
 

การวิจัยในชั้นเรียน 

              เรื่อง  

 ปญหาการเรียนรายวิชาทักษะนาฏศิลป 3 

 

 

โดย 

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา    

คณะศิลปศึกษา       สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

กระทรวงวัฒนธรรม 

 

ภาคการศึกษาที่ 1     ปการศึกษา 2551 

 



การวิจัยในชั้นเรียน 

 

ชื่อเรือ่ง  ปญหาการเรียนรายวิชาทกัษะนาฏศิลป 3 

ผูวิจยั   นางพัชราวรรณ  ทับเกต ุ

ปการศึกษาทีว่จิัย 2551 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

จากการสอนรายวิชาทักษะนาฏศิลป3   ระดับชั้นปริญญาปที่2  สาขาวิชานาฏศลิปไทยศึกษา 

ผูสอนพบปญหาที่เกิดกับผูเรียน   เรื่องความรู ความสามารถในการเรยีนหลายประการ  ไดแก ความสามารถใน

การจดจําทารํา     ความถกูตองและลลีาความงามของทารํา  สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรยีนหลายคน

ต่ํากวาเปาหมายท่ีคณะศิลปศกึษากําหนดไว  จึงทําใหผูสอนจัดทําวิจยัในชั้นเรยีนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว   

  อนึ่งการจัดทําวิจัยในชัน้เรียนนั้น   ผูวจิัยไดเลือกจัดทําบทเรยีน   ระบําเบ็ดเตลด็ชดุฟอนรกั 

เนื่องจากเปนบทเรยีนที่ยาก  เปนการรําบทบาทเกี้ยวพาราสีของตัวละคร 2 คู  มีการเขา-ออกของตวัละคร  การ

รับบท-สงบทและลลีาอารมณในบทบาทรกั   โดยศกึษาจากสภาพการเรียนการสอน เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแนว

ทางการสอน ไดแก    จัดทําแบบฝกหัด  จดัทําแบบทดสอบ  ทําแผนภมิูการใชทิศทางการรํา  และแจกแจงการใช

ลีลาอารมณในการรําแตละเพลง   ดวยวิธกีารศึกษาขอมูลจากสิ่งตางๆดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารขอมูลเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรยีน  จากสมุดคะแนน 

2. สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเรื่องปญหาการเรียน 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเรยีนของผูเรียน 

 



1. ศึกษาเอกสารขอมูลเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน จากสมุดคะแนน 

 ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทักษะนาฏศิลป3    ในบทเรียนชุดพระลอตามไกและ 

พระลอลงสวน  ของนักศึกษาปริญญาตรีปที่2  ปการศึกษา 2551  เปรียบเทียบกับเปาหมายของคณะศิลปศึกษา 

 

ชื่อนกัศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

การเขา-
ออกของ
ตวัละคร 

ความ
ถูกตอง
ของทารํา 

ความงาม
ของลลีาและ
อารมณ 

ความ
ถูกตอง
ของ

จังหวะ 

การใชทิศ
ทางการ
เคลือ่นที ่

เปาหมาย
ของคณะฯ 

1.น.ส.วรมน   พรอมญาต ิ 72.09 75.12 69.29 73.21 68.03 80 

2.น.ส.สิริพร   พรหมมะ 78.19 79.34 76.43 81.90 78.09 80 

3.น.ส.อรอุษา   ศรีกนก 79.21 78.34 77.59 80.67 78.56 80 

4.น.ส.ดาวนภา   นาคพันธ 70.15 75.33 73.00 74.39 70.79 80 

5.น.ส.วราภร   ขุนพรหม 69.78 72.09 67.77 73.39 70.89 80 

6.น.ส.เบญจวรรณ   แกวบุตรด ี 68.45 78.34 71.50 72.89 74.09 80 

7.น.ส.นริศรา   มาศร ี 79.09 79.11 79.99 79.39 80.54 80 

8.น.ส.วรรณนิศา  คงเพชรศกัดิ ์ 68.87 69.32 71.99 72.39 71.98 80 

9.น.ส.วรรณิศา   ดํานุน 66.14 74.08 66.45 73.00 68.11 80 

10.น.ส.ดาราวลัย   กมลสุทธิ

นันท 

70.44 75.12 72.45 73.93 69.09 80 

11.น.ส.เกศสุดา   เพ็งผอม 65.34 74.34 69.50 71.60 70.09 80 

12.น.ส.สุวดี   สาวิโรจน 72.19 73.34 71.77 72.54 70.09 80 

ที่มา : สมุดคะแนน ปการศึกษา 2550 -2551  ระดับปรญิญาตรีปที2่     สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

          คณะศลิปศึกษา 

 



  จากการศึกษาขอมูลตารางที ่1  จะเห็นไดวา ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนบทเรยีนชุดพระลอตามไกและ

พระลอลงสวน  ของนักศึกษาปรญิญาปท่ี 2  ปการศกึษา 2551ท่ีไดทําการสอนแลว  เปรยีบเทียบกบัเปาหมาย

ของคณะศลิปศึกษากําหนดอยูที่รอยละ 80 นั้น  นักศกึษาทําไดต่ํากวาเกณฑ    จึงเปนปญหาที่ตองรีบดําเนินการ

แกไข   โดยนาํบทเรียนระบาํเบ็ดเตล็ดชุดฟอนรกัซ่ึงยังมิไดทําการสอนมาดําเนนิการเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

การเรยีนชุดนีสู้งขึ้น 

 

2. สอบถามความคิดเห็นของนักศกึษา เรือ่งปญหาของการเรยีน  สรุปไดเปนขอ ๆ ดังนี้ 

  1. การเรยีนการสอนมีส่ือเสริมการเรยีนรูนอย 

  2. ไมมีแบบฝกหัดเสริมทักษะการรํา 

  3. นักศึกษามสีวนรวมในกจิกรรมการเรียนการสอนนอย 

  4. เนื้อหาวิชามีรายละเอียดมาก  ครูควรจดัลําดับขัน้ตอนที่ชัดเจน 

  5. ควรจัดชัว่โมงในการสอนเพิ่มขึ้น  เพื่อจะไดมีเวลามากพอในการฝกปฏิบัต ิ

 

3. สังเกตพฤตกิรรมการเรียนของผูเรยีนเปนรายบุคคล   สวนใหญพบวา 

  1. ขาดการทบทวนเนื้อหาวิชานอกเวลาเรยีน 

  2. ขาดการวางแผนในการเรยีนท่ีด ี

  3. ไมศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

  4. ไมเขาใจความสัมพันธของความรูทางวชิาการและทางปฏิบัติอยางเปนเอกภาพ 

  5. ผูเรียนที่ปฏบัิติทารําไมถูกตอง  สวนใหญขาดความตั้งใจในการเรียน 

 



 จากผลการวิเคราะหสภาพปญหาในการเรียนการสอนดังกลาว  ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอนจึงได

ปรับวิธีเรียนของนักศึกษาและวิธีสอนของตนเอง  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ท้ังจัดทําแบบทดสอบ   แบบฝกหัด   

แผนภูมิการใชทิศทางการรํา   การแจกแจงลีลาการใชมือ  ใชลําตัว  ใชหนาและการใชลีลาอารมณของตัวละคร 

  

วตัถุประสงคของการวจิัย 

๑. เพื่อใหผูเรยีนมีความสามารถในการรําไดงดงามยิ่งขึ้น 

๒. เพื่อใหผูเรยีนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนสูงขึ้น 

 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการทดลองครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาปท่ี 2  สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา   

คณะศิลปศึกษา    ปการศึกษา 2551  จํานวน 12 คน  เปนนักศึกษาหญิงท้ังหมด  ตัวพระ 6 คน  และตัวนาง 6คน  

ซึ่งเปนนักศึกษาในชั้นเรียนท้ังหมด  โดยมผีูเรียนเกง  ปานกลาง และออนคละกัน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระบําเบ็ดเตล็ดชุดฟอนรัก 

 2.แบบฝกหัด ระบําเบ็ดเตล็ดชุดฟอนรัก 

 3.แบบประเมินคุณภาพบทเรียน   ระบําเบ็ดเตล็ดชุดฟอนรัก 

 

 

 



ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจและทักษะการรํามากขึ้น  สามารถนําไปใชประโยชนในอนาคตได  

 2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

 3. ผูสอนมีความรู  ความเขาใจ  และมีทักษะแมนยําในเนื้อหาวิชายิ่งขึ้น 

 

การอภิปรายผล 

 การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  บทเรียนระบําเบ็ดเตล็ดชุดฟอนรัก  รายวิชาทักษะนาฏศิลป3  ระดับชั้น

ปริญญาปที่2  สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  เพ่ือแกปญหาการเรียนในรายวิชานี้พบวา การนําแบบทดสอบกอน

และหลังเรียน   แบบฝกหัดมาใหนักศึกษาฝกฝน  และการสอนโดยใชแผนภูมิแสดงทิศทางการเขา-ออกของตัว

ละคร  การเคลื่อนท่ีไปยังทิศทางตางๆทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ  และเขาใจบทเรียนยิ่งขึ้น  ทั้งการที่ครูอธิบาย

แจกแจงการใชลีลาทารําและอารมณโดยแยกอธิบายแตละเพลงอยางละเอียด ทําใหผูเรียนสามารถจดจําและ

เขาใจบทเรียน    เห็นไดจากสามารถรําไดถูกตอง  มีลีลาสวยงามตามบทบาทมากขึ้น   ทําแบบฝกหัดและ

แบบทดสอบได  ท้ังคะแนนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทุกคนสูงขึ้นอยางชัดเจน  และเมื่อเปรียบเทียบกับ

เปาหมายของคณะฯ    ผูเรียนหลายคนสามารถบรรลุเปาหมาย   แตบางคนยังไมบรรลุเปาหมายคงตองใชเวลาใน

การพัฒนาอีกตอไป   

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน   ในบทเรยีนระบําเบ็ดเตลด็ชุดฟอนรัก  ของนกัศึกษาปรญิญาตรีปที2่ 

ปการศกึษา 2551  เปรียบเทยีบกับเปาหมายของคณะศลิปศึกษา 

 

ชื่อนกัศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

การเขา-
ออกของ
ตวัละคร 

ความ
ถูกตอง
ของทารํา 

ความงาม
ของลลีาและ
อารมณ 

ความ
ถูกตอง
ของ

จังหวะ 

การใชทิศ
ทางการ
เคลือ่นที ่

เปาหมาย
ของคณะฯ 

1.น.ส.วรมน   พรอมญาต ิ 79.09 80.12 77.29 79.21 79.03 80 

2.น.ส.สิริพร   พรหมมะ 83.19 84.34 81.43 85.90 84.09 80 

3.น.ส.อรอุษา   ศรีกนก 85.21 84.34 81.59 84.67 85.56 80 

4.น.ส.ดาวนภา   นาคพันธ 78.15 80.33 78.00 80.39 79.79 80 

5.น.ส.วราภร   ขุนพรหม 73.78 77.09 74.77 76.39 78.89 80 

6.น.ส.เบญจวรรณ   แกวบุตรด ี 75.45 79.34 79.50 79.89 79.09 80 

7.น.ส.นริศรา   มาศร ี 85.09 87.11 80.99 84.39 85.54 80 

8.น.ส.วรรณนิศา  คงเพชรศกัดิ ์ 77.87 77.32 78.99 79.39 80.98 80 

9.น.ส.วรรณิศา   ดํานุน 76.14 78.08 76.45 77.00 79.11 80 

10.น.ส.ดาราวลัย   กมลสุทธิ

นันท 

75.44 77.12 74.45 75.93 73.09 80 

11.น.ส.เกศสุดา   เพ็งผอม 75.34 79.34 76.50 79.60 78.09 80 

12.น.ส.สุวดี   สาวิโรจน 80.19 80.34 81.77 81.54 80.09 80 

  ท่ีมา : สมุดคะแนน  ปการศึกษา 2550-2551  ปรญิญาตรีปที2่   สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา   คณะศลิปศึกษา 

 

 

 

 



ขอเสนอแนะ 

 จากการทีผู่สอนไดจดัทําวจิัยเรื่องปญหาการเรียนรายวิชาทักษะนาฏศลิป 3  กรณีศกึษาจากบทเรยีน

ระบําเบ็ดเตล็ด  ชุดฟอนรัก  ทําใหไดรับประโยชนหลายประการ  คือ  ผูสอนมีความรู  ความเขาใจ และมีทักษะ

การปฎิบัติทางศาสตรวิชานาฏศิลปไทยไดลุมลกึ  ชัดเจน  และมีความแมนยํามากยิ่งขึน้กวาเดิม  ทั้งไดเรียนรูการ

จัดทําแบบทดสอบกอนและหลังเรยีน   แบบฝกหัด แผนภูมิแสดงทิศทางการเขา-ออกของตัวละคร  การเคลื่อนที่

ไปยังทิศทางตางๆและการนาํไปใช   ทําใหผูเรียนเกดิความสนใจ  และเขาใจบทเรียนยิ่งขึ้น     ดังนัน้   ผูสอนจึง

เห็นวาการจดัทําวิจยัในชัน้เรียนนั้น  จะเกดิประโยชนสงูสุดตอคุณภาพการศกึษาทั้งผูสอนและผูเรยีน     อันจะ

สงผลใหการศึกษาของไทยพฒันาทัดเทยีมนานาประเทศได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


