


ความเป็นมาและความส าคญั

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ใหค้วามส าคญัต่อการสืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย  และศิลปวฒันธรรมของชาติ

วชิานาฏศิลป์ เป็นวชิาท่ีส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
ตอบสนองกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

ศิลปะการแสดงโขน เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง ท่ีผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้งานศิลปะไทยหลายสาขาไปพร้อมๆ กนัได้



ความเป็นมาและความส าคญั   (ต่อ)

จากประสบการณ์การสอนของผูว้ิจยัท่ีผา่นมา พบวา่การศึกษารายละเอียดเก่ียวกบั
ศิลปะการแสดงโขนในภาคทฤษฎีความรู้นั้น มีเน้ือหาอยูจ่  านวนมาก บ่อยคร้ังท่ีผูเ้รียน
เกิดความเบ่ือหน่าย เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีไกลตวั ยากท่ีจะพบเห็นในชีวิตประจ าวนั

ปัจจุบนั ส่ือเทคโนโยลี เขา้มามีบทบาทในวงการศึกษา แต่ดว้ยขอ้จ ากดัหลายประการ
จึงยงัไม่ตอบสนองความตอ้งการของครูและนกัเรียนได้

จึงเป็นหนา้ท่ีของครูผูส้อน ท่ีตอ้งใชส่ื้อและกิจกรรมอยา่งเหมาะสม โดยตอ้งยดึผูเ้รียน
เป็นส าคญั



ความเป็นมาและความส าคญั   (ต่อ)

หนงัสือ จึงยงัเป็นส่ือท่ีส าคญัและจ าเป็นในการแสวงหาความรู้ สะดวก อ่านไดทุ้กท่ี 
ราคาถูกกวา่ส่ือเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองโขนไทย โดยมีความมุ่งหวงัวา่
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมดงักล่าว จะเป็นส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียน
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และจะช่วยแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึกใหเ้กิดความ
รัก ความภาคภูมิใจ ในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทยอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 
ตลอดจนพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหดี้ข้ึน



วตัถุประสงค์ของงานวจัิย

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม     
วชิานาฏศิลป์ เร่ืองโขนไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิานาฏศิลป์ 
เร่ืองโขนไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียน     
โดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติมกบัการเรียนแบบปกติ



สมมติฐานของการวจิัย   

1. หนงัสืออ่านเพิ่มเติม วชิานาฏศิลป์ 
เร่ืองโขนไทย ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80

2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิานาฏศิลป์ 
เร่ืองโขนไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม 
สูงกวา่การเรียนแบบปกติ



ขอบเขตงานวจิัย

ประชากร
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

นักเรียนช้ัน ม.3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 6 ห้องเรียน รวม 296 คน

นักเรียนช้ัน ม.3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 96 คน

โดยใช้การสุ่มแบบง่าย



ตัวแปรอสิระ

ตัวแปรตาม

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

การสอน 2 วิธี คือ
1. การสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
2. การสอนแบบปกติ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิานาฏศิลป์ เร่ืองโขนไทย 



ระยะเวลาที่ใช้ในการวจิัย

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 16 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที 
ระยะเวลา 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 ชัว่โมง



เน้ือหาที่ใช้ในการวจิัย

สาระที่ 3 นาฏศิลป์

มาตรฐาน/ ตัวชีว้ัด
ศ 3.1 ม.3/5, ศ 3.2 ม.3/3

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง ประวตัิความเป็นมาของโขน
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 เร่ือง ววิฒันาการของโขน
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง การไหว้ครูโขน
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 เร่ือง ตัวละครโขน
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 เร่ือง หัวโขน
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง เคร่ืองแต่งกายโขนและเคร่ืองโรงโขน
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 เร่ือง วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขน 

การพากย์และเจรจา
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 เร่ือง ภาษานาฏศิลป์สู่การแสดงโขน 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย

1.หนังสืออ่านเพิม่เตมิวชิานาฏศิลป์ เร่ืองโขนไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 8 เล่ม (น าไปประเมินหาค่าประสิทธิภาพทั้ง 3 ขั้นตอน )



น าหนังสืออ่านเพิม่เตมิวชิา
นาฏศิลป์ เร่ืองโขนไทย 

ที่สร้างขึน้ ไปประเมินหาค่า
ประสิทธิภาพทั้ง 3 ขั้นตอน 

ดงันี้

ขั้นตอนทดลองรายบุคคล
เป็นการทดสอบกบันักเรียนจ านวน  3 คน 
ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 74.84 / 77.50 

ขั้นตอนทดลองกลุ่มย่อย
เป็นการทดสอบกบันักเรียน จ านวน 9 คน  
ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 76.22 / 79.44 

ขั้นตอนกลุ่มภาคสนาม 
เป็นการทดสอบกบันักเรียนจ านวน 30 คน 
ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 80.26/80.67 

1



แผนการจัดการเรียนรู้
1. แบบใช้หนังสืออ่านเพิม่เติม
2. แบบปกต ิ

จ านวน 8  แผนการจัดการเรียนรู้

ประเมินด้วยผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน
เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของ
องค์ประกอบของแผนการจดัการ
เรียนรู้

ค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
โดยค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ .05
ขึน้ไปแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้
น้ันมีความสอดคล้อง

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง โขนไทย
แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก

จ านวน 40 ข้อ

ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเทีย่งตรง
ของเน้ือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคล้องของ
เน้ือหากบัจุดประสงค์การเรียนรู้

น าไป try out และหาค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก(r)

หาค่าความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.90
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การด าเนินการวจิัย

ล าดบั ขั้นตอน

1 ทดสอบวดัความรู้ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนเรียน

2 ผู้วจัิยแนะน าวธีิการ และอธิบายเง่ือนไขในการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิม่เติม กบันักเรียน
กลุ่มทดลอง

3 จัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เติมกบัการสอน
แบบปกติ

4 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบวดัความรู้ทางการเรียนหลงัเรียน

5 น าข้อมูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์ สรุปผล และอภิปรายผลการวจัิยตามล าดับ



การวเิคราะห์ข้อมูล

หาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิม่เตมิโดยใช้สูตรการหา
ประสิทธิภาพ E1/E2

วเิคราะห์ความถูกต้องเหมาะสมของหนังสืออ่านเพิม่เตมิ แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยการหาค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน จากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test independent)

1

2

3





1. การหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิม่เตมิ วชิานาฏศิลป์ ชุดโขนไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

จากตาราง จะเห็นว่าหนังสืออ่านเพิม่เติม เร่ืองโขนไทย ที่สร้างขึน้มีประสิทธิภาพ 
80.26/80.67 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้



2. การเปรียบเทยีบผลคะแนนวดัความรู้ก่อนเรียน
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

จากตารางพบว่า ผลการเปรียบเทยีบความรู้ก่อนเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม 
คือกลุ่มควบคุมที่ใช้วธีิการสอนแบบปกต ิและกลุ่มทดลองใช้วธีิการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เติม 

ไม่มีความแตกต่างกนั 



3. การเปรียบเทยีบผลคะแนนวดัความรู้หลงัเรียน
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เติม วิชานาฏศิลป์ 
เร่ืองโขนไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 



สรุปผลการวจัิย

หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม วชิานาฏศิลป์ เร่ืองโขนไทย ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.26/80.67

1

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ท่ีสอนโดยใชห้นงัสืออ่าน
เพ่ิมเติม วชิานาฏศิลป์ เร่ืองโขนไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สูงกวา่การสอนแบบปกติอยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05
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อภิปรายผลการวจิัย

1. ด้านประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิม่เตมิวชิานาฏศิลป์ เร่ืองโขนไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.26/80.67  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

ด าเนินการ
สร้างอย่างเป็น

ระบบ ผา่นการพิจารณา
ความถูกตอ้ง
เหมาะสมจาก 
อาจารยท่ี์รึกษา

ผ่านการ
ประเมิน

คุณภาพจาก
ผู้เช่ียวชาญ

ผา่นการหา
ประสิทธิภาพ
ของหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติมตาม
ขั้นตอน

แก้ไขปรับปรุง
อย่างเป็น
ระบบทุก
ขั้นตอน



สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรี เอน็ดูราษฎร์ (2555: 56-57) ไดส้ร้างและหาประสิทธิภาพของ
หนงัสืออ่านเพิ่มติม เร่ืองเปิดประตูสู่ระยอง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดั
หว้ยโป่ง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ผลการวิจยัพบวา่ หนงัสืออ่านเพิ่มติม เร่ืองเปิดประตูสู่ระยอง ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัหว้ยโป่ง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.37/92.27 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 ทั้งน้ีเพราะวา่เน้ือหาท่ี
เลือกมาเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน เน้ือหาน่าอ่าน เขา้ใจง่าย สามารถน าไปปรับประยกุตใ์น
ชีวิตประจ าวนัได ้ปลูกฝังใหเ้กิดความรัก ความภาคภูมิใจในประเพณีและในทอ้งถ่ินของตน 
โดยผา่นการพิจารณาความเหมาะสมสอดคลอ้งของรูปเล่ม เน้ือหา องคป์ระกอบต่างๆ จาก
ผูเ้ช่ียวชาญในระดบัดี  



2. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิานาฏศิลป์ เร่ืองโขนไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ทีส่อนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เติมกบัการสอนแบบปกตพิบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนทีส่อนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เตมิ สูงกว่านักเรียนทีส่อนด้วยการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

หนังสืออ่าน
เพิม่เติม กระตุ้น
ให้ผู้เรียนอยากรู้
อยากเรียน หนงัสืออ่าน

เพ่ิมเติม ครอบคลุม
เน้ือหาสาระใน

หลกัสูตร 

ส่ือความหมาย
ได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย ไม่สับสน

ใชภ้าพประกอบ
สอดคลอ้งกบั
เน้ือหา เพื่อ
ดึงดูดความ
สนใจ

มีการน าเสนอ
กิจกรรมทา้ย

เล่ม



สอดคล้องกับงานวิจยัของ กฤษณะ ทองอยู่ (2556: 50) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “ดนตรีไทยในประเทศไทย” ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนอาษาวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะการเรียนด้วยหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในแต่ละเล่ม มีการก าหนดจุดประสงค์ไว้
ชัดเจน โดยค านึงถึงจิตวิทยาในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจศึกษาหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมมากขึ้น 



ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
ทีไ่ด้จากการวจิยั

1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม ครูผูส้อนควรเตรียมความ
พร้อมของผูเ้รียน ใหพ้ร้อมส าหรับการเรียนรู้ก่อนการช้ีแจงและแนะน าวธีิการเรียนดว้ย
หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจในวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งแจ่มแจง้ ไม่มี
ขอ้สงสยัในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นไปอยา่งราบร่ืน บรรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้



2. ในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม ผูส้อนตอ้งคอย
สงัเกต ใหค้วามช่วยเหลือหรือค าแนะน าในบางส่วนท่ีคิดวา่จะเป็นปัญหาต่อนกัเรียน คอย
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และใหก้ารเสริมแรงคอยกระตุน้ใหก้ าลงัใจ ในขณะท่ี
นกัเรียนปฏิบติักิจกรรม เพ่ือใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน

ข้อเสนอแนะ
ทีไ่ด้จากการวจิยั



1. ควรมีการศึกษาการใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติมวชิานาฏศิลป์ ในรูปแบบการบูร
ณาการกบัสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สาระดนตรีไทย สาระภาษาไทย หรือสาระ
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปพร้อมๆ 
กนัในหลายวชิา

ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการวจิยั
คร้ังต่อไป



2. ผูท่ี้ตอ้งการสร้างหนงัสือ ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของนกัเรียน ถึง
ความสนใจในเร่ืองท่ีนกัเรียนอยากอ่าน ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกบัสาระวชิา หรือส่ิงท่ี
นกัเรียนอยากเรียนรู้เพิ่มเติมจากหนงัสือเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหนงัสือ
ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัเรียน

ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการวจิยั
คร้ังต่อไป



3. วชิานาฏศิลป์ เป็นสาระวชิาท่ีเนน้ทกัษะท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะทกัษะ
การปฏิบติั ควรมีการศึกษาการพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ท่ีเก่ียวกบัการฝึกทกัษะ
การปฏิบติัทางดา้นนาฏศิลป์ท่ีหลากหลาย ใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกทกัษะ
การปฏิบติัทางดา้นนาฏศิลป์ไดอ้ยา่งอิสระ โดยไม่ตอ้งรอใหค้รูผูส้อนเป็นผูถ่้ายทอด 
เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนศึกษาเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง

ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการวจิยั
คร้ังต่อไป


