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ปีการศึกษา  2560 
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ช่ืองานวจิยัเร่ือง   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการพฒันาทกัษะชีวิตเพื่อสุขภาพ โดยใช้ส่ือ วี ดี โอ

แกไ้ขปัญหาก่อการเรียนและหลงัการเรียน ลีลาศ ของนกัศึกษาระดบั ปวส.2 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการการศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษาชั้น

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2ห้อง 4 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการในเร่ืองไม่ส่งงาน 

ผูว้จิยั   นายสุรศกัด์ิ  คุณดิลกสิโรดม 

สาขาวชิา  พื้นฐานทัว่ไป 

บทคดัยอ่ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการ

พฒันาบุคลิกภาพเพื่อสุขภาพและสังคม (ลีลาศ )โดยใช้ส่ือ  VDO ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูงชั้นปวส.2สาขาวชิาการตลาดของวทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการกลุ่มตวัอยา่งเป็น

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรรถวิทย์พณิชยการแขวงบางนากรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2560 

จาํนวน 20 คน จากนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ท่ีสอนทั้งหมด จาํนวน 500 

คน ซ่ึงได้มาจากวิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบบนัทึก

พฤติกรรมการแกไ้ขปํญหาการลีลาเบ้ืองตน้ชา้กวา่ปกติ โดยการใหดู้ VDO โดยผูส้อนไดท้าํเป็นปัจจุบนั 

              จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบบนัทึกพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนแบบมีสัญญาขอ้ตกลงการ

เสริมแรงทางบวกวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนกัศึกษาปวช.2/4 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2560 ของวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํนวน 20 คนผลปรากฎว่า ก่อนท่ีจะมี

สัญญาขอ้ตกลง การเสริมแรงทางบวกแลว้ 
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 บทที ่1 
 บทนาํ 

ความเปนมาและความสําคญั 

พลศึกษาเปนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสุขภาพและ
สมรรถภาพ รวมท้ังเปนเปนการเรียนรูเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมการออก
กําลังกายท่ีถุกตอง การสรางใหคนรูจักวิธีการสงเสริมสุขภาพ เพ่ือ
เปนความยืนยาวของชีวิตและกระทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม 

วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม (ลีลาศ)เปนวิชาหนึ่ง

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส) พุทธศักดิ์ราช 2557  
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปนกีฒษ
ประเภทหนึ่งท่ีมีกิจกรรมการออกกกําลังกายในการเสริมสรางทักษะ
การเคลื่อนไหวของรางกายทําใหเกิดความสมบูรณแข็งแรงของระบบ
กลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือด และรบบ
ตางๆในรางกาย อีกท้ังยังมีประโยชนตอรูปรางสัดสวนของรางกายทํา
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ใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ รูจักมารยาททางสังคมลีลาศ รูจัก
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน   เปนการผอนคลายความตึงเครียด  
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีสวนชวยพัฒนาสังคมได 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการแกปญหานักศึกษาขาด
ทักษะในการเรียนวิชาลีลาศ เพ่ือท่ีจะเปนการปรับปรุงการเรียนการ
สอนในวิชาลีลาศใหมีประสิทธิภาพย่ิงมากข้ึน 

วัตถุประสงคการวจิยั 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค ไวดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาท่ีไมเขาในสเตปการเค

ลื่อท่ีประกอบเพลงลีลาศ 
2. เพ่ือแกไขปญหาการการปฏิบัติการเคลื่อนท่ีสเตปเทา

เขาจังหวะเพลงลีลาศ 
3. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ

ในการลีลาศถูกตอง 
4. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําแนวความคิดในการ

ลีลาศมาปรับใชกับตัวเองและสังคมได 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 1.ประชากร  ในการศึกษาคนควาเปนนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี   1 
ประจําปการศึกษา   2560 จํานวน   400   คน 
     2.กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี   1 
ประจําปการศึกษา 2560  หอง 4   จํานวน   31   คน 

นยิามศพัทเฉพาะ 
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1. การแกไขปญหา คือแนวทางท่ีเปนระบบในการ แกไขปญหา 

2. ลีลาศหมายถึง  การเคลื่อนไหวใหเขากับจังหวะทวงทาทํานอง
ของดนตรีซึ่งมีลวดลายการเตนท่ีมีรูปแบบเฉพาะตัว และมีลีลา
การเคลื่อนไหวท่ีสวยงาม 

 

ประโยชนทีค่าดวาไดรบั 
1. ทําใหทราบวิธีการแกไขปญหานักศึกษาท่ีไมเขาในสเต

ปการเคลื่อท่ีประกอบเพลงลีลาศ 
2. สามารถนําความรูหรือผลวิจัยท่ีไดจากการวิจัยมาเปนแนวทาง

ใหผูท่ีเก่ียวของไดไประโยชนเพ่ือเปนแนวทางในการแกไข
ปญหา นักศึกษาขาดทักษะในการเคลื่อนท่ีลีลาศ ไดถูกตอง 

3. นําขอมูลท่ีไดจากทําวิจัยไปวางแผนประยุกตใชพัฒนา
พฤติกรรมนัก 
ท่ีขาดทักษะในการเคลื่อนท่ีสเตปเทาใหเขากับเพลงลีลาศได 

กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรตาม 

การแกไ้ขปัญาหานกัศึกษาขาดทกัษะ

ในการเรียนวชิาลีลาศ โดยการดู

วดีิโอ   

                    ตวัแปรตน้ 

นกัศึกษาขาดทกัษะเบ้ืองตน้ในการ

ลีลาศ 
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บทที ่ 2  
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ 

การศึกษาเรื่อง การแกไขพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนไมตรงตอ
เวลา โดยใชสัญญาการเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวของจากเอกสาร ตํารา และ
งานวิจัย ท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการทําวิจัย ดังนี้ 

1. ทักษะการแกไขปญหา 
2. ความหมายของการลีลาศ 
3. ความมุงหมายของการลีลาศ 
4. ประเภทของการลีลาศ 
5. ความสําคัญของการลีลาศ 
6. ประโยชนของการลีลาศ 

1. ความหมายของทักษะการแกปญหา 
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มิลเลอร (Miller. 1998 )ไดใหความหมายของทักษะการแกปญหาวา
หมายถึงความสามารถใน 
การคิดอยางเปนนามธรรมท่ีจะนําไปสูการแกปญหาการวางแผนใน
อนาคตและการมองหาความชวยเหลือจากบุคคลอืjนๆ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 ) ไดใหความหมายของ
ทักษะการแกปญหาวาหมายถึง 
การใชประสบการณทีCคนพบดวยตนเองทีCเกิดจากการสังเกตการ
เก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูลการตีความและการสรุปความเพ่ือนําไปสู
การแกปญหาอยางมีเหตุผล 
กรมควบคุมโรค (2546) กลาววาทักษะในการแกปญหาคือ
ความสามารถในการคิดหาทาง 
เลือกเพ่ือแกปญหาใหดีท่ีสุดและเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด 
ประเสริฐตันสกุล (2551) กลาววาทักษะการแกปญหาเปน
ความสามารถในการวิเคราะห 
สถานการณการประดิษฐคําตอบการพิจารณาผลพวงและเฟนหา
วิธีการท่ีเหมาะสม 
กองสุขศึกษา (2551) กลาววาทักษะการแกปญหาเปนความสามารถ
ของบุคคลในการแกปญหาท่ีเกิดจากความตึงเครียดท้ังทางดาน
รางกายและจิตใจ 
มัณฑราธรรมบุศย (2551) กลาววาทักษะในการแกปญหาเปน
ความสามารถในการรูจักขอความ 
ชวยเหลือจากผูอืCนในยามจําเปนรูจักพัฒนาและประเมินทางเลือกใน
การแกปญหาสามารถหาทาง 
แกปญหาและวางแผนแกปญหาไดอยางถูกตอง 
สรุปทักษะการแกปญหาหมายถึงความสามารถในการใช
ประสบการณกําหนดทางเลือกเพ่ือ 
จัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตอยางเปนระบบและเหมาะสมกับ
ตนเองท่ีสุด 
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แนวทางการพฒันาทักษะการแกปญหา 
ปญหาเปนเรื่องปกติและเกิดข้ึนไดกับมนุษยทุกๆคนและการแกปญหา
ก็เปนทักษะท่ีเปน 
ประโยชนสําหรับการเผชิญกับความยุงยากของปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน
ในชีวิตประจําวันอยางไรก็ตามการขาด 
ทักษะของการแกปญหาหรือความไมสามารถในการแกปญหาจะมี
ความสัมพันธกับปญหาทางดานจิตใจท่ี 
มากมายไมวาจะเปนเด็กและผูใหญรวมถึงอาการของความซึมเศรา
และความยุงยากในสัมพันธภาพระหวาง 
บุคคลดวยในแนวคิดหลักการของการบําบัดเชิงพฤติกรรมนั้นทักษะ
การแกปญหาสามารถนําไป 
ประยุกตใชในการจัดการกับปญหาตางๆของบุคคลไดไมวาจะเปน
ปญหาความเครียดปญหาความวิตก 
กังวลปญหาดานความโกรธปญหาการควบคุมตนเองและการแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตลอดจนการ 
ปรับตัวทางสังคม (Spiegler;&Guevremont. 1998 )ซึCงเรซ 
(Race. 1994 ) ไดเสนอแนวคิดของการแกปญหาเม่ือบุคคลเผชิญกับ
ปญหาไวดังนี้ 
1. ยอมรับวาคุณมีปญหา (Accept that you may have a problem) 
เพ่ือเปนการชวยใหบุคคล 
ไมตองมองหาวาจะเกิดปฎิหารยกับตนเองและจะไดไมเสียเวลากับการ
ท่ีจะกลาวโทษตนเองและบุคคลอืนๆ 
2. บอกใหไดวาปญหาของคุณคืออะไร (What the problem is) เพืC
อทําความเขาใจวาอะไรคือส่ิง 
ท่ีเปนปญหาและทําใหคุณไมสบายใจ 
3. ลองมองหาบุคคลท่ีคุณสามารถจะพูดคุยเก่ียวกับปญหาของคุณได 
(Talk about your problem 
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to someone) การมองหาบุคคลท่ีจะพูดคุยในปญหาของเรานั้นควร
เปนบุคคลท่ีคุณสามารถไววางใจได 
4. หาคําตอบวาทําไมจึงเกิดปญหาข้ึน (Work out why the problem 
arose) วิธีนี้อาจจะไมได 
ชวยในการแกปญหาของคุณในปจจุบันมากนักแตเพ่ือเปนการปองกัน
ไมใหเกิดปญหาแบบนี้กับคุณอีก 
ในอนาคต 
5. ปรึกษาบุคคลอ่ืนโดยการบอกถึงแผนการแกปญหาของคุณวาเปน
อยางไร (Tell someone 
what you are planning to do) ถาคุณไมม่ันใจวาวิธีการแกปญหา
ของคุณจะไดผลหรือไมใหลองปรึกษา 
กับบุคคลอ่ืนคุณม่ันใจและไวใจเพ่ือบางทีอาจจะมีขอแนะนําเพิjมเติม
ประกอบกับเปนการใหคุณได 
ทบทวนแผนการแกปญหาของคุณดวย 
6. ดําเนินการตามแผนการแกปญหา (Keep a log of what you do) 
ส่ิงนี้จะชวยใหคุณรูสึกวา 
คุณไดมีการปฏิบัติตามแผนของคุณเพ่ือเปนการแสดงถึง
ความกาวหนาในการแกปญหาดวย 
7. ปรับมุมมองปญหาวาไมใชอุปสรรคแตเปนโอกาสท่ีทําใหคุณ
พัฒนาตนเอง (Regard each 
problem as an opportunity to grow) เม่ือคุณรูสึกเปนทุกขกับ
ปญหาใหลองปรับมุมมองใหมวาเปนส่ิงท่ีมีคุณคาในการพัฒนาให
ตัวเองมีทักษะเพ่ิมความสามารถกับตนเอง 
สําหรับข้ันตอนของการพัฒนาทักษะการแกปญหาโดโคนิวและเครส
เนอร (O’ Donohue ; 
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Krasner )ไดแบงขัVนตอนของการพัฒนาทักษะการแกปญหา
ออกเปนข้ันตอนดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 การทําความเขาใจในปญหา (Problem orientation) ซึC
งเปนการรับรูวามีปญหาเกิดข้ึนและ 
ในการแกปญหานัVนจะไมเปนการเสียเวลาหรือคุมคากับเวลาท่ีเสีย
ไป 
ข้ันท่ี 2 การนิยามปญหา (Problem definition ) เปนการรวบรวม
ขอมูลตางๆเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนและทําความเขาใจในปญหานั้นๆ
วาเปนอยางไรตลอดจนการกําหนดเปาหมายในการแกปญหาท่ีเปน
ปญหาจริง 
ข้ันท่ี 3 การนําไปสูทางเลือกตางๆในการแกปญหา ( Generation of 
alternativesolutions) 
ข้ันท่ี 4 เปนระดับวิธีการแกปญหาตางๆใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได
อาจเปนการมองหาคําแนะนําเก่ียวกับ 
ความคิดเห็นจากบุคคลตางๆ 
ข้ันท่ี 4 การตัดสินใจ (Decision making ) เปนการเปรียบเทียบและ
ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหา 
ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือนําไปสูการแกปญหาไดสําเร็จ 
ข้ันท่ี 5 การปฎิบัติการและการตรวจสอบวิธีการแกปญหา (Solution 
implementation and 
verification )เปนข้ันตอนการนําวิธีการแกปญหาท่ีตัดสินใจเลือกแลว
ไปใชและพิจารณาถึงระดับของ 
ประสิทธิผลของวิธีการแกปญหานั้นๆ 
นอกจากนี้สไปเกลอรและกูวเวทมูท (Spiegler, &Guevremont. 
1998 : 346-355) ไดเสนอ 
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แนวคิดของกระบวนการพ้ืนฐานการแกปญหาไววาประกอบดวยขน
ตอนตางๆคือการยอมรับในปญหาท่ีเกิดข้ึนการนิยามปญหาและการ
กําหนดเปาหมายในการแกปญหาการนําไปสูทางเลือกตางๆในการ 
แกปญหาการตัดสินใจวิธีการแกปญหาท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด_ 

 

ความหมายของลลีาศ 
ธรรมชาติของมนุษยไมวาจะทีไหนของโลก จะมีความรักในดนตรี
เพราะตางก็ม่ีสัญชาตญาณในการแสดงออกมาโดยตามธรรมชาติ จะ
สังเกตไดวาแมจะเลนดนตรีเปนหรือไมเปน 
เตนรําเปนหรืไมเปนก็ตามยอมแสดงอาการตอบสนองอยางใดอยาง
หนึ่ง เม่ือไดยนเสียงดนตรีอาจจะ 
เปนการเคาะเทากับพ้ืนหรือไมก็เคาะนิ้วบนโตะ ไปตามจังหวะของ
ดนตรี เชนเดียวกับการ 
เตนรําหรือการลีลาศเปนลักษณะอีกอยางหนึ่งของแนวทางการเขา
สังคมซึ่งเปนท่ียอมรับในแต ละประเทศ ปจจุบันเปนงานรื่นเริงตาง ๆ 
หรือการแขงขันกีฬาลวนแลวแตมีลีลาศเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
เหลานี้ประกอบอยูดวย จึงนับไดวาการลีลาศมีความสาคัญในวงสังคม
ไมนอยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 ไดให
ความหมายของการเตนราไวดังนี้ 
การเตนรําหมายถึงการเคลื่อนไปโดยมีระยะการกาวตามกาหนดให
เขาจังหวะดนตรีซึ่งเรียกวาลีลาศ โดยปกติเปนคู ชายหญิงวางเทา 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2537 ใหความหมายของการ
ลีลาศไวดงนี้ 
       ลีลาศ หมายถึงการจับคูเตนราระหวางหญิงชายโดยการกาวเทา
ไปตามแบบท่ีกาหนดและ 
ตามจังหวะดนตรี 
        ฝายวิชาการ กรมพลศึกษา ใหความหมายไววา ลีลาศ หมายถึง 
การเตนราซึ่งหญิง และชายจับคูเตนไปตามจังหวะเสียงเพลง 
 
ประพันธศริ ไชยชนะใหญ ไดใหความหมายไววา ลีลาศหมายถึง 



(ข) 
 

กิจกรรมเขาจังหวะเปนแขนงหนึ่ง เปนการเตนรําท่ีแสดงออกอยาง
มีศลปะ โดยใชเสียงเพลงและดนตรีประกอบเพ่ือใหเกิดความซาบซึ้ง
ความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยมีลีลา และแบบการเตนรําเฉพาะตัว
ของมันเองโดยมักจะมีใหเตนในงานสังคมท่ัวไป 
วิรยา บุญชัย ไดใหความหมายของการเตนรําไววา “เตนราก็คอการ
รวมการเคลื่อนไหวเบื้องตนเขาดวยกันเปนแบบของการเคลื่อนไหว
ใหเขากับจังหวะดนตรี” 
       บุญเลิศ กระบวนแสง ไดกลาวไววา การเตนรําพ้ืนเมืองของชาติ
ตาง ๆ ท่ีมีลักษณะตางกันและดีเดนมาประกอบกันและถาจัดในหองท่ีมี
พ้ืนท่ีกวางเรียกการเตนรําแบบบอลรูม (Ballroom)ในปจจุบันคําวา 
การเตนรําแบบสังคมกับการเตนราแบบบอลรูม มีความหมายอยาง
เดียวกัน 
รังสฤษฏิบุญชลอ (2541: 8 - 10) กลาววา คาวา “ลีลาศ” หรือ “เตน
ลีลาศ” มีความหมาย 
เหมือนกัน ตามพจนานุกรมฉบับปพุทธศักราช 2525 ไดให
ความหมายไว ดังนี้ “ลีลาศ” เปนคํานามแปลวา ทาทางอันงาม การ
เยืองกราย เปนกริยา แปลวา เย้ืองกราย เดินนวยนาด สวนคําวา
เตนรํา 
จากพจนานุกรมฉบับเดียวกัน แปลวา เคลื่อนท่ีไปโดยมีระยะกาวหนา
ตามกําหนดใหเขาจังหวะกับ 
ดนตรี ซึ่งเรียกวา ลีลาศ โดยปกติเตนเปนคูชายหญิง รําเทาก็วา คน
ไทยนิยมเรียกการลีลาศวา 
เตนรํามานานแลว คําวาลีลาศตรงกับคาภาษาอังกฤษวาโซ
เชียลดานซ (Social Dance) 
บางประเทศในยุโรป และในประเทศอเมริกาเรียกการลีลาศ หรือเตน
ราบอลรูมดานซิ่ง (Ballroom 
Dancing) ผูบัญญัติศัพทคําวา “ลีลาศ” คือพระองคเจาวรรณไวทยา
กร วรวรรณ (กรมหม่ืนนราธิปพงคประพันธ เม่ือป พ.ศ 2476) 
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ความมุงหมายของการลลีาศ 
1. เพ่ือใหรูจักหลักเบื้องตนของการลีลาศ เชน การยืน การเดิน การ
จับคู ตลอดจนทิศทางในการลีลาศ 
2. เพ่ือใหสามารถลีลาศในทาเบืองตนไดทาทางถูกตอง ตามแบบและ
เขากับจังหวะไดดี 
3. เพ่ือใหรูจักการเปนผูนําและผูตามท่ีดีในการลีลาศ 
4. เพ่ือมีมนุษยสัมพันธ เขากับสังคมได 
5. เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางหมูคณะ 
6. เพ่ือใหไดรบความสนุกสนานเพลิดเพลิน เปนการผอนคลายความ
ตึงเครียด 
7. เพ่ือเปนการออกกาลังกาย 
รังสฤษฏ บุญชลอ (2542: 9) กลาววา เพ่ือใหเรียนรูหลักเบืองตนได 
ทาทางท่ีถูกตองตามแบบ และเขาจังหวะดนตรีไดดี รวมถึงใหรูจัก
วิธีการของการลีลาศ ตลอดจนมารยาทตาง ๆ ในการลีลาศอีกดวย 
พิชต ภูตจนทร (2549: 2) กลาวไวเฉพาะกีฬาลีลาศวา เพ่ือใหเรียนรู
หลักจักเบื้องตนของการลีลาศ เชน การยืน การเดิน การจับคู 
ตลอดจนทิศทางในการลีลาศและเพ่ือให 
สามารถลีลาศในทาเบืองตนได ทาทางถูกตองตามแบบและเตนลงกับ
จังหวะดนตรี ความมุง หมายของการลีลาศสรุปได ดังตอไปนี้ 
1.เพ่ือใหรูจักหลักการเคลื่อนไหวเบื้องตนของการลีลาศ เชน การยืน 
การจับคู การเดินการเคลื่อนท่ีไปตามทิศของการลีลาศ 
  2. เพ่ือสามารถปฏิบัติรูปแบบทักษะเบื้องตนในการลีลาศใหเขากับ
จังหวะของดนตรีไดอยางถูกตอง 
  3. เพ่ือรูจักการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 
  4. เพ่ือใหมีมนุษยสัมพันธอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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  5. เพ่ือใหไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท้ังทางรางกายและ
จิตใจ 
  6. เพ่ือเปนการออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพ 
  7. เพ่ือรูจักวิธีการเขาสังคมในงานเลี้ยงงานสังสรรค 
  8. เพ่ือใหรูจักวิธีการปฏิบัติตนในการลีลาศไดอยางถูกตอง 
 
 
ประเภทของการลลีาศ 
  สภาลีลาศระหวางชาติ International Council of Ballroom 
Dancing : I. C .B. D. ไดรวบรวมประเภทของการลีลาศ โดยจด
ทะเบียบช่ือจังหวะและทาเตนราไว และไดแบงการลีลาศ 
ออกเปน 2 ประเภท คือ 
    1. ประเภทโมเดิรนหรือบอลรูม (Modern or Ballroom) 
    2. ประเภทละตินอเมริกน (Latin American) 
    ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2542: 48 – 49) ไดสรุปจังหวะการเตนรํา
ท้ัง 2 ประเภท คือ 
    1. ประเภทโมเดิรนหรือบอลรูม (Modern or Ballroom) การลีลาศ
แบบนี้จะมีลักษณะการเตนและทวงทานองดนตรีท่ีเต็มไปดวยความ
สุภาพ นุมนวล ออนหวาน สงางามและเฉียบขาด ลําตัวของผูลีลาศจะ
ต้ังตรง ผึง่ผาย ขณะกาวเทานิยมลากเทาสัมผัสไปกับพ้ืน จังหวะท่ีจด
อยูในการเตนรํานี้มี 5 จังหวะ คือ 
        1. ควิกสเตป (Quick Step) 
        2. วอลซ (Waltz) 
3. ควิกวอลซหรือ เวียนนิสวอลช (Quick Waltz or Viennese 
Waltz) 
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  4. สโลวฟอกซทรอท (Slow Foxtrot) 
 5. แทงโก (Tango) 
  2. ประเภทละตินอเมริกัน (Latin American) การลีลาศแบบนี้ จ ะมี
ลักษณะการเตน ท่ี 
คลองแคลวปราดเปรียวกวาประเภทบอลรูม สวนใหญจะใชสะโพก 
เอว เขา และขอเทาเปนสําคัญ 
ทวงทํานองดนตรีและจังหวะจะเราใจและสนุกสนานราเริง จังหวะท่ีจด
อยูในการเตนรําประเภทนี้มี5 จังหวะคือ 
     1.1 คิวบันรัมบา (Cuban Rumba) 
     1.2 ชา ชา ชา (Cha Cha Cha) 
     1.3 แซมบา (Samba) 
     1.4ไจวฟ (Jive) 
     1.5 พาโซ – โดเบิล (Paso Doble) 
 
การลีลาศในประเทศไทยยังมีจังหวะใชเตนรําท่ีจดอยูในจังหวะ
เบ็ดเตล็ด (Pop orSocial Dance) และนิยมใชในการลีลาศกันไดแก 
จังหวะบีกิน (Beguine) อเมริกันรัมบา (AmericanRumba) กัวราชา 
(Guaracha) ออฟบีท (Off-beat) 
ตะลุงเทมโป (Taloong Tempo)และ ร็อคแอนดโรล (Rock and Roll) 
        สิทธิชัย ปรียาดารา (2539: 8 - 9) ไดกลาวถึงตนแบบของการ
ลีลาศมาตรฐานสากลมาจากประเทศอังกฤษ โดยรวบรวมการเตนรํา
จากประเทศตาง ๆ เขามาดัดแปลงแกไขใหเปนมาตรฐาน 
และสามารถแบงประเภทของการลีลาศไดเปน 2 ประเภท คือ 
        1. ประเภทละตินอเมริกัน (Latin American) แบงออกไดเปน 5 
จังหวะดังนี้ 
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              1.1 จังหวะแซมบา (Samba) มาจากประเทศบราซิล 
              1.2 จังหวะ ชา ชา ชา (Cha Cha Cha) มาจากประเทศ
อเมริกา 
              1.3 จังหวะคิวบันรัมบา (Cuban Rumba) มาจาก
ประเทศอัฟริกา 
              1.4 จังหวะพาโซ – โดเบิล (Paso Doble) มาจากประเทศ
สเปน 
1.5 จังหวะไจวฟ (Jive) มาจากประเทศอเมริกา. 
        2. ประเภทสแตนดารดหรือบอลลูม (Ballroom) แบงออกเปน 5 
จังหวะคือ 
              2.1จังหวะควิกสเตป (Quick Step) มาจากประเทศอังกฤษ 
              2.2 จังหวะวอลซ (Waltz) มาจากประเทศอังกฤษ 
              2.3 จังหวะเวียนนิสวอลช (Viennese Waltz) มาจาก
ประเทศออสเตรีย 
              2.4 จังหวะสโลวฟอกซทรอท (Slow Foxtrot) มาจาก
ประเทศอัฟริกา 
              2.5 จังหวะแทงโก (Tango) มาจากประศอารเจนตินา 
 
นอกจากนั้นยังไดจัดทําหลักสูตรข้ึน ซึ่งท่ัวโลกยึดถือเปนมาตรฐาน
เดียวกันมี 2 หลักสูตรไดแกหลักสูตร I.S.T.D. (Imperial Society of 
Teacher of Dance) และหลักสูตร I.D.T.A. 
(Internationnal Dance Teachers Association) ซึ่งแตละจังหวะ
ของการลีลาศ หลักสูตรไดแบงเป น 
3 ขันตอนดวยกัน คือ 
                ข้ันตน Associate หรือ Bronz 
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                ข้ันกลาง Licentiate หรือ Silver 
                ข้ันสูง Fellow หรือ Gold 
ลีลาศท่ีกลาวมาท้ัง 2 ประเภทนี้เปนมาตรฐานท่ีใชในการแขงขันกัน
ท่ัวโลก แตประเทศไทยเรายังมีจังหวะทีใชลีลาศเพ่ือสังคม ซึ่งเปนการ
ลีลาศแบบงาย ๆ แตยังเปนท่ีนิยมและยอมรับกันอยูท่ีไมตองอาศัยการ
ใชทักษะช้ันสูง ตลอดจนไมตองคานึงถึงรูปแบบหรือลวดลายมากนัก 
สมเจตน สุขดี 
ไดกลาวถึงการลีลาศทีนิยมของสังคมไดแกจังหวะตาง ๆ ดังนี้ 
 1. จังหวะบีกนิ 
 2. จังหวะคิวบันรัมบา 
3. จังหวะกัวราชา 
 4. จังหวะตะลุงเทมโป 
 5. จังหวะอ่ืน ๆ 
 
การลีลาศในรูปแบบท่ีเป น มาตรฐานสากล ตามการพิจารณา
ของสหพัธ กีฬาลีลาศ 
นานาชาติ (IDF) เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 แบงออกเปน 2 
ประเภท คือ 
        1. การลีลาศแบบมาตรฐาน (Standard Dance) หรือเดิม
เรียกวา การลีลาศแบบบอลรูม 
(Ballroom Dancing) ไดแก 
           1.1 จังหวะวอลซ (Waltz) 
           1.2จังหวะควิกสเตป (Quick Step) 
           1.3 จังหวะแทงโก (Tango) 
           1.4 จังหวะสโลวฟอกซทร็อต (Slow Foxtrot) 
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           1.5 จังหวะเวียนนิสวอลช (Viennese Waltz) 
        2. ลีลาศแบบละตินอเมริกน (Latin American) หรือเดิมเรียกวา 
การลีลาศแบบั 
ละติน (Latin Dancing) ไดแก 
           2.1 จังหวะ ชา ชา ชา (Cha Cha Cha) 
           2.2 จังหวะคิวบันรัมบา (Cuban Rumba) 
           2.3 จังหวะไจวฟ (Jive) 
           2.4 จังหวะแซมบา (Samba) 
           2.5 จังหวะพาโซ - โดเบิล (Paso Doble) 
ความสาํคญัของหารลลีาศ 
รังสฤษฏ์ิบุญชลอ (2541: 11 - 13) ไดกลาววา การลีลาศเปนการออก
กาลังกาย ทําให 
รางกายแข็ง แรงสมบูรณ สามารถเข าร ว มได ท  ัง ชายและหญิงเปน
กิจกรรมท่ีสงเสริม สราง บุคลิกลักษณะใหสงางามในการเคลื่อนไหว 
    การลีลาศเปนกิจกรรมสังคม ซึ่งเปนท่ียอมรับกันทัวโลก เปน
เครื่องมือทางสังคมท่ีกอใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีชีวิตชีวา 
คลายความตึงเครียดท้ังรางกาย และจิตใจไดดีหรือจะใชกิจกรรม
นันทนาการก็ได อันจะทําใหเกิดความพึงพอใจข้ึนมา การลีลาศเปน
กิจกรรมเขาจังหวะประเภทหนึ่งเปนศิลปะของการเคลื่อนไหวรางกาย
โดยเนนการใชเทาเปนหลัก รางกายสวนอ่ืน ๆเปนเรื่องเคลื่อนไหวให
เขาจังหวะดนตรี ท้ังนี้เพราะมนุษยเปรียบใด ๆ ของมนุษยลวนแตตอง
อาศัยจังหวะมาเก่ียวของท้ังส้ิน ปจจุบันการลีลาศไดเจริญรุงเรืองข้ึน 
ประโยชนของลลีาศ 
ลีลาศเปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise) อีก
รูปแบบหนึ่งท่ีมีประโยชนแก ผูท่ีไดเขา รวมกิจ กรรมลีลาศ ดัง
ศาสตราจารยโจเซฟ คู ล (Joseph Keul) เปน นายแพทย 
ผูเชียวชาญดานกีฬา กลาวไววา ทําใหลดความตึงเครียดทางรางกาย 
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มีความอดทน ความเร็ว และมีการเคลื่อนไหวท่ีคลองแคลวข้ึน ทําให
กลามเนื้อแข็งแรง การทรงตัวท่ีดีข้ึน ระบบหายใจ ระบบไหลเวียน
โลหิตมีประสิทธิภาพดีข้ืนชวยชะลอความเส่ือมของอวัยวะและทําให
จิตใจแจมใสเบิกบานจะเห็นไดวาวิชาลีลาศนอกจากจะชวยผอนคลาย
ความเครียดไดแลวยังสามารถชวยพัฒนาบุคลากรใหมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณและแข็งแรง ท้ังทางรางกายและจิตใจ ส่ิงเหลานี้
ยังชวยใหบุคคลมีสุขภาพท่ีดีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ จึงสรุป
ประโยชนของการลีลาศ ดังนี้ 
1. ชวยพัฒนาทางดานรางกาย การลีลาศเปนการเคลื่อนไหวรางกาย
ทุกสวนไปตามจังหวะ 
เสียงเพลง ไมวาจะเปนการใชศีรษะ ลําตัว แขนและขา อยางตอเนื่อง 
คนท่ีเลือกกีฬาลีลาศเปนกิจกรรมสําหรับการออกกาลังกายอยาง
สมํ่าเสมอ จึงเปนการสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อและ 
อวัยวะสวนตางๆ ของรางกายอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมรูปรางท่ีได
สัดสวนสงางาม ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจทํางาน
ไดดี รางกายมีสมรรถภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ สามารถ 
สรางเสริมภูมิคุมกันตอโรคภัยไขเจ็บตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพภาพ 
  2. ชวยพัฒนาทางดานอารมณและจิตใจ การลีลาศเปนกิจกรรมออก
กําลังกายท่ีใชจังหวะเสียงเพลงเปนส่ือ ผูเลนจึงเกิดความรูสึก
สนุกสนานเพลิดเพลิน มีอารมณแจมใสและไมเครียด ผูท่ีฝกการลีลาศ
ในเวลาวางนอกจากจะรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแลว ยังชวย
ใหตนเองมีโอกาสแสดงออกถึงความตองการพ้ืนฐานตามธรรมชาติ
ของมนุษย เปนอันท่ีจะแสดงความหวังและความรูสึกตามจังหวะ
เสียงเพลง จึงเปนการชวยสงเสริมสุขภาพทางดานจิตใจและผอน
คลายอารมณ จากความตึงเครียดจากงานในหนาทีประจํา หรือปญหา
ของครอบครัวได 
  3. ชวยพัฒนาทางดานบุคลิกภาพ ทักษะท่ีสาคัญของการลีลาศ คือ
การยืน การเดิน และการสรางความสมดุลของรางกายในขณะยืนและ
เดิน คนท่ีฝกตามรูปแบบของการลีลาศอยางถูกตอง 
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จึงมีลักษณะทาทางในการยืนและการเดินท่ีสงางามเปนท่ีประทับใจแก
ผูคนท่ีพบเห็น สรางความเช่ือมันในตนเองกลาแสดงออกในกิจกรรม
ตางๆ ท่ีงดงาม เห็นไดวาการเตนลีลาศจะชวยทังในเรื่องของรูปราง 
ทรวดทรง บุคลิกภาพ อารมณและจิตใจ ทําใหรางกายมีภูมิตานทาน
โรคมากข้ึน ชวยชะลอความแก  ผิวหนังไมหยอนยาน ลดน้ําหนัก ลด
ไขมันสวนเกินได มีระเบียบวินัย ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
นอกจากนี้ยังชวยใหมีสมาคม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และชวยใหสมอง
ทํางานไดอยางฉับไวมากข้ึน 
พิชต ภูตจนทร (2531: 3) ไดรวบรวมประโยชนของการลีลาศไว
ดังนี้คือ 
      1. กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
      2. ชวยใหมีบุคลิกภาพในดานการเคลื่อนไหวสวยสงางามข้ึน 
      3. ชวยใหคนกลาแสดงออกในทางดีงาม เชือมันในตนเอง 
      4. ชวยใหมีสัมพันธไมตรีกวางขวางข้ึน ชวยใหเขาสังคมไดดี 
      5. ชวยผอนคลายความตึงเครียดท้ังรางกายและจิตใจ 
      6. เปนกิจกรรมออกกําลังกาย ชวยใหมีสมรรถภาพทางกายดีข้ึน 
      7. ชวยจรรโลงวัฒนธรรมในทางท่ีดีไมใหเส่ือมสูญ 
      8. ชวยสนองความตองการตามธรรมชาติของมนุษยซึ่งกอใหเกิด
ความพึงพอใจข้ึน 
      9. เปนกิจกรรมนันทนาการท่ีทําใหรูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 
10. ชวยสงเสริมสุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจใหสมบูรณ อันจะทํา
ใหชีวิตยืนยาวและมีความสุข 
11. เปนกิจกรรมท่ีชวยแกไขขอบกพรองทางกายท้ังยังชวยเสริมสราง
ทรวดทรง ทาทางและมารยาทในสังคม กอใหเกิดความเช่ือมันใน
ตนเองตอคนหมูมาก 



(ข) 
 

    12. เปนกิจกรรมส่ือสัมพันธของสังคมท้ังชายและหญิงเขารวมกัน
ได 
    สมชาย ศุกรสมิต (2536: 36) ไดกลาวถึงประโยชนของลีลาศ จะ
ชวยพัฒนาจิตใจและ 
บุคลิกภาพดังนี้คือ 
    1. มีทวงทายืนทีสงาผึงผาย เพราะมีการจับคูท่ีถูกตอง 
    2. ฝกหัดการทรงตัว ทาทางสวยงาม 
    3. ฝกใหรูจักการวางน้ําหนักตัว เฉลี่ยน้ําหนักตัวและเทาในแตละ
ขางท้ังการเดินและการอยูกบท่ี 
    4. ฝกหัดใหมีการยืดตัวหรือยอตัว ไมวาจะเปนการเดินหรือการวาง
ทาทาง ทีทําใหเกิดภาพทีสวยงาม 
    5. ฝกหัดใหมีการเลียงตัว ไมเสียหลักหรือเซ ในขณะท่ีหันเหลียว 
โดยการเอนหรือเอียงตัวเขาหาจุดศูนยกลางของการเลี้ยวนั้นๆ 
    6. ฝกหัดใหกาวเดินไปขางหนาอยางสงางาม ดวยการฝกใชเทา
ใหถูกตอง หรือตอนเขยงปลายเทาโดยให 
เขากับดนตรี นอกจากฝกรางกายแลว ยังฝกสมองและจิตใจอีก เชน
ใชลวดลาย และนํามาผูกเปนชุด ตอไปหัดมาคิดรวบรวมผูกเปนกลุม 
จนถึงข้ันสูง คือนําเอาลวดลายวางใหตอเนื่อง ต้ังแตตนใหดูสวยงามมี
แนวความคิดท่ีดี โดยพัฒนาใหถูกหลักวิชาและสวยงาม 
    7. ฝกหัดใหมีการแสดงอารมณ ความนึกคิดของจิตใจใหสอดคลอง
กับลีลาของลวดลายท่ีผสมผสานสอดคลองกับทวงทกํานองของดนตรี 
เม่ือเปรียบเทียบกับกีฬาชนิดอ่ืนจะเห็นวา ลีลาศเปนกีฬาท่ีพัฒนา
สุขภาพท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ไดเปนอยางด 
5. งานวิจยัที่เกีย่วของ        

    
งานวิจยัในตางประเทศ 
   โรมไมน (Romnie. 1974: 139 - 140) ไดศกษาเกียวกับ
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บรรยากาศการสอนท่ีจะชวยใหเกิดึ่ 
การเรียนรูดีข้ึน โดยการสํารวจความคิดเห็นของอาจารยและนิสิต
คณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยโคโรลาโด พบวา การสอนท่ีม
ประสิทธิภาพมาจากบรรยากาศการสอนท่ีดี แบงไดเป น 6 ประเภท
ดังนี้ 
   1. บุคลิกภาพของผูสอน เชน ผูสอนเปนคนกระฉับเฉง มีความ
กระตือรือรน สนใจในวิชาท่ีสอน และเปนคนมีอารมณขัน 
   2. การจัดและเตรียมการสอน เชน เตรียมการสอนเปนอยางดีช้ีแจง
ใหผูเรียนทราบถึงวัตถุประสงคของวิชาทีเรียน รวมท้ังแนะนําหนังสือ
อางอิงตางๆ 
   3. ผลการสอนท้ีผูเรียนไดรับ เชน ผูเรียนไดรับประโยชนตาม
สมควร ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนไมใชเปนผูฟงเพียง
อยางเดียว 
   4. การเสนอเนื้อหา เชน อธิบายชัดเจน ต้ังคําถามกระตุนใหผูเรียน
คิดได 
   5. การประเมินผล การใหขอมูลยอนกลับ และการเสริมแรงทางการ
เรียน เชน เม่ือมีการทํารายงานหรือการสอบ เม่ือตรวจเสร็จแลวผูสอน
จะตองรีบแจงผลใหผเรียน และมีการชีแจงดวยวาทําไมจึงเปนเชนนั้น 
   6. การชวยเหลือผูเรียนเพ่ิมเติม เชน มีการจัดเวลาหรือสอนผูเรียน
เปนกลุมพิเศษ 
 
เรย (Rey. 1981: 2561 - A) ไดศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติทางพล
ศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรีท้ังชาย และหญิง โดยแบงออกเป น 2 
กลุม คือ กลุมนักศึกษาท่ีเรียนวิชาพลศึกษาเปนวิชาเลือกและกลุม
นักศึกษาทีเรียนวิชาพลศึกษาเปนวิชาบังคับในการศึกษาครังนี้ ไดทา
การทดสอบ2 ครั้งครังแรกใชนักศึกษาชายและหญิง จํานวน 424 คน 
ทาการทดสอบในสัปดาหแรกของภาคเรียนฤดูใบไมผลิ สวนในการ
ทดสอบครั้งท่ีสองใชนกัศึกษาท้ังชายและหญิงจานวน 375 คน 
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ทดสอบผลการทดสอบในสัปดาหสุดทายของภาคเรียนฤดูใบไมผลิ 
โดยใชแบบวัดทัศนคติของ Kneerมาทดสอบ ผลการทดสอบพบวา ทัง 
2 กลุม มีทัศนคติทางพลศึกษาท่ีดี และไมมีความแตกตางกันอยางมีนย
สาคัญทีระดับ .05 
ริคเซ (Reche. 1991: 3046A) ไดทาการศึกษาสมรรถภาพในการ
สอนของครูทสอนการศึกษาผูใหญ ตามทัศนะของศึกษานิเทศกและ
ครูผูสอนในประเทศเคนยา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
ประกอบดวย ศึกษานิเทศก จํานวน 86 คน และครูผูสอน จํานวน 328 
คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามเกียวกับคุณสมบัติ 
และหนาท่ีสําคัญในการสอนท่ีมประสิทธิภาพสําหรับครูจากการศึกษา
พบวา ลักษณะของครูท่ีสอนอยางมีประสิทธิภาพนั้น มีดงนี้ 
      1) มีความรอบรูเก่ียวกับการดูแลรักษา พัฒนาการของเด็ก การ
วางแผนโภชนาการการรักษาสุขภาพอนามัย และการเกษตรกรรม
ของครอบครัว 
      2) เก็บรักษาระเบียนสะสมของนักเรียนในช้ันเรียน 
      3) ตองสรางและใชแผนการสอน 
      4) มีความม่ันใจในการสอนท้ังในและนอกหองเรียน 
      5) ตรงตอเวลาในการสอน 
      6) สามารถทํางานรวมกับผูนําและทุกคนในชุมชน 
      7) มีความเขาใจถึงความตองการในการเรียนของผูเรียน 
      8) สอนนักเรียนในระดับความสนใจ 
      9) ชวยเหลือนักเรียนใหมสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนี 
แนนซี่ (Nancy. 1992: 3857 – A) ไดทาการวิจจัยเรื่อง การศึกษา
ความเขาใจในการใช 
หลักสูตรพลศึกษาในชีวิต จริงของครู พลศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
สํารวจความหมายของการนําหลักสูตรไปใช ของครูพลศึกษาใน
โรงเรียนพลศึกษา วิธีการสอน ศึกษาดาเนินการโดย การสังเคราะห
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เอกสาร วารสาร บทความ สังเกตการสอน สนทนา สัมภาษณ และการ
วิจารณ ดวย 
เหตุผล ทังนี้เพ่ือมุงท่ีจะอธิบาย แจกแจงพฤติกรรมและกิจกรรมตางๆ 
ในรายละเอียดของครูผูใชในหลักสูตรโดยตรง ผลการวิจยสรุปได 2 
เรื่อง คือ เรื่องเก่ียวกับความรูสกท่ีเดนชัด คือ ความภูมิใจ ความ
เหนื่อยลา ความคับของใจ ความไมมีอํานาจ และความฝนทีอยากจะ
ไดโลกท่ีสมบูรณท่ีสุด สวนความสัมพันธนั้น 
เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางครูผูสอนท่ีมตอหลักสูตรใหม 
กระบวนการนําหลักสูตรใหมไปใช ซึ่งจากการศึกษาพบวา ครูมีความ
ตองการในการชวยเหลือและสนับสนุนอยางตอเนื่อง ตองการใหมีผล
สะทอนกลับ ตองการใหความม่ันใจตลอดเวลาในกระบวนการท่ีใช
หลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ บุคคลท่ีเก่ียวของกับ
การนําหลักสูตรไปใช ควรฟงเสียงครูบาง เพราะสิงท่ีครูตองการไดแก
การยอมรับนับถือ การมีอิสรภาพและเสถียรภาพในการทํางาน 
ตลอดเวลาและการสนับสนุน 
สแตนเลย (Stanley. 1994: 168) ไดทําการวิจยเรื่อง การศึกษาการ
ลีลาศ โครงสรางทฤษฎีมีหลากหลายวัฒนธรรม งานวิจยนี้มุงศึกษา
สารวจการสอนลีลาศในฐานะท่ีเปนศิลปะ ในระดับชันมัธยมศึกษาใน
สมัยปจจุบัน ซึ่งเปนทีแพรหลายและยอมรับในสังคมอเมริกน การ
ลีลาศโดยการเรียนนี้ อาศัยสัญชาติญาณท่ีละเอียดออน ในการเรียนรู 
และพัฒนาความเขา ใจทางดาน 
ประวัตศาสตร วัฒนธรรมของผ็อ่ืน ตลอดจนของตนเอง การศึกษานี้
มุงสํารวจวิธีการพัฒนาการขยายขอบเขตหลักสูตร การลีลาศแบบเกา
ดวยการใชประสบการณจากวัฒนธรรมตางๆ และการ 
วิจัยขนาดเดียวกัน เปนการขยายความรูความเขาใจเกียวกับ
คุณสมบัติความสวยงามของการลีลาศท่ีมีมาตังแตเดิม การศึกษานี้จะ
ไดทําการวิเคราะหจากตําราท่ีเลือกแลว ดานท่ีเก่ียวกับประวัตความ
เปนมาในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ ทฤษฎีบางอยางเกียวกับศิลปะ 
วัฒนธรรม มีหลายรูปแบบและหลักความสวยงามท่ีมีอยูในลีลาศ 
ตลอดจนศิลปะท่ีสัมผัสไดดวยตา จะนามาพิจารณาดวยการพัฒนา
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และการอภิปรายเปนโครงสรางทางรูปแบบทฤษฎี เพ่ือจะใหได
หลักสูตรการลีลาศทีครอบคลุมวัฒนธรรมทีหลากหลาย เปนการเพ่ิม
ความเขาใจในความสวยงามของลีลาศรูปแบบตางๆ โครงสรางท่ี
จําเปนสาหรับการสงเสริมการเรียนทีมระบบเฉพาะตัวท่ีแตกตางกันไป
และการสารวจท่ีตองอาศัยความรวมมือทางดานศิลปะจากผูอ่ืนในโลก
ของลีลาศ และการลีลาศตามโรงละครในอเมริกนทีเหมาะสาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาเหลานี้ จะตองทําความเขาใจเพ่ือเปนแนวทาง
แหงความรูความเขาใจตนเองตอไป 
       เนื่องจากการจัดส่ิงแวดลอมท่ีจะสอนใหสานึกวัฒนธรรม โดย
ผานทางโครงการท่ีตองอาศัยความรูสึก สติปญญา และกระบวนการ
สรางสมในรูปแบบตางๆ เพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนรู
เหลานั้นสามารถนาไปใชเปนตนแบบการพิจารณาวิชาลีลาศ สาหรับ
มัธยมศึกษาและใชเปนวิธการสอนทีพิสูจนได จึงนําเอาการลีลาศ 3 
ชนิดมาสังเกตและวิเคราะหอยางละเอียดโดยใชโครงสรางเปน
ตนแบบการพิจารณาถึงความเขาใจวัฒนธรรมและความรู เก่ียวกับ
ความสวยงามทีไดจากประสบการณเหลานี้จะทําใหทราบวา การ
ลีลาศแตละชนิด แฝงไวดวยสัญลักษณและจินตนาการและรูปแบบ
และเนื้อหา ตลอดจนคุณสมบัตแหงความสวยงามและการเคลื่อนไหว
รางกาย การศึกษานี้รวมถึงตัวอยางโครงสรางและคําแนะนํา เพ่ือการ
คนควาวิจยตอไป ขยายขอบเขตของหลักสูตรวิชาลีลาศแบบดังเดิม
ในระดับอุดมศึกษา 
บรูสเซสท (Brushett. 1996: 134-A) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง เจตคติของ
นักเรียนและการเปรียบเทียบพฤติ 
กรรมท่ีมีผลตอการอยูดีกินดีของบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษาในบัล 
ติมอรจุดมุงหมายของการวิจยเพ่ือการประเมินดานศักยภาพหลักสูตร
พลศึกษาผลการวิจยพบวา มีการเปลียนแปลงในเจตคติและพฤติกรรม
ทีมตอวิถีชีวิตของตนเองในทางทีเพ่ิมข้ึน โปรแกรมการจัดการสอนมี
สวนเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงในทางบวกของนักเรียน นักเรียน
ตองใชวิธีการตางๆ ท่ีสาคัญเพ่ือพัฒนาปรับปรุงความเปนอยูของ
ตนเองใหดีข้ึน ขอมูลท้ังหมดช้ีใหเห็นวาการเพิมกิจกรรมทางพล
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ศึกษาและการเพ่ิมความสามารถทางบวกจะชวยใหนักเรียนเผชิญกับ
ความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหนักเรียนมีความเช่ือมัน
ในตนเองเพิมมากข้ึน 
สโตกเกอร (Stoker.1999: 37-A) ไดทําการวิจยเก่ียวกับหลักสูตรพล
ศึกษาและสุขศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอการเรียนแบบรวมมือ จุดมุงหมายการวิจัยเพ่ือ เปน
การศึกษาถึง หลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษาท่ีนํามาใชประกอบการ
สอนแบบรวมมือการศึกษานี้ไดศึกษากับนักเรียนเกรด 7 ในชันเรียน
สุขศึกษาท่ีใชหลักสูตรสุขศึกษาใน 6 สัปดาหโดยมุงเนนศึกษาถึง 
ความสัม พันธในดานกิจกรรมการสอนปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษาท่ี
มีความสาคัญตอกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ยังคนพบวา วิชาสุขศึกษามี
ประโยชนตอสุขภาพ และชวยใหนักเรียนมีเจตคติทดตอวิถีชีตท่ี
กระตือรือรน 
 
  งานวจิยัในประเทศ 
   อวยชัย เขียวขา (2540: บทคัด ยอ ) ไดทาการศึกษา ปญหาการ
เรียนวิชาลีลาศของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ในกรุงเทพมหานคร พบวา 
 1. ปญหาดานการเรียนการสอน นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายมี
ปญหาแตกตางกันอยาง 
มีนัยสาคัญทางสถิตทระดับ .05 ดังนี้ การคนควาหาความรูเพิมเติม 
ความกระตือรือรนในการเรียนปญหาในการเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
การซักถามขอสงสัย ความชวยเหลือกันและกันในดานการเรียนและ
นักศึกษาขาดการฝกอบรมทักษะนอกเวลา 
  2. ปญหาดานการสอนของอาจารย นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชาย
มีปญหาแตกตางกัน 
อยางมีนัยสาคัญทางสถิตทระดับ .05 ดังนี้ การตรงตอเวลา บุคลิกภาพ
ของอาจารย ความคิดริเริ่มดัดแปลงการสอนใหเหมาะสมกับ
สถานการณ ความสามารถในการสรางความสัมพันธอนดีกวา
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นักศึกษาท้ังในและนอกเวลาเรียน การไมรบฟงความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกียวกับการเรียนการสอน 
3. ปญหาดานอุปกรณการสอน สถานท่ี และส่ิงอานวยความสะดวก 
นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายมีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตท่ีระดับ .05 ดังนี้ การใหคําปรึกษาในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิชาลีลาศ ความไมสนใจและการเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรม
เสริม หลัก สูตรวิชาลีลาศความรวมมือ และประสานท่ีดีระหวา งนัก ศึก 
ษา อาจารย และผูบ ริหารประสบการณและความรูในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรวิชาลีลาศ ความรวมมือในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนักศึกษา นักศึกษาไมมีเวลาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาลีลาศ 
งบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาลีลาศ 
   4. ปญหาดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาหญิงและ
นักศึกษาชายมีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิตท่ีระดับ 
.05 ดังนี้ การใหคําปรึกษาในกิจกรรมเสริมหลักสูตริวิชาลีลาศความ
รวมมือและประสานท่ีดีระหวางนักศึกษา อาจารย และผูบริหาร 
ประสบการณ และความรูในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาลีลาศ 
ความรวมมือในการจัดกิจกรรมเสริมหลัก สูตรของนักศึกษา นักศึกษา
ไมมีเวลาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาลีลาศ งบประมาณในการจัด
กิจกรรมสริมหลักสูตรวิชาลีลาศ 
5. ปญหาดานการใชแหลงคนควา นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายมี
ปญหาแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนี้ หนังสือ 
วารสารและเอกสารการลีลาศ ความสะดวกในการริใชหองสมุด การ
เห็นความสาคัญและความจําเปนในการใชหองสมุด 
6. ปญหาการประเมินผล นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายมีปญหา
แตกตางกันอยางมี 
นัย ส าคัญ ทางสถิติทระดับ .05 ดัง นี้ เกณฑการประเมิน ผล
ภาคทฤษฎี เกณฑการประเมิน ผล 
ภาคปฏิบัติวิธีการวัดผลและประเมินผล 
                ภาคภูมิ เอนกพงษ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจยเรื่อง
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ความคิดเห็นท่ีมตอการเรียนวิชาลีลาศ ของนักศึกษาวิทยาลัยพล
ศึกษา เขตภาคเหนือ ป การศีกษา 2546 มีความมุงหมายเพ่ือทราบ
ความคิดเห็นท่ีมีตอการเรียนวิชาลีลาศของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา 
เขตภาคเหนือ 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยเปนนักศึกษาชันป ท่ี1 หลักสูตรประกาศ
นีบตรวิชาการศึกษาชันสูงวิชาเอกพลศึกษา ของวิทยาลัยเขต
ภาคเหนือป การศึกษา 2546 ประกอบดวยวิทยาลัยพลศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลาปาง วิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ วิทยาลัย 
พลศึกษาจังหวัดสุโขทัย จานวน 226 คน เปนชาย 148 คน หญิง 78 
คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจยั 
เปนแบบสอบถามทีผวจยสรางขึนมีคาความเชือมัน .87 วิเคราะหขอ
มูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ ผลการวิจยพบวาความ
คิดเห็นท่ีมตอการเรียนวิชาลีลาศของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา เขต
ภาคเหนือ ดานจุดมุงหมายเนื้อหาและกิจกรรม ดานครูผสอน ดาน
นักศึกษา ดานสถานท่ีส่ือโสตทัศนูปกรณและส่ิงอานวยความสะดวก
ในการเรียนวิชาลีลาศ และดานการวัดผล และการประเมินผลวิชา
ลีลาศ โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ40.20 , 
43.60 , 
44.80 , 43.40 และ 53.10 ตามลําดับ 
        สุพร สินธพรัตนะ (2548: บทคัดยอ) ไดทาการวิจยเรื่องความ
คิดเห็นท่ีมตอการเรียนวิชาลีลาศของนักเรียน ชวงช้ันท่ี 4 เขต
การศึกษาตรัง เขต 1 ปการศึกษา 2547 กลุมตัวอยางท่ีใชในการ 
วิจัย เปนเรียนชวงชัน ท่ี 4 เขตพ้ืน ท่ีการศึกษา เขต 1 ประกอบดวย
โรงเรียนสภาราชินีต 
โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงเรียนตรังวิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย โรงเรียนตรังคริสเตียน 
โรงเรียนบูรณะราลึก จานวน 300 คน เปนชาย 120 คน หญิง 180 
คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึนมีคา
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ความนาเช่ือมัน .94 วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา
รอยละ ผลการวิจยพบวา 1. ความคิดเห็นท่ีมตอการเรียนวิชาลีลาศ
ของนักเรียนชายชวงช้ันท่ี 4 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 1 ดาน
จุดมุงหมาย เนื้อหาและกิจกรมม ดานครูผสอน ดานนักเรียน ดานส่ิง
อํานวยความสะดวก สถานท่ีและอุปกรณและดานวัดผลและประเมินผล 
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากคิดเปนรอยละ 47.32 , 41.02 , 
46.83 , 45.00 และ 44.17 ตามลาดับ 
2. ความคิดเห็นทีมตอการเรียนวิชาลีลาศของนักเรียนหญิงชวงชันท่ี 
4 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต1 ดานจุดมุงหมาย เนื้อหาและกิจกรรม 
ดานครูผูสอน ดานนักเรียน ดานส่ิงอานวยความสะดวก 
สถานท่ีและอุปกรณและดานวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมากคิดเปนรอยละ 
42.41 , 39.26 , 47.78 , 38.54 และ 43.02 ตามลําดับ 
อํานาจ ดวงหิรัญ (2551: บทคัดยอ )ไดทาการวิจยเรื่อง ความคิดเห็น
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่ีมี 
ตอการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ในสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ปการศึกษา 2550 การวิจยครังนี้ มีความ
มุงหมายเพ่ือศึกษา ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทีมตอ
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ป การศึกษา 2550 กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2550 จานวน 300 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชัน 
เครื่องมือทีใชในการวิจยเปนแบบสอบถามทีผวจยสรางขึนมีคา
ความเชือมัน .93 วิเคราะห 20 
ผกามาศรัตนบษย (2552: บทคัดยอ ) ได ทําการวิจัย ความคิด เห็น 
ของนัก ศึก ษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทีมตอการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในป
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การศึกษา 2552 กลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที
ลงทะเบียนเรียนวิชาพลศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2552 
จํานวน 400 คน เปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต
กลวยน้ําไท จํานวน 200 คน 
เปนชาย 100 คน หญิง 100 คน และ วิทยาเขตรังสิต จํานวน 200 คน 
ชาย 100 คน หญิง 100 คน 
ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชัน เครื่องมือทีใชในการวิจย
เปนแบบสอบถามท่ีผวจยสรางขึนมีคาความเช่ือมัน เทากับ .90 
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลียสวนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิตท่ี 
(t-test independent) ผลการศึกษาพบวา 
          1. ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพท่ีมีตอการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษาปการศึกษา 2552 โดยรวมมีความเห็นอยู
ในระดับมาก 
          2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ท่ีมตอการเรียนี 
การสอนวิชาพลศึกษาปการศึกษา 2552 พบวานักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพมีความคิดเห็นตอการ 
เรียนการสอนวิชาพลศึกษาปการศึกษา 2552 ระหวางนักศึกษาชาย 
และนักศึกษาหญิง ไมแตกตาง 
กัน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก เครื่องมือท่ีใช คือ แบบประเมิน
พฤติกรรมการเขาเรียนรายบุคคลแลวนําขอมูลมาวิเคราะหผล และ 
สรุปผล   
จากการสังเกตพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนในรายวิชาพิมพดีดอังกฤษ
ดวยคอมพิวเตอร 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 
หอง 8 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยเริ่มใชสัญญา
เงื่อนไขต้ังแตสัปดาหท่ี 1 ถึงสัปดาหท่ี 4 ผลการวิจัย พบวามีการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนไดตรงตอเวลาข้ึนเปนเรื่อย ๆ และ
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นักศึกษามีความรับผิดชอบมากข้ึน สงผลทําใหการจัดการเรียนการ
สอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ข้ึนตามลําดับ      ตติยาภรณ  นิลเหม.  

(2559).  ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเขาช้ัน
เรียนใหตรงตอเวลาโดยใชสัญญาการเรียนกับนักศึกษาระดับช้ัน

ปวช.1  สาขาวิชาการตลาด   วิชาการบัญชีเบื้องตน 1การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค เพ่ือแกไขปญหาการเขาช้ันเรียนใหตรงตอเวลาโดยใช

สัญญาการเรียนกับนักศึกษาระดับช้ันปวช.1 สาขาวิชาการตลาด ท่ี

เรียนวิชาการบัญชีเบื้องตน1ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา2559 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการประชากรและกลุมตัวอยาง คือ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1 หอง 3  สาขาวิชา

การตลาด จํานวน5 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ สมุดบันทึกการ
เขาเรียน และ สัญญาการเรียน   โดยการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
การบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษาท่ีมีปญหาการเขาเรียนสาย

กลุมเปาหมายจํานวน 5 คนโดยใชเวลา 4 สัปดาห จํานวน 8 ครั้งสถิติ
ท่ีใชในงานวิจัย  การบันทึกพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนหลังจากทํา
สัญญาการเรียนและการบันทึกคะแนนของนักศึกษากลุมเปาหมาย
ผลการวิจัยพบวาจากการแกปญหาการเขาช้ันเรียนไมตรงเวลาโดย
ใหนักศึกษาทําสัญญาการเรียน ทําใหนักศึกษากลุมเปาหมายมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนในวิชาการบัญชีเบื้องตน 1 ได
ตรงตอเวลาและมาเรียนกอนเวลาคิดเปนรอยละ 62.50 จากจํานวน
ครั้งท้ังหมด 8 ครั้ง 
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บทที3่ 
วธิีการดาํเนนิงานวจิัย 

ประชากรไดแกนักศึกษาระดับช้ันระดับช้ันปวส.2/4 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการสาขาวิชาการตลาดระดับช้ันปวส.2/4
ท่ีลงทะเบียนไวในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกา 2560 
กลุมตวัอยางไดแกนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ
สาขาวิชาการตลาดระดับช้ันปวส.2/4สาขาการวิชาการตลาดท่ีเรียน
ในรายวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพ ( ลีลาศ)ปการศึกษา 
2560จานวน20 คน 
ตัวแปรทีศ่กึษา ประกอบดวย 

1. ตัวแปรตนไดแก การเสริมแรงบวกดวยการใหดูวิดีโอ แกไข
ทักษะพ้ืนฐานการลีลาศ 

2. ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการการแกไขปญหานักศึกษา
เคลิ่อนท่ีในการลีลาศเบื้องตนโดยการดู วิดีโอ ของนักศึกษา
ระดับช้ัน ปวส.2/4 สาขาวิชาการตลาด 

การสรางเครือ่งมือในการวจิยั 

 



(ข) 
 

ลกัษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือใชเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี่ เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัย สรางข้ึน
แบงเปน 2 ข้ึนตอนดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ลักษณะการอยูอาศัย  และการอบรมเลี้ยงดู ซึ่มมี
ลักษณะเปน  ( Check list) 
    ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความรูเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐานการเรียนลีลาศ  
กอน การดู   วิดีโอ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ( Multiple choices 
)  จํานวน 4 ตัวเลือก 
 
วธิีการสรางเครอืงมือ 
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบและแบบสอบถาม ข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาแบบทดสอบความรู 10 ขอ แบบสอบถามการพัฒนา
ความรูเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานในกาลีลาศเบื้องตนท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกันกับแบบทดสอบและแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว
ไปใหอาจารย อาจารยพ่ีเลี้ยงตรวจ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขนาํ
แบบทดสอบและแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช 
( Tryout )กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 
หอง 2/4 จํานวน 20 คน 

เกณฑการใหคะแนนและการแปลความหมาย 
1. แบบทดสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักศึกษาความรูเก่ียวกับการ

เคลื่อนไหวเบื้องตนของการลีลาศ   ถานักศึกษาตอบถูกใหขอละ  
1 คะแนนถาตอบผิดหรือไมตอบขอละ 0 คะแนน ประเมินโดยใช
เกณฑประเมินคาคะแนนเฉลี่ยโดยใชเกณฑแบบอิงกลุมแบบง
ออกเปน  3 ระดับดงันี้ 
คะแนนเฉลี่ยมากกวา 8-10 หมายถึง  มีความรูอยูในระดับดี 
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คะแนนเฉลี่ยมากกวา 5-7 หมายถึง  มีความรูอยูในระดับปาน
กลาง 
 
คะแนนเฉลี่ยมากกวา 0-4 หมายถึง  มีความรูอยูในระดับไมดี 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดรับสอบและคัดเลือกเฉพาะจากแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ  มาวิเคาระหโปรแกรมวิเคาระหคาสถิติพ้ืนฐานของเครทอง
มือการวิจัย  และในการทดสอบสมมุติฐานครั้งนี้   ยอมรับมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .05 โดยมีลําดับข้ันตอนดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบและคักเลือกเฉพาะแบบสอบถามสมบูรณมาตรวจให
คะแนนตามเกณฑ 

2. ตรวจใหคะแนนทดสอบและแบบสอบถามตามเกฑณท่ีกําหนด
ไว 

3. คํานวนหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ  คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนแบบมาตรฐาน 

สถิติท่ีใชในการวิเคาระหขอมูล 
1. คาเฉลี่ย 
2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. คา T-TEST  แบบ  DEPNDENT 

การเกบ็รวบรวมขอมลู 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากการบันทึก
พฤติกรรมการเขาช้ันเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาทักษะ
ชีวิตเพ่ือสุขภาพ ( ลีลาศ)โดยใชเวลา 6 สัปดาหในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 ดังนี้ 

1. ผูวิจัยช้ีแจงพฤติกรรมการของนักศึกษาการลีลาศเบื้องตนท่ี
นักศึกษาบางคนไมเขาใจทักษะการเคลื่อนท่ีในการลีลาศ  กอน
การดูวิดีโอ และหลังการดูวิดีโอเพ่ือแกไขปญหา  การเคลื่อนท่ี
เบื้องตนในการลีลาศไดเขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง 
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2. ผูวิจัยดําเนินการ  2 ระยะ ดังนี้ 
2.1 ระยะท่ี 1 บันทึกพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา 

ในรายวิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพ  ( ลีลาศ )ท่ีไม
เขาใจวิธีการเคลื่อนท่ีเบื้องตนในการลีลาศ กอนการดู วิโอ  
เปนกลุมตัวอยางเพ่ือดําเนินการในระยะท่ี2 

2.2 ระยะท่ี 2 ผูวิจัยช้ีแจงวิธีดําเนินการแกกลุมตัวอยาง 
ดําเนินการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนโดย
วิธีการเสริมแรงทางบวก โดยการใหคะแนนทุกครั้งท่ี
นักศึกษาสามารถเขาช้ันเรียนไดตรงเวลาครั้งละ 2 คะแนน 
รวมคะแนนเต็ม10 คะแนนโดยใชเวลา 3 สัปดาห 

3. ผูวิจัยบันทึกผลจากพฤติกรรมการเขาช้ันเรียน ของนักศึกษา
หลังพฤติกรรมลงในแบบบันทึกพฤติกรรมเขาช้ันเรียนท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน 

4. ผูวิจัยนําผลจากพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนหลังปรับพฤติกรรม
มาวิเคราะหโดยหาคารอยละ และนําผลรอยละของคะแนนท่ี
ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนด 

 

 
บทที ่4 
ผลการวเิคราะหขอมลู 
สัญญักษณทีใ่ชในการวเิคาระหขอมลู 

ในการวิเคาระหขอมูลครั้งนี้ไดใชสัญญักษณท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
ดังนี้ 

N แทนตัวหนังศึกษา 

X- แทนคาเฉลี่ย  (Mean) 
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S.D แทนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยางดานความรู
เก่ียวกับ พ้ืนฐานการลีลาศ  

เปนการวิเคาระหผลจากการเก็บขอมูลเปนการแจกแจงตัวเลขของ
สถิติซึ่งสามารถแยกขอมูลเปนหัวขอตามเคริงมือท่ีผูวิจัยไดใชการ
วิจัยการพัฒนาความรูเก่ียวกับ พ้ืนฐานการเคลื่อนท่ีเบื้องตนของการ
ลีลาศ มําใหนักศึกษามีควสามรูความเขาใจเก่ียวกับการเคลท่ินท่ี

พ้ืนฐานของการลีลาศ  โดยการใชส่ือ  VDO ปรากฎวาไดรับความ
รวมมมือจากนักศึกษาเปนอยางดี  จึงทําใหนักศึกษามีความรูและ
เขาใจในการเคลื่อนท่ีพนบานการลีลลาศเบื้องตนไดดีข้ึน  โดยการดู

และศึกษาจากส่ิอVDO เพ่ือนํามาประยุกตใชกับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปท่ี  2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ
วิทยพณิชยการการ  โดยใชโปรแกรมวิเคาระหคาสถิติพ้ืนฐานจาก
เครื่องมือวิจัย 

ตอนท่ี 1 วิเคาระหขอมูลท่ัวไปของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 ตามตัวแปร  เพศ 

ตอนท่ี 2 วิเคาระหความรู  การพัฒนาความรูเก่ียวกับการขาดทักษะ
พ้ืนฐานในการลีลาศเบื้องตน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาสชีพ  ช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 

ผลวิเคาระหขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการติดตามขอมูลดวยตัวเอง
โดยการสังเกตุและใหนักศึกษาตอบ แบบสอบถามและติดตามดูแล
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อยางใกลชิดผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและสังเกตุในการตอบ
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

ตาราง 1  แสดงจาํนวนและคารอยละของนักศกึษา ระดบั

ประกาศนยีบตัรวิชสาชีพชัน้สงู ชัน้ปที ่2  

จาํแนกตามเพศ  

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 
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Paired  Samples  Correlations 

 N Correlation Sig 

      Pair 1 pretest 
&postest 

20 .386 .093 

 

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 
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ตาราง _แสดงคาเฉลีย่คะแนนกอนเรยีนและคาเฉลีย่คะแนนหลงัเรยีน 

โดยใชสื่อ  VDO และการเปรยีบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและ

คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน โดยใชส่ือ  VDO 

คะแนนโดยใชส่ือ  VDO               N            X           SD                
T-Test           Sig 

กอนการเรียน     20   6.32  1.00  -14.145   .000* 

หลังการเรียน 20           8.65          0.49 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

จากตาราง_ พบวา จาการใชส่ือ  VDO  มีคาเฉลี่ยคะแนนกอนการ

เรียน  เทากับ  6.90  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.64 ( X =6.90 

,SD. +0.49 ) และคาเฉลี่ยหลังการเรียน เทากับ 8.65 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.49 ( X =8.65,SD = 0.49 )จากการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยคะแนนกอนการเรียนและคาคะแนนหลังการเรียน มีคา t – 

test เทากับ -12.254 และคา Sig. เทากับ .000 พบวาคะแนนหลังการ

เรียนสูงกวาคะแนนกอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดง

วา  การใชส่ือ  VDO ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธทางการเรียนดีข้ึน 
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บทที ่5 

สรปุผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเพ่ือปรับปรุงแกไป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพํฒนาบุคคลิกภาพเพ่ือสุขภาพและ

สังคม (ลีลาศ )โดยใชส่ือ  VDOของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปวช.2 สาขาวิชาการตลาดของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรรถวิทยพณิชยการแขวงบางนากรุงเทพมหานครป

การศึกษา 2560 จํานวน 20 คน จากนักศึกษาระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 2ท่ีสอนท้ังหมด จํานวน 500 
คน ซึ่งไดมาจากวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก  เครื่องมือท่ีใชในการ
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เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบบันทึกพฤติกรรมการแกไขปญหาการ

ลีลาศเบื้องตนชากวาปกติ  โดยการใหดู VDO โดยผูสอนไดทําเปน
บัน 

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการความรูเก่ียวกับการลีลาศเบื้องตนชากวา

ปกติโดยการแกไขใหนักศึกษาไดศึกษาจาก  VDO 

2. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับการลีลาศเบื้องตน กอน

การดู VDO  

3. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับการลีลาศเบื้องตน หลัง

การดู VDO  

ประชากรกลุมตัวอยาง 

    ประชากรคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ัน

ปวช.2 สาขาวิชาการตลาดของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ  จํานวน 500  คน 

    กลุมตัวอยาง  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ัน

ปวช.2 สาขาวิชาการตลาดของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ  จํานวน 20  คน 

 

1. สรปุผลการศกึษาวิจยั 
จากการศึกษาและวิเคราะหแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนแบบ
มีสัญญาขอตกลงการเสริมแรงทางบวกวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ของ
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นักศึกษาปวช.1/5 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2560 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 12 คน
ผลปรากฎวา กอนท่ีจะมีสัญญาขอตกลงการเสริมแรงทางบวกแลว 
            ระยะท่ี 1 เปนสัปดาหท่ี 1-3 จากการบันทึกยังมีนักศึกษายังมา
สายเปนประจําสมํ่าเสมอ บางคนมาสายบางบางครั้ง แตก็มีบางคนท่ี
เริ่มปรับตัวไดบางคิดเปนรอยละ 45.83 % 
            ระยะท่ี 2 เปนสัปดาหท่ี 4-6 หลังจากมีการทําสัญญาขอตกลง
เปนการเสริมแรงทางบวกวา ถานักศึกษามาตรงเวลาจะไดคะแนน
พิเศษครั้งละ 2 คะแนน กระท่ังครบสัปดาหท่ี 6 ปรากฏวานักศึกษาเขา
ช้ันเรียนตรงเวลาคิดเปน รอยละ 100 
 
2. อภิปรายผลการศกึษา 
จากการสรางบันทึกการปรับบันทึกพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนแบบมี
สัญญาขอตกลงการเสริมแรงทางบวกวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานของ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี1/5สาขาวิชาการตลาดของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ในครั้งนี้สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี ้

1. เปนนักศึกษาชายจํานวน10คนคิดเปนรอยละ83.33% 
2. เปนนักศึกษาหญิง 2 คนคิดเปนรอยละ 16.67% 

 
3. ขอเสนอแนะ 
1. ครูผูสอนควรใหความสนใจในการเขาเรียนตรงเวลาของนักศึกษา 
เพราะอาจจะเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในเรื่อง
ของเวลา และเปนผูตรงตอเวลาเพ่ือประโยชนตอการอยูรวมกับผูอ่ืน 
และการทํางานในอนาคต เพราะการซื่อสัตยในเรื่องของเวลา ถือวา
เปนคุณธรรมจริยธรรมถือเปนเรื่องสําคัญประการหนึ่งในการดําเนิน
ชีวิต 
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2. ในการวิจัยครั้งตอไปอาจเพ่ิมปริมาณของกลุมตัวอยางและควรจะ
ศึกษาเพ่ิมเติมถึงสาเหตุตางๆ ท่ีทําใหนักศึกษาเขาเรียนสาย 
3. ควรมีการศึกษาเปนรายกรณีศึกษารายบุคลกับผูท่ีมาสายเปน
ประจํา 

4.    ควรรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัว และ
อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาช้ันๆเฟอช้ีแนะใหนักศึกษาไดเห็นขอดี-
ขอเสียของการตรงตอเวลาและเปนตัวอยางท่ีดี 

ขอแนะนาํสําหรบังานวิจยัครัง้ตอๆป 

1.ควรมีการศึกษาวิธีการสอนแบบหลากหายรูปแบบท่ีทันสัยและทันตอ
เหตุการณ และแหมาะสมกับการเรียนการสอนเก่ียวกับ การลีลาศ
เบื้องตน    

2.เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรูท่ีถูกตองเหมาะสมกับนักศึกษาาร
ศึกษาวิจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการลีลาศเบื้องตนไดถูกตอง 

2,ควรมีการวิจัยปญหาดานตาง ๆ ทีมผลกระทบตอการเรียนวิชาลีลาศ 
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                                                  ภาคผนวก 

ตวัอยางแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
 
เรื่อง การพัฒนาความรูเก่ียวกับการลีลาศ  (กอน และ หลงัดวูี
โอ) 
คาํชีแ้จง  แบบสอบถามมีอยู 2 ตอน 2 หนา 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 
ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความรูเบื้องตนเก่ียวกับการลีลาศของ

นักศึกษา 
______________________________________________________
_______________________ 
ตอนที ่1 แบบสอบถามขอมลูทั่วไปของนกัเรยีน 
คาํชีแ้จงโปรดทําเครื่องหมาย ลงใน (  )  ตามความเปนจริง 
1.เพศ(   )  ชาย           (   ) หญิง 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(   ) 1.00 – 1.99    (   )  2.00 – 2.99    (   
)  3.00 – 4.00 
3.ลักษณะการอยูอาศัย  
(   )  อยูรวมกับบิดามารดา (  ) อยูรวมกับบิดา (   )  อยูรวมกับมารดา 
(   ) อยูรวมกับญาติ (   )อ่ืนๆระบุ….. 
4.พอแมหรือผูปกครองอบรมเลี้ยงดูนักเรียนในลักษณะใด 
(   ) แบบปลอยปละละเลย  (  ) แบบประชาธิปไตย  (   )  แบบ
อัตตาธิปไตย  (   ) แบบตามใจมากเกินไป 
ตอนที ่ 2 แบบทดสอบความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการลลีาศคาํชีแ้จง  
แบบสอบถามตอนนี้เปนเรื่องความรูท่ัวไปเก่ียวกับยาเสพติด  โดยแต
ละขอมี 4 ตัวเลือกใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ทับบนอักษรหนา
คําตอบท่ีถูกตองมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
1.ขอใดมิใชจังหวะลีลาศประเภท 
บอลลูม 

4. การลืลาศจังหวะ ชะชะชา 
พัฒนาจากจังหวะอะไร 
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ก.วอลต 
ข. ไจฟร 
ค. แทงโก 
ง. ควิกสเต็ป 

2. ขอใดเปนแนวทางการเตนรํา 
( LOD  Line  of  Dance) 

ก. เคลื่อนท่ีไปตามเข็ม
นาฬิกา 

ข. เคลื่อนท่ีทวนเข็ม
นาฬิกา 

ค. เคลื่อนท่ีทิศทางเขาหา
กําแพง 

ง. เคลื่อนท่ีไปตามทิศทาง
อิสระ 

ก. ควิกสเต็ป 
ข. แมมโบร 
ค.แทงโก 
ง.พาโซเวียด 
5.การแขงขันลีลาศระดับ
นานาชาติผูแขงขันระดับผูใหญ
อายุเทาไร 
ก. อายุ    15  ป    
ข.อายุ   20  ป 
ค. อายุ    35  ป    
ง.อายุ    45  ป 
 
6.ขอใดมิใชการวินิจฉัยในการ
แขงขันลีลาศระดับนานาชาติ 
ก.การแตงกาย 
ข.การเคลื่อนไหว 
ค.การใชพ้ืนท่ีบนฟลอร 
ง.พ้ืนฐานของจังหวะ ชะชะชา 
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3.ขอใดไมควรปฏิบัติขณะลีลาศ 

ก. ฝายชายโคงใหฝาย
หญิงกอน 

ข. สอนทักษะลีลาศบน
ฟลอรลีลาศ 

ค. ฝายหญิงเตนลีลาศกับ
เพศเดียวกัน 
ง. ฝายชายฝายหญิงกลับออก
จากฟลอร 
พรอมกัน 
7.จังหวะดนตรีในการเตนลีลาศ
ใน 1 หองเพลงมีก่ี  
   จังหวะ 
ก. 1  จังหวะ 
ข. 2  จังหวะ 
ค.  3  จังหวะ 
ง.  4  จังหวะ 
8.ฟกดกอรพ้ืนฐานของการลีลาศ 
จังหวะ ชะชะชามีกีรูปแบบ 
ก. 7  รูปแบบ 
ข. 8  รูปแบบ 
ค. 9  รูปแบบ 
ง. 10 รูปแบบ 

 
9.ช่ือของการลีลาศจังหวะ ชะ
ชะชามีท่ีมาจากการเลียนแบบ
เสียงอะไร 

ก.กลอง 
ข.รองเทา 
ค.มือ 
ง.จังหวะเทา 

10.การเตนลลีลาศจังหวะ ชะ ชะ 
ชา มีเอดลักษณอยางไร 

ก. เศรา 
ข.สรางคามต่ืนเตน 
ค.สนุกสนานเบิกบาน 
ง.ระทึกใจ 
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ชื่อ ชื่อสกุล นายสุรศักดิ์  คุณดิลกสิโรดม 
วัน เดือน ปเกิด 9 มิถุนายน 2516 
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สถานท่ีเกิด จังหวัดเชียงราย 
วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  จากโรงเรียนธรรมราช จ.เชียงใหม ป
การศึกษา 2534 
สําเร็จการศึกษา         ประกาศนยีบัตรการศึกษาข้ันสูง   ( ปก
ศ.สูง พลศึกษา ) 
                            จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม   ปการศึกษา  2536 
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร
บัณฑิต(คณิตศาสตร) 
  จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี  ปการศึกษา 
2534 
ตําแหนงหนาท่ี 
การงานปจจุบัน อาจารยสํานักกิจการนักศึกษาเปน
อาจารยประจําสาขาวิชาพ้ืนฐานท่ัวไป  
                            ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย
การ 
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