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บทคัดยอ 

 การวิจัย เร่ือง  การจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาให

ถูกตองตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลปไทยของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดเรียนการสอนโดยวิธีการสอน

แบบสาธิตดานนาฏศิลปไทย เร่ือง รําวงมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พาณิชยการ ทั้งระดับชั้น ปวช. ในภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 50 คน  เคร่ืองมือที่ใช

ในการวิจัย ไดแก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คา t – test Dependent 

ผลการวิจัยพบวา 

 1. จากการจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตอง

ตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย  พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน             

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา การจัดการเรียนรูแบบสาธิตทําใหนักศึกษามีพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตองตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย  โดยคะแนนหลังเรียน 

สูงกวาคะแนนกอนเรียน 

 2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสาธิต โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา            

รายขอพบวา ประเด็น การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตเปนการเรียนที่นาสนใจ อยูระดับมาก

ที่สุด รองลงมา การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตสามารถสราง

แรงจูงใจในการเรียนรูได  
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บทที ่1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

นาฏศิลปเปนมิติหน่ึงของวัฒนธรรม ซึ่งสะทอนปรัชญา แนวคิด และการสรางสรรคงานที่

เกี่ยวของ กับความงาม ความสุนทรีย ในศิลปะหลายแขนงที่มีมาแตอดีต นาฏศิลปเปนทั้งเคร่ือง

บันเทิงเริงรมย เปน สวนหน่ึงของพิธีกรรม พิธีการเปนเคร่ืองอุปโภคเฉพาะชนชั้น เปนเคร่ืองแสดง

ระเบียน สังคม อํานาจ เปน สื่อกลาง เปนสิ่งบงบอกเอกลักษณของชาติ ดังน้ัน นาฏศิลปจึงมีบทบาท

ในสังคมทุกยุคทุกสมัย   

นาฏศิลปไทย เปนศิลปะแหงการฟอนรํา ที่มีสมมติฐานมาจากธรรมชาติ แตไดรับการ

ตกแตงและปรับปรุงใหงดงามยิ่งขึ้น จนกอใหเกิดอารมณสะเทือนใจแกผูดูผูชม โดยแทจริงแลวการ

ฟอนรําก็คือ ศิลปะของการเคลื่อนไหวอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย เชน แขน ขา เอว ไหล หนาตา ฯลฯ 

ดวยเหตุน้ีธรรมชาติที่เปนพื้นฐานเบื้องตนของการฟอนรําจึงมาจากอิริยาบทตาง ๆ ของมนุษย ไดแก 

ยืน เดิน น่ัง นอน ฯลฯ ตามปกติการเดินของคนเราจะกาวเทาพรอมทั้งแกวงแขนสลับกันไปเชนเมื่อ

กาวเทาซายก็จะแกวงแขนขวาออก และเมื่อกาวเทาขวาก็จะแกวงแขนซายออกสลับกันเพื่อเปนหลัก

ในการทรงตัว คร้ันเมื่อนํามาตกแตงเปนทารําขึ้น ก็กลายเปนทาเดินที่มีลีลาการกาวเทาและแกวง

แขน ใหไดสัดสวนงดงามถูกตองตามแบบแผนที่กําหนด ตลอดจนทวงทํานองและจังหวะเพลง  

นาฏศิลปไทย เกิดมาจากอากัปกิริยาของสามัญชนเปนพื้นฐาน ซึ่งโดยทั่วไปมนุษยทุกคนยอมมี

อารมณตาง ๆ ไดแก รัก โกรธ โศกเศรา เสียใจ ดีใจ รองไห ฯลฯ แตที่นาสังเกตก็คือ เมื่อมนุษยมี

อารมณอยางหน่ึงอยางใดเกิดขึ้น นอกจากจะมีความรูสึกเกิดขึ้นในจิตใจแลวยังแสดงปฏิกิริยาตอบ

โตออกมาทางกายในลักษณะตาง ๆ กัน เชนรัก - หนาตากิริยาที่แสดงออก ออนโยน รูจักเลาโลม 

เจาชู โกรธ - หนาตาบึ้งตึง กระทืบเทา ชี้หนาดาวาตาง ๆ โศกเศรา,เสียใจ - หนาตากิริยาละหอย

ละเห่ีย ตัดพอตอวา รองไห  นอกจากน้ี นาฏศิลปไทย ยังไดรับอิทธิพลแบบแผนตามแนวคิดจาก

ตางชาติเขามาผสมผสานดวย เชน วัฒนธรรมอินเดียเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เปนเร่ืองของเทพเจา และ

ตํานานการฟอนรํา โดยผานเขาสูประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางออม คือ ผานชนชาติชวาและ

เขมร กอนที่จะนํามาปรับปรุงใหเปนรูปแบบตามเอกลักษณของไทย เชน ตัวอยางของเทวรูปศิวะ

ปางนาฏราช ที่สรางเปนทาการรายรําของ พระอิศวร ซึ่งมีทั้งหมด 108 ทา หรือ 108 กรณะ โดยทรง

ฟอนรําคร้ังแรกในโลก ณ ตําบลจิทรัมพรัม เมืองมัทราส อินเดียใต 
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ปจจุบันอยูในรัฐทมิฬนาดู นับเปนคัมภีรสําหรับการฟอนรํา แตงโดยพระภรตมุนี เรียกวา 

คัมภีรภรตนาฏยศาสตร ถือเปนอิทธิพลสําคัญตอแบบแผนการสืบสาน และการถายทอดนาฏศิลป

ของไทยจนเกิดขึ้นเปนเอกลักษณของตนเองที่มีรูปแบบ แบบแผนการเรียน การฝกหัด จารีต 

ขนบธรรมเนียม มาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม บรรดาผูเชี่ยวชาญที่ศึกษาทางดานนาฏศิลปไทยได

สันนิษฐานวา อารยธรรมทางศิลปะดานนาฎศิลปของอินเดียน้ีไดเผยแพรเขามาสูประเทศไทยต้ังแต

สมัยกรุงศรีอยุธยาตามประวัติการสรางเทวาลัยศิวะนาฎราชที่สรางขึ้นในป พ.ศ. 1800 ซึ่งเปนระยะ

ที่ไทยเร่ิมกอต้ังกรุงสุโขทัย ดังน้ันทารําไทยที่ดัดแปลงมาจากอินเดียในคร้ังแรกจึงเปนความคิดของ

นักปราชญในสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีการแกไข ปรับปรุงหรือประดิษฐขึ้นใหมในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร จนนํามาสูการประดิษฐขึ้นใหมในสมัยกรุงรัตนโกสินทรจนนํามาสูการประดิษฐ

ทาทางการรายรําและละครไทยมาจนถึงปจจุบัน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กําหนดนโยบายแมบทในการดําเนินงาน                     

4 ประการ คือ ความเปน เลิศ ความทันสมัย ความรับผิดชอบตอสังคม และการรักษาศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ  

วิสัยทัศน (VISION) 

เปนองคกรการเรียนรูที่มีคุณภาพเพื่อสรางคนใหมีศักยภาพสูงสุด ซึ่ง หมายถึง วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จะไดรับการพัฒนาเปนองคกรการเรียนรู ที่มีคุณภาพตอการสราง

ความรูที่เชี่ยวชาญในสาขา วิชาชีพที่ตนศึกษาอยู ใหมีสมรรถนะสูงเปนแบบสากล มีความรูคู

คุณธรรม รับผิดชอบตอสังคม และดํารงรักษา ศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย พันธกิจ 

(MISSION) 1. ผลิตนักศึกษาที่มีความคิดสรางสรรคมีทักษะมีคุณธรรม และจริยธรรม  2.มุงเนนการ

วิจัยเพื่อแสวงหาองคความรูและการพัฒนาวิทยาการใหมๆ 3. บริการทางวิชาการแกชุมชนเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจสูเซียน 4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ 5. ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

จุดเนนของวิทยาลัยฯ 

1. มีความชํานาญในสาขาที่กําลังศึกษาเปนอยางดี 

2. มีความรูดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี สามารถสื่อสารได 

3. มีความรูดานเทคโนโลยีเปนอยางดี 

4. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 

พันธกิจ (MISSION)  

1. ผลิตนักศึกษาที่มีความคิด สรางสรรคมีทักษะ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

2. มุงเนนการวิจัยเพื่อแสวงหาองคความรูและการพัฒนาวิทยาการใหม ๆ 
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3. บริการทางวิชาการแกชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสูอาเซียน 

4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6. วิจัย สรางสรรค สิ่งประดิษฐ ผลิตนวัตกรรมกาวสูไทยแลนด 4.0 ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

7. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของวิทยาลัยฯ                       

สูมาตรฐานสากล 

3อัตลักษณ เอกลักษณ (IDENTITY) 

3อัตลักษณ : ทักษะดี มีคุณธรรม กิจกรรมเดน 

เอกลักษณ : กิจกรรมเดน 

3ความหมายของอัตลักษณ 

3ทักษะดี  : มีความสามารถ มีความถนัด ความเชี่ยวชาญชํานาญ และ มีความพึงพอใจใน 

3   ศาสตรศึกษา 

3มีคุณธรรม : ถูกผิดรูดีรูชั่วรูกาลเทศะ และมีความรับผิดชอบ 

3กิจกรรมเดน : มีภาพลักษณ กิจกรรมเดน สามารถนําศาสตร เทคโนโลยีไปใชใหเกิด 

3         ประโยชนแกตนเองและสังคม 

3ความหมายของเอกลักษณ 

3กิจกรรมเดน : มีกิจกรรมเดน เปนที่รูจักของสังคมทั่วไป 

 จากความสําคัญและวิสัยทัศ ของวิทยาลัยฯ ขอที่ 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ           

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาการ เร่ือง การจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตองตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน

ประสิทธิภาพในการเรียนรู สงผลใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตอง

ตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลปไทยของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค  
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2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบสาธิต                    

ดานนาฏศิลปไทย เร่ือง รําวงมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 หลังจากที่เรียนโดยโดยวิธีการสอนแบบสาธิต  ดานนาฏศิลปไทย เร่ือง รําวงมาตรฐาน 

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 (จํานวน 2,824 คน ขอมูลจากสํานัก

ทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

กลุมตัวอยาง คือ ที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พาณิชยการ ทั้งระดับชั้น ปวช. ในภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 50 คน  

ระยะเวลาในการทําวิจัย ระหวางเดือน มิถุนายน 2562 – เดือน มีนาคม 2563 

ขอบเขตพื้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ (Independent V)  คือ วิธีการสอนแบบสาธิต 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และทักษะการรํา 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

นักศึกษา หมายถึง  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วิทยาลัยฯ หมายถึง  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

นาฏศิลป หมายถึง ศิลปะแหงการละครหรือการฟอนรํา 

นาฏศิลป หมายถึง การฟอนรา  

นาฏศิลป หมายถึง ความช่ําชองในการละครฟอนรา  
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นาฏศิลป หมายถึง การรองราทําเพลง ใหเกิดความบันเทิงใจ อันประกอบดวยความโนม

เอียง และความรูสึก  

นาฏศิลป หมายถึง การฟอนราที่มนุษยประดิษฐขึ้นจากธรรมชาติดวยความประณีตอัน

ลึกซึ้งเพียบพรอมไปดวยความวิจิตรบรรจงอันละเอียดออน นอกจากหมายถึงการฟอนรา ระบา รา 

เตนแลวยังหมายถึงการรอง และการบรรเลงดวย  

0การสาธิต (Demonstrationg) หมายถึง การทดลอง การทําใหดูหรือการทําเปนแบบอยาง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําให 

นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ                      

ดานพุทธิพิสัย ดาน จิตพิสัย และดานทักษะพิสัย  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีทักษะทางดานนาฏศิลปไทย เร่ือง รําวงมาตรฐาน  

2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ (Independent variable)  ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการสอนแบบสาธิต 

 

ความพึงพอใจ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 



6 

 

บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฏ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัย การจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตอง

ตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดคนควาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีเน้ือหา

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีนาฏศิลป 

2. วิธีสอนการสอนแบบสาธิต(Demonstration Method) 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

    

1. แนวคิดและทฤษฎีนาฏศิลป 

นาฏศิลปไทยเปนการเลนเคร่ืองดนตรีหลายๆชนิดการละครฟอนรําและดนตรีอันมี

คุณสมบัติตามคัมภีรนาฏะหรือนาฏยะกําหนดวา ตองประกอบไปดวย 3 ประการ คือ การฟอนรํา 

การดนตรี และการขับรอง รวมเขาดวยกัน ซึ่งทั้ง 3 สิ่งน้ี เปนอุปนิสัยของคนมาแตดึกดําบรรพ 

นาฏศิลปไทยมีที่มาและเกิดจากสาเหตุแนวคิดตาง ๆ เชน เกิดจากความรูสึกกระทบกระเทือนทาง

อารมณไมวาจะอารมณแหงสุข หรือความทุกขและสะทอนออกมาเปนทาทางแบบธรรมชาติและ

ประดิษฐขึ้นมาเปนทาทางลีลาการฟอนรํา หรือเกิดจากลัทธิความเชื่อในการนับถือสิ่งศักด์ิสิทธ เทพ

เจา โดยแสดงความเคารพบูชาดวยการเตนรํา ขับรองฟอนรําใหเกิดความพึงพอใจ เปนตน นาฏศิลป

ไทยยังไดรับอิทธิพลแบบแผนตามแนวคิดจากตางชาติเขามาผสมผสานดวย เชน วัฒนธรรมอินเดีย

เกี่ยวกับวรรณกรรมที่เปนเร่ืองของเทพเจาและตํานานการฟอนรําโดยผานเขาสูประเทศไทยทั้ง

ทางตรงและทางออมคือผานชนชาติชวาและเขมร กอนที่จะนํามาปรับปรุงใหเปนรูปแบบตาม

เอกลักษณของไทย เชน ตัวอยางของเทวรูปศิวะปางนาฏราชที่สรางเปนทาการรายรําของพระอิศวร 

ซึ่งมีทั้งหมด 108 ทา หรือ 108 กรณะ โดยทรงฟอนรําคร้ังแรกในโลก ณ ตําบลจิทรัมพรัม เมืองมัท

ราส อินเดียใต ปจจุบันอยูในรัฐทมิฬนาดูนับเปนคัมภีรสําหรับการฟอนรํา แตงโดยพระภรตมุนี 

เรียกวา"คัมภีรภรตนาฏยศาสตร" ถือเปนอิทธิพลสําคัญตอแบบแผนการสืบสานและถายทอด
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นาฏศิลปของไทยจนเกิดขึ้นเปนเอกลักษณของตนเองที่มีรูปแบบ แบบแผนการเรียน การฝกหัด 

จารีต ขนบธรรมเนียมมาจนถึงปจจุบัน บรรดาผูเชี่ยวชาญที่ศึกษาทางดานนาฏศิลปไทยได

สันนิษฐานวา อารยธรรมทางศิลปะดานนาฏศิลปของอินเดียน้ีไดเผยแพรเขามาสูประเทศไทยต้ังแต

สมัยกรุงศรีอยุธยา ตามประวัติการสรางเทวาลัยศิวะนาฏราชที่สรางขึ้นในป พ.ศ. 1800 ซึ่งเปนระยะ

ที่ไทยเร่ิมกอต้ังกรุงสุโขทัย ดังน้ันทารําไทยที่ดัดแปลงมาจากอินเดียในคร้ังแรกจึงเปนความคิดของ

นักปราชญในสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีการแกไขปรับปรุงหรือประดิษฐขึ้นใหมในกรุง

รัตนโกสินทร จนนํามาสูการประดิษฐทารายรําและละครไทยมาจนถึงปจจุบัน 

3นาฏศิลป3  หมายถึง ศิลปะการฟอนรํา3 หรือความรูแบบแผนของการฟอนรํา เปนสิ่งที่มนุษย

ประดิษฐขึ้นดวยความประณีตงดงาม ใหความบันเทิง อันโนมนาวอารมณและความรูสึกของผูชม

ใหคลอยตาม  ศิลปะประเภทน้ีตองอาศัยการบรรเลงดนตรี และการขับรองเขารวมดวย เพื่อสงเสริม

ใหเกิดคุณคายิ่งขึ้น หรือเรียกวา ศิลปะของการรองรําทําเพลง 

นาฏศิลปไทยเปนศิลปะการแสดงที่มีความออนชอยงดงามแสดงความเปนเอกลักษณของ

แต ละภูมิภาค ซึ่งเราสามารถนําหลักการ วิธีการหรือลักษณะทารําพื้นฐานของการแสดงนาฏศิลป

ไทย มัก ใชในการสรางสรรคการแสดงใหมีความสวยงาม ตามความคิดของตนโดยไดสะทอนถึง

ความเปน เอกลักษณเฉพาะถิ่นซึ่งมีปจจัยที่สามารถทําใหเกิดการแสดงได เชน สภาพภูมิศาสตร 

ศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีคานิยม การประกอบอาชีพ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีไดถูกนํามา

ถายทอด โดยใชทักษะดานนาฏยศัพทและภาษาทาทางนาฏศิลปมาสรางสรรคผลงาน ดวยการสืบ

สานออกมาใน รูปแบบของการแสดง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2542 ไดใหความหมายของคํา

วา “  นาฏศิลป ”  ไววา “ เปนศิลปะแหงการละครหรือการฟอนรํา ” นอกจากน้ี  ยังมีนักการ

ศึกษา และทานผูรูไดใหนิยามความหมายของนาฏศิลปแตกตางกันออกไป  ดังน้ี 

1. ความช่ําชองในการละครและฟอนรํา 

2. ศิลปะการละครหรือการฟอนรําของไทย 

3. การรองรําทําเพลง  เพื่อใหเกิดความบันเทิงเริงใจ 

4. การฟอนรําที่มนุษยประดิษฐขึ้น   โดยการเลียนแบบทาธรรมชาติดวยความประณีต

ลึกซึ้ง 

5. ศิลปะการฟอนรําหรือความรูแบบแผนของการฟอนรํา  ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยประดิษฐขึ้น

ดวยความงามอยางมีแบบแผน 



8 

 

ประเภทของนาฏศิลปไทย 

นาฏศิลปไทย แบงออกเปน 4 ประเภท 

1.รํา คือการแสดงที่มุงเนนถึงศิลปะทวงทา ดนตรี ไมมีการแสดงเปนเร่ืองราว รําบางชุดเปน

การชมความงาม บางชุดตัดตอนมาจากวรรณคดี หรือบางทีก็ไมจําเปนที่จะตองมีเน้ือเพลงเชนการ

รําหนาพาทยเปนตน รําจะแบงออกเปน 4 ประเภทดังน้ี 

1.1 รําเด่ียว เปนการแสดงที่มุงอวดศิลปะทางนาฏศิลปอยางแทจริงชึ่งผูรําจะตองมีผีมือดี

เยี่ยม เพราะเปนการแสดงที่แสดงแตเพียงผูเดียว รําเด่ียวโดยสวนมากก็จะเปนการรําฉุยฉายตางๆ 

เชน ฉุยฉายเบญจกาย ฉุยฉายวันทอง ฯลฯ เปนตน 

1.2 รําคู การแสดงชุดน้ีไมจําเปนจะตองพรอมเพียงกันแตอาจมีทาที่เหมือนก็ได เพราะการรํา

คูน้ีเปนการใชลีลาที่แตกตางกันระหวางผูแสดงสองคน เชนตัวพระ กับตัวนาง หรือบทบาทของตัว

แสดงน้ัน รําคูน้ีก็จะแบงออกเปนสองประเภท คือ 1.2.1 รําคูสวยงามจากวรรณคดี เชน หนุมานจับ

นาสุพรรณมัจฉา เปนตน 1.2.2 รํามุงอวดการใชอุปกรณ เชน การรําอาวุธ รํากระบี่กระบอง 

1.3 รําหมู รําชุดน้ีเปนการรําที่เนนความพรอมเพรียง เชนรําอวยพรชุดตางๆ 

1.4 รําละคร คือการรําที่ใชในการแสดงละครหรือโขน เปนการแสดงทาทางสื่อความหมาย

ไปกับบทรอง หรือบทละคร และเพลงหนาพาทยตางๆในการแสดงละคร 

2.ระบํา คือการแสดงที่มีความหมายในตัวใชผูแสดงสองคนขึ้นไป คือผูคิดไดมีวิสัยทัศนและ

ตองการสื่อการแสดงชุดน้ันผานทางบทรอง เพลง หรือการแตงกายแบบ ที่มาจากแรงบัลดาลใจ จาก

เร่ืองตางๆเชนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเปนการแสดงที่จบในชุดๆเดียว เปนตน ระบํา จะ

แบงออกเปนสองประเภทคือ 

2.1 ระบํามาตรฐาน เปนระบําที่บรมครูทางนาฏศิลปไดคิดคนไว ทั้งเร่ืองเพลง บทรอง การ

แตงกาย ทารํา ซึ่งไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได ระบํามาตรฐานจะมีอยูทั้งหมด 6ชุด คือ ระบํา

สี่บท ระบํายองหงิดหรือยูหงิด ระบําพรมมาตร ระบําดาวดึงส1 ระบํากฤษดา ระบําเทพบันเทิง1 

2.2 ระบําที่ปรับปรุงขึ้นใหม เปนระบําที่บรมครูหรือผูรูทางนาฏศิลปไดคิดคนและปรับปรุง

ชึ้นมาใหม ชึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดตามโอกาส อาจเปนระบําที่ไดแรงบัลดาลใจที่ผู

ประดิษฐตองการสื่ออาจเปนเร่ืองของการแตงกาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ระบําปรับปรุงมีอยู

หลากหลายเชน ระบําชุมนุมเผาไทย ระบําไกรราศสําเริง ระบําไก ระบําสุโขทัย ฯลฯ เปนตน 

ฟอน และ เซิ้ง ก็จัดวาเปนระบําที่ปรับปรุงขึ้นใหม เพราะผูรูหรือผูเชี่ยวชาญทางนาฏศิลปได

คิดคนขึ้นมา มีการแตงการตามทองถิ่นเพราะการแสดงแตละชุดไดเกิดขึ้นมาจากแรงบัลดาลใจของ

ผูคิดที่จะถายทอดไมวาจะเปนเร่ืองของวิถีชีวิต การแตงกาย ดนตรี เพลง และการเรียกชื่อการแสดง

น้ัน จะเรียกตาม ภาษาทองถิ่น และการแตงกายก็แตงกายตามทองถิ่น เชนภาคเหนือก็จะเรียกวาฟอน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
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เชนฟอนเล็บ ฟอนเทียน ภาคอิสานก็จะเรียกและแตงกายตามทองถิ่น ทางภาคอิสานเชน เซิ้งกะต๊ิบ

ขาว เซิ้งสวิง เปนตน การแสดงตางๆลวนแลวแตเกิดขึ้นมาจากทองถิ่นและแตงกายตามทองถิ่น

ไมไดมีหลักหรือ เกณฑที่ใชกันโดยทั่วไปในวงการนาฏศิลปไทยทั่วประเทศสามารถปรับปรุงหร่ือ

เปลี่ยนแปลงไดตามโอกาสที่แสดง จึงถือวา การฟอนและการเซิ้งเปนระบําที่ปรับปรุงขึ้นใหม 

3. ละคร คือการแสดงเร่ืองราวโดยมีตัวละครตางดําเนินเร่ืองมีผูกเหตุหรือการผูกปมของเร่ือง 

ละครอาจประกอบไปดวยศิลปะหลายแขนงเชน การรํา รอง หรือดนตรี ละครจะแบงออกเปนสอง

ประเภทไดแก 3.1 ละครแบบด้ังเดิม มีอยูสามประเภท คือ โนหราชาตรี ละครนอก ละครใน 3.2 

ละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม มีอยูหกประเภท ละครดึกดําบรรพ ละครพันทาง ละครเสภา ละครพูด 

ละครรอง ละครสังคีต 

4. มหรสพ' คือการแสดงร่ืนเริง หรือการแสดงที่ใชในงานพิธีตางๆ มีรูปแบบและวิธีการ

แสดงที่เปนแบบแผน เชน การแสดงโขน หนังใหญเปนตน 

 

ความสําคัญของนาฏศิลปไทย 

นาฏศิลปแสดงถึงความเปนเอกลักษณประจําชาติ แสดงถึงอารยประเทศ ความเจริญรุงเรือง

ของประเทศไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน วิถีชีวิต ความเปนอยู  ประวัติศาสตร ภูมิปญญาไทย จารีต 

ประเพณี และ วัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจของคนไทยต้ังแตอดีต 

จนถึงปจจุบัน และถือวาเปนมรดกที่สําคัญของชาติ จึงควรแกการอนุรักษ และสืบทอดตอไป 

นาฏศิลป เปนแหลงรวมของศิลปะแขนงตางๆ เชน การประพันธวรรณคดีตางๆ 

สถาปตยกรรม(ในการสรางฉาก สถานที่ประกอบฉาก) ประติมากรรม(ศิลปะการทําอุปกรณการ

แสดง รูปปน รูปหลอตางๆ) จิตรกรรม(ศิลปะในการออกแบบเคร่ืองแตงกาย การสรางฉาก) ดุริ

ยางคศิลป (ศิลปะในการขับรอง บรรเลงดนตรี) หรือ อ่ืนๆ 

นาฏศิลปชวยพัฒนาบุคลิกภาพของผูแสดง ใหผูแสดงมีความกลาแสดงออก และมีความ

มั่นใจมากยิ่งขึ้น ทําใหมีทาทางการเคลื่อนไหวที่ดูสงางาม ทําใหความจําและปฏิภาณดี และหากได

ความรูนาฎศิลปจนเกิดความชํานาญ ก็จะสามารถปฏิบัติไดดีมีชื่อเสียง หรือ ยึดเปนอาชีพตอไปได 

นาฏศิลปทําใหเกิดความสามัคคีกันในหมูคณะ นาฏศิลปทําใหผูแสดงมีความสามัคคีกัน 

เพราะผูแสดงตองรวมกันแสดงทารําทางนาฏศิลป เพื่อใหการแสดงนาฏศิลปน้ันออกมาเรียบรอย

และงดงาม 
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องคประกอบของนาฏศิลปไทย 

ดังที่กลาวมาแลววา  นาฏศิลปไดหมายรวมไปถึงการรองรําทําเพลง  ดังน้ันองคประกอบ

ของนาฏศิลปก็จะประกอบไปดวยการขับรอง  การบรรเลงดนตรี  และการฟอนรํา  ทั้งน้ีเพราะการ

แสดงออกของนาฏศิลปไทยจะตองอาศัยบทรอง  ทําเพลงประกอบการแสดง   เพราะฉะน้ันกอนที่

จะมาเปนนาฏศิลปไทยไดจะตองประกอบไปดวยองคประกอบสําคัญ ๆ ดังตอไปน้ี 

1. การฟอนรําเปนทาทางของการเยื้องกรายฟอนที่สวยงาม โดยมีมนุษยเปนผูประดิษฐทารํา

เหลาน้ันใหถูกตองตามแบบแผน  รวมทั้งบทบาท  และลักษะของตัวละคร   ประเภทของการแสดง

และการสื่อความหมายที่ชัดเจน 

2. จังหวะ เปนสวนยอยของบทเพลงที่ดําเนินไปเปนระยะและสม่ําเสมอ การฝกหัด

นาฏศิลปไทย 

จําเปนตองใชจังหวะเปนพื้นฐานในการฝกหัดเพราะจังหวะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และมีอยู

ในตัวมนุษยทุกคน  หากผูเรียนมีทักษะทางการฟงจังหวะแลวก็สามารถรําไดสวยงาม แตถาผูเรียน

ไมเขาใจจังหวะก็จะทําใหรําไมถูกจังหวะหรือเรียกวา “ บอดจังหวะ” การรําก็จะไมสวยงามและไม

ถูกตอง 

เน้ือรองและทํานองเพลง การแสดงลีลาทารําแตละคร้ังจะตองสอดคลองตามเน้ือรอง  และ

ทํานองเพลง  ทั้งน้ีเพื่อบอกความหมายของทารํา  ถายทอดอารมณความรูสึกในการแสดงไดตามเน้ือ

เร่ือง  ตลอดจนสามารถสื่อความหมายใหผูชมเขาใจตรงกันได  เชน  การแสดงอารมณรัก  ผูรําจะ

ประสานมือทาบไวที่หนาอก  ใบหนายิ้มละไม  สายตามองไปยังตัวละครที่รําคูกัน  เปนตน 

               การแตงกาย ในการแสดงนาฏศิลป  สามารถบงบอกถึงยศ และบรรดาศักด์ิของนักแสดง

ละครตัวน้ัน ๆ โดยเฉพาะการแสดงโขน  การแตงกายจะเปรียบเสมือนแทนสีกายของตัวละคร 

เชน  เมื่อแสดงเปนหนุมาน  นักแสดงจะตองแตงกายดวยชุดสีขาวมีลายปกเปนลายทักษิณา

วัตร  สวมหัวโขนลิงสีขาว  ปากอา  เปนตน 

การแตงหนา เปนองคประกอบหน่ึงที่ทําใหนักแสดงสวยงาม  และอําพรางขอบกพรองบน

ใบหนาของนักแสดงได  นอกจากน้ีก็ยังสามารถใชวิธีการแตงหนา  เพื่อบอกวัยบอกลักษณะเฉพาะ

ของตัวละครได  เชน  แตงหนานักแสดงหนุมใหเปนคนแก  แตงหนาใหนักแสดงเปนตัวตลก  เปน

ตน 

 เคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลงประกอบการแสดง การแสดงนาฏศิลปจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใช

เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงดังน้ันนักแสดงจะตองรําใหสอดคลองตามเน้ือรอง  และ

ทํานองเพลง  ในขณะเดียวกันดนตรีก็เปนองคประกอบหลักที่สําคัญในการชวยเสริมใหการแสดง
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สมบูรณ  และสามารถสื่อความหมายไดชัดเจนมากขึ้น  อีกทั้งยังชวยเสริมสรางบรรยากาศในการ

แสดงใหสมจริงยิ่งขึ้นดวย 

อุปกรณการแสดงละครการแสดงนาฏศิลปไทยบางชุด  อาจตองมีอุปกรณประกอบการ

แสดงละครดวย  เชน  ระบําพัด  ระบํานกเขา  ฟอนเทียน  ฟอนเล็บ  ฟอนรม  เปนตน  อุปกรณแต

ละชนิดที่ใชประกอบการแสดงจะตองมีความสมบูรณ สวยงาม และสวมใสไดพอดี  หากเปน

อุปกรณที่ตองนํามาใชประกอบการแสดง  เชน  กลอง  รม  เปนตน  นักแสดงจะตองมีทักษะในการ

ใชอุปกรณไดอยางคลองแคลวสามารถจัดวางตําแหนงใหอยูในระดับที่ถูกตองสวยงาม 

 

ประโยชนในการศึกษาวิชานาฏศิลป 

1. ประโยชนโดยทางตรง 

ใชเปนวิชาชีพ ผูที่ศึกษาวิชานาฏศิลป อยางจัดเจน ชํานิชํานาญ สามารถยึดเปนอาชีพได 

เพราะในกิจกรรมตาง ๆ วิชานาฏศิลปเขาไปมีสวนรวมอยูเสมอเปนการบริหารรางกายใหมีสุขภาพ

สมบูรณ โดยเฉพาะวิชานาฏศิลปน้ันในขณะฝกหัดนัยวาเปนการออกกําลังกายอยางดีเยี่ยม ได

บริหารรางกายทั่วทุกสวน 

 

2. ประโยชนทางออม 

ไดชื่อวาเปนชาวไทยที่สมบูรณ รูจักวัฒนธรรมของชาติตน การเรียนรูวิชานาฏศิลปใน

ปจจุบัน ชาวตางประเทศใหความสนใจมาก ไดเขามาสนใจศึกษาคนควาแตพวกเราชาวไทยถาหาก

ไมสนใจแลว วัฒนธรรมในแขนงน้ีก็จะตกไปอยูในมือตางชาติ ตอไปเมื่อเราตองการศึกษาก็คง

จะตองอาศัยขอมูลจากพวกเขา แลวอยางน้ีจะไดชื่อวาเปนวัฒนธรรมไทยไดอยางไร พวกเราชาว

ไทยควรศึกษาศิลปวัฒนธรรมของเราเองไวใหดี จะไดชื่อวาเปนชาวไทยที่แทจริงมีจิตใจอานโยน 

นาฏศิลปชวยใหผูเรียนมีจิตใจออนโยน มีสติ และมีสมาธิที่ มั่นคงไมหว่ันไหวไปกับสิ่งรอบขาง ซึ่ง

ทําใหผูน้ันมีความสามารถในขณะปฏิบัติงานตาง ๆไดผลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ัน

ชวยผอนคลายและความเครียดของจิตใจดังจะเห็นไดวา ศิลปนในแขนงน้ีมีอายุยืนยาว มีสุขภาพดี

เปนสวนมากชวยปรับปรุงบุคลิกภาพใหงดงามยิ่งขึ้น ผูที่เรียนนาฏศิลปจะมีลักษณะพิเศษเห็นได 

เดนชัด อาทิ ขณะเวลาน่ัง หรือ ยืน จะสงางาม เพราะไดรับการฝกฝนวิธีการน่ังยืนมาเปนอยางดี ใน

ขณะเดียวกันเปนผูที่รูจักควบคุมอารมณไมต่ืนตระหนก และกลาที่จะแสดงออกสิ่งตาง ๆ เหลาน้ี 

เปนผลจากประสบการณในการแสดงทั้งสิ้น 
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2. วิธีสอนการสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 
 

ความหมายของการสาธิต 

การสาธิต  หมายถึง  การทําใหดูเปนตัวอยาง   หรือการแสดง   หรือการกระทําสิ่งตางๆให

ผูเรียนดู 

วิธีการสอนแบบสาธิต  หมายถึง  วิธีสอนที่ครูมีหนาที่ในการวางแผนการเรียนการสอน

เปนสวนใหญ โดยมีการแสดงหรือการกระทําใหดูเปนตัวอยาง นักเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการ

สังเกต การฟง การกระทําหรือการแสดง 

 

แนวทางในการสาธิต 

1. การสาธิตแบบบอกความรู  เปนการสาธิตที่แจงใหผูเรียนทราบกอนการสาธิตวาจะทํา

อะไร อยางไรและจะมีอะไรเกิดขึ้นบาง แลวใหผูเรียนสังเกตการณสาธิต  พรอมอธิบายตามไปดวย 

2. การสาธิตแบบคนพบความรู  เปนการสาธิตที่ผูสาธิตหรือครูต้ังคําถามใหผูเรียนคาดคะเน

คําตอบ เพื่อเปนการเราความสนใจแลวจึงใหผูเรียนคอยสังเกตจาการสาธิตวามีอะไรเกิดขึ้นบาง 

อยางไร 
 

ประเภทของการสาธิต 

ซันดและโทรบริดจ (Sund  and Throwbridge  1973 : 117-118)ไดแบงการสาธิตออกเปน   

6 ประเภทดังน้ี 

1.ครูแสองการสาธิตคนเดียว 

2.ครูและนักเรียนรวมกันสาธิต 

3.กลุมนักเรียนเปนผูสาธิต 

4.นักเรียนคนเดียวเปนผูสาธิต 

5.วิทยากรเปนผูสาธิต 

6.การสาธิตเงียบ 
 

เทคนิคการสาธิต 

การสาธิตในเร่ืองที่แปลกใหม นาสนใจ จะเนนใหนักเรียนเห็นกระบวนการอยางชัดเจน 

โดยมีสวนรวมในการสาธิต ต้ังคําถาม ซึ่งชวยในการสอนแบบสาธิตไดผลดียิ่งขึ้นเทคนิคการสาธิต

มีดังน้ี 
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1.เลือกสาธิตเร่ืองที่สนใจและเปนสิ่งที่แปลกใหมสําหรับนักเรียน 

2.ไมควรบอกผลการสาธิตใหนักเรียนทราบลวงหนา 

3.พยายามใหนักเรียนมีสวนรวมในการสังเกตซักถามและตอบคําถาม 

4.ในระหวางสาธิต ไมควรบรรยายมากเกินไป 

5.ไมควรเรงการสาธิต อาจทําใหนักเรียนตามไมทัน และไมเขาใจ 

6.ควรใหเด็กทุกคนมองเห็นไดทั่วถึง และครูควรเอาใจใสตอผูเรียนทุกคน 

7.การสรุปผล ควรใหนักเรียนเปนผูสรุป 

8.ตองประเมินผลการสาธิตทุกคร้ังวาเด็กเขาใจหรือไม 

 

จุดประสงคของวิธีการสอนแบบสาธิต 

1.เพื่อกระตุนความสนใจใหนักเรียนมีความสนใจบทเรียนยิ่งขึ้น 

2.เพื่อชวยอธิบายเน้ือหาที่ยาก 

3.เพื่อพัฒนาการฟงการสังเกตและการสรุปทําความเขาใจ 

4.เพื่อแสดงวิธีการหรือกลวิธีในการปฏิบัติงาน 

5.เพื่อสรุปประเมินผลความเขาใจฝนบทเรียน และทบทวนบทเรียน 

 

ข้ันตอนการสอนแบบสาธิต 

วิธีการสอนแบบสาธิตมีขั้นตอนการสอนด้ังน้ี 

1.ขั้นเตรียมการสาธิต เปนขั้นตอนการทําการสาธิต ซึ่งครูควรเตรียมตัวดังน้ี 

1.1 ศึกษาบทเรียนที่จะสาธิตใหเขาใจแจมแจง 

1.2 เตรียมอุปกรณที่จะสาธิตใหพรอม 

1.3 ทดลองการสาธิตดูกอน 

1.4 จัดชั้นเรียนใหเหมาะสมกับการสาธิตบทเรียน 

  1.5 เขียนแผนภูมิแสดงขั้นตอนของการสาธิตไว 

 2.ขั้นสาธิต เมื่อครูเขาสูชั้นเรียนแลว จึงดําเนินการสอนตามลําดับดังน้ี 

2.1เราความสนใจของนักเรียน 

2.2ทําการสาธิตใหนักเรียนดู โดยยึดหลักในการสาธิตดังน้ี 

2.2.1 สาธิตตามลําดับขั้น 

2.2.2 สาธิตชาๆพรอมกับบรรยายเพื่อใหนักเรียนติดตามทัน 

2.2.3 สาธิตเฉพาะเร่ืองบทเรียนน้ันๆ 
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2.2.4 ใหนักเรียนเห็นทั่วถึง  หรืออาจใหนักเรียนออกมาสังเกตสาธิตที่ละกลุม 

2.2.5 ครูคอยสังเกตความสนใจและความต้ังใจของนักเรียน 

2.2.6 ครูใหนักเรียนมารวมทําการสาธิตดวยได 

2.2.7เนนขั้นตอนสําคัญๆของการสาธิตและเขียนสรุปบนกระดานดํา 

3.ขั้นสรุปและวัดผล 

3.1ใหนักเรียนรวมกันเลาสรุปเปนตอนๆ 

3.2.ใหนักเรียนทุกคนเขียนขอสรุปสงครูเพื่อใหคะแนน 

3.3ใหนักเรียนสาธิต เพื่อสังเกตดูวานักเรียนทําไดและเขาใจหรือยัง 

3.4ทดสอบ 

 

ขอดีของการสอนแบบสาธิต 

1.นักเรียนมองเห็นตัวอยาง  แบบอยาง  ขั้นตอน ของการปฏิบัติทําใหเขาใจลึกซึ้งมีเหตุผล 

2.ประหยัดเวลาของครูและนักเรียน  เพราะเห็นตัวอยางชัดเจน 

3.ประหยัดวัสดุ 

4.การสาธิตใหดูแลวปฏิบัติยอมปลอดภัย 

 

 ขอจํากัด 

1.การควบคุมชั้นเรียนอาจมีปญหาเร่ืองความสงบเรียบรอยในชั้นเรียน 

2.หากการเตรียมตัวไมดีพออาจเกิดอุบัติเหตุหรือผิดพลาด 

3.หากการสาธิตไมเปนไปตามขั้นตอนอาจทําใหเสียเวลามาก 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( Leaning achievement ) เปนผลที่เกิดจากปจจัยตาง ๆ ในการจัด

การศึกษา นักศึกษาไดใหความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเน่ืองจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเปนดัชนีประการหน่ึงที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา ดังที่ กูด ( Good 1973: 17, อางถึงใน 

ทรัญญา นามแกว 2538 : 49 ) กลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดวา หมายถึงความรูหรือ

ทักษะอันเกิดจากการเรียนรูที่ไดเรียนมาแลวที่ไดจากผลการสอนของครูผูสอน ซึ่งอาจพิจารณาจาก 

คะแนนสอบที่กําหนด ใหคะแนนที่ไดจากงานที่ครมอบหมายใหหรือทั้งสองอยาง ซึ่งสอดคลองกับ 
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ไพศาล หวังพานิช (2536 : 89 ) ที่ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาหมายถึง คุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือการสอบ  จึงเปนการตรวจสอบระดับ

ความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบตาง ๆ

เชน ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ  เปนตน  จากความหมายขางตนสรุปไดวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการวัดการเปลี่ยนแปลงและประสบการณการเรียนรู ในเน้ือหา

สาระที่ เรียนมาแลววาเกิดการเรียนรูเทาใดมีความสามารถชนิดใด  โดยสามารถวัดไดจาก

แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ในลักษณะตาง ๆ และการวัดผลตามสภาพจริง  เพื่อบอกถึงคุณภาพ

การศึกษา 

สุรชัย ขวัญเมือง ( 2522 : 232 ) กลาววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง                     

การตรวจสอบดูวาผูเรียนไดบรรลุถึงจุดมุงหมายทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดไวแลวเพียงใด

ทั้งน้ี  ยกเวนในทางดานอารมณ สังคมและการปรับตัว นอกจากน้ีแลวยังหมายรวมไปถึง                      

การประเมินผลความสําเร็จตาง ๆ ทั้งที่เปนการวัดโดยใชแบบทดสอบ แบบใหปฏิบัติการ และแบบ

ที่ไมใชแบบทดสอบดวย 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ และ เอนกกุล กรีแสง (2522 : 22 ) ใหความหมายการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวา เปนกระบวนการวัดปริมาณของผลการศึกษาเลาเรียนวาเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด

คํานึงถึงเฉพาะการทดสอบเทาน้ัน 

ไพศาล หวังพานิช ( 2526 : 89 ) กลาวไววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง

คุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน อบรม หรือจากการสอน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนจึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถ หวียถามสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนแลว

เทาใด 

สรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง กระบวนการวัดผลการศึกษาเลาเรียน

วา ผูเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใดหลังจากเรียนในเร่ืองน้ัน ๆ 

 

 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว  

ดังน้ี 

สุรชัย ขวัญเมือง (2527 : 233 ) ไดกลาวไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู ทักษะและสมรรถภาพสมองตาง ๆ ที่เด็กไดรับจากประสบการณ 
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ทั้งปวงจากทางโรงเรียนและจากทางบาน ยกเวนการวัดทางรางกาย ความถนัดและทางบุคคล สังคม

ไดแก ยารมณและการปรับตัว เปนตน 

ภัทรา นิคมานนท ( 2534 : 23 ) ไดกลาวไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดปริมาณความรู ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับดานวิชาการที่เด็กได

เรียนรูมาในอดีต วารับรูไดมากนอยเพียงใด โดยทั่วไปแลวมักใชหลังจากทํากิจกรรมเรียบรอยแลว

เพื่อประเมินการเรียนการสอนวาไดผลเพียงใด 

ลวน สายยศ และยังคณา สายยศ ( 2538 : 218 ) และพวงรัตน ทวีรัตน ( 2543 : 96 ) ได

กลาวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทํานองเดียวกันวา หมายถึง แบบทดสอบที่วัด

ความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลว ซึ่งมักจะเปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอ

กับใหนักเรียนปฏิบัติจริง  จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กลาว

มาแลวสรุปไดวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู

ความสามารถทางการเรียนดานเน้ือหา ดานวิชาการและทักษะตาง ๆ ของวิชาตาง ๆ 

 

หลักเกณฑในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เยาวดี วิบูลยศรี ( 25 28 : 82 )

และรัญญาวิศาลาภรณ ( 2522 : 11) กลาวถึงหลักเกณฑไวสอดคลองกัน ดังน้ี 

1. เน้ือหาหรือทักษะที่ครอบคลุมในแบบทดสอบน้ัน จะตองเปนพฤติกรรมที่สามารถวัด

ผลสัมฤทธิ์ได 

 2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชแบบทดสอบวัดน้ัน ถานําไปเปรียบเทียบกันจะตองให

ทุกคนมีโอกาสเรียนรูในสิ่งตาง ๆ เหลาน้ันไดครอบคลุมและเทาเทียมกัน 

 3.  วัดใหตรงกับจุดประสงค การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรจะวัด

ตามวัตถุประสงคทุกอยางของการสอน และจะตองมั่นใจวาไดวัดสิ่งที่ตองการจะวัดได 

 4.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียนการ

เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาไปสูวัตถุประสงคที่วางไว ดังน้ัน ครูควรจะทราบวากอนเรียน

นักเรียนมีความรูความสามารถอยางไร เมื่อเรียนเสร็จแลวมีความรูแตกตางจากเดิมหรือไม โดยการ

ทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน 

 5.  การวัดผลเปนการวัดผลทางออม เปนการยากที่จะใชขอสอบแบบเขียนตอบวัด

พฤติกรรมตรง ๆ ของบุคคลได สิ่งที่วัดได คือ การตอบสนองตอขอสอบ ดังน้ัน การเปลี่ยน

วัตถุประสงคใหเปนพฤติกรรมที่จะสอบ จะตองทําอยางรอบคอบและถูกตอง | 
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 6.  การวัดการเรียนรู เปนการยากที่จะวัดทุกสิ่งทุกอยางที่สอนไดภายในเวลาจํากัดสิ่งที่วัด

ไดเปนเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเทาน้ัน ดังน้ัน ตองมั่นใจวาสิ่งที่วัดน้ันเปนตัวแทน

แทจริงได 

 7.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเคร่ืองชวยพัฒนาการสยนของตรู และเปน

เคร่ืองชวยในการเรียนของเด็ก 

 8.  ในการศึกษาที่สมบูรณน้ัน สิ่งสําคัญไมไดอยูที่การทดสอบแตเพียงอยางเดียวการ

ทบทวนการสอนของครูก็เปนสิ่งสําคัญยิ่ง 

 9.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะเนนในการวัดความสามารถในการใชความรูให

เปนประโยชน หรือการนําความรูไปใชในสถานการณใหมๆ 

 10. ควรใชคําถามใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชาและวัตถุประสงคที่วัด 

 11. ใหขอสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียนในดานตาง ๆ เชน ความยากงายพอเหมาะมี

เวลาพอสําหรับนักเรียนในการทําขอเสอบ 

 12. หากเปนแบบตัวเลือกควรมีตัวเลือก 4-5 ขอสอบแบบเลือกตอบน้ี ถาเขียนตัวเลือก

เพียง 2 ตัว ก็กลายเปนขอสอบแบบถูก-ผิด และเพื่อปองกันไมใหเดาไดงายๆ จึงควรมีตัวเลือกมาก ๆ 

ตัว ที่นิยมใชหากสอบระดับประถมศึกษาปที่ 1-2 ควรใช 3 ตัวเลือก ระดับประถมศึกษาปที่ 3-6 ควร

ใช 4 ตัวเลือก และต้ังแตมัธยมศึกษาขึ้นไปควรใช 5 ตัวเลือก 

 13. อยาแนะคําตอบ ซึ่งการแนะคําตอบมีหลายกรณี ดังน้ี 

  -  คําถามขอหลังๆ แนะคําตอบขอแรกๆ 

  -  ถามเร่ืองที่ผูเรียนคลองปากอยูแลว โดยเฉพาะตาถามประเภทคําพังเพย สุภาษิต 

คติพจนหรือตาเตือนใจ 

  - ใชขอความของคาตอบถูกชากับคําถามหรือเกี่ยวของกันอยางเห็นไดชัดเพราะ

นักเรียนที่ไมมีความรูก็อาจจะเดาไดถูก 

  - ขอความของตัวถูกบางสวนเปนสวนหน่ึงของทุกตัวเลือก 

  - เขียนตัวถูกหรือตัวลวงถูกหรือผิดเตนชัดเกินไปหรือคําตอบไมกระจาย 

 จากที่กลาวขางตน สรุปไดวา  ในการสรางแบบทดสอนใหมีคุณภาพ วิธีการสราง

แบบทดสอบที่เปนคําถาม เพื่อวัดเน้ือหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลวตองต้ังคําถามที่สามารถวัด

พฤติกรรมการเรียนการสอนไดอยางครอบคลุมและตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 

 

   ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 นักการศึกษาหลายทานไดแบงชนิดของแบบทดสอบ ไวดังน้ี 
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 ชวาล แพรัตกุล ( 2516 : 112 - 115 ) แบงแบบทดสอบออกเปน 2 ชนิด ใหญ ๆ คือ  

1. แบบทดสอบที่ผูสอนสรางขึ้นเอง ( teacher – made test ) เปนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ในวิชาตาง ๆ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือภาษา เปนตน โดยแบงไดเปน 2 แบบคือ แบบให

ตอบเสรีและแบบจํากัดคําตอบ ซึ่งคุณประโยชนของแบบทดสอบชนิดน้ีอยูที่สามารถพลิกแพลงให

เหมาะกับสภาพและเหตุการณได 

 2.   แบบทดสอบมาตรฐาน ( standardized test ) แบบทดสอบมาตรฐานเปนตัวอยางของ

การกระทําหรือความรูของบุคคลแตละคนของกลุมใดกลุมหน่ึง ซึ่งรับมาภายใตสภาพการณที่

กําหนด  การใหคะแนนเปนไปตามกฎเกณฑและการตีความหมายก็เปนไปตามตารางเกณฑปกติ

แบบทดสอบมาตรฐานผูสอนใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายหอง

ไดอยางมั่นใจและประหยัดถูกตองตามหลักวิชามากกวาการวัดดวยวิธีอ่ืน ๆ ใชสําหรับวัดพิสัย

ความรูของผูเรียนของแตละชั้นและแตละกลุมวามีระดับความรูทัดเทียมกัน หรือแตกตางกันเพื่อจะ

ไดปรับปรุงการสอนใหเหมาะสมกับสภาพการณน้ัน ๆ ได ใชสําหรับแยกประเภทผูเรียนออกเปน

กลุมยอย ๆ ตามความสามารถของเขา เพื่อจะไดเรียนอยางมีความสุข ใชในการวินิจฉัยสมรรถภาพ

วาแตละคนเกง - ออน ในวิชาใดบาง  มากนอยเพียงใดและเพราะสาเหตุใดใชสําหรับเปรียบเทียบ

ความงอกงามของผูเรียนแตละคนแตละทองวา มีพัฒนาการขึ้นจากเดิมในชวงระยะเวลาหน่ึง ๆ มาก

นอยเพียงใด ใชตรวจประสิทธิภาพของการเรียน ใชพยากรณความสําเร็จในการศึกษาวามีโอกาสจะ

ประสบความสําเร็จในทางใดระดับใด ใชในการแนะแนวโดยพิจารณาผลสอบจากแบบทดสอบ

มาตรฐานหลายฉบับวา เขามีสมรรถภาพทางสมองหรือหัวโนมเอียงหรือมีความถนัดในดานใด           

เพื่อจะไดแนะแนวอาชีพที่เหมาะสมใชในการประเมินการศึกษา ใชในการวิจัยในฐานะที่เปน

แบบทดสอบมาตรฐานมีประสิทธิภาพในการวัดสูงมาก การสํารวจคนควาและการวิจัยตาง ๆ จึง

ตองอาศัยแบบทดสอบชนิดน้ีเปนเคร่ืองมือสําคัญ) สําหรับการเก็บขอมูลในการทดลอง และ

เปรียบเทียบความสามารถ 

 อํานวย เลิศชยันตี 2533 : 88 - 91 )  แบงแบบทดสอบออกเปน 18 ชนิด ดังน้ี 

 1.  แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ( multiple choice แบบทดสอบชนิดน้ีมีลักษณะ

ประกอบดวยคําถาม 1 คําถาม มีตัวเลือก 4 - 5 ตัวเลือก ถาเปนระดับประถมศึกษาคารมี 4 ตัวเลือก

ระดับ ป. เทวรสรางใหมี 3 ตัวเลือก และควรมีรูปภาพประกอบมาก ๆ ระดับมัธยมศึกษาจึงควรใช               

5 ตัวเลือก 

  2.  แบบทดสอบถูก ผิด ( true - false ) แบบทดสอบชนิดน้ีจัดวา เปนแบบเลือกตอบอีก

อยางหน่ึง แตมีเพียงถูกหรือผิด หรือมีสองตัวเลือก 
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 3.  แบบทดสอบแบบจับคู ( matching ) ลักษณะของแบบทดสอบจัดวาเปนแบบเลือกตอบ

อีกชนิดหน่ึง แตมีตัวเลียกจํานวนคงที่และภายหลังการคัดเลือกตัวเลือกที่ถูกไปแลวจํานวนตัวเลือก

น้ีจะลดนอยลงไปเร่ือย ๆ 

 4.  แบบทดสอบใหเขียนตอบ ( free response ) แบบทดสอบชนิดน้ีมีหลายลักษณะ  เชน 

ใหเปนแบบเดิมคา หรือเติมขอความสั้น ๆ หรือใหเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็น 

 5.  แบบทดสอบความเร็วในการคิด ( speed test ) ลักษณะของแบบทดสอบความเร็วจะ

ประกอบดวยขอคําถามงาย ๆ แตมีขอคําเผามานวนมาก ๆ ใหเวลาในการทําขอสอบนอยมาก

คะแนนที่ไดจะเปนตัวเลข ที่ชี้ใหเห็นถึงความเร็วในการคิด การทําขอสอบ 

 6.  แบบทดสอบแบบไมจํากัดเวลา ( power test ) แบบทดสอบชนิดน้ีประกอบดวยขอ

คําถามที่คอนขางยาก ตองใชเวลาในการติดทําขอสอบเปนเวลานาน ดังน้ัน จะไมจํากัดเวลาในการ

ทําขอสอบ ใหผูสอบคิดจนกวาจะสําเร็จ 

 7.  แบบทดสอบที่วัดความสามารถขั้นสูงสุด ( maximum  performance )  แบบทดสอบ

ลักษณะน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อวัดความสามารถขั้นสูงสุดของผูสอน ผูสอนตองพยายามคิดทําขอสอบ

ใหไดคะแนนมากที่สุด คะแนนจะเปนตัวชี้ถึงความสามารถขั้นสูงสุด เชน การสอบวัดทางดาน

สติปญญา หรือการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 8.  แบบทดสอบที่วัดคุณลักษณะเฉพาะอยาง ( typical performance ) แบบทดสอบ

ลักษณะน้ี มีจุดหมายวัดความสามารถบางอยางบางประการ หรือคุณลักษณะที่ตองการวัดเพียงบาง 

ลักษณะเทาน้ัน เชน แบบทดสอบวัดความสนใจในวิชาชีพ หรือแบบวัดบุคลิกภาพ เปนตน 

 9.  แบบทดสอบแบบปรนัย ( objective tests ) แบบทดสอบแบบปรนัยเปนแบบทดสอบที่

ประกอบดวยคุณลักษณะสามประการ คือ 

 

  ก. คําถามที่ใชถาม เปนคําถามที่ชัดเจน ถามตรงจุด อานแลวรูวาถามอะไร 

  ข. เกณฑการตรวจใหคะแนน ไดกําหนดไวชัดเจน ใคร ๆ ตรวจก็ใหคะแนน

ตรงกันเทากัน 

  ค. การแปลผล ทุกคนที่แปลผลยอมแปลไดตรงกัน เชน ใครทาขอสอบได คือ คน

เกง ใครทําขอสอบไมได คือ คนเรียนออน 

 10.  แบบทดสอบแบบอัตนัย ( subjective ) แบบทดสอบแบบอัตนัย เนนที่คนแยกขอสอบ

เปนคนตรวจและใหคะแนน การใหคนตรวจก็ยอมมีขอยุงยากหลาย ๆ ประการเกี่ยวกับกิเลสใน

ตัวตน 
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 11.  การทดสอบที่ใชการเขียน – ตอบ (paper - pencil test ) การทดสอบลักษณะน้ีอาจใช

เปนแบบลักษณะของแบบทดสอบในขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ดังที่กลาวมา เรียกวา 

แบบทดสอบที่เปนการทดสอบที่ใชเขียนตอบ 

 12.  การทดสอบที่ไมใชการเขียน ( performance ) การทดสอบลักษณะน้ีไมใชการเขียน

ตอบ แตเปนแบบสังเกตพฤติกรรมจากการกระทําโดยตรง เชน การทดสอบพลศึกษา การทดสอบ

ดานการปฏิบัติในวิชาชางประเภทตาง ๆ 

 13. การทดสอบที่ใชนักเรียนเปนกลุม ( group tests ) การทดสอบที่ใชลักษณะนักเรียน

ทดสอบเปนกลุม สวนมากมักใช power pencil test เพราะสามารถสอบนักเรียนไดพรอม ๆ กัน

ถึงแมนักเรียน จะมีจํานวนมาก 

 14.  แบบทดสอบที่ตองสอบคร้ังละ 1 คน ( individual tests ) การทดสอบที่สอบกับ

นักเรียนเพียง 1 คน มักเปนแบบการสอบเพื่อตรวจสอบขอบกพรองทางดานการเรียน หรือเปนการ

ชอบความพรอมทางดานการเรียน ความพรอมดานการฟง ความพรอมดานการอาน และโดยเฉพาะ

การสอบคานการปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งตองดูพฤติกรรม อากัปกิริยาของผูเขาสอบดวยการสอบเปน

กลุมทําใหไมสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดยตรงได  

 15.  แบบทดสอบที่ใชภาษา ( language ) แบบทดสอบที่ใชภาษาเนนที่การใชภาษาเปน

การสื่อความหมาย เหมาะสําหรับนักเรียนที่สามารถอานหนังสือไดเร็ว แบบทดสอบที่ใชภาษาจึง

เหมาะสําหรับนักเรียนที่อานคลอง เชน ระดับชั้น ป.4 ป.5 ป. 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป 

 16.  แบบทดสอบที่ไมใชภาษา ( non - language ) แบบทดสอบชุดน้ีจะเหมาะกับ 

เด็กเล็ก ๆ และเหมาะกับเด็กที่ไมสามารถสื่อความหมายดวยการพูดหรือเขียนได 

 17.  แบบทดสอบที่ตองการเฉพาะกระบวนการคิดตอบ ( process )  แบบทดสอบ                

ลักษณะน้ี ผูสอบไมสนใจวาใครคิดไดหรือไม แตมีความสนใจที่ผูเขาสอบติดอยางไร 

 18.  แบบทดสอบแบบการสรางจินตภาพ ( projective ) ลักษณะแบบทดสอบการสราง

จินตภาพ เปนการเนนใหผูเขาสอบแสดงความรู ความติดตอสิ่งเราตาง ๆ  ที่ตนไดพบเห็น ผูเขาสอบ

จะแสดงอาการตอบสนองออกมาเปนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติตาง ๆ ตอสิ่งเราที่ปรากฏอยู                     

ตัวแบบทดสอบที่ใชเปนสิ่งเรา จะมีลักษณะไมชัดเจน เพราะตองการเปนตัวการที่จะใหผูสอบแสดง

พฤติกรรม ความรูสึกในตนตอบสนองออกมาเทาน้ันเมื่อไรที่ตัวแบบทดสอบมีความชัดเจน ไมถือ

วาเปนการสอบเพื่อวัดการสรางขึ้นภาพ การสอบลักษณะน้ีจึงเหมาะกับบุคคลที่มีจิตไมสมประกอบ 

คนเหลาน้ีเมียพบเห็นภาพสลัว ๆ ไมชัดเจน ก็จะระบายความรูสึกนึกคิดที่เปนปญหาออกมา ผู

วัดผลกจะแปลพฤติกรรมที่แสดงออกมาน้ันใหเขารูวาเปนคนอยางไร มีปญหาหรือไมเห็นไดวา

ชนิดของแบบทดสอบมีหลายชนิดดวยกัน ไมวาจะเปนแบบทดสอบปรนัย อัตนัย  แบบเลือกตอบ 
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แบบจํากัดเวลา ที่ผูสอนสรางขึ้นเอง หรือแบบทดสอบมาตรฐาน อยางไรก็ตาม การสราง

แบบทดสอบชนิดตาง ๆ น้ัน ผูสรางจะตองสรางใหเหมาะสมกับเน้ือหาและสอดคลองกับ

จุดประสงคที่กําหนดไว และเลือกใชใหเหมาะสมกับผูสอบดวย 

 พวงรัตน ทวีรัตน (2530: 29) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง

คุณลักษณะรวมถึงความรู ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือคือมวล 

 1.  ขอสอบแบบความเรียงหรืออัตนัย (Subject or Easy) เปนขอสอบที่มีเฉพาะคําถาม 

แลวใหนักเรียนเขียนตอบอยางเสรี เขียนบรรยายตามความรู และขอคิดเห็นของแตละคน 

 2.  ขอสอบแบบกาถูก-ผิด (True-False Test) เปนขอสอบแบบเลือกตอบที่ 2  ตัวเลือก แต

ละตัวเลือกดังกลาวเปนแบบคงที่และมีความหมายตรงกันขาม เชน ถูก - ผิด ใช ไมใชจริง -ไมจริง 

เหมือนกัน - ตางกัน เปนตน 

 3.  ขอสอบแบบเติมคํา (Completion) เปนขอสอบที่ประกอบดวยประโยคหรือขอความที่

ยังไมเสมบูรณแลวใหผูตอบเติมคําหรือประโยค หรือขอความลงในชองวางที่เวนไวน้ันเพื่อใหมี

ใจความสมบูรณและถูกตอง 

 4. แบบทดสอบแบบตอบสั้นๆ (Short Answer Test) ขอสอบประเภทน้ีคลายกับขอสอบ

แบบเติมคํา แตแตกตางกันที่ขอสอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเปนประโยคคําถามที่สมบูรณ  แลวให

ผูตอบเขียนคําตอบที่ตองการจะสั้นและกะทัดรัดไดใจความสมบูรณ ไมใชเปนการบรรยายแบบ

ขอสอบความเรียงหรืออัตนัย 

 5. ขอสอบแบบจับคู (Matching) เปนขอสอบแบบเลือกตอบชนิดหน่ึง โดยมีคําหรือ

ขอความแยกออกจากกันเปน 2 ชุด แลวใหผูตอบเลือกจับคูวา แตละขอความในชุดหน่ึง (ตัวยืน)              

จะจับคูคํา หรือขอความใดในอีกชุดหน่ึง (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางใดอยางหน่ึงตามที่ผู

ออกขอสอบกําหนดไว 

 6. ขอสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ลักษณะทั่วไป คําถามแบบเลือกตอบ

โดยทั่วไปจะประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนนําหรือคําถาม (Stem) กับตัวเลือก (Choice) ในตอน

เลือกน้ีจะประกอบดวยตัวเลือกที่ถูกและตัวเลือกที่เปนตัวลวง ปกติจะมีคําถามที่กําหนดใหนักเรียน

พิจารณา แลวหาตัวเลือกที่ถูกตองมากที่สุดจากตัวลวงอ่ืน ๆ และคําตอบแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช

ตัวเลือกที่ใกลเคียงกัน ดูเผิน ๆ จะเห็นวาทุกตัวเลือกถูกหมดแตความจริงมีนํ้าหนักถูกมากนอย

ตางกัน 

 สมนึก ภัททิยธนี (2537, 55-84) ไดแบงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรูสรางขึ้นเปน 6 ประเภท ดังน้ี 
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 1.  แบบทดสอบรายบุคคล และสอบเปนกลุม ( individual turned group tests ) เปน

แบบทดสอบที่ใหนักเรียนตอบคร้ังละคน เชน ตองการใหนักเรียนตอบปากเปลา ผูสอบถามตาม

แบบทดสอบ เมื่อนักเรียนตอบก็ใหคะแนนทีละขอคําถามทันที การสอบเปนรายบุคคลน้ีโดยทั่ว ๆ

ไปผูเสอบตองไดรับการฝกหัดและมีประสบการณมาก แบบทดสอบเปนกลุมโดยทั่ว ๆ ไป ครูทุก

คนเคยมีประสบการณมาแลวในชั้นเรียน ผูกํากับการสอนไดรับการฝกหัดเพียงเล็กนอยก็ดําเนินการ

สอบได อยางไรก็ตามการดําเนินการสอบตองมีทักษะและความรูในการดําเนินการสอบมากดวย 

 2.  แบบทดสอบปรนัย และอัตนัย ( objective and subjective tests ) ขอสอบปรนัยเปน

ขอสอบที่ไมตองใชความคิดเห็นของผูตรวจ แตใหตามแบบหรือกุญแจที่ผูออกขอสอบกําหนดไว

คะแนนของแบบทดสอบปรนัยมีประโยชนและจําเปนมากในการวัดผลการศึกษา ขอทดสอบที่มี

โอกาสเปนปรนัยไดดี คือ ขอทดสอบเลือกตอบถูก - ผิดและจับคู เพราะการใหคะแนนเปนไปตาม

กุญแจที่ไดพิจารณาไวกอนแลว แบบทดสอบอัตนัย ไดแก แบบทดสอบที่ใหตอบยาว ๆ หรือแบบ

ความเรียง ยากที่จะใหคะแนนไดชัดเจน เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม ผูตรวจมีอิสระในการใหคะแนน

อยางไรก็ตามการใหคะแนนโดยวิธีจัดอันดับคุณภาพ จะชวยใหการใหคะแนนมีความเที่ยงธรรมดี

ขึ้นไดในเน้ือหาวิชาจดหมาย เรียงความ แตงความ เปนตน 

 3.  แบบทดสอบไมจากัดเวลา และจากัดเวลา ( power and speed tests )  แบบทดสอบไม

จํากัดเวลา ใหเวลาทําขอสอบมาก เพื่อวานักเรียนสวนมากจะสามารถทําไดหมดทุกขอ ซึ่งคอนขาง

ยาก หรือมีความยาวมาก นักเรียนทําไปจนหมดแรงแลวก็หยุดทําเอง ในทางตรงกันขาม

แบบทดสอบจํากัดเวลา กําหนดเวลาใหนอย แตขอสอบคอนขางงายนักเรียนสวนนอยจะทําผิดและ

เด็กเกง ๆ เทาน้ันที่จะทําไดทันตามเวลาที่กําหนด แบบทดสอบไมจํากัดเวลาตองการทราบวา

นักเรียนแตละคนมีความรูมากนอยเพียงใด แบบทดสอบจํากัดเวลาตองการทราบวา นักเรียน

สามารถทําไดรวดเร็วเพียงใดในเวลาที่กําหนดใหนอย ๆ เชนแบบทดสอบวัดการเปนเสมียน จึงเนน

ถึงความสามารถในการทํางานไดรวดเร็วเพียงใด เชนการเขียนหนังสือ หรือพิมพดีด 

 4.  แบบทดสอบตัวหนังสือ ไมเปนตัวหนังสือ และไมใชภาษา ( verbal, nonverbal, and 

nonlanguage tests ) แบบทดสอบตัวหนังสือ เนนการอาน การเขียน ใชกันโดยทั่ว ๆ ไปเปน

สวนมาก แบบทดสอบไมเปนตัวหนังสือ เนนบทบาทของภาษาโดยใชภาพ ภาพราง หรือสัญลักษณ 

ของสิ่งตาง ๆ เชน ใหนักเรียนเลือกภาพรางหลาย ๆ ภาพที่เหมือนกับตัวอยาง หรือใหนักเรียน

คํานวณการบวกจํานวนจากภาพ โดยทั่ว ๆ ไปแบบทดสอบน้ีใชกับผูอ่ืนที่อานหนังสือไมไดหรือ

เด็กอนุบาล แบบทดสอบน้ีอาจใชวัตปญญาของเด็กได เชน ใหนักเรียนบอกลักษณะของสิ่งตาง ๆ

จากภาพ เชน ภาพนกบิน ภาพนกหลับ นกคุยกัน ใหนักเรียนดูรูปภาพแลวตอบการกระทําของนก 

เปนตน แบบทดสอบที่ไมเปนตัวหนังสือ ครูจะตองอานคําชี้แจงใหนักเรียนฟงทีละขอเมื่อนักเรียน 
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ทําเสร็จหมดทุกตน จึงอานคําชี้แจงขอตอไป คําชี้แจงควรเขียนไวในแบบทดสอบทุกตอนหรือทุก 

ขอ เพื่อวาผูกํากับการสอบจะสามารถใหขอความแกนักเรียนไดตรงกันในกรณีที่สอบหลาย ๆ 

หองหรีอหลาย ๆ โรงเรียน โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันแบบทดสอบไมใชภาษา ผูกํากับการ

สอบจะไมสื่อความหมายกับผูสอบโดยใชการเขียน การอาน หรือการพูดใด ๆทั้งสิ้น แตจะใชการ

เคลื่อนไหวของรางกายและภาษาใหเปนการบอกใหทราบนักเรียนตอบโดยการเหรียญทําดวยมือ 

ขอสอบจะเปนวัตถุทรงเหลี่ยมรูปภาพ หรีอการเคลื่อนไหวที่เปนปริศนา ขอเสอบน้ีใชกับคนใบ               

หูหนวก หรือไมอาจสื่อดวยภาษาธรรมดาได 

 5. แบบทดสอบการปฏิบัติจริงและขอเขียน (performance and pencil - napper Test) 

แบบทดสอบแบบปฏิบัติจริง เปนการสอบที่ผูสอบทํางานแทนการตอบคําถาม ยากจะเสอบที่ละคน 

หรือเปนกลุมก็ได เชน การเสอบปฏิบัติรองเพลง เลนดนตรี พงศึกษา อาจสอบทีละคน สอบเขียน

ภาพ ทางานหัตถะ อาจสอบเปนกลุมก็ได เปนตน ผูตรวจจะนับจานวนที่ทําผิด หรีอพิจารณาดู

คุณภาพทั้งหมดเปนสวนรวม แลวนํามาจัดอันดับคุณภาพและสามารถวัดเวลาที่ผูสอบใชในการ

ปฏิบัติงานจนเสร็จแบบทดสอบการปฏิบัติจริงมีหลายชนิดหลายแบบ เน้ือหาวิชาแผนที่อาจ

ชี้ใหเห็นตําแหนงของเมือง แหลงทรัพยากร ใครจะชี้ไดถูกและรวดเร็ว วิชาประวัติศาสตรอาจให

เรียงภาพผูนําของประเทศตามลําพังกอนหลัง ใหสวนที่หายไปในภาพ ใหเขียนเรียงความจดหมาย 

เปนตน ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบปฏิบัติจริง เปนการเนนความสามารถในเน้ือหาวิชาให

สามารถปฏิบัติไดจริง ๆ มากกวาตอบคําถามแบบทดสอบขอเขียน สวนมากจะถามเน้ือหาวิชา ให

นักเรียนตอบในกระดาษสามารถตอบไดคร้ังละหลาย ๆ คน ขอสอบจะเปนตัวหนังสือ หรือรูปภาพ 

สัญลักษณก็ได 

 6.  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง และแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น

เองใชสําหรับทดสอบนักเรียนที่ครูสอนเอง แบบทดสอบจะดีหรือไมขึ้นอยูกับครูมีความรูในการ

สรางขอทดสอบหรือไม และมีทักษะเพียงใด แบบทดสอบมาตรฐานสรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญในการ

ทดสอบรวมกับผูชํานาญการหลักสูตรและครู แบบทดสอบน้ี จะตองมีมาตรฐานในการดําเนินการ

สอบ คะแนนเปนมาตรฐาน เปนการทดสอบที่มีแบบแผนและสามารถนําแบบทดสอบน้ีไปใชกับ

นักเรียนตางหองตางโรงเรียนได 

 ดังน้ัน การที่ผูสอนจะเลือกออกขอสอบประเภทใดน้ันตองพิจารณาขอดี ขอจํากัด ความ 

เหมาะสมของแบบทดสอบกับเน้ือหา หรือจุดประสงคในการเรียนรูในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ๕ 

ศึกษาคนควาเลือกใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 
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 จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ 

 พวงรัตน ทวีรัตน (2530: 30-3) กลาววาเปนการตรวจสอบความสามารถของสมรรถภาพ

ทางสมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใด มากนอยเทาใด เชน 

พฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา

มากนอยอยูในระดับใด น่ันคือ การวัดผลสัมฤทธิ์เปนการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนในดาน

พุทธิพิสัย ที่เปนการวัด 2 องคประกอบตามจุดมุงหมายลักษณะของวิชาที่เรียน ดังน้ี  

 1.  การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบัติโดยให

นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา สามารถทําการสังเกตและวัดได เชน 

วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบน้ีจึงตองวัดโดยใช “ขอสอบภาคปฏิบัติ” 

(Performance Test) ซึ่งเปนการประเมินผลพิจารณาที่วิธีปฏิบัติ (Procedure) และผลงานที่ปฏิบัติ 

 2.  การวัดคานเน้ือหา เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา

(Content) รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอนมีวิธีการ

สอบวัดได 2 ลักษณะ ดังน้ี 

 -  การสอบปากเปลา (Oral Test) การสอบแบบน้ีมักกระทําเปนรายบุคคลซึ่งเปนการสอบ

ที่ตองการดูผลเฉพาะอยาง เชน การสอบอานฟงเสียง การสอบสัมภาษณที่ตองการดูการใชถอยคํา

ในการตอบคําถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและบุคลิกภาพตาง ๆ เชน การสอบปริญญานิพนธ ที่

ตองการวัดความรูความเขาใจในเร่ืองที่ทา ตลอดจนแงมุมตาง ๆ การสอบปากเปลาสามารถวัดได

ละเอียดลึกซึ้ง และคําถามก็สามารถเปลี่ยนแปลงหรีอเพิ่มเติมไดตามความตองการ 

 -  การสอบแบบใหเขียนความ (Paper-Pencil Test or Written Test ) เปนการสอบวัดที่ให

ผูสอบเขียนเปนตัวหนังสือตอบ ที่มีรูปแบบการตอบอยู 2 แบบ คือ 

  1.  แบบไมจากัดคําตอบ (Free Response Type) ไดแก การสอบวัดที่ใชขอสอบ

แบบอัตนัย หรือความเรียง (Essay Test) 

  2.  แบบจํากัดคําถาม (Fixed Response Type) เปนการสอบที่กําหนดขอบเขตของ

คําถามที่จะใหตอบ หรือกําหนดคําตอบมาใหเลือกซึ่งมีรูปแบบของคําถาม คําตอบ 4 รูปแบบ คือ 

แบบเลือกทางใดทางหน่ึง (Alternative) แบบจับคู ( Matching) แบบเติมคํา 

(Completion) และแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ศลิษา ชุมวารี (2552) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํา

มือและเทาใหถูกตองตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลการพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตองตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย โดยใชการปฏิบัติ

เลียนแบบจากการสาธิตทาราที่ถูกตองและการฝกซ้ําๆ ของนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

คร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม ปการศึกษา 

2552 จํานวน 12 คน ซึ่งมีความสามารถทักษะดานการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตองตามแบบ

แผนทารํานาฏศิลปไทยไดตํ่ากวาเกณฑ การเก็บรวบรวมขอมูลแบบประเมินการปฏิบัติทาทางการรํา

ของนักเรียน บันทึกคาคะแนนกอนและหลังการทดลอง โดยผูวิจัยเลือกเพลงจํานวน 2 เพลง คือ 

ฟอนหริภุญชัย (กอนการทดลอง) และฟอนลานนาไทย (หลังการทดลอง) สวนระหวางการทดลอง

ผูวิจัยไดใช ทาทางการสาธิตใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ คือ ทารําเบื้องตนพื้นฐานนาฏศิลปไทย             

(นาฏยศัพท) ทั้งมือและเทา และนําแบบประเมินมาวิเคราะหขอมูลโดยการใหคะแนนตามความ

พัฒนาของนักเรียนจากกอนการทดลองไปหลังการทดลอง และนําเสนอในรูปแบบตาราง , ความ

เรียง ,แผนภูมิแทงและกราฟเสนแสดงพัฒนาของผูเรียน สรุปผลวิจัยดังน้ี 

1.  กอนการทดลองนักเรียนมีคะแนนทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตองตามแบบ

แผนทารํานาฏศลิปไทยไดตํ่ากวาเกณฑ คือ ตํ่ากวา 10 คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

2. หลังการทดลองนักเรียนมีคะแนนทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตองตามแบบ

แผนทารํานาฏศิลปไทยไดมากกวาเกณฑ คือ มากกวา 10 คะแนน 

3. นักเรียนมีคารอยละความกาวหนานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมความกาวหนาเพิ่มขึ้น

เทากับ 7.92 คิดเปนรอยละ 39.58 

แสดงใหเห็นวาการการจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทา

ใหถูกตองตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย สามารถชวยใหนักเรียนปฏิบัติทารําไดถูกตอง สวยงาม 

ออนชอยตามแบบแผนการรายรํานาฏศิลปไทย 

 

จารุวรรณ ทูลธรรม และกิตติทูลธรรม (2559)การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบสาธิต เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะทางการปฏิบัติในเร่ืองการใชงานออสซิลโลสโคป  ระดับปริญญาตรี

สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา โดยใชการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสาธิต ในเร่ืองการใชงานออสซิลโลสโคปกับ

เกณฑรอยละ 80 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใชการจัดการ

เรียนรูดวยรูปแบบการสาธิต เร่ืองการใชงานออสซิลโลสโคปกับเกณฑ รอยละ 80 โดยกลุมตัวอยาง 
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ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน คณะครุศาสตร 

อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรชั้นปที่ 2 จํานวน 30 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

คือ การหาคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที(t-test)  

ผลการวิจัย พบวา 

1) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร              

คณะครุศาสตร อุตสาหกรรม ชั้นปที่ 2  ที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรู โดยรูปแบบการสาธิตใน

เร่ืองการใชงานออสซิลโลสโคป คิดเปนรอยละ 89.76 สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 และ  

2) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร คณะครุศาสตร อุตสาหกรรม ชั้นปที่ 2 ที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยรูปแบบ             

การสาธิตในเร่ืองการใชงานออสซิลโลสโคป คิดเปนรอยละ 90.65 สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัย เร่ือง การจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํามือและ

เทาใหถูกตองตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 (จํานวน 2,824 คน ขอมูลจากสํานัก

ทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

กลุมตัวอยาง คือ ที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พาณิชยการ ทั้งระดับชั้น ปวช. ในภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 50 คน  

ระยะเวลาในการทําวิจัย ระหวางเดือน มิถุนายน 2562 – เดือน มีนาคม 2563 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจตอการจัดเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตดานนาฏศิลปไทย เร่ือง รําวง

มาตรฐาน โดยมีวิธีการสรางเคร่ืองมือตามขั้นตอนดังน้ี 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 1. ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบ และการเขียนขอสอบ 

 2. วิเคราะหเน้ือหา และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของ เร่ือง รําวงมาตรฐาน 

 3. ทําตารางวิเคราะหขอสอบโดยยึดตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อกําหนดขอสอบ

ของแตละจุดประสงค และกําหนดขั้นของการวัดผล  



28 

 

 4. การสรางแบบทดสอบตามที่กําหนดไวในตารางการวิเคราะหขอสอบรําวงมาตรฐาน 

จํานวน 40 ขอ 

5. นําขอสอบที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองกับเน้ือหาและ

วัตถุประสงค โดยใชแบบประเมิน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ 

พิจารณาคาดัชนีความสอดคลองระหวางตัวเลือกกับพฤติกรรมที่วัด (IOC) ที่มีคา 0.5 ขึ้นไป แลว

นํามาปรับปรุงแกไข 

6. นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมเปาหมาย 

 

การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

1. ศึกษาวิธีการสรางคําถาม จากแบบสอบถามที่มีผูวิจัยคนอ่ืนๆ ไดสรางขึ้น รวมถึงงานวิจัย

และเอกสารที่เกี่ยวของ 

2. ส ร า ง แ บ บ ส อบ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ เ ป น แ บ บ ม า ต รส ว นป ระ ม า ณ ค า  ( Rating 

Scale) กําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert)  และกําหนดเกณฑมาทําขอมูลใน

การประเมินดังน้ี 

           คาเฉลี่ย                                ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00              หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49              หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49              หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49              หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49               หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

3.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้น เสนอตอผู เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ          

ความชัดเจนทางภาษาและความถูกตองตามเน้ือหา หากมีขอผิดพลาด ผูวิจัยนํากลับมาแกไข 

ปรับปรุงใหถูกตอง  

              4.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผานไปใชในการทดลองจริง 
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การเก็บรวมรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 

1. แจงการศึกษาการทําวิจัยใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนทราบ  

2. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบสาธิต 

4. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

5. ดําเนินการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสาธิตจากนักศึกษา  

6. นําขอมูลที่ไดมาตรวจทานความสมบูรณของขอมูล แลววิเคราะหขอมูลเปนลําดับตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังจากที่ใช             

เรียนรูแบบสาธิตกับคะแนนกอนเรียน โดยใชสถิติในการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และคา t-test แบบ Dependent  ทําการประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดย        

การจัดการเรียนรูแบบสาธิตในปการศึกษา 2562 ดังน้ี 

1. คาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนของนักศึกษา 

โดยใชสูตร  

 

  เมื่อ   =     คะแนนเฉลี่ย 

    =     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                   N =     จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
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2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

   โดยใชสูตร 

 

 เมื่อ     S.D. = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      X = คาคะแนน 

     n = จํานวนคะแนนในแตละกลุม  

    ∑ = ผลรวม 

3. การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองคาที่ไดจากกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่ไมเปน

อิสระจากกันกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ( n  <  30 ) ทดสอบโดย t- test 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 การวิจัย เร่ือง การจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาให

ถูกตองตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบในการเก็บรวบรวมขอมูลใหแก

กลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน และในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.1  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของคาเฉลี่ย 

                    คะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบสาธิต 

 

คะแนน 

 

N X� SD T-Test Sig 

คะแนนกอนเรียน  50 8.42 1.93 
24.93** .000 

คะแนนหลังเรียน  50 17.00 1.29 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากการจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตองตาม

แบบแผนทารํานาฏศิลปไทย  พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน             

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา การจัดการเรียนรูแบบสาธิตทําใหนักศึกษามีพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตองตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย  โดยคะแนนหลังเรียน 

(x�= 17.00, SD = 1.29) สูงกวาคะแนนกอนเรียน (x� = 8.42, SD = 1.93) 
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ตารางท่ี 4.2 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสาธิต 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสาธิต x� SD 

ระดับ 

ความพึง

พอใจ 

1 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตเปนการเรียนท่ีนาสนใจ 4.50 0.68 มากท่ีสุด 

2 นักศึกษาไดรับความรูจากการเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิต 4.36 0.56 มาก 

3 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตทําใหนักศึกษามีความความเขาใจ

มากยิ่งขึ้น 

4.38 0.67 
มาก 

4 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตชวยใหนักศึกษาสามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได 

4.44 0.67 
มาก 

5 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึ้น 

4.47 0.61 
มาก 

6 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตทําใหนักศึกษามีทักษะทารํา

นาฏศิลปไทยท่ีดีขึ้น 

4.38 0.70 
มาก 

7 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตเปนวิธีการท่ีมีความเหมาะสม 4.38 0.67 มาก 

8 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตสามารถสรางแรงจูงใจใน            

การเรียนรูได 

4.34 0.75 
มาก 

9 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตชวยใหเขาใจเน้ือหาของบทเรียน

มากขึ้น 

4.30 0.61 
มาก 

10 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตทําใหมีความสนุกสนานตอ                 

การเรียนรู 

4.46 0.71 
มาก 

รวม 4.40 0.48 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสาธิต โดยรวมอยูในระดับ

มาก  (x�= 4.40)  เมื่อพิจารณารายขอพบวา ประเด็น การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตเปนการ

เรียนที่นาสนใจ อยูระดับมากที่สุด (x�= 4.50) รองลงมา การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตทําให

นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยูในระดับมาก (x�=4.47) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ 

การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนรูได (x�=4.34) 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เร่ือง  การจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาให

ถูกตองตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลปไทยของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดเรียนการสอนโดยวิธีการสอน

แบบสาธิตดานนาฏศิลปไทย เร่ือง รําวงมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพาณิชยการ ทั้งระดับชั้น ปวช. ในภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 50 คน  เคร่ืองมือที่

ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คา t – test Dependent 

สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 

สรุปผล 

 1. จากการจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตอง

ตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย  พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน             

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา การจัดการเรียนรูแบบสาธิตทําใหนักศึกษามีพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตองตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย  โดยคะแนนหลังเรียน 

สูงกวาคะแนนกอนเรียน 

 2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสาธิต โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา            

รายขอพบวา ประเด็น การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตเปนการเรียนที่นาสนใจ อยูระดับมาก

ที่สุด รองลงมา การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตสามารถสราง

แรงจูงใจในการเรียนรูได  
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อภิปรายผล 

 จากการจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตองตาม

แบบแผนทารํานาฏศิลปไทย  พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน             

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา การจัดการเรียนรูแบบสาธิตทําใหนักศึกษามีพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตองตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย  โดยคะแนนหลังเรียน 

สูงกวาคะแนนกอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศลิษา ชุมวารี (2552) ไดศึกษาการจัด               

การเรียนรูแบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตองตามแบบแผนทารํา

นาฏศิลปไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตอง

ตามแบบแผนทารํานาฏศิลปไทย โดยใชการปฏิบัติเลียนแบบจากการสาธิตทาราที่ถูกตองและการ

ฝกซ้ําๆ ของนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม ปการศึกษา 2552 จํานวน 12 คน ผลวิจัย พบวา                 

การจัดการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทารํามือและเทาใหถูกตองตามแบบแผนทา

รํานาฏศิลปไทย สามารถชวยใหนักเรียนปฏิบัติทารําไดถูกตอง สวยงาม ออนชอยตามแบบแผน           

การรายรํานาฏศิลปไทย 

 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใชการสาธิตที่ควรคํานึง ไดแก  หากเปนการสอนกลุมใหญ 

ผูเรียนอาจสังเกตเห็นการสาธิตไมไดชัดเจนทั่วถึง  และในขณะที่ผูสอนกําลังสาธิตอาจไมเห็น

พฤติกรรมของผูเรียน หากผูเรียนมีสวนรวมไมทั่วถึงและมากพอ นอกจากน้ี การสอนโดยใชการ

สาธิตน้ีเปนวิธีที่ผูเรียนไมไดลงมือทําเอง จึงอาจไมเกิดความรูที่ลึกซึ้งเพียงพอ 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะการปฏิบัติทารํามือ และเทาใหถูกตองตามแบบแผนทา

รํานาฏศิลปไทย  ควรจัดกิจกรรมตามขั้นตอนของกระบวนการใหครบถวน และเพิ่มเติมทารําใน

เร่ืองตางๆตอไป 
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ภาคผนวก  ก 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวของนักศึกษา 

1. เพศ   (    )   ชาย     (    )   หญิง 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสาธิต 

5  พึงพอใจมากท่ีสุด               4  พึงพอใจมาก                3  พึงพอใจปานกลาง   

2  พึงพอใจนอย                      1  พึงพอใจนอยท่ีสุด     

ท่ี รายการ 5 4 3 2 1 

1 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตเปนการเรียนท่ีนาสนใจ      

2 นักศึกษาไดรับความรูจากการเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิต      

3 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตทําใหนักศึกษามีความความเขาใจมากยิ่งขึ้น      

4 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตชวยใหนักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได      

5 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น      

6 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตทําใหนักศึกษามีทักษะทารํานาฏศิลปไทยท่ีดีขึ้น      

7 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตเปนวิธีการท่ีมีความเหมาะสม      

8 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนรูได      

9 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตชวยใหเขาใจเน้ือหาของบทเรียนมากขึ้น      

10 การเรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตทําใหมีความสนุกสนานตอการเรียนรู      

 

ขอเสนอแนะ 

 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

คําชี้แจง   แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้น เพื่อสํารวจความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสาธิต 
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ภาคผนวก  ข 

ภาพจัดการเรียนการสอน 
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ภาษานาฏศิลปที่มาจากการประดิษฐขึ้นเพื่อสื่อความหมายโดยเฉพาะ เปนทาที่ครูอาจารยทาง

นาฏศิลปคิดประดิษฐขึ้นโดยเฉพาะ และยึดถือเปนแบบฉบับมาจนทุกวันน้ี เชน ทาสู ทาปกปอง

คุมครอง ทาประเทศไทย ทาที่น่ี ทาขูฆา ทาพินาศยอยยับ เปนตน 

ทารําการฝกหัดเบื้องตน 

สวนศีรษะ 

 

การเอียงซาย 

 

 

การเอียงขวา 



39 

 

 

 

การลักคอซาย 

 

การลักคอขวา 
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การตีไหลซาย 

 

 

การตีไหลขวา 
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สวนมือ 

 

ตั้งวงบน 

 

 

ตั้งวงกลาง 

 

 



42 

 

 

 

 

ตั้งวงลาง 

 

 

จีบคว่ํา 
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จีบหงาย 

 

 

จีบสงหลัง 
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จีบปรกขาง 

 

 

จีบลอแกว๑ 

 

 

 



45 

 

 

 

จีบลอแกว๒ 

 

สวนเทา 

 

ผสมเทา 
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เหลื่อมเทา 

 

 

ประเทา 
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กาวหนา 

 

 

กระดกเทา 
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กระดกเสี้ยว 

 

ทาทางท่ีใชแทนคําพูด เชน ปฏิเสธ ไป มา เปนตน 

 
ตัวเรา 
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ตาย 

 

 

 
ทาน 
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ท่ีน้ี 

 

 

 
ท่ีโนน 
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เธอ 

 

 

 
ปฏิเสธ 
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ไป 

 

 

 
มา 
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ทาแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบท เชน ยืน เดิน น่ัง นอน เปนตน 

 
ทาเดิน 1 

 

 

 
ทาเดิน 2 
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ทายืน 

 

 

 
ทานอน 
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ทาน่ังพับเพียบ 

 

 

 
ทาน่ังเทพบุตร 

 

 

 
ทาไหว 1 
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ทาไหว 2 

 

 
ทาไหว 3 
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ทาท่ีแสดงอารมณภายใน เชน ดีใจ เสียใจ โกรธ รัก เปนตน 

 
ทารองไห 1 

 

 

ทารองไห 2 
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ทาโศกเศรา 

 

 

ทาโกรธ 
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ทาดีใจ 

 

 

ทารัก 
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