
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ร าศุภลักษณ์อุ้มสม ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 A Study of Learning Achievement on Supaluck Umsom Computer 
Assisted Intruction of 3rd  Year Undergraduate Students in Nakhon Si 

Thammarat College of Dramatic Arts 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยชิ้นนี้จัดท าเพ่ือ1) สร้างและหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือพัฒนาด้านการ

เรียนการสอนตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม        

ของนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3  หลังการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 จากกลุ่ม

ตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 24 คน 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง          

ร าศุภลักษณ์อุ้มสมผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ร าศุภลักษณ์อุ้มสม                         

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.12/86.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ

นักศึกษาระหว่างการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          

ที่ระดับ .05 ร้อยละ 80.12  3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่อง ร าศุภลักษณ์อุ้มสม ค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับพอใจมากทีสุ่ด 
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Abstract 

 This research is conducted for three objectives. 1) To create and find the effectiveness 

of computer-assisted instruction for the development of teaching and learning process using 

80/80 criteria. 2) To compare the learning achievement of students after using Supaluck 

Umsom computer-assisted instruction with the 80 percentage criteria. The samples are the 3rd 

year undergraduate students, Nakhon Si Thammarat College of 

 The research results reveal as follows: 1) The efficiency of computer-assisted 

instruction media on Supalak Supaluck Umsom Effective as 80.12/86. 17 which is higher than 

the specified performance criteria. 2) The learning achievement of students after using 

Supaluck Umsom computer-assisted instruction with the 80 percentage criteria is significantly 

different at . 05 80.12% 3) The Students' satisfaction of the assigned activities using Supaluck 

Umsom computer-assisted instruction is at 4.75 of the Mean score.  

                                 

Keywords : A Study of Learning Achievement, Supaluck Umsom, Computer-assisted  

 Instruction  

 

 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม  ส ำเร็จลงด้วยดีด้วยควำมอนุเครำะห์จำก

นำงจินดำ เครือหงส์  นำงปรียำ ศุภกิจ นำยวิทยำ ดีทอง นำงแววมณีวัลย์ สุยะ  นำยดุสิต คงปำน             

นำงสำวพัชรีย์ มีสุคนธ์ นำงสำวปำริชำติ แซ่เบ๊ นำงนพรัตน์ หวังในธรรม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คมคำย กลิ่นภักดี 

และนำงปภำวรินท์  แสงหิรัญ ที่ได้กรุณำเป็นที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำกรอบแนวคิดตลอดจนตรวจสอบ            

หำคุณภำพของเครื่องมือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนท ำให้ส ำเร็จไปด้วยดีขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

 ขอบคุณ เพ่ือน พ่ี น้องและคณะครูวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช  ทุกท่ำนในควำมเป็น

กัลยำณมิตรด้วยควำมจริงใจที่คอยถำมไถ่ ช่วยเหลือและเป็นก ำลังใจมำตลอด 

 ขอขอบใจนักศึกษำปริญญำตรีชั้นปีที่ 3 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช ทุกคนที่ให้ควำม

ร่วมมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนครั้งนี้ส ำเร็จด้วยดี 

 ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ ไม่ ได้กล่ำวนำมได้หมดที่มีส่วนท ำให้นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน             

ครั้งนี้สมบูรณ์ 

 กำรวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ ำปีงบประมำณ       

พ.ศ. 2562 วิจัยเรื่อง กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่องร ำศุภลักษณ์อุ้มสม ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ส ำหรับนักศึกษำปริญญำตรีชั้นปีที่ 3 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช คุณค่ำในงำนวิจัย เล่มนี้ จะเป็น

ประโยชน์ในกำรน ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน

ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติท่ำร ำนำฏศิลป์ไทยไดอ้ย่ำงดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 1    

  บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 

เพ่ือช่วยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพจึงเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเป็นสิ่งจ าเป็น

ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนางาน ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพนั้น สถานศึกษา           

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้

ตลอดจนสามารถน าไปพัฒนาชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษานโยบายไทยแลนด์ 4.0

การศึกษาในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิตมาก ทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง  ๆ            

ในสถานศึกษาส่วนใหญ่เน้นย้ าเฉพาะด้านวิชาการ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ฯลฯ    

แต่กระบวนการศึกษาที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทย  มีวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายน้อย  

อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อม หนังสือ บุคคล หรือ สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 

จึงท าให้การเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมไม่แพร่หลาย ในวงการศึกษาจึงให้ความสนใจและตื่นตัว    

ที่จะน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ และในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการศึกษา   

ที่น่าสนใจและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ที่สร้างขึ้นมามากมาย  

  การสร้างโปรแกรมช่วยสอนในปัจจุบันนั้นมีมากมาย ได้แก่ การเรียนการสอนด้วย

โปรแกรม power point โปรแกรม google sites  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นต้น  

โปรแกรมดังที่ผู้วิจัยกล่าวมานั้น  ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลในระบบออนไลน์  พบว่า  เรื่องที่ศึกษาจาก

โปรแกรมต่าง ๆนั้นปรากฏอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ

สามารถสืบค้นข้อมูลเป็นจ านวนมาก  ส าหรับวิชาศิลปะหรือนาฏศิลป์ไทยมีปรากฏเพียงไม่กี่เรื่อง ดังนี้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง นาฏยศัพท์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร าวงมาตรฐาน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง นาฏศิลป์โขนไทย  เป็นต้น จากการที่ผู้วิจัยสืบค้นบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเนื้อหาในหลักสูตรในระดับขั้นพ้ืนฐาน 

ซึ่งยังไม่ปรากฏบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับอุดมศึกษา 
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  การเรียนการสอนเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ไทย ธรรมชาติวิชามุ่งส่งเสริมให้มีความคิด

สร้างสรรค์ มีจินตนาการ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลโดยตรงต่อด้านร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ และสังคม ให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนไ ด้   

อย่างมีความสุข (ไพโรจน์ คะเชนทร์, 2557)  ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยในสถานศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่ามีการเรียนการสอนที่ เป็นไปอย่างล่าช้า  เนื่องจาก

สภาพแวดล้อม บุคคล และการเลือกใช้รูปแบบการสอนแบบเดิม ๆ จึงท าให้ผู้เ รียนไม่เกิดความสนใจ    

การเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ไทยโดยทั่วไปมีวิธีการสอนโดยใช้หลักการและทฤษฎี  ที่หลากหลายดังนี้ 

การสอนแบบจากง่ายไปหายากไม่ว่าจะอยู่วัยไหนการเริ่มวิชาใด ย่อมเรียงล าดับจากง่ายไปหายากเสมอ 

ตามที่ปฏิบัติเริ่มด้วยเพลงช้าเพลงเร็ว  การสอนแบบตามความสามารถของบุคคล  การให้ท่าร าควร

พิจารณาว่า  ผู้เรียนจะรับไว้ได้แค่ไหนถ้าให้ท่ายากผู้เรียนจะท าตามไม่ได้  แม้จะเป็นท่าสวยอย่างไรก็ต้อง

เปลี่ยนเอาท่าที่ง่ายถึงจะสวยน้อยกว่ายังดีกว่าท าไม่ได้แล้วไปท าท่าขัด ๆ การสอนแบบสับเปลี่ยนหรือ

เปลี่ยนแปลงท่าที่ยากให้ง่ายโดยไม่ท าลายแบบแผนเดิมให้เสียไปใช้ส าหรับผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานนาฏศิลป์ยัง

ไม่เพียงพอ  การสอนแบบอธิบายและแนะน าให้ละเอียดโดยครูท าให้ดูเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนท าตามขณะ  

ที่แนะน าท่าที่ถูกต้องการสอนแบบคอยเตือนลีลาท่าทางต่าง ๆ  ให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องเสมอการสอนแบบ

สังเกตส่วนเสียของผู้เรียน เช่น วงหัก ตัวทรุด หลังแอ่น  เป็นต้น การสอนแบบใช้ศัพท์นาฏศิลป์ในบาง

โอกาสอาจเปลี่ยนใช้ให้เข้าใจง่ายเพ่ือสะดวกแก่การจ าส่วนศัพท์นาฏศิลป์อาจควบคู่กันไปหรืออธิบายให้

เข้าใจภาพหลักได้ การสอนแบบให้ผู้เรียนหัดร้องเพลงประกอบท่าร าไปด้วยเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนใน

เวลาฝึกซ้อมด้วยตนเอง การสอนแบบยึดแบบแผนที่ควรวางไว้ให้มั่นคงเพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละรุ่นจะได้ยึด

ปฏิบัติเสมอกัน  การสอนแบบเปรียบเทียบท่าร า  น าท่าที่คล้ายกันมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง

เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนใช้ปะปน  กัน  เช่น  ม้วนมือ-สลัดมือ-คลายมือ เป็นต้น การสอนแบบค าน าท่าให้ผู้เรียน 

ผู้สอนควรปฏิบัติ  ทั้งสองอย่าง คือ ค าน าหน้าโดยหันมาทางเดียวกับผู้เรียน (ผู้สอนหันหลังให้ผู้เรียน)    

กับร าต่อหน้า (ผู้สอนหันหน้าประจันหน้ากับผู้เรียน)การสอนแบบต้องเข้มงวดในเรื่องแถวการสอนแบบ

แยกท่าร าให้เข้าใจทีละอย่างและการสอนแบบการใช้เพลงประกอบ เป็นต้น (พวงส าลี, 2525)  
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  จากข้อความข้างต้น การเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ไทยเน้นผู้สอนเป็นหลัก        
ผู้ เรียนต้องอาศัยการเลียนแบบท่าร าและลีลาจากผู้สอนซึ่งเป็นหัวใจในการเรียนนาฏศิลป์ไทย             
และเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนการสอนหรือเป็นการทบทวนบทเรียนในสาขาวิชานาฏศิลป์นั้น          
สิ่งส าคัญต่อการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความแม่นย า ด้านความรู้ความเข้าใจและสามารถจดจ าเนื้อหาได้ใน
ระยะยาวนั้นสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนก็ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกัน 

  การจัดการเรียนการสอนนาฎศิลป์ไทยระดับขั้นอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักสูตร จึงจ าเป็น            
ที่จะต้องใช้สื่อที่มีองค์ประกอบครบ มีความสะดวกในการใช้งาน เพ่ือสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทุกที่       
ทุกเวลาซึ่งเรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จัดว่าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถน าเสนอองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ตามหลักการเรียนรู้ และตอบสนองการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญา
ของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่โดยมีความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สรุปได้ว่า เป็นการน า
คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือสร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปเรียนด้วยตนเองได้ 
และเกิดการเรียนรู้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
ลักษณะของการน าเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพ่ือดึงดูดให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผลการเรียนให้ทราบทันทีด้วยข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
(สงคราม, ๒๕๕๒)  

 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสิ่ งส าคัญในการสร้างก็ เ พ่ือการกระตุ้น            
เพ่ือสร้างความน่าสนใจในวิธีการสอน เพ่ือทบทวนบทเรียนให้กับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและเป็นเครื่องมือในการสอนส าหรับผู้สอน ใช้ส าหรับจัดท าสื่อการ
เรียนการสอน การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความส าคัญอย่างยิ่ง  ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ในการศึกษาเป็นอย่างยิ่งหากจะให้เกิดคุณภาพในการศึกษาผู้เรียน จะต้องมีความรู้ด้านทักษะปฏิบัติท่าร า
ด้านนาฏศิลป์ไทย เช่น  ร ามาตรฐาน การร าเดี่ยว  ร าคู่  เป็นต้น เพ่ือผู้เรียนสามารถใช้สื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในการศึกษาด้วยตนเองได้ 
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  จาการเก็บข้อมูลการตอบแบบสอบถามเรื่องการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยวิธีการ
ให้ผู้สอนในสาขานาฏศิลป์ไทย  สแกน QR CODE เพ่ือตอบข้อค าถามการเรียนการสอนในวิทยาลัย     
นาฏศิลปทั้ง 12 แห่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  1 แห่ง  หัวข้อเรื่อง “วิธีการสอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน” จ านวนผู้ตอบ  13 คน  เพศชาย  3 คน  เพศหญิง 10 คน คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 10 คน 
คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 3 คน สอนในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน 13 คน ผู้วิจัย
สรุปประเด็นและจ านวนร้อยละได้ดังนี้  

  1.  วิธีที่ใช้สอนบ่อยที่สุด  คือ  การสอนจากง่ายไปหายาก  ร้อยละ 36.40 สอนโดยการ
สาธิต ร้อยละ 27.30  สอนอธิบายโดยละเอียด  ร้อยละ 18.20  สอนโดยการใช่สื่อการสอนร้อยละ 18.20   

 2.  วิธีการสอนที่ใช้บ่อยท่ีสุดครูสาธิต ร้อยละ 75.00 สอนโดยใช้กิจกรรม ร้อยละ  25.00   
 3.  สื่อที่ใช้ประกอบการสอนที่ใช้บ่อยที่สุด  สื่อวีดีโอและเพลง ร้อยละ  91.70            

สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ร้อยละ  08.30   
 4.  ผู้สอนเคยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือไม่ ไม่เคยร้อยละ 41.70เคยร้อยละ  25.00   
 5.  วิธีการสอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคุณคิดว่าสะดวกหรือไม่สะดวก              

ร้อยละ 91.70  ไม่สะดวก  ร้อยละ  08.30   
 6.  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคุณคิดว่าใช้ยากหรือง่าย ยาก ร้อยละ  16.70 ง่ายร้อยละ  

83.30  
  7. วิธีการสอนระหว่างใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับไม่ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยใช้

สื่อคอมพิวเตอร์    ร้อยละ 100   
 8.  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ส าหรับครูนาฏศิลป์หรือไม่  มีร้อยละ 100  
  9.  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีจ านวนมากน้อยขนาดไหน  มากที่สุดร้อยละ 08.30       

มากร้อยละ 16.70 ปานกลางร้อยละ  25.00 น้อย  ร้อยละ 50.00 
 10.  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 100  
 
 
 
 
 



5 

 

  จากการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเรื่อง “การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน”     

ส าหรับผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยสรุปผลตามประเด็นดังกล่าวได้ดังนี้  การเรียนการสอนในสาขา

นาฏศิลป์ไทยปัจจุบันนั้นผู้สอนใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับน้อย  หากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

นั้นมีความจ าเป็นสะดวกและท าให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนเป็นอย่างมาก  จากสภาพปัจจุบันที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆ การเรียนการ

สอนควรปรับวิธีการสอนเพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความน่าสนใจในการเรียนและสร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้

เพ่ือเพ่ิมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างดีขึ้น  

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ

เป็นองค์ประกอบในการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ด้วยสื่อการเรียนรู้หลาย ๆ

แบบผู้วิจัยจึงได้สร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม โดยใช้โปรแกรม 2 โปรแกรม คือ                  

1 .   Adobe photoshop cs6  โปรแกรมนี้ ใ ช้ ส าห รั บตั ดต่ อและตกแต่ งภ าพและ โปรแกรม                                 

2.  Adobecaptivat 9 เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่อง ร าศุภลักษณ์           

อุ้มสม ของนักศึกษาปริญญาตรีปีที่  3 ระหว่างเรียนหลังเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                  

โดยแบ่งเนื้อหาไว้ คือ ประวัติความเป็นมาของการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม ผู้แสดง เครื่องแต่งกาย       

บทร้องและท านองเพลง วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง โอกาสที่ใช้ในการแสดง อุปกรณ์การแสดง     

การปฏิบัติท่าร าและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองดังนี้ แบบทดสอบระหว่างเรียน-หลังเรียน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม เอกสารประกอบการสอน แบบสอบถามระดับความ

พึงพอใจในการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คุณภาพเครื่องมือ เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วย

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สูงขึ้น อันเป็นรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องช่วยสอนเพ่ือสะดวกในการ

จัดการเรียนการสอนของผู้สอนเกิดทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนและยังสามารถน าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเพ่ือเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภ

ลักษณ์อุ้มสม  ยังเป็นแนวทางในการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่องอ่ืน ๆ แก่ผู้สนใจศึกษาได้ประโย

ขน์อย่างสูงยิ่ง  
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1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีชั้น

ปีที ่3  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

  2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ.05 

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม

ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3   

สมมติฐำนกำรศึกษำ 

1.  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 

  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง          

ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ.05 

3.  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสมส าหรับ

นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3    

 

1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

   1.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน   

1  ห้องเรียน จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 24 คน 

   1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 วิทยาลัย

นาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน

นักศึกษาทั้งหมด 24 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องที่ผู้วิจัยท า

การสอน 
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 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
   2.1  ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้ม
สมส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3   
 
   2.2  ตัวแปรตาม คือ  
   1.สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3                  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย 
สอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3  อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ.05 
   3.  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภ
ลักษณ์อุ้มสม  
   
    เนื้อหาสาระที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นเนื้อหาของบทเรียน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ของนักศึกษาชั้น
ปริญญาตรีปีที่  3 ตามหลักสูตรศิลปศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ประกอบด้วย 
   3.1  ประวัติความเป็นมาของการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม 

 3.2  ผู้แสดง  

   3.3  เครื่องแต่งกาย 

   3.4  บทร้องและท านองเพลง 

   3.5  วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง 

   3.6  โอกาสที่ใช้ในการแสดง 

   3.7  อุปกรณ์การแสดง  

   3.8  การปฏิบัติท่าร า 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 

 จากการวิจัย พบว่า สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้

และการปฏิบัติแล้ว ยังท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้นกับการเรียนอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงน า

ผลการวิจัยดังกล่าวก าหนดตัวแปรตามกรอบวิจัยได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
1.4  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1.  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม หมายถึง การใช้โปรแกรม Adobe 

photoshop cs6 และโปรแกรม Adobe captivat 9  จัดท าเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสมใช้ในการเรียนการสอน

ด้วยคอมพิวเตอร์และสามารถเข้าใช้งานได้ในระบบออนไลน์ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานตามค าสั่ง

ของผู้ใช้งานในการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นบทเรียนโปรแกรมเพ่ือน าเสนอเนื้อหาภาพและเสียง 

  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบในบทเรียนวิชา
นาฏศิลป์ไทย เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม เป็นการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านความรู้  ด้านความเข้าใจ      
และด้านทักษะ 
  3.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง  ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละบทและการท าแบบทดสอบหลังจากเรียนจบบทเรียน
ทั้งหมดโดยถือเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
  4.  ร าศุภลักษณ์อุ้มสม  หมายถึง  การแสดงประเภทอวดฝีมือชุดหนึ่งเนื่องจากผู้แสดง
เป็น พระอุณรุทและนางศุภลักษณ์  ซึ่งเป็นตัวละครเอกที่แสดงบทบาทในเรื่อง อุณรุท เป็นการแสดงตอน
หนึ่ง คือ ตอนศุภลักษณ์อุ้มสม   

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม 

๑. ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
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1.5  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  เพ่ือให้การศึกษาค้นคว้าเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ในบทที่ 3  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.  การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  6.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง/กลุ่มเป้ำหมำย 

   1.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1  ห้องเรียน 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 24 คน 
  1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 24 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องท่ีผู้วิจัยท าการสอน 
 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 2.1  สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษา

ปริญญาตรีปีที่ 3 
 2.2  แบบประเมินการปฏิบัติร าศุภลักษณ์อุ้มสม 
 2.3  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียนและหลังเรียน มี 2 ชนิดคือ 
 2.3.1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกค าตอบ (Muliple choice) 4 ตัวเลือก     

มีจ านวน 30 ข้อ 
 2.3.2 แบบประเมินการปฏิบัติร าศุภลักษณ์อุ้มสม 
2.4  แบบประเมินความพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเพลงศุภลักษณ์อุ้มสม ลักษณะ Rating 

scale 5 ระดับ 
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 3.  กำรสร้ำงและตรวจสอบเครื่องมือ 
  3.1  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย 

   3.1.1  ศึกษาการสร้างสื่อจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ     

นาฏยศัพท์เบื้องต้นที่ต้องการสร้างเป็นองค์ความรู้ในสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

   3.1.2  ติดตั้งโปรแกรมที่ต้องใช้ทั้ง 2 โปรแกรม คือ Adobe Captivate และ 

Adobe Photoshop 

   3.1.3  สร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม โดยใช้ชื่อโปรแกรม 

Adobe Captivate สร้างสื่อมัลติมีเดีย ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลีลาท่าร า และ Adobe 

Photoshop เพ่ือสร้างภาพต่าง ๆ  

   3.1.4  น าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ   

เพ่ือหาค่า ioc ผลสรุปการหาค่า ioc  เครื่องมือมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสามารถน าไปใช้ได้จริงและ

ผ่านเกณฑ์มากกว่า 0.50    

  3.2  แบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน 

   3.2.1  สร้างข้อค าถามและสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จ านวน 30 ข้อ 
   3.2.2  จัดรูปแบบของแบบประเมินการปฏิบัติ เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
   3.2.3  น าแบบทดสอบไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบหาค่า ioc ผลสรุป
การหาค่า ioc แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและผ่านเกณฑ์มากกว่า 0.50  
  3.3  แบบประเมินการปฏิบัติร าศุภลักษณ์อุ้มสม 
   4.3.1  สร้างเกณฑ์ในการให้คะแนน จ านวน 4 เกณฑ์ 
  3.4  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม 

3.4.1  สร้างเอกสารประกอบการสอนให้มีความสอดคล้องกันในแต่ละบทเรียน 
3.4.2  จัดรูปแบบเอกสารประกอบการสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
3.4.3  น าเอกสารประกอบการสอนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ 

3.5  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้เรียนที่มีต่อการเรียนศุภลักษณ์อุ้มสม 
3.5.1  สร้างข้อค าถาม  
3.5.2  จัดรูปแบบของแบบประเมิน 
3.5.3  น าแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ 
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4.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1  ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน 
4.2  ผู้วิจัยสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 18 ชั่วโมง 
4.3  ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน  
4.4  ให้กลุ่มตัวอย่างสอบวัดผลการปฏิบัติร าศุภลักษณ์อุ้มสม  
4.5  ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความพึงพอใจการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์        

        ช่วยสอน 
 5.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
        หลังจากเก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ดังนี้ 
  5.1  ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียน 
   5.1.1  หาค่าเฉลี่ยของคะแนน แบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน 
   5.1.2  เปรียบเทียบของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนและหลังเรียน         
    โดยใช้ t-test 
   5.1.3  แปรผลค่าคะแนนหลังเรียนเพ่ือประเมินผลของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยตอน 
  5.2  ข้อมูลด้านความพึงพอใจ 
   5.2.1  แปรผลการประเมินแบบความพึงพอใจเป็นค่าเฉลี่ย 
     ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

          ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  

         ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง       

   ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย       

   ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด   

 6.  สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
  6.1  ค่าร้อยละของคะแนน แบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน 
  6.2  ค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean) 
  6.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard:SD) 
  6.4  หาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test 
  6.5  ค่าดัชนีประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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1.6  สมมติฐำน          

 1.  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 

  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง         

ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ.05 

3.  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสมส าหรับ

นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3   

  

1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ         

  1.  เพ่ือมีสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ที่มีประสิทธิภาพสามารถ

น ามาใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 2.  เพ่ือได้ผลคุณภาพการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องร าศุภลักษณ์อุ้มสม 

3.  เพ่ือน าสื่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสมที่ได้น าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน        

4.  เพ่ือผู้เรียนสามารถน าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ไปใช้ในเวลา

เรียนและนอกเวลาเรียนด้วยตนเองได้และสามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทีสู่งขึ้น 

5.  เพ่ือเป็นเอกสารทางวิชาการและน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อใช้

ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

6.  เพ่ือช่วยทบทวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1.8  ระยะเวลำ 

 ภาคเรียนที่ 1   มิถุนายน-กันยายน ปีการศึกษา  2562 

ตำรำงท่ี 1 ตารางแสดงระยะเวลาการด าเนินการวิจัย 

เดือน/ปี กำรด ำเนินกำรวิจัย 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 -เสนอหัวข้องานวิจัย 

เดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน 2562 -น าเครื่องมือทดลองกลุ่มตัวอย่าง 
-ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
-วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผล 

เดือนกรกฎาคม 2562 เผยแพร่บทความวิจัย 
เดือนสิงหาคม 2562 จัดท ารายงานรูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เดือนกันยายน 2562 น าส่งผลงานวิจัย 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

บทที่ 2 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

  การสร้างสื่อจัดได้ว่ามีหลายรูปแบบ  ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป  ผู้สร้างจะค านึง

เนื้อหาสาระและความเหมาะสมของรายวิชา  บางรายวิชาที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีและปฏิบัติ    

ดังรายวิชา  ทักษะศิลปะการแสดง  การเลือกสร้างสื่อขึ้นใหม่จึงเกิดเป็นนวัตกรรมที่ต้องการให้ความรู้   

ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือสะดวกและง่ายต่อการสอนซึ่งผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลและเข้าใจ     

ต่อเนื้อหาสาระได้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกสร้างสื่อนวัตกรรมประเภทอุปกรณ์คือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน     

เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับการเรียนการสอนของระดับปริญญาตรีและผู้วิจัยขอน าเสนอความรู้           

ในประเด็นต่าง ๆ วรรณกรรม  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนศุภลักษณ์อุ้มสมด้วย

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่ 3  ปรากฏในบทที่ 2 โดยผู้วิจัยได้แบ่ง

หัวข้อตามประเด็นดังนี้  

 2.1  หลักสูตรศิลปศึกษำฉบับปรับปรุง 2558 
  2.1.1  มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาทักษะประสบการณ์       
การแสดง ปีการศึกษา 2562 
 2.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนนำฏศิลป์ไทย 
 2.3  ควำมรู้ทั่วไปกำรแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม 
 2.4 กำรวัดและประเมินผลวิชำนำฏฺศิลป์ 
  2.4.1  ความหมายของการวัดทักษะการปฏิบัติ 
  2.4.2  ประเภทของการวัดทักษะปฏิบัติ 
  2.4.3  หลักการวัดผลการปฏิบัติ 
  2.4.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดการปฏิบัติ 
  2.4.5  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดการปฏิบัติ 
  2.4.6  ความเที่ยงตรงของการวัดการปฏิบัติ 
  2.4.7  ความเชื่อมั่นของการวัดการปฏิบัติ 
  2.4.8  ข้อดีและข้อจ ากัดของเครื่องมือวัดการปฏิบัติ  
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 2.5  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   2.5.1  ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   2.5.2  องค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   2.5.3  ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
   2.5.4  ขั้นตอนการจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   2.5.5  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
   2.5.6  ประโยชน์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   2.5.7  การเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.6  กำรหำประสิทธิภำพเครื่องมือ 
  2.6.1  การหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
  2.6.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.6.3  แบบทดสอลวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.7  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 

2.1  หลักสูตรศิลปศึกษำฉบับปรับปรุง 2558 

 การจัดหลักสูตรศิลปศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น าหลักสูตรปรับปรุง 2558  มาใช้กับ

วิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง 12 ทุกแห่ง ซึ่งได้ใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ 2559-2561 รวมเป็นเวลา 3 ปี โดยมี

รายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2558)    

 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต  สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา ( 5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม  คณะศิลปศึกษา ภาควิชา

นาฏศิลป์ศึกษา  ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา  จ านวนหน่วยกิต    

ที่ต้องศึกษา  ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต รูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี  5 ปี         

และอาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังการส าเร็จการศึกษานั้น  ได้แก่ ครูสอนนาฏศิลป์ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชน  นักบริหารจัดการธุรกิจการแสดงสร้างงานการแสดงในรูปแบบ

ต่าง ๆ  นักวิชาการในศาสตร์นาฏศิลป์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ

งานนาฏศิลป์และนักวิจารณ์นาฏศิลป์ ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอน                  



16 

 

คือ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเอกเดี่ยว วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ สามารถถ่ายทอด

ความรู้และเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  เป็นผู้น าในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์สามารถ

วิเคราะห์  สังเคราะห์องค์ความรู้และสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ 

 2.1.1  มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตี  รายวิชาทักษะประสบการณ์การแสดง              

ปีการศึกษา 2562 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะศิลปศึกษา  ภาควิชานาฏศิลปศึกษา 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.รหัสรายวิชา 

 301-22013  ทักษะประสบการณ์การแสดง  (Skill  and   Experience  for 

Drama) 

2.  จ านวนหน่วยกิต    

    3(0-6-3) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   

 3.1  หลักสูตร:หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (5ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2558 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา         

 3.2  ประเภทของรายวิชา:หมวดวิชาเฉพาะด้าน  วิชาเอกบังคับ 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน   

      1.  นางคณรัตน์ บัวทอง 

 2.  นางพรปวีณ์  ขุท์ทะกะพันธ์ 

 3.  นายวีระยุทธ  เรณุมาศ 

 4.  ว่าที่เรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ 

 5.  นายยงยุทธ์  ปาณะศรี 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  ภาคการศึกษา 1  ชั้นปีที่ 3 
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6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 

 

 7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites)  (ถ้ามี)  

-มี- 

8.  สถานที่เรียน 

      สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด   

      วันที่  1  มิถุนายน  2560 

หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1  วิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการท่าร าที่ใช้ในการแสดงโขนละคร 

1.2  ปฏิบัติท่าร าการแสดงดังต่อไปนนี้   

 ละครพระ-นำง , โขนพระ เช่น ลงสรงโทน(อิเหนา) ศุภลักษณ์อุ้มสม สุวรรณหงส์ชมถ้ า/
เมขลา-รามสูร  และนางแมวเย้ยซุ้ม/พระสุธนเลือกคู่ 
 โขนยักษ์ เช่น  ลงสรงชมตลาด (ทศกัณฐ์)  หนุมานรบอากาศตะไลสุวรรณหงส์ชมถ้ า/
เมขลา-รามสูร  และการแสดงโขน ชุดหนุมานชูกล่องดวงใจ  
 โขนลิง เช่น  ลงสรงโทน (หนุมานทรงเครื่อง) หนุมานรบอากาศตะไล  สุวรรณหงส์ชม
ถ้ า/ระบ าวานรพงศ์  และการแสดงโขนชุดหนุมานชูกล่องดวงใจ 
 ฝึกปฏิบัติกระบวนท่าร าหน้าพาทย์รวมทุกสาขา ได้แก่ เพลงตระสันนิบาต  ตระบรรทม
สินธุ์ ตระบรรทมไพร โปรยข้าวตอก  โขนยักษ์เพ่ิมฝึกร าหน้าพาทย์พราหมณ์เข้าและพราหมณ์ออก 
1.3  มีความรับผิดชอบและสามารถท างานกับผู้อ่ืนได้ มีทักษะการวิพากษ์  แล้วน าความคิดนั้นมาใช้โดย    

มีทักษะการคิดเชิงสะท้อนกลับและมีทักษะในการสื่อสารมีทักษะการใช้เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมู ลมา

น าเสนอผลงาน 

1.4  เห็นคุณค่า  อนุรักษ์  สืบสาน ละครไทยได้ 
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2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

  ๑.  พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 

 ๒.  พัฒนาด้านสื่อการสอนให้ทันสมัย 

หมวดที่  3  ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.  ค าอธิบายรายวิชา 

 ค าอธิบาย  วิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการท่าร าที่ใช้ในการแสดงโขนละคร 

 ละครพระ-ละครนาง  เช่น  ลงสรงโทน (อิเหนา) ศุภลักษณ์อุ้มสม สุวรรณหงส์ชมถ้ า/เมขลา-รามสูร 

และนางแมวเย้ยซุ้ม/พระสุธนเลือกคู่    

 -โขนยักษ์ เช่น ลงสรงชมตลาด(ทศกัณฐ์) หนุมานรบอากาศตะไล สุวรรณหงส์ชมถ้ า/เมขลา-

รามสูร และการแสดงโขนชุดหนุมานชูกล่องดวงใจ 

 -โขนลิง  เช่น ลงสรงโทน (หนุมานทรงเครื่อง) ) หนุมานรบอากาศตะไล สุวรรณหงส์ชมถ้ า/ระบ า

วานรพงศ์และการแสดงโขนชุดหนุมานชูกล่องด้วยใจ  

 ฝึกปฏิบัติกระบวนท่าร าหน้าพาทย์รวมทุกสาขา ได้แก่ ตระสันนิบาต ตระบรรทมสินธุ์ ตระ

บรรทมไพร โปรยข้าวตอก โขนยักษ์เริ่มฝึกร าเพลงหน้าพาทย์พราหมณ์เข้าและพราหมณ์ออก 

 

ตำรำงท่ี 2  จ านวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

บรรยำย สอนเสริม กำรฝึกปฏิบัติ/งำน 

ภำคสนำม/กำรฝึกงำน  

กำรศึกษำด้วยตนเอง  

ไม่มี สอนเสริมตามความต้องการของ

นักศึกษาอาจจะเป็นรายบุคคลหรือ

รายกลุ่ม  

-ฝึกปฏิบัติ  90  ชั่วโมง 

-ทดสอบการฝึกปฏิบัติ 

นักศึกษาเรียนรู้และ

วิเคราะห์กลวิธีการ

ถ่ายทอดท่าร า 3  

ชั่วโมง  
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ตำรำงท่ี 3  แสดงวัตถุประสงค์ มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา จ านวนชั่วโมง เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม 

         เรื่อง วัตถุประสงค์/มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ     จ ำนวนชั่วโมง 
ร าศุภลักษณ์อุ้มสม 1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของการ

แสดงศุภลักษณ์อุ้มสมได้ 
2. สามารถอธิบายองค์ประกอบของการแสดงร าศุภ
ลักษณ์อุ้มสมได้ 
3. สามารถบอกนาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดงร าศุภ
ลักษณ์อุ้มสมได้ 
4. สามารถปฏิบัติท่าร าการแสดงร าศุภลักษณ์อุ้มสมได้ 
 

     18 ชั่วโมง 



 



 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

 ตำรำงท่ี 4  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที ่ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู ้

 1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำง
ปัญญำ 

4. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล และ
ควำมรับผิดชอบ 

5 ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลขกำร
สื่อสำรและ

กำรใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยำกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

หมวดวิชำเฉพำะด้ำน วิชำชีพ 
 

                        

1 301-22013 ประสบการณ์เพื่อการแสดง                         

 
 3.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน(กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก) 

4.  จ านวน  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เฉพาะนักศึกษาที่มีความประสงค์  หรือ  ขอรับค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  



 

หมวดที่  4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 1.1  มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

            1)  ความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 1.2  วิธีการสอน  

๑) ผู้สอนตั้งหัวข้อ  “จิตอาสาเพ่ือสังคม” โดยให้นักศึกษาหากิจกรรม  โดยสื่อให้เห็นการมีจิต

สาธารณะ  เสียสละ  และท าตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  โดยกิจกรรมต้องตรงกับ

ความต้องการของตน 

  1.3  วิธีการประเมิน 

 1) ประเมินโดยกิจกรรมต้องผ่านออกสื่อ  เช่น  ภาพถ่าย เฟสบุ๊ค อัดวีดีโอ  อย่างน้อยเดือนละ 

1 ครั้ง เป็นต้น 

             2)  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดการปัญหาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ

วิชาชีพด้วยดุลยพินิจ  ที่ถูกต้องและเหมาะสม 

 2.  ด้านความรู้     

 2.1  มีความรอบรู้ด้านวิชาการ  ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์อย่างลุ่มลึก   สามารถน าความรู้ 

และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 1) ความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการท่าร า                

ลงสรงโทน (อิเหนา)เมขลา-รามสูร ละครนอกเรื่อง มโนห์รา ตอนพระสุธนเลือกคู่ (บทร้องเวสสุกรรม – 

เข้าเฝ้า)/ ศุภลักษณ์อุ้มสม/สุวรรณหงส์ชมถ้ า 

 2) โขนยักษ์ เช่น ลงสรงชมตลาด(ทศกัณฐ์) หนุมานรบอากาศตะไล สุวรรณหงส์ชมถ้ า/

เมขลา-รามสูร และการแสดงโขนชุดหนุมานชูกล่องดวงใจ 

 – โขนลิง  เช่น ลงสรงโทน (หนุมานทรงเครื่อง) ) หนุมานรบอากาศตะไล สุวรรณหงส์ชม

ถ้ า/ระบ าวานรพงศ์และการแสดงโขนชุดหนุมานชูกล่องด้วยใจ  

  3)  ทักษะการน าเสนอผลงาน 
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2.2  วิธีการสอน  

 1) การบรรยาย  

 2) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ตามาสภาพความเป็นจริง 

 3) การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม  

 4) การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 5) การน าเสนอผลการเรียนรู้ด้วยวาจาและการเขียนรายงานหรือน าเสนอผลงาน 

 6) ฝึกปฏิบัติงานทั้งวิชาการและการแสดง 

 7) การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้  การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ปราชญ์

ท้องถิ่น และเชิญวิทยากรที่มีความสามารถในศาสตร์เฉพาะทางมาให้ความรู้  

   2.3 วิธีการประเมินผล 

 1)  ประเมินจากการทดสอบย่อย 

 2)  ประเมินจากการอภิปราย/การน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 

 3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 

 4)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการวิพากย์การแสดง 

 5)  ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 

 6)  ประเมินจากสถานการณ์จริง 

 7)  ประเมินจากผลงานการแสดง 
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3.  ด้านทักษะทางปัญญา       

  3.1  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน             

และ แก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ  

3.2  วิธีการสอน  

 1)  นักศึกษาจัดการแสดงจากผลการเรียนรู้ที่ได้รับ  โดยการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบการ

แสดง    

  3.2.1  เป็นผู้น าทางปัญญาและพัฒนางานในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยได้อย่าง

สร้างสรรค ์

  3.2.2  วิธีการสอน  

    1)  สังเกตการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา   

3.3  วิธีการประเมิน 

1)  สามารถสื่อออกมาให้เห็นเป็นผลงาน    

   

 3.3.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิด และประยุกต์  เพ่ือใช้ในการ 

ปฏิบัติงานและประเมินผล  

 3.3.2  วิธีการสอน 

   1)  การน าผลงาน เช่น น าเสนอผลงาน เรื่อง  สุวรรณหงส์ชมถ้ า  

 3.3.3 วิธีการประเมิน 

 1)  การทดสอบปฏิบัติย่อย ผลงานการแสดง 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ       

 4.1  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อ่ืน ท างานเป็นทีมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี และ

มีความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

4.2 วิธีการสอน 

 1)  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  

 2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย    
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 4.3  วิธีการประเมิน 

1)  แบบประเมินเพ่ือนประเมินเพ่ือน  โดยประเมินผู้เรียนจากการแสดงบทบาทของภาวะผู้น า

และผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2)  แบบรายงานรูปเล่ม และแบบวัดผลภาคปฏิบัติประเมินความสามารถในการท างานกลุ่มอย่าง

มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์   

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

 5.2.1  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

 5.2.2  วิธีการสอน 

 1)  ผู้สอนให้ภาระงานกับนักศึกษา เป็นกิจกรรมกลุ่ม โดย  ให้นักศึกษาน าชุดการแสดงที่

ได้ศึกษาจากบทเรียน  มาน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน โดยให้

นักศึกษาเลือกได้ตามความต้องการของตนเอง  

    5.2.3   วิธีการประเมิน 

 1) แบบประเมินเพื่อนประเมินเพ่ือน  โดยประเมินผู้เรียนจากการแสดงบทบาทของภาวะ

ผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

6.  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้       

 6.1  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ 

สอนการวัดประเมินผล และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน       

-ตามความรับผิดชอบหลักไม่มี  มีความรับผิดชอบรองไม่ประสงค์จะสอน 
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หมวดที่ 5 แผนบริหำรกำรสอนและกำรประเมินผล 
ตำรำงท่ี 5  แผนบริหำรกำรสอนและกำรประเมินผล  

สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/
รำยละเอียด 

จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 
 

เมขลา-รามสูร 6 - แนะน ารายละเอียดของวิชา 
ก าหนดข้อตกลงของการเรียน
ร่วมกัน 
-ฝึกปฏิบัติแทรกการบรรยาย
และอธิบายแนวทางในการ
ถ่ายทอดการร า 
-ร่วมกันวิเคราะห์กลวิธี
ทางการถ่ายทอดท่าร า  

นางคณรัตน์  บัวทอง 
นายวีระยุทธ  เรณุมาศ 

2  

 

เมขลา-รามสูร 6  

 

-ฝึกปฏิบัติแทรกการบรรยาย
และอธิบายแนวทางในการ
ถ่ายทอดการร า 

นางคณรัตน์  บัวทอง 
นายวีระยุทธ  เรณุมาศ 

3 เมขลา-รามสูร 6 ฝึกปฏิบัติแทรกการบรรยาย
และอธิบายแนวทางในการ
ถ่ายทอดการร า 

นางคณรัตน์  บัวทอง 
นายวีระยุทธ  เรณุมาศ 

 

4 เมขลา-รามสูร 6 -ฝึกปฏิบัติแทรกการบรรยาย
และอธิบายแนวทางในการ
ถ่ายทอดการร า 

นางคณรัตน์  บัวทอง 
นายวีระยุทธ  เรณุมาศ 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

5 ลงสรงโทน (อิเหนา) 6 -ฝึกปฏิบัติแทรกการ
บรรยายและอธิบาย
แนวทางในการ
ถ่ายทอดการร า 
-ร่วมกันวิเคราะห์
กลวิธีทางการ
ถ่ายทอดท่าร า  

นางคณรัตน์  บัวทอง 
นางพรปวีณ์  ขุฑ์ทะกะพันธ์ 
 

6 ลงสรงโทน (อิเหนา) 6  

 

-ฝึกปฏิบัติแทรกการ
บรรยายและอธิบาย
แนวทางในการ
ถ่ายทอดการร า 

นางคณรัตน์  บัวทอง 
นางพรปวีณ์  ขุฑ์ทะกะพันธ์ 
 

7 ลงสรงโทน (อิเหนา) 6 ฝึกปฏิบัติแทรกการ
บรรยายและอธิบาย
แนวทางในการ
ถ่ายทอดการร า 

นางคณรัตน์  บัวทอง 
นางพรปวีณ์  ขุฑ์ทะกะพันธ์ 
 

8 ล ะ ค ร ใ น ชุ ด ร า        
ศุภลักษณ์อุ้มสม 

 

 

6 -ฝึกปฏิบัติแทรกการ
บรรยายและอธิบาย
แนวทางในการ
ถ่ายทอดการร า 

นางคณรัตน์  บัวทอง 
นางพรปวีณ์  ขุฑ์ทะกะพันธ์ 
 

 

 



27 

 

สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

9 -ละครในชุดศุภ

ลักษณ์อุ้มสม 

-หนุมานชูกล่อง

ดวงใจ 

6 -ฝึกปฏิบัติแทรกการ
บรรยายและอธิบาย
แนวทางในการ
ถ่ายทอดการร า 

นางคณรัตน์  บัวทอง 
นางพรปวีณ์  ขุฑ์ทะกะพันธ์ 
 
นายวีระยุทธ  เรณุมาศ 
ว่าที่เรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ 

10 - ล ะ ค ร ใ น ชุ ด ศุ ภ

ลักษณ์อุ้มสม 

 

 

-หนุมานชูกล่อง

ดวงใจ 

6 -ฝึกปฏิบัติแทรกการ
บรรยายและอธิบาย
แนวทางในการ
ถ่ายทอดการร า       
-ร่วมกันวิเคราะห์
กลวิธีทางการ
ถ่ายทอดท่าร า  

นางคณรัตน์  บัวทอง 
นางพรปวีณ์ ขุฑ์ทะกะพันธ์ 
 

ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ  ขันทอง 
ว่าที่เรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ 

11 สอบปฏิบัติ 6  
 

-ฝึกปฏิบัติแทรกการ
บรรยายและอธิบาย
แนวทางในการ
ถ่ายทอดการ า 

นางคณรัตน์  บัวทอง 
นางพรปวีณ์  ขุฑ์ทะกะพันธ์ 

 

12 เมขลารามสูร 6 ฝึกปฏิบัติแทรกการ
บรรยายและอธิบาย
แนวทางในการ
ถ่ายทอดการร า 

นางคณรัตน์  บัวทอง 
นางพรปวีณ์ ขุฑ์ทะกะพันธ์ 
นายยงยุทธ์  ปาณะศรี 
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ตารางที่ 5  (ต่อ) 

สัปดำห์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

13-15 การรายงานกลุ่ม  
- ก า ร น า เ ส น อ
รายงานแต่ละกลุ่ม -
การสรุปผล และส่ง 
รายงาน 
 

18 -ฝึกปฏิบัติแทรกการ
บ ร ร ย า ย   แ ล ะ
อธิบายแนวทางใน
การถ่ายทอดการ า
และน าเสนอผลงาน
เพ่ือเป็นการบูรณา
ก า ร ใ น ด้ า น ก า ร
จัดการเรียนการสอน
กับศิลปวัฒนธรรม 
ในวันวิชาการ  

นางคณรัตน์  บัวทอง 
นางพรปวีณ์  ขุฑ์ทะกะพันธ์ 
 

16 ทบทวนความรู้และ
สรุป 
 

6 -ฝึกปฏิบัติแทรกการ
บรรยายและอธิบาย
แนวทางในการ
ถ่ายทอดการ า 

นางคณรัตน์  บัวทอง 
นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์ 
ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ  ขันทอง 
ว่าที่เรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ตำรำงท่ี 6  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที ่

ผลกำรเรียนรู้ วิธีประเมิน สัปดำห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของกำร
ประเมิน 

1 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

1)  การสังเกตพฤติกรรมและอุปนิสัย
เชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตนของ
นักศึกษาในชีวิตประจ าวัน 
2)  แบบบันทึกพฤติกรรม  โดยการ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร ต ร ง ต่ อ เ ว ล า ข อ ง
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่ง
ง านตาม  ก าหนดระยะ เวลาที่
มอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรมและ
ความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3,5 10 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2. ความรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ประเมินจากการทดสอบย่อย 
2)  ประเมินจากการอภิปราย/การ
น าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดท า 
4)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 
5)  ประเมินจากการสอบกลางภาค
และปลายภาค 
6)  ประเมินจากสถานการณ์จริง 
7) ประเมินจากผลงานการแสดง 
 
 

2,4,6,8,10,  
13 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

40 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 

กิจกรรม

ที ่

ผลกำรเรียนรู้ วิธีประเมิน สัปดำห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของกำร
ประเมิน 

3 3. ทักษะทาง
ปัญญา  
 

1) แบบทดสอบสอบวัด
ความสามารถในการคิดและการ
แก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา 
2) การวัดประเมินภาคปฏิบัติด้วย
การก าหนดงาน  กิจกรรม และ
บริบทเงื่อนไข 
3) การทดสอบปฏิบัติย่อย ผลงาน
การแสดง 
4) ใช้แบบตรวจสอบรายการ  ในการ
ให้ภาระงาน 

3,5,7,8,12, 
16 

10 

4 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ  

1)  แบบประเมินเพ่ือนประเมินเพ่ือน  
โดยประเมินผู้ เรียนจากการแสดง
บทบาทของภาวะผู้น าและผู้ตามใน
สถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2)  แบบรายงานรูปเล่ม และแบบ
วั ด ผ ล ภ า ค ป ฏิ บั ติ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการท างานกลุ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  

7,17,18 10 

5 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1)  ประเมินจากวิธีการน าเสนอของ
ผู้เรียน โดยการคิดสร้างสรรค์การ
ออกแบบรูปแบบการน าเสนอทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2) การสังเกตความชัดเจนและความ
ถูกต้องในการใช้ภาษาเพ่ือน าเสนอ
ความรู้    

6 10 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 
กิจกรรม

ที ่

ผลกำรเรียนรู้ วิธีประเมิน สัปดำห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของกำร
ประเมิน 

6 6.  ด้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้        

1) การวัดประเมินการปฏิบัติ 
2) การวัดประเมินผลกระบวนการ 

10,11,12 10 

 

หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ต าราและเอกสารหลักเอกสารประกอบการสอนของคณาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

 -บันทึกท่าร าเพลงในหลักสูตร  วิชาการฝึกประสบการณ์การแสดง 1  ประจ าปีการศึกษา  
2556 
 -วีซีดี ประกอบท่าร าในหลักสูตรวิชาการฝึกประสบการณ์การแสดง 1  ประจ าปีการศึกษา  
2556 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
3.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาแบบสอบถาม 

    แบบประเมินของผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  แบบสอบถามเพ่ือการประเมินการเรียนการสอน  แบบสังเกตการสอน

และใบรายงานผลการศึกษา 
 -การให้นักศึกษาประเมินก่อนสอน 
 -ผลการเรียน 
 -ทบทวนสอบการประเมินการเรียน 
3.  การปรับปรุงการสอน 
  -การวิจัยในชั้นเรียน 
   -การประชุมทีมการสอน 
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
            มีการทบทวนการสอบโดยแบบทดสอยและซุ่มตรวจข้อสอบ  โดยตั้งคณะกรรมการทวน
สอบพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุง 
    5.1  ประชุมกลุ่มผู้สอนเพ่ือวางแผนการสอน  การท ากิจกรรมต่าง ๆ และการตัดเกรดทุกภาค
การศึกษา 
    5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ  พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการให้คะแนน  ในการวัดผล
การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 
    5.3  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๆ  3  ปี  หรือตามผลการวิจัยในชั้นเรียน  

 2.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนนำฏศิลป์ไทย 

  2.2.1   การสอนนาฏศิลป์ไทย 

  การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง  ซึ่งผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจ

และเป็นผู้ที่มีความสามารถถ่ายทอดท่าร าให้กับผู้เรียน  ให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามผู้สอนได้ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย  ผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ดังนี้ 

  ประทิน  พวงส าลี  กล่าวว่า การสอนนาฏศิลป์ แบ่งความส าคัญออกเป็น  7 ประเด็น  

ดังนี้ 1.  ความมุ่งหมาย  2.  ข้อปฏิบัติ 3.  เวลาเรียน 4.  การจัดชั้น 5.  อุปกรณ์การสอน  6.  การวัดผล            

7.  วิธีสอน  

   1.  ความมุ่งหมาย ให้ผู้ศึกษามีความรู้และความความเข้าใจศิลปะยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการ

ด ารงไว้ซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของในสมบัติอันมีค่าของตนและเตือนให้มนุษย์รู้ซึ่งศิลปะของตนเอง

ฝึกหัดอบรมให้เกิดความรู้ความช านาญ มีความแตกฉาน  สามารถปรับปรุงส่งเสริมให้ศิลปะก้าวขึ้นสู่ระดับ

ควรแก่การนิยมยกย่อง  ด ารงและส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และเจริญก้าวหน้า  เพื่อปลูกฝังและ

ส่งเสริมนิสัยทางศิลปะให้แก่ผู้เรียน 

  2.  ข้อปฏิบัติ  สอนด้วยความเชื่อมั่น  ฝึกฝนและปรับปรุงตัวเองให้อยู่ในขั้นมาตรฐาน          

มีความตั้งใจจริงในการจะถ่ายทอดวิชา ให้ความสนใจนักเรียนเท่า ๆกัน การร าหน้าครูควรระวังท่าร าของ

ตนให้งดงามถูกแบบแผนอยู่เสมอ รู้จักใช้วาจา ติ-ชม ให้ก าลังใจผู้เรียน พยายามให้การเรียนนาฏศิลป์เป็น

การเรียนด้วยความหฤหรรษ์ 



33 

 

  3.  เวลาเรียน  เรียนอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง  ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง ถ้าเป็นเด็ก

เล็กอายุ 4-10 ปี ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง เพราะเด็กในวัยนี้ไม่สามารถควบคุมสมาธิไว้ได้นาน ๆ ถ้าระยะเรียน

นานเกินไปจะท าให้เบื่อหน่าย  ความสนใจลดน้อยลง 

  4.  การจัดชั้น  ควรแยกพระ นาง การจัดแถว พยายามจัดแถวตามส่วนกว้างของห้อง       

เป็นการเร้าให้นักเรียนตื่นเต้นกระฉับกระเฉงขึ้น  ทบทวนความจ า  ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง     

ยืนเรียงหน้ากระดาน ควรห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ขนาดห้องกับจ านวนนักเรียน พอเพียงกับการ

เคลื่อนไหวร่ายร า  แยกพวกร าดีและร าไม่ดี  ควรให้เด็กร าดีร าน าหน้าเป็นตัวอย่างดี ๆให้เป็นแบบให้ 

  5.  อุปกรณ์การสอน  ต้องมีอุปกรณ์ประกอบการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ     

  6.  การวัดผลการสอนที่ดีควรมีการทดสอบความรู้บ้าง  เพ่ือทราบผลกานสอนของครู
และรู้ข้อบกพร่องบางประการ และพยายามปรับตัวเองให้ดีขึ้น  ครูได้เห็นความสามารถของเด็กต่าง ๆ   
ขั้นกัน 
  7.  วิธีสอน  แบ่งได้เป็น 14 วิธีดังนี้ 
   1.  สอนจากง่ายไปหายาก  

   2.  สอนตามความสามารถของบุคคล 

   3.  สับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงท่าท่ียากให้เข้าใจง่าย 

   4.  การสอนแต่ละท่า ต้องอธิบายแนะน าให้ละเอียด 

   5.  ระหว่างปฏิบัติท่าร า ครูต้องคอยเตือนลีลาท่าต่าง ๆ 

   6.  สังเกตส่วนเสียของผู้เรียน 

   7.  การใช้ศัพท์นาฏศิลป์ 

   8.  หัดให้นักเรียนร้องเพลงประกอบท่าร า 

   9.  ท่าร าที่ยึดเป็นแบบแผนควรวางให้มั่นคง 

   10.  เปรียบเทียบท่าร า 

   11.  วิธีร าน าท่าให้นักเรียน 

   12.  ต้องเข้มงวดในเรื่องแถว 

   13.  สอนโดยแยกท่าร าให้เข้าใจทีละอย่าง 

   14.  การใช้เพลงประกอบการสอน  (พวงส าลี, 2525)   
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 จากข้อความดังกล่าวยังสอดคล้องกับ อมรา  กล่ าเจริญ  ได้กล่าวว่าเอกลักษณ์ของวิชานี้       

เป็น  วิชาทักษะ  มีการฝึกฝนที่ถูกแบบ  ฝึกผู้เรียนให้มีนิสัยในการฝึกฝนตนเองและรู้จักแก้ไขเมื่อมีการฝึก

ผิดวิธี ในการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความนิยม และเกิดสุนทรียะกับตัวของผู้เรียน ฉะนั้น การเตรียมการ

สอนของครูควรจะมีข้ันตอนดังนี้ 

   1.  ศึกษาหลักสูตรในระดับชั้นที่สอน 

   2.  ศึกษาแนวการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ 

   3.  ศึกษาการแบ่งเนื้อหากิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ 

   4.  ศึกษาสื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็นในการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ 

   5.  ศึกษาหลักของการวัดผลและการประเมินผล (อ่ าเจริญ, ๒๕๓๕) 

 

 ซึ่งยังสอดคล้องกับ  ไพโรจน์  ทองค าสุข  กล่าวไว้ว่าครูเฉลย  ศุขะวานิช  มีกระบวนการถ่ายทอด

ของครู นับเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการอนุรักษ์องค์ความรู้ให้คงอยู่  โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย  

ยกตัวอย่างวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านละครใน  สามารถสรุปวิธีการถ่ายทอดความรู้ ไว้ดังนี้ 

   1.  ให้ศิษย์อ่านบทให้เข้าใจ 

   2.  ร าน าให้ดูโดยให้ศิษย์ร าตาม 

   3.  ให้ศิษย์ร าซ้ า ๆ หลายๆ ครั้ง แล้วช่วยแก้ไขท่าทางให้ถูกต้อง 

   4.  ให้ศิษย์ฝึกท่าทางเฉพาะ เช่น การกระดกเสี้ยว การวิ่งและการลักคอเป็นต้น 

   5.  ดูแล ควบคุมจนกว่าศิษย์จะร าได้ดี  

   6.  ปรับแก้ไขอีกครั้ง ในระหว่างที่มีการฝึกซ้อมการแสดงซึ่งข้อความดังกล่าวนี้     

(ทองค าสุก, วิเคราะห์รูปแบบความเป็นครู สู่กระบวนการถ่ายทอดความเป็นครูของผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์

ไทย ครูเฉลย ศุขวาณิช, 2545) 
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 ยังสอดคล้องกับหลักทั่วไปในการสอนของครูจ าเรียง พุทธประดับ ไพโรจน์  ทองค าสุข กลวิธีการ

สอนดังนี้ 

  1.  หลักเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอน คือ สอนอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย 

สามรถน าไปฝึกฝนได้ สอนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก สอนจากประสบการณ์ตรงที่ได้รับ 

  2.  หลักเกี่ยวกับตัวผู้เรียน คือ สอนโดยค านึงถึงผู้เรียน ปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับ

ความสามารถของผู้เรียน สอนโดยค านึงถึงความพร้อมของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงออกด้วย

ตนเอง 

  3.  หลักเกี่ยวกับการสอน คือ สอนด้วยการมุ่งเน้นเนื้อหาเป็นส าคัญ สอนด้วยภาษา

สุภาพ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ใช้อุบายในการคัดเลือกศิษย์ ท าให้ดูเป็นแบบอย่าง เปรียบเทียบอุปมา 

อุปไมยยกตัวอย่างวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านละครใน  สามารถสรุปวิธีการถ่ายทอดความรู้ ไว้ดังนี้ 

  1.  ให้ศิษย์อ่านบทให้เข้าใจ 

  2.  ร าน าให้ดูโดยให้ศิษย์ร าตาม 

  3.  ให้ศิษย์ร าซ้ า ๆหลายๆครั้ง แล้วช่วยแก้ไขท่าทางให้ถูกต้อง 

  4.  ให้ศิษย์ฝึกท่าทางเฉพาะของตัวนาง เช่น การเดิน การนั่ง การกล่อมตัว และการตี

ไหล่ เป็นต้น 

  5.  ทุกครัง้ที่ฝึกให้แล้ว ศิษย์ต้องกลับมาร าให้ดูทุกครั้ง 

  6.  ปรับแก้จนกว่าจะถูกต้องและสวยงาม (ทองค าสุก, ครูจ าเรียง พุทธประดับ ศิลปิน

แห่งชาติ รูปแบบความเป็นครูผู้ถ่ายทอด, 2547) 

 จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยได้ว่า        

การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ของครูนั้น มีวิธีการสอนที่คล้ายคลึงกันคือ ความมุ่งหมาย ให้ผู้ศึกษามี

ความรู้และความความเข้าใจ ศึกษาได้สื่อการเรียนการสอน สอนด้วยความเชื่อมั่น  สอนจากสิ่งที่ง่ายไปหา

สิ่งที่ยาก สอนจากประสบการณ์ตรงที่ได้รับ ครูร าน าให้ดูโดยให้ศิษย์ร าตาม ให้ศิษย์ร าซ้ า ๆ หลาย ๆ ครั้ง 

แล้วช่วยแก้ไขท่าทางให้ถูกต้อง ทุกครั้งที่ฝึกให้แล้ว ศิษย์ต้องกลับมาร าให้ดูทุกครั้ง ปรับแก้จนกว่าจะ

ถูกต้องสวยงาม และการวัดผลการสอนของครู  ซึ่งจะสังเกตได้ว่าสาขานาฏศิลป์ไทยปรากฏว่า             

การเรียนการสอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมีจ านวนน้อย  วิธีการสอนด้านเนื้อหาและวิธีการสอน
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ด้านปฏิบัติได้แยกกันได้อย่างชัดเจนการเรียนการสอนจึงไม่สามารถเรียน  และใช้อย่างไม่สะดวกในการ

เรียนได้ในเวลาเดียวกัน 

 2.3  ควำมรู้ทั่วไปกำรแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม 

  การแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสมนั้นปรากฏอยู่ในละครในเรื่อง อุณรุท ซึ่งมีความส าคัญใน

การกล่าวถึงละครใน ซึ่งเรื่องที่แสดงปรากฏชื่อเรื่องอุณรุท ข้อความดังนี้   

  จินตนา  สายทองค า กล่าวไว้ว่า ละครใน เป็นละครที่พระมหากษัตริย์โปรดฯ ให้มีข้ึนใน

เขตพระราชฐาน พวกท่ีมีหน้าที่จับระบ าล้วนเป็นสตรีในราชส านักท่ีมีการฝึกฝนท่าร าให้มีความงดงามอ่อน

ช้อย    มีท านองประณีตไพเราะ แต่งกายพิถีพิถัน เรื่องท่ีแสดง รามเกียรติ์ อิเหนา อุณรุท ส่วนเรื่องดาหลัง

หรืออิเหนาใหญ่ สันนิษฐานว่า สูญหายบ้างระหว่างเสียกรุงศรีอยุธยา ยังคงเหลือเพียงเล็กน้อยไม่ครบ

สมบูรณ์ ข้อความข้างต้นยังสอดคล้องกับ (สายทองค า, 2558) 

  สุมนมาลย์  นิ่มเนติพันธ์ กล่าวเรื่องละครในไว้ว่า ค าว่า “ละครใน”  สมเด็จพระยาด ารง

ราชานุภาพ ทรงมีพระด าริว่า คงจะมาจากค าว่า “นางใน” หรือละครข้างใน ผู้แสดงละครในเป็นนางใน   

ผู้แสดงนั้นต้องตีบทให้แตก  หมายถึงการร าบท คือการแสดงท่าทางแทนค าพูดเรื่องที่แสดงละครในจึงมีแต่

เพียง 3 เรื่อง คือ 1.  เรื่องอุณรุท  2.  เรื่องรามเกียรติ์  3.  เรื่องอิเหนา (นิ่มเนติพันธ์, 2532) 

 ซึ่งยังตรงกันกับ ธนิต  อยู่โพธิ์  กล่าวเรื่องละครในไว้ว่า ทุกวันนี้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยใน

กรุงเทพฯ แลหัวเมือง ก็พากันหัดละครผู้หญิงขึ้นเล่นสมทบ 2-3  โรงเป็นโรงใหญ่บ้าง แต่งแต่นายโรง

นางเอกไปสมทบเล่น ละครกุมปันนีบ้าง ทราบอยู่ทั่วกันทั้งสิ้น ครั้นเมื่อเดือนอ้ายปีมะเส็ง  มีการสมโภช

พระไสย พระแสน ณ ประทุมวัน มีพระบรมราชโองการด ารัสเหนือเกล้าฯ แสดงการเก่าแก่ข้าราชการว่า 

ละครเล่นเรื่องรามเกียรติ์  อุณรุท ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ในต้นแผ่นดินก็โปรดให้

หัดละครข้างใน เล่นเรื่องรามเกียรติ์ อุณรุท ตามแบบอย่างแต่ก่อน แล้วโปรดให้หัดละครเรื่อง อิเหนา แล

เรื่องอ่ืน ๆ เล่นบ้างต่อมาภายหลัง (อยู่โพธิ์, 2539, หน้า 66) 
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  ไพโรจน์  ทองค าสุข และยังกล่าวอีกว่า ร าศุภลักษณ์อุ้มสม   เป็นการแสดงร าคู่ในละคร

เรื่อง อุณรุท ตอนศุภลักษณ์อุ้มสม แสดงบทบาทของพระอุณรุทกับนางศุภลักษณ์  ซึ่งนางศุภลักษณ์มี

บทบาทเป็นผู้น าพระอุณรุทให้มาพบกับนางอุษาอีกครั้ง เมื่อนางศุภลักษณ์วาดรูปเทวดาและกษัตริย์ต่าง ๆ 

มาให้นางอุษา นางเห็นรูปพระอุณรุทก็จ าได้ จึงขอให้นางศุภลักษณ์น าพระอุณรุท  ให้มาพบนางผู้น าพระ

อุณรุทให้มาพบกระอักกระอ่วน เพราะรู้ว่าการกระท าเช่นนี้มาสมควร  ถ้าท้าวกรุงพาณพระบิดาทราบ

เรื่อง คงต้องมีโทษถึงชีวิตแต่ด้วยความรักและตามใจมาตลอด จึงได้แต่บ่ายเบี่ยงเลี่ยงไปว่าจะถูกพระอุณ

รุทฆ่าตายเสียก่อนนางอุษาจึงมอบแหวนกับสไบ ใส่ผอบให้นางไปเมื่อนางผู้น าพระอุณรุทให้มาพบผอบไป

พบพระอุณรุทถึงต าหนักถวายผอบพร้อมเล่าความทุกข์เวทนาของนางอุษาต่าง ๆ นานา พร้อมเชิญเสด็จ

ไปเมืองรัตนา พระอุณรุทรับฟังด้วยความยินดี และเต็มใจที่จะไปพบนางอุษา เพราะพระองค์ก็ถวิลหานาง

อุษาเช่นกันนางศุภลักษณ์  จึงลักลอบน าพระอุณรุทออกจากเมืองณรงกาเหาะไปพบนางอุษาถึงพระ

ต าหนักในเมืองรัตนา (ทองค าสุก, 2545, หน้า 78-79) 

  ประพัฒนพงศ์  ได้กล่าวถึงประวัติในการแสดงชุดนี้ว่า  มีตัวละครส าคัญคือพระอุณรุท

และนางศุภลักษณ์ ดังมีประวัติและความส าคัญดังนี้ 

  คุณครูเฉลย ศุขะวณิช ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้กล่าวถึง

ประวัติความเป็นมาว่า  พระอุณรุท เป็นกษัตริย์โอรสท้าวไกรสุทแห่งกรุงณรงกา เป็นหลานของ                  

พระนารายณ์เป็นผู้มีรูปโฉมงดงาม และนอกจากจะมีรูปโฉมงดงามแล้วยังมีความสามารถทางด้านการรบ

อย่างกษัตรและหมั่นฝึกซ้อมฝีมือเป็นประจ าอีกด้วยพระอุณรุทนอกจากจะเป็นพระเอกแล้วยังเป็นตัว

ละครส าคัญในการด าเนินเรื่องตัวหนึ่งด้วย  เพราะพระอุณรุทเป็นผู้บวงสรวงพระไทรท าให้เกิดเหตุการณ์

ต่าง ๆขึ้นมากมาย เริ่มตั้งแต่พระไทรพาพระอุณรุทไปอุ้มสมกับนางอุษาเป็นเหตุให้นางศุภลักษณ์ พ่ีเลี้ยง

ต้องไปวาดรูปเทวดาและกษัตริย์ทุกพระองค์  มาให้นางอุษาเลือกจนถึงไปอุ้มสมพระอุณรุทมาสมนางอุษา

ยังปราสาทของนาง จากนั้นเกิดศึกระหว่างท้าวกรุงพาณกับพระอุณรุทร้อนถึงท้าวบรมจักรกฤษณ์ต้องมา

ช่วยพระอุณรุทบนเสด็จกลับกรุงณรงกาเมื่อเสร็จศึกท้าวกรุงพาณ  ตอนสุดท้ายยังกล่าวถึงพระอุณรุทเป็น

ผู้เสด็จไปล้อมช้างได้นางกินรีและจากนางกลับคืนกรุงณรงกาอีกครั้ง 
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  นางศุภลักษณ์ ว่าแท้จริงเป็นนางฟ้าจ าแลงลงมาเกิดเป็นนางยักษ์เพ่ือคอยให้ความ

ช่วยเหลือนางอุษา และมีฤทธิเดชมากกว่าตัวนางอ่ืน ๆ  เป็นนางยักษ์มีต าแหน่งเป็น “ พระพ่ีเลี้ยง ” ของ

นางอุษาพระราชธิดาท้าวกรุงพาณ เจ้าเมืองรัตนา เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อนางเป็นอย่างยิ่งจึงเป็นที่รัก

ใคร่และสนิทเสน่หายิ่งกว่านางพ่ีเลี้ยงทั้งหมด และนางศุภลักษณ์เป็นผู้รับอาสานางอุษาเหาะขึ้นไปวาดรูป

เทพเจ้า กษัตริย์ถึง 3 ครั้นจนพบพระอุณรุท และเชิญพระอุณรุทจากเมืองณรงกามาสมกับนางอุษาที่

ปราสาทของท้าวกรุงพาณ 

  ครั้นเมื่อกองทัพของท้าวกรุงพานเคลื่อนมาล้อมปราสาทนางอุษานั้น  นางก็ทราบว่าตน      
ไม่สามารถต่อสู้กับทัพนั้นได้ จึงได้ร่ายเวทมนต์ก าบังกายแล้วไปหลบอยู่ยังเขาจักรวาล เมื่อได้ทราบเรื่อง
จากเหล่าเทวดาของนางฟ้าพระอุณรุทปราบท้าวกรุงพานส าเร็จแล้ว  จึงเหาะกลับมาด้วยความดีทั้งหมด
ของนางนางอุษาจึงทูลพระอุณรุทให้พระราชทานทรัพย์ศฤงคารแก่นางศุภลักษณ์   ได้แก่ มงกุฎ สังวาล
เพชร ธ ามรงค์ สะอ้ิง ทับทรวง ทองกร พานทอง วอทองทาสา ทาสี เงินตรา ผ้าทรงและที่อยู่อาศัยอัน
เหมาะสมแก่นางศุภลักษณ์  จึงไดเ้สนองคุณในต าแหน่งพระพ่ีเลี้ยงของนางอุษาด้วยความจงรักภักดีสืบไป 
จึงนับว่านางศุภลักษณ์เป็นตัวละครที่มีความส าคัญมากตัวหนึ่งของเรื่องอุณรุท  เป็นตัวละครที่ท าให้เรื่อง
ด าเนินต่อไปจนเข้าสู่ความคลี่คลายของปัญหาในที่สุด (ประพัฒน์พงศ์, 2547, หน้า 26) 

  ละมุล  ยะมะคุปต์ และเฉลย ศุขะวณิช  กล่าวว่า  ผู้แสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสมว่าการ
แสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม  จัดเป็นการแสดงฝีมือได้อีกชุดหนึ่ง   ความส าคัญของการแสดงเริ่มตั้งแต่การ
คัดเลือกผู้แสดง (พระคือพระอุณรุท  นาง คือ  นางศุภลักษณ์  พี่เลี้ยงนางอุษา)  ให้มีรูปร่างลักษณะขนาด
ใกล้เคียงกัน  อย่างภาษาละคร  เรียกว่า  “งามรับกัน” จะต้องเป็นผู้มีรูปงาม  ร างาม พื้นฐานความรู้
ความสามารถในการร าดี  มีปฏิภาณไหวพริบและพลานามัยดี  โดยเฉพาะลีลาท่าร าของตัวพระนาง       
คือ พระอุณรุทและนางศุภลักษณ์  จะต้องมีลีลาสัมพันธ์คล้องจองกันเมื่อเพลงไพเราะและร างามก็จะช่วย    
บทกวีสุนทรียรสทางนาฏศิลป์มากขึ้นโดยเฉพาะผู้เป็นแม่แบบท่าร าคืออาจารย์ละมุล ยะมะคุปต์และ
อาจารย์เฉลย  ศุขวาณิช  ช่างน้อยนักจะได้มีโอกาสเห็นท่าร าของท่านทั้งสอง (คณะศิษยานุศิษย์, 2548) 
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 จากข้อความของนักวิชาการท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปความรู้ทั่วไปการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม

ได้ว่าเรื่องที่ใช้แสดงละครในมีอยู่ 4 เรื่อง ได้แก่ รามเกียรติ์ อุณรุท อิเหนา และดาหลัง ซึ่งมีตัวละครเอก 

ดังนี้ พระอุณรุท นางอุษา นางศุภลักษณ์  ซึ่งปรากฏประวัติความเป็นมาของเรื่อง คือ การแสดงชุดนี้เป็น

การร าคู่ที่แตกต่างจากการร าคู่ในบทอ่ืนเนื่องจากผู้แสดง 2 คน คือ นางศุภลักษณ์และพระอุณรุท นั้น

จะต้องใช้อวัยวะของร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดสัมผัสกันและกันตลอดการแสดง เพ่ือแสดงว่านางศุภ

ลักษณ์ก าลังอุ้มสมพระอุณรุทพาเหาะไปในอากาศ ซึ่งผู้แสดงนั้นต้องมีปฏิภาณไหวพริบและเป็นผู้ที่มี

ความสามารถในด้านการร าได้เป็นอย่างดี  ในสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้น าประวัติความเป็นมาของการ

แสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม  ผู้แสดง  เครื่องแต่งกาย  บทร้องและท านองเพลง  วงดนตรีที่ใช้ประกอบการ

แสดง  โอกาสที่ใช้ในการแสดง  อุปกรณ์การแสดง  การปฏิบัติท่าร า เป็นต้น 

 

2.4 กำรวัดและประเมินผลวิชำนำฏศิลป์ 

 2.4.1  ความหมายของการวัดทักษะการปฏิบัติ 

  นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย การวัดและประเมินผลทักษะการปฏิบัติ ไว้ดังนี้  

  โกวิท  ประวาลพฤกษ์และสมศักดิ์  สินธุระเวชช์  ได้ให้ความหมายว่า การวัดด้านการ

ปฏิบัติสิ่งที่ควรจะต้องวัด 2 ประการ คือ 

   1.  ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน คือ การวัดวิธีการปฏิบัติการ

(procedure) และการวัดผลงาน (product) 

   2.  การวัดพฤติกรรมของนักเรียน มีพฤติกรรมอย่างไร มีความตั้งใจในการ

ท างาน   มีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ มีความสนใจ มีวินัยในตนเองหรือไม่ พฤติกรรมหรือการ

กระท าดังกล่าววัดได้โดยการสังเกต (ประวาลพฤกษ์, 2523) 

    ภัทรา  นิคมานนท์  กล่าวว่า การวัดด้านทักษะพิสัย เป็นการวัดความสามารถในการ

ท างานของผู้เรียนว่าสามารถท างานได้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เพียงไร การวัดการปฏิบัติที่พึงประสงค์ คือ การวัดการประสานสัมพันธ์ระหว่างพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ

ทักษะพิสัย (นิคมานนท์, การวัดและประเมินผลการเรียน, 2538)  
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  จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปความหมายการวัดทักษะการ

ปฏิบัติได้ว่า การวัดทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียนว่าสามารถท างานได้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพียงไร การวัดการปฏิบัติที่พึงประสงค์ คือ การวัดการประสานสัมพันธ์ระหว่างพุทธิพิสัย         

จิตพิสัย และทักษะพิสัย และอาจเริ่มต้นการวัดได้ตั้งแต่ข้ันเตรียม ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นผลงาน เป็นต้น 

 

 2.4.2  ประเภทของการวัดทักษะปฏิบัติ 
  นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงประเภทของการวัดทักษะการปฏิบัติ ไว้ดังนี้ 

  สุนันท์ ศลโกสุม  ได้กล่าวถึง ประเภทของแบบทดสอบภาคปฏิบัติตามลักษณะของงานที่

ก าหนด แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

  1.  การเลียนแบบ (identification) เป็นการวัดในลักษณะที่ก าหนดเงื่อนไขของการ

ปฏิบัติ เป็นสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด แล้วก าหนดข้อค าถามถึงวิธีการ 

หรือจะเป็นการก าหนดชิ้นงานแบบให้แก่ผู้ถูกตอบ ท างานให้ถูกต้องเหมือนกับแบบที่ก าหนดให้หรือ

อาจจะก าหนดแบบใดแบบหนึ่ง ให้ซึ่งแบบที่ก าหนดให้นั้นผิดความเป็นจริง หรือผิดปกติไปจากหลักเกณฑ์

ที่แท้จริง แล้วให้ผู้สอนแก้ไขแบบนั้นได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การวัดลักษณะของข้อสอบการเลียนแบบ

ได้แก่ การพิมพ์ดีด การดูสไลด์โดยใช้กล้อง การแก้โจทย์ของวิชาต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้น การก าหนดเครื่องมือ 

ที่แยกชิ้นส่วนต่าง ๆ ออกแล้วประกอบชิ้นส่วนนั้นให้ถูกต้อง การคัดลายมือ การตัดเสื้อ  

  2.   การสร้ างสถานการณ์จ าลอง ( stimulated situation)  เป็นการวัดก าหนด

สถานการณ์จ าลองให้เหมือนจริงที่สุดแล้วลงมือปฏิบัติตามสถานการณ์จ าลองนั้น ๆ เช่น การฝึกหัดขับรถ

ในสนาม หลักส าคัญของการก าหนดสถานการณ์จ าลองต้องให้คล้ายกับสภาพของความเป็นจริง คือ 

เป็นไปตามธรรมชาติหรือตามสภาพแวดล้อมที่แท้จริง และต้องใช้เครื่องมือให้หมือนกับสภาพที่ใช้จริง 

นอกจากนี้ต้องมีพฤติกรรมที่แสดงซึ่งมีทั้งวิธีการปฏิบัติและผลผลิตที่เกิดขึ้น ในการทดสอบการปฏิบัติโดย

ใช้สถานการณ์จ าลองผู้ประเมินต้องใช้วัตถุประสงค์ในการท างานได้แก่ประเมินเป็นระยะพร้อมทั้งชี้แจงให้

ผู้ถูกประเมินทราบล่วงหน้า และต้องใช้เวลาในการประเมินเป็นระยะให้ผู้ถูกประเมินทราบจุดบกพร่อง

เพ่ือให้ผู้ถูกประเมินแก้ไข 
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  3.  การก าหนดงาน (work sample) หรือเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการท างานเป็น

การดูแลความสามารถในการท างานของบุคคลทั้งด้านกระบวนการและผลผลิตที่ได้ (ศลโกสุม, 2536)  

          ซึ่งสอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด  ได้กล่าวถึงการจ าแนกแบบทดสอบการปฏิบัติตาม

ลักษณะของงานที่ก าหนดให้ท าเป็น 3 ชนิด หรือ 3 ประเภท ดังนี้ 

1.  แบบจ าแนก ( recognition or identification )  

   เป็นแบบที่วัดความสามารถในการจ าลักษณะที่จ าเป็นของการกระท าหรือ

ผลงานหรือจ าแนกสิ่งของ  ลักษณะของการวัด เช่น จะท าให้เครื่องมือมีความบกพร่อง ผิดเพ้ียนไปจาก

สภาพปกติ (อาจปรับไว้ไม่ดีหรือน าบางชิ้นออก) ให้ผู้สอนจ าแนกจุดบกพร่องนั้น เป็นการวัดการรู้จักถึง

ความผิดพลาดความถูกต้องของเครื่องมือกระบวนการหรือผลผลิต ลักษณะของการวัดอีกอย่างหนึ่งคือ   

ให้ผู้สอนพิจารณาตัดสินเลือกผลงาน ที่ดีและที่ด้อยอาจเป็นผลงานทางศิลปะ ผลงานการเขียนเรียงความ 

2. แบบใช้สถานการณ์จ าลอง ( simulatcd situation ) 

   เป็นการวัดที่ไม่ใช้สถานการณ์จริง แต่จะจ าลองสถานการณ์หรือการปฏิบัติจริง

ที่มุ่งวัด เช่น  วัดความสามารถในการบังคับทิศทางพวงมาลัย และปฏิกิริยาในการหยุดรถ โดยใช้เครื่อง

จ าลองไม่ได้ขับรถจริงตามในท้องถนน แม้ว่าจะไม่ใช้สถานการณ์จริง แต่มีข้อดีหลายประการ เช่น มีความ

ประหยัด สะดวกและปลอดภัยกว่าสถานการณ์จริงมาก แบบทดสอบประเภทนี้บางครั้งเรียกว่า 

miniature test 

       3.  แบบใช้ตัวอย่างงาน ( work sample ) 

      เป็นการปฏิบัติตามภาวะปกติของการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ อาจก าหนดให้

ปฏิบัติตามล าดับที่สมบูรณ์ของพฤติกรรมหรือการกระท าที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานนั้น หรืออาจเลือกเพียง

ตัวอย่างของพฤติกรรมการท างานก็ได้ เนื่องจากงานบางอย่างจ าเป็นจะต้องใช้เวลาและมีปัญหาเรื่อง

ค่าใช้จ่าย โดยทั่วไปจึงนิยมเลือกตัวอย่างของการปฏิบัติซึ่งสามารถพยากรณ์พฤติกรรมทั้งหมดได้อย่าง

เพียงพอ งานบางอย่างจะมีความถูก ผิด อย่างชัดเจน เช่น การปาเป้า การสอนพิมพ์ดีด การให้คะแนนการ

ปฏิบัติงานประเภทนี้จะมีความเป็นปรนัย แต่งานบางอย่างให้คะแนนยาก ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ       

ผู้ประเมิน เช่น  การเล่นดนตรีหรือคุณภาพของการปฏิบัติที่สะท้อนจากผลงานที่ปรากฏ เช่น การวาดภาพ 

เป็นต้น (ศรีสะอาด, 2535) 
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 ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทรา นิคมานนท์  กล่าวว่าการวัดการปฏิบัติกระท าได้หลายวิธีดังนี้  

           1.  การให้เขียนตอบ การวัดประเภทนี้ เหมาะกับงานที่ต้องการวัดความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติจริง เพ่ือตรวจสอบทักษะความสามารถในงานที่ท า ตลอดจนตรวจสอบขั้นตอนของการ

ปฏิบัติจริง เช่น การสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้เรื่องกฎจราจรก่อนทดสอบภาคสนาม การทดสอบความรู้

เกี่ยวกับขั้นตอนการตัดเสื้อ ก่อนลงมือตัดผ้าจริง เป็นต้น 

           2.  การสร้างสถานการณ์จ าลอง ผู้วัดอาจจะเตรียมสถานการณ์จ าลองที่มีความ

คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่เป็นจริง เช่น การจ าลองสนามฝึกหัดขับรถให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การจ าลอง

หอประชุมเป็นเวทีการแสดง เป็นต้น 

           3.  การวัดผลงานที่ ได้จากการปฏิบัติจริง การวัดผลงานนั้นส่วนใหญ่              

มักจะพิจารณาจากชิ้นส่วนของงานที่ผู้เรียนส่ง เช่นรายงานผลการทดลอง ผลการคัดลายมือ บทประพันธ์      

ที่แต่งขึ้น การอ่านท านองเสนาะ ผลงานการประดิษฐ์ งานฝีมือ เป็นต้น   (นิคมานนท์, การวัดและ

ประเมินผลการเรียน, 2538) 

  จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปประเภทของการวัดการปฏิบัติ   

ที่กล่าวมานั้นมีหลายอย่าง เช่น การปฏิบัติโดยการเขียนตอบ การปฏิบัติโดยสร้างสถานการณ์จ าลอง      

การวัดผลโดยการปฏิบัติจริง การจ าแนกและการก าหนดงาน ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการปฏิบัติวิชานาฏศิลป์

ไทย ควรปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองและให้เขียนตอบเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ   

ในการปฏิบัติท่าร า จึงวัดความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้ 
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 2.4.3  หลักการวัดผลการปฏิบัติ 
                  หลักการวัดผลการปฏิบัตินั้นได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

          ส.วาสนา ประวาลพฤกษ ์ ได้กล่าวถึงหลักการในการวัดผลการปฏิบัติว่าในการวัดผลการ

ปฏิบัติต้องวัดใน 2 ประการ คือ วิธีการ ( procedures ) และผลงาน ( products )  ดังนี้ 

           1.  การวัดวิธีการ เป็นการวัดที่ครูจะต้องใช้เวลาและใช้เทคนิคการสังเกตด้วย

โดยตั้งจุดมุ่งหมายว่าเราจะดูอะไรบ้างโดยเน้นประสิทธิภาพและความแม่นย า ของการด าเนินงานพ่ึงระลึก

อยู่เสมอว่าเมื่อจะวัดเกี่ยวกับการด าเนินงานนั้นผู้ประเมินจะต้องให้ผู้ถูกประเมินอยู่ในสภาวะที่เป็น

ธรรมชาติที่สุด 

           2.  การวัดผลงาน งานแต่ละชนิดจะต้องมีเกณฑ์ในการประเมินต่างกันซึ่ง

จะต้องมีมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ยอมรับในระดับหนึ่งๆ เช่น การท าเค้ก อาจจะดูความนิ่ม ความฟูของเค้ก 

เป็นต้น (ประวาลพฤกษ์ ส' ว', 2533) 

          เผียน ไชยศร  ได้เสนอแนะว่าการวัดผลการปฏิบัติจะพิจารณาตั้งแต่ขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติ 

และขั้นผลงาน การวัดผลจากขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและความมุ่งหมายในการสอนและการฝึกปฏิบัติ

นั้น ๆ จึงจ าเป็นต้องวัดให้ครอบคลุม (ไชยศร, 2531) 

          สุนทร พานิชกุล  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการในการวัดผลการปฏิบัติว่าในการสอบ

วัดการปฏิบัตินั้นครูควรวัดผลงานของนักเรียนทุก ๆขั้น แล้วเก็บคะแนนไว้ก่อนการประเมินผลครูต้อง

ก าหนดหลักการของงานไว้เลยว่า งานนั้นมีขั้นตอนใดที่ส าคัญ ควรเน้นให้ผู้เรียนทุกคนท าให้ถูกวิธี        

และแจ้งให้ทราบว่าผลงานที่ท าถูกวิธีจะเป็นอย่างไร และท าไม่ถูกวิธีจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อผลงานแต่     

ละกลุ่มออกมาต่างกัน ครูต้องบอกได้ว่าผลงานของกลุ่มใดใกล้เคียงมาตรฐานมากที่สุด เพราะเหตุใด          

การวัดผลทักษะการปฏิบัติควรวัดใน 3 หัวข้อดังนี้ 

           1.  วิธีการปฏิบัติงาน   (procedure and process )  เป็นกระบวนการของ

การท างานตามขั้นตอน ผู้ประเมินผลต้องสังเกตการปฏิบัติงานตั้งแต่ขั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้      

การท าความสะอาด ปอก หั่น สับ เตรียมเครื่องปรุง พิจารณาการท างานเป็นขั้นๆ ท่านใดท าไม่ถูกต้อง           

ก็ให้ค าแนะน าแก้ไขทันที 
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           2.  ผลผลิต   (product )  คือผลงานส าเร็จรูป ควรพิจารณาในด้านปริมาณ 

และคุณภาพสิ่งที่ผลิตนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน หรือตามข้อก าหนดที่วางไว้หรือไม่เพียงใด 

            3.  ผู้ปฏิบัติงาน   (person )  ผู้ปฏิบัติงานมีกิจนิสัย หรือบุคลิกในการท างานอย่างไร 

เช่น รักษาความสะอาด  ตั้งใจท างาน ท างานถูกต้องรวดเร็ว รู้จักแก้ปัญหาตัดสินใจได้ รับผิดชอบ ร่วมมือกับ

ผู้อื่นได้ (พานิชกุล, 2531)  

 

  จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปหลักในการวัดผลการปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของงาน และความมุ่งหมายในการสอนหรือการสอบเรื่องนั้น ๆ เช่น วัดในขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติ ผลงาน 

และขั้นจิตพิสัย ผู้ปฏิบัติงาน  แต่ในการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ใช้แบบสังเกตวัดทักษะการปฏิบัติวิชา

นาฏศิลป์ไทยวัดทั้ง  3  ด้าน คือ  ด้านพุทธิพิสัย  ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 

 

 2.4.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดการปฏิบัติ 
  เครื่องมือวัดผลแต่ละประเภทให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามผลการเรียนการสอนต่างกัน          

ซึ่งจะช่วยให้ได้ครบทุกด้าน  จึงสามารถท่ีจะน าไปวินิจฉัยความบกพร่องของนักเรียนเพ่ือแก้ปัญหาต่อไปได้

หรือประเมินผลได้ถูกต้อง มีนักการศึกษาหลายท่านได้พูดถึงเครื่องมือในการวัดผล เช่น   

  สมศักดิ์ สินธุระเวชช์  ได้กล่าวถึงเครื่องมือด้านต่าง ๆ ประกอบการสังเกต ดังนี้  

   1.  แบบส ารวจรายการ (checklist) ประกอบด้วยรายการที่แสดงขั้นตอนการ

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ หรือพฤติกรรมที่ผู้สังเกตบันทึกเมื่อเห็นว่ารายการนั้น ๆเกิดขึ้น (checklist) นี้

เพียงแต่ให้ผู้สังเกตทราบว่า การกระท าหรือพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นตามรายการที่ก าหนดไว้หรือไม่

เท่านั้น   

   2.  มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า

มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียน หรือทักษะความสามารถกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ก่อนแล้วว่า

ระดับสูง กลาง ต่ า หมายถึงพฤติกรรมอะไร  หรือต้องการมีทักษะความสามารถอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้ง

ไว้ในใจจึงเสมือนกับจัดต าแหน่งนักเรียนลงบนมาตราคงที่ตายตัวที่มีอยู่ก่อนแล้ว  ระดับของมาตราส่วน

ประมาณค่ามีท้ังแบบ 3,5,7 แบ่งเป็น 3 ชนิด   
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              2.1  มาตราส่วนประมาณค่าแบบตัวเลข  ( numerical rating scale )  

             2.2  มาตราส่วนประมาณค่าแบบพรรณนา  ( descriptive rating scale ) 

              2.3  มาตราส่วนประมาณค่าแบบกราฟ  ( graphic rating scale ) 

          3.  การจัดอันดับ (ranking ) เป็นวิธีการที่จะเรียงล าดับนักเรียนในคุณสมบัติหนึ่งๆ 

ตามที่ก าหนดให้ ซึ่งสามารถจะใช้ในการวัดวิธีการหรือผลงานก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ในการวัดผลมากกว่า

การจัดอันดับจะมีความเชื่อม่ันสูงขึ้น  

          4.  มาตราวัดผลงาน ( product scale ) คือมาตราประมาณค่า  ( rating scale ) ชนิด

หนึ่งโดยจัดผลงานตามระดับคุณภาพ อาจจะแบ่งคุณภาพผลงานออกเป็น 4 ระดับ หรือมากกว่านั้น  

มาตราชนิดนี้สร้างง่าย เวลาใช้จะตัดสินผลงานในเชิงเส้นตรงโดยก าหนดผลงานของนักเรียนมาเปรียบกับ

ผลงานที่ก าหนดไว้แล้ว   

          5.  การเปรียบเทียบเป็นคู่ ( pair comparisons ) เป็นแบบที่สามารถจัดอันดับได้

เที่ยงตรงเพราะผู้จัดอันดับจะต้องเปรียบเทียบนักเรียนเป็นคู่ โดยท าเป็นตาราง 2 ทางเปรียบเทียบคนแรก

ในแนวยืนกับทุกคนในแถวนอน (ยกเว้นตัวเอง) วิธีเปรียบเทียบควรพิจารณาทีละเรื่อง  

          6.  Anecdotal records ระเบียบพฤตกิารณ์จะใช้เมื่อไม่สามารถให้ค านิยามคุณลักษณะ

ของการท างานได้ ซึ่งมีลักษณะดังกล่าวจะท าให้ไม่สามารถสร้างแบบส ารวจรายการ และแบบจัดอันดับ

คุณภาพได้ ( anecdotal records ) ใช้ได้ดีในวิชาศิลปศึกษา พลศึกษา สังคมศึกษา คหกรรม ผู้สังเกต

จะต้องบันทึกการสังเกตด้านภาษาของตัวเอง ข้อเสียใช้เวลามากและเขียนยาก (สินธุระเวชช์, 2530)  
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  สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์  ได้กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการปฏิบัติ ดังนี้ 

          1.  มาตราประเมินค่า (rating scale ) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติ 

คือ  วัดกระบวนการ( process ) และผลงานที่ได้จากการปฏิบัติ  ( product ) มาตราประเมินค่าที่นิยมใช้

กันมี 3  ชนิด คือ  

              1.1  มาตราประเมินค่าแบบตัวเลข  ( numerical rating scale ) เป็นมาตรา

วัดที่ใช้ตัวเลขแทนระดับของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมอาจเป็น 3,4 หรือ 5 ระดับ   

              1.2  มาตราประเมินค่าแบบกราฟฟิก ( graphic rating scale ) เป็นมาตราวัด

ในแนวนอนโดยแบ่งเป็นช่วงแสดงถึงระดับความเข้มหรือความถ่ีของพฤติกรรม 

              1.3  มาตราประเมินค่าแบบบรรยาย (descriptive graphic rating scale )       

เป็นมาตราวัดที่แบ่งเป็นช่วงตามแนวนอนเช่นเดียวกับแบบกราฟิกแต่มีค าบรรยายบอกลักษณะของ

พฤติกรรมในแต่ละระดับไว้ว่าเป็นอย่างไร นอกจากนี้จะจัดที่ว่างท้ายข้อส าหรับออกความเห็น หรืออธิบาย

เพ่ิมเติม (comment) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินในข้อนั้น   

          2.  แบบตรวจสอบรายการหรือตรวจสอบพฤติกรรม (check List) เป็นเครื่องมือส าหรับ

วัดกระบวนการ ผลงานหรือคุณลักษณะด้านจิตพิสัยได้เช่นเดียวกับมาตราประเมินค่า ( rating scale)แต่

แตกต่างกันตรงที่มาตราประเมินค่าจะบอกให้ทราบระดับพฤติกรรมว่ามีมากน้อยเพียงไรแต่แบบ

ตรวจสอบรายการจะบอกให้ทราบแต่เพียงว่านักเรียนมีหรือไม่มี ผ่านหรือไม่ผ่านปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติใน

รายการหรือพฤติกรรมที่ก าหนด (ลิ้มบริบูรณ์, 8) 

          ชวาล แพรัตกุล  ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการปฏิบัติที่กล่าวมาข้างต้นมีหลายชนิด    

เช่น แบบสังเกต แบบตรวจสอบรายการ แบบจัดอันดับคุณภาพ เป็นต้น ถ้าต้องการจะทราบระดับ

ความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคลว่าอยู่ในระดับสูงหรือต่ าเพียงใดก็สามารถกระท าได้ โดยใช้เกณฑ์

ปกติในรูปแบบต่าง ๆ  หากใช้เกณฑ์ปกติในรูปคะแนนทีก็จะทราบระดับความสามารถของนักเรียนได้โดย

น าคะแนนทีน่ักเรียนสอบได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังนี้  
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             ตั้งแต่ T65 และสูงกว่า     แปลว่า   มีความสามารถสูงมาก  

            ตั้งแต่  T55-T65               แปลว่า   มีความสามารถสูง  

             ตั้งแต่ T45-T55              แปลว่า   มีความสามารถปานกลาง  

             (เฉพาะ T50)                     แปลว่า   มีความสามารถในระดับปานกลาง  

        ของกลุ่ม  

             ตั้งแต่ T35-T45                แปลว่า   มีความสามารถต่ า  

            ตั้งแต่ T35 และต่ ากว่า     แปลว่า   มีความสามารถต่ ามาก     

        ถ้าผู้ที่ได้คะแนนตรงจุดแบ่งพอดีคือตั้งแต่ T35,T45,T55 และ T65 ให้เลื่อนขั้นไปอยู่กลุ่มถัดไป

เสมอ (แพรัตนกุล, 2520)  

          จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปลักษณะของเครื่องมือที่ใช้

ประกอบการสังเกตเพ่ือวัดผลงานการปฏิบัติมีลักษณะดังนี้ 

           1.  การสังเกต  

           2. แบบตรวจสอบรายการ ( check list ) ผู้สังเกตพิจารณาว่านักเรียนปฏิบัติหรือไม่

ปฏิบัติหรือการเตรียมความพร้อมหรือไม่  

          3. แบบมาตราส่วนประมาณค่า  ( rating scale ) ผู้สังเกตพิจารณาผลงานทีละด้านตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนดเอาไว้ว่านักเรียนผ่านระดับใดอาจจะมีตั้งแต่ 1,2,3 ระดับข้ึนไป   

          4. การเรียงอันดับ ( ranking ) ผู้สังเกตน าคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติการร า

ของนักเรียนมาเรียงอันดับคุณภาพตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ดีที่สุดไปหาที่ไม่ดี แล้วให้คะแนนตามอันดับ

คุณภาพ   
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  จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติ         

โดยธรรมชาติเนื้อหาวิชานาฏศิลป์ไทยทุกเนื้อหาวิชาที่ผู้เรียนต้องศึกษาเรียนรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้     

ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติควบคู่ไปด้วยกัน แต่จะเน้นหนักไปทางการปฏิบัติ ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการ

พัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติวิชานาฏศิลป์ไทย ควรใช้เครื่องมือประกอบการสังเกต ได้แก่ มาตราส่วน

ประมาณค่า นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยใช้แบบทดสอบปรนัย           

4  ตัวเลือกประกอบการพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติการร า 

 2.4.5  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดการปฏิบัติ  
          ในการสร้างเครื่องมือวัดการปฏิบัติมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงขั้นตอนในการ

สร้างไว้ดังนี้   

          นุชวนา เหลืองอังกูร  ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างแบบวัดผลงานการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

         1. ศึกษาวิเคราะห์งานและเขียนข้อรายการ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้  

             1.1  วิเคราะห์งานและเลือกงานที่เป็นตัวแทนขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาถึงทักษะ                

และความสามารถที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้น ถ้าเป็นแบบวัดการปฏิบัติที่ใช้วัดผลในการฝึกงาน จ าเป็นที่

ต้องศึกษาจุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในหลักสูตรและศึกษารายละเอียดของงานที่มุ่งให้ผู้เรียนฝึก  ในการคัดเลือก

งานที่เป็นตัวแทน ในการทดสอบนั้นจะต้องค านึงถึงเรื่องเวลาวัสดุที่ใช้ในการด าเนินการสอบ เนื่องจากการ

วัดผลภาคปฏิบัติต้องใช้การสังเกต ดังนั้นทักษะที่มุ่งวัดควรเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ในขณะสอบวัด และควร

เป็นทักษะที่ยากๆมากกว่าทักษะที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตร  

             1.2  ก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะวัดโดยทั่ว ๆไปจะประกอบด้วยขั้นเตรียม              

ขั้นปฏิบัติงาน ผลงาน และเวลา บางงานอาจวัดการจัดเก็บเครื่องมือด้วย  

             1.3  เขียนข้อรายการ ขั้นตอนนี้ระบุรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนย่อย  เช่น ขั้นเตรียมใช้

อุปกรณ์อะไรบ้าง ขั้นปฏิบัติอะไรบ้าง ผลงานพิจารณาอะไรบ้าง และเวลาในการปฏิบัติควรเป็นเท่าไร  

             1.4  ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลท าให้การปฏิบัติงานนั้นมีคุณภาพแตกต่างกัน  
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             1.5  จัดรูปแบบเครื่องมือ ท าการเลือกลักษณะของแบบเครื่องมือว่าแต่ละตอนจะมี

ลักษณะเช่นไร โดยในแต่ละฉบับไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบเดียวกันตลอด เช่น ตัวอย่างแบบวัดผลงานการ

ปฏิบัติ เรื่องการดองไข่เค็ม ลักษณะดังนี้  

                การเตรียมงาน  แบบตรวจสอบรายการ  

               การปฏิบัติ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

                ผลงาน   แบบตรวจสอบรายการ 

                เวลา   แบบตรวจสอบรายการ  

         2.  ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ภายหลังการเขียนข้อรายการและเลือกลักษณะของแบบวัดแล้วก็ท า

การก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบพฤติกรรม ในการปฏิบัติหรือคุณภาพของงานในลักษณะที่มองเห็นได้วัด

ได้โดยเกณฑ์ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของ "ค า" หรือ "การบรรยายสั้นๆ" ตัวอย่างเช่น   

           "ค า" ได้แก่ 

           - ใช่ ไม่ใช่ 

           - ดีมาก ปานกลาง ต้องปรับปรุง 

           "การบรรยายสั้นๆ" ได้แก่ 
           -ไข่เค็มที่เนื้อไข่แดงเป็นสีเดิม  
        3.  ก าหนดคะแนนหรือให้น้ าหนัก ซึ่งอาจท าเป็น 2 ขั้นตอน คือ  

            3.1  ก าหนดคะแนนส าหรับแต่ละส่วนเช่นในเรื่องการดองไข่เค็ม  

                การเตรียมงานน้ าหนักคะแนนเป็นร้อยละ 20   

               การปฏิบัติงานน้ าหนักคะแนนเป็นร้อยละ 40  

                ผลงานน้ าหนักคะแนนเป็นร้อยละ 30  

                เวลาน้ าหนักคะแนนเป็นร้อยละ 10  
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            3.2  ก าหนดน้ าหนักส าหรับแต่ละข้อรายการ โดยให้น้ าหนักของทุก ๆ ข้อในขั้นตอนหนึ่งๆ 

รวมกันเท่ากับสัดส่วนคะแนน ในขั้นที่ 3.1 ทั้งนี้โดยค านึงถึงความยากของงาน และความส าคัญของ

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ  

         4.  จัดรูปแบบเครื่องมือ เรียบเรียงข้อรายการต่าง ๆ ตามขั้นตอนก าหนดเกณฑ์และน้ าหนักหรือ

คะแนนเข้าเป็นหมวดหมู่ จัดรูปแบบให้สะดวกในการใช้ พร้อมทั้งก าหนดคะแนนเกณฑ์  (เหลืองอังกูร, 

2536) 

 

 สมศักดิ์ สินธุระเวชช์  ได้กล่าวถึง ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวัดการปฏิบัติไว้ ดังนี้  

          1.  ก าหนดผลการปฏิบัติที่จะท าการวัดให้ชัดเจน โดยก าหนดจุดประสงค์ในการสอนให้

ชัดเจนถ้ายังไม่ชัดเจนจะต้องระบุหรือนิยามการปฏิบัติที่จะท าการวัดเสียก่อน  จุดประสงค์ของการปฏิบัติ

มักจะใช้ค ากริยาดังต่อไปนี้คือ  จ าแนก สร้าง สาธิต เมื่อก าหนดจุดประสงค์ของการปฏิบัติที่จะวัด

เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะต้องก าหนดมาตรฐานของงานที่จะท าในแต่ละอย่าง  ซึ่งจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงระดับ

ที่ยอมรับ เช่น ให้ปรับกล้องจุลทัศน์ตามล าดับขั้นในเวลา 2 นาที    

          2.  การเลือกระดับความเป็นจริงที่เหมาะสม ระดับความเป็นจริงที่จะเลือกใช้แต่ละวิธี   

จะข้ึนอยู่กับสิ่งต่อไปนี้  

              2.1  จุดประสงค์การสอน จะเลือกวิธีการปฏิบัติแบบใดจึงจะเหมาะสม  

              2.2  การจัดอันดับการสอนในแต่ละกระบวนวิชา ต้องการสอนที่จะให้ปฏิบัติ

จริงกับเครื่องมือนั้น ๆ หรือไม่  

              2.3  ขึ้นอยู่กับจ ากัดในเรื่องเวลา ราคาเครื่องใช้ ความยุ่งยากในการด าเนินการ

สอบและการให้คะแนน ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดระดับความเป็นจริง  

              2.4  งานที่จะให้ปฏิบัติจะต้องก าหนดขอบเขตของระดับความเป็นจริงว่ามี

จุดประสงค์ที่จะท าการวัดอะไร  
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          3.  เตรียมวิธีการวัดให้ชัดเจน ในการวัดการปฏิบัติจะต้องอธิบายให้ผู้สอบเข้าใจ

ข้อก าหนดต่าง ๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานจริง ควรจะอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้  

              3.1  วัตถุประสงค์ของการวัด  

              3.2  เครื่องมือและวัสดุที่ใช้  

             3.3  วิธีด าเนินการสอบ  

                3.3.1  เงื่อนไขการใช้เครื่องมือ  

                  3.3.2  ระดับการปฏิบัติที่ต้องการ  

                  3.3.3  ก าหนดเวลา  

               3.3.4  วิธีการให้คะแนน  

            วิธีด าเนินการทดสอบจะต้องเขียนไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะแบบทดสอบที่ผู้สอบจะต้องอ่าน

วิธีการสอบเอง บางครั้งจะต้องแสดงตัวอย่างประกอบด้วย  

          4.  การเตรียมแบบฟอร์มการสังเกตที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติ การประเมินผลการ

ปฏิบัติจะเน้นเกี่ยวกับวิธีการ และผลงานการปฏิบัติ หรือเน้นทั้งสองอย่าง ในการวัดการปฏิบัติงานจึงมีสิ่ง

ที่ควรจะวัด 2 ประการ คือ  

             4.1  ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน จุดมุ่งหมายของการวัด      

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ วิธีการปฏิบัติ และผลงาน  

               4.2  การวัดทางด้านพฤติกรรมของนักเรียน นอกจากต้องการจะรู้ว่านักเรียนคิด

อย่างไร นักเรียนรู้สึกอย่างไร นักเรียนปฏิบัติอย่างไรแล้ว ยังมีพฤติกรรมของนักเรียนบางอย่างที่จะต้องวัด

ด้วย เช่น ขณะอยู่ในห้องเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมอย่างไรมี ความตั้งใจในการท างาน  มีความรับผิดชอบ 

ให้ความร่วมมือ มีความสนใจ มีวินัยในตนเองหรือไม่ (สินธุระเวชช์, 2530) 
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        สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์  ได้เสนอล าดับขั้นการสร้างเครื่องมือวัดการปฏิบัติดังนี้  

          1.  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ คือจุดประสงค์ที่ระบุว่าต้องการให้นักเรียนท าอะไรได้          

เพ่ือประเมินว่านักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ก าหนดหรือไม่ จุดประสงค์การเรียนรู้นี้ผู้สอนดูได้จากคู่มือครู

หรือผู้สอนก าหนดเองจากการพิจารณาว่าเนื้อหานั้นวัดการปฏิบัติอะไรหรือทักษะอะไรบ้าง  

          2.  ก าหนดทักษะของการประเมิน พิจารณาว่าจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นต้องการ

ประเมินในลักษณะใด คือ กระบวนการ หรือผลงาน  

          3.  ก าหนดพฤติกรรม จากการพิจารณาในข้อ 2 น ามาก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัด

ดังนี้ ถ้าเป็นกระบวนการหรือกระบวนการและผลงาน ให้พิจารณาว่ากระบวนการนั้นควรประกอบด้วย

พฤติกรรม หรือล าดับขั้นตอนของการท างานตั้งแต่ข้ันแรกจนถึงขั้นสุดท้าย  

          4.  สร้างเครื่องมือรวบรวมรายการหรือพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 มาสร้างเครื่องมือ

อาจจะเป็นแบบส ารวจพฤติกรรม หรือมาตราประเมินค่า  

          5.  ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล คือก าหนดว่าผู้เรียนจะต้องท าได้แค่ไหนเพียงใดหรือมี

พฤติกรรมใด จึงยอมรับว่านักเรียนมีความสามารถ หรือมีทักษะในเรื่องนั้นเพียงพอแล้ว (ลิ้มบริบูรณ์, 8)        

  จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ     

การวัดการปฏิบัติ จะเห็นว่ามีการสอดคล้องกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  คือการสร้าง

และพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติ จากนั้นผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหา      

และแบบสังเกตวัดทักษะการปฏิบัติท่าร าสร้างเกณฑ์ปกติเพ่ือแปรผลคะแนนล าดับต่อไป  

 

 

 

 

 

  



53 

 

 2.4.6  ความเที่ยงตรงของการวัดการปฏิบัติ 
          ความเที่ยงตรงของเครื่องวัดการปฏิบัติ ได้มีนักการศึกษาหลายท่านกล่าวไว้ ดังนี้ 

        พวงรัตน์ ทวีรัตน์  ได้กล่าวว่า ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวัดความเข้าใจการปฏิบัติขึ้นอยู่กับสิ่ง

ต่อไปนี้ 

           1.  ความชัดเจนของการก าหนดจุดประสงค์ของงาน   

          2.  ความสอดคล้องของการก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการประเมินกับจุดประสงค์ของงาน  

          3.  ผู้ก าหนดงานหรือสถานการณ์ที่จะให้ปฏิบัติต้องมีทักษะในงานนั้น ๆ เป็นอย่างดี   

(ทวีรัตน์, การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์, 2530)       

       ซึ่งสอดคล้องกับ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์  กล่าวว่า ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดความเข้าใจ

การปฏิบัติ เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งที่เป็นดัชนีชี้ให้เห็นว่า ผลที่ได้จากการวัดนั้นคือ คุณสมบัติ

หรือคุณลักษณะที่เราต้องการวัดจริง ในการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ สามารถพิจารณาได้ 

2 แนว คือ วิเคราะห์ภายใต้ตัวแบบทดสอบเอง ได้แก่ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเที่ยงตรงตาม

โครงสร้าง และการวิเคราะห์จากเกณฑ์ภายนอก ได้แก่ การใช้เกณฑ์จากการวัดคุณลักษณะนั้นด้วยการวัด

วิธีอ่ืน หรือแบบวัดอื่น ๆ (ความเที่ยงตรงตามสภาพ) และการใช้เกณฑ์ผลส าเร็จในอนาคต (ความเท่ียงตรง

ตามพยากรณ์) นอกจากนั้นยังมีความเที่ยงตรงแบบอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนแต่อยู่ในเงื่อนไขของเกณฑ์

ทั้งสอง เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง (ประวาลพฤกษ์ ส' ว', 2533)  

        สุนันท์ ศลโกสุม  กล่าวว่า แบบทดสอบวัดความเข้าใจการปฏิบัติจะมีความเที่ยงตรงได้มากข้ึน ถ้า

ผู้ท าการประเมินได้ก าหนดสิ่งต่อไปนี้  

          1.  จุดประสงค์ของงานหรือจุดประสงค์ของการทดสอบการปฏิบัติ   

           2.  การก าหนดคุณลักษณะที่ต้องประเมินให้ตรงกับจุดประสงค์  

           3.  ผู้ก าหนดงานหรือสถานการณ์ให้แก่ผู้ถูกประเมิน ต้องมีทักษะในการวางเงื่อนไขและ

ก าหนดสถานการณ์ให้เป็นการกระท าที่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการที่ตรงกับจุดประสงค์ท่ีก าหนด  (ศลโกสุม, 

2536)               
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          จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด

การปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าเครื่องมือวัดการปฏิบัติมีความเท่ียงตรงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการก าหนดจุดประสงค์

ของงานหรือสิ่งที่จะวัด มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของงานที่ก าหนดมากน้อยเพียงใร ดังนั้น ผู้วิจัยได้

หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวัดการปฏิบัติ โดยให้ผู้ช านาญการตรวจสอบ    และความ

เที่ยงตรงเชิงสภาพโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนที่ได้วัดจากการวัดด้วย

เครื่องมือการปฏิบัติที่ผู้วิจัยสร้างกับเกรดเฉลี่ยวิชานาฏศิลป์ไทย 5 ภาคเรียน 

 2.4.7  ความเชื่อมั่นของการวัดการปฏิบัติ 
          ความเชื่อมั่นของเครื่องวัดการปฏิบัติ ได้มีนักการศึกษากล่าวไว้หลายท่าน ดังนี้ 

          สุนันท์ ศลโกสุม  กล่าวว่า การทดสอบการปฏิบัติที่มีความซับซ้อนกว่าการทดสอบ โดย

ใช้กระดาษดินสอ เพราะการวัดผลการปฏิบัติจะได้ข้อมูลที่เป็นทั้งผลผลิต และวิธีการความเชื่อมั่นได้  

เครื่องมือการปฏิบัติจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ก าหนดด้วย ดังนั้นผู้ให้คะแนนจะต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ 

ด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้วางเงื่อนไขและสถานการณ์จะต้องก าหนดสถานการณ์ท่ีมีขอบเขตชัดเจน และก าหนด

เงื่อนไขไว้เป็นรายข้อ นั่นคือควรก าหนดในเรื่องต่อไปนี้   

          1.  งานนั้นจะต้องใช้ส่วนประกอบใดบ้างในการผลิต  

          2.  ก าหนดการให้คะแนนในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน  

          3.  เครื่องมือในการท างาน  

          4.  เวลาในการปฏิบัติงาน  

          5.  ลักษณะของงานที่เป็นมาตรฐาน (ศลโกสุม, 2536) 
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         ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์  กล่าวว่า ความเชื่อมั่นของการวัดการปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับสิ่งต่าง  ๆ 

ดังต่อไปนี้  

          1. ความคงเส้นคงวาของผู้สอบ  

          2. ความคงเส้นคงวาของการให้คะแนน  

          3. ความแปรผัน (ความแตกต่าง) ในการด าเนินการสอบ 

          4. การเลือกกลุ่มตัวอย่างของข้อสอบ (ประวาลพฤกษ์ ส' ว', 2533)   

 สมใจ  สิทธิชัย ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติ  วิชาศิลปศึกษาหน่วยการเขียนภาพ  

ระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 กลุ่มตัวอย่างประชากร

ที่ใช้ในการวิจัยมี 3 กลุ่มคือ 

          1.  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยนักวิชาการด้านศิลปศึกษา 2 คน นักวัดผลประเมินผล     

2 คน  ครูศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา 2 คน   

           2.  กลุ่มครูศิลปศึกษาผู้ทดลองใช้เกณฑ์การประเมินผู้วิจัยได้สร้างข้ึน 6 คน 

          3.  กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตร จ านวน 

231 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมด้านกระบวนการในการ

ปฏิบัติงานและด้านลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน แบบตรวจผลงานวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์

เนื้อหาและการวิเคราะห์ค่าสถิติแบบบรรยาย  

         ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติวิชาศิลปศึกษา หน่วยการเขียนภาพ ระบายสี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรประถมศึกษา 2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2533) มีกรอบ

โครงสร้างของการประเมิน 4 ด้าน ซึ่งเครื่องมือการประเมินและน้ าหนักคะแนนของการประเมินแต่       

ละด้านมี ดังต่อไปนี้  
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          1.  กรอบโครงสร้างด้านความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการเขียนภาพระบายสี

เครื่องมือในการประเมิน คือ แบบทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการเขียนภาพระบายสี

มีน้ าหนักคะแนนของการประเมินร้อยละ 15   

          2.  กรอบโครงสร้างด้านกระบวนการในการปฏิบัติงานการเขียนภาพระบายสี เครื่องมือ

ในการประเมิน คือ แบบสังเกตพฤติกรรมด้านกระบวนการในการปฏิบัติงานการเขียนภาพระบายสี         

มีน้ าหนักคะแนนของการประเมินร้อยละ 30  

          3.  กรอบโครงสร้างด้านผลงานภาพเขียนระบายสี เครื่องมือในการประเมิน คือ แบบ

ตรวจผลงานภาพเขียนระบายสี มีน้ าหนักคะแนนของการประเมินร้อยละ 35  

          4.  กรอบโครงสร้างด้านลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานการเขียนภาพระบายสี เครื่องมือ

ในการประเมิน คือ  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานการเขียนภาพระบายสี        

มีน้ าหนักคะแนนของการประเมินร้อยละ 20 (สิทธิชัย, 2535)  

          จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปการประกันความเชื่อมั่น             

ของเครื่องมือวัดในข้อ 1 และ 2 นั้นสามารถตรวจสอบด้วยวิธีการทางสถิติ ส่วนในข้อ 3 และ 4 นั้น       

สามารถควบคุมได้ด้วยมาตรฐานของการด าเนินการสอบกล่าวคือในข้อ 3  ความแปรผันในการด าเนินการ

สอบการปฏิบัติ  ซึ่งไม่สามารถจะด าเนินการสอบนักเรียนได้พร้อมกันหมดในเวลาเดียวกันนั้น   

ผู้ด าเนินการสอบจะต้องปฏิบัติตามวิธีการด าเนินการสอบอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน ไม่มีการอธิบาย

เพ่ิมเติมมากกว่าที่ก าหนดไว้  ส่วนในลักษณะข้อที่ 4 ได้แก่  การด าเนินการสอบที่มีงานให้ผู้สอบปฏิบัติ

แตกต่างกันในการก าหนดงานที่แตกต่างกันนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ก าหนดโดยตรง (ซึ่งจะต้องเป็น

ครูผู้สอนหรือเป็นผู้ช านาญในเนื้อหานั้น ๆ)  ที่จะพิจารณาว่างานที่ก าหนดให้แตกต่างกันนั้นมีความเท่า

เทียมกัน ( paralle ) ในการวัดการปฏิบัติของผู้เรียน  
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 2.4.8  ข้อดีและข้อจ ากัดของเครื่องมือวัดการปฏิบัติ   
            การวัดผลการปฏิบัติมีข้อดีและข้อเสียดังที่ 

          เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ ได้กล่าวถึง ประโยชน์และข้อจ ากัดของเครื่องมือวัดการปฏิบัติดังนี้ 

          1.  ข้อดีของแบบวัดการปฏิบัติ   

             1.1  ช่วยวางแผนและจัดหาแนวทางการประเมินความสามารถในการท างานของ

นักเรียน อย่างเป็นปรนัย เชื่อมั่น และเที่ยงตรง  

             1.2  ช่วยเตรียมการวิเคราะห์ การวัดขีดความสามารถในการท างานของนักเรียนในส่วน

ที่เป็นทักษะหรือการกระท า  

             1.3  ช่วยพยากรณ์ผลของการน าความรู้ไปใช้ของนักเรียน 

2.  ข้อจ ากัดของแบบวัดการปฏิบัติ  

             2.1  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลา สถานการณ์ หรือข้อสอบแต่ละงานไม่ควรใช้เวลามากนัก   

               2.2  ข้อจ ากัดในเรื่องการสังเกตเป็นกลุ่ม (ผู้ด าเนินการสอบ 1 คน ควรด าเนินการสอบ        

กับผู้เข้าสอบจ านวน 2-6 คนหรือด าเนินการสอบกับผู้เข้าสอบเพียง 1 คน ได้ยิ่ง (โฆวาสินธุ์, 2529)  

  เทียนพร รังสีอนุวัตรกูร  ได้สร้างแบบทดสอบภาคปฏิบัติหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 

เครื่องมือที่สร้างขึ้นมี 2 แบบ คือ  แบบประเมินพฤติกรรมจ านวน 1 ฉบับ และแบบทดสอบวัดความรู้

ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติจ านวน 1 ฉบับ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2531 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 4  ที่เลือกเรียนวิชางานปฏิบัติอาหารจ านวน 

70 คนโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ใช้วัดพฤติกรรมในการปฏิบัติอาหารด้วยแบบประเมิน

พฤติกรรมจ านวน 35 คนและกลุ่มที่  2 ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ภาคปฏิบัติจ านวน   35  คน                  

ซึ่งได้ตรวจสอบความเที่ยงตรง   เชิงเนื้อหาแบบทดสอบวัดความรู้ภาคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

และหาค่าเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความรู้ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์คสัน 20 ( KR-20 ) และหาความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบประเมินพฤติกรรม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง

พฤติกรรม  ที่สังเกตกับแบบสังเกตและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดพฤติกรรม  โดยใช้สูตรวิธีหา
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สัมประสิทธิ์แอลฟาและหาค่าความเชื่อมั่นของผู้ตรวจให้คะแนน 2 คนโดยใช้สูตรของสก๊อต ผลการวิจัย

พบว่า  

          1.  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความรู้ในการทดลองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีค่า

เท่ากับ 0.7532 และ 0.8147 ตามล าดับ  

          2.  ความเชื่อมั่นของแบบวัดพฤติกรรมในการทดลองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีค่าเท่ากับ 

0.7401 และ 0.7543 ตามล าดับ  

              3.  ความเชื่อมั่นของผู้ตรวจให้คะแนน 3 คนในการทดลองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีค่า

เท่ากับ 0.83 และ 0.90 ตามล าดับ (รังสีอนุวัตรกูร, 2532)  

        จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปข้อดีและข้อจ ากัดของเครื่องมือวัดการ

ปฏิบัติข้อดีและข้อจ ากัดของเครื่องมือวัดการปฏิบัตินั้น แบบทดสอบ  ข้อสอบทุกข้อมีค่าอ านาจจ าแนก

แบบทดสอบมีค่าความเท่ียงตรงข้อสอบมีค่าความเที่ยงจากผู้ประเมิน 

2.5  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.5.1 ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

  เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับคอมพิวเตอร์  มาใช้ในการเรียนการสอนของครูเพ่ือความ

สะดวกและสามารถดึงดูดความสนใจให้กับผู้เรียน  สนใจในการเรียนในรายวิชานั้น ๆโดยกล่าวถึง 

ความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะ ประเภท ขั้นตอน การประยุกต์ใช้ และประโยชน์ ดังนี้ 

    ยืน  ภู่วรรณ  ได้ให้ความหมายคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์     

ที่ได้น าเนื้อหาวิชาและล าดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว้ คอมพิวเตอร์ช่วยน าบทเรียนที่เตรียมไว้อย่างเป็น

ระบบมาเสนอในรูปแบบที่เหมาสมส าหรับนักเรียนแต่ละคน  คนส่วนใหญ่มักรู้จักคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    

ในชื่อของ CAI (อ่านว่า ซี-เอ-ไอ) ซึ่งย่อมาจากค้าในภาษาอังกฤษว่า Computer-Assisted หรือ-Aided 

Instruction คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง      

ซ่ึงใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ 

กราฟ ภาพเคลื่ อน ไหว  วี ดี ทั ศน์ และ เสี ย ง  เ พ่ือถ่ ายทอด เนื้ อหาบทเรี ยนหรื อองค์ ความรู้                             

ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด โดยที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะน าเสนอเนื้อหา              
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ทีละหน้าจอภาพโดยเนื้อหาความรู้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะได้รับ การถ่ายทอดในลักษณะที่แตกต่างกัน

ออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและโครงสร้างของเนื้อหาโดยมีเ ป้าหมายส าคัญก็คือ การได้มา               

ซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการ       

ที่จะเรียนรู้  (ภู่วรรณ, 2529)  

     วิจารณ์ สงกรานต์ กล่าวว่า คนส่วนใหญ่มักรู้จักคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในชื่อของ CAI 

(อ่านว่า ซี-เอ-ไอ) ซึ่งย่อมาจากค้าในภาษาอังกฤษว่า Computer-Assisted หรือ-Aided Instruction 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) หมายถึงสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งซ่ึงใช้ความสามารถ

ของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ 

ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์และเสียงเพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับ

การสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด โดยที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะน าเสนอเนื้อหาทีละหน้าจอภาพ        

โดยเนื้อหาความรู้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะได้รับการถ่ายทอดในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับธรรมชาติและโครงสร้างของเนื้อหาโดยมีเป้าหมายส าคัญก็ คือ การได้มาซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        

ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วย

สอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษา ในลักษณะตัวต่อตัวซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพันธ์

หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ (feedback) อย่างสม่ าเสมอกับเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ 

ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียน นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นสื่อที่สามารถ

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบความ

เข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้สอนจะสามารถ น าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปช่วยการสอนของตนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุนว่า ผู้เรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียน

จะใช้เวลาเพียงสองในสามของผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีที่สอนตามปกติ  ในขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถน้า

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการเรียนด้วยตนเองโดยปราศจากข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่          

ในการศึกษา โดยเฉพาะผู้เรียนที่เรียนอ่อนสามารถใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียน

เพ่ิมเติมนอกเวลาได ้(สงกรานต,์ 2542)  
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 สราญ ปริสุทธิกุล ได้ให้ความหมายคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า การน าเอาคอมพิวเตอร์
มาช่วยในกระบวนการเรียนการสอน โดยมีโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาขึ้นส าหรับเนื้อหานั้น ๆ                      โดย
ผู้พัฒนาโปรแกรม หรือผู้สร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ออกแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมเข้าไปในกิจกรรม
การเรียนโดยน าทฤษฎีทางด้นจิตวิทยาเข้ามาประยุกต์ และมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับ
ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลจนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน 
(ปริสุทธิกุล, 2558) 
    สมศักดิ์ จีวัฒนา  ได้กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือซีเอไอ คือ การน าคอมพิวเตอร์

มาใช้ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้น าเนื้อหาวิชาที่เป็นทั้งตัวหนังสือและภาพกราฟิก แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ และล าดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว้ และคอมพิวเตอร์จะช่วยน าบทเรียนที่เตรี ยมไว้อย่าง

เป็นระบบมาน าเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม โดยสามารถถามค าถามและรับค าตอบจากผู้เรียน ตรวจหา

ค าตอบ และยังแสดงผลการเรียนในรูปของข้อมูลป้อนกลับ เป็นการเรียนแบบโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับ

คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการน าเอาสมรรถนะ และศักยภาพของคอมพิวเตอร์ที่ เหนือกว่าสื่อ อ่ื น ๆ               

มาเสริมประสิทธิภาพการสอนแทนการสอนของครู (จีวัฒนา, 2542) 

 

 2.5.2  องค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    องค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีผู้สร้างโปรแกรมในการช่วยสอน   

ที่หลากหลาย และมีวิธีการใส่ข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายดังนี้ 

  ญาติกานต์  พิมพิไสย  กล่าวว่า โดยทั่ ว ไปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะ                   

มีองค์ประกอบหลักที่คล้ายคลึงกัน คือ  ประกอบไปด้วยข้อความภาพนึ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง               

และการเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้  

  1.  ข้อความ อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือ เครื่องหมายเว้นวรรค ที่มีแบบหลากหลาย       

มีความแตกต่างกันทั้งตัวพิมพ์ ( Font ) ขนาด (size) และสี (color) รูปแบบของตัวสอนแต่ละแบบ       

ยังสามารถส่งเสริมหรือเป็นข้อจ ากัดในการแสดงข้อความได้ ดังนั้นการน าเสนอเนื้อหายังไม่สามารถยึดติด

กับรูปแบบของตัวอักษรใด ๆ เพราะตัวอักษรแบบหนึ่งอาจสมในการใช้เป็นหัวเรื่อง ในขณะที่อีกแบบหนึ่ง

สามารถใช้อธิบายเนื้อหาได้อย่างดี เพราะมีความชัดเจนอ่านง่ายไม่ต้องใช้สายตามาก ส่วนขนาดของ

ตัวอักษรจะสามารถเลือกใช้เพื่อเขียนหัวเรื่อง และเนื้อหาให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน  
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  2.  เสียง เสียงที่เราใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มี 3 ชนิด คือ เสียงพูด (Voice) เสียงดนตรี 

(Music) และเสียงประกอบ (sound effect) เสียง พูดอาจเป็นเสียงการบรรยาย หรือเสียงจากการสนทนา

ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเสียงดนตรีจะเป็นท่วงท านองของเสียงดนตรีต่าง  ๆ และ    เสียง

ประกอบก็คือ เสียงพิเศษที่เพ่ิมเติมเข้ามา เช่น เสียงรถยนต์ เสียงร้องของแมว เป็นต้น ในการเรียนรู้จาก

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อาศัยเสียงช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น อย่างเช่น เมื่อจะสอน

เกี่ยวกับลักษณะของการวิ่งของเสือ ถ้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีภาพเคลื่อนไหวของเสือพร้อม     

ค าบรรยายบนจอภาพ ผู้เรียนจะไม่สามารถใช้สายตามองภาพเคลื่อนไหวและค าบรรยายได้ในเวลา

เดียวกันแต่ถ้าปรับให้มีภาพเคลื่อนไหวของเสือ และใช้เสียงบรรยายพร้อมกับเสียงประกอบแทนก็จะช่วย

ให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่น าเสนอได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

   3.  ภาพนิ่ง คือ ภาพถ่าย ภาพลายเส้น ซึ่งภาพนิ่งอาจจะเป็นภาพขาวด าหรือสีอ่ืน  ๆ      

ก็ได้ อาจมี  2 มิติ หรือ 3 มิติ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่. ส่วนขนาด      

ของภาพนิ่งก็อาจจะมีขนาดใหญ่เต็มจอ หรือมีขนาดเล็กกว่านั้น ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีภาพนิ่ง

เป็นองค์ประกอบส าคัญ เพราะมนุษย์ได้รับอิทธิพลมาจากการรับรู้ ด้วยภาพ เป็นอย่างดี เมื่อครูต้อง

ออกแบบบทเรียนด้วยตนเอง ครูอาจใช้เครื่องมือช่วยวาดในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลา

และไม่จ าเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้มีความช านาญเท่ากับช่างศิลป์ สามารถวาดภาพได้ นอกจากนี้ ในบาง

โปรแกรมยังมีภาพกราฟฟิกให้เรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากแก้ไขรูปพ้ืนฐาน แก้ไขรูปภาพ เคลื่อนย้าย

ภาพและส าเนาภาพได้ แต่ข้อความจ ากัด ประการหนึ่งคือภาพนิ่งใช้หน่วยความจ ามากกว่าข้อมูลที่เป็น

ตัวอักษรหลายเท่า  

  4.  ภาพเคลื่อนไหว ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการเคลื่อนที่ และเคลื่อนไหว             

ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวอักษร หรือถ้าเพียงไม่กี่ภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณลักษณะเด่นที่ช่วยเร้า

ความสนใจของผู้ เรียนได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่ เปลี่ยนต าแหน่งและรูปทรงของภาพ          

และการเคลื่อนที ่( moving ) ที่เปลี่ยนเฉพาะต าแหน่งจอแต่ไม่ได้เปลี่ยนรูปทรงของภาพ  

  5 .   การ เชื่ อมโยงแบบปฏิสั ม พันธ์  คื อการรับรู้ ข้ อมูล เ พ่ิม เติม เป็นตั ว อักษร                   

โดยใช้โปรแกรมเชื่อมโยงที่เรียกว่า Hypermedia ส่วนโปรแกรมเชื่อมโยงที่เรียกว่า Hyper graphic       

จะให้ข้อมูลอธิบายเพ่ิมเติมด้วยภาพวิธีการเช่นนี้ผู้เรียนจะใช้เมาส์ชี้แล้วคลิกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ

หน้าจอ  เช่น  ที่ภาพปุ่ม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือบนตัวอักษร ข้อมูลเพ่ิมเติม จะปรากฏให้เห็น 
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นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังมีลักษณะเด่นที่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)      

เพ่ือตอบสนองหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ทันที แต่ผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควรพิจารณา         

ให้โอกาสผู้เรียนในการตอบผิดซ้ า ๆ อย่างเหมาะสม การให้โอกาสผู้เรียนตอบผิดซ้ า ๆ มากเกินไป          

จะท าให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจ ส่วนการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือเริ่มแรงแกพูดเรียนอาจท าให้ได้โดยใช้ท าอะไร

เอาส้มเมื่อผู้เรียนหรือเลือกค าตอบได้ถูกต้อง แต่ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นกัน (พิมพิไสย, 2555)  

 ซึ่งสอดคล้องกับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง ได้กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ ซีเอไอ 
คือ สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอสื่อประสม      
ต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง การ์ตูน กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดี ทัศน์และเสียง           
เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหา บทเรียน หรือองค์ความรู้ ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด            
(เลาหจรัสแสง, 2541)  
 จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า องค์ประกอบส าคัญของสื่อมักจะมี

องค์ประกอบหลักคล้ายคลึงกัน ได้แก่เนื้อหา เสียงบรรยาย ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว สามารถส่งผล  

ต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในหลายๆด้านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.5.3  ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

  วชิระ  วิชชุวรนันท์  ได้แบ่งเป็นประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ดังนี้ 

  1.  สอนเนื้อหา (Tutorail) เป็นบทเรียนที่น าเสนอเนื้อหาโดยอาศัยหลักของบทเรียน 

โปรแกรมหรือบทเรียนส าเร็จรูป คือน าเนื้อหามาแบ่งเป็นตอนย่อย ๆ น าเสนอเป็นล าดับตามความยากง่าย      

มีค าถามให้ผู้เรียนตอบสนอง และมีข้อมูลย้อนกลับให้ผู้เรียนทราบผลการปฏิบัติในทันที ผู้เรียนจะศึกษาได้

ตามความสามารถของตนเอง 

  2.  ฝึกทักษะ (Drill and Practice) เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ฝึกทักษะเสริมความ

แม่นย าการเรียนรู้ ส่วนใหญ่เป็นการน าเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนผ่านมาแล้วมาสร้างเป็นแบบฝึกหัดในรูป       

เติมค า จับคู่ ถูกผิด หรือเลือกค าตอบอาจสร้างให้อยู่ในรูปของการแข่งขัน เ พ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้น 

เร้าใจ การสร้างควรแยกเป็นชุดตามความยากง่าย ให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามศักยภาพของตนเอง 
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  3.  สถานการณ์จ าลอง (Simulation) เหมาะส าหรับในการฝึกอบรมและการช่วยสอน  

ในลักษณะสนจริง เพราะเนื้อหาบางอย่างไม่สามารถทดลองให้เห็นจริงได้ มีอันตราย ไม่มีเครื่องฝึก

อุปกรณ์ มีราคาแพง หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ กินเวลานาน เมื่อน าเหตุการณ์เหล่านั้นมาสร้างขึ้นเป็น

สถานการณ์จ าลองจะท าให้ผู้เรียนได้ศึกษาภาพเหตุการณ์นั้นได้อย่างละเอียด อีกทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธ์

กับเหตุการณ์ได้เหมือนอยู่ในสถานการณ์จริง เช่น การฝึกนักบิน การผจญภัยในกรณีเรืออับปาง          

การระเบิดของสารเคมี การเดินทางของแสง เป็นต้น 

  4.  เกมการศึกษา (Games) เป็นบทเรียนที่ให้ความรู้ในลักษณะของการแข่งขัน          

กับตนเองหรือกับผู้ อ่ืน มีก าหนดกฎเกณฑ์ในการเล่น สร้างขึ้นมาจากจินตนาการจึงท าให้น่าสนใจ       

รู้สึกสนุก ตื่นเต้นไม่เบื่อหน่าย ในขณะเดียวกันก็จะช่วยพัฒนาความคิดด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนได้เป็นอย่าง

ดี โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาว เช่น เกมเขาวงกต เกมบุกปราสาท เกมการ 

ต่อค า เป็นต้น 

  5.  การสาธิตและการทดลอง (Demonstrations and Laboratory)เป็นบทเรียน          

ที่แสดงเรื่องราวปรากฏการณ์หรือเสนอขั้นตอนการทดลองให้ผู้เรียนได้ศึกษาโดยไม่ต้องปฏิบัติจริง  หรือ    

ให้ผู้เรียนได้ศึกษาการทดลองจากเครื่องควบคู่ไปกับการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการซึ่ งบทเรียน           

จะมีข้อแนะน าตั้งแต่การเตรียมเครื่องมือว่ามีครบถูกต้องหรือไม่  บอกขั้นตอนการทดลองแสดงผล          

การทดลองจากเครื่องถ้าผลการทดลองระหว่างเครื่องกับผลของผู้เรียนแตกต่างกัน คอมพิวเตอร์จะชี้แนะ

ให้ผู้เรียนตรวจสอบหาข้อผิดพลาดจนกว่าจะได้ผลสรุปที่ถูกต้องตรงกัน 

   6.  การสอบ (Testing) เป็นการใช้คอมพิวเตอร์มาทดสอบหลังเรียนหรือหลังปฏิบัติ

กิจกรรม โดยสร้างข้อทดสอบวิชาที่ต้องการไว้เป็นโปรแกรม เมื่อถึงเวลาสอบก็จะแจกแผ่นโปรแกรมที่

บรรจุข้อทดสอบให้นักเรียนแต่ละคน แล้วท าข้อสอบโดยป้อนค าตอบลงบนแป้นพิมพ์ เมื่อท าเสร็จแต่     

ละข้อเครื่องจะตรวจและแจ้งผลให้ทราบ และเมื่อครบทุกข้อแล้วจะประเมินผลการสอบของนักเรียนคน

นั้นว่าผ่านหรือไม่ทันที (วิชชุวรนันท์, 2542)  

 

 

 



64 

 

          จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่าประเภทของ CAI จะต้อง

ประกอบไปด้วยเนื้อหาแบบฝึกทักษะสถานการณ์จ าลอง เกมการศึกษา การสาธิตและการทดลองและการ

สอบ  

 2.5.4  ขั้นตอนการจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ในการจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นกระบวนการที่สมบูรณ์ ตามวิธีการระบบ 

(System Approach) คือ มีการวางแผนการผลิต ตรวจสอบและปรับปรุงเป็นอย่างดี ผดุง  อารยะวิญญู  

กล่าวไว้ว่ามีข้ันตอนดังนี้ 

  1.  วิเคราะห์เนื้อหา เป็นการจัดเรียงเนื้อหาให้อยู่ในระบบความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน   

โดยจัดเนื้อหาเป็นหน่วยย่อยและมีความสมบูรณ์ในแต่ละหน่วยย่อยและจัดเรียงเนื้อหาตามเป็นล าดับ    

จากง่ายไปหายาก ซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถเรียนอย่างต่อเนื่องไม่สับสน 

              2.  ก าหนดมโนมติของและหัวข้อ เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตของเนื้อหาย่อยที่จะน า    

มาจัดท าบทเรียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหัวข้อ 

                     3.  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหัวข้อ เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนบทเรียน

และในการสร้างข้อสอบ โดยก าหนดเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนี้

จะต้องเขียนให้ละเอียดครบทุกจุดประสงค์ที่ต้องการมีความต่อเนื่องและเสริมซึ่ งกันและกัน                 

การจัดเรียบเรียงจุดประสงค์เหล่านี้ให้อยู่ในระบบที่ดีและเหมาะสมจะช่วยให้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

    4.  ก าหนดกรอบและแผนผังแสดงล าดับของกรอบ(flow line) ความสัมพันธ์ระหว่าง

กรอบในแต่ละหัวข้อ จะต้องมีความต่อเนื่องกัน กรอบแรกจะต้องเป็นความรู้พ้ืนฐานของกรอบถัดไป 

จัดท าแผนผังบรรยายขั้นตอนของบทเรียนที่จะเสนอแก่นักเรียนให้ชัดเจน และเขียนรายละเอียดในการใช้

กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว หรือการใช้สีสรรค์ประกอบเนื้อหาในแต่ละกรอบเพ่ือน าไปจัดท าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนได้สะดวกและถูกต้อง 
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    5.  เลือกโปรแกรมส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมส าหรับการท า

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมภาษาเบสิก(BASIC Compiler) โปรแกรม

ภาษาปาสดาล (PASCAL Compiler) โปรแกรมไวทัล (VITAL) โปรแกรมไทยทัศน์ เป็นต้น การเลือก

โปรแกรมใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง คือ ความสามารถในการท างานของโปรแกรม             

ที่สอดคล้องกับเนื้อหา ส าหรับงานวิจัยนี้เลือกโปรแกรมไทยทัศน์ 2.0 ซางเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับ

ผู้วิจัยที่ไม่มีความรู้ทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์ ง่ายต่อการน าไปสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจ าธรรมดา ตลอดจน ผู้วิจัยสามารถสร้างบทเรียนได้ด้วยตนเอง

และสอดคล้องกับเนื้อหาและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    6.  เขียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

        1) วิธีเสนอเนื้อหา เป็นการน าเสนอเนื้อหาตามล าดับจากง่ายไปหายากโดยยึด

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นหลัก ตามหลักการสร้างโปรแกรมแบบเส้นตรง 

   2) การก าหนดกราฟิก เป็นการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง  ๆ ตามที่ได้

ก าหนดไว้ 

     3) การสร้างค าถาม เป็นการสร้างค าถามในหลายรูปแบบ เช่น การน าเข้า       

สู่บทเรียนการสร้างค าถามน าไปสู่การสรุปความคิดรวบยอด เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการก าหนดว่าควรใช้      

ในกรณีใดบ้างและเป็นค่าถามชนิดใด 

      4) การให้ผลป้อนกลับและการเสริมแรง ในแต่ละกรอบจะต้องก าหนดให้มี    

การเสริมแรงและการให้ผลป้อนกลับจากนักเรียนในรูปใดรูปหนึ่ง อาจจะเป็นค าถามหรือการให้เติม

ค าตอบ ส าหรับการเสริมแรงก็เช่นเดียวกันจะมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป เพ่ือเป็นการกระตุ้น             

ให้นักเรียนคิดตามบทเรียนอย่างต่อเนื่อง 

    5) การเรียงล าคับกรอบ การเรียงล าดับกรอบในแต่ละเนื้อหาย่อยของบทเรียน

จะมีความต่อเนื่องกันและเป็นพื้นฐานต่อกันดังนี้ 

       (ก) กรอบน า เป็นกรอบที่บอกจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนครั้งนั้นและ    

ต่อด้วยกรอบความรู้พื้นฐานที่จะเชื่อมโยงต่อไปในเนื้อหาใหม่ 
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      (ข) กรอบสอน เป็นกรอบที่มีขั้นตอนการน าเสนอเนื้อหาใหม่ โดยมีล าดับ

ขั้นตอนจากง่ายไปหายาก และสลับกับกรอบค าถามหรือแบบฝึกหัด มีการเสริมแรงเป็นระยะ  ๆ          

เมื่อนักเรียนตอบท าถามได้ถูกต้อง 

       (ค) กรอบสรุป เป็นกรอบสรุปเนื้อหาหลักในแต่ละบทเรียนย่อย เพ่ือให้นักเรียน

มีความคิดราบขอบที่ถูกต้องตรงกัน 

       6) ทบทวนและแก้ไข หลังจากที่เขียนบทเรียนเสร็จแล้วจะต้องน ามาพิจารณา

ความถูกต้องของการเสนอเนื้อหาและความเหมาะสมของการเรียงถ้าคับของกรอบ ดังนี้ 

     (ก) การแก้ไขด้านความถูกต้องของเนื้อหาจะค้างพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกต้องด้านนี้เป็น อันดับแรกโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะตรวจสอบจ านวน 

2 ท่าน 

     (ข) การแก้ไขด้านเทคนิคการเขียน จะต้องพิจารณาหลายด้าน เช่น            

ความต่อเนื่องของบทเรียน ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ประกอบ ความเหมาะสมของการแบ่ง          

กรอบบทเรียน เป็นต้น 

      (ค) การแก้ไขด้านการเรียบเรียงภาษา ผู้ เขียนตรวจสอบด้วยตนเองหรือ        

ให้นักเรียนที่มีระคับความสามารถปานกลางมาเรียนบทเรียนนั้น และสอบถามนักเรียนในข้อความ          

ที่นักเรยีนไม่เข้าใจเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ 

     7.  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการ   

น าบทเรียนที่ได้จดท าเสร็จไว้แล้วในข้อ 2.3.6 มาสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีขั้นตอนดังนี้ 

    1) เลือกโปรแกรมที่น ามาเขียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ชายสอนซึ่งต้องมี        

ความเหมาะสมในด้านความสามารถของผู้จัดท า การใช้งานตลอดจนเนื้อหาที่ต้องการจัดท า 

     2) สร้างบทเรียนตามแผนผังล าดับขั้นตอนที่ได้จัดท าไว้แล้ว 

      3) ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความถูกต้องของการน าเสนอบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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   8.  สร้างแบบฝึกปฏิบัติประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกปฏิบัติ           

เป็นเอกสารที่จัดเตรียมไว้ให้นักเรียนใช้ควบคู่ กับการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน            

ในแต่ละคาบเพ่ือให้นักเรียนประเมินผลตนเอง ก่อนเรียนบันทึกสาระส าคัญของแต่ละหัวเรื่อง ท ากิจกรรม

เสริมทักษะที่ก าหนดให้ และท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนแบบฝึกปฏิบัติมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 

ค าชี้แจงการใช้แบบฝึกปฏิบัติประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

ส่วนที่ใช้บันทาสาระส าคัญหรือคิดค านวณ ขณะศึกพาแต่ละหัวเรื่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

กิจกรรมเสริมทักษะ  แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนและเฉลยแบบประเมินตนเองและกิจกรรมเสริม

ทักษะการสร้างแบบฝึกปฏิบัติ มีข้ันตอนดังนี้ 

     1) เขียนแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบ 4 ตัวเลือกและสร้างให้   

ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละหัวข้อ และให้นักเรียนได้ท าแบบประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ      

ผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรีอนของตนเอง 

   2)  สร้างแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนในแต่ละคาบ เป็นแบบฝึกหัดทีนักเรียนจะเขียนค าตอบลงในช่องว่างนักเรียนจะท าแบบฝึก 

3)  การใช้แบบฝึกปฏิบัติประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีข้ันตอนดังนี้ 

(ก) นักเรียนอ่านค าชี้แจงการใช้แบบฝึกปฏิบัติ 

(ข) นักเรียนท าแบบประเมินผลก่อนเรียน 

   (ค) ครูสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อประกอบการสอน 

   (ง) นักเรียนจดบันทึกเนื้อหาที่ส าคัญจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(จ) นักเรียนท าแบบฝึกปฏิบัติ 

(ฉ) นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
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   9.  ขั้นตอนการสอนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อประกอบการสอน 

  ในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อประกอบการสอนนั้น มีขั้นตอน

การสอน ดังนี้ 

         1)  ทดสอบก่อนเรียน โดยครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียน ให้นักเรียนท าใช้เวลาประมาณ    

10 นาท ี

         2)  การน าเข้าสู่บทเรียน ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้สื่อประกอบหรือการทบทวนบทเรียน

ที่เรียนไปแล้ว 

         3)  นักเรียนเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะเรียน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากเครื่องงคอมพิวเตอร์ และประกอบกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ     

หลังจากศึกษาแต่ละหัวเรื่องท่ีก าหนดให้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์จบแล้ว 

        4)  ครูสรุปบทเรียน เป็นขั้นตอนที่ครูหรือนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เพ่ือความเข้าใจ

ในเนื้อหาที่ถูกต้อง ตลอดจนการตอบค าถามของนักเรียน 

         5)  ทดสอบหลังเรียน ในแต่ละคาบเมื่อนักเรียนได้เรียนจนจบคาบแล้ว จะมีการทดสอบ

หลังเรียนเ พ่ือเป็นการประเมินค่าว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด                  

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน 

  10.  หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการน าเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์        

ช่วยสอนที่สร้างขึ้น ไปทดสอบประสิทธิภาพ เพ่ือดูว่ามีคุณภาพและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ถึงเกณฑ์         

ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยมีขั้นตอนการหาประสิทธิภาพดังนี้ 

  1)  ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

   สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สถิติ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา ค าอธิบาย 

ตัวอย่างแบบฝึกหัด จ านวน 10 คาบ แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ตรวจการจัดล าดับความต่อเนื่องของบทเรียน 
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  2)  ทดลองใช้ 

  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแก้ไข

แล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหานี้ โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

      (ก )  การทดลองใช้ เป็นรายบุคคล เลือกนักเรียนปานกลาง และอ่อน               

โดยให้นักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นรายบุคคล และสังเกตการณ์เรียนของนักเรียน

ในแต่ละกรอบ สอบถามและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

    (ข) การทดลองใช้เป็นกลุ่มเล็ก เลือกนักเรียนปานกลางและอ่อน โดยให้นักเรียน

จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังจากนักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จแล้ว        

ท าการอภิปรายปัญหาและส่วนที่บกพร่องร่วมกับกลุ่มนักเรียน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงบทเรียนอีก

ครั้งหนึ่ง 

     (ค) การทดลองกับกลุ่มใหญ่หรือการทดลองภาคสนาม วิธีการเหมือน          

การทดลองกับกลุ่มเล็กต่างกันตรงที่การทดลองครั้งนี้มีสภาพเหมือนห้องเรียนจริงและให้นักเรียนแต่ละคน

บันทึกเวลาที่ใช้ในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังจากนักเรียนเรียนเสร็จแล้วซักถาม          

ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่นักเรียนพบจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลใน         

การปรับปรุงบทเรียนอีกครั้ง ก่อนน าไปใช้การทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง 

     3)  รายงานผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนเป็นการหาร้อยละของค่าเฉลี่ย          

ของคะแนนกิจกรรมภาคปฏิบัติขณะเรียน ต่อร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียน (อารยะวิญญู, 

2527)  

 จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่าขั้นตอนการท า CAI  ต้องวิเคราะห์

เนื้อหา ก าหนดมโนมติของและหัวข้อ ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหัวข้อ ก าหนดกรอบและ

แผนผังแสดงล าดับของกรอบ   เลือกโปรแกรมส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เขียนบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสร้าง

แบบฝึกปฏิบัติประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นตอนการสอนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เป็นสื่อประกอบการสอน  และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
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   2.5.5  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 ศูนย์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติได้กล่ าวว่า การน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมา

ประยุกต์ใช้งานสามารถกระท าได้หลายลักษณะดังนี้   

  1.  ใช้สอนแทนผู้สอนทั้งในและนอกห้องเรียน  ทั้งระบบสอนแทนบททบทวน            

และสอนเสริม 

  2.  ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางไกล ผ่านสื่อโทรมนาคม เช่น ผ่านดาวเทียม เป็นต้น 

  3. ใช้สอนเนื้อหาที่ซับซ้อน ไม่สามารถแสดงของจริงได้ เช่น โครงสร้างของโมเลกุล      

ของสาร 

  4.  เป็นสื่อช่วยสอน วิชาที่อันตรายโดยสร้างสถานการณ์จ าลอง  เช่น การสอนขับ

เครื่องบินการควบคุมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่  

  5.  เป็นสื่อแสดงล าดับขั้น ของเหตุการณ์ที่ต้องการให้เห็นผลอย่างชัดเจนและช้า       

เช่น การท างานของมอเตอร์รถยนต์ หรือหัวเทียน 

  6.  เป็นสื่ออบรมพนักงานใหม่ โดยไม่ต้องเสียเวลาสอนซ้ าหลายๆ หน 

 7.  สร้างมาตรฐานการสอนให้เป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน

เนื้อหาของการสอนยังคงสภาพเหมือนเดิม (ศูนย์คอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์แห่งชาติ, 2554-2556)  

         จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้โปรแกรม CAI      

ใช้สอนแทนผู้สอนเป็นสื่อการเรียนการสอนทางไกล สอนเนื้อหาที่ซับซ้อน เป็นสื่อช่วยสอนวิชาที่อันตราย

เป็นสื่อแสดงล าดับขั้น เป็นสื่ออบรมพนักงานใหม่ สร้างมาตรฐานการสอนให้เป็นมาตรฐานเหมือนกันทุก

ครั้งที่สอน 
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 2.5.6 ประโยชน์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผู้เรียน ครูผู้สอน และต่อการเรียนการสอนนั้นได้มีการ

ศึกษาวิจัยเป็นจ านวนมาก นภาพินทุ์  อนันตรศิริ  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

     1.  ประโยชน์ที่มีต่อผู้เรียน 

           1.1  ผู้เรียนเรียนได้ตามเอกัตภาพตามล าพังคนเดียว และเป็นอิสระจากผู้อ่ืน 

            1.2  ผู้เรียนจะเรียนรู้ไปตามล าดับจากง่ายไปยาก และสามารถแอบดูค าตอบก่อนได้ 

            1.3  มีการให้ผลย้อนกลับทันทีซึ่งถือเป็นรางวัลของผู้เรียน ยังมีภาพ สี หรือเสียงยิ่งท าให้

ผู้เรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน และไม่เบื่อหน่าย 

            1.4  ผู้เรียนสามารถทบทวน หรือฝึกปฏิบัติ บทเรียนที่เรียนมาแล้วได้บ่อยครั้งตาม

ต้องการจนเกิดความแม่นย า 

             1.5  ช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้ดีและเร็วกว่าการเรียนการสอนตามปกติ 

              1.6  สามารถประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ทันทีโดยอัตโนมัติ 

               1.7  ช่วยให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล เพราะต้องคิดหาทางแก้ไขปัญหาอยู่บ่อย ๆ เฉพาะ

การเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 

                1.8  สามารถเลือกเรียนได้ตามความสะดวกของผู้เรียน ทั้งเวลาและสถานที่ไม่ว่าจะเป็น

โรงเรียน หรือท่ีบ้าน 

                1.9  ปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบให้กับผู้เรียน โดยอาศัยการเสริมแรงท่ีเหมาะสมกระตุ้น

ให้อยากเรียน เนื่องจากเป็นการศึกษารายบุคคลไม่ใช่การบังคับให้เรียน หรือมีการก าหนดเวลาเรียน  

                1.10  ท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน เพราะสามารถประสบความส าเร็จในการ

เรียนได้ด้วยตนเอง และเม่ือตอบผิดก็ไม่รู้สึกอายเพราะไม่มีผู้อ่ืนรู้เห็น 

                  1.11  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 
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    2. ประโยชน์ที่มีต่อครูผู้สอน 

                 2.1  ช่วยให้ครูท างานน้อยลงในด้านการสอนข้อเท็จจริงต่าง ๆ จึงมีโอกาสที่จะใช้เวลา

เรานั้นในการเตรียมบทเรียนนั้นนั้นท าให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มากท่ีสุด 

               2.2  ครูมีเวลาที่จะศึกษาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพ     

ในการสอนของตนเองให้สูงขึ้น 

                2.3  ครูมีเวลาดูแลเอาใจใส่การเล่าเรียนของผู้เรียนแต่ละคนได้มากข้ึน 

                 2.4  ครูมีเวลาในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสื่อการสอนหรือ

หลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้น 

                  2.5  ช่วยลดเวลาในการสอนบทเรียนหนึ่งๆ เพราะผลการวิจัยส่วนมากพบว่าบทเรียน          

ที่มีลักษณะเป็นแบบโปรแกรมสามารถสอนเนื้อหาได้มากกว่าการสอนแบบอ่ืน ๆ โดยใช้เวลาน้อยกว่า           

จึงสามารถเพ่ิมเติมเนื้อหา หรือแบบฝึกหัดได้เต็มที่ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้เรียน     

หรือตามท่ีผู้สอนเห็นสมควร 

     3. ประโยชน์ที่มีต่อการเรียนการสอน 

                 3.1  ท าให้การเรียนการสอนเป็นมาตรฐานมากขึ้น เพราะผู้เรียนได้เรียนเหมือนกันหรือ

เท่ากันโดยไม่ต้องกังวลถึงความหงุดหงิด  หรือความเบื่อหน่ายของผู้สอนที่ตัวเองสอนวิชาเดียวซ้ า ๆ กัน

หลายหนซึ่งอาจท าให้คุณภาพของการสอนลดลง 

                 3.2  สามารถน าข้อมูลจากผลการเรียนของผู้เรียนมาใช้ปรับการสอน หรือหลักสูตร

เพ่ือให้มีความก้าวหน้าและเกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

                  3.3  การแก้ไขหรือปรับปรุงบทเรียนท าได้ง่าย  โดยแก้ไขเฉพาะส่วนที่ต้องการไม่ต้อง

แก้ไขใหม่ทั้งหมด  

                  3.4  สามารถสอนหรือฝึกอบรมในลักษณะที่สมจริงให้กับผู้เรียนได้ เนื่องจากเนื้อหา

บางอย่างไม่สามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงได้ เช่นการฝึกนักบิน การแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วน เป็นต้น 
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                3.5  ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนได้ จึงเปิดสอนได้หลายวิชาตามที่ผู้ เรียน

ต้องการ โดยไม่ต้องค านึงถึงจ านวนสอน เบอร์ผู้เรียนว่ามีเพียงพอที่จะเปิดสอนหรือไม่ 

                  3.6  ช่วยให้การเรียนการสอนมีทั้งประสิทธิภาพ ในแง่ที่ลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายลงและ

ประสิทธิผลในแง่ที่ท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย (อนันตรศิริ, 2530)  

   ซึ่งสอดคล้องกับ ฝนทิพย์ อมาตยกุล  ได้สรุปประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากผลการวิจัย

ของผู้ที่วิจัยหลายท่านได้ดังนี้ 

      1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนตามเอกัตภาพ 

      2.  มีการป้อนกลับทันทีท าให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้นไม่เบื่อหน่าย 

     3.  ผู้เรียนไม่สามารถแอบพลิกดูค าตอบได ้

      4.  ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่เคยเรียนในห้องเรียน 

     5.  ผู้เรียนเรียนได้ดีกว่าและเร็วกว่าการสอนตามปกติ 

      6.  สามารถประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยอัตโนมัติ 

      7.  ฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล เพราะต้องคอยแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา 

      8.  ผู้เรียนสามารถเรียนตามล าพังได้ด้วยตนเอง 

    9.  ท าให้เกิดความแม่นย าในวิชาที่เรียนอ่อน 

     10.  ช่วยให้ผู้เรียนคงไว้ซึ่ง พฤติกรรมการเรียนได้นาน 

    11.  เป็นการสร้างนิสัยรับผิดชอบให้เกิดในตัวผู้เรียน 

12.  มีเกณฑ์การปฏิบัติโดยเฉพาะ 

    13.  ผู้เรียนเรียนเป็นขั้นตอนทีละน้อย จากง่ายไปยาก 

        14.  ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาที่เรียน (อมาตยกุล, 2531)  
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ยังตรงกับ  นภาพินธุ์ อนันตรศิริ  ได้สรุปประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน

ดังนี้ 

      1.  คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี 

      2.  ช่วยลดปัญหาในชั้นระหว่างเรียน 

       3.  นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 

       4.  วิชาที่ยากก็ได้ท าความเข้าใจง่าย 

       5.  นักเรียนที่เรียนซ่อมเสริมสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 

      6.  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมเสริม (อนันตรศิริ, 2530) 

        จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่าประโยชน์โปรแกรม CAI ที่มีประโยชน์

คล้ายคลึงกันดังนี้ ท าให้การเรียนการสอนเป็นมาตรฐานมากขึ้น  นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองวิชา       

ที่ยากก็ได้ท าความเข้าใจง่าย  มีเกณฑ์การปฏิบัติโดยเฉพาะ  และผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่เคย

เรียนในห้องเรียนได ้

 2.5.7  การเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

  ความหมายของหลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

นักวิชาการมากมายหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความถึงความหมายของ การเรียนรู้ด้วยตนเองไว้

คร่าว ๆ ดังตัวอย่างที่ผมได้หยิบยกข้ึนมา ดังนี้ 

 กิดานันท์  มะลิทอง  ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วนตนเองว่า  เป็นการจัดการศึกษา      

ที่พิจารณาถึงลักษณะความแตกต่าง ความต้องการ และความสามารถเพ่ือส่งเสริมให้แต่ละคนเรียนรู้ใน     

สิ่งที่ตนสนใจได้ตามก าลัง และความสามารถของตน ตามวิธีการและสื่อการเรียนที่เหมาะสม เพ่ือบรรลุ    

ถึงวัตถุประสงค์การเรียนที่ก าหนดไว้ (มะลิทอง, 2536) 
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 พัชรี  พลาวงศ์  กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง วิธีการเรียนชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้าง 

และมีระบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ การเรียนแบบนี้ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกเรียนตาม

เวลา สถานที่เรียน และระยะเวลาในการเรียนแต่ละบท แต่จะต้องจ ากัดอยู่ภายใต้โครงสร้างขอบทเรียน

นั้น ๆ เพราะในแต่ละบทเรียนจะมีวิธีเรียน ชี้แนะไว้ในคู่มือ (Study Guide) (พลาวงศ,์ 22)  

   วัฒนาพร ระงับทุกข์  การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 

โดยอาจศึกษาอย่างอิสระจากห้องเรียน ศึกษาตามความสนใจ ความถนัดความต้องการของตนจาก         

สื่อ อุปกรณ์ ที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ผู้เรียน

อาจศึกษาตามล าพัง เป็นคู่ หรือกลุ่มก็ได้ (ระงับทุกข,์ 2541) 

จากข้อความของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้ วิจัย สรุปได้ว่ าการเรียนรู้ด้วยตนเอง                  

คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามความ

สนใจ ความสามรถและความถนัดของผู้เรียน โดยไม่จ ากัดแหล่งข้อมูล เวลา และสถานที่ โดยผู้เรียนเป็น

ผู้รับผิดชอบ วางแผน ปฏิบัติและประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษา 

จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความพยายามที่จะแสวงหาแนวความคิด เทคนิค วิธีการ  

2.6 กำรหำประสิทธิภำพและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 2.6.1  การหาประสิทธิภาพ 

 การหาประสิทธิภาพในสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียน แบบทดสอบ แบบฝึกหัด เป็นสิ่งส าคัญ

ในการท างานวิจัย เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของสื่อหรือเครื่องมือในการวัดด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัว

บ่งชี้ได้ว่า เครื่องมือนั้น ๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนี้  

  ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ กล่าวว่า สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น วิเคราะห์  

โดยน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบระหว่างบทแต่ละบทในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน          

และจากการทดสอบหลังเรียนมาค านวณหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละแล้วน าไปวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ (E1 ) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2 ) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดย       

ใช้สูตร E1/E2 ตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 80/80   
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  80  ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้        

จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน เมื่อคิดเป็นร้อยละแล้วได้ 80 หรือสูงกว่า  

 80  ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้       

จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อคิดเป็นร้อยละแล้วได้ 80 หรือสูงกว่า (พรหมวงศ์และคณะ, 2551) 

ซึ่งสอดคล้องกับ วาโร เพ็งสวัสดิ์ เสนอเกณฑ์ประกันประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ

ของนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  เป็นระดับที่ผู้ผลิตพอใจว่า  ถ้าหากนวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพถึงระดับที่ก าหนดแล้ว ก็มีคุณค่าน าไปใช้ได้ และมีคุณค่าแก่ การลงทุนผลิตออกมาก าหนด

เกณฑ์ ประสิทธิภาพกระท าได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียน  2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง

(กระบวนการ) และพฤติกรรม (ผลลัพธ์) 

 1. ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (transitional behavior หรือ E1 ) คือ ประเมินผลต่อเนื่อง

ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย ๆ พฤติกรรมนี้เรียกว่า “ กระบวนการ ” (process) ของผู้เรียนที่สังเกตจาก

การประกอบกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งได้แก่ งานที่ได้รับมอบหมาย  และกิจกรรมอ่ืนที่ผู้ อ่ืนได้

ก าหนดไว้  

2. การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (terminal behavior หรือ E2 ) คือ ประเมินผลลัพธ์ของ

ผู้เรียน (products) โดยพิจารณาจากการทดสอบหลังเรียน การก าหนดค่าการหาประสิทธิภาพเป็น E1 

คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่งการที่ก าหนดเกณฑ์ E1 /E2 

มีค่าเท่าใดนั้น ผู้ที่สอน เป็นผู้พิจารณาโดยเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ ามักจะตั้งค่าไว้เป็น 80/80 , 85/85 

และ 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะอาจตั้งไว้ต่ ากว่านี้ เช่น 75/75 เป็นต้น ซึ่งเมื่อผลิตนวัตกรรมเสร็จแล้ว 

จะต้องน านวัตกรรมไปหาประสิทธิภาพตามข้ันตอนต่อไปนี้  

1. 1:1 (หรือแบบเดี่ยว) คือการทดลองกับผู้ เรียน 1 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปาน กลาง และเก่ง      

โดยทดลองกับเด็กอ่อนก่อน ท าการปรับปรุงแล้วน าไปทดลองกับเด็กปานกลาง แล้วจึงน าไปทดลองกับ

เด็กเก่ง  

2. 1:10 (หรือแบบกลุ่ม) คือทดลองกับผู้เรียน 6 – 10 คน คละผู้เรียนทั้งเก่ง และอ่อน ค านวณหา

ประสิทธิภาพและปรับปรุง ซึ่งในแต่ละครั้งคะแนนจะเพ่ิมขึ้นเกือบเท่าเกณฑ์ หรือห่างจากเกณฑ์ประมาณ 

10% นั้นคือค่า E1/E2 ประมาณ 70/70   
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3. 1:100 (หรือภาคสนาม) คือทดลองกับผู้ เรียน 40 –100 คนคละผู้ เรียนทั้ง เก่งและอ่อน 

ค านวณหาประสิทธิภาพและปรับปรุง ซึ่งในครั้งนี้ผลที่ได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อทดสอบ

นวัตกรรมแล้ว ให้เทียบกับค่า เพ่ือดูว่าเรายอมรับประสิทธิภาพหรือไม่  ซึ่งการยอมรับประสิทธิภาพของ

นวัตกรรมมี 3 ระดับ  

 1.  สูงกว่าเกณฑ์ เมื่อนวัตกรรมของประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้มีค่าไม่เกิน 2.5%  

2.  เท่ากับเกณฑ์ เมื่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมเท่ากับหรือสูงกว่าที่ตั้งไว้มี ค่าไม่เกิน 2.5%  

 3.  ต่ ากว่าเกณฑ์ แต่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ เมื่อประสิทธิภาพของนวัตกรรม ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้ง

ไว้มีค่าไม่เกิน 2.5% (เพ็งสวัสดิ์, 2546) 

2.6.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดังนี้ 

 กนกวรรณ  โพธิ์ทอง ได้ใหค้วามหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความส าเร็จ

และความสามารถของบุคคลที่พัฒนาขึ้น อันเกิดจากการเรียนการสอน การฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย

ความสามารถทางสมอง ความรู้ ทักษะ ความรู้สึก และค่านิยมต่าง ๆ (โพธิ์ทอง, 2537) 

 ซึ่งสอดคล้องกับ ภพ เลาหไพบูลย์ ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการท า  สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้จากที่ไม่เคยกระท าได้หรือกระท าได้

น้อย ก่อนที่จะมีการเรียนการสอนซึ่งเป็นพฤติกรรม   ที่วัดได ้(เลาหไพบูลย์, 2542) 

 และยังตรงกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความหมายว่า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ว่าเป็นการประเมินสมรรถภาพของผู้เรียนจะต้องมีเครื่องมือการประเมินที่มี

ประสิทธิภาพทั้งวิธีการประเมินกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน และแบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ

การประเมินที่ผู้สอนต้องให้ความส าคัญและก าหนดสาระส าคัญของการประเมินไว้ในแผนการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนการจัดการเรียนการสอน (รางชัยกุล, 2551) 
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2.6.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 สุทัศน บุญสิทธิ์ ได้กล่าวถึงลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 

 ไดกลาวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีไว 10 ประการ 

1.  ตองเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณสมบัติที่จะท าใหครูบรรลุถึงวัตถุประสงค์ แบบทดสอบ

ที่มีความเที่ยงตรงสูง คือ แบบทดสอบที่สามารถท าหนาที่วัดสิ่งที่เราจะวัดไดอยางถูกตอง ตามความ        

มุงหมาย 

2.  ตองยุติธรรม (Fair) คือโจทยค าถามทั้งหลายไมมีชองทางแนะใหนักเรียนเดาค าตอบได        

ไมเปิดโอกาสใหนักเรียนเกียจครานที่จะดตู าราแตตอบไดดี 

3.  ตองถามลึก (Searching) วัดความลึกซึ้งถึงวิทยาการตามแนวดิ่งมากกวาที่จะวัดตามแนว

กว้างวารูมากนอยเพียงใด 

4.  ตองยั่วยุเปนเยี่ยงอยาง (Exemplary) ค าถามที่มีลักษณะทาทาย เชิญชวนใหคิดนักเรียนสอบ

แลวมีความรูเรื่องราวไดกวางยิ่งขึ้นอีก 

5.  ตองจ าเพาะเจาะจง (Definite) เด็กอานค าถามแลวตองเขาใจแจมชัดวาครูถามถึงอะไรหรือ 

ใหนักเรียนคิดอะไร ไมถามคลุมเครือ 

6.  ตองเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง คุณสมบัติ 3 ประการ คือ 

   6.1 ชัดเจนในความหมายของค าถาม 

   6.2 ชัดเจนในวิธีตรวจหรือมาตรฐานการใหคะแนน 

   6.3 ชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนน 

7.  ตองมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ สามารถใหคะแนนที่เที่ยงตรงและเชื่อถือไดมากที่สุด   

โดยใชเวลา แรงงาน และเงินที่นอยที่สุดดวย 

8.  ตองยากพอเหมาะ (Difficulty) 

9.  ตองมีอ านาจจ าแนก (Discrimination) คือ สามารถแยกนักเรียนออกเปนประเภท ๆ ได     

ทุกระดับตั้งแตออนสุดจนถึงเกงสุด 

10.  ตองเชื่อมั่นได (Reliability) คือ ขอสอบนั้นสามารถใหคะแนนไดคงท่ีแน่นอน 
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       2.6.4  ความพึงพอใจ  

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีที่ชอบที่พอใจหรือที่ประทับใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับ

โดยสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกาย และจิตใจบุคคลทุกคนมีความต้องการหลายสิ่ง

หลายอย่างและมีความต้องการหลายระดับซึ่งหากได้รับการตอบสนองก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ ดังนี้ 

แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960) ได้ชี้ให้เห็นถึงแบบของการบริหาร 2 แบบ คือ ทฤษฎี X       

ซึ่งมีลักษณะเป็นเผด็จการและทฤษฎี Y หรือการมีส่วนร่วม แต่ละแบบเกี่ยวข้องกับสมมุติฐาน                

ที่มีต่อลักษณะของมนุษย์ดังนี้ 

ผู้บริหารแบบทฤษฎี X เชื่อว่า 

          1.  มนุษย์โดยทั่วไปไม่ชอบการท างาน และพยายามหลีกเลี่ยงงานถ้าสามารถท าได้ 

2.  เนื่องจากการไม่ชอบท างานของมนุษย์ มนุษย์จึงถูกควบคุม บังคับ หรือข่มขู่ให้ท างานชอบให้

สั่งการและใช้วิธีการลงโทษ เพ่ือให้ใช้ความพยายามได้เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

3.  มนุษย์โดยทั่วไปพอใจกับการชี้แนะสั่งการหรือการถูกบังคับ ต้องการหลีกเลี่ยงความ

รับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานน้อย และต้องการความมั่นคงมากที่สุด ผู้บริหารตามทฤษฎี X จึงต้อง

สร้างแรงจูงใจโดยการข่มขู่ และลงโทษ เพ่ือท าให้ลูกน้องใช้ความพยายามให้บรรลุความส าเร็จ             

ตามเป้าหมายขององค์การ 
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สรุปได้ว่า การหาประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความพึงพอใจของผู้เรียน ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้มาตามหลักการวัดและประเมินผล        

ที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความคิดหรือพุทธิพิสัย ด้านอารมณ์และความรูสึกหรือจิตพิสัย และด้านทักษะ

ปฏิบัติหรือทักษะพิสัยที่ผู้สอนก าหนดไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  เครื่องมือที่ใช้วัด ส่วนใหญ่เป็น

แบบทดสอบ เรียกว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบว่าผู้เรียน

เมื่อผ่านกระบวนการเรียนการสอนแล้วผู้เรียนจะมีความรู้อยู่ในระดับใด เพ่ือที่ผู้สอนจะได้หาทางปรับปรุง

แก้ไข พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  ซึ่งงานวิจัยเรื่องการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ได้น าแนวคิดทฤษฎี มาหา

ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างแบบทดสอบ สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ             

ในการท าวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้ครบสมบูรณ์ตามกระบวนการและน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป  

 

2.7  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์    

ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องในระดับ

ปริญญาตรีนั้น มีงานวิจัยที่สัมพันธ์กันและปรากฏในระดับชั้นขั้นพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่  ผู้วิจัยได้ค้นคว้า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเรียนด้วยสื่อการสอนด้านนาฏศิลป์ไทย 

  จรรย์สมร ผลบุญและคณะ การพัฒนาระบบการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติท่าร าที่ใช้ในงาน

นาฏศิลป์การวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้วิธีการแบบผสม ( mixed method)  ระหว่างวิธีการเชิง

คุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้นาฏยศัพท์ให้ผู้เรียน   

ได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกช่วงเวลา 2.  เพ่ือพัฒนาระบบฝึกปฏิบัติท่าร าให้นักศึกษาได้ พัฒนาทักษะและ

น าไปประยุกต์ใช้ในการจดบันทึกท่าราผลวิจัยพบว่า 
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   1.  การพัฒนาระบบการเรียนนาฏยศัพท์  ผู้วิจัยใช้ลักษณะเว็บแอพพิเคชั่น (Web 

application)  รายละเอียดหลักของระบบจดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) กระดานข่าว 2) แบบทดสอบ 

ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  3) บทเรียน  ได้แก่ (1) ส่วนศีรษะไหล่

และล าตัว  (2) ส่วนแขนและมือ  (3) ส่วนเท้าและขาในแต่ละส่วนน าเสนอเหมือนกันคือ ด้านเนื้อหา  

ภาพประกอบ วีดีโอสาธิต 

 2.  ระบบฝึกปฏิบัติท่าร านาฏศิลป์ ประกอบด้วย 1) ฝึกท่าร าด้วยตนเอง โดยสามารถ

ระบุท่าร าที่ต้องการเอง  2) ฝึกปฏิบัติท่าร าโดยการผสมท่าร า ระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้ก าหนดให้      

ทุกท่าร า 2 รูปแบบ ผู้เรียนจะต้องเลือกท่าทางจากหมวดต่าง ๆ ให้ถูก ต้อง สุดท้ายจะมีการประมวล

ผลสัมฤทธิ์ให้แก่ผู้เรียน 3) การปฏิบัติบันทึกท่าร า ส่วนเป็นการน ามาประยุกต์ใช้กับการบันทึกท่าร าโดย

ผู้เรียนต้องระบุชื่อเพลง  เนื้อเพลง และเลือกท่าทาง  และสามารถพิมพ์เอกสารเพ่ือจัดท าเป็นรายงาน

ต่อไป 

 3.  ผลการประเมินผลของระบบจากกลุ่มทดลองและควบคุม  ทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า          

กลุ่มทดลองที่ 1 และควบคุม 1 มีความรู้เรื่อง นาฏยศัพท์หลังการใช้ระบบการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้

ระบบการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกันแต่หากพิจารณาช่วงเวลากลุ่มทดลอง 1        

ใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์ ในขณะที่ กลุ่มควบคุม 1 ใช้เวลา 2 เดือนหลังจากเรียนเพลงช้า เพลงเร็วจบ      

นอกจากนักศึกษากลุ่มทดลองท่ี 2 มีคะแนนค่าเฉลี่ยที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมที ่2 ในทุกข้อประเด็น 

 4.  การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจในระบบจดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติท่าร า

นาฏศิลป์ พบว่า ในเกณฑ์มีคุณภาพ/ความพึงพอใจมากท่ีสุด (ผลบุญ, 2561) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  ณัฐิกาญจน์  แก้วประชุม และคณะ ที่ว่าผลของการศึกษาดัชนีชี้วัดประสิทธิผลของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องรองเง็ง 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะที่ผู้ได้พัฒนาขึ้นมามีค่า

เท่ากับ 0.78  ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 78  ที่เป็นเช่นนี้เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์  

ช่วยสอน มีเนื้อหาที่ครบถ้วนตามค าอธิบายรายวิชาและสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชามาตรฐาน       

การเรียนรู้ มีการจัดเรียงล าดับของเนื้อหาที่เหมาะสมมีกิจกรรมระหว่างเรียนและหลังเรียนให้นักเรียนท า

ท้ายแบบฝึก เพ่ือให้นักเรียนได้เปรียบเทียบพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละชุดท าให้นักศึกษามีแรง

กระตุ้นในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ให้มากข้ึน (แก้วประชุม, 2561) 

 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องแบบประเมินความพึงพอใจ 

  กาญจนา สกุลณี และคณะ ที่ว่าด้วย ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การสอน โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องระบ าอัศวลีลา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 ข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด

คือ นักเรียนได้ความรู้เพ่ิมขึ้นจากการเรียนด้วยบทเรียนนี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 และข้อที่ได้คะแนนน้อย

ที่สุดคือ ความน่าสนใจของเนื้อหา ได้คะแนนเฉลี่ย 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 (สกุลณี, 

2561)  
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สรุป  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน             

มีประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูผู้สอนและการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง

เป็นล าดับขั้นตอนตามความสามารถของตนเองทีละขั้นตอนจนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน อีกทั้งยัง

ช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนท าให้เกิดความอยากเรียนรู้ และมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนใน      

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยลดเวลาที่ครูต้องสอน ท าให้ภาระงานการสอนของครูลดลง              

จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาพบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งในทางบวกกับการสอนนี้ ท าให้เกิดความสนใจ 

สนุกสนาน ชวนติดตาม กระตือรือร้นในการเรียน เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นและบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีล าดับขั้นตอนเข้าใจง่าย ช่วยให้ศึกษาได้ด้วยตนเองและท าให้เข้าใจบทเรียนได้เร็ว

ขึ้น ผู้วิจัยเห็นความส าคัญและประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงจัดท าสื่อคอมพิวเตอร์      

ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะส าหรับน าไปใช้ในการเรียน

การสอนเป็นอย่างยิ่ง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 3 

วิธีด ำเนินงำนวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 

ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช    

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือให้การศึกษาค้นคว้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตาม

ขั้นตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.2  รูปแบบการวิจัย 

 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.4  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 3.5  การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3.6  การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ 

 3.7 การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

 3.8  รูปแบบของการศึกษา   

 3.9  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  1 .1   ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึ กษา  คื อ  นั กศึ กษาระดับปริญญาตรี ชั้ นปี ที่  3              
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1  
ห้องเรียน จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 24 คน 
  1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวนนักศึกษา

ทั้งหมด 24 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องท่ีผู้วิจัยท าการสอน 

 

3.2  รูปแบบกำรวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงทดลอง หรือปฏิบัติการ มีรูปแบบสัญลักษณ์ในการทดลอง 
ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 7  รูปแบบสัญลักษณ์ในงานวิจัยเชิงการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนเรียน เรียนโดยการใช้สื่อ หลังเรียน 
E - X O 

   
เมื่อ  E แทน กลุ่มทดลอง 
  X แทน การเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  O แทน คะแนนจากการวัดผลหลังเรียน 

 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1.1  สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี
ปีที ่3 
 3.1.2  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม  

3.3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียนและหลังเรียน  
 3.3.4  แบบประเมินการปฏิบัติร าศุภลักษณ์อุ้มสมโดยวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียนและหลังใช้  
 3.3.5  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อร าศุภลักษณ์อุ้มสม 
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3.4  กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนน าไปทดลองตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 1.  การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ภาควิชา นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่  3ในการสร้างและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง                   
ศุภลักษณ์อุ้มสม ภาควิชา นาฏศิลป์ไทยศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 มีขั้นตอนด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 2.  ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  
                2.1  ศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษาฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เพ่ือวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา  คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างสื่อการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  2.2  วิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือจ าแนกกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ เนื้อหาการเรียนรู้เรื่อง
ศุภลักษณ์อุ้มสม ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน  การวัดและประเมินผลโดยค าอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตร 
  2.3  ศึกษาหลักการ วิธีการสร้างสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมการสร้าง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate และ Adobe Photoshop จากเอกสารต่าง ๆ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  2.4  ผู้วิจัยน าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร าศุภลักษณ์อุ้มสมมาสร้างเป็นสื่อการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 
   2.4.1  ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของร าศุภลักษณ์อุ้มสม ประกอบด้วย  
ประวัติความเป็นมา  ผู้แสดง  เครื่องแต่งกาย  บทร้องและท านองเพลง  วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง  
โอกาสที่ใช้ในการแสดง  อุปกรณ์การแสดง   
   2.4.2  นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดงเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม 
   2.4.3  การปฏิบัติท่าร าศุภลักษณ์อุ้มสม 
 3.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือสร้างกรอบ
แนวคิดในการสร้างและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม 
 4.  สร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
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 5. น าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย 

 5.1  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน  

  น าเอกสารประกอบการสอน  เรื่ องศุภลักษณ์ อุ้มสม  ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3               

ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาค่า IOC เครื่องมือมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

                      1.  นายวิทยา  ดีทอง  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว ระดับปริญญาโท ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) ประสบการณ์การท างานครู   

ต าแหน่งครูช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                 

  5.2  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1  คน  

  น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยตรวจสอบโดยมีรายชื่อ

ผู้เชี่ยวชาญ 

   1.  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกค าตอบ(Multiple choice) 4 ตัวเลือก              

มีจ านวน 30 ข้อ จ านวน 2 ชุด 

   2.  แบบประเมินการปฏิบัติ คะแนน ในการประเมิน 70 คะแนน ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการวัดและประเมินผล นางจินดา เครือหงส์ วุฒิการศึกษา  ระดับปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

วิชาเอกคณิตศาสตร์ะดับปริญญาโท กศ.ม (การมัธยมศึกษา)วิชาเอกการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัย

ทักษิณ ประสบการณ์การท างานครู ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  5.3  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป จ านวน 3  คน 

  การตรวจสอบคุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยน าบทเรียนน าเสนอแก่

ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินคุณภาพของบทเรียน  ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           

เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 เป็นผู้ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนในด้านความเที่ยงเชิงเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นผู้ประเมินคุณภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผลสรุปการหาค่า IOC เครื่องมือมีความ

สอดคล้องกับเนื้อหาสามารถน าไปใช้ได้จริง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป ไดแ้ก่  
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                              1.  นางแววมณีวัลย์  สุยะ วุฒิการศึกษา- ระดับปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์)  

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์การท างานครู ต าแหน่งครูช านาญการ โรงเรียนนิคมสร้าง

ตนเองสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงราย 

 2.  นายดุสิต  คงปาน  วุฒิการศึกษา-ระดับปริญญาตรี คบ. (ศึกษาศาสตร์) 

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์การท างานครู ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต 

จ.ภูเก็ต 

 3.  นางสาวพัชรี  มีสุคนธ์ วุฒิการศึกษา-ระดับปริญญาโท ปริญญาโทสาขา 

เทคโนโลยีการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประสบการณ์การท างาน

อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

  5.4  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย จ านวน 1  คน 

  ตรวจสอบระเบียบและวิธีการวิจัยความสมบูรณ์ของเนื้อหางานวิจัย 

             1.  นางสาวปาริชาติ  แซ่เบ๊ – ระดับปริญญาโท สาขาการวิจัยและประเมิน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประสบการณ์อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

  5.5  ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย  จ านวน    3   คน 

 ตรวจสอบคุณภาพของการปฏิบัติท่าร าในสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม  

1. นางนพรัตน์  หวังในธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์คมคาย  กลิ่นภักดิ์ดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

3. นางปภาวรินทร์  แสงหิรัญ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป 

 6.  แก้ไขปรับปรุงสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม 

ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของวิดีโอ เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม 

      6.1  ด้านภาพเคลื่อนไหว การปฏิบัติท่าร าศุภลักษณ์อุ้มสม แก้ไขท่าร าศุภลักษณ์อุ้มสม

แก้ไขโดยถ่ายภาพเคลื่อนไหวใหม่ ท่านั่งพับเพียบขวาแก้ไขโดยนั่งพับเพียบทางซ้าย ท่าส่งผอบตั้งเข่าสร้าง

แก้ไขโดยตั้งเข่าขวา การแสดงอารมณ์ทางสีหน้าและแววตา ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
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      6.2  ด้านเสียง เสียงไม่ชัดเจน แก้ไขปรับปรุงโดยแก้ไขให้มีความชัดเจนของเสียงเพ่ิมข้ึน 

      7.  จัดท าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3    

ใช้ในขั้นตอนการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

       8.  น าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ไปทดลองใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้น     

ปีที่ 3  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

   การทดลองภาคสนาม น าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษาชั้น

ปริญญาตรีปีที ่3 ไปทดลองใช้กับนักศึกษา 1 ห้องเรียน  จ านวน 24 คน โดยมีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้ 

  8.1  ทดสอบระหว่างเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง             

ร าศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 จ านวน 30 ข้อ 

  8.2  จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 18 ชั่วโมง และเก็บข้อมูลผล

การเรียนรู้ หรือคะแนนการท ากิจกรรมระหว่างเรียน 

  8.3)  ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบคู่ขนานกับที่ใช้ในการทดสอบระหว่างเรียน 

 9.  น าข้อมูลผลการท ากิจกรรมระหว่างเรียนและข้อมูลผลการทดสอบหลังเรียนมาใช้ในการหา

ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างข้ึนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

 10.  ได้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ 81.26/85.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนด 

 11.  จัดท าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับ

นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 ให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้  
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3.5  กำรสร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบ เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ได้ด ำเนินกำรตำมล ำดบัขั้นตอนดังนี้ 

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

เรื ่อง ศ ุภล ักษณ์อุ ้มสม ส าหร ับน ักศ ึกษาชั ้นปร ิญญาตร ีป ีที ่ 3 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ               

ชนิด 4  ตัวเลือกมีข้ันตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 

 1.  ศึกษาหลักการ ทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2.  วิเคราะห์เนื้อหาสาระและตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษา

ชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  

 3.  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ เรื่อง       

ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  ที่ครอบคลุมและ สอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ ได้แบบทดสอบ 4 ชนิด จ านวน 30 ข้อ 

 4.  สร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพ่ือการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ  

 5.  น าแบบทดสอบและตารางวิเคราะห์แบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 คน ตรวจสอบ

คุณภาพแบบทดสอบ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาว่า แบบวัดแต่ละข้อวัดได้ตรงกับวัตถุประสงค์          

ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง ( IOC) ตั้งแต่ .05 ขึ้นไป ผู ้เชี ่ยวชาญดังกล่าว

ประกอบด้วย 

  5.1  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน    1    คน 

  5.2  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จ านวน    2    คน 
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 6. แก้ไข ปรับปรุงตามค าแนะน า ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ให้สร้างแบบทดสอบให้ครบตาม

ทฤษฎีการเรียนรู้ของเบนจามิน บลูมและคณะ พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย  6 ระดับ ได้แก่ 

  1.  ความรู้ความจ า  ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่าง ๆ จากการที่

ได้รับรู้ไว้และระลึกสิ่งนั้นได้เมื่อต้องการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดีทัศน์ที่สามารถเก็บเสียงและภาพ

ของเรื่องราวต่าง ๆได้  สามารถเปิดฟังหรือ ดูภาพเหล่านั้นได้  เมื่อต้องการ 

  2.  ความเข้าใจเป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญของสื่อ และสามารถแสดง

ออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การกระท าอ่ืน ๆ  

  3.  การน าความรู้ไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในกา

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถน าไปใช้ได้ 

  4.  การวิเคราะห์ ผู้เรียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย        

เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ความสามารถในการ

วิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน 

  5.  การสังเคราะห์ ความสามารถในการที่ผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน

อย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อ่ืน

เข้าใจได้ง่าย การก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานขึ้นใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดในอันที่จะสร้าง

ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่ 

  6.  การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับคุณค่าของ

สิ่งต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น 

ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ท่ีสังคมยอมรับก็ได้ (บลูมและคณะ, 1956) 

  7.  น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1       

ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน  24  คน 

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก 

(r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 27% แล้วเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่    
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.20-.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้จ านวน 30 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวมีค่าความยาก

ง่ายรายข้อระหว่าง .27-.77  และมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .20-.75 

 7.  หาค่าความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20  ซึ่งแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมี

ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83    
 8.  จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

 3.6  กำรสร้ำงและพัฒนำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่ มีต่อกำรเรียนรู้โดยใช้

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 3.6.1  ขั้นศึกษา โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจและวิธีสร้างแบบ

ประเมินจากหนังสือการวิจัยเบื้องต้น  

 3.6.2  ขั้นออกแบบ โดยก าหนดกรอบที่จะประเมิน โดยแบ่งประเด็นที่จะประเมินเป็น 4 ด้าน

ดังนี้  

ตำรำงท่ี 8  การก าหนดกรอบประเด็นการประเมิน 

 

ภำพที่ 2 ประเด็นกำรประเมิน 

(ท่ีมา: ขรรค์เพชร ค าสัตย์, 2551) 
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 1.  ด้านเนื้อหา 

   1.1  การน าเสนอเนื้อหาที่เรียนมีรูปแบบชัดเจนครบตามวัตถุประสงค์ 

   1.2  การน าเสนอเนื้อหาสามาปฏิบัติท่าร าตามได้ชัดเจนเรียนไม่สับสน เข้าใจง่าย 

   1.3  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน 

   1.4  เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสม 

  2.  กระบวนการเรียนรู้ 

   2.1  กิจกรรมแต่ละเรื่องมีความน่าสนใจชวนให้ติดตามไม่น่าเบื่อ 

   2.2  กิจกรรมที่น ามาใช้มีความเหมาะสม ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์

จริงได้ 

   2.3  ความน่าสนใจชวนให้ติดตามบทเรียน 

   2.4  ผู้เรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

  3.  ด้านภาพ  ภาษา และเสียง 

   3.1  ภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

   3.2  เสียงและภาพเร้าความสนใจของผู้เรียน 

   3.3  เสียงและภาพช่วยให้เรียนเข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้รวดเร็ว 

   3.4  เสียงบรรยายมีความจัดเจน 

   3.5  ค าสั่งใช้ภาษาเข้าใจง่ายต่อการน าไปปฏิบัติกิจกรรมเนื้อหามีความแปลกใหม่ 

  4.  ด้านการวัดและประเมินผล 

   4.1  ความชัดเจนของแบบทดสอบโดยรวม 

   4.2  ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับแบบทดสอบ 

   4.3  แบบทดสอบท าให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง 

   4.4  ผู้เรียนมีโอกาสทราบคะแนนของผลงานที่ตนเองท า 

   4.5  แบบทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 
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 3.6.3  ขั้นพัฒนา โดยพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า          
5 ระดับ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00      หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

  ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49       หมายถึง   มีระดับความคิดเห็นมาก 

  ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49       หมายถึง   มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49       หมายถึง   มีระดับความคิดเห็นน้อย 

  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49       หมายถึง   มีระดับความเห็นน้อยที่สุด 

 3.6.4  ขั้นประเมินโดยน าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นให้นักเรียนทดลองท าเพ่ือหาค่า  

IOC และหาค่าความเชื่อมั่น 

 3.6.5  ขั้นสรุปจัดท ารายงานแบบประเมินความพึงพอใจเป็นฉบับสมบูรณ์ (ค าสัตย์, ๒๕๕๑) 
 
3.7  กำรสร้ำงและพัฒนำเอกสำรประกอบกำรสอน มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
 3.7.1  ขั้นศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
  1.  ศึกษาวิธีการสร้างเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพโดยเน้นในด้านความ
สอดคล้องของผู้ประเมินและความสะดวกเหมาะสม 
  2.  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้โดย
ละเอียด 
 3.7.2  ขั้นออกแบบ ก าหนดและสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะประสบการณ์การแสดง 
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3  ดังนี้ 
  1.  องค์ประกอบของการแสดงร าศุภลักษณ์อุ้มสม   

   1.1  ประวัติความเป็นมาการแสดงร าศุภลักษณ์อุ้มสม   

   1.2  ผู้แสดง 

   1.3  เครื่องแต่งกาย 

   1.4  บทร้องและท านองเพลง 

   1.5  วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง 

   1.6  โอกาสที่ใช้แสดง 

   1.7  อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
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  2.  นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดงร าศุภลักษณ์อุ้มสม 

  3.  การปฏิบัติท่าร าศุภลักษณ์อุ้มสม 

3.7.3  ขั้นพัฒนา โดยด าเนินการดังนี้ 

  น าเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 

ได้ประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและหาค่า IOC  

3.8  รูปแบบของกำรศึกษำ   
 

  ในการศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบ  One  Group  Pretest - Posttest  Design    
 

     ตำรำงที่ 9  รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Desingn  
              

กลุ่มตัวอย่าง ทดลองก่อนเรียน เรียนโดยการใช้สื่อ หลังเรียน 
E - X O 

     
        

  เมื่อ      O คือ การทดสอบระหว่างการทดลอง 
    E คือ กลุ่มตัวอย่าง 
    X คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วย 
      สอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม (กิจปรีดาบริสุทธิ์, ๒๕๔๓) 
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วิธีด ำเนินกำรศึกษำ   
 

  1.  ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม สาขา

นาฏศิลป์ไทยศึกษา เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม ผู้วิจัยจะด าเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pretest) 

เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง  ในวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

  2.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างตามแผนบริหารการสอน 

ตั้งแต่วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยใช้เวลาสอนทั้งสิ้น 

18 ชั่วโมง     

  3.   เมื่อสอนครบทุกแผนการสอนแล้วจะด าเนินการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

หลังเรียน (Posttest)  กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบคนละชุดกันกับท่ีใช้วัดระหว่างเรียน 

  4.   ตรวจผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 

 

3.9  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

1.  หาค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบระหว่างและหลังเรียน  ( ) โดยค านวณจากสูตร  
ดังนี้   

   สูตร    = 



 

      

   เมื่อ    แทน คะแนนเฉลี่ย 
       แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       แทน จ านวนข้อมูล (กิจปรีดาบริสุทธิ์, ๒๕๔๓) 
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 2. หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนทดสอบระหว่างและหลังเรียน ใช้สูตร 
ดังนี้  
 

  สูตร S.D.    =      
)(

2



  

  
  เมื่อ S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   2   แทน ผลรวมของก าลังสองของคะแนนทั้งหมด 

     แทน    จ านวนข้อมูล (กิจปรีดาบริสุทธิ์, ๒๕๔๓) 

 
 3.  หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยค านวณจากสูตร ดังนี้      
 

 สูตร  IOC = 


R  
 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะพฤติกรรม 
   R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
     ทั้งหมด 
     แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  (ทวีรัตน์, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๒๕๔๐) 
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 4. หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
เทคนิค  27%   โดยใช้สูตรดังนี้    

 สูตร  p = 
n

pp LH

2

  
 

    r = 
n

pp LH   

 

   เมื่อ Hp  แทน     จ านวนนักศึกษาที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
    Lp  แทน     จ านวนนักเรียนตอบถูกในกลุ่มต่ า 
    n  แทน     จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า (กิจปรีดา

บริสุทธิ์, ๒๕๔๓) 
 

 5. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร KR-20 ของ  Kuder 
- Richardson   
 

  สูตร       r tt     =      
1

   






 


2

ts

pq       

 

   เมื่อ  r tt  แทน     ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
       แทน     จ านวนข้อในแบบทดสอบ 
     p  แทน     สัดส่วนของผู้ท าได้ในข้อหนึ่งๆ 
     q  แทน     สัดส่วนของผู้ท าผิดในข้อหนึ่งๆ  คือ  1- p  
     2

ts  แทน     ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ  
(ทวีรัตน์, วธิีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๒๕๔๐) 
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 6.  หาประสิทธภิาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศภุลักษณ์อุ้มสม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
(E1/E2 =80/80)  ดังนี ้
 

   สูตร E1 =  
100






 

 

  เมื่อ  E1 แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในสื่อคอมพิวเตอร์ 
     ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสมหาได้จากคะแนนการท า 
     กิจกรรมระหว่างเรียนได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ 80    
     แทน  คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการท า  
     กิจกรรมในบทเรียน 
      แทน    คะแนนเต็มของกิจกรรมทุกกิจกรรมรวมกัน 
 

    E2 =    
100

F






  

    
    

  เมื่อ   E2   แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากคะแนนเฉลี่ยจากการท า 
     แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนได้ถูกต้อง โดยเฉลี่ยร้อยละ  80 
    F แทน คะแนนรวมของนักศึกษาทุกคนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ 
     หลังเรียนบทเรียน 
   B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
     แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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 7.   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละระหว่างคะแนนที่ได้จากการทดสอบระหว่างและหลังเรียน และ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 8.  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนกับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง

เรียน โดยใช้ t-test  สูตรดังนี้ 

 

    t = 
 
1

DD

D

2





  

 
   เมื่อ   t  แทน   ค่าท่ีจะใช้พิจารณา  t – distribution 
             D  แทน   ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบ 
        ระหว่างเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน 
    N  แทน       จ านวนนักเรียน 
             2D    แทน   ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่างระหว่าง 
        คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
    df =  -1 
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สรุปขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรสร้ำงเครื่องมือ 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 3  แผนผังขั้นตอนการด าเนินงานการสร้างเครื่องมือ 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562)  

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์หลักสูตร

เอกสาร
ประกอบการ

สอน

สร้างเครื่องมือ

ทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง รายงานผล

แบบทดสอบระหวา่งเรียนและ
หลงัเรียน

โปรแกรมช่วยสอน(CAI)

แบบประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ

เร่ืองศภุลกัษณ์อุ้ม
สม

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

FLOWCHART 
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สรุป 

 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพ่ือมาปฏิบัติการทดลองกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กลุ่มทดลอง 

คือ นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 24 คน            

มีรูปแบบการวิจัย ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา    

สร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างและพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รูปแบบการทดลองของการศึกษา  

และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการทดลองการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง ครบตามระเบียบ

วิธีวิจัย และน าผลที่ได้จาการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน ล าดับต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินงาน เพ่ือหาคุณภาพสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์

อุ้มสม  ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล

และรวบรวมและน ามาเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้  

  4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง        
ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80  

 4.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม 

 4.3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม  
 โดยการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  x̄  แทน  ค่าเฉลี่ย 
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 N แทน จ านวนข้อมูล 
 E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 
 E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
         ทางการเรียนหลังเรียน 
 ∑D แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบระหว่างเรียน 
 ∑D2 แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 
 E.I. แทน ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 T แทน สถิติทดสอบที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติเพ่ือทราบความมี
นัยส าคัญ 
 * แทน  มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 4.1  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรหำประสิทธิภำพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์
อุ้มสม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 
ตำรำงที่ 10  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพระหว่างเรียนของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 E1 

คนที่ คะแนนระหว่ำงเรียน 

ทดสอบด้ำนควำมรู้ 
30 คะแนน 

ปฏิบัติท่ำร ำ 
70 คะแนน 

รวม 
100 คะแนน 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 

1 24 54 78 ไม่ผ่าน 
2 24 54 78 ไม่ผ่าน 
3 24 56 80 ผ่าน 
4 24 57 81 ผ่าน 

5 23 58 81 ผ่าน 

6 25 60 85 ผ่าน 

7 23 54 77 ไม่ผ่าน 
8 24 56 80 ผ่าน 

9 24 56 80 ผ่าน 

10 24 57 81 ผ่าน 

11 23 58 81 ผ่าน 

12 25 60 85 ผ่าน 

13 23 54 77 ไม่ผ่าน 
14 22 50 72 ไม่ผ่าน 
15 24 56 80 ผ่าน 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 

คนที ่ คะแนนระหว่ำงเรียน 

ทดสอบด้ำนควำมรู้ 
30 คะแนน 

ปฏิบัติท่ำร ำ 
70 คะแนน 

รวม 
100 คะแนน 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 

16 24 57 81 ผ่าน 
17 23 58 81 ผ่าน 

18 25 60 85 ผ่าน 

19 24 54 78 ไม่ผ่าน 

20 22 50 72 ไม่ผ่าน 

21 25 56 81 ผ่าน 

22 24 57 81 ผ่าน 

23 25 58 83 ผ่าน 

24 25 60 85 ผ่าน 
ผลรวม 573 1350 1923 - 
ค่าเฉลี่ย 23.87 56.25 80.12 - 
ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสมระหว่างเรียนเกณฑ์ร้อยละ 80 = 80.12 

 

 จากตารางที่ 10 พบว่า คะแนนของนักศึกษาที่ได้จากแบบทดสอบด้านความรู้และแบบประเมิน

ปฏิบัติท่าร า เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม ระหว่างเรียนส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คะแนนระหว่างเรียนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.87 ส าหรับแบบประเมินการปฏิบัติท่าร า คะแนนเต็ม 70 คะแนน คะแนนระหว่าง

เรียน เฉลี่ยเท่ากับ 56.25 คะแนน สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง   ศุภลักษณ์

อุ้มสมระหว่างเรียนเกณฑ์ร้อยละ 80 มีประสิทธิภาพเท่ากับ ร้อยละ 80.12  
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ตำรำงที่ 11  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพหลังเรียนของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภ

ลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80  E2 

คนที ่ คะแนนหลังเรียน 

ทดสอบด้ำนควำมรู้ 
30 คะแนน 

ปฏิบัติท่ำร ำ 
70 คะแนน 

รวม 
100 คะแนน 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 

1 29 53 82 ผ่าน 
2 26 60 86 ผ่าน 
3 28 54 82 ผ่าน 
4 29 50 79 ไมผ่่าน 

5 28 67 95 ผ่าน 

6 29 68 97 ผ่าน 

7 29 57 86 ผ่าน 
8 29 64 93 ผ่าน 

9 29 58 87 ผ่าน 

10 26 51 77 ผ่าน 

11 29 67 96 ผ่าน 

12 29 53 82 ผ่าน 

13 30 61 91 ผ่าน 
14 29 70 99 ผ่าน 
15 27 64 91 ผ่าน 
16 27 67 94 ผ่าน 
17 30 65 95 ผ่าน 

18 29 45 74 ไมผ่่าน 

19 29 42 71 ไม่ผ่าน 

20 26 54 80 ผ่าน 

21 26 61 87 ผ่าน 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 

คนที ่ คะแนนหลังเรียน 

ทดสอบด้ำนควำมรู้ 
30 คะแนน 

ปฏิบัติท่ำร ำ 
70 คะแนน 

รวม 
100 คะแนน 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 

22 27 48 75 ไมผ่่าน 

23 29 54 83 ผ่าน 

24 25 62 87 ผ่าน 
ผลรวม 674 1395 2069 - 
ค่าเฉลี่ย 28.21 57.95 86.17 - 
ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสมหลังเรียนเกณฑ์ร้อยละ 80 = 86.17 

 จากตารางที่ 11 พบว่า คะแนนของนักศึกษาที่ได้จากแบบทดสอบด้านความรู้และแบบประเมิน

ปฏิบัติท่าร า เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม ระหว่างเรียนส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราชภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คะแนนหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 28.21 ส าหรับแบบประเมินการปฏิบัติท่าร า คะแนนเต็ม 70 คะแนน คะแนนระหว่างเรียน 

เฉลี่ยเท่ากับ  57.95 คะแนน สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม

หลังเรียนเกณฑ์ร้อยละ 80 มีประสิทธิภาพเท่ากับ ร้อยละ 86.17  
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4.2  ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระหว่ำงเรียนและหลังเรียนด้วยกำรใช้

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม 

ตำรำงที่ 12  ผลประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสมนักศึกษาปริญญาตรี     

ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  E1/E2 

ประสิทธิภาพ คะแนน 
คะแนนเต็ม x̄  ร้อยละ 

ประสิทธิภาพด้าน
กระบวนการ E1 

100 80.12 80.12 

ประสิทธิภาพด้าน E2

ผลลัพธ์ 
100 86.17 86.17 

  

 จากตารางที่ 12  พบว่า การเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับ

นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562          

มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ E1 เท่ากับ 80.12 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ E2 เท่ากับ 86.17    

แสดงว่า สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่  3        

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.97/86.17 
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4.3  ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
ศุภลักษณ์อุ้มสม  
 ตำรำงท่ี 13  ผลการประเมินคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนด้วย
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม 

ข้อ รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

x̄  SD 
ระดับควำมพึง

พอใจ 
๑.  ด้ำนเนื้อหำ 

1.1 การน าเสนอเนื้อหาที่เรียน มีรูปแบบชัดเจน 4.85 0.42 พอใจมากที่สุด 
1.2 การน าเสนอเนื้อหาที่เรียนไม่สับสน เข้าใจง่าย 4.80 0.40 พอใจมากที่สุด 
1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.67 0.53 พอใจมากที่สุด 
1.4 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสม 4.65 0.48 พอใจมากที่สุด 
1.5 เนื้อหามีความแปลกใหม่ 4.65 0.48 พอใจมากที่สุด 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.72 0.46 พอใจมำกที่สุด 
                      2.  กระบวนกำรเรียนรู้ 
2.1 กิจกรรมแต่ละเรื่องมีความน่าสนใจชวนให้ติดตามไม่น่าเบื่อ 4.75 0.44 พอใจมากที่สุด 
2.2 กิจกรรมที่น ามาใช้มีความเหมาะสม ช่วยให้เกิดการเรียนรู้

ตามจุดประสงค์จริงได้ 
4.75 0.44 พอใจมากที่สุด 

2.3 ความน่าสนใจชวนให้ติดตามบทเรียน 4.80 0.40 พอใจมากที่สุด 
2.4 ผู้เรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 4.67 0.53 พอใจมากที่สุด 
2.5 ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบค าตอบหรือท ากิจกรรมส าเร็จด้วย

ตนเอง 
4.65 0.48 พอใจมากที่สุด 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.72 0.46 พอใจมากที่สุด 
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ตางรางที่ 13 ( ต่อ ) 

ข้อ รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

x̄  SD 
ระดับควำมพึง
พอใจ 

                       3.  ด้ำนภำพ  ภำษำ และเสียง 
3.1 ภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.85 0.33 พอใจมากที่สุด 
3.2 เสียงและภาพเร้าความสนใจของผู้เรียน 4.63 0.49 พอใจมากที่สุด 
3.3 เสียงและภาพช่วยให้เรียนเข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้รวดเร็ว 4.85 0.36 พอใจมากที่สุด 
3.4 เสียงบรรยายมีความจัดเจน 4.70 0.46 พอใจมากที่สุด 
3.5 ค าสั่งใช้ภาษาเข้าใจง่ายต่อการน าไปปฏิบัติกิจกรรม 4.77 0.42 พอใจมากที่สุด 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.76 0.41 พอใจมำกที่สุด 
                        4.  กำรวัดและประเมินผล 
4.1 ความชัดเจนของแบบทดสอบโดยรวม 4.92 0.26 พอใจมากที่สุด 
4.2 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับแบบทดสอบ 4.77 0.42 พอใจมากที่สุด 
4.3 แบบทดสอบท าให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง 4.75 0.44 พอใจมากที่สุด 
4.4 ผู้เรียนมีโอกาสทราบคะแนนของผลงานที่ตนเองท า 4.80 0.40 พอใจมากที่สุด 
4.5 แบบทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 4.82 0.38 พอใจมากที่สุด 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.81 0.38 พอใจมำกที่สุด 
รวมคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.75 0.44 พอใจมำกที่สุด 

 
 จากตารางที ่13 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ

สอนด้วยโปรแกรมช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม โดยนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  จ านวน 24  คน 

พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน มีรายการประเมิน 4 ด้าน  คือ 1.  ด้านเนื้อหาคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 0.46  2.  กระบวนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.72 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.46 3.  ด้านภาพ  ภาษา และเสียงคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.76ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

0.41 4.  การวัดและประเมินผลคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.81 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38 
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คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.75 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.44 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

ตำรำงท่ี 14  ผลการวิเคราะห์ การหาประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียน
และหลังเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม  
 

เครื่องมือ จ ำนวน
ข้อมูล 
(N) 

S.D x̄  1E / 2E    ระดับควำม
คิดเห็น 

1.  ผลประสิทธิภาพการ
เรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์
อุ้มสม 

24 3.45 80.12 80.12/86.17 มากที่สุด 
7.88 86.17 

2. ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์
อุ้มสม 

24 3.45 80.12 80.12/86.17 มากที่สุด 
7.88 86.17 

3. ผลประเมินคุณภาพ
ของแบบวัดความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการ
สอนด้วยโปรแกรมช่วย
สอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 

24 0.44 4.75 - - พึงพอใจมาก 

 
 จากตารางที่ 14   พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการหาประสิทธิภาพการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนด้วยโปรแกรมช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
โดยนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่  3  จ านวน 24   คน ซึ่ งมีประสิทธิภาพ  E1/E2  80.12/86.17                  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน E1/E2  80.12/86.17 นักศึกษามีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.75 มีความพึงพอใจมาก 
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สรุป 
 ผู้วิจัยขอสรุปผลจาการวิเคราะห์น าเสนอรูปแบบข้อมูลตารางสรุปได้ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80     
โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน         
เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม เกณฑ์ร้อยละ 80 มีประสิทธิภาพเท่ากับ ร้อยละ 80.12 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้สื่อคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 80.12/86.17 

 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสมร้อยละ 80.12 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับเกณฑ์ร้อยละ 80 เท่ากับ 80.12/86.17  
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
ศุภลักษณ์อุ้มสม รวมคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.75 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลวิจัย  อภิปรำยผล  เสนอแนะ 

 

  การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม  ผู้วิจัยได้ท าการทดลองกับ

นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ได้สรุปผลวิจัย  

อภิปรายผลและเสนอแนะดังนี้   

 

5.1  สรุปผลวิจัย 

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับ

นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พบว่า  นักศึกษาแต่ละคนมีพัฒนาการ

การเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์ อุ้มสมที่ดีขึ้นในหัวข้อที่ เรียนหลังจาก                    

ที่ได้ท ากิจกรรมภายในห้องเรียน โดยเน้นประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการค้นคว้าข้อมูลของแบบทดสอบ      

ที่ให้นักศึกษาท ากิจกรรมตามรูปแบบนั่นคือ ประวัติความเป็นมา ผู้แสดง เครื่องแต่งกาย บทร้องและ

ท านองเพลง อุปกรณ์การแสดง โอกาสที่ใช้แสดงและท่าร าศุภลักษณ์อุ้มสมจากการรวบรวมข้อมูล           

ที่บันทึกสรุปได้ว่าประสิทธิภาพที่ได้จากการท ากิจกรรมแบบทดสอบเท่ากับ 80.12/86.17 ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑ์ 80/80 หลังจากที่ได้มีการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและแบบทดสอบ ท าให้ผลการท าคะแนนสอบ        

หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนที่ 86.17 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.17 สูงกว่าระหว่างเรียนที่มีพัฒนาการ  

ร้อยละ 6.05  ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนความคิดเห็นต่อการพัฒนาการเรียน       ศุภ

ลักษณ์อุ้มสม ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่  3 วิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช มีค่าเฉลี่ยโดยรวมระดับพอใจมากที่สุด อยู่ที่ 4.75 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว        

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทางที่ดี ทั้งนี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่าน

บทเรียนที่เกิดข้ึน 
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5.2  อภิปรำยผล 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม         

ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านปฏิบัติซึ่งแบ่งตามบท     

คือ บทที่ 1  องค์ประกอบการแสดง  บทที่ 2 นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม บทที่ 3  การ

ปฏิบัติท่าร าเรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม โดยอภิปรายผล ดังนี้ 

  1.  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี          

ชั้นปีที่ 3  สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมร่วมด้วยกับคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยสร้างสื่อ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา      

ฝึกปฏิบัติท่าร า ประเมินผลของระบบจากกลุ่มทดลอง ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ โดยเน้น     

ความทันสมัย ความน่าสนใจของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักศึกษา              

มีความสนใจในการเรียนเพ่ิมมากขึ้น น าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์     

เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรย์สมร ผลบุญ เรื่อง “การพัฒนาระบบ            

การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติท่าร าที่ใช้ในงานนาฏศิลป์เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้วิธีการแบบผสม”                 

( mixed method)  ระหว่ าง  วิ ธี การ เชิ งคุณภาพและวิธีการ เชิ งปริมาณ โดยมี วั ตถุประสงค์                      

1.  เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้นาฏยศัพท์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกช่วงเวลา  2. เพ่ือพัฒนา

ระบบฝึกปฏิบัติท่าร าให้นักศึกษาได้ พัฒนาทักษะและน าไปประยุกต์ใช้ในการจดบันทึกท่าร าผลวิจัยพบว่า 

    1. การพัฒนาระบบการเรียนนาฏยศัพท์  ผู้วิจัยใช้ลักษณะเว็บแอพพิเคชั่น 

(Web application)  รายละเอียดหลักของระบบจดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 1) กระดานข่าว 2) 

แบบทดสอบ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  3) บทเรียน  ได้แก่ (1) 

ส่วนศีรษะไหล่และล าตัว  (2) ส่วนแขนและมือ  (3) ส่วนเท้าและขาในแต่ละส่วนน าเสนอเหมือนกันคือ 

ด้านเนื้อหา  ภาพประกอบ วีดีโอสาธิต 
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  2.  ระบบฝึกปฏิบัติท่าร านาฏศิลป์  ประกอบด้วย 1) ฝึกท่าร าด้วยตนเอง       

โดยสามารถระบุท่าร าที่ต้องการเอง  2) ฝึกปฏิบัติท่าร าโดยการผสมท่าร า ระบบคอมพิวเตอร์จะเป็น       

ผู้ก าหนดให้ ทุกท่าร า 2 รูปแบบ ผู้ เรียนจะต้องเลือกท่าทางจากหมวดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง สุดท้าย               

จะมีการประมวล ผลสัมฤทธิ์ให้แก่ผู้เรียน 3) การปฏิบัติบันทึกท่าร า ส่วนเป็นการน ามาประยุกต์ใช้กับ   

การบันทึกท่าร า  โดยผู้เรียนต้องระบุชื่อเพลง เนื้อเพลงและเลือกท่าทางและสามารถพิมพ์เอกสาร       

เพ่ือจัดท าเป็นรายงานต่อไป 

  3.  ผลการประเมินผลของระบบจากกลุ่มทดลองและควบคุม ทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า 

กลุ่มทดลองที่ 1 และควบคุม 1 มีความรู้เรื่อง นาฏยศัพท์หลังการใช้ระบบการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้

ระบบการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เช่นเดียวกัน  แต่หากพิจารณาช่วงเวลากลุ่ม

ทดลอง 1  ใช้ เวลาเพียง 1 สัปดาห์ ในขณะที่ กลุ่มควบคุม 1 ใช้เวลา 2 เดือนหลังจากเรียนเพลงช้า    

เพลงเร็วจบนอกจากนักศึกษากลุ่มทดลองที่ 2 มีคะแนนค่าเฉลี่ยที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ 2 ในทุกข้อ

ประเด็น 

  4.  การประเมินคณุภาพและความพึงพอใจในระบบจดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

ท่าร านาฏศิลป์ พบว่า ในเกณฑ์มีคุณภาพ/ความพึงพอใจมากที่สุด  

  ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสมด้วย

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่  3 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช          

ที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ค้นพบว่า ความสอดคล้องเกี่ยวกับผลการวิจัย แบ่งเป็นประเด็นได้  ดังนี้                   

1.  การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย 2.  การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3.  การสร้างแบบฝึก

ปฏิบัติท่าร าด้วยตนเอง 4.  สร้างแบบประเมินผลผู้ เรียน 5.  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ                 

6.  ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกเรียน    

  ประเด็นเพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่สอดคล้องดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นประเด็น 

ดังนี้ 1.  ด้านกลุ่มทดลอง ใช้กลุ่มทดลองในระดับชั้นปริญญาตรี 2. ด้านเนื้อหา เนื้อหาครบถ้วนเรื่อง

องค์ประกอบการแสดง นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดงและการปฏิบัติท่าร า 3.  ด้านสื่อการสอน ผู้เรียน

สามารถมีประติสัมพันธ์กับสื่อ 4. ด้านโปรแกรม โปรแกรมที่ใช้ทันยุคสมัย 5.  ด้านความสะดวก สามารถ

ใช้กับโน๊ตบุคได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน๊ต    
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 2.  ประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้น      
ปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผลของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ       
เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.12/86.17  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการวิจัยแสดง           
ให้เห็นว่าแบบทดสอบมีประสิทธิภาพเหมาะที่จะน าไปใช้พัฒนาความรู้ และการปฏิบัติท่าร า  เนื่องด้วย
เหตุผลว่าการเรียนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม นั้น เป็นการแสดงการอวดฝีมือของพระนางท่าร าต้องประสาน
มือกันในกระบวนท่าร าตลอดทั้งเพลง นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติท่าร าได้พร้อมเพรียงกัน ยกตัวอย่าง     
เช่น การเอียงศีรษะที่ไม่สามารถเอียงไปทิศทางเดียวกันได้ ตั้งวงไม่ได้ระดับเดียวกัน การวางเท้าไม่พร้อม
กัน การเคลื่อนมือไม่สัมพันธ์กัน เป็นต้น แต่หลังจากนักศึกษาได้ศึกษาจากบทเรียนดังกล่าวแล้วและ       
มีการท าแบบทดสอบ ฝึกปฏิบัติ ท าให้เข้าใจเนื้อหาบทเรียนและการปฏิบัติท่าร าได้ดีขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัย (ชวาล แพรัตนกุล, 2530) ที่ว่าส าหรับเครื่องมือที่ใช้ใน           
การวัดการปฏิบัติที่กล่าวมาข้างต้นมีหลายชนิด เช่น แบบสังเกต แบบประเมินพฤติกรรมแบบจัดอันดับ
คุณภาพ เป็นต้น ถ้าต้องการจะทราบระดับความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคลว่าอยู่ในระดับสูงหรือ
ต่ าเพียงใดก็สามารถกระท าได้โดยใช้เกณฑ์ปกติในรูปแบบต่าง  ๆ หากใช้เกณฑ์ปกติในรูปคะแนน             
ก็จะทราบระดับความสามารถของนักเรียนได้โดยน าคะแนนที่นักเรียนสอบได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์   
 ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์   

ช่วยสอน ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่  3 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชที่ได้กล่าวมา         

ค้นพบได้ว่า มีความสอดคล้องกับงานของผู้วิจัยนั้น มีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการปฏิบัติหลายชนิด ได้แก่ 

แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรม  

 ประเด็นเพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่สอดคล้องดังที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมิน         

การปฏิบัติท่าร าแบบจัดอันดับคุณภาพ โดยมีประเด็นในการประเมินแบบแบ่งหัวข้อการประเมิน          

การปฏิบัติท่าร าดังนี้ 1. นาฏยศัพท ์ 2. จังหวะ  3. ความสวยงาม  4. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ 5. ความมั่นใจ

ในการปฏิบัติ 
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  ผลมฤทธิ์ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะประสบการณ์การแสดง             
พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่า ระหว่างเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า
ภายหลังการเรียนโดย  ใช้แบบทดสอบแล้ว นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติท่าร าศุภลักษณ์อุ้มสม
ได้ถูกต้องและสวยงาม เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (ณัฐิกาญจน์  แก้วประชุม และ
คณะ, 2561) ที่ว่า ผลของการศึกษาดัชนีชี้วัดประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องรองเง็ง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะที่ผู้ได้พัฒนาขึ้นมามีค่าเท่ากับ 0.78  ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมี
ความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 78  ที่เป็นเช่นนี้ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีเนื้อหาที่ครบถ้วนตาม
ค าอธิบายรายวิชาและสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา  มาตรฐานการเรียนรู้ มีการจัดเรียงล าดับของ
เนื้อหาที่เหมาะสมมีกิจกรรมระหว่างเรียนและหลังเรียนให้นักเรียนท าท้ายแบบฝึก เพ่ือให้นักเรียน
ได้เปรียบเทียบพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละชุดท าให้นักศึกษามีแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเอง  
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
  ผลการวิ จั ย เรื่ องการศึ กษาผลสั มฤทธิ์ ทา งการ เรี ยน เรื่ อ ง  ศุภลั กษณ์ อุ้มสม                   

ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช     

ที่ได้กล่าวมาค้นพบได้ว่า มีความสอดคล้องกับงานของผู้วิจัยนั้น มีเนื้อหาที่ครบถ้วนตามค าอธิบายรายวิชา

และสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา  มีการจัดเรียงล าดับของเนื้อหาที่เหมาะสมจัดกิจกรรมระหว่างเรียน

และหลังเรียนให้นักศึกษาฝึกท าและฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษาได้เปรียบเทียบพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

นักศึกษามีแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเอง  เพื่อเพ่ิมศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 
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  ประเด็นเพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่สอดคล้องดังที่กล่าวมาข้างต้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 
 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนปรากฏว่า

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม  

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนแล้ว ท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนมาโดยใช้

แบบทดสอบและแบบประเมินทักษะการปฏิบัติ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 สมมุติฐานข้อที่  1  สร้างสื่อนวัตกรรมรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง                   

ศุภลักษณ์อุ้มสม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เมื่อประเมินคุณภาพของโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร าศุภลักษณ์อุ้มสม เกณฑ์มาตรฐานได้ 80.12/86.17 ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตาม

สมมุติฐานข้อที่ 1       

 สมมุติฐานข้อที่  2  การเรียนโดยใช้สื่อนวัตกรรมรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        

เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ท าให้ผลการเรียนรู้มีความแตกต่างระหว่างเรียนกับหลังเรียน ผลทดสอบตาม

นัยส าคัญทางสถิติดังปรากฏในตารางที่ 12 พบว่าค่าเฉลี่ย (x̄ )คะแนนผลการเรียนโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม มีค่าเฉลี่ยได้ 6.05 ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมุติฐาน  

ข้อที่ 2   

 จากผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาการเรียนเรื่องการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับ นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่  3            

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พบว่า โดยภาพรวมค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม 4.75 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.44 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยด้านความชัดเจนของแบบทดสอบ ระดับความคิดเห็น

เฉลี่ย 4.92 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านผู้เรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วย

ตนเอง 0.53 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยรวมผลการประเมินมีความสอดคล้อง (กาญจนา สกุลณี 

และคณะ, 2561) ที่ว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอน โดยใช้บทเรียนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องระบ าอัศวลีลา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุดมี

ค่าเฉลี่ย 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 ข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนได้ความรู้
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เพ่ิมขึ้นจากการเรียนด้วยบทเรียนนี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 และข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ความน่าสนใจ

ของเนื้อหา ได้คะแนนเฉลี่ย 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 

 ประเด็นเพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่สอดคล้องดังที่กล่าวมาข้างต้น ผลการประเมินความคิดเห็นความ

พึงพอใจของผู้เรียนหลังการใช้บทเรียน มีระดับความพึงพอใจภาพรวมค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม     

ที่สูงขึ้น 

5.3  เสนอแนะ   

1.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม  สร้างขึ้นนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  

80/80 ซึ่งผู้สอนสามารถน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสมไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนได้ 

2. ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น 

3. เปิดโอกาสเผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ให้กับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีเพ่ือเป็นการสร้างความสนใจ ความพึงพอใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียน

นาฏศิลป์ 

4. สร้างสื่อประเภทต่าง ๆ น าไปทดลองกับนักศึกษากลุ่มอ่ืนและศึกษาผลการใช้บทเรียน     

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบทเรียน   
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นาฏศิลป์. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
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จิรวดี สุวรรณภักดิ์. (2561). ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ศัพท์สังคีตดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อ AR Book. นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช. 
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ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ. (2551). ประมวลสาระชุด วิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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ญาติกานต์ พิมพิไสย. (16 มิถุนายน 2555). คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. เข้าถึงได้จาก 

www.slideshar.het/iokesparrow3-7284902 

ณัฐกร สงคราม. (2552). การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 

ณัฐิกาญจน์ แก้วประชุมและคณะ. (2561). ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่อง รองเง็ง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศาลามีชัย. นครศรีธรรมราช: 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช. 
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กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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นภาพินธุ์ อนันตรศิริ. (2530). แนวทางในการสร้างโปรแกรมสอนเสริม. ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี. 

นุชวนา เหลืองอังกูร. (2536). การวัดผลการศึกษา. วารสารการวัดผลการศึกษา. 
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นครินทร์วิโรฒ. 
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การพิมพ์. 
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ฝนทิพย์ อมาตยกุล. (2531). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความคงทนในการ

เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2530). การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ: ส านักทดสอบทาง
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สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์. (2532). การละครไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

อมรา อ่ าเจริญ. (2535). วิธีการสอนนาฏศิลป์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบคุณภาพเครื่องมือคุณภาพด้านข้อสอบ 
 
 1.  นางจินดา  เครือหงส์ 
 วุฒิการศึกษา  - ระดับปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
               - ระดับปริญญาโท กศ.ม (การมัธยมศึกษา)วิชาเอกการวัดผลการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ   

  การท างานครู   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช อ.เมือง  
       จ.นครศรีธรรมราช 

 

 2.  นางสาวปรียา  ศุภกิจ 
  วุฒิการศึกษา   - ระดับปริญญาตรี  ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย  

 การท างานครู   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช อ.เมือง   
   จ.นครศรีธรรมราช 

 3. นายวิทยา  ดีทอง 
  วุฒิการศึกษา   - ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว 
   - ระดับปริญญาโท ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)  

 การท างานครู   ต าแหน่งครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช อ.เมือง                                                                                                              
                     จ.นครศรธีรรมราช  

ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 1. นางแววมณีวัลย์  สุยะ 

 วุฒิการศึกษา   - ระดับปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   การท างานครู   ต าแหน่งครูช านาญการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย 

 2.  นายดุสิต  คงปาน   
  วุฒิการศึกษา   - ระดับปริญญาตรี คบ. (ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกคอมพิวเตอร์  
    การท างานคร ู  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
 3. นางสาวพัชรีย์  มีสุคนธ์   
  วุฒิการศึกษา   -ระดับปริญญาตรี กศม.เทคโนโลยีการศึกษา มศว.ประสานมิตร 
  การท างานคร ูต าแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
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คุณภาพวีดีโอท่าร าศุภลักษณ์อุ้มสม 
 1.  นางนพรัตน์  หวังในธรรม 
 วุฒิการศึกษา   -ระดับปริญญาตรี ศษ.บ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา 
 การท างานครู ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ละครนาง) 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมคาย  กลิ่นภักดี 
 วุฒิการศึกษา   -ระดับปริญญาตรี กศม.เทคโนโลยีการศึกษา มศวประสานมิตร 
 การท างานครู ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ละครนาง) 
 3.  นางสาวปภาวรินท์  แสงหริัญ  
   วุฒิการศึกษา   -ระดับปริญญาโท ศศม.ศิลปกรรมศาสตร (ขานาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 การท างานคร ูต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา จ.นครปฐม 
 
ผู้ประเมินแบบวัดความพึงพอใจ 

1.  นางจินดา  เครือหงส์ 
 วุฒิการศึกษา  - ระดับปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
               - ระดับปริญญาโท กศ.ม (การมัธยมศึกษา)วิชาเอกการวัดผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ   

  การท างานครู   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช      
        อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 
 

 2.  นางสาวปรียา  ศุภกิจ 
  วุฒิการศึกษา   - ระดับปริญญาตรี ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย 

 การท างานครู   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   
               อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 

 3.  นายวิทยา  ดีทอง 
 วุฒิการศึกษา   - ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว 
           - ระดับปริญญาโท ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)  

 การท างานครู   ต าแหน่งครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   
       อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 
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 4.  นางแววมณีวัลย์  สุยะ 

   วุฒิการศึกษา   - ระดับปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์)  วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   การท างานครู   ต าแหน่งครูช านาญการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา  

      จ.เชียงราย 
 5.  นายดุสิต  คงปาน   
  วุฒิการศึกษา   - ระดับปริญญาตรี คบ. (ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกคอมพิวเตอร์  
    การท างานคร ู  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
 6.  นางสาวพัชรีย์  มีสุคนธ์   
  วุฒิการศึกษา   -ระดับปริญญาตรี กศม.เทคโนโลยีการศึกษา มศวประสานมิตร 
  การท างานคร ูต าแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช                       
      อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ 
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                                                                                               วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
                                                                         ต าบลท่าเรือ  อ าเภอเมือง 
                                                                         จังหวัดนครศรีธรรมราช 8๐๐๐๐ 

 

7    สิงหาคม    2561 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
  

เรียน  นางจินดา  เครือหงส์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.  แบบทดสอบวิชาทักษะปรสบการณ์การแสดง  จ านวน  3  ชุด 
  2.  แบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ  จ านวน  1 ชุด 
  3.  เอกสารประกอบการสอนเล่มที่ 3 เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม  จ านวน  1  เล่ม 
  4.  ซีดีเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
  5.  คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
 
 ด้วยข้าพเจ้านาคณรัตน์  บัวทอง  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้จัดท า โปรแกรมเพ่ือใช้กับ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม รายวิชาทักษะปรสบการณ์การแสดง ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3  เป็นผลงานทางวิชาการ  ส าหรับขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 เพ่ือให้การท าโปรแกรมเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์  จึงใคร่ของความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องของโปรแกรมเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์ อุ้มสม และ
แบบทดสอบตามรายละเอียดในแบบประเมิน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นางคณรัตน์  บัวทอง) 
ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ 
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                     วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
                                                                         ต าบลท่าเรือ  อ าเภอเมือง 
                                                                         จังหวัดนครศรีธรรมราช 8๐๐๐๐ 

 

7    สิงหาคม    2561 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
  

เรียน นายวิทยา  ดีทอง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.  แบบทดสอบวิชาทักษะปรสบการณ์การแสดง  จ านวน  3  ชุด 
  2.  แบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ  จ านวน  1 ชุด 
  3.  เอกสารประกอบการสอนเล่มที่ 3 เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม  จ านวน  1  เล่ม 
  4.  ซีดีเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
  5.  คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
 
 ด้วยข้าพเจ้านาคณรัตน์  บัวทอง  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้จัดท า โปรแกรมเพ่ือใช้กับ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม รายวิชาทักษะปรสบการณ์การแสดง ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3  เป็นผลงานทางวิชาการ  ส าหรับขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 เพ่ือให้การท าโปรแกรมเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์  จึงใคร่ของความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องของโปรแกรมเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์ อุ้มสม และ
แบบทดสอบตามรายละเอียดในแบบประเมิน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นางคณรัตน์  บัวทอง) 
ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ 

 



132 
 

 
          วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
                                                                         ต าบลท่าเรือ  อ าเภอเมือง 
                                                                         จังหวัดนครศรีธรรมราช 8๐๐๐๐ 

 

7    สิงหาคม    2561 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
  

เรียน  นางสาวปรียา  ศุภกิจ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.  แบบทดสอบวิชาทักษะปรสบการณ์การแสดง  จ านวน  3  ชุด 
  2.  แบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ  จ านวน  1 ชุด 
  3.  เอกสารประกอบการสอนเล่มที่ 3 เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม  จ านวน  1  เล่ม 
  4.  ซีดีเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
  5.  คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
 
 ด้วยข้าพเจ้านาคณรัตน์  บัวทอง  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้จัดท า โปรแกรมเพ่ือใช้กับ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม รายวิชาทักษะปรสบการณ์การแสดง ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3  เป็นผลงานทางวิชาการ  ส าหรับขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 เพ่ือให้การท าโปรแกรมเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์  จึงใคร่ของความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องของโปรแกรมเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์ อุ้มสม และ
แบบทดสอบตามรายละเอียดในแบบประเมิน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นางคณรัตน์  บัวทอง) 
ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ 
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\ 
             วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
                                                                         ต าบลท่าเรือ  อ าเภอเมือง 
                                                                         จังหวัดนครศรีธรรมราช 8๐๐๐๐ 

 

7    สิงหาคม    2561 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
  

เรียน  นางแววมณีวัลย์  สุยะ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.  แบบทดสอบวิชาทักษะประสบการณ์การแสดง  จ านวน  3  ชุด 
  2.  แบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ  จ านวน  1 ชุด 
  3.  เอกสารประกอบการสอนเล่มที่ 3 เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม  จ านวน  1  เล่ม 
  4.  ซีดีเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
  5.  คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
 
 ด้วยข้าพเจ้านาคณรัตน์  บัวทอง  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้จัดท า โปรแกรมเพ่ือใช้กับ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม รายวิชาทักษะปรสบการณ์การแสดง ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3  เป็นผลงานทางวิชาการ  ส าหรับขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 เพ่ือให้การท าโปรแกรมเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์  จึงใคร่ของความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องของโปรแกรมเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์ อุ้มสม และ
แบบทดสอบตามรายละเอียดในแบบประเมิน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นางคณรัตน์  บัวทอง) 
ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ 
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                                                วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
                                                                         ต าบลท่าเรือ  อ าเภอเมือง 
                                                                         จังหวัดนครศรีธรรมราช 8๐๐๐๐ 

 

7  สิงหาคม 2561 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
  

เรียน  นายดุสิต  คงปาน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.  แบบทดสอบวิชาทักษะปรสบการณ์การแสดง  จ านวน  3  ชุด 
  2.  แบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ  จ านวน  1 ชุด 
  3.  เอกสารประกอบการสอนเล่มที่ 3 เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม  จ านวน  1  เล่ม 
  4.  ซีดีเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
  5.  คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
 
 ด้วยข้าพเจ้านาคณรัตน์  บัวทอง  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้จัดท า โปรแกรมเพ่ือใช้กับ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม รายวิชาทักษะปรสบการณ์การแสดง ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3  เป็นผลงานทางวิชาการ  ส าหรับขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็ นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 เพ่ือให้การท าโปรแกรมเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์  จึงใคร่ของความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องของโปรแกรมเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์ อุ้มสม และ
แบบทดสอบตามรายละเอียดในแบบประเมิน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นางคณรัตน์  บัวทอง) 
ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ 

 



135 
 

         วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
                                                                         ต าบลท่าเรือ  อ าเภอเมือง 
                                                                         จังหวัดนครศรีธรรมราช 8๐๐๐๐ 

 

2๐   พฤษภาคม    2562 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
  

เรียน  นางสาวพัชรีย์  มีสุคนธ์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.  แบบทดสอบวิชาทักษะปรสบการณ์การแสดง  จ านวน  3  ชุด 
  2.  แบบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ  จ านวน  1 ชุด 
  3.  เอกสารประกอบการสอนเล่มที่ 3 เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม  จ านวน  1  เล่ม 
  4.  ซีดีเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
  5.  คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 
 
 ด้วยข้าพเจ้านาคณรัตน์  บัวทอง  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้จัดท า โปรแกรมเพ่ือใช้กับ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม รายวิชาทักษะปรสบการณ์การแสดง ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3  เป็นผลงานทางวิชาการ  ส าหรับขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 เพ่ือให้การท าโปรแกรมเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์  จึงใคร่ของความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องของโปรแกรมเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่องศุภลักษณ์ อุ้มสม และ
แบบทดสอบตามรายละเอียดในแบบประเมิน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นางคณรัตน์  บัวทอง) 
ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ 
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ภาคผนวก ข 
 

-แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

  -ตารางแสดงค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อม่ันของ
   แบบทดสอบ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (ข้อสอบชุดที่ 1) 

 แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วิชาทักษะประสบการณ์การ

แสดงรหัสรายวิชา 301-220012 ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2558 เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม 

ค าชี้แจง 

 รายละเอียดแบบทดสอบ  แบบทดสอบฉบับนี้มี 10 หน้า  จ านวน 30 ข้อ เวลา 40 นาท ี

 วิธีการตอบ ให้กากบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมใต้อักษรที่เลือกในกระดาษค าตอบ/คลิกในวงกลมที่

เป็นค าตอบโปรแกรมช่วยสอน (CAI) 

 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

            

1.  การแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสมเป็นการแสดงอยู่ในละครประเภทใด 
 ก.  รามเกียร์ติ 
 ข.  ละครนอก 
 ค.  ละครใน 
 ง.  ละครพันทาง 
2.  พระอุณรุทกับนางศุภลักษณ์มีบทบาทสัมพันธ์กันอย่างไร 
 ก.  ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีกับน้อง 
 ข.  ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับมารดา 
 ค.  ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา 
 ง.  ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับพระพ่ีเลี้ยง 
3.  เหตุการณ์ที่ส าคัญอะไรที่ก่อให้เกิดการแสดงตอนศุภลักษณ์อุ้มสม 
 ก.  นางอุษาพาพระอุณรุทไปหานางศุภลักษณ์ 
 ข.  นางอุษากับนางศุภลักษณ์แย่งชิงพระอุณรุท 
 ค.  นางศุภลักษณ์พาพระอุณรุทไปหานางอุษา 
 ง.  พระอุณรุทรบกับนางศุภลักษณ์เพ่ือแย่งชิงนางอุษา  
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4.  เครื่องแต่งกายพระอุณรุทแต่งกายอย่างไร 
 ก.  ฉลององค์แขนยาวสีแดงขลิบเหลือง  
 ข.  ฉลององค์แขนสั้นสีแดงขลิบเหลือง 
 ค.  ฉลององค์แขนยาวสีเหลืองขลิบแดง 
 ง.  ฉลององค์แขนสั้นสีเหลืองขลิบแดง 
5.  เครื่องแต่งกายนางศุภลักษณ์แต่งกายอย่างไร 
 ก.  ห่มนางสไบสองชายสีเขียวขลิบแดง 
 ข.  ห่มนางสไบสองชายสีแดงขลิบเขียว 
 ค.  ห่มนางสไบชายเดียวสีเขียวขลิบแดง 
 ง.  ห่มนางสไบชายเดียวสีแดงขลิบเขียว 
6.  การแสดงศุภลักษณ์อุ้มสม ใช้ท านองและเพลงร้องประกอบการแสดง รวมทั้งหมดกี่เพลงอะไรบ้าง 
 ก.  4 เพลง 
 ข.  5 เพลง 
  ค.  6 เพลง 
 ง.  7 เพลง 
7.  ค าร้อง “เลื่อนลอยมากลางนภากาศ  โอภาสงามแข่งแขไข” อยู่ในบทร้องช่วงเพลงใด 
 ก.  เพลงเชิด 
 ข.  เพลงฉิ่ง 
 ค.  เพลงบลิ่ม 
 ง.  เพลงเบ้าหลุดชั้นเดียว 
8.  วงดนตรีที่ใช้ในการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม  ใช้เครื่องดนตรีใด 
 ก.  ปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องคู่ เครื่องสาย 
 ข.  เครื่องคู่ เครื่องใหญ่ ปี่พาทย์เครื่องห้า  
 ค.  เครื่องคู่ เครื่องสาย เครื่องใหญ่ 
 ง.  ปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องคู่ เครื่องใหญ่ 
9.  การแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสมใช้ในโอกาสใด 
 ก.  ใช้ในการแสดงเบ็ดเตล็ด 
 ข.  ใช้ในการแสดงร าเดี่ยว 
 ค.  ใช้ในการแสดงโขน 
 ง.  ใช้ในการแสดงประเภทวิพิธทัศนาหรือน าเป็นชุดเบิกโรง 
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10.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสมส าหรับตัวนางศุภลักษณ์คืออุปกรณ์ใด 
 ก.  พระขรรค์ 
 ข.  ผอบ 
 ค.  คันศร 
 ง.  กิ่งไม้เงินทอง 
11.  นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสมใช้ทั้งหมดก่ีท่า 
 ก.  18 ท่า 
 ข.  19 ท่า 
 ค.  20 ท่า 
 ง.  21 ท่า  
12.  ท่าร าในเพลงเชิดฉิ่งใช้เพ่ืออะไร 
 ก.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์กล่าวชมความงามของพระอุณรุท 
 ข.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์และพระอุณรุทกลับเข้าในฉากเม่ือจบการแสดง 
 ค.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์เริ่มพาพระอุณรุทเหาะจากเมืองณรงกามายังเมืองรัตนา  
 ง.  เพ่ือเปรียบความงามในขณะที่นางศุภลักษณ์อุ้มพระอุณรุทพาเหาะมานั้นงามราวกับพระ
     พรหมทรงฤทธิ์ก าลังขี่พญาหงส์บินไปในอากาศและการอวยพรของเหล่าเทพ 
13.  ท่าร าในเพลงบลิ่มใช้เพื่ออะไร 
 ก.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์กล่าวชมความงามของพระอุณรุท 
 ข.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์และพระอุณรุทกลับเข้าในฉากเม่ือจบการแสดง 
 ค.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์เริ่มพาพระอุณรุทเหาะจากเมืองณรงกามายังเมืองรัตนา  
 ง.  เพ่ือเปรียบความงามในขณะที่นางศุภลักษณ์อุ้มพระอุณรุทพาเหาะมานั้นงามราวกับพระพรหม 
14.  ท่าร าในเพลงเบ้าหลุดชั้นเดียวใช้เพื่ออะไร 
 ก.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์กล่าวชมความงามของพระอุณรุท 
 ข.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์และพระอุณรุทกลับเข้าในฉากเม่ือจบการแสดง 
 ค.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์เริ่มพาพระอุณรุทเหาะจากเมืองณรงกามายังเมืองรัตนา  
 ง.  เพ่ือเปรียบความงามในขณะที่นางศุภลักษณ์อุ้มพระอุณรุทพาเหาะมานั้นงามราวกับพระพรหม 
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15.  ท่าร าในเพลงเชิดใช้เพ่ืออะไร 
 ก.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์กล่าวชมความงามของพระอุณรุท 
 ข.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์และพระอุณรุทกลับเข้าในฉากเม่ือจบการแสดง 
 ค.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์เริ่มพาพระอุณรุทเหาะจากเมืองณรงกามายังเมืองรัตนา  
 ง.  เพ่ือเปรียบความงามในขณะที่นางศุภลักษณ์อุ้มพระอุณรุทพาเหาะมานั้นงามราวกับพระพรหม 
16.  ท่าร าพระอุณรุทที่ใช้เท้าแตะนางศุภลักษณ์ปรากฏท่าร ากี่ท่า 
 ก.  1 ท่า 
 ข.  2 ท่า 
 ค.  3 ท่า 
 ง.  4 ท่า 
17.  “แสงจันทร์จับองค์ภูวไนย วิไลล้ ากว่านวลจันทรา” บทร้องกล่าวถึงใคร 

 ก.  พระอุณรุท 

 ข.  พระจันทร์ 

 ค.  นางอุษา 

 ง.  นางศุภลักษณ์ 

18.  “สีดาวจับเครื่องพระโฉมฉาย อร่ามพรายกว่าดาวในเวหา” บทร้องกล่าวถึงอะไร 

 ก.  ดวงดาว 

 ข.  พระจันทร์ 

 ค.  เครื่องแต่งกายพระอุณรุท 

 ง.  เครื่องแต่งกายนางอุษา 

19.  “งามนางเป็นพาหนะรอง” บทร้องปรากฏท่าร าใด 

 ก.      ข.    

 

 ค.                   ง.   
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20.  “นวลพระองค์จับทรง”บทร้องปรากฏท่าร าใด 

 ก.    ข.   

 ค.    ง.       

21.  “เลื่อนลอยมากลาง” บทร้องปรากฏท่าร าใด 

ก.    ข.   

 ค.                   ง.     

22.  “กัลยา” บทร้องปรากฏท่าร าใด  

  

ก.    ข.    

 ค.                    ง.    
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23.  “ท านองดั่งนางราชหงส์”บทร้องปรากฏท่าร าใด 

ก.     ข.   

  

 ค.     ง.   

24.  “ดังองค์พรหม” บทร้องปรากฏท่าร าใด  

 ก.     ข.    

 ค.     ง.   

25.  “ฤทธา” บทร้องปรากฏท่าร าใด 

 ก.     ข.   

  

 ค.     ง.   
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26.  “ดั้นหมอกออกเมฆ” บทร้องปรากฏท่าร าใด 

 ก.     ข.   

  

 ค.     ง.   

 

27.  “หมายมุ่งบุรี”  บทร้องปรากฏท่าร าใด  

 ก.     ข.    

  

ข.     ง.   
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28.  ภาพใดเป็นการแสดงท่าร าการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม 

 ก.   ข.  
 

 ค.   ง.  
 

29.  ทา่ร าที่ปรากฏดังภาพ    ตรงกับเนื้อร้องว่าอะไร 
 ก.  ราชหงส์  
 ข.  ดั้นหมอกออกเมฆ 
 ค.  งามภูวนารถนั่ง ด ารงทอง        
 ง.  งามนางเป็นพาหนะรอง  

30.   การแสดงที่ปรากฏดังภาพเป็นการแสดงประเภทใด    

 ก.  ละครใน 
 ข.  ละครนอก 
 ค.  ละครพันทาง 
 ง.  ละครดึกด าบรรพ์ 
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แบบเฉลยค าตอบวิชาทักษะศิลปการแสดง ปีการศึกษา 1/2562 
ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 

ค 
ง 
ค 
ค 
ข 
ก 
ค 
ง 
ง 
ข 
ค 
ค 
ก 
ง 
ข 
 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
 

ค 
ก 
ค 
ง 
ค 
ค 
ข 
ก 
ข 
ค 
ก 
ก 
ค 
ง 
ก 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (ข้อสอบชุดที่ 2) 

 แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลังเรียน วิชาทักษะ

ประสบการณ์การแสดง รหัสรายวิชา 301-220012 ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ตามมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัด หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2558 เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม 

ค าชี้แจง 

 รายละเอียดแบบทดสอบ  แบบทดสอบฉบับนี้มี 10 หน้า  จ านวน 30 ข้อ เวลา 40 นาท ี

 วิธีการตอบ ให้กากบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมใต้อักษรที่เลือกในกระดาษค าตอบ/คลิกในวงกลมที่

เป็นค าตอบโปรแกรมช่วยสอน (CAI) 

 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

            

1.  ละครเรื่องใดคือชื่อเรื่องของละครใน 

ก. เงาะป่า 

ข. ราชาธิราช 

ค. อุณรุท 

ง. สาวเครือฟ้า 

2. หากเปรียบเทียบความสัมพันธ์การแสดงระหว่างกษัตริย์กับพระพ่ีเลี้ยงจะเปรียบได้กับเรื่อง

อะไรและตอนใด 

ก. เรื่องพระอุณรุท ตอน ศุภลักษณ์วาดรูป 

ข. เรื่องพระลอ ตอน พระลอเข้าห้อง 

ค. เรื่องอุณรุท ตอน ศุภลักษณ์อุ้มสม 

ง. เรื่องพระสุธนโนราห์ ตอน มโนราห์บูชายัญ 

3.  นางอุษากับนางศุภลักษณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

ก. พระสหายรัก 

ข. พระมารดากับธิดา 

ค. พระมเหสีกับนางก านัน 

ง. พระธิดากับพระพ่ีเลี้ยง 
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4.  ฉลององค์แขนยาวสีเหลืองขลิบแดงไม่ใช้ส าหรับตัวละครใด 

ก. กวางทอง 

ข. พระลักษณ์ 

ค. พระอุณรุท 

ง. พระสุวรรณหงส์  

5.  ตัวละครใดสวมใส่ผ้าห่มนางสไบสีเขียวขลิบแดง  

ก. นางศุภลักษณ์ 

ข. นางสีดา 

ค. นางกากนาสูร 

ง. นางบุษบา 

6.  เพลงร้องและท านองเพลงประกอบการแสดงศุภลักษณ์อุ้มสมเรียงล าดับอย่างไร 

ก. เพลงเชิด  ร้องร่าย ร้องเพลงเชิดฉิ่ง เชิดฉิ่ง ร้องเพลงบะหลิ่ม ร้องเพลงเบ้าหลุด เพลงเชิด 

ข. เพลงเชิด เชิดฉิ่ง ร้องร่าย ร้องเพลงเชิดฉิ่ง ร้องเพลงบะหลิ่ม ร้องเพลงเบ้าหลุด เพลงเชิด 

ค. เพลงเชิด เชิดฉิ่ง ร้องร่าย ร้องเพลงเชิดฉิ่ง ร้องเพลงบะหลิ่ม ร้องเพลงเบ้าหลุด พลงเชิด 

ง. เพลงเชิด เชิดฉิ่ง ร้องร่าย ร้องเพลงเชิดฉิ่ง ร้องเพลงบะหลิ่ม ร้องเพลงเบ้าหลุด พลงเชิด 

  7.  วงดนตรีที่ใช้ในการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสมใช้เครื่องดนตรีใด 
 ก.  ปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องคู่ เครื่องสาย 
 ข.  เครื่องคู่ เครื่องใหญ่ ปี่พาทย์เครื่องห้า  
 ค.  เครื่องคู่ เครื่องสาย เครื่องใหญ่ 

ง.  ปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องคู่ เครื่องใหญ่ 

  8.  การแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสมใช้ในโอกาสใด 
 ก.  ใช้ในการแสดงเบ็ดเตล็ด 
 ข.  ใช้ในการแสดงร าเดี่ยว 
 ค.  ใช้ในการแสดงโขน 
 ง.  ใช้ในการแสดงประเภทวิพิธทัศนาหรือน าเป็นชุดเบิกโรง 
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9.  ท่าร าในเพลงเชิดฉิ่งสื่อความหมายเหตุการณ์ใด 
 ก.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์กล่าวชมความงามของพระอุณรุท 
 ข.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์และพระอุณรุทกลับเข้าในฉากเม่ือจบการแสดง 
 ค.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์เริ่มพาพระอุณรุทเหาะจากเมืองณรงกามายังเมืองรัตนา  
 ง.  เพ่ือเปรียบความงามในขณะที่นางศุภลักษณ์อุ้มพระอุณรุทพาเหาะมานั้นงามราวกับพระ
     พรหมทรงฤทธิ์ก าลังขี่พญาหงส์บินไปในอากาศและการอวยพรของเหล่าเทพ 
10. ท่าร าในเพลงบลิ่มสื่อความหมายเหตุการณ์ใด 
 ก.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์กล่าวชมความงามของพระอุณรุท 
 ข.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์และพระอุณรุทกลับเข้าในฉากเม่ือจบการแสดง 
 ค.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์เริ่มพาพระอุณรุทเหาะจากเมืองณรงกามายังเมืองรัตนา  
 ง.  เพ่ือเปรียบความงามในขณะที่นางศุภลักษณ์อุ้มพระอุณรุทพาเหาะมานั้นงามราวกับพระพรหม 
11. ท่าร าในเพลงเบ้าหลุดสื่อความหมายเหตุการณ์ใด 
 ก.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์กล่าวชมความงามของพระอุณรุท 
 ข.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์และพระอุณรุทกลับเข้าในฉากเม่ือจบการแสดง 
 ค.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์เริ่มพาพระอุณรุทเหาะจากเมืองณรงกามายังเมืองรัตนา  
 ง.  เพ่ือเปรียบความงามในขณะที่นางศุภลักษณ์อุ้มพระอุณรุทพาเหาะมานั้นงามราวกับพระพรหม 

12. ท่าร าในเพลงเชิดสื่อความหมายเหตุการณ์ใด 
 ก.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์กล่าวชมความงามของพระอุณรุท 
 ข.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์และพระอุณรุทกลับเข้าในฉากเม่ือจบการแสดง 
 ค.  เพ่ือให้นางศุภลักษณ์เริ่มพาพระอุณรุทเหาะจากเมืองณรงกามายังเมืองรัตนา  
 ง.  เพ่ือเปรียบความงามในขณะที่นางศุภลักษณ์อุ้มพระอุณรุทพาเหาะมานั้นงามราวกับพระพรหม 
13. ท่าร าพระอุณรุทท่ีใช้เท้าแตะนางศุภลักษณ์ปรากฏท่าร าอย่างไร 
 ก.  ส่วนเท้าแตะหลังฝ่ามือนาง 
 ข.  ส่วนเท้าแตะล าแขนนาง 
 ค.  ส่วนเท้าแตะบนฝ่ามือนาง 
 ง.  ส่วนเท้าแตะสันฝ่ามือนาง 
14. “สีดาวจับเครื่องพระโฉมฉาย อร่ามพรายกว่าดาวในเวหา” บทร้องนี้กล่าวถึงสิ่งใด 

 ก.  แสงดวงดาว 

 ข.  แสงพระจันทร์ 

 ค.  แสงของดาวส่องจับเครื่องแต่งกายพระอุณรุท 

 ง.  แสงของดาวส่องเครื่องแต่งกายนางอุษา 
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15. หากต้องการจัดการแสดงศุภลกษณ์อุ้มสมควรจัดฉากประกอบการแสดงเป็นอย่างไร 

  ก.  ฉากก้อนเมฆสีเทา 

  ข.  ฉากก้อนเมฆสีด า 

  ค.  ฉากทะเลสีเทา 

 ง.  ฉากทะเลสีด า 

16.  ขนาดเวทีกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร ควรจัดวงดนตรีแบบใดให้เหมาะสมกับการแสดง 

  ก. เครื่องห้า 

  ข. เครื่องคู่ 

  ค. เครื่องใหญ่ 

  ง. เครื่องสาย  

17.  เวทีขนาดเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม 
    ก.  ขนาด 4×4 เมตร 

    ข.  ขนาด 6×6 เมตร 

    ค.  ขนาด 8×8 เมตร 

    ง.  ขนาด 10×10 เมตร 

18. การจัดชุดการแสดงร าศุภลักษณ์อุ้มสมมีความเหมาะสมกับงานมงคลสมรสหรือไม่อย่างไร 

    ก.  เหมาะสม เพราะเป็นการแสดงเกี้ยวพาราสีกัน 

    ข.  เหมาะสม เพราะเป็นการแสดงศัตรู 

    ค.  ไม่เหมาะสม เพราะแสดงถึงสูงศักดิ์กับต่ าศักดิ์ 

    ง.  ไม่เหมาะสม เพราะท่าทางแสดงถึงความไม่เหมาะสมท่าร า 

19.  หากท่านต้องการตัวละครที่มีความสามารถเหมือนนางศุภลักษณ์ท่านคิดว่าควรคดเลือกตัวละครใด 
  ก.  นางมโนราห์ 

  ข.  นางกากนาสูร 

  ค.  พระไทร 

  ง.  ท้าวกรุงพาณ 
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20.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสมใช้อุปกรณ์การแสดงเป็น ผอบ 
 ก.  เห็นด้วย เพราะเป็นอุปกรณ์ท่ีน้ าได้ 

  ข.  เห็นด้วย เพราะเป็นอุปกรณ์ท่ีใส่เครื่องหอมได้ 

  ค.  ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นอุปกรณ์ท่ีใส่น้ าไม่ได้ 

  ง.  ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นอุปกรณ์ท่ีใส่เครื่องหอมได้ 

21. ถ้ายึดหลักความเท่าเทียมกันควรเลือกภาพท่าร าใด 
 

 ก.    ข.   

  ค.    ง.   

 
22.  นางผู้ซึ่งรองรับเป็นพาหนะรองบาท ข้อความนี้กล่าวถึงภาพท่าร าใด 

 ก.      ข.    

 

 ค.                   ง.   
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23.  หากต้องการเลือกท่าทางการแสดงออกถึงการเดินทางควรเลือกภาพท่าร าใด 

 ก.     ข.   

  

 ค.     ง.   

24. ถ้ายึดหลักการสื่อสารท่าทางการเดินทางทางอากาศควรเลือกภาพท่าร าใด 

ก.     ข.   

 ค.                     ง.     

25. ท่านคิดว่าค าว่า“กัลยา” ควรเป็นภาพท่าร าใด  

  

ก.     ข.    

 ค.                     ง.    
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26. ปฏิบัติท่าร า “ท านองดั่งนางราชหงส์”แสดงถึงภาพท่าร าใด 

 

ค.     ข.   

  

 ค.     ง.   

27. ปฏิบัติท่าร า “ดังองค์พรหมเมศ” แสดงถึงภาพท่าร าใด 

 ก.     ข.    

 ค.     ง.   
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28. ปฏิบัติท่าร า “ฤทธา” แสดงถึงภาพท่าร าใด 

 ก.     ข.   

  

 ค.     ง.   

29.  ท่านคิดว่าค าว่า“จับองค์” แสดงถึงภาพท่าร าใด 

 ก.     ข.   

 ค.     ง.   

30. ท่านคิดว่าค าว่า“หมายมุ่งบุรี”  แสดงถึงภาพท่าร าใด 

 ก.     ข.    

ง.     ง.   
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แบบเฉลยค าตอบหลังวิชาทักษะศิลปการแสดง ปีการศึกษา 1/2562 
ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 

ค 
ค 
ง 
ข 
ง 
ก 
ง 
ง 
ค 
ก 
ง 
ข 
ค 
ค 
ข 
 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
 

ค 
ค 
ค 
ข 
ข 
ก 
ง 
ก 
ก 
ค 
ก 
ค 
ค 
ข 
ก 
 

 
 จากแบบทดสอบวิชาทักษะประสบการณ์การแสดง รหัสรายวิชา 301-220012 ระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อสอบแต่ละข้อตามทฤษฎีการเรียนรู้

ของ เบนจามิน บลูม 

พบว่า ข้อสอบแต่ละข้อมีครบตามทฤษฎีการเรียนรู้ครบทั้ง 6 ด้าน 

ชื่อด้าน ด้านความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ประเมินค่า 
ข้อที่ 1,3,4,5,7,8 2,6,19 15,16,17 13,14,21,22,

26,27 
9,10,11,12,2
5,29,30 

18,20,23,2
4,28 
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ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบทดสอบระหว่างเรียน 

 

รายการข้อท่ี 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 

IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

2 +1 0 -1 +1 +1 0.4 ปรับปรุง 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 -1 -1 0.2 ปรับปรุง 

5 +1 +1 0 +1 -1 0.4 ปรับปรุง 

6 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

8 0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

9 0 +1 +1 +1 -1 0.4 ปรับปรุง 

10 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

11 +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

12 +1 0 -1 +1 +1 0.4 ปรับปรุง 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

14 +1 +1 +1 -1 -1 0.2 ปรับปรุง 

15 +1 +1 0 +1 -1 0.4 ปรับปรุง 

16 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
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ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบทดสอบระหว่างเรียน (ต่อ) 

 

รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 

IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

17 +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

18 +1 0 -1 +1 +1 0.4 ปรับปรุง 

19 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

20 0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

21 +1 +1 0 +1 -1 0.4 ปรับปรุง 

22 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

23 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

24 0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

25 0 +1 +1 +1 -1 0.4 ปรับปรุง 

26 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

27 +1 0 -1 +1 +1 0.4 ปรับปรุง 

28 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

29 0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

30 +1 +1 0 +1 -1 0.4 ปรับปรุง 

ค่า  IOC    =                 18.8     =   0.62 

            30  สรุปว่า   ใช้ได ้
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ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบทดสอบหลังเรียน 

 

รายการข้อท่ี 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 

IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

2 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 -1 -1 0.2 ปรับปรุง 

5 +1 +1 0 +1 -1 0.4 ปรับปรุง 

6 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

8 0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

9 0 +1 +1 +1 -1 0.4 ปรับปรุง 

10 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

11 +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

12 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

14 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

15 +1 +1 0 +1 -1 0.4 ปรับปรุง 

16 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
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ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบทดสอบหลังเรียน 

 

รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 

IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

17. +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

18. +1 0 -1 +1 +1 0.4 ปรับปรุง 

19 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

20. 0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

21. +1 +1 0 +1 -1 0.4 ปรับปรุง 

22 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

23 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

24 0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

25 0 +1 +1 +1 -1 0.4 ปรับปรุง 

26 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

27 +1 0 -1 +1 +1 0.4 ปรับปรุง 

28 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

29 0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

30 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

ค่า  IOC    =                19.6     =   0.65 
           30   สรุปว่า   ใช้ได ้

                                                 

 



162 
 

ตารางแสดงค่าความยากง่าย   ค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
แบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน   ชุดที่ 2 เรื่อง  ศุภลักษณ์อุ้มสม 

ข้อที่ 
จ านวนคนที่ตอบถูก ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 

กลุ่มสูง กลุ่มต่ า ( P ) ( r ) 

1 14 10 0.60 0.20 

2 15 8 0.58 0.35 

3 16 9 0.63 0.35 

4 14 8 0.55 0.30 

5 15 7 0.55 0.40 

6 16 8 0.60 0.40 

7 17 9 0.65 0.40 

8 14 6 0.50 0.40 

9 15 8 0.58 0.35 

10 13 5 0.45 0.40 

11 14 6 0.50 0.40 

12 14 8 0.55 0.30 

13 16 9 0.63 0.35 

14 16 9 0.63 0.35 

15 16 8 0.60 0.40 

16 14 7 0.53 0.35 

17 16 9 0.63 0.35 
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ข้อที่ 
จ านวนคนที่ตอบถูก ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 

กลุ่มสูง กลุ่มต่ า ( p ) ( r ) 

18 15 8 0.58 0.35 

19 14 7 0.53 0.35 

20 14 8 0.55 0.30 

20 16 9 0.63 0.35 

21 15 8 0.58 0.35 

22 14 8 0.55 0.30 

23 15 7 0.55 0.40 

24 13 6 0.48 0.35 

25 16 9 0.63 0.35 

26 18 10 0.70 0.40 

27 14 7 0.53 0.35 

28 16 9 0.63 0.35 

29 15 8 0.58 0.35 

30 14 7 0.53 0.35 

 

 ข้อสอบที่เลือกไว้มีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.48 - 0.70 ค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่  

0.20 - 0.40 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรของคูลเลอร์  

ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 

หมายเหตุ   ข้อสอบที่คัดเลือกไว้มีค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.20  ถึง 0.80 
                และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.20 ถึง 1.00 
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แบบประเมินความสอดคล้องของเกณฑ์การให้คะแนน 

เพลงศุภลักษณ์อุ้มสม 

ค าชี้แจง ให้ท่านพิจารณาเกณ์การให้คะแนนที่ก าหนดขึ้นสามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินข้อ

ปฏิบัตินั้นหรือไม่ โดยขีดเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องคะแนน การพิจารณาให้น้ าหนัก ดังนี้ 

  คะแนน 5 หมายถึง  มากที่สุด 

  คะแนน 4  หมายถึง  มากที่สุด 

  คะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 

  คะแนน 2 หมายถึง  น้อย 

  คะแนน 1 หมายถงึ  ปรับปรุง 

 

                                                  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

                                              
พฤติกรรมการปฏิบัติ 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
คะแนน 

(60คะแนน) 
5 4 3 2 1 

1.ปฏิบัติท่าร า 1.  จ านาฏยศัพท์ได้ทุกท่า 
2.   ปฏิบัตินาฏยศัพท์ถูกตอ้งทุกท่า 
3.   ร าได้ถูกต้องตามหลักการ 
4.   ล าดับท่าก่อนหลังได้ถูกต้อง 

      

2.ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตาม
จังหวะ 

1.  ใช้ศีรษะถูกต้องตามจังหวะ 
2.   ใช้มือถูกต้องตามจังหวะ 
3.   ใช้เท้าถูกต้องตามจังหวะ 
4.   ใช้ศีรษะมือ เท้า ล าตัวถูกต้องตาม

จังหวะ  

      

3.ความสวยงามของท่าร า 
 
 
 
 
 
 

1.  การเชื่อมท่าร าใช้อวัยวะทุกส่วนของ
ร่างการสัมพันธ์กัน 

2.   ปฏิบัติท่าร าได้สอดคล้องกับเนื้อร้อง
และท านองเพลง 

3. ปฏิบัติท่าร าได้สอดคล้องกับเนื้อร้อง 
ท านองเพลง จังหวะ 

4.   มีเทคนิคท าให้ลีลาสวยงาม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 

                                    พฤติกรรม
การปฏิบัติ 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
คะแนน 5 4 3 2 1 

4.ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ 1.  การใช้ศีรษะเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน  
2.   การใช้มือเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน 
3.   การใช้เท้าเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน 
4.   การใช้ศีรษะมือ เท้า ล าตัว

เคลื่อนไหวไปพร้อมกัน 

      

5.ความมั่นใจในการปฏิบัติ 1.  ปฏิบัติท่าร าได้ต่อเนื่องไม่ลังเล 
2.   ปฏิบัติท่าร าด้วยใบหน้ามั่นใจ 
3. ปฏิบัติท่าร าด้วยความอดทนร า

ตลอดทั้งเพลง 
4.   ปฏิบัติท่าร าแสดงออกถึงอารมณ์

ร่วมในการปฏิบัติท่าร า 

      

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้คะแนน 1  คะแนน เมื่อไม่มีพฤติกรรมที่ก าหนด 

ให้คะแนน 2  คะแนน เมื่อไม่มีพฤติกรรมที่ก าหนด 1  ข้อ 

ให้คะแนน 3  คะแนน เมื่อไม่มีพฤติกรรมที่ก าหนด 2  ข้อ 

ให้คะแนน 4  คะแนน เมื่อไม่มีพฤติกรรมที่ก าหนด 3  ข้อ  

ให้คะแนน 5  คะแนน เมื่อไม่มีพฤติกรรมที่ก าหนด 4  ข้อ 
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แบบสังเกตการวัดทักษะการปฏิบัติวิชาทักษะประสบการณ์การแสดง ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 

เนื้อหา เพลงศุภลักษณ์อุ้มสม 

ชื่อ..........................สกุล..................เลขที่........................ชั้น..........วิทยาลัยนาฏศิลป.............. ............. 

ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับการสังเกตของท่าน โดยเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ที่ก าหนด 

                                                  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

                                              
พฤติกรรมการปฏิบัติ 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
คะแนน 5 4 3 2 1 

1.ปฏิบัติท่าร า 1.   จ านาฏยศัพทไ์ด้ทุกท่า 
2.   ปฏิบัตินาฏยศัพท์ถูกต้องทุกท่า 
3.   ร าได้ถูกต้องตามหลักการ 
4.   ล าดับท่าก่อนหลังได้ถูกต้อง 

      

2.ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตาม
จังหวะ 

1.  ใช้ศีรษะถูกต้องตามจังหวะ 
2.   ใช้มือถูกต้องตามจังหวะ 
3.   ใช้เท้าถูกต้องตามจังหวะ 
4.   ใช้ศีรษะมือ เท้า ล าตัวถูกต้อง

ตามจังหวะ  

      

3.ความสวยงามของท่าร า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  การเชื่อมท่าร าใช้อวัยวะทุกส่วน
ของร่างการสัมพันธ์กัน 

2.  ปฏิบัติท่าร าได้สอดคล้องกับเนื้อ
ร้องและท านองเพลง 

3. ปฏิบัติท่าร าได้สอดคล้องกับ
เนื้อร้อง ท านองเพลง จังหวะ 

4.   มีเทคนิคท าให้ลีลาสวยงาม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 

                                    
พฤติกรรมการปฏิบัติ 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
คะแนน 5 4 3 2 1 

4.ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ 1.  การใช้ศีรษะเคลื่อนไหวไปพร้อม
กัน  

2.  การใช้มือเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน 
3.   การใช้เท้าเคลื่อนไหวไปพร้อม

กัน 
4.   การใช้ศีรษะมือ เท้า ล าตัว

เคลื่อนไหวไปพร้อมกัน 

      

5.ความมั่นใจในการปฏิบัติ 1.  ปฏิบัติท่าร าได้ต่อเนื่องไม่ลังเล 
2.  ปฏิบัติท่าร าด้วยใบหน้ามั่นใจ 
3. ปฏิบัติท่าร าด้วยความอดทนร า

ตลอดทั้งเพลง 
4. ปฏิบัติท่าร าแสดงออกถึงอารมณ์

ร่วมในการปฏิบัติท่าร า 

      

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้คะแนน 1  คะแนน เมื่อไม่มีพฤติกรรมที่ก าหนด 

ให้คะแนน 2  คะแนน เมื่อไม่มีพฤติกรรมที่ก าหนด 1  ข้อ 

ให้คะแนน 3  คะแนน เมื่อไม่มีพฤติกรรมที่ก าหนด 2  ข้อ 

ให้คะแนน 4  คะแนน เมื่อไม่มีพฤติกรรมที่ก าหนด 3  ข้อ  

ให้คะแนน 5  คะแนน เมื่อไม่มีพฤติกรรมที่ก าหนด 4  ข้อ 

ลงชื่อ............................ผู้ประเมิน 

.........../.........../.......... 
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แบบประเมินคุณภาพการประเมินปฏิบัติ 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ว่าสอดคล้องกัน

หรือไม่โดยก าหนดคะแนนดังนี้ 

 ให้ +1 เมื่อแน่ใจว่าเกณฑ์การพิจารณานั้นวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ให้  0  เมื่อไม่แน่ใจว่าเกณฑ์การพิจารณานั้นวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ให้ -1  เมื่อไม่แน่ใจว่าเกณฑ์การพิจารณานั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

จุดประสงค์/เนื้อหา เกณ์การพิจารณา ระดับความคิดเห็น ข้อสนอ
แนะ +1 0 -1 

1.สามารถปฏิบัตินาฏย
ศัพท์ที่ ใช้ ในการแสดง
ชุดศุภลักษณ์อุ้มสมได้ 

1.  จ านาฏยศัพท์ได้ทุกท่า 
2.  ปฏิบัตินาฏยศัพท์ถูกต้องทุกท่า 
3.  ร าได้ถูกต้องตามหลักการ 
4.  ล าดับท่าก่อนหลังได้ถูกต้อง 

    

2.สามารถปฏิบัติท่าร า
การแสดง ชุดศุภลักษณ์
อุ้มสมได้ 

1.  ใช้ศีรษะถูกต้องตามจังหวะ 
2.  ใช้มือถูกต้องตามจังหวะ 
3.   ใช้เท้าถูกต้องตามจังหวะ 
4.  ใช้ศีรษะมือ เท้า ล าตัวถูกต้องตามจังหวะ 

    

3.สามารถปฏิบัติท่าร า
การแสดง ชุดศุภลักษณ์
อุ้มสมได้ 
 

1.  การใช้ศีรษะเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน  
2.  การใช้มือเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน 
3.  การใช้เท้าเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน 
4.  การใช้ศีรษะมือ เท้า ล าตัวเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน 

    

4.สามารถปฏิบัติท่าร า
การแสดง ชุดศุภลักษณ์
อุ้มสมได้ 

1.  การใช้ศีรษะเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน  
2.  การใช้มือเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน 
3.  การใช้เท้าเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน 
4.  การใช้ศีรษะมือ เท้า ล าตัวเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน 

    

5.สามารถปฏิบัติท่าร า
การแสดง ชุดศุภลักษณ์
อุ้มสมได้ 

1.  ปฏิบัติท่าร าได้ต่อเนื่องไม่ลังเล 
2.  ปฏิบัติท่าร าด้วยใบหน้ามั่นใจ 
3.  ปฏิบัติท่าร าด้วยความอดทนร าตลอดทั้งเพลง 
4.  ปฏิบัติท่าร าแสดงออกถึงอารมณ์ร่วมในการปฏิบัติ
ท่าร า 
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คะแนน 
(60 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ความจ าและ

ความถูกต้องของ
ท่าร า 

ลีลาท่าร า การแสดงอารมณ์ ความพร้อม
เพรียง 

5 สามารถจ าท่าร า
ได้ และปฏิบัติท่า
ร าได้อย่างถูกต้อง
สวยงามมากท่ีสุด 

สามารถปฏิบัติท่า
ร าได้อย่าง

สวยงามมากท่ีสุด 

การแสดงอารมณ์
ร่วมกับคู่ มี

ความสัมพันธ์กัน
มากที่สุด 

ปฏิบัติท่าร าได้
อย่างพร้อมเพรียง
กันในกลุ่มมาก

ที่สุด 
4 สามารถจ าท่าร า

ได้ และปฏิบัติท่า
ร าได้อย่างอย่าง
ถูกต้องสวยงาม

มาก 

สามารถปฏิบัติท่า
ร าได้อย่าง

สวยงามมาก 

การแสดงอารมณ์
ร่วมกับคู่ มี

ความสัมพันธ์กัน
มาก 

ปฏิบัติท่าร าได้
อย่างพร้อมเพรียง
กันในกลุ่มมาก 

3 สามารถจ าท่าร า
ได้ และปฏิบัติท่า
ร าได้อย่างถูกต้อง

ปานกลาง 

สามารถปฏิบัติท่า
ร าได้อย่าง

สวยงามปาน
กลาง 

การแสดงอารมณ์
ร่วมกับคู่ มี

ความสัมพันธ์กัน
ปานกลาง 

ปฏิบัติท่าร าได้
อย่างพร้อมเพรียง
กันในกลุ่มปาน

กลาง 
2 สามารถจ าท่าร า

ได้ และปฏิบัติท่า
ร าได้พอใช้ 

สามารถปฏิบัติท่า
ร าได้อย่าง

สวยงามพอใช้ 

การแสดงอารมณ์
ร่วมกับคู่ มี

ความสัมพันธ์กัน
เพียงเล็กน้อย 

ปฏิบัติท่าร าได้
อย่างพร้อมเพรียง
กันในกลุ่มเพียง

เล็กน้อย 
1 สามารถจ าท่าร า

ได้ และปฏิบัติท่า
ร าได้เพียง

เล็กน้อยควร
ปรับปรุง 

สามารถปฏิบัติท่า
ร าได้ แต่ไม่

สวยงาม ควร
ปรับปรุง 

การแสดงอารมณ์
ร่วมกับคู่ ไม่มี

ความสัมพันธ์กัน 
ควรปรับปรุง 

ปฏิบัติท่าร าได้ไม่
พร้อมเพรียงกัน

ในกลุ่ม ควร
ปรับปรุง 
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ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบประเมินคุณภาพการประเมินปฏิบัติ 

 

รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 

IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. สามารถปฏิบัตินาฏยศัพท์ที่ใช้ในการ

แสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสมได้ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

2. สามารถปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตาม

จังหวะ 

0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

3.สามารถปฏิบัติท่าร าด้วยความสวยงาม

ของท่าร า 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4. สามารถปฏิบัติท่าร าสัมพันธ์กัน

ระหว่างคู่ 

+1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

5. สามารถสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติ +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

 

ค่า  IOC    =   0.8+0.6+1.0+0.6+0.8  = 0.76   สรุปว่าใช้ได้ 

   5 
             



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาทักษะประสบการณ์การแสดง 
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แบบประเมินคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจ 

 ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นขอค าถามเพ่ือใช้ในแบบสอบถามความ

พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมช่วยสอน (CAI) วิชาทักษะประสบการณ์การแสดง แต่ละข้อว่ามี

ความถูกต้องดหมาะสมหรือไม่ ลงในช่องความคิดเห็น ซึ่งมีคะแนนดังนี้ 

 ให้ +1  หมายถึง  เห็นด้วย 

 ให้  ๐   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 

 ให้ -1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 

                                
ด้าน 

                                                           
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้ อ ส น อ
แนะ 

+1 ๐ -1 

ด้านที่ 1 ครูผู้สอน 
 

1.1 การอธิบายขั้นตอนการใช้โปรแกรมช่วย
สอน(CAI) 

1.2 การอธิบายสาระส าคัญในเครื่องมือ 
1.3 การใช้ส านวนภาษาเข้าใจง่าย 
1.4 สอนตรงตามเนื้อหา 
1.5 การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้

ภาษา 

    

ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้ 2.1 การจัดการเรียนรู้เรียงล าดับความส าคัญ 
2.2 การจัดการเรียนรู้ครบตามจุดประสงค์/
เนื้อหา 
2.3 การจัดการเรียนรู้น่าสนใจ 
2.4 การจัดการเรียนรู้สามารถน าไปปฏิบัติจริง
ได้ 
2.5 มีความสุขกับการเรียน 

    

ด้านที่ 3 การวัดและประเมิน 
 

3.1 มีแบบวัดประเมินผลชัดเจน 
3.2 การวัดและประเมินที่หลากหลาย 
3.3 การวัดและประเมินตรงตามเนื้อหา 
3.4 การวัดและประเมินมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
3.5 การวัดตรงตามจุดประสงค์ 
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ด้าน 
                                                           

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความ

คิดเห็น 
ข้ อ ส น อ
แนะ 

+1 ๐ -1 

ด้านที่ 4 โปรแกรมช่วยสอน  4.1 การตั้งชื่อเรื่องเหมาะสมกับเนื้อหา  
4.2 CAI เหมาะสมกับระดับผู้เรียน 
4.3 รูปแบบ CAI มีความสวยงาม/น่าสนใจ
ทันสมัยโปรแกรมมีความทันสมัย 
4.4 CAI สามารถน าไปใช้ในการสอนสะดวก/
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.5 CAI มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

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

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

 ................................................................................................... ............................................... 
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แบบประเมินคุณภาพของโปรแกรมช่วยสอน (CAI) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ทักษะประสบการณ์การแสดง 3๐1-22๐๐12  

 ค าชี้แจง   
  1.  แบบประเมินคุณภาพของ CAI เป็นการประเมินคุณภาพ CAI ของบทเรียนโดย

ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งการประเมินคุณภาพออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพนิ่ง(image) ด้านตัวอักษร 

(text) ด้านภาพเคลื่อนไหว (animation) ด้านเสียง (audio) ด้านปฏิสัมพันธ์ (interactive) และ

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณภาพด้านต่างๆของผู้เชี่ยวชาญ 

2.  โปรดพิจารณาประเมินคุณภาพ CAI ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามที่ท่านเห็นว่าบทเรียน
มีคุณภาพของ CAI  อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นของแต่ละข้อ  
ระดับความคิดเห็นมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
          5  คะแนน  หมายถึง  ความถูกต้องเหมาะสมในระดับมากที่สุด  

         4  คะแนน  หมายถึง  ความถูกต้องเหมาะสมในระดับมาก 

    3  คะแนน  หมายถึง  ความถูกต้องเหมาะสมในระดับปานกลาง 

    2  คะแนน  หมายถึง  ความถูกต้องเหมาะสมในระดับน้อย 

   1  คะแนน  หมายถึง  ความถูกต้องเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

  
ที ่

                                        
รายการประเมิน 

ระดับคะแนนการ
ประเมิน 

                  
ข้อสังเกต

ประกอบการประเมิน 5 4 3 2 1 
1 ด้านภาพนิ่ง(image) 

1.1 ขนาดของภาพที่ใช้เหมาะสม 
1.2 สีและความชัดเจนของภาพที่ใช้ 
1.3 ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ในการ
สื่อความหมาย 
1.4 ความสมดุลของการจัดวางภาพใน
แต่ละกรอบ 
1.5 ความเหมาะสมของจ านวนภาพ 
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ที ่

                                        
รายการประเมิน 

ระดับคะแนนการ
ประเมิน 

                  
ข้อสังเกต

ประกอบการประเมิน 5 4 3 2 1 
2 ด้านตัวอักษร (text) 

2.1 รูปแบบตัวอักษรที่ใช้สวยงามคมชัด 
2.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้อ่านง่ายและ
ชัดเจน 
2.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรแบะสี
พ้ืนที่ใช้ 
 2.4 ความเหมาะสมการจัดวางตัวอักษร
หรือข้อความในแต่ละกรอบ 
2.5 ความถูกต้องของข้อความตามหลัก
ภาษา 

      

3 ด้านภาพเคลื่อนไหว (animation) 
3.1 ขนาดของภาพที่ใช้เหมาะสม  
3.2 ความชัดเจนของภาพที่ใช้ 
3.3 ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ในการ
สื่อความหมาย 
3.4 ความเหมาะสมของการจัดวางภาพ
ในกรอบ 
3.5 ความเหมาะสมของจ านวนภาพที่ใช้
ประกอบเนื้อหา   

      

4 ด้านเสียง (audio) 
4.1 ระดับความดังของเสียงสม่ าเสมอ 
4.2 ระดับความดังของดนตรีที่ใช้ 
4.3 ความชัดเจนของเสียงที่อธิบาย 
4.4 ความถูกต้องของเสียงอธิบายตาม
หลักภาษา 
4.5 ใช้สียงดนตรีที่เหมาะสมกับภาพ 
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รายการประเมิน 

ระดับคะแนนการ
ประเมิน 

                 
ข้อสังเกต

ประกอบการประเมิน 5 4 3 2 1 
5 ด้านปฏิสัมพันธ์ (interactive) 

5.1 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตอบโต้กับ
บทเรียน 
5.2 การควบคุมบทเรียนท าได้ง่ายและ
สะดวก 
5.3 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยง
เนื้อหาภายในหน่วยการเรียน 
5.4 ความเหมาะสมของการให้ข้อมูล
ย้อนกลับและการเสริมแรง 
5.5 รูปแบบการโต้ตอบกับบทเรียนเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 

      

   

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพิ่มเติม 

ด้านภาพนิ่ง(image) 

 .......................................................................................................................................... ........
 .......................................................................................................................... ........................
 ............................................................................................................................. ..................... 
ด้านตัวอักษร (text) 

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

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

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

  

ด้านภาพเคลื่อนไหว (animation) 

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

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

 ............................................................... ...................................................................................  
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ด้านเสียง (audio) 

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

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

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

ด้านปฏิสัมพันธ์ (interactive) 

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

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

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

 

 

      ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน 

             (..........................................) 

        ........./........../....... 
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แบบประเมินคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจวิชาทักษะประสบการณ์การแสดง 

 

รายการข้อท่ี 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 

IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
5 0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
8 0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
10 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

11 +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
12 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
14 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

15 0 +1 +1 0 +1 0.6 ใช้ได้ 

16 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
17 +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
18 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

19 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

ค่า  IOC    =                                                                                                                          

=    15.14     =   0.77                                                 

         20 สรุปว่า   ใช้ได้ 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ง 

-ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
       -แบบประเมินคุณภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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แบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญของ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ศุภลักษณ์อุ้มสม 
 

รายการประเมิน 
คะแนนจากการพิจารณา

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
1 2 3  4  5 X  S.D 

1. ด้านภาพนิ่ง (image) 
1.1 ขนาดของภาพที่ใช้เหมาะสม 
1.2 สีและความชัดเจนของภาพที่ใช้ 
1.3 ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ในการสื่อ
ความหมาย 
1.4 ความสมดุลของการจัดวางภาพในแต่ละ
กรอบ 
1.5 ความเหมาะสมของจ านวนภาพ  

        

รวม    
2.  ด้านตัวอักษร (text) 
2.1 รูปแบบตัวอักษรที่ใช้สวยงามคมชัด 
2.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้อ่านง่ายและ
ชัดเจน 
2.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรแบะสี
พ้ืนที่ใช้ 
 2.4 ความเหมาะสมการจัดวางตัวอักษรหรือ
ข้อความในแต่ละกรอบ 
2.5 ความถูกต้องของข้อความตามหลัก
ภาษา 

        

รวม    
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ตาราง  (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนนจากการพิจารณา

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
1 2 3  4  5 X  S.D 

3.  ด้านภาพเคลื่อนไหว (animation) 
3.1 ขนาดของภาพที่ใช้เหมาะสม  
3.2 ความชัดเจนของภาพที่ใช้ 
3.3 ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ในการสื่อ
ความหมาย 
3. 4 ความเหมาะสมของการจัดวางภาพใน
กรอบ 
3.5 ความเหมาะสมของจ านวนภาพที่ใช้
ประกอบเนื้อหา   

        

รวม    
 4.  ด้านเสียง (audio) 
 4.1 ระดับความดังของเสียงสม่ าเสมอ 
 4.2 ระดับความดังของดนตรีที่ใช้ 
 4.3 ความชัดเจนของเสียงที่อธิบาย 
 4.4 ความถูกต้องของเสียงอธิบายตามหลัก
ภาษา 
 4.5 ใช้สียงดนตรีที่เหมาะสมกับภาพ 

        

รวม    
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แบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  ศุภลักษณ์อุ้มสม 

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
1 2 3  4  5 

1.  ด้านผู้สอน 
1.1  การอธิบายขั้นตอนการใช้
โปรแกรมช่วยสอน(CAI) 
1 .2   ก า ร อ ธิ บ าย ส าร ะส า คั ญ ใน
เครื่องมือ 
1.3  การใช้ส านวนภาษาเข้าใจง่าย 
1.4  สอนตรงตามเนื้อหา 
1 .5   ก า ร ใช้ ภ า ษ า ถู ก ต้ อ ง ต า ม
หลักเกณฑ์การใช้ภาษา 

        

รวม    
2.  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
2.1  การจัดการเรียนรู้เรียงล าดับ
ความส าคัญ 
2.2  การจัดการเรียนรู้ครบตาม
จุดประสงค์/เนื้อหา 
2.3  การจัดการเรียนรู้น่าสนใจ 
2.4  การจัดการเรียนรู้สามารถน าไป
ปฏิบัติจริงได้ 
2.5  มีความสุขกับการเรียน 

        

รวม    
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ตาราง  (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี่ย สรุปผล 
1 2 3  4  5 

3. การวัดและประเมิน 
3.1 มีแบบวัดประเมินผลชัดเจน 
3.2 การวัดและประเมินที่หลากหลาย 
3.3 การวัดและประเมินตรงตามเนื้อหา 
3. 4 การวัดและประเมินมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 
3. 5 การวัดตรงตามจุดประสงค์ 

        

รวม    
 4. โปรแกรมช่วยสอน (CAI) 
 4.1 การตั้งชื่อเรื่องเหมาะสมกับเนื้อหา  
 4.2 CAI เหมาะสมกับระดับผู้เรียน 
 4.3 รูปแบบ CAI มีความสวยงาม/
น่าสนใจทันสมัยโปรแกรมมีความ
ทันสมัย 
 4.4 CAI สามารถน าไปใช้ในการสอน
สะดวก/เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4.5 CAI มีประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน 

        

รวม    
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ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบประเมินคุณภาพของโปรแกรมช่วยสอน 

 

รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 

IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. ด้านภาพนิ่ง (image) +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

2. ด้านตัวอักษร (text) +1 0 -1 +1 +1 0.4 ปรับปรุง 

3.ด้านภาพเคลื่อนไหว (animation)  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4. ด้านเสียง (audio) +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

5. ด้านปฏิสัมพันธ์ (interactive) +1 +1 0 +1 -1 0.4 ปรับปรุง 

6. ด้านเครื่องมือ +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

 

ค่า  IOC    =                                           0.8+0.4+1.0+0.6+0.4+0.8    

                                                                         6                                            

                                             =    4     =   0.66 

             6 

                                              สรุปว่า   ใช้ได ้

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 
 

แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 รายละเอียดการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม กลุ่มที่ 1 นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จ านวน  คน ปีการศึกษา 2551
นักศึกษาที่เคยผ่านการศึกษารายวิชาทักษะประสบการณ์การแสดง เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม   

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
คะแนน

ก่อนเรียน 
x 

คะแนน
หลังเรียน 

y 

ผลต่าง
คะแนน 

D 

ผลต่าง
คะแนน 

D2 
1 น.ส.กาญจนา  สกุลณี 19 23 -4 16 
2 นายจารุวิทย์  เวชกุล 16 24 -8 64 
3 น.ส.จิดาภา  บุญสระ 17 25 -8 64 
4 น.ส.โชติกา  บุญเต็ม 20 23 -3 9 
5 น.ส.ณัฐกาญจน์  แก้วประชุม 17 22 -5 25 
5 น.ส.ธิดารัตน์  ทองเทียบ 22 24 -2 4 
7 นายนฤเดช  ตี้กุล 20 23 -3 9 
8 น.ส.ปิยะธิดา  โนวฒัน์ 16 24 -8 64 
9 น.ส.รุจิรัตน์  ทองไชย 19 23 -4 16 
10 น.ส.วสิุตตา  นวลวัฒน์ 21 22 -1 1 
11 น.ส.ศิริขวัญ  ประพันธุ์พงษ์ 17 20 -3 9 
12 น.ส.ณิชาภัทร  แวงวรรณ 21 23 -2 4 
13 น.ส.พิจักขณา  ทลิกรรณ์ 15 24 -9 81 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างและหลังการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรื่อง ร าศุภลักษณ์อุ้มสม กลุ่มที่ 2 นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จ านวน 24 คน ปีการศึกษา 
2562 นักศึกษาที่ไมเ่คยศึกษารายวิชาทักษะประสบการณ์การแสดง เรื่อง ศุภลักษณ์อุ้มสม  

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
คะแนนระหว่าง 

เรียน 
x 

คะแนนหลัง
เรียน 

y 

ผลต่าง
คะแนน 

D 

ผลต่าง
คะแนน 

D2 

1 น.ส.กรรณิการ์ ชูแสง 24 29 -5 25 
2 น.ส.เกศรินทร์ รอดวรรณ 24 26 -2 4 
3 น.ส.เจนจิรา เมียนแก้ว 24 28 -4 16 
4 น.ส.เจนจิราสิงหพันธ ์ 24 29 -5 25 
5 น.ส.ทักษพร สุพรรณ์ 23 28 -5 25 
5 น.ส.ธัญชนก ศรีใส 25 29 -4 16 
7 น.ส.ธนชัพร เบี้ยขาว 23 29 -6 36 
8 น.ส.นารีรัตน์ ใจห้าว 24 29 -5 25 
9 น.ส.นุจิรา ช้างน้ า 24 29 -5 25 
10 น.ส.เบญจรัตน์ คงระบ า 24 26 -2 4 
11 น.ส.ปรีชญา แก้วไกรศรี 23 29 -5 25 
12 น.ส. เปรมกมล ทิพย์มนเฑียร 25 29 -4 16 
13 น.ส.พัชรินทร์ จันสุวรรณ 23 30 -7 49 
14 น.ส.อรทัย ปิ่นเมฆ 22 29 -6 36 
15 น.ส.อรยา ตรีโชติ 24 27 -3 9 
15 น.ส.อรุณกมล น่วมทอง 24 27 -3 9 
17 น.ส.อุไรวรรณ ใฝบุญ 23 30 -7 49 
18 น.ส.นภสัวรรณ แสงหิรัญ 25 29 -4 16 
19 น.ส.พัชรินทร์ จันทร์อุดม 24 29 -5 25 
20 น.ส.สุทธชิา มหารัตน์ 22 26 -4 16 
21 น.ส. สุทธิดา แซ่บ้าง 25 26 -1 1 
22 น.ส.ณัฐริกา อนุรส 24 27 -3 9 
23 นายสุรเกียรติ รอดนาค 25 29 -4 16 
24 นายเอกรินทร์ คงช่วย 25 25 0 0 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
-ขั้นตอนการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ 

   -คู่มือการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

     -ภาพกิจกรรมการทลองการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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ขั้นตอนการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ 

 ขั้นตอนการท าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อนการสร้างสื่อควรมีภาพและข้อมูลที่ต้องการ

น ามาใส่ในสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จัดท าเสร็จสิ้นมาแล้วในโปรแกรม PHOTOSHOP  แล้ว

ด าเนินตามขั้นตอนการท า ดังนี้ 

1.  เข้าโปรแกรม  BLANK PROJECT เพ่ือสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2. ไปที่ค าว่า CANVAS ข้างล่างสุดซ้ายมือเพ่ือเลือกขนาดความกว้างของหน้าแฟรมที่ต้องการ 

(ขนาดที่นิยมใช้ 1280×720) หลังจากนั้นคลิกค าว่า CREATE  

3. เลื่อนเม้าท์ไปที่แถบเครื่องมือบนสุดสัญญาลักษณ์       เพ่ือปรับขนาดมุมมอง  เลือกขนาด 

75 

4. ไปที่หน้าแฟรมคลิกขวาและกด DELETE เพ่ือลบตัวอักษรออก 

5. คลิกสัญญาลักษณ์        (SLIDES) เลือก BLANK SLIDES จัดเรียงตามความต้องการ 

6. คลิก            (MEDIA) เลือกค าว่า  IMAGE เพ่ือเพ่ิมรูปหรือพ้ืนหลังที่เตรียมไว้ 

7. เมื่อใส่ภาพพ้ืนหลังครบทุกแฟรมแล้ว  ให้เริ่มสร้างแบบทดสอบ 

การสร้างแบบทดสอบมีขั้นตอนดังนี้ 

7.1 กดค าว่า QUIZ 

7.2 เลือกค าว่า QUIZTION  SLIDE 

7.3 คลิกช่องว่างอันแรก และเปลี่ยนจ านวนข้อตรงช่องว่าง หลังจากนั้นคลิก OK 

7.4 คลิกแถบเครื่องมือสัญญาลักษณ์          ขวามือบนสุดคลิกค าว่า PROPERTIES 

7.5 คลิก  QUIZ เปลี่ยนค าตอบให้เป็น 4 ข้อ 

7.6 คลิกปุ่มที่ A,B,C,D ตรงค าว่า NUMBERING  แล้วเลือกค าว่า NONE เพ่ือเปลี่ยนเป็น 

ก,ข,ค,ง 

7.7 คลิก PROPERTIES แล้วเปลี่ยนภาษา คลิก CHARACTER จากนั้นปรับขนาดตาม

ต้องการ   

8. วิธีการใส่เสียงประกอบ 

8.1 คลิกแถบเครื่องมือบนสุด เลือกค าว่า AUDIO  

8.2 คลิกค าว่า RECORD TO      SLIDE  
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8.3 เริ่มการบันทึกเสียงโดยคลิกที่สัญญาลักษณ์        หรือคลิกสัญญาลักษณ์        เพื่อ

ต้องการหยุดการบันทึกเสียง 

8.4 เมื่อบันทึกเสียงเสร็จสิ้นแล้วให้คลิกที่ค าว่า SAVE 

9. การสร้างปุ่มกระพริบ 

9.1 คลิก  MEDIA  เพ่ิมรูปภาพเพ่ือท าสัญญาลักษณ์ปุ่มกดต่าง ๆ 

9.2 คลิก INTERACTIONS เลือกค าว่า CLICK BOX หลังจากนั้นไปที่หน้าแฟรมและคลิกค า

ว่า DELETE  เพ่ือลบข้อความให้เหลือแต่ค าว่า  CLICK BOX 

9.3 คลิก OBJECTS  คลิกเลือกค าว่า  ROLLOVER IMAGE เพ่ือเพ่ิมรูปภาพ 

10. วิธีการดูตัวอย่างก่อนจะบันทึก 

10.1   คลิกค าว่า  PREVIEW 

10.2   คลิกค าว่า  PROJET 

11.  วิธีการบันทึกข้อมูล 

11.1  คลิกสัญญาลักษณ์            PUBLISH 

11.2  คลิก  PUBLISH  AS เปลี่ยนเป็น  EXECUTABLE  คลิกค าว่า FULL SCREEN 

11.3  คลิก PUBLISH หลังจากท่ีคลิกทุกอันครบแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นการท าสื่อคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 
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- คู่มือการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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-  คู่มือการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

 
ภาพปกหน้า-ปกหลังคู้มือการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศุภลักษณ์ช่วยสอน 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพค าน า 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพสารบัญ 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพหน้าหลักและภาพออกจากระบบ  

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพค าชี้แจงการใช้คู่มือ 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพค าอธิบายสัญญาลักษณ์การใช้ 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพกลับสู่หน้าหลัก และผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบ 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพคลิกวีดีโอเพื่อการเรียนรู้ 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพสัญญาลักษณ์การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพส่วนน า การกรอกชื่อเข้าสู่ระบบ 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพเนื้อหาเกี่ยวกับโอกาสที่ใช้และอุปกรณ์การแสดง 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพบทร้องและวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพเมนูหลัก 

(ท่ีมา: คณัรัตน์ บัวทอง,  2562) 
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ภาพการเข้าสู่เมนูหลักเพื่อท าแบบทดสอบ 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพเนื้อหาเรื่องเครื่องแต่งกาย บทร้องและท านองเพลง 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพประวัติตัวละครนางศุภลักษณ์และเครื่องแต่งกายพระอุณรุท 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 



208 

 

 
 

ภาพกลับสู่เมนูหลักและการเข้าสู่บทเรียน 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพประวัติความเป็นมาของการแสดงชุดศุภลักษณ์อุ้มสม 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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ภาพผู้แสดงและประวัติตัวละครพระอุณรุท 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 
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-  ภาพกิจกรรมการทลองการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

                                                 

     
 

 
 ภาพการทดลองการสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขณะศึกษาบทเรียน 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562)  
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ภาพการสอบปฏิบัติท่าร าชุดร าศุภลักษณ์อุ้มสม  

ผู้ประเมินตัวนาง ครูคณรัตน์ บัวทอง 

        ผู้ประเมินตัวพระ ครูพรปวีณ์ ขุฑ์ทะกะพันธ์ 

(ท่ีมา: คณรัตน์ บัวทอง, 2562) 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



214 

 

 
 
 
 
 
 
 



215 

 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
    
เบญจพล จันทรมานะ. (6 กันยายน 2562). เข้าถึงได้จาก http://cdans.bpi.ac.th 

คณรัตน์ บัวทอง. (18). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องศุภลักษณ์อุ้มสม ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3. ทีทัศน์วัฒนธรรม. 
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