
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วชิา นาฏศิลป์  เร่ือง ละครไทย 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพรตพทิยพยตั
ท่ีสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เติม กบัการสอนแบบปกติ

นางสาววราทพิย์  ศรีอํา่อ่วม

สาขานวตักรรมหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้



บทนํา

ประเทศไทยเป็นชาติทีม่ศิีลปะการแสดงทีห่ลากหลาย แสดงถึง

วฒันธรรมทีม่คุีณค่า มใิช่แต่ความงามเพยีงอย่างเดยีว แต่เป็น

ศิลปวฒันธรรมทีช้ี่ให้เห็นว่า สามารถเป็นประโยชน์แก่การศึกษาให้กบั

คนรุ่นหลงัได้ (วมิลศรี อุปรมยั, 2555:7) ดงัพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิล อดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร ว่า  การศึกษาด้านศิลปวฒันธรรม เป็นการศึกษาทีสํ่าคญั

และควรจะดาํเนินควบคู่กนัไปกบัการศึกษา เพราะความเจริญของบุคคล 

ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศน้ัน มทีั้งทางวตัถุและจิตใจ



บทนํา

วชิานาฏศิลป์ เป็นสาระหน่ึงทีม่คีวามสําคญั มุ่งพฒันาผู้เรียนทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ มี

จินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มสุีนทรียภาพ เกดิความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง โดยการจัดการเรียนรู้ในเร่ือง ละครไทย ทีเ่ป็นในเร่ืองของ

ภาคทฤษฎคีวามรู้น้ัน เป็นส่ิงจําเป็นทีค่วรศึกษาและอนุรักษ์สืบทอด

วฒันธรรมไทยไว้ จึงจําเป็นต้องมกีารปรับเปลีย่นวธีิการสอนให้เหมาะสม

กบัการเรียนรู้ในปัจจุบนั  ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั โดยครูผู้สอนมหีน้าที่

สําคญัในการเป็นผู้อาํนวยความสะดวก ปัจจุบนัได้มกีารพฒันาส่ือ



บทนํา

การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว มคีวามสะดวก แต่ด้วยข้อจํากดัของเทคโนโลยน้ัีน 

ทาํให้หนังสือยงัคงเป็นส่ือ มคีวามสําคญัและจําเป็นอย่างยิง่ในการแสวงหา

ความรู้เพิม่เติม เพราะหนังสือเป็นเคร่ืองมือทีส่ามารถหาอ่านได้ง่าย 

สะดวก และราคาถูกกว่าส่ือเทคโนโลย(ีร่ืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ, 2544: 21)       

อกีทั้งช่วยส่งเสริมในเร่ืองรักการอ่าน เสริมสร้างความรู้เพิม่เติม 

เสริมสร้างประสบการณ์ทีน่อกเหนือจากในบทเรียน มคีวามเหมาะสมกบั

วยั ให้ความเพลดิเพลนิและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์



บทนํา

จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดงักล่าว ผู้วจิัยในฐานะทีเ่ป็น

ครูผู้สอนวชิา นาฏศิลป์ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 มคีวามสนใจพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง ละครไทย สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา

ปีที ่1 ให้มผีลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์ทีก่าํหนด



วตัถุประสงค์ของการวจัิย

เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิม่เติม        

วชิา นาฏศิลป์ เร่ือง ละครไทย ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิา นาฏศิลป์

เร่ือง ละครไทย ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 ทีส่อนโดยใช้  

หนังสืออ่านเพิม่เติมกบัการสอนแบบปกติ

1

2



สมมติฐานของการวจัิย

หนังสืออ่านเพิม่เติม วชิา นาฏศิลป์ เร่ือง ละครไทย ของ

นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนังสืออ่านเพิม่เติม วชิา นาฏศิลป์ 

เร่ือง ละครไทย ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 ทีส่อนโดยใช้หนังสือ

อ่านเพิม่เติม สูงกว่าการสอนแบบปกติ

1

2



ขอบเขตการวจัิย

ประชากร

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยในคร้ังนี้

เป็นนักเรียนทีเ่รียนวชิานาฏศิลป์ ระดบัช้ัน

มธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนพรตพทิยพยตั    

เขตลาดกระบงั กรุงเทพหานคร ทีก่าํลงัศึกษาอยู่

ในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562

จํานวน 3 ห้อง รวม 122 คน 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง



กลุ่มตวัอย่าง

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัในคร้ังนี ้

เป็นนักเรียนทีเ่รียนวชิานาฏศิลป์ ระดบัช้ัน

มธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนพรตพทิยพยตั 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ทีก่าํลงั

ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562  

โดยใช้วธีิการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยการจบัฉลาก 

จาํนวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน แบ่งเป็น

กลุ่มทดลอง 

นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1/3

สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เตมิ

กลุ่มควบคุม

นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1/5

สอนแบบปกต ิ



ตัวแปรอสิระ ได้แก่

การสอนแบบ 2 วธีิ คือ

1. การสอนโดยใช้หนังสือ

อ่านเพิม่เติม 

2. การสอนแบบปกติ

2. ตวัแปรทีศึ่กษา

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิานาฏศิลป์    

เร่ือง ละครไทย สําหรับนักเรียน

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1

โรงเรียนพรตพทิยพยตั



ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิัยคร้ังนี ้

ผู้วจิัยทาํการทดลองในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562

จํานวนห้องละ 8 คาบ  คาบละ 60 นาท ี ระยะเวลา 3 สัปดาห์

3. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิัย



กาํหนดเน้ือหาตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และ

สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1

เร่ือง ละครไทย จาํนวน 8 แผน 

รวม 8 ช่ัวโมง ดงันี้

-แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ละครชาตรี

-แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง ละครนอก

-แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ละครใน

-แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง ละครดึกดําบรรพ์

-แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง ละครพนัทาง

-แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง ละครเสภา

-แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง ละครร้อง

-แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เร่ือง ละครพูด 

4. เน้ือหา



1. หนังสืออ่านเพิม่เติม 

วชิานาฏศิลป์ เร่ือง ละครไทย

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา

ปีที ่1 จํานวน 8 เล่ม

ไปประเมนิหาค่า

ประสิทธิภาพทั้ง 3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนทดลองรายบุคคล

กบันักเรียน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ

เท่ากบั 69.18 /70.00

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย

ขั้นตอนทดลองกลุ่มย่อย

กบันักเรียนจาํนวน 9 คน  ได้ค่า

ประสิทธิภาพเท่ากบั 70.28 /72.23

ขั้นตอนกลุ่มภาคสนาม 

กบันักเรียนจาํนวน 30 คน ได้ค่า

ประสิทธิภาพเท่ากบั 80.25 /80.90





2. แผนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เติม

และแผนการจัดการเรียนรู้

แบบปกติ เร่ือง ละครไทย

จํานวน 8 แผน

ประเมนิด้วยผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน

เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของ

องค์ประกอบของแผนการจดัการ

เรียนรู้

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย

คาํนวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง 

โดยค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ .05

ขึน้ไปแสดงว่าแผนการจดัการเรียนรู้

น้ันมคีวามสอดคล้อง



3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน วชิานาฏศิลป์ 

เร่ือง ละครไทย ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1

ทีส่อนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เติมกบั

การสอนแบบปกติ แบบทดสอบ

เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

4  ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ

ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ

ความเทีย่งตรงของเน้ือหา โดยหาค่า

ดชันีความสอดคล้องของเน้ือหากบั

จุดประสงค์การเรียนรู้

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย

นําไป try out และหาค่าความยาก

ง่าย(p) และค่าอาํนาจจาํแนก(r)

หาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบ

ทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94



การดาํเนินการวจิัย

1. ครูผู้สอนช้ีแจง 

วธีิการและขั้นตอนต่าง ๆ 

พร้อมทั้งช้ีแจง

จุดประสงค์และเง่ือนไขใน

การเรียนจากหนังสืออ่าน

เพิม่เตมิ

2. ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม 

ทาํแบบทดสอบก่อนเรียนด้วย

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ืองละครไทย

1
3. จดักระบวนการเรียน

การสอนตามแผนการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ

อ่านเพิม่เตมิกบัการสอน

แบบปกติ

2 3



การดาํเนินการวจิัย

4. เม่ือนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนแล้วให้

นักเรียนทั้งสองกลุ่มทาํแบบทดสอบหลงั

เรียน เร่ือง ละครไทย แบบปรนัย 4 

ตัวเลือก

5.  นําข้อมูลทีไ่ด้ไป

วเิคราะห์เพ่ือทดสอบ

สมมติฐาน

4 5



การวเิคราะห์ข้อมูล

หาค่าประสิทธิภาพ

ของหนังสืออ่าน

เพิม่เติมโดยใช้สูตร

การหาประสิทธิภาพ

E1/E2

วเิคราะห์ความถูกต้อง

เหมาะสมของหนังสือ

อ่านเพิม่เติม แผนการ

จัดการเรียนรู้โดยการ

หาค่าเฉลีย่และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน

1 เปรียบเทยีบวเิคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างคะแนนจาก

การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียนและ

หลงัเรียน โดยใช้การทดสอบ

ค่าท ี(t-test independent)

2 3



ผลการหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิม่เตมิ 

วชิานาฏศิลป์เร่ือง ละครไทย



ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนของ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม



สรุปผลการวจัิย

หนังสืออ่านเพิม่เติม วชิา นาฏศิลป์  เร่ือง ละครไทย ของนักเรียนช้ัน

มธัยมศึกษาปีที ่1 ทีผู้่วจิัยสร้างขึน้มปีระสิทธิภาพเท่ากบั 80.25/80.90

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ทีส่อนโดยใช้หนังสืออ่าน

เพิม่เติม วชิา นาฏศิลป์  เร่ือง ละครไทย ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา     

ปีที ่1 สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมนัียสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05
2

1



อภิปรายผล

1. หนังสืออ่านเพิม่เติม วชิานาฏศิลป์ เร่ือง ละครไทย 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 มปีระสิทธิภาพเท่ากบั

80.25/80.90 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80   ด้าน

ประสิทธิภาพ 2. ผู้วจัิยได้ศึกษาวธีิการสร้างหนังสืออ่านเพิม่เติม ตามรูปแบบ

การสร้างหนังสืออ่านเพิม่เติมลกัษณะหนังสืออ่านเพิม่เติมทีด่ี

ของจินตนา ใบกาซูยี (2542: 28-30) 



อภิปรายผล

3. ผู้วจัิยได้ดาํเนินการสร้างตามวธีิการอย่างเป็นระบบ  

ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านและผ่าน

ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ โดยการนําหนังสืออ่าน

เพิม่เติมไปทดลองใช้ (Tryout) แล้วนํามาปรับปรุงให้

เหมาะสมกบัผู้เรียน

ด้าน

ประสิทธิภาพ



อภิปรายผล

ด้าน

ประสิทธิภาพ

4. สอดคล้องกบังานวจิัยของ อมรรัตน์ หรัดด ี(2552:54) ทีไ่ด้

พฒันาหนังสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง วงันารายณ์ราชนิเวศน์ สําหรับ

นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏ

เทพสตรี จังหวดัลพบุรี ผลการวจิัยพบว่า หนังสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง 

วงันารายณ์ราชนิเวศน์ สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 มค่ีา

ประสิทธิภาพเท่ากบั 82.84/83.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ทีก่าํหนด 80/80 



อภิปรายผล

ด้าน

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิานาฏศิลป์ เร่ือง ละครไทย 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1โดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เติมกบั

การสอนแบบปกติ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ทีส่อนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เติม สูงกว่านักเรียนทีส่อนด้วย

การสอนแบบปกติ อย่างมนัียสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 



อภิปรายผล

ด้าน

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

2. ผู้วจิัยได้สร้างตามความเหมาะสมกบัผู้เรียน และ

ครอบคลุมเน้ือหา และได้พฒันาให้มคีวามเหมาะสมตามผลการ

ประเมนิของผู้เช่ียวชาญ ผ่านการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่

กาํหนดไว้ จึงส่งผลทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการ

จัดการเรียนรู้สูงขึน้



อภิปรายผล

ด้าน

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

3. สอดคล้องกบังานวจิัยของ วณัจินต์ ทองเกลยีวทวี (2556) 

ทีไ่ด้พฒันาหนังสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง ของดเีมืองสวรรคบุรี 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 ผลการวจัิยพบว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ของดเีมืองสวรรคบุรี หลงัเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนัียสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05



ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้

ครูผู้สอนหรือผู้ที่จะสนใจจะนําหนังสืออ่านเพิม่เติม วชิานาฏศิลป์ 

เร่ือง ละครไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ควรศึกษาเกีย่วกบั 

คาํช้ีแจง จุดประสงค์ เน้ือหา และรายละเอยีดให้เข้าใจก่อน เพ่ือให้การ

จัดกจิกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ เพราะการปฏิบัติ

กจิกรรมการเรียนรู้ต้องเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ราบร่ืน จะส่งผลให้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิานาฏศิลป์ เร่ือง ละครไทย สูงขึน้

1.



ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้

ดาํเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทีว่างแผน

ไว้ โดยครูผู้สอนต้องมบีทบาทในการอาํนวยความสะดวกและ

สนับสนุนให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่

กาํหนดไว้

2.



ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้

การพฒันาหนังสืออ่านเพิม่เติม ผู้วจิัยจะต้องศึกษาข้อมูลที่

จะนําไปสร้างหนังสือ และทาํการเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ ออกแบบให้มคีวามน่าสนใจและสอดคล้องกบัเน้ือหาเพ่ือ

ดงึดูดและเร้าความสนใจในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนมากยิง่ขึน้ 

3.



ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้

ครูควรดูแลให้ความช่วยเหลือ อาํนวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ ให้คาํแนะนํานักเรียนเม่ือเกดิปัญหา และเสริมแรงคอย

กระตุ้นให้กาํลงัใจ ในขณะทีนั่กเรียนปฏิบตัิกจิกรรม เพ่ือให้การ

เรียนการสอนมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้

4.



ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป

ควรมีการวจัิยเกีย่วกบัการสร้างหนังสืออ่านเพิม่เติมในระดับช้ัน

อ่ืน ๆ ต่อไป เพ่ือให้ได้หนังสือที่เหมาะกบัวยัของผู้เรียน 

ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสร้างหนังสืออ่านเพิม่เติม

ประกอบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

ควรมีการศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เติมกบั

วธีิการสอนหรือนวตักรรมแบบอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกบัเน้ือหาตามความพร้อมของนักเรียน

1.

2.

3.



ขอบคุณค่ะ
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