนน รวมคะแนนเตม็10 คะแนน

โดยใชเ้วลา 3 สัปดาห์ 

3. ผูว้จิยับนัทึกผลจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน ของนกัศึกษาหลงัพฤติกรรมลงในแบบ

บนัทึกพฤติกรรมเขา้ชั้นเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

4. ผูว้จิยันาํผลจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนหลงัปรับพฤติกรรมมาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 

และนาํผลร้อยละของคะแนนท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีผูว้จิยักาํหนด 

 



 
 

(29) 
 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

สัญญกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคาระห์ข้อมูล 

ในการวเิคาระห์ขอ้มูลคร้ังน้ีไดใ้ชส้ัญญกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาดงัน้ี 

N แทนตวัหนงัศึกษา 

X- แทนค่าเฉล่ีย  (Mean) 

S.D แทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่งดา้นความรู้เก่ียวกบั พื้นฐานการลีลาศ  

เป็นการวิเคาระห์ผลจากการเก็บขอ้มูลเป็นการแจกแจงตวัเลขของสถิติซ่ึงสามารถแยกขอ้มูลเป็น

หวัขอ้ตามเคริงมือท่ีผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวจิยัการพฒันาความรู้เก่ียวกบั พื้นฐานการเคล่ือนท่ีเบ้ืองตน้ของ

การลีลาศ มาํใหน้กัศึกษามีควสามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเคลท่ินท่ีพื้นฐานของการลีลาศ  โดยการ

ใช่ส่ือ  VDO ปรากฎวา่ไดรั้บความร่วมมมือจากนกัศึกษาเป็นอยา่งดี  จึงทาํให้นกัศึกษามีความรู้และ

เขา้ใจในการเคล่ือนท่ีพน้บานการลีลลาศเบ้ืองตน้ไดดี้ข้ึน  โดยการดูและศึกษาจากส่ิอVDO เพื่อ

นาํมาประยกุตใ์ชก้บันกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นป่ีท่ี  2 วทิยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการการ  โดยใชโ้ปรแกรมวเิคาระห์ค่าสถิติพื้นฐานจากเคร่ืองมือวจิยั 

ตอนท่ี 1 วเิคาระห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ตามตวั

แปร  เพศ 

ตอนท่ี 2 วเิคาระห์ความรู้  การพฒันาความรู้เก่ียวกบัการขาดทกัษะพื้นฐานในการลีลาศเบ้ืองตน้ 

ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาสชีพ  ชั้นสูง ชั้นปี

ท่ี 2 

ผลวเิคาระห์ขอ้มูล 
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ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการติดตามขอ้มูลดว้ยตวัเองโดยการสังเกตุและใหน้กัศึกษา

ตอบ แบบสอบถามและติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ดผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาและสังเกตุในการตอบ

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

ตาราง 1  แสดงจํานวนและค่าร้อยละของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวชิสาชีพช้ันสูง 

ช้ันปีที ่2  

จําแนกตามเพศ  

T – Tast(DataSet0) 

Paired  Samples  Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Pair   Pretest 

1        Pretest 

 

6.90 

8.65 

20 

20 

.641 

.489 

,143 

.109 

 

Paired  Samples  Correlations 

 N Correlation Sig 

      Pair 1 pretest &postest 20 .386 .093 
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Paired Samples  Test 

 Paired Differences  

 

    T 

 

Mean 

 

Std. 

Devition 

Std. 

Error 

Mean 

95%Confidance 

Interval 

Of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest - 

postest 

-1.750 . 639 .143 -2.049 -1.451 -12.254 

 

Paired   Samples  Test 

  

df 

 

Sig. (2-tailed ) 

Pair 1  pretes - postest 19 .000 

ตาราง _แสดงค่าเฉลีย่คะแนนก่อนเรียนและค่าเฉลีย่คะแนนหลังเรียน โดยใช้ส่ือ  VDO และการ

เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน โดยใชส่ื้อ  VDO 

คะแนนโดยใช้ส่ือ  VDO               N            X           SD                T-Test           Sig 

ก่อนการเรียน     20   6.32  1.00  -14.145   .000* 

หลงัการเรียน 20           8.65          0.49 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

จากตาราง_ พบวา่ จาการใช่ส่ือ  VDO  มีค่าเฉล่ียคะแนนก่อนการเรียน  เท่ากบั  6.90  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  0.64 ( X =6.90 ,SD. +0.49 ) และค่าเฉล่ียหลงัการเรียน เท่ากบั 8.65 สวน่เบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.49 ( X =8.65,SD = 0.49 )จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนการเรียนและ

ค่าคะแนนหลงัการเรียน มีค่า t – test เท่ากบั -12.254 และค่า Sig. เท่ากบั .000 พบวา่คะแนนหลงั

การเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 แสดงวา่  การใชส่ื้อ  VDO ทาํ

ใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนดีข้ึน 
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บทที ่5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาการพฒํนาบุคคลิกภาพเพื่อสุขภาพและสังคม (ลีลาศ )โดยใชส่ื้อ  VDOของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปวช.2 สาขาวชิาการตลาดของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์

พณิชยการกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรรถวทิยพ์ณิชยการแขวงบางนา

กรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2560 จาํนวน 20 คน จากนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2ท่ีสอนทั้งหมด จาํนวน 500 คน ซ่ึงไดม้าจากวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก  เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบบนัทึกพฤติกรรมการแกไ้ขปํญหาการลีลาศเบ้ืองตน้ชา้

กวา่ปกติ  โดยการให้ดู VDO โดยผูส้อนไดท้าํเป็นบนั 
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1. เพื่อศึกษาพฒันาการความรู้เก่ียวกบัการลีลาศเบ้ืองตน้ชา้กวา่ปกติโดยการแกไ้ขให้

นกัศึกษาไดศึ้กษาจาก  VDO 

2. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลีลาศเบ้ืองตน้ ก่อนการดู VDO  

3. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลีลาศเบ้ืองตน้ หลงัการดู VDO  

ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

    ประชากรคือนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปวช.2 สาขาวชิาการตลาดของ

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  จาํนวน 500  คน 

    กลุ่มตวัอยา่ง  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปวช.2 สาขาวชิาการตลาดของ

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  จาํนวน 20  คน 

 

1. สรุปผลการศึกษาวจัิย 

จากการศึกษาและวเิคราะห์แบบบนัทึกพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนแบบมีสัญญาขอ้ตกลงการ

เสริมแรงทางบวกวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนกัศึกษาปวช.1/5 สาขาวชิาการตลาด ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2560 ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 12 คนผลปรากฎวา่ ก่อนท่ี

จะมีสัญญาขอ้ตกลงการเสริมแรงทางบวกแลว้ 

            ระยะท่ี 1 เป็นสัปดาห์ท่ี 1-3 จากการบนัทึกยงัมีนกัศึกษายงัมาสายเป็นประจาํสมํ่าเสมอ บาง

คนมาสายบา้งบางคร้ัง แต่ก็มีบางคนท่ีเร่ิมปรับตวัไดบ้า้งคิดเป็นร้อยละ 45.83 % 

            ระยะท่ี 2 เป็นสัปดาห์ท่ี 4-6 หลงัจากมีการทาํสัญญาขอ้ตกลงเป็นการเสริมแรงทางบวกวา่ 

ถา้นกัศึกษามาตรงเวลาจะไดค้ะแนนพิเศษคร้ังละ 2 คะแนน กระทัง่ครบสัปดาห์ท่ี 6 ปรากฏวา่

นกัศึกษาเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาคิดเป็น ร้อยละ 100 

 

2. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการสร้างบนัทึกการปรับบนัทึกพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนแบบมีสัญญาขอ้ตกลงการเสริมแรง

ทางบวกวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐานของระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี1/5สาขาวชิาการตลาด

ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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1. เป็นนกัศึกษาชายจาํนวน10คนคิดเป็นร้อยละ83.33% 

2. เป็นนกัศึกษาหญิง 2 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67% 

 

3. ข้อเสนอแนะ 

1. ครูผูส้อนควรใหค้วามสนใจในการเขา้เรียนตรงเวลาของนกัศึกษา เพราะอาจจะเป็นการปลูกฝัง

ใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบในเร่ืองของเวลา และเป็นผูต้รงต่อเวลาเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้น และการทาํงานในอนาคต เพราะการซ่ือสัตยใ์นเร่ืองของเวลา ถือวา่เป็นคุณธรรม

จริยธรรมถือเป็นเร่ืองสาํคญัประการหน่ึงในการดาํเนินชีวติ 

2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปอาจเพิ่มปริมาณของกลุ่มตวัอยา่งและควรจะศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุต่างๆ ท่ี

ทาํใหน้กัศึกษาเขา้เรียนสาย 

3. ควรมีการศึกษาเป็นรายกรณีศึกษารายบุคลกบัผูท่ี้มาสายเป็นประจาํ 

4.    ควรร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษา และสถาบนัครอบครัว และอาจารยท่ี์ปรึกษาของ

นกัศึกษาชั้นๆเฟ่ือช้ีแนะใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นขอ้ดี-ขอ้เสียของการตรงต่อเวลาและเป็นตวัอยา่งท่ีดี 

ข้อแนะนําสําหรับงานวจัิยคร้ังต่อๆป 

1.ควรมีการศึกษาวธีิการสอนแบบหลากหายรูปแบบท่ีทนัสัยและทนัต่อเหตุการณ์ และแหมาะสม

กบัการเรียนการสอนเก่ียวกบั การลีลาศเบ้ืองตน้    

2.เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความรู้ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบันกัศึกษาารศึกษาวจิยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การลีลาศเบ้ืองตน้ไดถู้กตอ้ง 

2,ควรมีการวจิยัปัญหาดา้นต่าง ๆ ทีมผลกระทบต่อการเรียนวชิาลีลาศ 
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                                  ภาคผนวก 

ตวัอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การพฒันาความรู้เก่ียวกบัการลีลาศ  (ก่อน และ หลงัดูวโีอ) 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามมีอยู ่2 ตอน 2 หนา้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา 

ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการลีลาศของนกัศึกษา 

_____________________________________________________________________ 

ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของนักเรียน 

คําช้ีแจงโปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน (  )  ตามความเป็นจริง 

1.เพศ(   )  ชาย           (   ) หญิง 

2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(   ) 1.00 – 1.99    (   )  2.00 – 2.99    (   )  3.00 – 4.00 

3.ลกัษณะการอยูอ่าศยั  

(   )  อยูร่่วมกบับิดามารดา (  ) อยูร่่วมกบับิดา (   )  อยูร่่วมกบัมารดา (   ) อยูร่่วมกบัญาติ (   )อ่ืนๆ

ระบุ….. 

4.พอ่แม่หรือผูป้กครองอบรมเล้ียงดูนกัเรียนในลกัษณะใด 

(   ) แบบปล่อยปละละเลย  (  ) แบบประชาธิปไตย  (   )  แบบอตัตาธิปไตย  (   ) แบบตามใจมาก

เกินไป 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลีลาศคําช้ีแจง  แบบสอบถามตอนน้ีเป็นเร่ือง

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัยาเสพติด  โดยแต่ละขอ้มี 4 ตวัเลือกให้นกัเรียนทาํเคร่ืองหมาย  ทบับน

อกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 

1.ขอ้ใดมิใช่จงัหวะลีลาศประเภท บอลลูม 

ก.วอลต ์

ข. ไจฟร์ 

ค. แทงโก ้

ง. ควกิสเตป็ 

2. ขอ้ใดเป็นแนวทางการเตน้รํา ( LOD  Line  of  

Dance) 

ก. เคล่ือนท่ีไปตามเขม็นาฬิกา 

ข. เคล่ือนท่ีทวนเขม็นาฬิกา 

ค. เคล่ือนท่ีทิศทางเขา้หากาํแพง 

4. การลืลาศจงัหวะ ชะชะช่า พฒันาจาก

จงัหวะอะไร 

ก. ควกิสเตป็ 

ข. แมมโบร์ 

ค.แทงโก ้

ง.พาโซเวยีด 

5.การแข่งขันลีลาศระดับนานาชาติผู ้

แข่งขนัระดบัผูใ้หญ่อายเุท่าไร 

ก. อาย ุ   15  ปี    

ข.อาย ุ  20  ปี 
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ง. เคล่ือนท่ีไปตามทิศทางอิสระ ค. อาย ุ   35  ปี    

ง.อาย ุ   45  ปี 

 

6.ข้อใดมิใช่การวินิจฉัยในการแข่งขัน

ลีลาศระดบันานาชาติ 

ก.การแต่งกาย 

ข.การเคล่ือนไหว 

ค.การใชพ้ื้นท่ีบนฟลอร 

ง.พื้นฐานของจงัหวะ ชะชะช่า 

 

3.ขอ้ใดไม่ควรปฏิบติัขณะลีลาศ 

ก. ฝ่ายชายโคง้ใหฝ่้ายหญิงก่อน 

ข. สอนทกัษะลีลาศบนฟลอร์ลีลาศ 

ค. ฝ่ายหญิงเตน้ลีลาศกบัเพศเดียวกนั 

ง. ฝ่ายชายฝ่ายหญิงกลบัออกจากฟลอร์ 

พร้อมกนั 

7.จงัหวะดนตรีในการเตน้ลีลาศใน 1 หอ้งเพลงมีก่ี  

   จงัหวะ 

ก. 1  จงัหวะ 

ข. 2  จงัหวะ 

ค.  3  จงัหวะ 

ง.  4  จงัหวะ 

8.ฟิกดกอร์พื้นฐานของการลีลาศ จงัหวะ ชะชะช่า

มีกีรูปแบบ 

ก. 7  รูปแบบ 

ข. 8  รูปแบบ 

ค. 9  รูปแบบ 

ง. 10 รูปแบบ 

 

9.ช่ือของการลีลาศจงัหวะ ชะชะช่ามีท่ีมา

จากการเลียนแบบเสียงอะไร 

ก.กลอง 

ข.รองเทา้ 

ค.มือ 

ง.จงัหวะเทา้ 

10.การเตน้ลลีลาศจงัหวะ ชะ ชะ ช่า มีเอด

ลกัษณ์อยา่งไร 

ก. เศร้า 

ข.สร้างคามต่ืนเตน้ 

ค.สนุกสนานเบิกบาน 

ง.ระทึกใจ 

 

 



 
 

(38) 
 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

จรวย แก่นวงษค์า. (2529). วธิสอนวชิาเอกพลศึกษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 

จักรพนัธ์ ศรีมงกุฏ. (2552: บทคัดย่อ). ความคิดเห็นทีมต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา           

ของลีลาศ 

จีระพนัธ์ุ พลูพฒัน์. (2532). หลกัสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ: ศึกษาศาสตร์ 

ชาญชยั ศรีไสยเพชร. (2528). เอกสารเกียวกบัการพฒันาหลกัสูตร. พิมพค์รังท่ี 2. 

            กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

เทพประสิทธ์ กุลธวชัวเิชียร. (2533). การพลศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ธงชยั เจริญทรัพยม์ณี. (2542). ลีลาศ. กรุงเทพฯ: สุวรยาสาส์น. 

บุญเลิศ กระบวนแสง. (2551,สิงหาคม). กาเนิดวงการลีลาศ, นิตยสารลีลาศ. 

บุญส่ง โกสะ. (2542). วธีิวจิยัทางพลศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์านกัส่งเสริมและฝึกอบรม 

           มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน. 

ประพนัธ์ศริ ชยัชนะใหญ่. (2527). ลีลาศ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

ประภาเพญ็ สุวรรณ. (2520). ทศันคติการวดัการเปลียนแปลงและพฤติกรรมอนามยั. 

            กรุงเทพ: ไทยวฒันาพานิช. 

ผกามาศ รัตนบุษย.์ (25527). ความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวทิยาลยักรุงเทพทีมต่อการเรียน 

            การสอนวชิาพลศึกษา ปีการศึกษา 2522. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา). ถ่ายเอกสาร. 

ผาณิต บิลมาศ. (2548). การวดัทกัษะกีฬา. พิมพครังท่ี 2. กรุงเทพฯ: ภาควชิาพลศึกษา 

            คณะพลศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

พิชต ภูตจนทร์, ธงชยั มาศสุพงษ.์ (2522). กิจกรรมเขา้จงัหวะ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 



 
 

(39) 
 

---------. (2531). กิจกรรมเขา้จงัหวะ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

---------. (2547). การทดสอบและการประเมินผลทางพลศึกษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

---------. (2549). กีฬาลีลาศ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

ภาคภูมิ เอนกพงษ.์ (2547). ความคิดเห็นทีมต่อการเรียนลีลาศ ของนกัศึกษาวทิยาลยัพลศึกษา 

            เขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2546. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิต 

            วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

รังสฤษฎ์ิ บุญชะลอ. (2541). ประวตัและการลีลาศ. กรุงเทพฯ: สยามสปอร์ตชินดิเคท. 

             ราชบณัฑิตยสถาน. (2525). พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ฉบบั พ.ศ.2525 

             กรุงเทพ: ธนาคารทหารไทย จากดั. 

---------. (2542). ประวตัและการลีลาศ.พิมพค์รังท่ี 3. กรุงเทพฯ: สกายบุก๊ส์. 

วาสนา คุณาอภิสทธ์ิ. (2534, กรกฏาคม– ธนัวาคม). ลกัษณะและวธิการวดัผลประเมินผลและให ้

            คะแนนในวชิาพลศึกษา. วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ. 7(3): 30 – 37. การ 

           สอนพลศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร. 

--------. (2539). การสอนพลศึกษา. กรุงเทพฯ: บริษทพิมพด์.◌◌ัี 

--------. (2541). หลกัสูตรพลศึกษา. กรุงเทพฯ: สานกัพิมพศ์นยส่์งเสริมวชิาการ. 

วชิย วงศใ์หญ่. (2525). การพฒันาหลกัสูตรและการสอน: พิมพค์รังท่ี 3. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

วเิชียร แพทยาคม. (2509). จิตวทิยาสังคม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วริยา บุญชยั และคณะ. (2522). กิจกรรมเขา้จงัหวะ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

วรศกัด์ิ   เพียรชอบ. (2527). หลกัและวธิสอนพลศึกษา. พิมพครังท่ี 5. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

---------. (2548). ปรัญา หลกัการ วธิสอน และการวดัเพือประเมินผลทางพลศึกษา. กรุงเทพฯ: 

           สานกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สมชาย ศุกรสมิต. (2524). ลีลาศ. นิตยสาร Dance sport ปีท่ี 1(2). 

สิทธิชย ปรียาดารา. (2539). เทคนิคของการลีลาศ. ในการสัมนาทางวชิาการเร่ืองแนวทางการ. 

           พฒันากีฬาลีลาศในสถาบนัอุดมศึกษาสู่สากล. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. 

สุชา จนัทร์เอม. (2522) จิตวทิยาทวัไป. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

สุพร สินธพรัตนะ. (2548). ความคิดเห็นทีมีตอการเรียนลีลาศ ของนกัเรียนช่วงชนัท่ี 4 เขตพืนท่ี 

            การศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2547. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา). กรุงเทพฯ: 

            บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

อุดร รัตนภกัด์ิ (2529). หลกัการสอนพลศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ 

           มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 



 
 

(40) 
 

อานาจ ดวงหิรัญ. (2551). ความคิดเห็นของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคทีมีต่อการเรียนการสอนวชิา 

 พลศึกษาเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ ในสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ปีการศึกษา 2550 

 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(พลศึกษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 

 วโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

อวยชยั เขียวขา. (2540). ปัญหาการเรียนวชิาลีลาศของนกัศึกษาสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 วทิยาเขตในกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา). กรุงเทพฯ: 

 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

 

 

 

 

 

ประวตัิผู้เขยีน 

 

ช่ือ ช่ือสกลุ นายสุรศกัด์ิ  คุณดิลกสิโรดม 

วนั เดือน ปีเกิด 9 มิถุนายน 2516 

สถานท่ีเกิด จงัหวดัเชียงราย 

วฒิุการศึกษา สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

  จากโรงเรียนธรรมราช จ.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2534 

                                    สาํเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรการศึกษาขั้นสูง    

  (ปกศ.สูง พลศึกษา ) 

                                    จากสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2536 

  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีครุศาสตร์บณัฑิต(คณิตศาสตร์) 

  จากวทิยาลยัครูอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2534 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

การงานปัจจุบนั อาจารย์สํานักกิจการนักศึกษา เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชา

พื้นฐานทัว่ไป ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 



 
 

(41) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	หน้า

