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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของความรู ทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใช
การจัดการเรยีนรูแบบสาธิต เพ่ือศึกษาผลของความรู ทักษะการปฏบัิติการราํกระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการจัดการ
เรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือเปรยีบเทียบ ความรู ทักษะการปฏิบัติการราํกระบ่ีกระบอง 
หลังจากท่ีใชการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตเพียงอยางเดียว กับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือ ท่ีมีผลตอความสมบูรณของ
ทาการรํากระบ่ีกระบอง 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษามีความรู และทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการ
จัดการเรียนรูแบบสาธิต โดยรวม อยูในระดับดี คดิเปนรอยละ 71 ของคะแนนเต็ม โดยท่ีดานความรูอยูในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 69 ของคะแนนเต็มและดานทักษะ คดิเปนรอยละ 72 ของคะแนนเต็ม 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษามีความรู และทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการ
จัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ โดยรวม อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 71 ของคะแนนเต็ม 
โดยท่ีดานความรูอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 68 ของคะแนนเต็มและดานทักษะ คดิเปนรอยละ 72 ของ
คะแนนเตม็ 

3. นักศึกษามีความรูและทักษะการรํากระบ่ีกระบองหลังการใชการสอนแบบการจดัการเรียนรูแบบสาธิต และ
การจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ โดยรวมไมแตกตางกัน โดยดานความรูไมแตกตางกัน 
และดานทักษะไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ .05 
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบสาธิต/การจดัการเรียนรูแบบรวมมือ/ทักษะการรํากระบ่ีกระบอง 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to study the result of this research aimed to study the 
result of knowledge and the sword and Pole Practice after using the two teaching approaches. To 
comparative the knowledge and sword and Pole Practice between the demonstration learning 
demonstrative cooperation learning which had the effect towards the integrity of the sword and pole 
skills. The result wear as follow.  
 1. The pre-service teacher of physical Education has the knowles and sword and pole 
practice after using the demonstration learning in good level at 71 percent. The knowledge aspect 
was at a moderate level 69 percent. The skills aspect was at a good level 72 percent. 
 2. The pre-service teacher of physical Education has the knowles and sword and pole 
practice after using the demonstration learning and the demonstrative cooperation learning in good 
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level at 71 percent. The knowledge aspect was at a moderate level 68 percent. The skills aspect 
was at a good level 72 percent. 
 3. The pre – service teacher has the knowledge and sword and pole skills proactive after 
using the demonstration learning and the demonstrative cooperation learning in overall, not 
difference. The knowledge aspect and the practice aspect were not difference at 0.05 statistical 
significance. 
 
Keywords : demonstration learning/demonstrative cooperation learning/sword and pole skill 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 กระบ่ีกระบองเปนศิลปะการตอสูปองกันตัวประจําชาตไิทย เปนการตอสูปองกันตัวท่ีจัดเปนท้ังศาสตร และ
ศิลป เปนศาสตร คือเปนวิชาท่ีศึกษาหาความรูได มรีะเบียบแบบแผนในการศึกษาท่ีแนนอน เปนศิลป คือมีเทคนิคท่ีได
จากการประยุกตความรูมาใชเต็มไปดวยวิธีการ กลยุทธลวดลาย ซึ่งยากจะเรียนรูและปฏิบัตไิดอยางเจนจบ และแตละ
คนจะมีการพัฒนาเทคนิควิธีท่ีไมซ้าํแบบกัน  
 กระบ่ีกระบองเปนวิชาท่ีผูเรยีนตองฝกทาของทักษะการตอสู และทักษะการรํา ทักษะการตอสูของกระบ่ี
กระบองท่ีเปนทาพ้ืนฐาน หรือทาหลัก เรียกวาแมไมเชนเดยีวกับมวยไทย แมไมในการฝกกระบ่ีมีท้ังทารุกและทารับ ซึ่ง
เปนทาท่ีผูเรยีนตองฝกหดัใหคลองแคลว และชํานาญ (จุลทัรรศน พยาฆรานนท. 2533: 67) 
 การสอนวิชากระบ่ีกระบองในปจจบัุนยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร เพราะผูเรียนสวนใหญท่ีเรยีนวิชากระบ่ี
กระบองน้ันยังเห็นวาวิชานาเบ่ือหนาย ไมสําคัญ ท้ังๆ ท่ีเปนมรดกของชาติ เพราะรูปแบบการสอนของครูอาจารยน้ัน ยัง
เปนลักษณะสาธิตใหดู และใหทําตามครผููสอนไปเรื่อยๆ จนจบไมราํ ดังท่ีปฏิบัติกันมาแตโบราณ ทําใหผูเรยีนไม
กระตือรือรน ขวนขวายท่ีจะฝกทักษะนอกเวลาเทาท่ีควร อันทําใหขาดการพัฒนาดานทักษะซึ่งสงผลไปถึงความถดถอย
ทางดานศิลปวัฒนธรรมในท่ีสุด จงึเปนปญหาในการเรียนการสอนกระบ่ีกระบองมาก 
 วิธีการสอนท่ีสําคญัและนิยมใชกันมากท่ีสุดวิธีหน่ึงก็คือ การสาธิต ซึง่หมายถึงการแสดงใหดู ดังมีคํากลาววา 
“การปฏิบัติใหดูเพียงครั้งเดียวสามารถแทนคําพูดไดรอยคํา” การสาธิตยังหมายรวมถึง การสังเกตในสภาพการณจริง
 ปญหาท่ีพบในปจจุบันคือ การสาธิตในหองเรียนแบบถูกวิธี แตการปฏิบัติท่ีเปนธรรมชาติความเปนจริงไมคอย
ถูกวิธี เชน ผูสอนสาธิตการรํากระบ่ีกระบองไมรําตางๆ อยางละเอียดครบถวนสมบูรณหน่ึงครั้ง กับเมือ่ผูเรียนไปฝกฝน
เองตามธรรมชาติซึ่งไมครบถวนตามตนฉบับ และปฏิบัตซิ้ําแบบผดิไปทุกวัน สิ่งท่ีพบคือนักศึกษาจะทําแบบท่ีฝกตาม
ธรรมชาติของตนเอง และการรับขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณเพียงครั้งเดียวก็อาจจะยังไมซมึทราบ ผูสอนจึงตองหาเทคนิค
วิธีใหมๆ เขามาใชในจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุดในการเรียนการสอนครั้งน้ี  

เทคนิคการสอนเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการศึกษาท่ีจะพัฒนาการศึกษาใหมีคณุภาพ ดังน้ัน นักการศึกษา
จึงพยายามศึกษารูปแบบการสอนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชใหสอดคลองกับธรรมชาติ
ของเน้ือหาและวิชาท่ีสอน เพ่ือใหการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและเพ่ือใหครบองคประกอบทางการศึกษา การ
จัดกิจกรรมการสอนโดยใชกระบวนการกลุม เปนกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรยีนไดเตม็ท่ี (ทิศนา แขมมณี. 
2545: 209) ผูเรียนสามารถนําอัจฉริยภาพท่ีมีอยูในตัวมาใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม การจัดการเรยีน
การสอนเนนกระบวนการกลุมเปนวิธีหน่ึงท่ีมุงฝกใหนักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการกลุม เปนกระบวนการท่ีมีเปาหมายเพ่ือแสวงหาความรูและประสบการณ 
เปาหมายดังกลาวจะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือของสมาชิกในกลุม และฝกทักษะท่ีจําเปนในการทํางานกลุม เชน 
ทักษะการพูด การฟง การปรบัตัวเขาหากัน มีความรับผดิชอบ มีความเอ้ือเฟอเสยีสละ และความไมเอาเปรียบ เปนตน 
นอกจากน้ียังประกอบไปดวยวิธีทํางาน การวางแผน การทํางานรวมกัน การแบงงานตามความสามารถ การปฏิบัติ และ
การประเมินผล กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการกลุมน้ี จึงเปนวิธีท่ีชวยใหผูเรียนไดพัฒนาพฤติกรรมการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนดวย จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาผลการเปรียบเทียบการจัดการเรยีนรูแบบ
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สาธิต กับการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ ท่ีมีตอความรู และทักษะการรํากระบ่ี
กระบอง ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา โดยหวังวาจะทําใหนักศึกษาเกิดความรู และปฏิบัตไิดอยางถูกตอง  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลของความรู ทักษะการปฏิบัติการราํกระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิต 
 2. เพ่ือศึกษาผลของความรู ทักษะการปฏิบัติการราํกระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิต
รวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบ ความรู ทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการจัดการเรยีนรูแบบสาธิต
เพียงอยางเดียว กับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ  
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสาธิต กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ มีความรู และทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ี
กระบองแตกตางกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรเปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ในภาคเรียนท่ี 1/2560 
กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา หมูเรียน 5811207 จํานวน 26 คน ท่ีลงทะเบียนรายวิชา

กระบ่ีกระบอง ในภาคเรียนท่ี 1/2560 แบงเปน 2 กลุม โดยวิธีจับสลาก ไดกลุมท่ีใชการจดัการเรียนรูแบบสาธิต จํานวน 
13 คน และกลุมท่ีใชการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ จํานวน 13 คน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา หมูเรียน 5811207 จํานวน 26 คน ท่ีลงทะเบียนรายวิชา

กระบ่ีกระบอง ในภาคเรียนท่ี 1/2560 แบงเปน 2 กลุม โดยวิธีจับสลาก ไดกลุมท่ีใชการจดัการเรียนรูแบบสาธิต จํานวน 
13 คน และกลุมท่ีใชการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ จํานวน 13 คน 
 

 

 

- การจัดการเรียนรูแบบ

สาธิต 

-การจัดการเรียนรูแบบสาธิต

รวมกับการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ 

- ความรู ทักษะการ

ปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบองมี

ความแตกตางกัน 
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เคร่ืองมือวิจัย 

 เครื่องมือวิจัย ประกอบดวย 1. แผนการจดัการเรียนรูแบบสาธิต 2. แผนการจัดการเรียนรูแบบสาธิต รวมกับ
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ 3. แบบวัดทักษะการราํกระบ่ีกระบอง 4. แบบวัดความรูการรํากระบ่ีกระบอง              
มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสาธิต จํานวน 6 แผน ดําเนินการสอน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
ข้ันเตรียม 

1. ช้ีแจงการเรียนรายวิชากระบ่ีกระบอง และทําความตกลงในการเขาช้ันเรียนและวิธีการวัดผล 
2. รวมกันพูดคุยในเรื่องของกระบ่ีกระบองและเปดวิดโีอเก่ียวกับทักษะการรํากระบ่ีกระบอง 
3. ใหดูสวนประกอบกระบ่ีกระบองท่ีใชสําหรับตี และใชสาํหรับการรําไมรํา 

ข้ันอธิบายและสาธิต 
พูดถึงการรําไมรําตางๆ ข้ันตอนของการแสดงการตีกระบ่ีกระบอง ความสําคญัของการเรียนวิชา 

กระบ่ีกระบอง และสมรรถภาพท่ีควรมีของผูเรียนวิชากระบ่ีกระบอง 
ข้ันฝกปฏิบัต ิ

1. ใหนักศึกษายืนแบบหนากระดาน 3 แถว ฝกพรอมกับผูสอน โดยผูสอนใหปฏิบัติตาม แลวคอย 
เดินดูใหคําช้ีแนะทาทางท่ีถูกตอง 

2. ใหนักศึกษาปฏิบัติทาการรํากระบ่ีกระบองใหผูสอนดู เพ่ือชวยช้ีแนะ และแกไขทาทางให 
ถูกตอง 

ข้ันนําไปใช 
ผูสอนทําการวัดทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบองทายช่ัวโมงเรียนโดยการสอบเดี่ยว 

ข้ันสรุป  
ผูสอนรวมกันสรุปเน้ือหาท้ังหมดกับผูเรยีน และบอกแผนการเรียนในช่ัวโมงถัดไปวาตองเตรียมตัว 

อยางไร จะเรียนเก่ียวกับทาอะไร 
 
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ จํานวน 6 แผน ดําเนินการสอน 5 

ข้ันตอน ดังน้ี ดังน้ี 
ข้ันเตรียม 

1. ช้ีแจงการเรียนรายวิชากระบ่ีกระบอง และทําความตกลงในการเขาช้ันเรียนและวิธีการวัดผล 
2. รวมกันพูดคุยในเรื่องของกระบ่ีกระบองและเปดวิดโีอเก่ียวกับทักษะการรํากระบ่ีกระบอง 
3. ใหดูสวนประกอบกระบ่ีกระบองท่ีใชสําหรับตี และใชสาํหรับการรําไมรํา 

ข้ันอธิบายและสาธิต 
พูดถึงการรําไมรําตางๆ ข้ันตอนของการแสดงการตีกระบ่ีกระบอง ความสําคญัของการเรียนวิชา 

กระบ่ีกระบอง และสมรรถภาพท่ีควรมีของผูเรียนวิชากระบ่ีกระบอง 
 
ข้ันฝกปฏิบัต ิ

1. ใหนักศึกษายืนแบบหนากระดาน 3 แถว ฝกพรอมกับผูสอน โดยผูสอนใหปฏิบัติตาม แลวคอย 
เดินดูใหคําช้ีแนะทาทางท่ีถูกตอง 

2. ใหนักศึกษาในแตกลุม สงตัวแทนมา 1 คน เพ่ือปฏิบัติทักษะการราํกระบ่ีกระบองใหผูสอนดู  
และชวยช้ีแนะ แกไขทาทางใหถูกตอง และมอบหมายใหตัวแทนกลุมนําทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบองท่ีไดรับ
ขอเสนอแนะจากผูสอนไปถายทอดใหกับเพ่ือนๆ ในกลุมของตนเอง 

3. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละเทาๆกัน โดยมีเพ่ือนรวมกลุมเปนผูท่ีคอยชวยช้ีแนะปรับปรุงทาทาง  
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ข้ันนําไปใช 
ผูสอนทําการวัดทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบองทายช่ัวโมงเรียนโดยการสอบเดี่ยว 

ข้ันสรุป  
ผูสอนรวมกันสรุปเน้ือหาท้ังหมดกับผูเรยีน และบอกแผนการเรียนในช่ัวโมงถัดไปวาตองเตรียมตัว 

อยางไร จะเรียนเก่ียวกับทาอะไร 
โดยใหผูเช่ียวชาญทางดานการสอนพลศึกษาจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา แลวคํานวณคา 

IOC มีคาอยูระหวาง 0.67-1.00 
3. แบบวัดทักษะการรํากระบ่ีกระบองประกอบดวย 1) เกณฑการใหคะแนนดวยเครื่องมือรูบริค ไดให

ผูเช่ียวชาญทางดานการสอนพลศกึษาจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา แลวคํานวณคา IOC มีคาอยู

ระหวาง 0.67-1.00 2) การใหคะแนนดวยประสบการณและองคความรูของผูสอน ใชประเด็นในการประเมินและการให

นํ้าหนักคะแนนตามดลุยพินิจท่ีเกิดจากประสบการณและองคความรูของผูสอนเครื่องมือท้ังสองแบบนําไปทดลองใชจริง

แลวหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค และวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยคา CITC 

(Collected Item Total Correlation) 

4. แบบวัดความรูวิชากระบ่ีกระบอง  เปนลักษณะของแบบทดสอบแบบเขียนตอบ มีคาความ 
เท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคาความ

เช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.78     
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต โดยใชแผนจัดการเรียนรูท้ัง 6 แผน 
2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชแผนจัดการเรยีนรู

ท้ัง 6 แผน 
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาช้ันปท่ี 3 ทดสอบทักษะการรํากระบ่ีกระบองหลังจากท่ีใชแผนการจดัการ

เรียนรูแบบสาธิต และแผนการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ 
4. นักศึกษาทําแบบวัดความรูหลังการจัดการเรยีนการสอนท้ัง 2 แบบ 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. นําผลของความรู ทักษะการปฏบัิติการราํกระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิต วิเคราะห
โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. นําผลของความรู ทักษะการปฏบัิติการราํกระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับ
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ ท่ีมผีลตอความรู และทักษะการรํากระบ่ีกระบอง วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) 
และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. เปรียบเทียบผลของความรู ทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิต
เพียงอยางเดียว กับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ วิเคราะหโดยการใช t – test independent 

ผลการเปรยีบเทียบการจัดการเรียนรูแบบสาธิต กับการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ ท่ีมีผลตอความรู และทักษะการรํากระบ่ีกระบอง ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมลูโดยผลปรากฏดังน้ี 
ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหลักษณะของกลุมตัวอยาง 
  1.1 จํานวนตัวอยางในแตละกลุมตัวอยาง 
  1.2 กลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีการจัดการเรยีนรูในแตละวิธี 
ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบความแตกตางของการจัดการเรยีนรูแบบสาธิต และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับ

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือในดานความรู และทักษะการรํากระบ่ีกระบอง 
2.1 ไมรําท่ี 1 – 12 (ลอยชาย, ควงทัดหู, เหน็บขาง, ตอศอก, จวงหนา – จวงหลัง, ปกหนา – ปก
หลัง, ยักษ, สอยดาว, ควงแตะ, หนุมานแหวกฟองนํ้า, ลดลอ, เชิญเทียน) 
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  รายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูลท้ัง 2 ตอน มีดังน้ี 
ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหลักษณะของกลุมตัวอยาง 
   1.1 จํานวนตัวอยางในแตละกลุมตัวอยาง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและคารอยละของจํานวนตัวอยางในหองเรียนจําแนกตามเพศ 

หองเรียน 
ชาย หญิง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ช้ันปท่ี 3  
กลุมท่ี 1 

10 76.92 3 23.08 13 50.00 

ช้ันปท่ี 3  
กลุมท่ี 2 

10 76.92 3 23.08 13 50.00 

รวม 20 76.92 6 23.08 26 100 

จากตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 แบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม คือกลุมท่ี 1 แยกเปน
นักศึกษาชาย 10 คน นักศึกษาหญิง 3 คน รวม 13 คน คิดเปนรอยละ 50.00 กลุมท่ี 2 แยกเปนนักศึกษาชาย 10 คน 
นักศึกษาหญิง 3 คน รวม 13 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ซึ่งจะพบวากลุมตัวอยางของนักศึกษามีความใกลเคียงกัน และ
อัตราสวนของจํานวนนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความใกลเคยีงกัน 
 
   1.2 กลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีการจัดการเรยีนรูในแตละวิธี 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนตัวอยางในกลุมทดลองแยกตามวิธีการจดัการเรียนรู 
 

ไมรําท่ี การจัดการเรียนรูแบบสาธิต การจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนแบบ
รวมมือ 

รวม 

1 – 12 13 13 26 
รวม 13 13 26 

 
จากตารางท่ี 2 จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมทดลองจําแนกวิธีการจดัการเรยีนรู ซึ่งแบงออกเปน 12 ทักษะไมรํา 

ในแตละทักษะจะแยกการจัดการเรียนการสอน 2 วิธีคือ วิธีการจัดการเรยีนรูแบบสาธิต จํานวน 13 คน และวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ จํานวน 13 คน รวมท้ังหมด 26 คน 
 
ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบความแตกตางของการจัดการเรยีนรูแบบสาธิต และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับ

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือในดานความรู และทักษะการรํากระบ่ีกระบอง  
2.1 ไมรําท่ี 1 – 12 (ลอยชาย, ควงทัดหู, เหน็บขาง, ตอศอก, จวงหนา – จวงหลัง, ปก
หนา – ปกหลัง, ยักษ, สอยดาว, ควงแตะ, หนุมานแหวกฟองนํ้า, ลดลอ, เชิญเทียน) 

 
ตารางท่ี 3  การเปรยีบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาสถิต ิ

ทดสอบ t ของคะแนน ทักษะในการรําไมราํกระบ่ีกระบองหลังการจดัการเรียนรู 
แบบสาธิตและการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ 
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วิธีสอน n x� S.D. t 
1. การจัดการเรียนรู
แบบสาธิต 

13 43.00 5.93 -.111 

2. การจัดการเรียนรู
แบบสาธิตรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ 

13 43.23 4.55 -.111 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาสถิติทดสอบ t ของคะแนน 

ทักษะการรําไมราํหลังการจัดการเรียนรูแบบสาธิต และการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ 
ไมแตกตางกัน โดยในดานการจดัการเรยีนรูแบบสาธิต มีคาเฉลีย่เทากับ 43.00 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 
5.93 คา t เทากับ -.111 และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 43.23 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 4.54 คา t เทากับ -.111 ซึ่งจะเห็นวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัท่ี
ระดับ .05 

 
ตารางท่ี 4  การเปรยีบเทียบผลการจัดการเรียนรูแบบสาธิตกับการจดัการเรียนรูแบบสาธิต 

รวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือดานความรู 
 

หลังการจัดการเรียนรู n 𝐱� S.D t p 
กลุมท่ี 1 13 20.69 4.23 

.170 .212 
กลุมท่ี 2 13 20.38 4.98 

        *p <.05 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา หลังจากท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิตกับการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับ 
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือมาเปรียบเทียบกันในดานความรู ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ตารางท่ี 5  การเปรยีบเทียบผลการจัดการเรียนรูแบบสาธิตกับการจดัการเรียนรูแบบสาธิต 
รวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือดานทักษะการรํากระบ่ีกระบอง 

 

หลังการจัดการเรียนรู n 𝐱� S.D t p 
กลุมท่ี 1 13 43.00 5.93 

-.111 .170 
กลุมท่ี 2 13 43.23 4.55 

        *p <.05 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา หลังจากท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิตกับการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับ 
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือมาเปรียบเทียบกันในดานทักษะการราํกระบ่ีกระบอง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ.05  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของการจดัการเรียนรูแบบสาธิต และการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจดัการเรียนรู
แบบรวมมือ ท่ีมีตอความรู และทักษะการรํากระบ่ีกระบอง พบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของวิธีการจัดการ
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เรียนรูแบบสาธิต และวิธีการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ โดยแยกเปนดานความรูพบวา 
ไมแตกตางกันอยูในระดับปานกลางเหมือนกัน และดานทักษะการราํกระบ่ีกระบอง ไมมีความแตกตางกันอยูในระดับดี 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  
 เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยแลว การใชการจัดการเรยีนรูท้ังสองแบบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แตการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือในดานทักษะการรํากระบ่ีกระบองสูงกวา
การจัดการเรยีนรูแบบสาธิตเพียงอยางเดียว เปนแนวโนมท่ีดี สอดคลองกับงานวิจัยของ (ศลิษา วรรณสุวรรณ, 2551.) 
การวิจัยในครั้งน้ีมีจดุมุงหมายเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบบุคลิกภาพในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 3 กอน
และหลังเรียน จากการใชวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
มนุษยสัมพันธในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังเรียน จากการใชวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับ
การเรยีนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู 3) เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธในการ
ทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตอวิธีสอนแบบ
สาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2551 ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรยีนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา จังหวัดสงขลา กําหนด
เปนกลุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางแบบกลุมจํานวน 1 กลุม รวม 35 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) แบบประเมินบุคลิกภาพในการทํางาน 3) แบบประเมินมนุษยสัมพันธในการ
ทํางาน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับการเรยีนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู 
 ผลการวิจัยพบวา 1) บุคลิกภาพในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการเรียน โดยใชวิธีสอน

แบบสาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู มคีะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 2) มนุษยสัมพันธในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการเรยีน โดยใชวิธี

สอนแบบสาธิตรวมกับการเรยีนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีน สูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 3) บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการ

เรียน โดยใชวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับการเรยีนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู มีความสัมพันธทางบวก 4) ความพึง

พอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการเรียน โดยใชวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค

วงกลมการเรียนรู อยูในระดับมาก สอดคลองกับ (วรรณภา รอยกรอง, 2553) ผลการวิจัยเรื่องผลของการสอนแบบ

สาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิ (STAD) ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาการใช

โปรแกรมตารางงานและพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 ในภาพรวมพบวา           

1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนแบบสาธิตโดยใชเทคนิคการ เรียนแบบรวมมือ

แบบแบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาการใชโปรแกรมตารางงาน หลังเรียน สูงกวากอนเรียนใน

ภาพรวมพบวา การจัดกิจกรรมการสอนแบบสาธิตในการเรียนแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการ เรียนแบบรวมมือแบบ

แบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิ ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาการใชโปรแกรมตารางงานสูงข้ึน เน่ืองจากวิธีการสอนแบบ

สาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิมีการแบงกลุม นักเรียนออกเปน 4 คน ท่ีมีระดับ

ผลการเรยีนแตกตางกัน โดยครูทําการสอนบทเรียนและสาธิตการสอนให นักเรียนท้ังช้ันกอนแลวใหกลุมทํางานตามท่ี

กําหนด สามารถกระตุนใหนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมีความ กระตือรือรนในการคนควาหาความรู ชวยสรางเสริม

บรรยากาศในการเรียนรูเพราะนักเรียนมีการชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึง่กันและกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ

เรียนรวมกันและรวมกันชวยตอบปญหาทําใหนักเรยีนเห็น คณุคาของการเรียนและการท่ีนักเรียนเกงชวยอธิบายใหเพ่ือน

ในกลุมฟงจะทําใหตนเองเขาใจในเรื่องท่ีเรียนไดดยีิ่งข้ึน สวนนักเรียนท่ีเรียนไมเกงหรือเรียนชาจะรูสึกอบอุนไมโดดเดีย่ว 

รูสึกเปนกันเองและกลาซักถามปญหาท่ีไม เขาใจกับเพ่ือน จนเกิดการเรยีนรูไดดยีิ่งข้ึน 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

วิชาการใชโปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี  2 ท่ีไดรับการสอนแบบสาธิตโดยใช

เทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิจากการวัด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการใชโปรแกรมตาราง

งาน ของนักเรียนจํานวน 32 คน ในภาพรวมพบวา ผลการ ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
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นักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อนักเรยีนไดรับเน้ือหา

หรือบทเรียนใหมในเรื่องท่ีเรยีนดวยวิธีการสอนแบบ สาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละ

ผลสัมฤทธ์ิ จะชวยใหผูเรียนเรียนรูเน้ือหาสาระตางๆ ดวยตนเอง ซึ่งไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากสมาชิกใน

กลุม รวมท้ังไดพัฒนาทักษะทางสงัคม เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืนทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน วิชาการใชโปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนแบบสาธิตโดย

ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ แบบแบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิสูงข้ึน 3. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 

หลังไดรับการสอนแบบสาธิตโดยใชเทคนิคการเรยีนแบบ รวมมือแบบแบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิมีพฤติกรรมการทํางาน

กลุมสูงกวาเกณฑ จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ซึ่งผูวิจยักําหนดไว 3 ดาน คือ 1) ดานเน้ือหา 2) รูปแบบการ

นําเสนอ 3) ดานการทํางานกลุมหลัง เรียนโดยใชการสอนแบบสาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมอืแบบแบงกลุม

คละผลสัมฤทธ์ิ  มีพฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ทุกดาน ในภาพรวมพบวา การจดักิจกรรมการเรียน

การสอนการสอนแบบ สาธิตโดยใชเทคนิคการเรยีนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิ เปนวิธีการเรยีนท่ีท่ีให

นักเรียนแบงเปนกลุมเล็กๆ สมาชิกในกลุมมีสติปญญาแตกตางกัน เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําศักยภาพของตนมา

เสรมิสรางความสําเรจ็ของกลุม มุงเนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มีการแบงงานกันเพ่ือฝกความรับผิดชอบ

รวมกัน ในการทํางานกลุมในกิจกรรมการสอนแบบสาธิตโดยใชเทคนิคการเรยีนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละผลสัมฤทธ์ิ 

ใชวิธีการประเมินผลเปนแบบวัดพฤติกรรมการทํางานกลุมซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุมจะไดรับผลการประเมินเทาเทียมกัน 

จึงชวยกระตุนใหนักเรยีนมีความพยายามและสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน ไมเชนน้ันแลวจะทําใหเพ่ือนสมาชิก คนอ่ืนๆ 

ไดรับผลการประเมินไมดีตามไปดวย เมื่อแตละกลุมไดรับการประเมนิผลแลว ครูจะใหรางวัลแกกลุมท่ีทําคะแนนไดตาม

เกณฑท่ีกําหนด การใหรางวัลน้ีถือวาเปนแรงจูงใจอีกทางหน่ึงท่ีชวยใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ เรยีนเพ่ิมมากข้ึน   

จากขอมูลท่ีปรากฏถึงแมการจดัการเรยีนรูท้ัง 2 แบบ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แต

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาในดานทักษะการรํากระบ่ีกระบองมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนหลังจากท่ีไดเรยีนแบบการจัดการเรยีนรู

แบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือระดับท่ีนาสนใจ ซึ่งเปนแนวโนมท่ีดีข้ึนของทักษะการราํกระบ่ีกระบอง 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใช 

1. ในการจัดการเรียนรู ผูสอนควรสรางบรรยากาศท่ีดี เอ้ือตอการเรยีนรูไดมากท่ีสดุ โดยการรับฟง และ

สนับสนุนสงเสริมผูเรยีนใหมีกําลังใจท่ีจะเรียน 

2. ความสามารถในการจดจํารายละเอียดของทารํากระบ่ีกระบองของแตละคนไมเทากันผูสอนควรคอยดูแล

อยางใกลชิด 

3. ความสามารถของรางกายท่ีแตกตางกันในดานของเพศ ทําใหทาทางไมสมบูรณสวยงาม 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีศึกษาผลการจดัการเรียนรูแบบสาธิต และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ ในรายวิชาอ่ืนๆ 

 2. ควรมีศึกษาวิธีการจดัการเรียนรูแบบสาธิต และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ เพ่ือพัฒนาความสามารถในดานอ่ืนๆ 
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