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 The purposes of this research were 1) to compare students’ knowledge on Thai 

classical dance before and after constructionist instruction; 2) to study their constructionist 

Thai classical dance skills using a constructionist approach; and 2) to study their opinions on 

the approach. Using the one-group pretest posttest design, the sample consisted of a 

randomly selected class of 32 seventh grade students at Koh Chang Wittayacom School 

during the 2014 academic year. The research took  place during June to August. 

 

Research instruments used were 1) a lesson plan, 2) a Thai classical dance 

knowledge assessment, 3) an execution evaluation form, 4) a questionnaire to collect their 

opinion toward the constructionist approach to learning Thai classical dance. The data were 

analyzed with percentage, mean, standard deviation and dependent t-test. 

 

The researcher found that 1) the students’ scores before and after constructionist 

instruction based were statistically significantly different at .05 level, with the after score being 

higher; 2) the students’ Thai classical dance skills were at a good level; 3) their opinions 

toward the constructionist approach, overall, were at the highest level of agreement in the 

following aspects: usefulness,learning management and  atmosphere 
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 
 นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะประจ าชาติแขนงหน่ึงท่ีไดน้ าศาสตร์ต่าง ๆ มารวมเขา้ไวด้ว้ยกนัทั้ง
วรรณกรรม  จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ดนตรี  และนาฏศิลป์  อนัเป็นศิลปะท่ี
สร้างสรรคค์วามงามมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง  แสดงถึงความเป็นชาติท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่
อดีตกาล  ดงัจะปรากฏให้เห็นจากพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั  
(รัชกาลท่ี  2)  เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจึงได้สร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   อ าเภออัมพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม  ข้ึน  และใน
ปัจจุบนัสมเด็จพระนางเจา้สิริกิตต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงจดัการแสดงโขนข้ึนเป็นประจ าทุกปี  
ซ่ึงถือไดว้่านาฏศิลป์เป็นการแสดงชั้นสูงของไทยการท่ีพระองค์ทรงจดัการแสดงข้ึนเพื่อเป็นการ
อนุรักษน์าฏศิลป์ไทย  ดว้ยเหตุน้ีนาฏศิลป์ไทยจึงไดรั้บการท านุบ ารุงจากพระมหากษตัริยแ์ละพระ
บรมวงศานุวงศเ์ป็นองคอุ์ปถมัภม์าทุกยคุทุกสมยั 
 การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี  21  เป็นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้ งเร่ืองการเมือง  
เศรษฐกิจ  วิถีชีวิต  วฒันธรรม  รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มบริบทรอบตวัเป็นยุคท่ีสร้างเด็กไทยให้ยนือยูใ่น
เวทีบา้นเรา  และเวทีโลกไดอ้ย่างมีความสุขและอยู่รอดปลอดภยักบัภยัธรรมชาติและอุบติัภยัได ้ 
(พิมพนัธ์  เดชะคุปต์และพเยาว ์ ยินดีสุข , 2557  :1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะก็เช่นเดียวกนัท่ีจะ
พฒันาผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ และ
การมีคุณค่า  (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ , 2551:1-3)  จาก
การศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์แบบดงัเดิมพบวา่  เป็นการจดัการเรียนการ
สอนรูปแบบของการบรรยายถ่ายทอดอธิบายประกอบท่าทางและให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัให้ห้อง
ส่ีเหล่ียมท่ีลอ้มรอบไปดว้ยกระจก จึงท าใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย  ไม่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดง
ความคิดเห็นหรือคิดท่าทางท่ีแปลกใหม่ 
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 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคท่ี์นกัวิชาการ
ศึกษาต่างประเทศให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์หลายท่านเช่น  ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถทางสมองท่ีจะคิดไดห้ลายทิศหลายทางหรือแบบอเนกนยัและความคิดสร้างสรรคใ์น
ความน้ีประกอบด้วยความคล่องตัวในการคิด ความคิดยืดหยุ่น และความคิดท่ีเป็นของตนเอง
โดยเฉพาะคนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวเป็นคนกลา้คิด ไม่กลวัถูกวิพากษ์วิจารณ์และมีอิสระในการคิด
ด้วย  (Guilford อ้างในกรมวิชาการ  ,2534 : 2)  และความคิดส ร้างสรรค์ เป็นการรวบรวม
ประสบการณ์ทั้งหมดท่ีผา่นมา เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ ความคิดใหม่ หรือผลิตผลใหม่  (อา้งในกรม
วิชาการ, 2544 : 2)  น าไปสู่ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์  กระบวนการคิดสร้างสร้างสรรค์  และ
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ เช่น  ออสบอร์นและพาร์น  แบ่งเป็น  5  ขั้น  ไดแ้ก่ขั้นท่ี  1 
การคน้หาความจริง  เป็นขั้นรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน  จากการตั้งค  าถาม   ขั้นท่ี  2  
การคน้หาปัญหา  เป็นขั้นพิจารณาเปรียบเทียบมูลเหตุทั้งหลายของปัญหา  แลว้จดัล าดบัขอ้มูล  เพื่อ
เลือกมูลเหตุท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นประเด็นส าหรับคน้หาวิธีแกไ้ขต่อไป  ขั้นท่ี  3  การคน้หาความคิด  
เป็นขั้นการระดมความคิดเพื่อหาวิธีแกปั้ญหาตามประเด็นท่ีตั้งไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด  อยา่งอิสระ  โดย
ไม่มีการประเมินความเหมาะสมในขั้นน้ี  ขั้นท่ี  4  การคน้หาค าตอบ  เป็นขั้นพิจารณาคดัเลือก
วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากวิธีการท่ีหามาขากขั้นท่ี  3  โดยใช้ความประหยดั  ความรวดเร็ว  เป็น
เกณฑ์พิจารณาในการคัดเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  และขั้นท่ี  5  การค้นหาค าตอบท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ  เป็นขั้นพิสูจน์ให้เห็นวา่วิธีการท่ีเลือกไวแ้ลว้นั้น  น าไปใช้จริง  โดยการแสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการแก้ปัญหาและผลท่ีเกิดข้ึน  (Osborn and Parnes ,1963 อ้างถึงชุลีพร  ป่ินธนสุวรรณ 
,2556:58-59)  จากแนวคิดของทอแรนซ์ได้กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการคิด ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การพบ
ความจริง (Fact Finding) ในชั้นน้ีเร่ิมตั้งแต่เกิดความรู้สึกกงัวล มีความสับสน วุน่วาย (Mess) เกิดข้ึน
ในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นอะไรจากจุดน้ีก็พยายามตั้งสติและหาขอ้มูลพิจารณาดูวา่ความ
ยุ่งยาก วุ่นวาย สับสน หรือส่ิงท่ีท าให้กังวลนั้ นคืออะไร   ขั้นท่ี 2 การค้นพบปัญหา (Problem 
Finding) ขั้นน้ีเกิดต่อจากขั้นท่ี 1 เม่ือไดพ้ิจารณาโดยรอบคอบแลว้จึงเขา้ใจและสรุปว่า ความกงัวล
ใจ ความสับสนวุ่นวายในใจนั้น ก็คือการเกิดปัญหาข้ึนนั้นเอง   ขั้นท่ี 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea 
Finding) ขั้นน้ีต่อจากขั้นท่ี 2 เม่ือรู้ว่ามีปัญหาเกิดข้ึนก็จะพยายามคิดและตั้งสมมติฐานข้ึน และ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไป   ขั้นท่ี 4 การค้นพบ
ค าตอบ (Solution Finding) ในขั้นน้ีจะพบค าตอบจากการทดสอบสมมติฐานนั้นท่ี 3  ขั้นท่ี 5 ยอมรับ
ผลจากการค้นพบ  (Acceptance Finding) ขั้นน้ีจะเป็นการยอมรับค าตอบท่ีได้จากการพิสูจน์
เรียบร้อยแลว้วา่จะแกปั้ญหาให้ส าเร็จไดอ้ยา่งไร และต่อจากจุดน้ีการแกปั้ญหาหรือการคน้พบยงัไม่



3 

 

จบตรงน้ี แต่ท่ีไดจ้ากการคน้และน าไปสู่หนทางท่ีจะท าให้เกิดแนวคิดหรือส่ิงใหม่ต่อไปท่ีเรียกว่า 
(New Challenge)จากกระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Torrance ท าให้เราทราบวา่ คนเราเม่ือพบกบั
ปัญหาจะมีความพยายามหาขอ้มูลสรุปเป็นปัญหาท่ีพบเห็น  และพยายามรวบรวมขอ้มูล เพื่อน าไป
แก้ปัญหาให้ได้มาซ่ึงค าตอบท่ีตอ้งการ มีการยอมรับผลของค าตอบนั้น ๆ แต่ไม่ได้หยุดไวเ้พียง
เท่านั้น ยงัมีการคน้ควา้หาวิธีการใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาอีกต่อไป  (Torrance อา้งในอารี รังสินนัท ์
,2528 : 7)  นกัวิชาการศึกษาไทยไดใ้ห้ความหมายความคิดสร้างสรรค์  เช่น   ความคิดสร้างสรรค์มี
ความหมาย 2 ประการ ความหมายแรก หมายถึงเร่ืองท่ีสลบัซบัซ้อน ยากแก่การให้ค  าจ  ากดัความท่ี
แน่นอนตายตวั ส าหรับความหมายท่ีสอง ถ้าพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงผลงาน (Product) 
ผลงานนั้นตอ้งเป็นงานท่ีแปลกใหม่ มีคุณค่าและเป็นท่ียอมรับ ถา้พิจารณาความคิดสร้างสรรค์ใน
เชิงกระบวนการ (Process) กระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นการเช่ือมโยงสัมพันธ์ส่ิงของหรือ
ความคิดท่ีมีความแตกต่างกนัมากเขา้ดว้ยกนั ถา้พิจารณาความคิดสร้างสรรค์เชิงบุคคล บุคคลนั้น
จะตอ้งเป็นคนท่ีมีความแปลกเป็นตวัของตวัเอง (Originality) เป็นผูท่ี้คิดคล่อง (Fluency) คิดยดืหยุน่ 
(Flexibility) และสามารถให้รายละเอียด (Elaboration) ในความคิดนั้นได ้(สมศกัด์ิ  ภู่วภิาดาวรรธน์ 
,2544 : 2)   และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความคิดท่ีเกิดจากสมองซีกขวาเช่นเดียวกบัการจินตนาการ
และสหชัญาณ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความคิดท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยัจินตนาการเป็นพื้นฐานอนัส าคญั 
หากบุคคลขาดจินตนาการความคิดสร้างสรรคย์อ่มเกิดข้ึนไม่ไดค้วามคิดสร้างสรรคเ์ป็นความคิดท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างไปจากความคิดของบุคคลอ่ืนๆ โดยอาศยัพื้นฐานจากประสบการณ์เดิมคือ ความรู้ 
ขอ้มูล ข่าวสาร บุคคลใชท้ั้งประสบการณ์เดิมและปัญญาในการจดัส่ิงต่างๆ ข้ึนเป็นรูปแบบใหม่ ท า
ให้เกิดส่ิงต่างๆ  ท่ีมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์  (วนิช  สุธารัตน์  ,2547 : 69)  และนักวิชาการทาง
นาฏศิลป์ไทยให้ทฤษฏีสร้างงานเช่น   นาฏศิลป์เป็นศิลปะท่ีเก่าแก่ชนิดหน่ึงของโลกในยุคก่อน
ประวติัศาสตร์  นาฏศิลป์ถือเป็นการแสดงออก  (Express)  ของอารมณ์ความรู้สึก  (Feeling)  ท่ี
แสดงออกมาในกิจกรรมมนุษย ์ บรรพบุรุษมนุษยใ์นอดีตกาลเคยลอกเลียนท่าทางของสัตว ์ และ
ธรรมชาติ  จดัเป็นการแสดงข้ึนเพื่อเป็นการเอาใจหรือแสดงความเคารพต่ออ านาจทางธรรมชาติท่ี
มนุษยไ์ม่สามารถจะหาค าตอบได้ในสมยันั้น  นาฏศิลป์มกัจะเก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย ์ เขตแดนพื้นท่ี  สงคราม  ภูตผีปีศาจ  ซ่ึงจะน าพาไปสู่การพฒันาการทางดา้นนาฏศิลป์ของ
ตวัเอง  จนหล่อหลอมออกมาเป็นอารยธรรม  (นายนราพงษ์  จรัสศรี , 2548:2-3)   และ นาฏศิลป์
เป็นศิลปะการร่ายร าท่ีแสดงออกด้วยลีลาการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  โดยอาศยัการ
ฝึกฝนจนเกิดความช านาญและประกอบด้วย  สุนทรียศาสตร์   และความคิดสร้างสรรค์  สามารถ
โน้มน้าวให้ผูช้มเกิดอารมณ์คล้อยตาม   (สถาพร  สนทอง , 2529 : 74-76)  พร้อมกับสูตรแห่ง
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ความส าเร็จในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์  คือ  5I  จากแนวคิดของอาจารยพ์ีรพงศ์  เสนไสย     
(พีรพงศ ์ เสนไสย , 2546  :  37) 
 ด้วยโรงเรียนในสังกัดส านักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 นั้นอยู่ในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัจนัทบุรีและตราด  ในจงัหวดัตราดนั้นมีโรงเรียนท่ีตั้งอยู่บนเกาะจ านวน  2  โรงเรียน  คือ  
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม  อ าเภอ เกาะช้าง  และโรงเรียนเกาะกูดพิทยาคม อ าเภอเกาะกูด  ทั้ง  2  
โรงเรียนเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ  มีผูเ้รียนจ านวน  300  คน  ผูว้ิจยัได้เลือกโรงเรียนเกาะช้าง
วิทยาคม  อ าเภอเกาะช้าง  เป็นกลุ่มตวัอย่างในการท าวิจยัโดยใช้วิธีการแบบสุ่มอย่างง่าย  ซ่ึงทาง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  17  ได้มีนโยบายให้โรงเรียนจดัการเรียนการสอน
แบบศตวรรษท่ี  21  ในรายวิชาของครูผูส้อนนั้น  จึงท าให้ผูว้ิจยัตอ้งจดัการเรียนการรู้นาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรคใ์หส้อดคลอ้งนโยบายของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 17  ซ่ึงมีงานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค์เพื่อพฒันาผูเ้รียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระนาฏศิลป์  
เช่น เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  ในการให้ผูเ้รียนคิดเป็นท าเป็น
แก้ปัญหาได้  ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสดงออกในรูปของกิจกรรมทางศิลปะ  และให้มีโอกาสได้
แก้ปัญหาในการสร้างสรรค์งานจะช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพและมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์  (ปุณรัตน์พิชญ  ไพบูลย ์, 2533 : 80-85)  และการจดัการจดัการเรียนรู้เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผูเ้รียน  จึงเป็นส่วนหน่ึงซ่ึงจะตอ้งเกิดข้ึนเป็นอนัดบัแรกของการเรียน  เพราะความ
สนใจเป็นแรงจูงใจในการเรียน  ถา้ผูเ้รียนไม่มีความสนใจแลว้  จะเรียนรู้ไดน้อ้ยมาก  การท่ีนกัเรียน
ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในห้อง  สามารถเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นอย่างดี  
นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน  และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
จนกระทัง่สามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีคุณภาพ  (มาลี  จุฑา , 2542  : 97-113)  จึงสรุปไดว้า่  การ
จดัการเรียนรู้ท่ีดึงดูดความสนใจ  พฒันา  และส่งเสริมให้รู้จกัคิด  ปฏิบติัอย่างสร้างสรรค์ท่ีคน้พบ
ด้วยตนเองจนกระทัง่สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพพร้อมเห็นคุณค่าตนเองและผลงาน
ศิลปะ   

จากการศึกษารูปแบบในการสอนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ของอาจารย์พีรพงศ์  เสนไสย   
ทั้งหมด  5  ขั้น คือ ขั้นท่ี   1. Information   คน้ควา้  แสวงหา  ศึกษาขอ้มูล  คน้พบความจริงทุกอยา่ง
ท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีก าลังจะสร้างซ่ึงอยู่ในรูปแบบของการอธิบายพร้อมกับใบความรู้    ขั้นท่ี   
2.Inspiration    คน้พบปัญหาแรงบนัดาลใจ  เร่ืองใกลต้วั  รัก  ใส่ใจ  มีความรู้สึก  สะเทือนใจในส่ิง
นั้นๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของการใช้ส่ือนวตักรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท าใบงาน   ขั้นท่ี  
3.Imagination    ตั้งสมมุติฐานจินตนาการ  คิดฝัน  เพอ้หา  ร าลึก  หลุดเขา้ไปในห้วงลึกของส่ิง ๆ 
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นั้นซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นและทกัษะปฏิบติั   ขั้นท่ี    4.Innovation    ความคิด
แปลกใหม่  ไม่เคยปรากฏมาก่อน  ต่ืนตาต่ืนใจ  น่าสัมผสั  ชวนให้ติดตาม  ชวนให้พูดถึง  น่าท่ึง  
เป็นส่ิงอศัจรรยใ์จ  จาการคน้พบค าตอบเป็นรูปแบบของการระดมสมอง   และขั้นท่ี  5.Intention   
ความตั้งใจจริงมุมานะ  ตั้งมัน่  สมาธิ   ในการยอมรับผลจากการคน้พบซ่ึงอยูใ่นรูปแบบการทบทวน
แบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบติัจนบรรลุผลส าเร็จ   (พีรพงศ ์ เสนไสย , 2546  :  37)  มาจดัการเรียนรู้
นาฏศิลป์สร้างสรรค์อย่างเหมาะสม  รูปแบบการจดัการเรียนการสอนน้ีมีการจดักิจกรรมฝึกการ
แสวงหาความรู้  การฝึกฝน  จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค ์ และการท างานร่วมกนั  ดงัจะปรากฏ
ให้เห็นกรอบแนวคิดในการท าวิจยั   พร้อมกบัพฒันาทางร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สติปัญญา  ทกัษะ
ปฏิบติั  และความคิดสร้างสรรค ์ ใหก้บัผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   
กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

จากการศึกษา  แนวคิด  งานวิจยั  และวรรณกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์    ออสบอร์นและพาร์น  ไดเ้สนอขั้นตอนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
แบ่งเป็น  5  ขั้น  ไดแ้ก่ขั้นท่ี  1 การคน้หาความจริง  เป็นขั้นรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
จากการตั้งค  าถาม   ขั้นท่ี  2  การคน้หาปัญหา  เป็นขั้นพิจารณาเปรียบเทียบมูลเหตุทั้งหลายของ
ปัญหา  แลว้จดัล าดบัขอ้มูล  เพื่อเลือกมูลเหตุท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นประเด็นส าหรับคน้หาวธีิแกไ้ขต่อไป  
ขั้นท่ี  3  การคน้หาความคิด  เป็นขั้นการระดมความคิดเพื่อหาวธีิแกปั้ญหาตามประเด็นท่ีตั้งไวใ้หไ้ด้
มากท่ีสุด  อย่างอิสระ  โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมในขั้นน้ี  ขั้นท่ี  4  การคน้หาค าตอบ  
เป็นขั้นพิจารณาคัดเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากวิธีการท่ีหามาขากขั้นท่ี  3  โดยใช้ความ
ประหยดั  ความรวดเร็ว  เป็นเกณฑ์พิจารณาในการคดัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ี สุด  และขั้นท่ี  5  
การคน้หาค าตอบท่ีเป็นท่ียอมรับ  เป็นขั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีการท่ีเลือกไวแ้ลว้นั้น  น าไปใช้จริง  
โดยการแสดงรายละเอียดขั้นตอนการแกปั้ญหาและผลท่ีเกิดข้ึน  (Osborn and Parnes ,1963 อา้งใน
ชุลีพร  ป่ินธนสุวรรณ ,2556:58-59)    จากแนวคิดของออสบอร์นและพาร์นได้กล่าวถึงขั้นตอน
กระบวนการคิดดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 การพบความจริง (Fact Finding) ในชั้นน้ีเร่ิมตั้งแต่เกิดความรู้สึกกงัวล 
มีความสับสน วุน่วาย (Mess) เกิดข้ึนในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นอะไรจากจุดน้ีก็พยายาม
ตั้งสติและหาข้อมูลพิจารณาดูว่าความยุ่งยาก วุ่นวาย สับสน หรือส่ิงท่ีท าให้กังวลนั้นคืออะไร              
ขั้นท่ี 2 การคน้พบปัญหา (Problem Finding) ขั้นน้ีเกิดต่อจากขั้นท่ี 1 เม่ือไดพ้ิจารณาโดยรอบคอบ
แลว้จึงเขา้ใจและสรุปวา่ ความกงัวลใจ ความสับสนวุน่วายในใจนั้น ก็คือการเกิดปัญหาข้ึนนั้นเอง   
ขั้นท่ี 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea Finding) ขั้นน้ีต่อจากขั้นท่ี 2 เม่ือรู้วา่มีปัญหาเกิดข้ึนก็จะพยายามคิด
และตั้งสมมติฐานข้ึน และรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไป   
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ขั้นท่ี 4 การคน้พบค าตอบ (Solution Finding) ในขั้นน้ีจะพบค าตอบจากการทดสอบสมมติฐานนั้นท่ี 
3  ขั้นท่ี 5 ยอมรับผลจากการคน้พบ (Acceptance Finding) ขั้นน้ีจะเป็นการยอมรับค าตอบท่ีไดจ้าก
การพิสูจน์เรียบร้อยแลว้วา่จะแกปั้ญหาให้ส าเร็จไดอ้ยา่งไร และต่อจากจุดน้ีการแกปั้ญหาหรือการ
คน้พบยงัไม่จบตรงน้ี แต่ท่ีได้จากการค้นและน าไปสู่หนทางท่ีจะท าให้เกิดแนวคิดหรือส่ิงใหม่
ต่อไปท่ีเรียกว่า (New Challenge)จากกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ Torrance ท าให้เราทราบว่า 
คนเราเม่ือพบกบัปัญหาจะมีความพยายามหาขอ้มูลสรุปเป็นปัญหาท่ีพบเห็น และพยายามรวบรวม
ขอ้มูล เพื่อน าไปแกปั้ญหาให้ไดม้าซ่ึงค าตอบท่ีตอ้งการ มีการยอมรับผลของค าตอบนั้น ๆ แต่ไม่ได้
หยุดไวเ้พียงเท่านั้น ยงัมีการคน้ควา้หาวิธีการใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาอีกต่อไป  (Torrance อา้งใน
อารี รังสินนัท ์,2528 : 7)  จากการศึกษาการจดัการเรียนการสอนทางนาฏศิลป์ทั้งงานวจิยัในประเทศ  
และงานวิจยัต่างประเทศ  พบว่า  งานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวข้องกับนาฏศิลป์  เช่น  ชุติกาญจน์ 
รุ่งเรือง. (2552   :  71  ). การเปรียบเทียบความรู้ ทกัษะปฏิบติั และความคิดสร้างสรรคว์ิชานาฏศิลป์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบัการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ   ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนวดัโคกโพธ์ิ อ าเภออุทยั จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา  ผลการวจิยัสรุปไดว้า่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มีความคิดสร้างสรรค์สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05     มาลา  โพธิสว่าง  (2552 : บทคัดย่อ)  การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กลุ่มสาระ
ศิลปะ  สาระนาฏศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบ้านหนองจนัทน์  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหนองคาย  เขต  3  ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา  2548  ผลวิจยัพบสรุปได้ว่า  ความคิด
สร้างสรรค์หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียน  อย่างมีนัยส าคญัท่ี  .01 และ  มธุรส  วงศ์อ าไพ  
(2553  :  79)  การเปรียบเทียบความรู้  ทกัษะปฏิบติั  และความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ระหว่างการจดัการเรียนรู้โมเดลซิปปากบัการจดัการเรียนรู้ปกติ  
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  2  (วดัช้างใหญ่)  อ าเภอบางไทร  จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่  คะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรคท์างนาฏศิลป์หลงัเรียน
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โมเดลซิปปาสูงกวา่ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  ส่วนงานวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบันาฏศิลป์   
เช่น  เฉียงหลีซ่ิงและมินป้ิงหล่ี (2012 : 16)  การจดัการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ภายในโรงเรียนประเทศไต้หวนัของนักเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1    จาก
การศึกษาการเต้นพบว่า  การจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติครูจะต้องสอนพื้นฐานการเต้นให้กับ
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นักเรียนซ่ึงเป็นพื้นฐานในการจดัการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาหลังจากนั้นนักเรียนใช้องค์
ความรู้เดิมระดบัชั้นประถมศึกษาเพื่อออกแบบท่าทางการเตน้ดว้ยตนเองโดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะ  การ
ให้นกัเรียนออกแบบท่าทางการเตน้ดว้ยตนเองเหมาะส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา โจเซฟ  
แดเนียล ดีเมอร์  (2012 : 78)  การจดัการเรียนการสอนการเตน้เป็นคู่ดว้ยหลกัสูตรการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการเตน้ร าแบบเป็นคู่ในฟิลาเดเฟีย  จากการศึกษาการเตน้พบว่า การเตน้ร าแบบเป็นคู่เป็น
ศิลปะการแสดงประเภทหน่ึงท่ีใช้การเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อส่ือความหมาย  การเตน้ประเภทน้ี
จะตอ้งเขา้ใจในเร่ืองความรู้  ทกัษะปฏิบติั  และการเรียนรู้ความเป็นผูน้ าและผูต้ามร่วมกนั ผลการ
ทดลองการเตน้ร าแบบคู่อยูใ่นระดบัดี  จากการศึกษาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกแนวคิดในการจดัการ
เรียนการสอนดว้ยการสร้างงานนาฏศิลป์สร้างสรรคท่ี์มีสูตรแห่งความส าเร็จในการสร้างสรรคง์าน
นาฏยศิลป์  คือ  5I  จากแนวคิดของอาจารยพ์ีรพงศ ์ เสนไสย  ไดก้ล่าวไว ้ คือ  (พีรพงศ ์ เสนไสย , 
2546  :  37) 

1. Information   คน้ควา้  แสวงหา  ศึกษาขอ้มูล  ทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีก าลงัจะ
สร้าง 

2. Inspiration   แรงบนัดาลใจ  เร่ืองใกลต้วั  รัก  ใส่ใจ  มีความรู้สึก  สะเทือนใจในส่ิง
นั้นๆ 

3. Imagination   จินตนาการ  คิดฝัน  เพอ้หา  ร าลึก  หลุดเขา้ไปในห้วงลึกของส่ิง ๆ 
นั้น 

4. Innovation   ความคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรากฏมาก่อน  ต่ืนตาต่ืนใจ  น่าสัมผสั  
ชวนใหติ้ดตาม  ชวนใหพู้ดถึง  น่าท่ึง  เป็นส่ิงอศัจรรยใ์จ 

5. Intention   ความตั้งใจจริง  มุมานะ  ตั้งมัน่  สมาธิ    
ผูว้ิจยัจึงได้น ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สูตรความส าเร็จในการสร้างสรรค์งาน

นาฏยศิลป์  ในการออกแบบการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   เพื่อให้
ผูเ้รียนสร้างสรรคง์านนาฏศิลป์ได ้  ดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้จิยัก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัตาราง
ท่ี  1 
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ตารางท่ี  1  กรอบแนวคิดของการวจิยั 

กำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ 
แนวคดิของอำจำรย์พรีพงศ์  เสนไสย (2546) 

ขั้นท่ี   1. Information   คน้ควา้  แสวงหา  ศึกษาขอ้มูล  คน้พบ

ความจริงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีก าลงัจะสร้างซ่ึงอยูใ่น

รูปแบบของการอธิบายพร้อมกบัใบความรู้     

ขั้นท่ี   2.Inspiration    คน้พบปัญหาแรงบนัดาลใจ  เร่ืองใกลต้วั  

รัก  ใส่ใจ  มีความรู้สึก  สะเทือนใจในส่ิงนั้นๆซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ

ของการใชส่ื้อนวตักรรมเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการท าใบงาน   

ขั้นท่ี  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐานจินตนาการ  คิดฝัน  เพอ้หา  

ร าลึก  หลุดเขา้ไปในห้วงลึกของส่ิง ๆ นั้นซ่ึงอยูใ่นรูปแบบขอ

การแสดงความคิดเห็นและทกัษะปฏิบติั    

ขั้นท่ี    4.Innovation    ความคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรากฏมาก่อน  

ต่ืนตาต่ืนใจ  น่าสมัผสั  ชวนให้ติดตาม  ชวนให้พดูถึง  น่าท่ึง  

เป็นส่ิงอศัจรรยใ์จ  จาการคน้พบค าตอบเป็นรูปแบบของการ

ระดมสมอง    

ขั้นท่ี  5.Intention   ความตั้งใจจริงมุมานะ  ตั้งมัน่  สมาธิ   ในการ

ยอมรับผลจากการคน้พบซ่ึงอยูใ่นรูปแบบการทบทวนแบบฝึกหดั

และทกัษะปฏิบติัจนบรรลุผลส าเร็จ 

1 ผลการเรียนรู้เร่ืองนาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียนโดยการ

จดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์

2.ความสามารถในการปฏิบติันาฏศิลป์ไทย 

3.ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่การ

จดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์

8 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ก่อนและหลงัเรียนโดย

การจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบติัเร่ืองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรคโ์ดยการจดัการ

เรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้

นาฏศิลป์สร้างสรรค ์
ค ำถำมของกำรวจัิย 

1. นกัเรียนมีผลการเรียนรู้เร่ืองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ก่อนและหลงัเรียนโดยการ
จดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

2. นกัเรียนมีความสามารถในการปฏิบติันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัใด 
3. นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์  อยูใ่นระดบัใด 

สมมุติฐำนของกำรวจัิย 
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  มีคะแนนผลการเรียนรู้เร่ืองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ก่อน
และหลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั   .05 
ขอบเขตกำรวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ  โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 17  (จนัทบุรี-ตราด)  ซ่ึงโรงเรียนในจงัหวดัตราดมีพื้นท่ีอยู่บนเกาะจ านวน  2  
โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม  อ าเภอเกาะช้าง  และโรงเรียนเกาะกูดพิทยาคม  อ าเภอ
เกาะกูด  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

1.2. กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม  
อ าเภอเกาะช้าง  จงัหวดัตราด  จ านวน  32    คน  ได้จากการสุ่มอย่างง่าย  ดว้ยวิธีจบัสลากโดยใช้
โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
2.1. ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
2.2. ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ดังน้ี                        

1.ผลการเรียนรู้เร่ืองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์
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สร้างสรรค์   2.ความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์โดยการจดัการเรียนรู้
นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ และ  3.ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้
นาฏศิลป์สร้างสรรค ์

 2.3. เน้ือหา  คือ   สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ  สาระนาฏศิลป์ มาตรฐาน ศ 3.1.   
เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ ายทอดความ รู้ สึ ก  ความ คิดอย่ าง อิส ระ  ช่ื น ชม  และป ระยุก ต์ ใช้ ใน ชี วิตป ระจ าว ัน                     
มาตรฐาน ศ 3.2.   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย  และสากล    ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี  1     

2.4. ระยะเวลาการทดลอง   เดือนมิถุนายน-สิงหาคม  ภาคเรียน 1  ปีการศึกษา  2558   
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 นาฏศิลป์ หมายถึง การใชร่้างกายเคล่ือนไหวร่ายร าเพื่อการส่ือสารหรือถ่ายทอดเร่ืองราวให้
เกิดความหมายข้ึนและสะเทือนอารมณ์ 
 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ หมายถึง การน าองค์ความรู้เดิมมาประดิษฐ์ท่าร าตามหลัก
นาฏศิลป์ไทยผา่นบทเพลงใดบทเพลงหน่ึงจนเกิดความแปลกใหม่วดัไดจ้ากแบบประเมินความคิด
สร้างสรรคท่ี์ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน 
 การจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ หมายถึง การจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ซ่ึง

ประกอบดว้ย  5  ขั้น  คือ  ขั้นท่ี   1. Information   คน้ควา้  แสวงหา  ศึกษาขอ้มูล  คน้พบความจริง

ทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีก าลงัจะสร้างซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของการอธิบายพร้อมกบัใบความรู้    ขั้น

ท่ี   2.Inspiration    คน้พบปัญหาแรงบนัดาลใจ  เร่ืองใกลต้วั  รัก  ใส่ใจ  มีความรู้สึก  สะเทือนใจใน

ส่ิงนั้นๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของการใช้ส่ือนวตักรรมเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการท าใบงาน  ขั้นท่ี  

3.Imagination    ตั้งสมมุติฐานจินตนาการ  คิดฝัน  เพอ้หา  ร าลึก  หลุดเขา้ไปในห้วงลึกของส่ิง ๆ 

นั้นซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอการแสดงความคิดเห็นและทกัษะปฏิบติั   ขั้นท่ี    4.Innovation    ความคิด

แปลกใหม่  ไม่เคยปรากฏมาก่อน  ต่ืนตาต่ืนใจ  น่าสัมผสั  ชวนให้ติดตาม  ชวนให้พูดถึง  น่าท่ึง  

เป็นส่ิงอศัจรรยใ์จ  จาการคน้พบค าตอบเป็นรูปแบบของการระดมสมอง   ขั้นท่ี  5.Intention   ความ

ตั้งใจจริงมุมานะ  ตั้งมัน่  สมาธิ   ในการยอมรับผลจากการคน้พบซ่ึงอยู่ในรูปแบบการทบทวน

แบบฝึกหดัและทกัษะปฏิบติัจนบรรลุผลส าเร็จ 
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 ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ประกอบไป

ดว้ยดา้นผลการเรียนรู้   ดา้นความสามารถในการปฏิบติั  และดา้นความคิดเห็น   

 ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทาง
นาฏศิลป์เร่ือง  นาฏยศพัท์  ภาษาท่า  นาฏศิลป์พื้นบา้น  และองค์ประกอบทางนาฏศิลป์  ซ่ึงวดัได้
จากการใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทางนาฏศิลป์ส าหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  แบบ
ปรนยั  4  ตวัเลือก  จ  านวน  30  ขอ้  ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึน   

ความสามารถในการปฏิบติั   หมายถึง   การปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้
นาฏศิลป์สร้างสรรค์และไดค้ะแนนโดยประเมินจากการปฏิบติันาฏยศพัทส่์วนมือ  นาฏยศพัทส่์วน
เทา้  และภาษาท่า 
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ หลังจากการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์
สร้างสรรค ์
 นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก  าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม  
อ าเภอเกาะช้าง  จงัหวดัตราด  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  17  (จนัทบุรี-
ตราด)  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2558 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. เป็นแนวทางการจดัการเรียนการสอนสร้างสรรคผ์ลงานนาฏศิลป์ไทยดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ในเน้ือหานาฏศิลป์อ่ืน ๆ ต่อไป 

2. เป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวข้องและผูส้นใจในเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
สาระนาฏศิลป์  ด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยการ
จดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์

3. เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนความคิดสร้างสรรคใ์หก้บันกัเรียน 
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บทที ่ 2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี  1  โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์    ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร   และงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

1.หลกัสูตร 
1.1.หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ  สาระนาฏศิลป์   และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัคลองสนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

1.2.แนวทางการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระนาฏศิลป์) 
2.การจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

2.1.แนวทางการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์
2.2.แนวคิด  ทฤษฏี   การสร้างงานนาฏศิลป์ ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค ์ และ 
การวดัความคิดสร้างสรรค ์

3.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.1.งานวจิยัในประเทศ 
  3.2.งานวจิยัต่างประเทศ 
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1.หลกัสูตร 
1.1. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  พุทธศักรำช  2551  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ศิลปะ  สำระนำฏศิลป์  (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพุธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ , 2553: 1-3) 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้จัดท าหลักสูตร  
มาตรฐาน  และตัวช้ีวดัให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ ง  8  กลุ่มสาระ  ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษา
หลกัสูตร  มาตรฐาน  และตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาศิลปะ  (ดนตรี-นาฏศิลป์)  ดงัน้ี 
 ท ำไมต้องเรียนศิลปะ 
                ตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  (2553:1-3,37-50)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาให้
ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์จินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมี
คุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการ 
น าไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อนัเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้
เรียนรู้อะไรในศิลปะ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะวิธีการทาง

ศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะ

แขนงต่างๆ ประกอบดว้ยสาระส าคญั คือ 

นำฏศิลป์    มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์  ใช้ศัพท์เบ้ืองต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ สร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ประยกุตใ์ชน้าฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวนั  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์กบัประวติัศาสตร์  วฒันธรรม  เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย และสากล  
คุณภำพผู้เรียน 
จบช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๓ 

รู้และเขา้ใจเร่ืองทศันธาตุและหลกัการออกแบบและเทคนิคท่ีหลากหลายในการสร้าง
งานทศันศิลป์ ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อส่ือความหมายและเร่ืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ วิเคราะห์



14 

 

รูปแบบเน้ือหาและประเมินคุณค่างานทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้น สามารถเลือกงานทศันศิลป์
โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนอย่างเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลกัษณ์ กราฟฟิกในการ
น าเสนอขอ้มูลและมีความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็นดา้นอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกนักบังานทศันศิลป์ 

รู้และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงและพฒันาการของงานทศันศิลป์ของชาติและทอ้งถ่ินแต่
ละยุคสมยั เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นวฒันธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ท่ีมา
จากยคุสมยัและวฒันธรรมต่าง ๆ  

รู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างทางดา้นเสียง องค์ประกอบ อารมณ์ ความรู้สึก  ของบท
เพลงจากวฒันธรรมต่าง ๆ มีทกัษะในการร้อง บรรเลงเคร่ืองดนตรี ทั้ งเด่ียวและเป็นวงโดยเน้น
เทคนิคการร้องบรรเลงอยา่งมีคุณภาพ มีทกัษะในการสร้างสรรคบ์ทเพลงอยา่งง่าย อ่านเขียนโนต้ใน
บนัไดเสียงท่ีมีเคร่ืองหมาย แปลงเสียงเบ้ืองตน้ได ้รู้และเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบของผลงาน
ทางดนตรี องค์ประกอบของผลงานดา้นดนตรีกบัศิลปะแขนงอ่ืน แสดงความคิดเห็นและบรรยาย
อารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลง สามารถน าเสนอบทเพลงท่ีช่ืนชอบไดอ้ย่างมีเหตุผล มีทกัษะใน
การประเมินคุณภาพของ  บทเพลงและการแสดงดนตรี รู้ถึงอาชีพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรีและ
บทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง เขา้ใจถึงอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 

รู้และเขา้ใจท่ีมา ความสัมพนัธ์ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวฒันธรรมในยุค
สมยัต่าง ๆ วเิคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหง้านดนตรีไดรั้บการยอมรับ  

รู้และเขา้ใจการใชน้าฏยศพัทห์รือศพัท์ทางการละครในการแปลความและส่ือสารผา่น
การแสดง รวมทั้งพฒันารูปแบบการแสดง สามารถใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพการ
แสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ โดยใช้ความรู้เร่ืององค์ประกอบทางนาฏศิลป์ร่วมจดัการ
แสดง  น าแนวคิดของการแสดงไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 

รู้และเขา้ใจประเภทละครไทยในแต่ละยุคสมยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบา้น ละครไทย และละครพื้นบา้น เปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของการ
แสดงนาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่าง ๆ รวมทั้งสามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์ เคร่ืองแต่ง
กายในการแสดงนาฏศิลป์และละคร มีความเขา้ใจ ความส าคญั บทบาทของนาฏศิลป์ และละครใน
ชีวติประจ าวนั 
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ตัวช้ีวดัช้ันปีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วชิำศิลปะ  (นำฏศิลป์)  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1  
สำระที ่3   นำฏศิลป์  (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพุธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ : 37-50) 
มำตรฐำน ศ 3.1.   เข้ำใจ และแสดงออกทำงนำฏศิลป์อย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์
คุณค่ำนำฏศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดอย่ำงอสิระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวติประจ ำวนั 

1. อธิบายอิทธิพลของนกัแสดงช่ือดงัท่ีมีผลต่อการโนม้นา้วอารมณ์หรือความคิดของ
ผูช้ม 

2. ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการแสดง 
3. แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่าย ๆ 
4. ใชท้กัษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง 
5. ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ท่ีก าหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเน้นเร่ือง

การใชเ้สียงการแสดงท่าและการเคล่ือนไหว 
มำตรฐำน ศ 3.2.   เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์ ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำของ
นำฏศิลป์ทีเ่ป็นมรดกทำงวฒันธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย  และสำกล 

1. ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบา้น  ละครไทย  
และละครพื้นบา้น 

2. บรรยายประเภทของประเทศไทยในแต่ละยคุสมยั 
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หลกัสูตรโรงเรียนวดัคลองสน1  พุทธศักรำช  2553  ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน
พุทธศักรำช  2551  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
รหัสวชิำ  ศ21102  รำยวชิำ    ศิลปะ  2  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 ภำคเรียนที ่ 2    จ ำนวน  1   หน่วยกติ 2   ช่ัวโมง/สัปดำห์ 
 ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของนกัแสดงช่ือดงัท่ีมีผลต่อการโนม้นา้วอารมณ์หรือความคิดของผูช้ม
นาฏยศพัท์หรือศพัท์ทางการละครท่ีใช้ในการแสดง  การแสดงนาฏศิลป์และละครรูปแบบง่าย  ๆ  การ
ท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง  การใชเ้กณฑ์ง่าย  ๆ  ท่ีก าหนดให้ในกาพิจารณาคุณภาพ
การแสดงท่ีชมโดยเน้นในเร่ืองการใช้เสียง   การแสดงท่า  และการเคล่ือนไหวปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบา้น  ละครไทย  และละครพื้นบา้น  และประเภทของละครไทย
ในแต่ละยคุสมยั 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบคน้ขอ้มูล  และการ
บนัทึกขอ้มูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินชีวติประจ าวนั 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
ศ 3.1. ม.1/1     ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5 
ศ 3.2. ม.1/1    ม.1/2 
รวมทั้งหมด     7    ตัวช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1
 โรงเรียนวดัคลองสนเป็นช่ือเดิมของโรงเรียนเกาะชา้งวทิยาคม 
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จากการวิเคราะห์ตัวช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  สาระนาฏศิลป์  ตามลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551    แลว้นั้นพบวา่  ผูว้ิจยัสนใจตวัช้ีวดักลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาศิลปะ  สาระนาฏศิลป์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1     จึงท าการศึกษาขอ้มูลหลกัสูตรโรงเรียน
วดัคลองสนพุทธศกัราช  2553  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะให้สอดคลอ้งและสามารถน ามาจดัการเรียนการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ได ้  
ตามตารางดงัน้ี 

 

ตารางท่ี  2  การจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/

ตัวช้ีวดั 
สำระส ำคัญ เวลำ  

(ช่ัวโมง) 
1 

ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ 
ศ 3.1.  ม.1/1,ม.1/3,ม.1/4 
ศ 3.2.  ม.1/1 

1.ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ 
2.การแสดงนาฏศิลป์ 
3.ปั จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต่ อ ก า ร
เปล่ียนแปลง 

4 

2 
พื้นฐานการฝึกหดั

เบ้ืองตน้ 

ศ 3.1.  ม.1/1,ม.1/3,ม.1/4 
ศ 3.2.  ม.1/1 

1.นาฏยศพัท์เก่ียวกบัมือและ
เทา้ 
2.ภาษาท่านาฏศิลป์ 
3.การจัดองค์ประกอบการ
แสดง 

6 

3 
พื้นฐานการฝึกหดั
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

ศ 3.1.  ม.1/1,ม.1/3,ม.1/4 
ศ 3.2.  ม.1/1 

1.ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ง า น
นาฏศิลป์ 
2.เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นการแสดง 
3.การปฏิบติัการแสดง 
4.การสรุปผลกิจกรรม 

9 

รวม 19 
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1.2. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระนำฏศิลป์) 
 ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะทางของสาระนาฏศิลป์ มุ่งส่งเสริมให้มีความคิด

สร้างสรรคมี์จินตนาการ ช่ืนชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อดา้นร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และสังคม ให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อย่างมีความสุข    การจดัการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์เน้นกระบวนการกลุ่ม เรียนรู้ด้วยตนเอง กล้า
แสดงออก และมีนกัวชิาการหลายท่านเสนอหลกัการและเทคนิคการสอนนาฏศิลป์ ไว ้ดงัน้ี 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ไดเ้สนอแนะเทคนิคการสอนนาฏศิลป์ ดงัน้ี 
1. ส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียน 
2. วางจุดประสงคข์องการสอนใหช้ดัเจน 
3. ก าหนดบทบาท และหนา้ท่ีของแต่ละคนใหช้ดัเจน 
4. บอกแหล่งเรียนรู้ วิธีการหาความรู้ให้แก่ผูเ้รียนได้ทราบก่อน ระหว่าง และหลังการ

เรียนรู้ 
5. ฝึกปฏิบติัจริง 
6. วดัผล ประเมินผลตามสภาพจริง เป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุง และแกไ้ขทุกคร้ังท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้  
เรณู โกสินานนท ์(2535) ไดเ้สนอหลกัการและเทคนิคการสอนไว ้ดงัน้ี 
1. สอนจากส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ียาก 
2. สอนตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
3. การสอนโดยวธีิสับเปล่ียนท่าท่ียากใหง่้ายข้ีน แต่พยายามรักษาแบบแผนเดิมไว ้
4. การสอนแต่ละท่า ตอ้งอธิบายให้ละเอียด ถือหลกัทีละน้อยแต่ให้แม่นย  าแล้ว จึงต่อท่า

ใหม่ 
5. ระหวา่งร า ครูตอ้งคอยสังเกตและเตือนอยูเ่สมอ ให้ผูเ้รียนรักษาลีลาท่าทางให้อยูใ่นแบบ

แผน 
6. ครูตอ้งจดัผูเ้รียนอยูเ่สมอไม่ใช่ร าน าหนา้อยา่งเดียว 
7. การใชศ้พัทท์างนาฏศิลป์ บางโอกาสอาจเปล่ียนใชค้  าท่ีง่ายหรือใชศ้พัทธ์รรมชาติแทนก็

ไดเ้พี่อสะดวกในการจดจ า และบอกควบคู่ไปกบัค าศพัทท่ี์ถูกตอ้งไปดว้ย 
8. ในขณะท่ีแสดงท่าร า ครูควรฝึกให้ร้องเพลงไปด้วย เพื่อเป็นการช่วยครูเพราะครูตอ้ง

อธิบายขณะผูเ้รียนร้องเพลงดว้ย 
9. เปรียบเทียบท่าร าท่ีคลา้ยคลึงกนั เพื่อไม่ใหเ้กิดการสับสน 
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10. วิธีร าน าหน้าผู ้เรียน  คือ ร าน าหน้า กระท าเม่ือแรกต่อท่าร าและร าต่อหน้าหรือร า
ประจนัหน้า   ครูตอ้งมีความสามารถ ความช านาญในการร ากลบัขา้ง จะไดดู้แลผูเ้รียน และแกไ้ข
ขอ้บกพร่องไปดว้ย 

11. เขม้งวดเร่ืองแถวและระวงัท่วงทีของผูเ้รียน 
12. สอนโดยแยกท่าร าทีละท่าแลว้ค่อยท าพร้อมกนั 
13. การใชเ้พลง จะกระท าไดเ้ม่ือต่อท่าร าเป็นชั้นๆ แลว้ร าตามเสียงเพลง 
14. บอกท่าล่วงหนา้ ขณะร าบอกท่าท่ีจะถึงเพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทบทวน 
15. การให้สัญญาณเปล่ียนท่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการร าเป็นหมู่ เพื่อความพร้อม

เพรียง เช่น การจีบมือ การกรีดน้ิว การกา้วเทา้ การตั้งวง การทรงตวั เป็นตน้ 
นอกจากน้ี กรมวิชาการ (2545) ไดเ้สนอเทคนิคการสอนนาฏศิลป์ ส าหรับครูผูส้อนวา่ ควร

มีเทคนิคและหลกัการสอน ดงัน้ี 
1. สอนให้นกัเรียนกลา้แสดงออก ตามความเขา้ใจ โดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะ ให้ค  าปรึกษาฝึกให้

ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์
2. การสอน ครูผูส้อนตอ้งมีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส หน้าตายิ้มแยม้และมีอารมณ์ร่วมกบัเด็ก

ตลอดเวลา ไม่แสดงอารมณ์เบ่ือหน่ายวิชานาฏศิลป์ จะท าให้ผูเ้รียนไม่ชอบเรียนวิชานาฏศิลป์ไป
ดว้ย เพราะฉะนั้นครูเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของนาฏศิลป์ 

3. การสอนนาฏศิลป์นั้น ครูตอ้งคอยระมดัระวงัอยา่ให้มีช่องวา่งระหวา่งครูกบัผูเ้รียน โดย
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออก ควรมีรางวลั ชมเชย สนบัสนุนใหท้ าบ่อยๆ หลอกล่อไม่ใหอ้าย 

4. ครูตอ้งไม่ยึดรูปแบบการสอนแบบเก่าโดยครูเป็นผูคิ้ดฝ่ายเดียว แต่การสอนแบบใหม่ครู
เป็นเพียงท่ีปรึกษาและเสนอแนะบางโอกาส เพื่อฝึกให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และกล้า
แสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

5. บูรณาการวิชานาฏศิลป์ กบัสาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น ภาษาไทย สังคม รวมทั้งชีวิตประจ าวนั 
คือการน าไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ ได ้

6. ช้ีแนะให้นักเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะจากแหล่ง
ต่างๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั เช่น วิทยุ โทรทศัน์ การชมการแสดง โดยครูตอ้งมีประสบการณ์
ดา้นนาฏศิลป์มาก่อน เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนปรับปรุงการเรียนของตนเอง 

7. ปลูกฝัง ช้ีแนะให้ผูเ้รียนค านึงถึงความดี ความงาม ความไพเราะ ความมีคุณค่า จนผูเ้รียน
ค่อยๆ  ซึมซบัและเกิดความซาบซ้ึงดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งบงัคบั 

 



20 

 

จากหลักการและเทคนิคการสอนดังกล่าว สรุปได้ว่า การสอนนาฏศิลป์นั้น ครูผูส้อน
จะต้องมีความรู้ ความสามารถทางนาฏศิลป์  เพื่อเป็นต้นแบบให้กับผูเ้รียนได้สังเกต เลียนแบบ
ท่าทางต่างๆ และจะตอ้งดดัแปลงท่าท่ีง่ายไปหาท่าท่ียาก และท่าท่ียากท าให้ง่ายข้ึน เหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รียน แต่คงรูปแบบเดิมไว ้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีสอนแบบสาธิตให้ผูเ้รียนไดส้ังเกตและปฏิบติั
ตามซ่ึงเป็นการน าเขา้สู่บทเรียนท่ีมีแบบแผน กระบวนการให้อิสระแก่ผูเ้รียน ครูเป็นผูช้ี้แนะให้
ก าลงัใจ ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง    กลา้แสดงออก กลา้คิดกลา้ท าและกลา้แกปั้ญหา ซ่ึงผูว้ิจยั
ได้ยึดหลักการ  และเทคนิคการสอนท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น และจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
กระบวนการปฏิบติั ท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถในการน าไปใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดียิง่ 

การสอนนาฏศิลป์ท่ีเนน้ทกัษะการปฏิบติั กล่าวคือ นาฏศิลป์เป็นการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอย่างมีลีลาท่าทางท่ีอ่อนช้อยงดงาม ดงันั้นการสอนนาฏศิลป์ จึงจ าเป็นตอ้งมีหลกัการ
สอนนาฏศิลป์ โดยเฉพาะ เพื่อท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
วธีิกำรสอนนำฏศิลป์ 
 วิธีการสอนนาฏศิลป์เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ให้ผูเ้รียนบรรลุถึง
เป้าหมายในการปฏิบติัทางนาฏศิลป์  ซ่ึงมีวธีิการสอนประกอบดว้ยดงัต่อไปน้ี   

1 กำรสอนแบบสำธิต 
     ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ไดอ้ธิบายวิธีการสอนแบบสาธิตวา่ เป็นการ

สอนท่ีผูแ้สดงหรือกระท าให้ดูเป็นตวัอย่างพร้อมๆ กบัการอธิบาย เพื่อให้ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์
ตรงในเชิงรูปธรรม ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต ขั้นตอนการสาธิต วิธีสอนแบบน้ีเหมาะ
ส าหรับการสอนท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเห็นขั้นตอนการปฏิบติั คือ ผูเ้รียนได้สังเกตการณ์สาธิตของ
ครูผูส้อนแลว้ปฏิบติัตามการสาธิต ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจวิธีปฏิบติัไดดี้ เพราะเป็นประสบการณ์ตรง
สามารถมองเห็นจากครูผูส้อนอยา่งชดัเจน 

     ความมุ่งหมายของการสอนแบบสาธิต มีดงัน้ี 
     1. กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 
     2. เนน้ค าถามหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึงโดยเฉพาะ 
     3. อธิบายหลกัการ 
     4. พฒันาการฟังและการสังเกตอยา่งใชค้วามคิดของผูเ้รียน 
     5. แสดงเทคนิค วธีิการ 
     6. สรุปความเขา้ใจของบทเรียน 
     7. แสดงวธีิใชห้ลกัการ 
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     8. การทบทวนบทเรียน 
     อาภรณ์ ใจเท่ียง (2540) ได้กล่าวว่า แนวทางการสอนแบบสาธิต จะมีคุณค่ามากน้อย

ข้ึนอยูก่บัแนวทางการใชว้ธีิสอนดงัน้ี 
     1. ในระหว่างสาธิตผูส้อนตอ้งเอาใจใส่ต่อผูเ้รียนทุกคน โดยมัน่ใจว่าผูเ้รียนทุกคนได้

เห็นและก าลงัสนใจการสาธิตอยู ่
     2. ขณะท่ีผูส้อนเป็นผูแ้สดงการสาธิต ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

บา้ง 
     3. ระหวา่งท่ีสาธิตควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถาม 
     4. ผูส้อนควรมัน่ใจวา่ การสาธิตนั้นๆ มีประโยชน์ต่อผูเ้รียน 
     5. ระหว่างการเรียนการสอนด้วยวิธีการสาธิต ผูส้อนไม่ควรบรรยายหรืออธิบายมาก

เกินไป เพราะจะท าใหก้ารสาธิตขาดความต่ืนเตน้ เร้าใจ 
     6. ผูส้อนไม่ควรเร่งสาธิต คือ สาธิตให้ผูเ้รียนดูเป็นล าดบัขั้นตอน ไม่ควรคิดว่าการร า

บางอยา่ง ผูเ้รียนเขา้ใจแลว้ 
     จะเห็นได้ว่า การสอนแบบสาธิตนั้นมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนเป็นอย่างมากท่ีจะเน้นให้

นกัเรียนสังเกตและปฏิบติัตาม มีความมัน่ใจในการปฏิบติักิจกรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
ซกัถาม  สรุปความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนของตนและผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

2 กำรสอนแบบฝึกปฏิบัติ 
     ทิศนา แขมมณี (2545) ไดอ้ธิบายถึงวธีิสอนโดยการใหป้ฏิบติัวา่ เป็นการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง เนน้การพฒันาทกัษะทางภาษา ดนตรี ขบัร้อง นาฏศิลป์
และดา้นศิลปะ เป็นตน้ โดยใช้วิธีการฝึกฝนซ ้ าๆ จนกระทัง่นักเรียนเกิดทกัษะท่ีตอ้งการถึงขั้นท่ี
ก าหนดไว ้การฝึกปฏิบติัน้ีอาจท าการฝึกในลกัษณะเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มพร้อมๆ กนัแลว้แต่
ความเหมาะสม ซ่ึงครูจะท าหนา้ท่ีอธิบายและสาธิตทกัษะท่ีตอ้งการฝึกฝนให้นกัเรียนดูเป็นตวัอยา่ง
แลว้จึงให้นกัเรียนท าการฝึกโดยมีครูคอยดูแลการฝึกให้ค  าแนะน า ช่วยแกไ้ขจุดบกพร่อง จนกระทัง่
นกัเรียนมีทกัษะท่ีตอ้งการพฒันา ถึงระดบัท่ีก าหนดไว ้การสอนแบบฝึกปฏิบติัน้ีนกัเรียนจะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตลอดเวลา เพราะเป็นการกระท าซ่ึงนกัเรียนทุกคนตอ้งฝึกปฏิบติั และขณะฝึกอาจมี
การใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ  ประกอบการฝึกปฏิบัติด้วยเช่น  รูปภาพ  ภาพยนตร์ เทป
บนัทึกเสียง หรือเทปบนัทึกภาพ ประโยชน์ของวิธีการสอนแบบฝึกปฏิบติัคือ ใชส้ าหรับการพฒันา
ทกัษะท่ีตอ้งการเป็นการส่งเสริมการเรียน และการฝึกฝนดว้ยตนเองให้นกัเรียนรู้จกัการเรียนรู้ดว้ย
การกระท า ส าหรับขอ้จ ากดัของการสอนแบบฝึกปฏิบติั คือ ถา้ครูใช้วิธีฝึกปฏิบติัน้ีมากเกินไปจน
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เป็นการเฟ้อจะท าให้นกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย และขณะท่ีนกัเรียนท าการฝึกปฏิบติัครูควรแนะน า
ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 

     ความส าคญัของการสอนแบบฝึกปฏิบติั เป็นการสอนท่ีท าให้การเรียนการสอนสมบูรณ์ 
เพราะเป็นการศึกษาท่ีผสมผสานกนัระหว่างภาคทฤษฎี และปฏิบติั นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากของจริง
และลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง การสอนแบบน้ีจะช่วยให้นักเรียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวตัถุประสงค์ในเร่ืองการน าไปใช้ ครูผูส้อนไดเ้ห็นผลการสอนทนัทีสอนแลว้นกัเรียนท าได้
จริงหรือไม่ นอกจากน้ีการสอนและการเรียนแบบฝึกปฏิบติัยงัมีความส าคญัของการฝึกฝนทกัษะ
ต่างๆ พร้อมๆ กนัไปดว้ย 

     วตัถุประสงคส์ าคญัของการสอนแบบฝึกปฏิบติั 
     1. เพื่อเรียนรู้ดา้นวธีิการ ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์ตรงจากการสังเกตและทดลอง 
     2. เพื่อฝึกทักษะ  ควรเป็นทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และฝึกเพิ่มเติมเม่ือ

น าไปใช ้
     3. เพื่ออธิบายหลกัการท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม จึงตอ้งอาศยัการปฏิบติัใหเ้ขา้ใจ 
     4. เพื่อฝึกการใชเ้คร่ืองมือ 
     5. เพื่อฝึกการรวบรวมข้อมูล  แปลความจดัหมวดหมู่แล้วสรุป น าไปแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง 
     6. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั ทดลองดว้ยวธีิการต่าง ๆ 
     7. เพื่อเป็นการสนองจุดมุ่งหมายทางการศึกษาดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor) คือมุ่งให้

เห็นเขา้ใจ สัมผสัและปฏิบติัไดใ้นส่ิงท่ีเรียน 
     การจดักลุ่มผูเ้รียนในการฝึกปฏิบติักิจกรรมของการสอนแบบฝึกปฏิบติันั้น สามารถฝึก

ปฏิบติัเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มยอ่ย จ านวนคนในแต่ละกลุ่มประมาณ 4 - 6 คน ควรคละ เก่ง ปาน
กลาง อ่อนเขา้ดว้ยกนั เพื่อจะไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั บทบาทของครูในการสอนแบบ ฝึกปฏิบัติ 
เป็นการสอนท่ีครูตอ้งเตรียมผูเ้รียนโดยเร้าความสนใจและช้ีแจงจุดประสงค์ในการเรียนให้ชดัเจน 
ครูตอ้งสาธิตและอธิบายกระบวนการปฏิบติั และให้ค  าแนะน าหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม
แล้ว ครูน าอภิปรายสรุปผลการเรียน  และท าการประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม (วิไลวรรณ พิศ
ประเสริฐ, 2543) 

     การจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการฝึกฝนซ ้ าๆ จนกระทัง่
ผูเ้รียนเกิดทกัษะการฝึกปฏิบติั อาจฝึกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยครูเป็นผูค้อยดูแลช่วยเหลือ
ให้ค  าแนะน า   การสอนแบบฝึกปฏิบติั นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดเวลา ขณะฝึกอาจใชส่ื้อ 
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อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการฝึกปฏิบติั เช่น รูปภาพ แถบบนัทึกเสียง วีดีทศัน์ ประโยชน์ของการฝึก
ปฏิบติั คือ เป็น     การพฒันาทกัษะท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนรู้จกัการเรียนรู้ดว้ยการกระท า  ส่วนขอ้จ ากดั 
คือ ครูใช้วิธีฝึกปฏิบติัมากเกินไป ท าให้ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายขณะท่ีผูเ้รียนฝึกปฏิบติั ครูควร
ช่วยเหลือดูแลอยา่งทัว่ถึง 

3 กำรสอนแบบปฏิบัติจริง 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ไดอ้ธิบายและช้ีแจงเก่ียวกบัการสอน แบบให้

ปฏิบติัจริงวา่ การจดักระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยเนน้การปฏิบติัจริง ซ่ึงเป็น
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนเผชิญกบัสถานการณ์จริง โดยฝึกปฏิบติัจริง ฝึกคิด 
ลงมือท าแสวงหาความรู้ และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ซ่ึงการสอนให้ปฏิบติัจริงมีหลกัเกณฑ์การสอน 
จุดมุ่งหมายการสอน และขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้ ดงัน้ี 

หลกัเกณฑก์ารสอน 
1. วางจุดประสงคข์องการฝึกปฏิบติัใหช้ดัเจน 
2. ก าหนดหนา้ท่ีของแต่ละคนใหแ้น่นอน 
3. บอกวธีิการหาความรู้ จากท่ีใด เม่ือไร และอยา่งไร 
จุดมุ่งหมายของการสอน 
1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วธีิการดว้ยตนเอง 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้หลกัการจากการฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีครบถว้นเป็นหมวดหมู่ดว้ยตนเอง 
4. ผูเ้รียนไดฝึ้กการใชเ้คร่ืองมือประกอบการฝึกปฏิบติั 
5. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้ดลองเทคนิคต่างๆ ดว้ยตนเอง 
ขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
1. ส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียน 
2. วเิคราะห์หลกัสูตรและค าอธิบายรายวชิา 
3. จดัท าแผนการสอน และหาส่ือการเรียนรู้ 
4. จดัเตรียมแหล่งเรียนรู้ 
5. วดัผลประเมินผล 
6. สรุปและเสนอแนะผลการเรียน 
7. ปรับปรุงการเรียนรู้และน าไปใช ้
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4 กำรสอนแบบบรรยำย 
     การสอนบรรยายหรืออธิบาย เป็นการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญัในการเรียนการสอน 

เป็นการเสนอเร่ืองราวให้นกัเรียนทราบทั้งหมด วิธีน้ีอาจจะเป็นการบรรยายโดยมีอุปกรณ์การสอน
ประกอบ หรือบรรยายโดยการสาธิตประกอบ  เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ไดก้ล่าวถึงวธีิสอนแบบบรรยายไว ้ดงัน้ี 

     การสอนแบบบรรยายเป็นการสอนท่ีครูสามารถสอนเน้ือหาความรู้แก่นกัเรียนไดม้ากใน
คาบเวลาหน่ึง โดยยึดครูเป็นศูนยก์ลางการเรียน ผูเ้รียนเป็นผูรั้บฟังและจดบนัทึกความรู้เป็นการ
ประหยดัเวลาในการท ากิจกรรม วิธีสอนแบบน้ีจะได้เน้ือหามากกว่าวิธีสอนแบบอ่ืนๆ ครูต้อง
เตรียมการสอนมาเป็นอยา่งดี ควรใชส่ื้อประกอบการอธิบายดว้ย สามารถสอนผูเ้รียนไดจ้  านวนมาก
ตั้ งแต่  20 - 200 คน  เป็นการสอนท่ี มีข้อดีคือ  สอนได้ง่าย  ใช้อุปกรณ์การสอนน้อยแต่ใช้
ความสามารถของผูส้อนเป็นหลกั วิธีสอนแบบน้ีใช้เม่ือครูตอ้งการเสนอความรู้ให้แก่ผูเ้รียน เสนอ
เน้ือหาของบทเรียน ตอ้งการข้ึนบทเรียนใหม่  อธิบายท่าร า  และผูเ้รียนตอ้งรับฟังขอ้มูลก่อนการ
ปฏิบติักิจกรรม การสรุปส่ิงท่ีเรียน นบัไดว้า่การสอนแบบบรรยายมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนเช่นเดียวกบั
การสอนแบบอ่ืนๆ และยงัคงเป็นวธีิการสอนท่ีใชก้นัแพร่หลายมากในปัจจุบนั 

5 กำรสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ 
     เป็นการสอนท่ียึดกลุ่มเป็นหลกัในการท ากิจกรรม ผูเ้รียนได้รับบทบาทของตนเองรู้

หน้าท่ีรับผิดชอบ การสอนแบบน้ีครูตอ้งรู้หลักการสอน การก าหนดขั้นตอนการสอนและรู้จกั
ลักษณะของนักเรียนในกลุ่มผู ้เรียน  ต้องรู้จักท างานกลุ่ม  รู้จักปรับตัว และมีความว่องไวต่อ
ความรู้สึกของผูร่้วมกลุ่ม ใจกวา้งกลา้แสดงออก 

     มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2543) ไดก้ล่าวขั้นตอนการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ไว ้     
6   ขั้นตอน ดงัน้ี 

     1. ขั้นวางแผน ผูส้อนควรวางแผนการจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 
     2. ขั้นลงมือปฏิบติั เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนลงมือท ากิจกรรมทุกคน 
     3. ขั้นประจกัษ์ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจนประจกัษ์ว่าตนได้เรียนรู้ส่ิงใดด้วย

ตนเอง 
     4. ขั้นวเิคราะห์ น าส่ิงท่ีเรียนไปวเิคราะห์เองหรือร่วมกบัเพื่อน 
     5. ขั้นประเมิน น าความรู้ท่ีวิเคราะห์แล้วมาประเมินผลร่วมกันกับกลุ่มเพื่อรวบรวม

ความรู้ไวเ้ป็นหมวดหมู่ 
     6. ขั้นน าไปใช ้น าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
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6 กำรสอนซ่อมเสริม 
     คลาคและสตาร์ (Clark & Starr, 1972 อา้งถึงใน กาญจนา เกียรติประวติั, 2524) กล่าวถึง  

การสอนซ่อมเสริมไวว้่า เป็นการสอนส าหรับผู ้เรียนท่ีย ังไม่ผ่านจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว  ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบักรมวชิาการไดก้ล่าวถึงแนวทางปฏิบติัในการประเมินผลนกัเรียนไวว้า่ นกัเรียนคนใด
ไม่ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ให้ถือเป็นหน้าท่ีของครูท่ีตอ้งสอนซ ้ า เพื่อให้ผูเ้รียนผ่านไดใ้น
เวลาไล่เล่ียกนักบัเพื่อนร่วมชั้นดว้ย ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรียกการปรับปรุงแกไ้ขน้ีว่า 
“การสอนซ่อมเสริม” จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ท าให้ทราบวา่การสอนนาฏศิลป์ เป็นการสอนดา้น
ทกัษะการร าท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้การสอนแบบต่างๆ ร่วมดว้ย เพื่อประสิทธิภาพในการสอน และส่ิงท่ี
ต้องค านึงถึงอีกประการหน่ึง  คือ วิธีสอนให้ผูเ้รียนเกิดทักษะในการเรียน เพราะการแสดงจะ
สวยงามน่าดูนั้น ผูแ้สดงตอ้งมีทกัษะในการร าอย่างคล่องแคล่ว มีลีลาท่าร าท่ีอ่อนช้อยงดงามตาม
แบบนาฏศิลป์ไทย โดยการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไดแ้ก่ แขน ขา มือ ล าตวั ศีรษะ และ
ไหล่ให้เคล่ือนไหวไปพร้อมๆ กนัโดยการสังเกตและเลียนแบบจากครูผูส้อนหรือส่ือ   การสอนท่ี
ก าหนดไวใ้หดี้ท่ีสุด 

ดงันั้น หากจะท าการสอนนาฏศิลป์ ให้ประสบความส าเร็จ จึงควรศึกษาขั้นตอน วิธีการ
สอน  ทกัษะแลว้น าไปประยกุตใ์ช ้เพื่อใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

7 กำรสอนทกัษะ 
     การสอนให้เกิดทกัษะ นอกจากอาศยัสติปัญญา ความคิด ความรู้ความเขา้ใจและเจตคติ

ต่อนาฏศิลป์ไทยแล้ว ยงัตอ้งอาศยัทกัษะในการท างาน ทกัษะเป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยให้การ
ท างานคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพ มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของทกัษะ ดงัน้ี 

     ครอนบัค (Cronbach, 1977อ้างถึงใน อมรา กล ่ าเจริญ, 2535) กล่าวว่าทักษะเป็นการ
ปฏิบติัท่ีเกิดจากการเรียนรู้ สามารถกระท าไดโ้ดยแทบจะไม่ตอ้งใชค้วามคิด 

     แกริสัน (Garrison, 1972อ้างถึงใน เรณู โกสินานนท์, 2544) กล่าวถึงความหมายของ
ทกัษะว่าทกัษะเป็นแบบของพฤติกรรมท่ีกระท าไปดว้ยความราบเรียบ (Smoothy) ถูกตอ้งรวดเร็ว
และแม่นย  า ซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาตนเอง 

     อาภรณ์ ใจเท่ียง (2540) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะวา่ หมายถึง การปฏิบติัท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้สามารถท าไดโ้ดยแทบจะไม่ตอ้งใชค้วามคิด แลว้พฒันามาเป็นความสามารถเฉพาะตวั 

     กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ได้ให้ความหมายของทักษะว่า หมายถึงการเรียนรู้ท่ี
แสดงออกในดา้นการบงัคบักลไกของร่างกายให้ปฏิบติังานต่างๆ มี 7 ระดบั ไดแ้ก่ รับรู้การกระท า 
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การเตรียมความพร้อม การตอบสนองภาพ ปรับกลไกการตอบสนอง ตอบสนองโดยอตัโนมัติ 
ดดัแปลงกระบวนการตอบสนอง และประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืน ๆ 

     ส าหรับขั้นตอนการสอนทกัษะ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ได้เสนอ
ขั้นตอนการสอนทกัษะเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นรู้ชดัเห็นจริง และขั้นลงมือกระท า ดงัน้ี 

     1. ขั้นรู้ชดัเห็นจริงประกอบดว้ย 
          1.1 การบรรยายน า เพื่อใหข้อ้มูลโดยตั้งค  าถามหรือยกตวัอยา่งท่ีใกลต้วันกัเรียน 
          1.2 ใหป้ระสบการณ์การใชท้กัษะ ไดแ้ก่ การใหผู้เ้รียนฝึกหรือแสดงตามครู 
          1.3 การสาธิตโดยแสดงบทบาทสมมติ 
         1.4 การวิเคราะห์จากสถานการณ์จ าลอง  หรือจากการสาธิต เพื่อให้เขา้ใจชัดเจนถึง

ขั้นตอนและวธีิการในแต่ละขั้นตอน 
     2. ขั้นลงมือกระท า 
          2.1 ฝึกปฏิบติัตามบทบาทสมมติ โดยให้ผูเ้รียนฝึกและเพื่อนๆ ช่วยกนัดูว่ามีการใช้

ทกัษะอยา่งไร 
          2.2 ผูเ้รียนประเมินกนัเอง หรือผูส้อนกบัผูเ้รียนช่วยกนัประเมินกนัเอง 
     ดี เชคโก (De Cecco, 1974 อา้งถึงใน ขนิษฐา โพธิสินธ์ุ, 2537) เสนอขั้นตอนการสอน

ทกัษะไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
     1. วิเคราะห์ทกัษะท่ีจะสอน ผูส้อนจะตอ้งวิเคราะห์งานท่ีจะให้ผูเ้รียนปฏิบติัก่อนวา่งาน

ประกอบไปดว้ยทกัษะอะไร เช่น ท่านัง่ ท่าจีบมือ ท่าตั้งวง ทกัษะเหล่าน้ีอาศยักลไกของร่างกาย 
     2. ประเมินความสามารถเบ้ืองต้นของผูเ้รียน ประเมินทกัษะเก่าสู่ทกัษะใหม่ ถ้าขาด

ทกัษะนั้นๆ ตอ้งเสริมใหมี้พื้นฐานความรู้ใหเ้พียงพอ 
     3. จดัขั้นตอนการฝึกให้เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก จากทกัษะพื้นฐานไปสู่ทกัษะท่ี

ซบัซอ้นใหฝึ้กทกัษะยอ่ยก่อน เช่น การฝึกดดัตวัขั้นพื้นฐานท่าง่ายๆ เพื่อสู่ท่าท่ียากข้ึน 
     4. สาธิตและอธิบายแนะน าเป็นขั้นๆ ให้ผูเ้รียนเห็นล าดบัขั้นตอนการปฏิบติัจากตวัอยา่ง

ท่ีผูส้อนสาธิตให้ดูหรือจากล่ือวีดีทศัน์ ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเห็นรายละเอียดการปฏิบติัจากล่ือวีดีทศัน์
อีกคร้ัง 

     5. จดัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัจริง โดยค านึงถึงหลกัของความต่อเน่ืองคือ เรียนตามล าดับ
อยา่งต่อเน่ือง ฝึกหดัดว้ยการเนน้ทกัษะยอ่ย แกไ้ขเม่ือผดิ แบ่งเวลาฝึก ใหก้ารเสริมแรง รู้ผลทนัที 
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     เดวีส์ (Davies, 1971 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545)  ซ่ึงไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการ
สอนให้เกิดทกัษะไวว้่า ทกัษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทกัษะย่อยแล้วค่อยเช่ือมโยง ช่วยให้
ผูเ้รียนประสบความส าเร็จเร็วข้ึน ดงัน้ี 

     1. ขั้นสาธิตทักษะ เป็นขั้นท่ีผู ้เรียนได้เห็นทักษะท่ีต้องการให้ผู ้เรียนกระท าได้ใน
ภาพรวมก่อนการสาธิต โดยแนะน าใหผู้เ้รียนสังเกต ช้ีแนะจุดส าคญัให ้

     2. ขั้นสาธิตและใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ยแต่ละส่วนโดยให้ผูเ้รียนสังเกต และท าตามที
ละส่วนอยา่งชา้ ๆ 

     3. ขั้นใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะยอ่ยโดยไม่ตอ้งดูแบบ หากติดขดัครูผูส้อนควรช้ีแนะ แกไ้ข
จนผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งสมบูรณ์และช านาญ 

     4. ขั้นใช้เทคนิควิธีการ เม่ือผูเ้รียนปฏิบติัไดแ้ลว้ผูส้อนอาจใชเ้ทคนิคท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน
ปฏิบติัไดดี้ยิง่ข้ึน 

     5. ขั้นผูเ้รียนเช่ือมโยงทกัษะย่อยเขา้ดว้ยกนัอยา่งต่อเน่ืองจนจบแลว้ปฏิบติัซ ้ าๆ หลายๆ 
คร้ังจนสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งช านาญ 

     สรุปวา่ ทกัษะคือความสามารถในการกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดอ้ย่างถูกตอ้ง คล่องแคล่ว 
ช านาญและมีประสิทธิภาพ ดงัเช่น 

     1. ทกัษะจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการปฏิบติั 
     2. การปฏิบติัแบบแบ่งระยะเวลาปฏิบติัใหมี้เวลาหยดุพกัเป็นช่วง ๆ 
     3. การรับรู้ผลการปฏิบติัจะส่งผลใหเ้กิดทกัษะไดดี้ 
     4. การปฏิบติัตามขั้นตอนจากการสังเกต การสาธิตนั้นในการสอนทกัษะจึงตอ้งเนน้การ

ลงมือปฏิบติัอยา่งมีหลกัการเป็นส าคญั 
     กาเย ่(Gagne, 1974 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545) ไดเ้สนอแนะกระบวนการเรียนการ

สอนเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ โดยใชเ้ทคนิค 9 ขั้นไวด้งัน้ี 
     1. กระตุน้และดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้พร้อมท่ีจะเรียน

เนน้           การใชรู้ปแบบ ใชค้  าถาม การสาธิต 
     2. แจ้งว ัตถุประสงค์ของบทเรียน  เพื่อให้ผู ้เรียนทราบและเป็นแนวทางน าไปสู่

จุดประสงคน์ั้นได ้การบอกอาจใชค้  าถามหรือบอกโดยตรงก็ได ้
     3. กระตุน้ให้ผูเ้รียนระลึกถึงความรู้เดิมก่อนท่ีจะเรียนส่ิงใหม่ เป็นการเช่ือมโยงความรู้

เก่ากบัความรู้ใหม่ และพร้อมท่ีจะเรียนต่อไป 
     4. เน้ือหา เป็นการถ่ายทอดความรู้โดยครู วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการสอนต่างๆ 
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     5. ใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง โดยใชว้ธีิการหรือส่ือต่างๆ 
     6. กระตุน้ให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถ เพื่อจะได้มีโอกาสตอบสนองต่อสาระท่ีเรียน 

ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 
     7. ขอ้มูลป้อนกลบั เป็นการบอกผลหลงัจากผูเ้รียนปฏิบติัแลว้ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ใหผู้เ้รียนปรับปรุงแกไ้ข จนบรรลุจุดประสงคท่ี์วางไว ้
     8. ประเมินผลด้วยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสมกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เช่น 

แบบทดสอบ ค าถาม แบบฝึกหดั วดัขณะท่ีเรียนและส้ินสุดการเรียนเพื่อน าผลมาปรับปรุงแกไ้ข 
     9. ท าให้ผูเ้รียนเกิดความจ าถาวร เป็นการถ่ายโยงความรู้เป็นการฝึกปฏิบติัซ ้ าๆ เพื่อให้

เกิดความคงทนถาวร 
     เทคนิค 9 ขั้นของกาเย่ เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัการสอนโดยทัว่ๆ ไปท่ีนักการศึกษา

ต่างๆ เสนอหลกัการสอนได ้3 ขั้นตอน คือ ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุปและประเมินผล 
     นอกจากการสอนให้เกิดทกัษะแลว้ยงัมีการสอนให้ผูเ้รียนรักในวิชาท่ีเรียน คือ การสอน

ให้เกิดเจตคติ (Attitude) เป็นเร่ืองความรู้สึกท่ีพอใจหรือไม่พอใจ ชอบ ไม่ชอบ ดงันั้น เจตคติท่ี
บุคคลแสดงออกมามี 2 ดา้น คือ เจคติทางดา้นบวก เป็นลกัษณะท่ีดี การยอมรับโดยการสังเกตจาก
พฤติกรรม ชอบ พอใจและเห็นวา่ส่ิงนั้นมีประโยชน์ ส่วนเจตคติทางลบ คือ การไม่ยอมรับโดยการ
สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออก ไม่ชอบ  ไม่พอใจ ไม่ถูกใจ และไม่เห็นส่ิงนั้นมีประโยชน์ 

8 ข้ันตอนกำรสอนนำฏศิลป์ 
     นาฏศิลป์ เป็นการเรียนท่ีเนน้ทกัษะการปฏิบติั ซ่ึงมีความแตกต่างจากการสอนวิชาอ่ืนๆ 

กล่าวคือ นาฏศิลป์เป็นการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย อย่างมีลีลาท่าทางท่ีอ่อนช้อยและ
งดงาม ดังนั้นการสอนนาฏศิลป์ จึงจ าเป็นต้องมีหลักการสอนนาฏศิลป์  โดยเฉพาะ เพื่อให้การ
จดัการเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงถวลัย ์มาศจรัส และวรรณี สมานสารกิจ (2547) 
ไดเ้สนอแนะวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ดงัน้ี 

     1. ค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล 
     2. ควรอธิบายประกอบการสาธิต 
     3. ฝึกการใชภ้าษาท่าแสดงความหมายความรู้สึก และบุคลิกภาพใหส้ัมพนัธ์กนั 
     4. ฝึกการร าประกอบบทเพลงง่ายๆ สั้นๆ ใหเ้หมาะสมกบัวยัของเด็ก 
     5. ควรปลูกจิตส านึก ระเบียบวินัย ความมีมารยาท ควรมีน ้ าใจการให้ความร่วมมือใน

กลุ่ม     เป็นตน้ 
     วธีิการสอนนาฏศิลป์ และขั้นตอนการสอนมีดงัน้ี (เรณู โกสินานนท,์ 2548) 
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     1. สอนจากง่ายไปหายาก เช่น สอนการท ามือจีบและวงก่อนท่ีจะสอนให้นกัเรียนท าท่า             
สอดสร้อยมาลา 

     2. สอนตามความสามารถของบุคคล เช่น นกัเรียนคนไหนร าไดเ้ร็วก็จะสอนเร็ว แต่ถา้
นกัเรียนคนไหนร าไดช้า้ ครูก็จะต่อท่าร าหรือสอนร าใหอ้ยา่งชา้ๆ 

     3. เปล่ียนแปลงท่าร าท่ียากให้เป็นท่าร าท่ีง่าย แต่มีความหมายของภาษาท่าร าคงเดิม ท่า
ร าบางท่า อาจยากเกินความสามารถของผูเ้รียน ครูผูส้อนอาจจะพิจารณาเปล่ียนแปลงท่าร าให้ง่าย
ข้ึน เพื่อให้นกัเรียนสามารถปฏิบติัได้ การเปล่ียนแปลงท่าร า จะตอ้งค านึงถึงความหมายของท่าร า
เป็นส าคญั คือ เม่ือเปล่ียนท่าร าท่ียากเป็นท่าร าท่ีง่ายแลว้ ความหมายของท่าร าตอ้งไม่เปล่ียนไป 

     4. การสอนแต่ละท่า ตอ้งอธิบายและแนะน าอยา่งละเอียด ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้ 
     5. ระหวา่งปฏิบติัท่าร า ครูตอ้งคอยสังเกตและเตือน ลีลาการร าของผูเ้รียนใหอ้ยูใ่นระดบั

ท่ีถูกตอ้งเสมอ เช่น ขณะร าตอ้งดนัหลงั ดนัไหล่ ไม่กม้หน้าตลอดเวลาขณะร า การสอนนาฏศิลป์
ตอ้งมีความละเอียดถ่ีถว้นมากกวา่การสอนหนงัสือ เพราะตอ้งอาศยัเวลาในการฝึกปฏิบติั เพื่อใหเ้กิด
ความช านาญ โดยเฉพาะท่าร านาฏศิลป์ไทย มีความละเมียดละไม อวยัวะทุกส่วนจากแขน-ขา-มือ-
เทา้-ล าตวั-ศีรษะ-ไหล่ตอ้งเคล่ือนไหวไปพร้อมๆ กนั ยากแก่การปฏิบติัให้ไดผ้ลดีในระยะเวลาสั้น 
ดงันั้นการต่อท่าร าหรือสอนร าให้นักเรียนตอ้งยึดหลกัเดียวกนัคือต่อท่าร าหรือสอนร า ทีละท่าร า 
และแต่ละท่าตอ้งสอนซ ้ าๆ กนั จนเห็นวา่นกัเรียนสามารถร าไดแ้ลว้ดว้ยตนเองจึงจะต่อท่าร าต่อไป
ให ้

     6. สังเกตท่าทางการร าของนกัเรียน ถา้พบวา่ร าไม่ถูกตอ้งครูผูส้อนตอ้งแนะน า อธิบาย
ใหน้กัเรียนปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ปล่อยใหน้กัเรียนจ าผดิต่อไป 

     7. การใชศ้พัทน์าฏศิลป์ ในบางคร้ังครูผูส้อนอาจเปล่ียนใชค้  าศพัทท่ี์ฟังแลว้เขา้ใจง่ายจ า
ง่าย เพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจง่ายและจ าไดอ้ย่างรวดเร็ว และเม่ือนกัเรียนจ าไดแ้ลว้ครูจึงบอกให้ทราบ
ถึงศพัท์ท่ีเรียกท่ีถูกตอ้ง ตามหลกัวิชานาฏศิลป์ การบอกอาจบอกควบคู่ไปกบัขณะต่อท่าร า หรือ
อธิบายใหเ้ขา้ใจภายหลงัได ้แต่ควรใหน้กัเรียนจ าช่ือท่ีถูกตอ้งได ้

     8. ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงประกอบการร าไปพร้อมๆ  กับการฝึกร า เพื่อให้นักเรียน
สามารถร้องเพลงท่ีร าได้อย่างถูกตอ้งด้วยตนเอง เพื่อเวลาซ้อมร าด้วยตนเองก็สามารถร าได้อย่าง
ถูกตอ้งตามเพลง และเป็นการปลูกฝังนิสัยการร้องเพลงไทยให้นกัเรียนเกิดความรัก เห็นคุณค่าและ
ความส าคญัของเพลงไทยอีกดว้ย 

     9. การสอนร าแต่ละเพลง ท่าร าท่ีสอนควรเป็นมาตรฐานแบบแผนเดียวกัน เพื่อให้
นกัเรียนท่ีไดเ้รียนรุ่นต่อมาจะไดร้ าเหมือนกนั ท าใหผู้เ้รียนไม่สับสน 
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     10. เปรียบเทียบท่าร า น าท่าร าท่ีคล้ายกันมาเปรียบเทียบท าให้ดู  เพื่อให้เห็นความ
แตกต่างของท่าร า และไม่ท าให้ผูเ้รียนจ าท่าร าปะปนสับสนกนั เพราะคิดว่าท่าร าเหมือนกนั เช่น 
การ มว้นมือ สลดัมือ และคลายมือ 

     11. วธีิสาธิตโดยร าน าหนา้ใหน้กัเรียนดู ครูผูส้อนควรร าน าหนา้ 2 แบบ คือ 
          11.1 ครูร าน าหน้านักเรียน คือ ครูอยู่ด้านหน้าของนักเรียนและหันหลงัให้นักเรียน 

นกัเรียนจะมองเห็นดา้นหลงัของครูและร าตามครู 
          11.2 ครูร าต่อหนา้หรือร าประจนัหนา้ คือ ครูหนัหนา้เจอกบันกัเรียน แต่ครูจะร าสลบั

ดา้น กบันกัเรียน เช่น ท่าร าจริงจีบมือขวา ครูก็จีบมือซ้ายหรือเรียกวา่ ครูร าเป็นกระจกให้นกัเรียนดู
ให้ถนดัและชดัเจน วิธีการน้ีเป็นวิธีการสาธิตท่ีดี เพราะขณะท่ีครูสาธิตให้นกัเรียนดูและร าตาม ครู
สามารถมองเห็นท่าร าของนกัเรียน และสามารถบอกหรือช้ีแนะนกัเรียนไดข้ณะก าลงัสาธิต 

     12. การจดัแถวขณะร า หรือต าแหน่งท่ีร า ควรฝึกให้นักเรียนระวงัเร่ืองต าแหน่งท่ีอยู่
ขณะร า ไม่วา่จะร าอยูก่บัท่ี หมุนตวัหรือวิง่ไปมา 

     13. การสอนแยกท่าร าให้เขา้ใจทีละอย่าง เช่น ท่าร าบางท่าตอ้งปฏิบติัพร้อมกนัทั้งมือ
และเทา้ครูอาจแยกสอนทีละอยา่ง โดยสอนให้ปฏิบติัส่วนมือจนคล่อง แลว้จึงสอนให้ปฏิบติัส่วน
เทา้ และเม่ือคล่องแลว้จึงสอนทั้งมือและเทา้รวมกนั 

     14. การใชเ้พลงประกอบการสอนแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
          14.1 ยงัไม่ใชเ้พลง คือ ครูสาธิตท่าร าใหน้กัเรียนดูและใหน้กัเรียนร าตามครูบ่อยๆ จน

สามารถร าได ้ขั้นน้ีครูเป็นผูร้้องเพลงเอง และใหน้กัเรียนฝึกร้องพร้อมครูไปดว้ย 
          14.2 เร่ิมใชเ้พลงบา้งเม่ือสอนท่าร าหรือต่อท่าร าไปไดพ้อสมควรแลว้ ควรใหน้กัเรียน

ไดฟั้งเพลงจากเทปบนัทึกเสียงและฝึกร้อง ฝึกร าไปเร่ือยๆ กบัเพลงจริง 
          14.3 เม่ือสอนท่าร าหรือต่อท่าร าจบเพลงแลว้ ควรให้นกัเรียนได้ฝึกร า ตั้งแต่ตน้จน

จบ พร้อมเพลงจริงจากเทปบนัทึกเสียง และอาจให้นักเรียนร้องเพลงควบคู่ไปกบัเพลงจากเทป
บนัทึกเสียงดว้ย เพื่อท าใหน้กัเรียนร้องเพลงและร าประกอบเพลงไดดี้ยิง่ข้ึน 

     ขั้นตอนการสอนนาฏศิลป์ ในระดบัประถมศึกษา 
     1. การเตรียมตวัของครู 
          1.1 ศึกษาหลกัสูตรในระดบัชั้นท่ีสอน 
          1.2 ศึกษาแนวการสอน 
               1.2.1 การสอนดนตรีและนาฏศิลป์ตอ้งค านึงถึงจุดประสงค์ 
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               1.2.2 การสอนดนตรีและนาฏศิลป์ ควรใช้เอกสารต่างๆ นอกเหนือจากหลกัสูตร 
เช่น   คู่มือการสอนนาฏศิลป์ เป็นตน้ 

               1.2.3 ดนตรีและนาฏศิลป์ประกอบดว้ยกิจกรรมใหญ่ 4 กลุ่ม คือ การเน้นจงัหวะ 
ร้องเพลง การฟัง และนาฏศิลป์ กิจกรรมทั้ง 4 กลุ่มน้ี ควรจะสอนไปพร้อมๆ กนั แต่จะเนน้กิจกรรม
ใดมากหรือนอ้ยกวา่กนัใหพ้ิจารณาจากแผนการสอนนั้นๆ 

               1.2.4 การสอนควรเป็นรูปแบบของการสาธิตก่อน ในขณะเดียวกนัผูส้อนอาจใช้
วธีิสอนแบบอ่ืนๆ เขา้ผสมผสานกนัในบางคร้ัง 

               1.2.5 มีล าดบัขั้นตอนในการสอน ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ เขา้ใจในกิจกรรมทั้ง                     
การเรียนภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบติัควบคู่กนั 

               1.2.6 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ควรหาส่ือการเรียนมาใชป้ระกอบการ
สอน 

          1.3 ศึกษาการแบ่งเน้ือหากิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์  ซ่ึงการเรียนดนตรีและ
นาฏศิลป์ระดบัประถมศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัซ ้ าๆ กนั จึงจ าเป็นตอ้งจดัแบ่งเน้ือหาของ
กิจกรรมในแต่ละหวัขอ้ใหเ้ด่นชดั และจดัสรรเวลาของแต่ละแผนใหไ้ดค้รบตามก าหนด 

          1.4 ศึกษาส่ือการเรียนการสอน  ท่ีจ  าเป็นในการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ ตาม
หลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) ตอ้งการให้ผูเ้รียนมีโอกาส
แสดงออก และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพราะฉะนั้นส่ือการเรียนการสอนจึงมีความจ าเป็น
ส าหรับการสร้างประสบการณ์  และความรู้ในการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์  ส่ือการเรียน
ประกอบดว้ย 

               1.4.1 ส่ือท่ีเป็นเอกสาร 
               1.4.2 ส่ือท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ 
          1.5 ศึกษาหลักของการวดัผลและการะประเมินผลก่อนด าเนินการวดัผลและ

ประเมินผลเพื่อทราบว่านักเรียนได้รับความรู้และมีประสบการณ์ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
หรือไม่เพียงใด เคร่ืองมือในการวดัผล คือ การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงานจากการปฏิบติั
จริง และการทดสอบโดยขอ้เขียนเคร่ืองมือวดัผลแต่ละประเภท ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการติดตามผลการ
เรียนการสอนต่างกนั ซ่ึงจะช่วยให้ไดค้รบทุกดา้น จึงสามารถท่ีจะน าไปวินิจฉยัความบกพร่องของ
นกัเรียนเพื่อแกปั้ญหาต่อไปไดถู้กตอ้ง 

     2. การเตรียมบันทึกการสอนและใช้แผนการสอนเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับครูผูส้อน 
ปัจจุบนัน้ีจะพบว่า มีแผนการสอนและคู่มือครูไวใ้ห้ครูผูส้อนเกือบจะสมบูรณ์แลว้ คือ มีแผนการ
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สอนอย่างละเอียดบอกกิจกรรม เน้ือหาและขั้นตอนการสอน ฉะนั้นก่อนการสอนครูควรศึกษา 
แผนการสอนและคู่มือครูอยา่งละเอียด 

     3. วธีิการสอนในขั้นกิจกรรมการสอนร า 
          3.1 ขั้นก าหนดบทเรียน 
               3.1.1 ช่ือของบทเรียน (ชุดฟ้อนท่ีจะจดัสอน) 
               3.1.2 ท านองเพลง 
               3.1.3 ชนิดของเพลงหนา้พาทยท่ี์ใชป้ระกอบร า 
               3.1.4 ความเป็นมาของการร าท่ีจะสอน 
               3.1.5 นักเรียนตอ้งเขา้ใจ ลกัษณะของเน้ือเพลง ในด้านการประชาสัมพนัธ์และ

ความหมาย 
          3.2 ขั้นศึกษาบทเพลงก่อนท่ีนักเรียนจะร า ครูควรจะตอ้งสอนให้รู้จกับทเพลงก่อน 

คือ 
               3.2.1 ฟังท านองเพลงและจงัหวะของเพลง 
               3.2.2 นกัเรียนร้องตาม พร้อมเคาะจงัหวะตาม 
               3.2.3 นกัเรียนร้องเอง เคาะจงัหวะเอง 
          3.3 ขั้นสอนปฏิบติัร า 
               3.3.1 เตรียมปฏิบติัร า ถา้มีอุปกรณ์การแสดงจะตอ้งใชป้ระกอบ ควรแนะน าวธีิใช ้
               3.3.2 วธีิปฏิบติัร า 
     กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นศิลปวฒันธรรมไทย จะมีกระบวนการจดัการ

กิจกรรมการเรียนรู้ 9 ขั้นตอน ดงัน้ี 
     1. ตระหนกัถึงความส าคญัและคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย 
     2. ศึกษาหาความรู้และแนวทางการปฏิบติั 
     3. ฝึกปฏิบติักิจกรรม 
     4. แสดงผลการฝึกปฏิบติักิจกรรม 
     5. ประเมินผลการปฏิบติังาน 
     6. ปรับปรุงทกัษะความสามารถใหดี้ข้ึน 
     7. เผยแพร่ผลงานและความสามารถ ใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์
     8. ความภาคภูมิใจ และแสดงออกอยา่งสม ่าเสมอ 
     9. นกัเรียนช่ืนชมและภาคภูมิใจ เกิดค่านิยมไทย เจตคติและมีบุคลิกภาพท่ีดี 
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กำรวดัและประเมินผลสำระนำฏศิลป์ 
การวดัและประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นการวดัและการประเมินตามสภาพ

จริง(Authentic Assessment) หรือการประเมินการปฏิบัติ  (Performance Assessment) ล้วนเป็น
วิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการจดัหลักสูตรของสถานศึกษา ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งประเทศไทยพุทธศกัราช 2542 ในมาตรา 26 ก าหนดให้สถานศึกษา จดัการประเมิน
ผูเ้รียนโดยพิจารณาการพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ
ร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัชั้น และรูปแบบการศึกษา และให้สถานศึกษาใช้วิธีการท่ีหลากหลาย ในการจดัสรรโอกาส
การศึกษาต่อ และให้น าผลการประเมินผูเ้รียนมาใช้ประกอบการพิจารณา  และยงัก าหนดให้
สถานศึกษาก าหนดหลกัสูตรเอง โดยให้ครูผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จดัท าแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระศิลปะของตนท่ีรับผดิชอบเป็นรายปี (ช่วงชั้นปีท่ี 1 - 3) และเป็นราย
ภาค (ช่วงชั้นท่ี 4) จะเห็นไดว้า่หลกัสูตรใหม่ ครูผูส้อนมิไดรั้บหนา้ท่ี  หรือท าหนา้ท่ีจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเพียงอย่างเดียว ครูตอ้งมีหน้าท่ีจดัท าหลกัสูตรโดยวิเคราะห์ธรรมชาติของศาสตร์ท่ี
รับผิดชอบ และในช่วงระยะภายในปีหรือภาค ตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไร ท าอะไร และเกิด
อะไรข้ึนกับผูเ้รียน นอกจากนั้ นยงัต้องท าการวดัและประเมินผลผูเ้รียนว่า ได้บรรลุเป้าหมาย 
เป้าประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ อีกทั้งจะตอ้งท าการจดักิจกรรมการประเมินใหค้วบคู่ไปกบักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยถูกตอ้ง ประเมินไดค้รอบคลุมครบถว้นพฤติกรรมของผูเ้รียนทั้งสามดา้น และก าหนดส่ิง
ท่ีตอ้งประเมิน ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

     1 ดา้นพุทธพิสัย การประเมินความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจะใชแ้บบทดสอบ ซ่ึง
เป็นแบบวิธีการดั้งเดิมก็ได ้แต่ในความเป็นจริงแลว้ การเรียนรู้ในกลุ่มศิลปะนั้น เป็นการให้ผูเ้รียน
ไดน้ าความรู้จินตนาการความรู้สึกของผูเ้รียนน าเสนอออกมาในรูปของการกระท าของผูเ้รียน หรือ
ส่งผา่นสู่ภาพวาด ผลผลิต การร้องเพลงหรือการเตน้ร า เป็นตน้ นัน่ก็คือ เน้ือหาสาระของกลุ่มสาระ
การเรียนศิลปะและสามารถประเมินไดจ้ากผลผลิตหรือการกระท าท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงออกและไดล้ง
มือปฏิบติัจริง ดงันั้น วธีิการประเมินนอกจากจะใชแ้บบทดสอบแลว้  การสัมภาษณ์และการประเมิน
จากผลผลิตท่ีเห็นจริงยอ่มจะรู้วา่ผูเ้รียนมีความรู้ในเน้ือหาสาระเพียงใด จากมาตรฐานการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จะมีมาตรฐานท่ีให้ผูเ้รียนได้วิพากษ์วิจารณ์  ในขณะท่ีผูเ้รียนก าลัง
วพิากษว์ิจารณ์งานของตนเองหรือของผูอ่ื้นก็จะทราบวา่ผูเ้รียนมีความรู้ในเน้ือหาสาระเร่ืองนั้นมาก
นอ้ยเพียงใด เทคนิคของการประเมินท่ีใชอ้าจจะเป็นการใชแ้บบทดสอบ การน าเสนอผลงานการเขา้
ร่วมกิจกรรม การประเมินตนเอง ฯลฯ 
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     2 ด้านทักษะพิสัย การประเมินการปฏิบัติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นส่ิงท่ี
ค่อนขา้งจะชดัเจนเพราะสาระการเรียนรู้ศิลปะนั้นส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการแสดงออกของผูเ้รียน
ทั้งส้ิน จึงเป็นการประเมินท่ีครูผูส้อนจะเห็นถึงความต่อเน่ืองของทักษะ กระบวนการ (รวมทั้ ง
ทกัษะกระบวนการวางแผนในการท างาน) ความคล่องแคล่วซ่ึงเป็นองค์รวมของผูเ้รียนได้ลงมือ
ปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง ดงันั้น วธีิการท่ีจะไดม้าดว้ยผลของการประเมิน เทคนิคของการประเมินก็คือ
กระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่มการปฏิบติังานฝึก การฝึกปฏิบติังานจริง 

     3 ดา้นจิตพิสัย เป็นการประเมินการแสดงออกของผูเ้รียนทั้งหมดนบัตั้งแต่สีหนา้ท่าทาง
ความรู้สึกพึงพอใจ บุคลิกท่าทาง การท างานร่วมกนั เช่น คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน 
ครูผูส้อนสามารถประเมินดว้ยวิธีการสังเกตไดอ้ยา่งเด่นชดั และท าการบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม
ในทุกๆ อิริยาบถก็จะได้ภาพรวมของผูเ้รียนแต่ละคน และครูผูส้อนจะได้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล จากการท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงออก ส่ือความเป็นตวัตนผา่นทางสาระของกลุ่มศิลปะ ซ่ึงคง
ต้องใช้วิธีการสังเกต  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ  การเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ เพื่อน หรือ
ครูผูส้อนวิพากษว์ิจารณ์ เพื่อให้เป็นการประเมินอยา่งต่อเน่ือง (Dynamic Assessment) ตลอดจนให้
มีการปรับปรุง พิจารณาเผยแพร่ใคร่ครวญตรวจสอบผลงานของตนเอง และมีการน าผลงานไปจดั
แสดง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของผูเ้รียนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

     4 ก าหนดส่ิงท่ีจะประเมินและเคร่ืองมือการประเมิน ส่ิงท่ีจะตอ้งประเมินอาจจะอยูใ่นรูป
ของพฤติกรรมการท างาน หรือการปฏิบติัตามขั้นตอนการท างาน ก็คือกระบวนการหลกั ทกัษะใน
การท างานของผูเ้รียน ผลผลิตท่ีเป็นช้ินงาน อาจมีผลงานบางช้ินท่ีเป็นผลผลิตหรือกระบวนการ
ปฏิบติังานท่ีต่อเน่ือง ตอ้งท าเป็นรายงานเพื่อเป็นหลกัฐานในการปฏิบติั ตวัรายงานถือวา่เป็นช้ินงาน
ท่ีควรให้ความสนใจ เพราะตอ้งท ารายงานเป็นหลกัฐานแทนการปฏิบติังานและผลผลิต  (อาจเป็น
รูปภาพ ช้ินงาน ฯลฯ) และน าไปเก็บไวใ้นแฟ้มผลงาน 

     5 ก าหนดประเด็นการประเมิน เป็นการก าหนดร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียน และครูผูส้อนจะ
พิจารณาจากส่ิงท่ีจะประเมินอาจเป็นผลงาน ช้ินงาน การน าเสนอผลงาน  รายงาน จนท้ายท่ีสุด
อาจจะเป็นแฟ้มผลงาน ก็ตอ้งเป็นการตกลงร่วมกนัวา่จะประเมินอะไรบา้ง และจะประเมินอยา่งไร 
เพราะผูเ้รียนจะไดใ้ชศ้กัยภาพความสามารถร่วมกบัความตั้งใจท่ีจะพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

     6 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและระดบัคุณภาพของการประเมิน ในการก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ก็คือ การเขียนรายละเอียดการให้คะแนน หรือให้ระดบัคะแนนท่ีมีความชดัเจนและ
ละเอียดผูป้ระเมินท่านใดมาอ่านแลว้เขา้ใจตรงกนั ให้คะแนนในระดบัเดียวกนั ผูต้รวจผลงานหรือ
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ช้ินงานหลายคนตรวจไดต้รงกนัก็ยิ่งดี ดงันั้น การเขียนรายละเอียดการให้คะแนนจึงมีความส าคญั
อยา่งยิ่ง ส่วนระดบัคุณภาพของการประเมิน จะเป็นการระบุคุณภาพงานทั้งช้ิน เม่ือรวมแลว้คุณภาพ
ของกระบวนการท างาน หรือผลผลิตอยู่ในระดับใด อาจจะแบ่งเป็น 3 ระดบั หรือ 4 ระดับก็ได ้
แล้วแต่จะพิจารณาร่วมกนั ส่วนมากจะแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัดี ระดบัพอใช้ และระดบัควร
ปรับปรุง เพื่อผูเ้รียนจะไดท้ราบว่าผลงานของตนอยูร่ะดบัใด ถา้ตอ้งการให้ผลงานมีระดบัท่ีดีข้ึนก็
สามารถท่ีจะปรับปรุง แกไ้ขผลงานของตนเองไดจ้นถึงระดบัท่ีตนพอใจ 

ส าหรับวธีิการประเมินนาฏศิลป์ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ไดเ้สนอไวด้งัน้ี 
1. ส่ิงท่ีตอ้งประเมิน ได้แก่ ความรู้ ความคิด ทกัษะ จริยธรรม ค่านิยม กระบวนการ และ

ผลงาน 
2. เวลาในการประเมิน ตอ้งประเมินตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุด และประเมินให้เป็นธรรมชาติตาม

สภาพจริง และประเมินทุกระยะ 
3. ผูป้ระเมิน ไดแ้ก่ ผูเ้รียน เพื่อน ครู และผูป้กครอง 
4. วธีิประเมิน ประเมินโดยการสังเกต ตรวจงาน จากผลงาน หรือรายงาน สัมภาษณ์ และใช้

แบบทดสอบ 
เอกรินทร์ ส่ีมหาภาค (2546) ไดส้รุปถึงการวดัและประเมินผลการเรียนรู้หรือความกา้วหนา้

ในการเรียนการสอนนาฏศิลป์ เป็นส่ิงท่ีมีความซบัซ้อนกวา่การประเมินผลในสาขาวชิาอ่ืนๆ การวดั
และประเมินผลทางนาฏศิลป์ จะมุ่งเน้นทางดา้นการแสดงออกของท่าร ามากกว่าดา้นความรู้หรือ
ขอ้เทจ็จริง ซ่ึงมีการประเมิน 2 ลกัษณะ คือ 

1. การประเมินผลด้านความรู้ โดยใช้ข้อค าถามหรือข้อทดสอบมีทั้ งปรนัยและอัตนัย 
แบบฝึกหัด การตรวจผลงานเพื่อตอ้งการทราบถึงความเขา้ใจ  ค าจ ากดัความ ลกัษณะรูปแบบของ
การแสดง ครูควรประเมินอยา่งต่อเน่ืองอาจท าเป็นรายคนหรือรายกลุ่ม 

2. การวดัและประเมินจากพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออก  ซ่ึงท าได้โดยการสังเกต ในการ
สังเกตน้ียงัรวมไปถึงการสังเกตความเปล่ียนแปลงทางทศันคติท่ีมีต่อนาฏศิลป์ เช่น ความสนใจ 
ความเอาใจใส่ การท ากิจกรรมกลุ่มหรือการพฒันาทางอารมณ์ในขณะท ากิจกรรม รวมถึงความคิด
สร้างสรรค์ทั้ งในและนอกโรงเรียน ส่ิงเหล่าน้ีต้องอาศยัการสังเกตของครูผูส้อนเป็นส่วนใหญ่ 
นอกจากน้ียงัมีการสัมภาษณ์ อาจใชก้ารซกัถามดว้ยปากเปล่าเพื่อสังเกตผูเ้รียนหรือท าแบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
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ประโยชน์ของกำรประเมินผล 
การวดัและการประเมินผลท่ีถูกตอ้ง จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาโดยตรง 

ดงัมีผูก้ล่าวถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการประเมินผล ดงัน้ี 
เอกรินทร์  ส่ีมหาภาค  (2546) กล่าวถึง การประเมินผลและการปรับปรุงไว้ว่า การ

ประเมินผลท าให้ครูผูส้อนน าผลท่ีไดไ้ปพฒันาการสอน เพื่อให้ไดผ้ลผลิตทางการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพข้ึน 

กรมวิชาการ (2545) กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินผลภาคปฏิบติัท่ีมีต่อการเรียนการ
สอนไว ้   4 ประการ คือ 

1.  ท  าใหไ้ดข้อ้มูลการจดัการเรียนการสอนทั้งในระหวา่งภาค และปลายภาค 
2. ท าให้สามารถตดัสินผลการประเมินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พฤติกรรมเท่ียงตรงและครอบคลุม

พฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีเนน้การแสดงออกและการฝึกปฏิบติั 
3. ท าให้ทราบความส าเร็จของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
4. เพื่อเป็นเคร่ืองช่วยให้มีการวดัผลในโรงเรียน เน้นไปสู่การปฏิบติัจริงมากยิ่งข้ึน และ

น าไปสู่การพฒันาการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงออกอยา่งแทจ้ริง 
จากประโยชน์ของการวดัผลตามท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่การประเมินท่ีถูกตอ้งมีความส าคญั

ต่อการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
สรุป ขั้นตอนการสอนนาฏศิลป์ ตอ้งสอนจากง่ายไปหายาก มีเพลงประกอบท่าร าและสอน

ทีละท่าโดยครูจะตอ้งเตรียมตวัในเร่ืองของหลกัสูตรท่ีสอน แนวการสอน เตรียมส่ือการสอน บนัทึก
การสอน ขั้นตอนการสอน และรายงานผลการประเมิน 
2. กำรจัดกำรเรียนกำรเรียนรู้นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ 
 2.1. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคด์งัน้ี 
2.1.1 ประวตัิควำมเป็นมำทำงนำฏศิลป์   กำรเคล่ือนไหวร่ำงกำย  และกำรใช้พืน้ทีเ่วท ี

 ความหมายของค าวา่  “นาฏศิลป์”  ไดมี้นกัปราชญ ์ นกัวิชาการทางดา้นนาฏศิลป์ไทย  และ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  จะยกตวัอยา่งความหมายของนาฏศิลป์ไวด้งัน้ี 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานไดใ้หค้วามหมายของนาฏศิลป์ไวก้วา้ง ๆ   
  นาฏศิลป์  (น.)  หมายถึง   ศิลปะแห่งการละคร  หรือการฟ้อนร า 
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 อาจารยธ์นิต  อยูโ่พธ์ิ  อดีตอธิบดีกรมศิลปากร  ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่นาฏศิลป์ท่ีปรากฏ
ในคมัภีร์อินเดียโบราณวา่  มีความหมายครอบคลุมการฟ้อนและการดนตรี  ดงัน้ี 
  “นาฏศิลป์  ถ้าแปลอย่างไม่ประหยดัก็ว่า   ความช ่าชองในการละครฟ้อนร า  ซ่ึง
เป็นค าแปลของขา้พเจา้เองเท่าท่ีเคยคลุกคลีกบังานประเภทน้ีมานานพอควร  แต่ในพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถานแปลไวว้า่   ศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนร า” 
 ภาวนานี  นักวิชาการด้านนาฏศิลป์ของอินเดียท่านหน่ึง  ได้จ  าแนกนาฏศิลป์ออกเป็น               
3  ลักษณะ  แต่ละลักษณะมีช่ือมีความหมายแตกต่างกัน  และนาฏศิลป์ซ่ึงจะประกอบข้ึนจาก           
ส่วนต่าง  ๆ  ท่ีตอ้งสัมพนัธ์กนั  ดงัน้ี 
 “นาฏยศาสตร์  แสดงให้เห็นชดัเจนกวา่การละคร  และการแสดง  กบัการฟ้อนร า และการ
ดนตรีแยกกนัมิได ้ ส่ิงเหล่าน้ีจ  าตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนั  นาฏศิลป์  หรือการฟ้อนร านั้นอาจแบ่งได้
เป็น  3 ลกัษณะ  คือ 
 นาฏยะ เป็นการผสมผสานการฟ้อนร า  และการแสดงละคร 
 นฤตตะ เป็นการฟ้อนร าล้วน ๆ การเคล่ือนไหวต่าง  ๆ  ไม่มีความหมายเฉพาะ  หรือมี
อารมณ์  เป็นการแสดงกลวธีิท่ีละเอียดซบัซอ้นของจงัหวะท่าทางต่าง ๆ 
 นฤตยะ เป็นการฟ้อนร าท่ีประกอบด้วยการเคล่ือนไหวของร่างกาย  มือ  แขน  ขา  
ตลอดจนการแสดงสีหน้ากอปรดว้ยดว้ยรสหรืออารมณ์  เป็นการแสดงท่ีกระท าเป็นเพียงประโยค
หน่ึง  หรือตอนใดตอนหน่ึง  หรือเป็นการแสดงละครทั้งเร่ืองก็ได ้
 นาฏยศาสตร์  แสดงให้เห็นวา่การฟ้อนร า  เกิดจากการผสมผสานอยา่งต่อเน่ืองของท่าทาง
ของร่างกาย  3  ส่วนหลกัคือ    

1. ก่ิงของร่างกาย  (แขน  ขา  มือ  เทา้  น้ิว  ศีรษะ) 
2. ตวัเรือนร่าง 
3. ใบหนา้ 

ส่วนทั้งสามของร่างกายน้ี  ต้องแสดงให้สัมพนัธ์กันอย่างมีเอกภาพด้วยอตัราความเร็ว  
ความละเอียดอ่อน  ความสมดุล  การควบคุมร่างกาย ความหลากหลาย  การใช้สายตา  การแสดงสี
หน้า  ความคิด  สรรพส าเนียง  และเสียงเพลงในกระแสธรรมชาติแห่งความกลมกลืน” (เรณู             
โกศินานนท ์, 2545  :  3-5) 
 สรุปไดว้า่   จากการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมพบวา่  นาฏศิลป์  หมายถึง  ศิลปะแห่งการฟ้อนร า  
ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการเคล่ือนไหวของร่างกาย     การแสดงสีหนา้  หรือการแสดงอารมณ์  จนเกิดความ
ช านาญ 
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 ศิลปะทุก ๆ  ประเภทย่อมเกิดจากธรรมชาติทั้ งส้ิน  การฟ้อนร าเป็นศิลปะสาขาหน่ึงท่ี
เรียกว่า  “นาฏศิลป์”  โดยดดัแปลงปรับปรุงจากธรรมชาติเช่นเดียวศิลปะสาขาอ่ืน  ๆ  การฟ้อนร า
เป็นการเคล่ือนไหวอวยัวะต่าง  ๆ  ตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงเทา้  มนุษยเ์ราทุกคนตอ้งมีอารมณ์รัก  โกรธ  
เศร้าโศก  บางขณะก็มีอารมณ์ร่ืนเริงใจ  และมกัแสดงกิริยาท่าทางเหล่านั้นออกมาให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ
ความหมาย  กิริยาต่าง  ๆ  เหล่านั้นมาปรับปรุงให้เหมาะสม  (ผศ.พาณี  สีสวย , 2540  :  9 )  ดว้ยเหตุ
น้ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  ทรงอธิบายถึงการก าเนิด  และ
ววิฒันาการของนาฏศิลป์ท่ีผกูพนักบัมนุษยชาติได ้  2  ประเภท  คือ 

1. เกิดจากมนุษยเ์ลียนจากธรรมชาติ   การละครในโลกไม่ว่าชาติใดภาษาใด  และ
ละครชนิดใดมีส่วนใกล้เคียงกบัชีวิตจริงอนัเกิดจากธรรมชาติด้วยกนัทั้งนั้น  นับจากการขบัร้อง  
ฟ้อนร า  และดนตรี  ยอ่มเร่ิมตน้จากธรรมชาติเป็นปฐม  และมีวิวฒันาการสืบต่อกนัตามล าดบักาล  
และสมยันิยม  มนุษยมี์ศิลปะการร้องร าท าเพลงประจ าชาติของตนมาแต่เดิม  สังเกตจากการเตน้  
และการร้องของคนป่าจะเห็นได้โดยถนัดศิลปะเหล่าน้ี  เน่ืองมาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง              
เช่น  การขบัร้อง  แต่เดิมก่อนจะดดัแปลงให้ไพเราะเพราะพร้ิงมีหลกัเกณฑ์ในปัจจุบนัน้ีก็เป็นแต่
การเปล่งเสียงออกมาตามเร่ืองตามราวสูงบา้ง  ต ่าบา้ง  เพียงให้เพี้ ยนไปจากการพูดเปล่งเสียงพูด
ธรรมดา  การดนตรีแต่เดิมก็เป็นเพียงท าจงัหวะเพื่อให้เขา้กบัเสียงร้อง  มีการตีเกราะ  เคาะไม ้ ตบ
มือ  เม่ือเห็นว่าการท าจงัหวะยงัไม่เพียงพอก็สร้างส่ิงท่ีท าให้เกิดเสียง  และส่ิงท่ีท าให้เกิดเสียงนั้น
ดว้ยธรรมชาติแนะน าโดยบงัเอิญก่อนการตีเกราะ  เคาะไม ้ บางคร้ังก็อาจเกิดเป็นเสียงขั้นต่าง  ๆ  
สุดแต่เน้ือไมห้รือวตัถุท่ีน ามากระทบกนันั้นจะมีความแกร่ง  ทึบ  โปร่ง  เท่าใด  เสียงท่ีเกิดข้ึนก็
ต่างกนั  และปรากฏเป็นเสียงสูงต ่า  มนุษยก์็จบัเอาธรรมชาตินั้นมาล าดบัประดิษฐใ์หดี้ข้ึน 
 การฟ้อนร า  แต่เดิมนั้นก็คือ  กิริยาอาการเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ  เม่ือเกิดมีการขบัร้อง  
และการท าจงัหวะแล้ว  ความฮึกเหิมตามสัญชาตญาณก็เกิดข้ึน  มนุษยแ์ทนท่ีจะนั่งร้องและเคาะ
จงัหวะท าเพลงอยา่งเดียว  ก็ลุกข้ึนท าท่าทาวกระโดดโลดเตน้  ท ามือท าไมไ้ปตามความรู้สึก  และ
ความหมายทั้งการขบัร้องการดนตรี  และการฟ้อนร าน้ี  เม่ือมนุษยเ์จริญข้ึนศิลปะเหล่าน้ีก็เจริญตาม
เป็นส าคญัจนถึงขั้นท่ีเห็นอยูทุ่กวนัน้ี  ดงันั้นส่ิงท่ีเกิดจากธรรมชาติจึงแบ่งออกเป็น  3  ขั้น  คือ 

1.1. มนุษยมี์สัญชาตญาณ  แสดงความรู้สึกและอารมณ์มาตั้งแต่แรกเกิด 
1.2. เม่ือมนุษยเ์จริญเติบโตทั้ งร่างกาย  และสมอง  ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์   

ต่าง  ๆ  ก็เพิ่มข้ึน 
1.3. การตบแต่งกิริยาอนัเป็นธรรมชาติใหน่้าดูน่าชม   



39 

 

2. เกิดจากการฟ้อนร าจากการเซ่นบวงสรวงพระเจา้    การเซ่นสังเวยน้ีมีอยูทุ่กชาติทุก
ภาษาเช่นเดียวกัน  เพราะมนุษย์ย่อมต้องอาศยัศาสนาเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ  ด้วยการนับถือส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิสัญชาตญาณของมนุษยทุ์คนท่ีมีความกลวั  และความตอ้งการประจ าอยูโ่ดยธรรมชาติ  เม่ือ
เกิดความกลัวส่ิงใดก็ย่อมหันเขา้ไปหาส่ิงท่ีตนเองนับถือว่าศกัด์ิสิทธ์ิ  มีการออ้นวอนเพื่อให้ส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ินั้ น ๆ  ได้ช่วยให้ปลอดภัย  หรือต้องการส่ิงใดก็อ้อนวอนให้ช่วยบันดาลให้ได้สม
ปรารถนา  ดว้ยการเช่ือมัน่พระเจา้ก็ยอ่มมีจิตใจเหมือนตน  เม่ือตอ้งการให้เป็นท่ีถูกใจก็ตอ้งมีการ
เอาใจ  และกระท าดีต่อโดยปรกตินิสัยของคนเราก็เรียกวา่  มีมิตรจิตมิตรใจ  ซ่ึงเม่ือมนุษยต์อ้งการ
ให้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิพอใจ  และช่วยเหลือตน  ก็ท  าพิธีต่าง  ๆ  เช่น  บวงสรวง  ถวายอาหาร  สวด
สรรเสริญออ้นวอนขอพร  และทา้ยท่ีสุดก็มีการฟ้อนร าถวาย  เพื่อให้เป็นท่ีพอใจแก่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
ตนนบัถือยิง่ข้ึน 

หลักฐานการฟ้อนร า  อนัเกิดจากการเซ่นบวงสรวงพระผูเ้ป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์            
มีบอกช่ือปรากฏในต านานวรรณคดีท่ีกล่าวถึงเวทยต่์าง  ๆ  เรียกวา่  “จตุรเวทย”์  แบ่งออกเป็น 

2.1. ฤคเวทย ์  ไดแ้ก่  การสดุดีสรรเสริญเทวดา 
2.2. ยชุรเวทย ์ บวงสรวงออ้นวอนขอพรเพื่อสมความปรารถนาในการน้ีเร่ิมถวาย

การร่ายร าบา้ง 
2.3. สามเวทย ์  พิธีถวายน ้าโสม 
2.4. อาถรรพเวทย ์ อนัเกิดจากอารมณ์กลวั  เก่ียวกบัคาถาอาคมเพื่อป้องกนัตวัขบัไล่

ภูตผ ี
2.5. นาฏเวทยเ์ลียนแบบ  การร่ายร ามาจากยชุรเวทย ์ มีการปรับปรุงให้มีการสวด

ออ้นวอนกลายเป็นขบัร้องประกอบ่าร าใหง้ดงามมากยิง่ข้ึน  (เรณู  โกศินานนท ์, 2545 : 9-11) 
ไม่ว่าการก่อก าเนิดทางนาฏศิลป์ไทยจะเป็นแบบใด  แต่มีส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ  ธรรมชาติ  

และการบวงสรวงพระผูเ้ป็นเจา้  เพราะมนุษยเ์กิดจากธรรมชาติ  อาศยัการเลียนแบบ  และตอ้งหา
บางส่ิงบางอยา่งเพื่อเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ   

ดงันั้นนาฏศิลป์ไทยเกิดจากการถ่ายทอดทางวฒันธรรมของอินเดีย  และมีการดดัแปลงให้
ผิดแผกออกไป  กล่าววา่  “ ศิลปะยอ่มมีลกัษณะไปตามสภาพและวิสัยเช้ือชาติ  ซ่ึงอะไรก็ตามเม่ือ
ไปตกอยู่ในชาติใด  ส่ิงนั้ นย่อมมีสภาพตามความเป็นไปโดยเฉพาะชนชาตินั้นไปด้วย ”  (เรณู            
โกศินานนท์ , 2545 : 11)  ซ่ึงประเทศอินเดียเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี   ด้านศาสนา   และการถ่ายทอดหรือเช่ือมโยงทางวฒันธรรมนั้ น         
สมยัโบราณได้อาศยัการเดินทางเรือ  เพื่อมาเผยแพร่วฒันธรรม  ทั้ ง  10  ชาติ  ประเทศสมาชิก
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อาเซียนนั้น  มีการรับวฒันธรรมจากอินเดียทั้งส้ิน  นาฏศิลป์ไทยยงัเก่ียวขอ้งกบัการบวงสรวงพระผู ้
เป็นเจา้  และพระมหากษตัริย ์ เพราะคนไทยเช่ือกนัวา่   นาฏศิลป์เป็นศิลปะชั้นสูงท่ีผูใ้ดไม่สามารถ
ครอบครองได้ยกเวน้พระมหากษตัริยเ์ท่านั้น  จึงจะเห็นได้จากงานพระราชพิธีต่าง  ๆ  จะตอ้งมี
นาฏศิลป์ไทย  ดงันั้นนาฏศิลป์ไทยกบัความสัมพนัธภาพมีในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ดา้นศาสนา   พิธีกรรม  และความเช่ือ 
2. ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ดา้นวถีิชีวติความเป็นอยู ่

ดังนั้ นเราจะเห็นได้ว่า  ศิลปะ  เกิดจากการรวมตัวกัน เพื่อสร้างอาณาจักรและสร้าง
สัมพนัธภาพอนัดีใหก้บัมนุษยท่ี์ไม่วา่จะเช้ือชาติใด  ศาสนาใด  ก็มีศิลปะเพื่อจรรโลงจิตใจหล่อเล้ียง
ความเป็นมนุษย ์

กำรเคล่ือนไหวร่ำงกำย 
                 พีรพล  เสนไชย  (พีรพล  เสนไชย  , 2546 : 40 – 54)  ได้กล่าวไวว้่า  การเคล่ือนไหว
ร่างกายเกิดจากศาสตร์ท่ีว่าดว้ยการเคล่ือนไหวของวตัถุในภาษาองักฤษเรียกว่า  “Kinetic”  ซ่ึงเป็น
ส่ิงส าคญัส าหรับผูเ้ตน้เพราะตอ้งเขา้ใจถึงธรรมชาติของการใช้สรีสระแต่ละส่วนทั้งภายนอกและ
ภายใน  ไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้ามเน้ือ  ข้อต่อ  หรือการเคล่ือนไหวของกระดูก  ประสาทสัมผสั
ตลอดจนการใชส้มอง  ทั้งหมดเป็นขอ้พิสูจน์ให้เห็นวา่ผูเ้ตน้นั้นมีความสามารถหรือสมรรถภาพใน
การท าท่าทาง  ดงันั้น  “Kinetic”  จึงหมายถึงการรวมถึงการแสดงออกและถ่ายทอดออกมาของ
กลา้มเน้ืออีกดว้ย  จึงประกอบไปดว้ยส่ิงต่าง  ๆ  ต่อไปน้ี   

1. ทฤษฏีการเคล่ือนท่ี  (Motition) 
 ในชีวิตประจ าวนัของคนเราล้วนต้องมีกิจกรรมต้องเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา  

สรีระทุกส่วนต้องมีความสัมพนัธ์กัน  อย่างไรก็ตามการเคล่ือนไหวร่างกายต้องอาศัยอารมณ์  
ความรู้สึก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคล่ือนไหวของนาฏยศิลป์  (Motition)  ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
ท่าทางท่ีเปิดกวา้ง  แคบ  หรือแสดงท่าทางเพียงเล็กนอ้ย  การบิดล าตวั  การหมุน  การเดิน  กระโดด  
วิง่  การมอบคลาน  การพุ่งล าตวั  และอีกหลายกิริยาลว้นแต่เป็นศาสตร์เบ้ืองตน้ของการเคล่ือนไหว
ร่างกาย 

2. ทฤษฏีการสมดุล   
 แทจ้ริงร่างกายของคนเราสามารถจดัแยกส่วนตอบสนองได ้ ท่าทางของนาฏยศิลป์

ก็เช่นกันสามารถออกแบบให้เกิดเป็นท่าท่ีสมบูรณ์  คือทั้ งสองข้างซ้ายและขวาจัดวางเท่ากัน
เปรียบเสมือน  มือหน่ึงท าอยา่งไรอีกมือหน่ึงเป็นตวักระจกเงานัน่เอง  ส่วนอสมดุล  หมายถึง  ขา้ง
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ใดขา้งหน่ึงท าไม่เหมือนกนัหรือการจดัวางต่างทิศทาง  หลกัการออกแบบท่าทางสามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น  2  ประเภทคือ 

2.1. สัดส่วนท่ีสมดุล  (Symmetry)  ในความหมายของนาฏยศิลป์  หมายถึง  
ความมนัคงเท่าเทียมกนัของสรีระโดยมีล าตวัเป็นแกนกลาง  เช่น  ความสมดุลของร าแม่บทใหญ่
ของนาฏยศิลป์ดั้งเดิมของไทย  “พรหมส่ีหนา้”  ซ่ึงเป็นท่าทางทั้งสองแขน  สองมือท าท่าเหมือนกนั  
ระดบัเดียวกนั  แกนล าตวัตั้งตรง   

2.2. สัดส่วน ท่ีอสมดุล   (Asymmetry)  หมายถึง  การจัดวางส รีระท่ีไม่
เหมือนกัน  และแตกต่างกันหากพิจารณาจากแกนกลางของร่างกาย  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างของการจดัวางระดบัของแขน  ขา  ร่างกายส่วนบน  และร่างกายส่วนล่าง  เป็นตน้ 
 สรุปได้ว่า   การแสดงความสมดุลและอสมดุลนั้ นเป็นการประเมินจากท่าน่ิงหรือ                  
ท่าส าเร็จรูปโดยปราศจากการเคล่ือนไหว  การแสดงในชุดหน่ึง ๆ จะต้องประกอบด้วยทฤษฏี
ขา้งตน้  โดยท่ีนาฏยกวีจะเป็นผูเ้ลือกสรรว่าควรใช้ควรสมดุลหรืออสมดุลเม่ือไหร่  ผลงานนาฏย
ประดิษฐต์อ้งอาศยัทั้งสองส่วนประกอบกนัจึงจะท าใหเ้กิดความต่ืนตาต่ืนใจและมีความหลากหลาย 

3. การเนน้ความส าคญัของท่า 
 ขณะท่ีนักเต้นก าลังเคล่ือนไหวไปตามบทเพลงด้วยท่าทางท่ีเรียบง่าย  ราบร่ืน  

หรือเต้นไปด้วยพละก าลังท่ีหนักแน่น  เข้มแข็ง  แต่พอถึงเวลาท่ีจะต้องแสดงจุดสุดยอดของ
กระบวนการท่าแล้วผูเ้ต้นจะต้องหยุดกระบวน  ด้วยท่าท่ีแสดงความสามารถพิเศษ  หรือท่าท่ี
สามารถสะกดผูช้มใหเ้กิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์  ก่อนท่ีจะแสดงท่าทางอ่ืนต่อไป 

4. ลกัษณะเฉพาะของสรีระแต่ละส่วน 
 ธรรมชาติการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อหรือกระดูก  นบัวา่มีอิทธิพลต่อการจดัท่าทาง

เป็นอยา่งยิ่งเพราะสามารถท าให้เกิดเป็นโครงสร้างไดห้ลากหลายชดัเจนทั้งเหยียดตึง  โคง้งอ  เช่น  
ขณะท่ีร่างกายส่วนล่างท างาน  ส่วนสะโพก  หัวเข่า  ขา  เทา้  ต่างสัมพนัธ์และท างานไปพร้อม ๆ 
กนั  จนท าให้เกิดเป็นท่าทางท่ีสมบูรณ์ฉะนั้นนาฏยกวีตอ้งรู้จกัธรรมชาติของสรีระอยา่งถ่องแทอี้ก
ทั้งรู้ถึงการเคล่ือนไหวท่ีจะไม่เป็นอนัตราย  โดยการฝึกฝนและอบอุ่นร่างกายเป็นประจ า 

5. การถ่ายเทน ้าหนกั 
 ส่ิงแรกท่ีควรรู้  คือ  ความต่างของการท าให้ร่างกายมีน ้ าหนัก  และปราศจากน า

หนักโดยมีพื้นฐานการคิด  คือ  ตอ้งพยุงร่างกาย   สรีระทุกส่วนตอ้งเป็นอิสระ  และทุกส่วนของ
ร่างกายตอ้งรองรับได้  ทุกอิริยาบถ  ทุกกระบวนท่าตอ้งสามารถรองรับการจดัวางเท่านั้น  ๆ  ไดไ้ม่
วา่จะเป็นท่าน่ิงหรือท่าทางขณะเคล่ือนไหว  ทุกอยา่ง  ตอ้งเป็นไปดว้ยความหนกัแน่น  และมัน่คง 
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6. ความสัมพนัธ์ของสรีระทุกส่วนในร่างกาย 
 ความสัมพนัธ์ของสรีระทุกส่วนของร่างกายแบ่งออกเป็น  4  ส่วน  คือ  ส่วนท่ี  1  

ศรีษะ  คอ  ไหล่  ส่วนท่ี  2  สะโพก  เอว  ล าตวั  ส่วนท่ี  3  แขน  ศอก  มือ  น้ิวมือ  และส่วนท่ี  4  ขา  
เข่า  เทา้  น้ิวเทา้  คนโบราณสร้างจงัหวะและท านองดว้ยการตบ  การตีร่างกายให้เกิดเป็นเสียง  เช่น  
ท่าตบมะผาบ  ในฟ้อนภาคเหนือ  ท่ามวยโบราณของชายชาวผูไ้ทอีสาน  การเตน้ของชนเผา่แอฟฟริ
กนั  เป็นตน้  ดงันั้นตอ้งพิจารณาให้ดีวา่ร่างกายแต่ละส่วนสามารถสร้างเป็นท่าทางได ้ เช่น  อาจจะ
ท าดว้ยกระทืบเทา้สลบักนัไปมา  การปรบมือ  หรือดีดน้ิว  เป็นตน้ 

สุรพล  วรุิฬห์รักษ ์ (สุรพล  วิรุฬห์รักษ์  ,  2547 : 246 – 255 )  ไดก้ล่าวไวว้า่  หลกัการ
ท่ีมนุษย์ใช้ร่างกายเคล่ือนไหวให้เกิดอิริยาบถต่าง  ๆ  และขณะท่ีเกิดการเคล่ือนไหวนั้ นมี
องค์ประกอบ  และการเคล่ือนไหวเหล่านั้น  ส่ือความหมายในเชิงความรู้สึกหรืออารมณ์  ดงันั้น
ทฤษฏีแห่งการเคล่ือนไหวท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในนาฏยประดิษฐ ์ คือ 

1. การใช้พลงังาน  (Energy)  มนุษยต์อ้งใช้พลงัในการเคล่ือนไหวร่างกาย
ตา้นกบัแรงโนม้ถ่วงของโลก  การใชพ้ลงัเพื่อการแสดงนาฏยศิลป์ มี  3  ประเภท  คือ  ความแรงของ
พลงั  การเนน้พลงั  และลกัษณะของการใชพ้ลงั 

2. การใชท่ี้วา่ง  การเคล่ือนไหวใด ๆ  ตอ้งอาศยัท่ีวา่งเป็นปริมาตร  คือ  มีทั้ง
ความกวา้ง  ความยาว  และความสูง  ท่ีว่างมีความส าคญัในการก าหนด  ต าแหน่ง  ขนาด  และ
ทิศทาง 
 สรุปไดว้า่  การเคล่ือนไหวร่างกายจะตอ้งมีความเขา้ใจสรีระร่างกายทั้งภายในและภายนอก  
ตอ้งอาศยัการเคล่ือนท่ีท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเกิดความสมดุลแก่ร่างกาย  และการเคล่ือนไหวท่ี
ผดิท่าทางธรรมชาติจะเกิดอสมดุลแก่รางกาย ดงันั้นการจะสร้างสรรคผ์ลงานนาฏศิลป์สร้างสรรคไ์ด้
นั้นจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ทั้งร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  พลงังาน และการใชท่ี้วา่ง  เพื่อสร้างสรรคไ์ด้
อยา่งตามหลกัการเคล่ือนไหวและนาฏยประดิษฐ ์

กำรใช้พืน้ทีใ่นกำรแสดง 
พีรพล  เสนไชย  (พีรพล  เสนไชย  ,  2546  :  69-76)  ได้กล่าวไวว้่า  การปรากฏตวั

ของนกัแสดงถือเป็นการเปิดการแสดงท่ีท าให้ผูช้มไดเ้ห็นการด าเนินเร่ืองของการแสดง  ฉะนั้นการ
เปิดตวัเขา้สู่เวที  และออกจาเวทีของนกัแสดงจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีนกัออกแบบควรจะตอ้งใส่ใจ  เวที
แต่ละประเภทมีทางเข้า-ออก  ไม่เหมือนกัน  บางประเภทมีทางเขา้ออกหลายทางหรือสองทาง   
(ซ้ายและขวา)  ดงันั้นการเปิดตวันกัแสดงแต่ละคร้ังควรจะมีการเปิดในจุดท่ีแตกต่างกนั  กล่าวคือ  
การใช้พื้นท่ี และช่องทางเข้าออกให้คุ ้มค่า และให้เกิดความน่าสนใจตลอดด าเนินการแสดง               
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ซ่ึงการใชพ้ื้นท่ีในการแสดงจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัทิศทางจะเป็นการเคล่ือนไหวท่ีเป็นเส้นจากจุดใดไป
จุดหน่ึงไดท้ั้งหมด  8  ทิศ  และยงัเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และความรู้สึกต่อการแสดงนั้น ๆ ต่อคนดู  คือ 

1. การเขา้หาคนดู    เป็นการเรียกร้องความสนใจ 
2. การถอยออกจากคนดู   เป็นการแสดงความอา้งวา้ง  สูญเสีย  หวาดกลวั  และลงัเล 
3. การขนานกับคนดู   เป็นการเน้นให้ผูช้มได้ชมในจุดต่าง  ๆ  ได้มีโอกาสเห็นผู ้

แสดงในระยะท่ีเท่ากนั  และเป็นการน าสายตาผูช้มไปสู่อีกจุดหน่ึง 
4. การทแยงมุมกบัคนดู  เป็นการแสดงให้เห็นถึงความลึกของการเรียงแถวไดดี้กว่า

การแบบแถวตอน  และท าให้ผูแ้สดงเป็นสามมิติมากข้ึน  ขณะเดียวกนัก็ไม่ให้ความรู้สึกแรงเท่ากบั
การเดินเขา้ตรงแบบตั้งฉาก 

5. การวนเป็นวงหนา้คนดู  แสดงความผกพนั  ความอ่อนโยน  ความสามคัคี   
6. การฉวดัเฉวียน  หรือเล้ียวไปมาแบบฟันปลาแสดงถึงความปราดเปรียวหาก

เคล่ือนท่ีเร็วมากเกินไปในทิศทางต่างกนัจะแสดงถึงความสับสนวุน่วาย 
7. การยกสูง  แสดงความเบา  ความสง่างาม  ความยิง่ใหญ่ 
8. การกดต ่า  แสดงความหวาดกลวั  ความอ่อนนอ้ม  และความดอ้ยค่า 

สรุปได้ว่ำ   การเคล่ือนไหวบนเวทีในการแสดงนั้ นจะต้องประกอบด้วยทิศทางและ
ความรู้สึกเพราะทิศทางแต่ละทิศทางสามารถบ่งบอกถึงผูก้  ากบัการแสดงตอ้งการส่ือสารกบัผูช้ม  
และพื้นท่ีเวทีในแต่ละท่ีมีความไม่เหมือนกนั  ผูก้  ากบัการแสดงจะตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่าย
สถานท่ีต่าง  ๆ  เช่นกนั 

อม ร า    ก ล ่ า เจ ริญ   (อ ม รา    ก ล ่ า เจ ริญ   ,  2535 : 100-102)   ไ ด้ ก ล่ าว ไ ว้ว่ า                          
การเคล่ือนไหวบนเวทีตอ้งมีเหตุผล  และการเคล่ือนไหวจะตอ้งแสดงก าลงัส่ิงผลกัดนัหรือส่ิงท่ี
บงัคบัใหต้วัละครตอ้งเคล่ือนไหว  เช่น 

1. เคล่ือนไหวเป็นเส้นตรง  จะตอ้งมีอารมณ์หรือความตั้งใจรุนแรงและสาเหตุท่ีท าให้
ตอ้งเคล่ือนไหวนั้นจะตอ้งไม่ซบัซ้อนง่าย ๆ   การเคล่ือนไหวเป็นเส้นตรงอยา่ท ามากท าเวลาแสดง
อารมณ์แรง ๆ เช่น  หึงมาก  โกรธมาก  รักมาก  ฯลฯ 

2. การเคล่ือนไหวท่ีเป็นเส้นโค้ง  เม่ือไม่มีอารมณ์  เม่ือแสดงความสงสาร  เห็นใจ  
ปลอบโยน  ไม่แน่ใจ  กลวัเกรงใจ  ฯลฯ  จะดีอยู ่ 2  ประการ  คือ  มีท่วงทีท่ีสง่า  และผูแ้สดงจะท า
หนา้มุมเท่าไรกบัคนดูก็ไดแ้ต่ถา้เดินเป็นเส้นตรงส่วนมากจะหนัขา้งใหค้นดู 

3. เคล่ือนไปทางขา้ง  เป็นการปลีกตวั  หลีกเล่ียง  หนี  ถูกท าร้ายจนตอ้งวิ่งหนีรอบ
เขา้มาแอบดู  เล็ดลอด  ฯลฯ 
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4. การใช้มือท าท่าประกอบ   การแสดงละครนั้นผูแ้สดงจะตอ้งใช้มือเป็นอย่างมาก  
เนน้ใหน้ ้ าหนกัการแสดง  และเป็นการเนน้ย  ้า  แต่จะตอ้งมีหลกั  ตวัเอกเรียบร้อย  การใชมื้อ  การใช้
เคล่ือนตั้งปลายแขนไป  อยา่เคล่ือนไหวตน้แขน  พยายามให้แนบตวั  ถา้เป็นตวัไม่สุภาพการศึกษา
นอ้ยใชอ้อกตั้งแต่ตน้แขนจึงถึงปลายมือ 

5. การใช้เท้าและขา  มีหลกักวา้ง ๆ คือ  หญิงสุภาพทุกอิริยาบถ  ตวัเอกวางขาตรง  
คนสูงอายขุาจะกางออก  และชายอยา่นัง่เข่าชิด 

6. การเคล่ือนไหวบนเวทีจะตอ้งมีระยะ  และตามขนาดของเวที  การเคล่ือนไหวท่ี
ยาวนานจะท าให้ละครยืดยาดไม่ทนัใจคนดู  แต่การเคล่ือนไหวบางอย่างท่ีจะตอ้งการเน้นอาจจะ
ตอ้งท าใหส้ั้นและท าซ ้ า 

7. การตีสีหน้า  โรงละครท่ีดีจะต้องมีขนาดเล็กพอจุคนไม่เกิน  800  คน  จึงจะ
ถูกตอ้งและสะดวกแก่คนดู  และเม่ือคนดูแสดงสีหนา้ก็จะแลเห็นได ้ แต่ในการละครนั้นการแสดงสี
หนา้จะตอ้งเนน้และอาจจะตอ้งท ามากกวา่เป็นธรรมชาติ 

8. การหยดุ  อนัเป็นเทคนิคในการแสดง 
9. การเคล่ือนไหวท่ีไม่มีบท  ตวัละครอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏอยูบ่นเวที  แมจ้ะมีบทก็จะหยุด

แสดงไม่ได ้ 
สรุปได้ว่ำ  การเคล่ือนไหวบนเวทีจะตอ้งมีเหตุและผล  เพื่อส่ือสารกบัผูช้มทั้งตวัละครและ

อารมณ์ของผูแ้สดงผา่นการเคล่ือนไหวบนเวที 
จารุณี   หงส์จารุ  (อ้างอิงในปริทัศน์การละคร , 2553 : 137-141)  ได้กล่าวไว้ว่า               

การเคล่ือนไหวบนเวทีนั้นสามารถดึงดูดสายตาผูช้ม  การเคล่ือนไหวอยา่งไร้จุดหมายของนกัแสดง
บนเวที  ท าให้ผูช้มหลุดจากการตืดตามเร่ืองราวในละครได ้ สังเกตไดจ้ากการเล่าเร่ืองให้เพื่อนฟัง
โดยใช้ท่าทางประกอบมากมายเกินไป  นกัแสดงทีมีพรสวรรค์หรือมีความสามารถ  จะมีความน่ิง  
ความน่ิงมิไดห้มายถึง  ความเซ่ืองซึม  แต่เป้นความสามารถในการควบคุมจิตใจ  อารมณ์  และอาจ
พูดไปไกลถึงวิญญาณจิตได้  ในขณะบทพูดก็มีความส าคัญ  นักแสดงจะหยุดน่ิง  ไม่มีการ
เคล่ือนไหว  เพื่อดึงดูดความสนใจให้ทุกคนไดย้ิน  นอกจากน้ียงัมีเร่ืองของการนัง่  การยนื  การเดิน  
การมอง  การหมุนตวั  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นการเคล่ือนไหวทั้งส้ิน  จึงได้ก าหนดการเคล่ือนไหว  
ไดด้งัน้ี 

1. ลักษณะการเคล่ือนไหวบนเวที   คือ  จากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึง   ท่าทาง  และ
กิจกรรมบนเวที 
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2. รูปแบบการเคล่ือนไหว  การเคล่ือนไหวบนเวทีมีลีลาหลากหลายในลักษณะท่ี
เป็นไปตามลกัษณะนิสัยตวัละคร  ยุดสมยั  และตามสไตล์  นอกจากน้ียงัมีการเคล่ือนไหวแบบกลุ่ม
คน 

3. การฝึกฝนการเคล่ือนไหวตวัละคร  การฝึกการเคล่ือนไหวส่วนมากมุ่งเนน้ในเร่ือง
การผ่อนคลายจากการเกร็งและตึงเครียด  เพื่อให้ร่างกายสามารถเปิดตวั  กล้าแสดงออก  และมี
ปฏิกิริยาโตต้อบไดดี้ข้ึน 
 สรุปได้ว่ำ    ร่างกายนั้นเป็นอุปกรณ์ส าคญัของนกัแสดง  นกัแสดงตอ้งสามารถควบคุม  และ
สามารถใช้อุปกรณ์น้ีไดอ้ย่างดีเยี่ยม  โดยการฝึกฝน  การเคล่ือนไหวเร่ิมตน้ดว้ยความตอ้งการจาก
ภายในรอบตวัของตวัละครนั้นก่อน  เม่ือความตอ้งการเป็นท่ีเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงแลว้  มกัตามมาดว้ย
การสร้างสรรค์ด้วยความสมจริงของการเคล่ือนไหว  ดงันั้นการเคล่ือนไหวบนเวทีของนาฏศิลป์
ไทยจะมีลกัษณะส าคญั  3  ประการคือ  ท่าร า  การแปรแถว  และการตั้งซุม้   

2.1.2. ทกัษะปฏิบัติ   กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ปฏิบัติ   
ทกัษะปฏิบติัเกิดจากการท่ีมนุษยมี์การศึกษา  การเรียนรู้  และการท าในส่ิงต่าง  ๆ  จึงเกิดความ

ช านาญ  นอกจากยงัอาศยัแรงจูงใจ  มโนทศัน์  การแก้ปัญหา  ความคิดสร้างสรรค์  และเจตคติในการ
ท างาน  ทกัษะจึงเป็นกระบวนการท างานให้เกิดความคล่องมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนท่ี
แทจ้ริงใช่วา่ผูเ้รียนจะไดค้วามรู้ไปเท่านั้นจะตอ้งควบคู่ไปกบัการพฒันาจนเกิดทกัษะดว้ยตนเอง 
 ควำมหมำยของทกัษะ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า  ความช านาญ  จากความหมายน้ี
ทกัษะจึงจะตอ้งมีความจ าเป็นต่อการฝึกฝนอยูเ่ป็นประจ าจนเกิดความช านาญในการเรียน 

นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ (2535  : 50) ได้ให้ความหมายไวว้่า  การเรียนรู้ท่ีเก่ียวกับการ
ท างานของกลา้มเน้ือโดยท่ีงานดงักล่าวตอ้งมีความซบัซอ้นจะตอ้งอาศยัความสามารถในการบริหาร
เบ้ืองต้นของกล้ามเน้ือหลายๆ  ส่วน  การท างานดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้จากการสั่งงานของสมอง
จะตอ้งมีการปฏิบติั สัมพนัธ์ของการตอบสนองกบัความรู้สึกท่ีป้อนเขา้ไปหารท างานน้ีสามารถ
พฒันาได ้ดว้ยการฝึกฝน  จะเกิดความช านาญ  และความคงทน 

ส.  วาสนา  ประวาลพฤกษ์  (2537  :  5 )  ไดใ้ห้ความไวว้่า   ความช านิช านาญ  วิชาทกัษะหรือ
เน้ือหาท่ีเป็นทกัษะหมายถึงวิชาท่ีจะตอ้งสอนให้เกิดความช านาญ  สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  
วอ่งไว  ไม่ผดิพลาด  วชิาเหล่าน้ีเปรียบเสมือนเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชท่ี้จะตอ้งฝึกใชใ้หเ้กิดความช านาญจึงจะ
สามารถใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีไดดี้  มีประสิทธิภาพ  ความช านาญจะเกิดข้ึนไดต้อ้งฝึกปฏิบติับ่อย  ๆ  และท า
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มาก  ๆ  ก็จะเกิดความช านาญเกิดทกัษะข้ึน  ท านองเดียวกนัวิชาทกัษะหรือเน้ือหาท่ีประสงค์จะให้เกิด
ทกัษะก็จะตอ้งใชว้ธีิสอนโดยฝึกใหผู้เ้รียนท ามาก ๆ บ่อย ๆ คร้ังจนเกิดความช านาญข้ึน 

อภิชาติ  อนุกูลเวช (2551 :  64)  ได้ให้ความหมายไวว้่า  ความสามารถความช านาญของ
กล้ามเน้ือ  ท่ีกระท าออกมาอย่างถูกต้อง  คล่องแคล่วและรวดเร็ว  ท่ีต้องอาศยัการฝึกหัดอย่าง
เหมาะสม  จึงจะท าใหเ้กิดความช านาญในการปฏิบติังาน 

จากการศึกษาคน้ควา้ความหมายของทกัษะปฏิบติัสรุปไดว้่า   ทกัษะเกิดจากฝึกฝน  ท าซ ้ า   อยู่
สม ่าเสมอ  จนเกิดความช านาญในดา้นใดดา้นหน่ึงแมก้ระทัง่การจดัการเรียนสอนนาฏศิลป์ก็เช่นเดียวกนั
จึงจะพฒันาไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานนาฏศิลป์สร้างสรรคไ์ด ้
 กระบวนกำรเกดิทกัษะ 

มาลินี  จุฑะลพ  (  2527  :  128  )    ได้ระบุไวว้่า  ฟิทฟ์  ก าหนดกระบวนการเกิดทกัษะไว ้ 3  
ขั้นตอน  คือ 

1. ขั้นความรู้ความเขา้ใจ  ทกัษะในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนทกัษะจะท าความเขา้ใจ  หรือเรียนรู้
ธรรมชาติของทกัษะ  ปกติทกัษะขั้นน้ีจะเกิดข้ึนโดยไม่ตอ้งใชเ้วลาฝึกฝนมากความรู้ความเขา้ใจนั้นอาจจะ
เกิดการสังเกต  จากการสอนหรือการอธิบายจากผูอ่ื้นการเรียนทกัษะในขั้นน้ี  ผูเ้รียนจะตอ้งสนใจเป็น
พิเศษ  แต่จะมีความผิดพลาดได้อาจจะท าได้ช้า  ถ้าการประสานสัมพนัธ์ทางกลไกลยงัไม่ดีหรือถูก
รบกวนจากส่ิงแวดลอ้ม 

2. ขั้นของการจดัระเบียบกลไกกลา้มเน้ือ  เป็นขั้นท่ีมีทกัษะระดบักลางในขั้นน้ีอวยัวะรับสัมผสั  
อวยัวะแสดงออกและการตรวจสอบความถูกตอ้งจากการกระท านั้น  ๆ  มีการประสานกนัอยา่งมีระเบียบ  
ซ่ึงสามารถประกอบกิจกรรมได้ดีจนเกือบจะเป็นอตัโนมติั  เป็นขั้นใช้กลไกกล้ามเน้ือมากกว่าการใช้
ความรู้ความเขา้ใจการเกิดทกัษะในขั้นน้ีจะท าไดดี้แมจ้ะจะมีความตั้งใจน้อย  สามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้งหรือรู้ผลในส่ิงท่ีท าไดร้วดเร็ว  และการตอบสนองท่ีสม ่าเสมอ 

3. ขั้นท่ีมีทกัษะอยา่งสมบูรณ์   ขั้นน้ีตอ้งใชก้ารเรียนรู้นาน  ซ่ึงจะตอ้งผา่นจากการเรียนขั้นท่ี  1  
และ  2  มาก่อน  เป็นทกัษะระดบัท่ีสามารถท าไดร้วดเร็ว  ถูกตอ้ง  และเป็นไปโดยอตัโนมติัโอกาสท่ีจะ
ผดิพลาดมีนอ้ยมาก 
 สุวิมล  ว่องวานิช  (2545  :  43  )  ได้ให้ความหมายการวดัทักษะปฏิบติัไวว้่า  การวดัทกัษะ
ปฏิบติัประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั  4  ประการ  คือ 

1. ตอ้งมีการปฏิบติังานหรือแสดงกระบวนการปฏิบติังานใหป้รากฏ 
2. การปฏิบัติต้องอาศยักลไกการท างานของอวยัวะส่วนต่าง  ๆ  ของร่างกายท่ีประสาน

สัมพนัธ์กนั 
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3. การปฏิบติังานควรมีการกระท าซ ้ าบ่อยคร้ัง 
4. การปฏิบติังานเป็นกระบวนการท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 
การวดัภาคปฏิบติันั้นตอ้งมีการให้ผูเ้รียนมีการปฏิบติังานแน่นอน  หากประมวลแนวความคิด

ของนกัวดัผลทั้งหลายจะพบวา่  ทกัษะการปฏิบติัเป็นความสามารถซ่ึงอาจจะเป็นดา้นสมอง  หรือไม่ใช่
ทางสมองก็ได ้ ทั้งน้ีทกัษะดงักล่าวสามารถทดสอบไดโ้ดยให้ผูท้ดสอบ  “แสดง”  ให้ดูเพื่อจะไดมี้ขอ้มูล
ในการตดัสินระดับความสามารถในการปฏิบติังานทั้งความถูกต้องในกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
คุณภาพของผลงานท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการปฏิบติันั้น  หรือทั้งกระบวนการและผลงาน  การวดัผล
ปฏิบติัจึงเป็นกระบวนการท่ีวดัทกัษะเป็นความความสามารถด้านใดก็ได้  แม้กระทั่งความสามารถ               
ดา้นภาษา  จุดส าคญัอยู่ท่ีพฤติกรรมท่ีแสดงออกให้เห็นนั้น  เป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าในรูปของการ
ปฏิบติั    

จากกระบวนการข้างต้น  สรุปได้ว่า  กระบวนการเกิดทกัษะเร่ิมต้นจากความรู้  ความเข้าใจ  
ขั้นตน้ก่อนจากนั้นจึงจดัระเบียบกลไกกล้ามเน้ือและกระบวนการท่ีมีประโยชน์ท าให้เกิดทกัษะอย่าง
สมบูรณ์ทั้งในดา้นร่างกายและจิตใจ 

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ปฏิบัติและกำรวดัควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
การประเมินผลการเรียนรู้ปฏิบัตินั้ นเป็นรูปแบบการประเมินทางด้านทักษะพิสัย  ซ่ึง           

ผศ.เพชราวดี จงประดับเกียรติ สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินผลการเรียนดา้นปฏิบติั  
ธรรมชาติของการวดัปฏิบติั   รูปแบบการวดัปฏิบติั  และลกัษณะของการประเมินผลการปฏิบติั  
ดงัน้ี 

ควำมหมำยของกำรประเมินผลกำรเรียนด้ำนกำรปฏิบัติ   หมายถึง  การประเมินผล

พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีอยูใ่นรูปของการกระท าท่ีแสดงออกมาให้ครูสามารถสังเกตได ้เช่น  พูด   

อ่าน วาดรูป เยบ็ผา้ วา่ยน ้ า โดยจะตอ้งให้นกัเรียนแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบั

ความเป็นจริง แลว้สังเกตจากวิธีการ และผลงาน ท่ีผูถู้กวดัแสดงออกมาการ  ประเมินผลการปฏิบติั 

เป็นการประเมินท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนปฏิบัติตามภาระงานท่ีครูมอบหมาย โดยเน้นท่ีการลงมือปฏิบัติ 

มากกวา่การตรวจสอบดา้นความรู้ 

ธรรมชำติของกำรวัดปฏิบัติ  การวดัผลการปฏิบติั เป็นการวดัท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากการ

วดัคุณลกัษณะ ดา้นความรู้ และดา้นจิตใจ ผูท่ี้จะท าการวดัตอ้งเขา้ใจลกัษณะและธรรมชาติของการ

http://petcharawadee.blogspot.com/2008/10/fgdsfgfdsg.html
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วดัการปฏิบติัต่อไปน้ี ก่อนลงมือวดั เพื่อจะไดด้ าเนินการวดัให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของการวดั

การปฏิบติั 

1. กำรวัดผลกำรปฏิบัติสำมำรถวัดได้ทั้งรำยบุคคลและกลุ่ม จึง ตอ้งพิจารณาให้ดี

ก่อนท าการวดัวา่งานท่ีก าหนดให้ปฏิบติัควรให้ท าเป็นรายคน หรือรายกลุ่ม งานบางอยา่งเป็นงานท่ี

ตอ้งท าคนเดียว จึงจะประเมินทกัษะการปฏิบติัได้ชดัเจน เช่น การคดัลายมือ การวาดภาพ การตดั

เย็บการอ่านออกเสียง แต่งานบางอย่างไม่จ  าเป็นต้องท าคนเดียว โดยเฉพาะชั้นเรียนท่ีมีจ านวน

นักเรียนมาก ผูส้อนไม่มีเวลาพอท่ีจะสังเกตการปฏิบติัเป็นรายคน อาจให้ท าเป็นกลุ่มแล้วสังเกต

กระบวนการปฏิบติัควบคู่ไปกบัความร่วมมือในการท า งานกลุ่ม การท าอาหาร การบรรเลงวงดนตรี 

การท าแปลงเกษตร 

2. วิธีกำรวัดผลกำรปฏิบัติจะแตกต่ำงกันออกไปตำมงำนที่มอบหมำยให้ท ำ  งาน

บางอย่างตอ้งให้ผูเ้รียนผลิตผลงานออกมาให้ดู เช่น งานประดิษฐ์ งานวาดภาพ หรืองานแกะสลกั 

งานบางอย่างตอ้งให้ผูเ้รียนแสดงกิริยาอาการออกมา เช่น งานดา้นนาฏศิลป์ ตอ้งวดัโดยให้ผูเ้รียน

แสดงท่าทางการฟ้อนร าใหดู้ งานดา้นพลศึกษา ตอ้งวดัโดยใหผู้เ้รียนแสดงท่าทางการเล่นกีฬาแต่ละ

ชนิด  

3. กำรวดัผลกำรปฏิบัติ บำงงำนสำมำรถวดักระบวนกำร และผลงำน แยก จากกนัได ้

เพราะ  เม่ือส้ินสุดการปฏิบัติงานจะมีผลงานปรากฏออกมาเป็นช้ินงานให้เห็น  เช่น  การวัด

ความสามารถในการตัดเย็บเส้ือผ้า การวดัความสามารถในการก่อสร้างงานไม้ หรือการวดั

ความสามารถในการประกอบอาหาร แต่การวดัการปฏิบติับางงานตอ้งวดักระบวนการและผลงาน

ไปพร้อม ๆ กนั เพราะเม่ือส้ินสุดการปฏิบติังานไม่มีผลงานปรากฏใหเ้ห็น เช่น การวดัความสามารถ

ดา้นกีฬา นาฏศิลป์ ดนตรี การพูด การอ่านออกเสียง 

รูปแบบกำรวัดปฏิบัติ    รูปแบบการวดัการปฏิบัติ จ าแนกตามระดับความเป็นจริงของ

สถานการณ์การปฏิบติัตั้งแต่ระดบัความจริงต ่า สุด จนถึงระดบัความเป็นจริงสูงสุด ได ้4 ประเภท 

คือ 
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1. กำรวัดกำรปฏิบัติด้วยกำรให้เขียนตอบ (Paper and Pencil Performance Test) เป็น

การวดัท่ีมุ่งให้ผูส้อบแสดงการปฏิบติัโดยการเขียนลงในกระดาษ ซ่ึงเป็นคนละลกัษณะกบัการให้

เขียนตอบในการวดัผลสัมฤทธ์ิด้านสติปัญญา เพราะสถานการณ์ของการวดัการปฏิบติัจะมุ่งให้

ผูส้อบประยุกตค์วามรู้ความ สามารถและทกัษะท่ีไดรั้บการฝึกฝนมา แลว้แสดงพฤติกรรมออกมา

โดยการเขียนลงในกระดาษ ซ่ึงก็คือผลงาน (Product) หรือช้ินงานท่ีไดจ้ากการปฏิบติันั่นเอง เช่น 

ให้วาดภาพธรรมชาติตามจินตนาการ ให้สร้างแบบตดักระโปรงทรงสอบ  ให้เขียนแผนผงัการจดั

สนามสอบ ให้สร้างแผนภาพวงจรไฟฟ้า ในบางกรณีจ าเป็นตอ้งใช้การสอบแบบเขียนตอบเพื่อวดั

ความรู้เก่ียวกับขั้นตอน การปฏิบัติโดยเฉพาะงานภาคปฏิบัติท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอนัตราย 

จ าเป็นตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจก่อนลงมือปฏิบติัว่าผูป้ฏิบติัรู้ขั้นตอนการ ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งแลว้ เพื่อ

ไม่ให้เกิดอนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้นในขณะท่ีก าลงัลงมือปฏิบติั เช่น ให้เขียนขั้นตอนการกู้กบั

ระเบิดก่อนลงมือปฏิบติัจริง ใหเ้ขียนขั้นตอนการบงัคบัจรวดก่อนปฏิบติัจริง เป็นตน้ แต่ผลการสอบ

ด้วยแบบทดสอบเขียนตอบแบบน้ีจะแสดงให้ทราบว่าผูต้อบรู้ล าดบัขั้น ตอนการปฏิบติัถูกตอ้ง

หรือไม่เท่านั้น ไม่ไดแ้สดงให้ทราบวา่ผูส้อบมีความสามารถในการปฏิบติัหรือไม่มีบางกรณีอาจใช้

การสอบแบบเขียนตอบวดัภาคปฏิบติัในงานท่ีให้ปฏิบติัเป็นกลุ่ม แต่ตอ้งการวดัเป็นรายบุคคล เพื่อ

ตรวจสอบความร่วมมือในการท างานของแต่ละบุคคล ว่าได้ร่วมงานปฏิบติัด้วยหรือไม่ เช่น ให้

เขียนขั้นตอนการปฏิบติั ให้เขียนหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้เขียนช่ือสมาชิกในกลุ่ม ให้เขียนผลท่ี

ไดจ้ากการปฏิบติั เป็นตน้ ผลการสอบดว้ยแบบทดสอบเขียนตอบแบบน้ียงัไม่ไดแ้สดงให้ทราบว่า

เขามีความสามารถ ในการปฏิบติัหรือไม่มี เพียงแต่แสดงใหท้ราบวา่เขามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน

หรือไม่เท่านั้น 

2. กำรวดักำรปฏิบัติเชิงจ ำแนก (Identification Test) เป็นการวดัความสามารถในการ

จ าแนกแยกแยะช้ินส่วนของอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติั เช่น ใหร้ะบุช่ือของเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการปฏิบติั ให้ระบุชนิดของเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติั ให้ระบุหน้าท่ีของ

เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ใหร้ะบุต าแหน่งของช้ินส่วน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ การวดัการปฏิบติัเชิง

จ าแนกอาจใช้วิธีการวดัท่ีซับซ้อนมากข้ึนเพื่อตรวจสอบ ทกัษะในการปฏิบติังาน เช่น ให้ฟังเสียง

เคร่ืองยนตท่ี์ผดิปกติแลว้ให้ระบุวา่ผิดปกติท่ีจุดใด พร้อมทั้งระบุวิธีการซ่อมดว้ย หรือ น าตูเ้ยน็ท่ีไม่
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เยน็มาให้หาจุดท่ีช ารุด พร้อมทั้งระบุเคร่ืองมือ และขั้นตอนการซ่อม เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการวดั

การปฏิบติัเชิงจ าแนกแต่เพียงอยา่งเดียว ไม่สามารถบอกไดแ้น่นอนวา่บุคคลมีความสามารถในการ

ปฏิบติั เพราะไม่สามารถวดักระบวนการและผลงานขั้นสุดทา้ยของผูป้ฏิบติัได ้เน่ืองจากไม่ไดล้งมือ

ปฏิบติัจริง แต่ผลการวดัภาคปฏิบติัเชิงจ าแนกสามารถใช้เป็นขอ้มูลประกอบการปฏิบติัจริง เพื่อ

ยืนยนัวา่บุคคลมีทกัษะในการปฏิบติัเพียงใดได ้เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ถา้สามารถจ าแนกเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการซ่อมได้เหมาะสมกบัอาการ ของรถ สามารถบอกอาการของเคร่ืองได้จากการฟังเสียง

เคร่ืองยนต ์ก็แสดงวา่มีประสบการณ์และทกัษะในการซ่อมสูง  

3. กำรวดักำรปฏิบัติด้วยสถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulated Situation Performance) เป็น 

การวดัท่ีให้ผูส้อบลงมือปฏิบติัในสถานการณ์ท่ีจ าลองข้ึนมาใหค้ลา้ยจริง ใชว้ดัในกรณีท่ีไม่สามารถ

ให้ผูส้อบปฏิบติัในสถานการณ์จริงได้ เน่ืองจากอาจเกิดผลเสียหรืออนัตรายร้ายแรงกบัตนเองหรือ

ผูอ่ื้นในกรณีท่ี ปฏิบติัผิดพลาด หรือกรณีท่ีอุปกรณ์ปฏิบติัมีราคาแพงมาก เช่น การสอบใบขบัข่ีตอ้ง

สอบในสนามสอบจ าลองเพราะถา้ให้สอบในสนามจริงอาจเกิด อุบติัเหตุจราจรได ้การทดสอบการ

ฉีดยา การทดสอบป๊ัมหวัใจของนกัเรียนแพทย ์ตอ้งทดสอบกบัหุ่นเพื่อไม่ให้เกิดอนัตรายกบัคนไข ้

การทดสอบขบัยานอวกาศตอ้งทดสอบกบัยานอวกาศจ าลอง เพราะถา้ตอ้งทดสอบกบั ยานอวกาศ

จริงตอ้งใชง้บประมาณสูง การทดสอบตดัผมของช่างตดัผม บางคร้ังให้ตดัจากวิกเพื่อป้องกนัความ

ผิดพลาดกรณีตดัผมผิด เป็นตน้ นอกจากนั้นการวดัการปฏิบติัดว้ยสถานการณ์จ าลองอาจจ าเป็นใน

กรณีท่ีไม่สามารถ หาสถานการณ์จริงให้ปฏิบติัได ้เช่น การทดสอบผจญภยัในสงครามของทหาร 

การทดสอบการดบัเพลิงของต ารวจ จ าเป็นตอ้งสร้างสถานการณ์ท่ีคลา้ยจริงเพื่อใช้ในการทดสอบ

ภาคปฏิบติัผลการวดัการปฏิบติัด้วยสถานการณ์จ าลองจะแม่นย  าหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ ท่ี

ก าหนดให้ว่าใกล้เคียงความเป็นจริงหรือไม่ ดังนั้ นผู ้วดัจะต้องพยายามสร้างสถานการณ์ให้

เหมือนกบัอยูใ่นสถานการณ์จริง มากท่ีสุด  

4. กำรวัดกำรปฏิบัติด้วยตัวอย่ำงงำน  (Work Sample) เป็นการวดัในลักษณะท่ี

ก าหนดงานให้ผูส้อบปฏิบติัภายใตส้ภาวการณ์ท่ีเป็นจริง เช่น ก าหนดใหต้ดัเส้ือจริง ๆ ในวชิาตดัเยบ็ 

ก าหนดให้ท าอาหารจริงในวิชาคหกรรม ก าหนดให้ปลูกผกัในแปลงจริง ๆ ในวิชาเกษตร หรือ

ก าหนดให้สร้างชั้นวางของในวิชางานไม ้เป็นตน้ ลกัษณะของการวดัการปฏิบติัดว้ยตวัอยา่งงานมี
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ความคลา้ยคลึงกบัการวดัการ ปฏิบติัดว้ยสถานการณ์จ าลอง ขอ้สังเกตท่ีจะช่วยจ าแนกความแตกต่าง

ของการวดัทั้ งสองแบบ คือ ถ้าให้ปฏิบัติในสภาวการณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนมาถือว่าเป็นการวดัใน

สถานการณ์ จ าลองแต่ถา้ให้ปฏิบติัในสถานการณ์ปกติไม่ไดมี้การจดักระท าสถานการณ์ จะถือว่า

เป็นการวดัการปฏิบัติจริงด้วยตวัอย่างงาน เช่น การให้สอบขบัรถในสนามสอบ  เป็นการวดัใน

สถานการณ์จ าลอง แต่ถา้ให้ขบัในถนนจริง ๆ เป็นการวดัดว้ยตวัอย่างงาน หรือ ในงานไมใ้ห้สร้าง

โต๊ะไม ้ถา้ให้สร้างโต๊ะเล็ก ๆ จะเป็นแบบสถานการณ์จ าลอง แต่ถา้ก าหนดให้สร้างโต๊ะใหญ่ ๆ ท่ี

สามารถน าไปใช้ไดจ้ริง เช่นน้ีเป็นการวดัแบบตวัอย่างงานการวดัการปฏิบติัดว้ยตวัอย่างงานเป็น

การวดัท่ีนบัวา่ มีระดบัความเป็นจริงสูงสุด (High Realism) เพราะเป็นการวดัการปฏิบติัท่ีให้ผูส้อบ

ลงมือปฏิบติังานดว้ยตนเอง ในสภาพการณ์จริง อยา่งไรก็ตามผลการวดัจะช้ีให้เห็นความสามารถท่ี

แทจ้ริงของนกัเรียนต่อเม่ือ งานท่ีก าหนดให้ปฏิบติัถูกเลือกมาอย่างดี เป็นตวัแทนของพฤติกรรมท่ี

ตอ้งการวดัอยา่งแทจ้ริง 

ลักษณะของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ   การประเมินผลด้านการปฏิบติั แบ่งออกเป็น 3 

ลกัษณะ คือ 

1. ประเมินจำกผลงำน โดย การพิจารณาคุณภาพจากผลงาน (Product) ท่ีนกัเรียน

ท าส าเร็จหลงัจากส้ินสุดกระบวนการปฏิบติัแลว้ มกัใชใ้นกรณี งานท่ีให้ปฏิบติัมีผลงานปรากฏให้

เห็นเป็นช้ินเป็นอนั และผูป้ระเมินไม่ไดเ้น้นความส าคญัของกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติั 

เช่น ถา้ให้นกัเรียนวาดภาพ ช้ินงานท่ีปรากฏให้เห็นเม่ือส้ินสุดกระบวนการวาดภาพ คือ รูปภาพท่ี

นกัเรียนวาดเสร็จ ให้นกัเรียนคดัลายมือ ช้ินงานท่ีปรากฏให้เห็น เม่ือส้ินสุดกระบวนการคดัลายมือ 

คือ ตวัอกัษรท่ีนกัเรียนคดัในสมุด วิธีการประเมินจากผลงาน ครูจะตอ้งสังเกตจากช้ินงานท่ีนกัเรียน

ท าส าเร็จแล้ว โดยอาจใช้การจดัอนัดับช้ินงาน (Ranking) หรืออาจก าหนดรายการคุณลักษณะ

ผลงานท่ีตอ้งการสังเกตไวแ้ล้ว ใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือ ใช้มาตรประมาณค่า 

(Rating Scale) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการสังเกต ไม่ควรอย่างยิ่งท่ีจะประเมินโดยดูคุณภาพรวม ๆ 

แล้วให้คะแนนโดยไม่มีกฎเกณฑ์ เช่น คะแนนเต็ม 10 ดูภาพของนักเรียนคนท่ี 1 แล้วเห็นว่าสวย

มากให้ 8 คะแนน ภาพของคนท่ี 2 สวยน้อยให้ 3 คะแนน ภาพของคนท่ี 3 สวยพอดี พอดี ให้ 5 

คะแนน การประเมินผลงานเช่นน้ี จะท าให้เกิดความคลาดเคล่ือน (Error) ไดง่้าย นอกจากนั้นยงัไม่
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สามารถอธิบายไดช้ดัเจนวา่ ภาพท่ีสวยมาก สวยพอดี หรือสวยนอ้ย แตกต่างกนัอยา่งไร จุดดอ้ยของ

การประเมินจากผล งาน คือ ช้ินงานอาจไม่ใช่ผลงานของนักเรียนเอง เช่น ครูมอบหมายงานให้

นกัเรียนกลบัไปท าท่ีบา้น นกัเรียนอาจน าไปให้ผูป้กครองช่วยท า ช้ินงานท่ีนกัเรียนน ามาส่งจึงเป็น

ผลงานของผูป้กครอง ดงันั้น หากครูตอ้งการประเมินการปฏิบติัจากผลงานจะตอ้งค านึงถึงจุดดอ้ย

ดงักล่าวดว้ย  

2. ประเมินจำกกระบวนกำรและผลงำน  เป็นการประเมินผลการปฏิบัติท่ีต้อง

พิจารณาทั้ งจากกระบวนการและผลงาน (Product and Process) การประเมินกระบวนการต้อง

พิจารณาจากคุณภาพของขั้นตอนการปฏิบติังาน ซ่ึงจะตอ้งสังเกตในขณะท่ีนักเรียนก าลงัลงมือ

ปฏิบติังานอยู ่ส่วนการประเมิน  ผลงาน ตอ้งพิจารณาจากคุณภาพของช้ินงานท่ีท าส าเร็จแลว้ โดยใช้

วิธีการเช่นเดียวกบัการประเมินผลงานท่ีกล่าวมาแลว้ในขอ้ 1 ซ่ึงตอ้งประเมินหลงัจากท่ีนักเรียน

ปฏิบติังานเสร็จแลว้ หรือส้ินสุดกระบวนการปฏิบติัแลว้ การประเมินทั้งกระบวนการและผลงาน จะ

ท าในกรณีท่ีลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัมีขั้นตอนชัดเจนท่ีสามารถก าหนดเป็น พฤติกรรมได้อย่าง

ชดัเจน และเม่ือส้ินสุดกระบวนการปฏิบติังานมีผลงานปรากฏออกมาเป็นช้ินงานให้มองเห็น ได ้

เช่น ให้นักเรียนท าอาหาร ตดัเย็บเส้ือผา้ ปลูกพืช หรือ งานก่อสร้าง เป็นตน้ วิธีการประเมินจาก

กระบวนการและผลงาน จ าเป็นตอ้งใชก้ารสังเกต โดยสังเกตขั้นตอนการปฏิบติังานตั้งแต่เร่ิมลงมือ

ปฏิบัติ จนกระทัง่ส้ินสุดขั้นตอนการปฏิบติั และเม่ือนักเรียนปฏิบัติเสร็จส้ินแล้ว จะต้องสังเกต

ผลงานท่ีหรือช้ินงานท่ีได้จากการปฏิบัติด้วย โดยครูต้องก าหนดรายการคุณลักษณะท่ีต้องการ

สังเกตใหค้รอบคลุมทั้งกระบวนการ และผลงาน รวมทั้งคุณลกัษณะดา้นจิตพิสัยไวล่้วงหนา้ก่อนท า

การวดั แลว้ใชเ้คร่ืองมือประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือ มาตรประมาณค่า (Rating 

Scale) ประกอบการสังเกต  

3. ประเมินจำกกระบวนกำร (Process) การปฏิบติังานบางอย่างไม่สามารถแยก

กระบวนการปฏิบติักบัผลงานออกจากกนัได ้เน่ืองจากเม่ือส้ินสุดกระบวนการปฏิบติัไม่มีผลงาน

ปรากฏออกมาให้มองเห็นเป็น รูปร่างช้ินงาน แต่ผลงานจะเกิดข้ึนในขณะท่ีก าลงัปฏิบติัอยู ่เช่น การ

ขบัร้อง การฟ้อนร า การเล่นกีฬา การพูด การอ่าน เป็นตน้   วิธีการประเมินผลการปฏิบติัลกัษณะน้ี 

จึงตอ้งสังเกตผลงานในขณะท่ีผูเ้รียนก าลงัปฏิบติั นัน่คือ สังเกตกระบวนการและผลงานไปพร้อม ๆ 
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กนั ตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส้ินสุดกระบวนการปฏิบติั โดยผูป้ระเมินตอ้งก าหนดรายการปฏิบติัให้

ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติ รวมทั้งคุณลักษณะด้านจิตพิสัย แล้วใช้เคร่ืองมือประเภท  แบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือ มาตรประมาณค่า  (Rating Scale) ประกอบการสั งเกต

เช่นเดียวกบัการประเมินทั้ง 2 ลกัษณะขา้งตน้ แต่ต่างกนัตรงท่ีสังเกตในขณะท่ีก าลงัปฏิบติัเท่านั้น 

สรุป  รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ปฏิบติัการประเมินผลพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีอยู่

ในรูปของการกระท าท่ีแสดงออกมาให้ครูสามารถสังเกตโดยเน้นท่ีการลงมือปฏิบติั มากกว่าการ

ตรวจสอบดา้นความรู้การวดัผลการปฏิบติั เป็นการวดัท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากการวดัคุณลกัษณะ 

ดา้นความรู้ และดา้นจิตใจ ผูท่ี้จะท าการวดัตอ้งเขา้ใจลกัษณะและธรรมชาติของการวดัการปฏิบติัใน

รูปแบบต่าง  ๆ  เช่น  การวดัผลการปฏิบติัสามารถวดัไดท้ั้งรายบุคคลและกลุ่ม  วิธีการวดัผลการ

ปฏิบติัจะแตกต่างกนัออกไปตามงานท่ีมอบหมายให้ท า   การวดัผลการปฏิบติั บางงานสามารถวดั

กระบวนการ และผลงาน  ตอ้งข้ึนอยูก่บัมีรูปแบบการวดัปฏิบติัสามารถจ าแนกตามระดบัความเป็น

จริงของสถานการณ์การปฏิบติัตั้งแต่ระดบัความจริงต ่า สุด จนถึงระดบัความเป็นจริงสูงสุด ได้ 4 

ประเภท คือ  1. การวดัการปฏิบติัดว้ยการให้เขียนตอบ  2. การวดัการปฏิบติัเชิงจ าแนก    3. การวดั

การปฏิบัติด้วยสถานการณ์จ าลอง   4. การวดัการปฏิบัติด้วยตัวอย่างงาน   ต้องสอดคล้องกับ

ลกัษณะของการประเมินผลการปฏิบติั   การประเมินผลดา้นการปฏิบติั แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ      

การประเมินจากผลงาน    การประเมินจากกระบวนการและผลงาน    และการประเมินจาก

กระบวนการ   ดงันั้นรูปแบบการปฏิบติัของผูว้จิยัมีลกัษณะดงัน้ี 

1. เนน้การลงมือปฏิบติัมากกวา่ความรู้ 

2. การวดัผลการปฏิบติัสามารถวดัไดท้ั้งรายบุคคลและกลุ่ม 

3. การวดัการปฏิบติัดว้ยตวัอยา่งงาน 

4. การประเมินจากกระบวนการและผลงาน 
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ในการประเมินผลการเรียนรู้ปฏิบติัมีหลายแบบ  คือ  1.)  แบบส ารวจรายการ โดยจดัเป็น

รูปแบบมาตราประมาณค่า  แบบจดัอนัดบั   2.)  แบบบนัทึก  ในการสังเกตพฤติกรรม  ส าหรับการ

วจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองมือในการวดัทกัษะปฏิบติัเป็นแบบประมาณค่า 

 จากการศึกษาการเรียนการสอนทางนาฏศิลป์ทั้ งประวติัความเป็นมานาฏศิลป์  การ
เคล่ือนไหวร่างกาย  การใช้พื้นท่ีบนเวที   และการจดัการศึกษางานวิจยัในประเทศ  งานวิจัย
ต่างประเทศ  พบวา่  งานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบันาฏศิลป์  เช่น  ชุติกาญจน์ รุ่งเรือง. (2552   :  
71  ). การเปรียบเทียบความรู้ ทกัษะปฏิบติั และความคิดสร้างสรรค์วิชานาฏศิลป์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบัการจดัการเรียนรู้
แบบปกติ    ภาค เรียน ท่ี  1   ปี การศึกษา  2549 โรงเรียนวัดโคกโพ ธ์ิ  อ าเภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ผลการวจิยัสรุปไดว้า่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มีความคิดสร้างสรรค์สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     มาลา  โพธิสว่าง  (2552   :   บทคดัย่อ  )  การพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กลุ่มสาระ
ศิลปะ  สาระนาฏศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบ้านหนองจนัทน์  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหนองคาย  เขต  3  ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา  2548  ผลวิจยัพบสรุปได้ว่า  ความคิด
สร้างสรรค์หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียน  อย่างมีนัยส าคญัท่ี  .01 และ  มธุรส  วงศ์อ าไพ  
(2553  :  79)  การเปรียบเทียบความรู้  ทกัษะปฏิบติั  และความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ระหว่างการจดัการเรียนรู้โมเดลซิปปากบัการจดัการเรียนรู้ปกติ  
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  2  (วดัช้างใหญ่)  อ าเภอบางไทร  จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่  คะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรคท์างนาฏศิลป์หลงัเรียน
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โมเดลซิปปาสูงกวา่ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 ผูว้จิยัจึงมีแนวทางการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคเ์กิดข้ึนจากการพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานนาฏศิลป์ไทยไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จนั้น  จะตอ้งอาศยัการจดัการเรียนรู้การสร้าง
งานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ท่ีมีสูตรแห่งความส าเร็จในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์  คือ  5I  จาก
แนวคิดของอาจารยพ์ีรพงศ ์ เสนไสย  ไดก้ล่าวไว ้ คือ  (พีรพงศ ์ เสนไสย , 2546  :  37) 

1. Information   คน้ควา้  แสวงหา  ศึกษาขอ้มูล  ทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีก าลงัจะ
สร้าง 
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2. Inspiration   แรงบนัดาลใจ  เร่ืองใกลต้วั  รัก  ใส่ใจ  มีความรู้สึก  สะเทือนใจในส่ิง
นั้นๆ 

3. Imagination   จินตนาการ  คิดฝัน  เพอ้หา  ร าลึก  หลุดเขา้ไปในห้วงลึกของส่ิง ๆ 
นั้น 

4. Innovation   ความคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรากฏมาก่อน  ต่ืนตาต่ืนใจ  น่าสัมผสั  
ชวนใหติ้ดตาม  ชวนใหพู้ดถึง  น่าท่ึง  เป็นส่ิงอศัจรรยใ์จ 

5. Intention   ความตั้งใจจริง  มุมานะ  ตั้ งมัน่  สมาธิ   (พีรพงศ์  เสนไสย , 2546  :  
37) 

ผูว้ิจ ัยจึงได้น าสูตรความส าเร็จในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์  มาจดัการเรียนการรู้
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์งาน
นาฏศิลป์ส าหรับนกัเรียนได ้   คือ 

1. Information   คน้ควา้  แสวงหา  ศึกษาขอ้มูล  คน้พบความจริงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานท่ีก าลงัจะสร้างซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของการอธิบายพร้อมกบัใบความรู้     

2. Inspiration    ค้นพบปัญหาแรงบนัดาลใจ  เร่ืองใกล้ตวั  รัก  ใส่ใจ  มีความรู้สึก  
สะเทือนใจในส่ิงนั้นๆซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของการใช้ส่ือนวตักรรมเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการท า 
ใบงาน   

3. Imagination    ตั้ งสมมุติฐานจินตนาการ  คิดฝัน  เพ้อหา  ร าลึก  หลุดเข้าไปใน 
หว้งลึกของส่ิง ๆ นั้นซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นและทกัษะปฏิบติั    

4. Innovation    ความคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรากฏมาก่อน  ต่ืนตาต่ืนใจ  น่าสัมผสั  
ชวนให้ติดตาม  ชวนให้พูดถึง  น่าท่ึง  เป็นส่ิงอศัจรรยใ์จ  จาการคน้พบค าตอบเป็นรูปแบบของการ
ระดมสมอง    

5. Intention   ความตั้งใจจริงมุมานะ  ตั้งมัน่  สมาธิ   ในการยอมรับผลจากการคน้พบ
ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบการทบทวนแบบฝึกหดัและทกัษะปฏิบติัจนบรรลุผลส าเร็จ 

จากสูตรความส าเร็จในการสร้างสรรคง์านนาฏยศิลป์   จึงเกิดการจดัการเรียนรู้ตามแบบ
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ตามกระบวนการขั้นตอน  5  ขั้น  ผูว้ิจยัหวงัวา่ผูเ้รียนจะสามารถสร้างสรรคผ์ลงาน
นาฏศิลป์สร้างสรรคต์ามขั้นตอนจนประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งไว ้
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2.2. ทฤษฏีกำรสร้ำงงำนนำฏศิลป์  ทฤษฏีควำมคิดสร้ำงสรรค์   และกำรวดัควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ทฤษฏีกำรสร้ำงงำนนำฏศิลป์ 
 นายนราพงษ์  จรัสศรี  (2548:2-3)   นาฏศิลป์เป็นศิลปะท่ีเก่าแก่ชนิดหน่ึงของโลกในยุค
ก่อนประวติัศาสตร์  นาฏศิลป์ถือเป็นการแสดงออก  (Express)  ของอารมณ์ความรู้สึก  (Feeling)  ท่ี
แสดงออกมาในกิจกรรมมนุษย ์ บรรพบุรุษมนุษยใ์นอดีตกาลเคยลอกเลียนท่าทางของสัตว ์ และ
ธรรมชาติ  จดัเป็นการแสดงข้ึนเพื่อเป็นการเอาใจหรือแสดงความเคารพต่ออ านาจทางธรรมชาติท่ี
มนุษยไ์ม่สามารถจะหาค าตอบได้ในสมยันั้น  นาฏศิลป์มกัจะเก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย ์ เขตแดนพื้นท่ี  สงคราม  ภูตผีปีศาจ  ซ่ึงจะน าพาไปสู่การพฒันาการทางดา้นนาฏศิลป์ของ
ตวัเอง  จนหล่อหลอมออกมาเป็นอารยธรรม 
  สถาพร  สนทอง  (2529 : 74-76) นาฏศิลป์เป็นศิลปะการร่ายร าท่ีแสดงออกดว้ยลีลา
การเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  โดยอาศยัการฝึกฝนจนเกิดความช านาญและประกอบดว้ย  
สุนทรียศาสตร์   และความคิดสร้างสรรค ์ สามารถโนม้นา้วใหผู้ช้มเกิดอารมณ์คลอ้ยตาม 
  สุรพล  วิรุฬรักษ ์ (2547 : 225)  นาฏยประดิษฐ ์ หมายถึง  การคิด  การออกแบบ  และ
การสร้างสรรค ์ แนวคิดรูปแบบกลวิธีของนาฏศิลป์ชุดหน่ึง  ท่ีแสดงโดยผูแ้สดงคนเดียวหรือหลาย
คนทั้งน้ีรวมถึงการปรับปรุงผลงานในอดีต  นาฏยประดิษฐ์จึงเป็นการท างานท่ีครอบคลุมปรัชญา  
เน้ือหา  ความหมาย  ท่าร า  ท่าเต้น  การแปรแถว  การตั้ งซุ้ม  การแสดงเด่ียว  การแสดงหมู่                  
การก าหนด  ดนตรี  เพลง  เคร่ืองแต่งกาย  ฉาก  และส่วนประกอบอ่ืน ๆ  ท่ีส าคญัในการท าให้
นาฏศิลป์ชุดหน่ึงสมบูรณ์ตามท่ีตั้งใจไว ้ แต่ในท่ีน้ีขอเสนอค าใหม่วา่  นกันาฏยประดิษฐ ์ ซ่ึงตรงกบั
ภาษาองักฤษวา่  Choreographer  จึงไดก้ าหนดนาฏยประดิษฐเ์ป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. การคิดใหมี้นาฏยศิลป์ 
2. การก าหนดความคิดหลกั 
3. การประมวลขอ้มูล 
4. การก าหนดขอบเขต 
5. การก าหนดรูปแบบ 
6. การก าหนดองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  
7. การออกแบบนาฏยศิลป์ 

  พิเชษ  กลั่นช่ืน  (2550 : 20)  ศิลปะเป็นเร่ืองการฝึกฝน  และสร้างสรรค์  ไม่ใช่การ
ท่องจ า  และตายใจ 



57 

 

 สรุปไดว้่า  ทฤษฏีการสร้างงานนาฏศิลป์  เกิดจากการเลียบแบบสัตว ์ ธรรมชาติ  และส่ิงท่ี
มองไม่เห็น  เป็นการแสดงข้ึนเพื่อเป็นการเอาใจและการเคารพบูชาส่ิงท่ีมองไม่เห็น  ทั้งหมดน้ีได้
หล่อหลอมความเป็นอารยธรรมในพื้นท่ีต่าง ๆ  ผสมผสานแนวความคิดทางปรัชญา  และ
ประวติัศาสตร์ ดงันั้น นาฏศิลป์จึงเป็นการร่ายร า  การฝึกฝน  การเคล่ือนไหวของร่างกาย  และ
ความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ   
 ทฤษฎคีวำมคิดสร้ำงสรรค์ 
  Davis (1983) ได้รวบรวมแนวคิดเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยาท่ีได้
กล่าวถึง ทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค ์โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆได ้4 กลุ่ม คือ  
   1. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคเ์ชิงจิตวิเคราะห์ นกัจิตวิทยาทางจิตวิเคราะห์หลาย
คนเช่น Freud และ Kris ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการเกิดความคิดสร้างสรรคว์า่ ความคิดสร้างสรรค์
เป็นผลมาจากความขดัแยง้ภายในจิตใตส้ านึกระหว่างแรงขบัทาง เพศ (Libido) กบัความรู้สึกผิด
ชอบทางสังคม  (Social Conscience) ส่วน Kubie  และ Rugg ซ่ึงเป็นนกัจิตวิเคราะห์แนวใหม่กล่าว
ว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเกิดข้ึน ระหว่างการรู้สติกบัจิตใตส้ านึกซ่ึงอยู่ในขอบเขตของจิตส่วนท่ี
เรียกวา่จิต ก่อนส านึก 
   2. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม  นักจิตวิทยากลุ่ม น้ี มี
แนวความคิดเก่ียวกับเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็น  พฤติกรรมท่ีเกิดการเรียนรู้ โดยเน้นท่ี
ความส าคญัของการเสริมแรงการตอบสนองท่ีถูกตอ้งกบัส่ิงเร้าเฉพาะ หรือสถานการณ์ นอกจากน้ี
ยงัไดเ้นน้ความสัมพนัธ์ทางปัญญา คือการโยงความสัมพนัธ์จากส่ิงเร้าหน่ึงไปยงัส่ิงต่าง ๆท าใหเ้กิด
ความคิดใหม่หรือส่ิงใหม่เกิดข้ึน 
   3. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคเ์ชิงมนุษยนิยม นกัจิตวิทยาในกลุ่มน้ีมีแนวคิดว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีมนุษยมี์ติดตวัมาแต่ก าเนิด ผูท่ี้สามารถน าความคิดสร้างสรรค์ออกมา
ใช้ได้คือผูท่ี้มีสัจจการแห่งตน คือ รู้จกัตนเอง พอใจตนเองและใช้ตนเองเต็มตามศกัยภาพของตน 
มนุษยจ์ะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนออกมาได้อย่างเต็มท่ีนั้นข้ึนอยู่ กบัการสร้าง
สภาวะหรือบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวย ไดก้ล่าวถึงบรรยากาศท่ีส าคญัในการสร้างสรรคว์า่ประกอบดว้ย
ความปลอดภยัในเชิง จิตวิทยา ความมัน่คงของจิตใจ ความปรารถนาท่ีจะเล่นกบัความคิดและการ
เปิดกวา้งท่ีจะรับประสบการณ์ใหม่ 
   4. ทฤษฎี AUTA ทฤษฏีน้ีเป็นรูปแบบของการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้
เกิดข้ึนในตวับุคคล โดยมีแนวคิดวา่ความคิดสร้างสรรคน์ั้นมีอยูใ่นมนุษยทุ์กคนและสามารถพฒันา
ให ้สูงข้ึนไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรคต์ามรูปแบบ AUTA ประกอบดว้ย 
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    4.1 การตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงความส าคญัของความคิด
สร้างสรรคท่ี์มีต่อตนเอง สังคม ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตและตระหนกัถึงความคิดสร้างสรรคท่ี์มีอยู่
ในตนเองดว้ย 
    4.2 ความเขา้ใจ (Understanding) คือ มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงใน
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์
    4.3 เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรู้เทคนิควิธีในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรคท์ั้งท่ีเป็นเทคนิคส่วนบุคคลและเทคนิคท่ีเป็นมาตรฐาน 
    4.4 การตระหนักในความจริงของส่ิงต่างๆ (Actualization) คือ การรู้จกั
หรือตระหนกัในตนเอง พอใจในตนเอง และพยายามใช้ตนเองและพยายามใชต้นเองเต็มศกัยภาพ 
รวมทั้งการเปิดกวา้งรับประสบการณ์ต่างๆ โดยมีการปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสม การตระหนักถึง
เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั การผลิตผลงานดว้ยตนเอง และมีความคิดท่ียดืหยุน่เขา้กบัทุกรูปแบบของชีวติ 
 จาก ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ดงักล่าว จะเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นทกัษะท่ีมีอยู่ใน
บุคคลทุกคน และสามารถท่ีจะพฒันาให้สูงข้ึนไดโ้ดยอาศยักระบวนการเรียนรู้และการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนในบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองลักษณะของความคิด
สร้างสรรค ์
  บรรพต พรประเสริฐ; 2538 ได้จ  าแนกองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ว่ามี
องค์ประกอบ   3    ดา้นคือ    1. ความคล่องแคล่ว (Fluency)    2. ความยืดหยุน่ (Flexibility)  3. คิด
ริเร่ิม(Originality) ความคิดสร้างสรรค์มีลกัษณะท่ีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะไดแ้ก่    ลกัษณะท่ี 1 
เป็นกระบวนการคิดสามารถแตกความคิดเดิมไปสู่ความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซ ้ ากบัใคร ลกัษณะท่ี 2 
เป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองเกิดความรู้สึกพอใจและเช่ือมัน่ในตนเอง และ
ลกัษณะ ท่ี 3   เป็นผลงานท่ีเกิดจากความคิดแปลกใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น โดยท่ีทุก
คนสามารถสร้างสรรคไ์ด ้กบัใหผู้อ่ื้นยอมรับวา่มีประโยชน์เป็นของแปลกใหม่ ตลอดจนสามารถวดั
และประเมินผลของคุณค่าผลผลิตได ้
  กิลฟอร์ด (Guilford) เสนอความคิดวา่ ความสามารถทางสมองซ่ึงเกิดจาการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขขององคป์ระกอบ 3 มิติ (Three Dimensional Model) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
    มิติท่ี 1 ด้านเน้ือหา (Contents) หมายถึงวตัถุ/ข้อมูลต่าง ๆท่ีรับรู้และใช้
เป็นส่ือให้เกิดความคิด มีอยู่ 5 ชนิด คือ เน้ือหาท่ีเป็นรูปภาพ (Figural contents) เน้ือหาท่ีเป็นเสียง 
(Auditory contents) เน้ือหาท่ีเป็นสัญลักษณ์ (Symbolic Contents) เน้ือหาท่ีเป็นภาษา (Semantic 
Contents) และเน้ือหาท่ีเป็นพฤติกรรม (Behavior Contents) 
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    มิติท่ี 2 ด้านปฏิบัติการ (Operation)หมายถึง   วิธีการ/กระบวนการคิด           
ต่าง ๆท่ีสร้างข้ึนมา ประกอบด้วยความสามารถ 5 ชนิด คือ การรับรู้  และการเขา้ใจ  (Cognition)   
การจ า (Memory)   การคิดแบบอเนกมยั  (Divergent thinking)   และการประเมินค่า  (Evaluation) 
    มิติท่ี 3 ด้านผลผลิต (Products) หมายถึงความสามารถท่ีเกิดข้ึนจากการ
ผสมผสานมิติดา้นเน้ือหาและดา้นปฏิบติั การเขา้ดว้ยกนั เป็นผลผลิตท่ีเกิดจากการรับรู้ วตัถุ/ขอ้มูล 
แลว้เกิดวธีิการคิด/กระบวนการคิด ซ่ึงท าใหเ้กิดผลของการผสมผสานในรูปแบบ 6 ชนิด คือ หน่วย 
(Units) จ าพวก (classes) ความสัมพนัธ์ (Relations) ระบบ (System) การแปลงรูป (Transformation) 
และการประยุกต ์(Implication)  การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ทคนิคการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพฒันาการความคิดสร้างสรรค์นั้น ครูควรท่ีจะน าเทคนิควิธีการ      
ต่าง ๆ มากระตุ้นให้เกิดนิสัยและเจตคติในทางสร้างสรรค์แก่ผูเ้รียน ด้วยการหาแนวทางท่ีจะ
ส่งเสริมความคิดใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้
 สรุปได้ว่า  ความคิดสร้างสรรค์  เกิดจากปรัชญา  จิตวิทยา  มานุษยวิทยา  และเชิง
พฤติกรรม  ทางดา้นความคิดเป็นการเรียนรู้จากความคิดเดิมมาผสมผสานกบัความคิดใหม่ ท าให้
เกิดการจดัความคิดอยา่งเป็นระบบมากยิง่ข้ึน 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ มีผูใ้ห้ความหมายของความคิดสร้างสรรคไ์วอ้ยา่ง

หลากหลาย ดงัต่อไปน้ี 
Guilford (อ้างในกรมวิชาการ , 2534 : 2) กล่าวว่า  ความคิดส ร้างสรรค์ เป็น

ความสามารถทางสมองท่ีจะคิดไดห้ลายทิศหลายทางหรือแบบอเนกนยัและความคิดสร้างสรรคใ์น
ความน้ีประกอบด้วยความคล่องตัวในการคิด ความคิดยืดหยุ่น และความคิดท่ีเป็นของตนเอง
โดยเฉพาะคนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวเป็นคนกลา้คิด ไม่กลวัถูกวิพากษ์วิจารณ์และมีอิสระในการคิด
ดว้ย  

นอกจากน้ี Torrance (อา้งในกรมวิชาการ, 2544 : 2) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค์
เป็นการรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดท่ีผ่านมา เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ ความคิดใหม่ หรือผลิตผล
ใหม่ 

De    Bono (1982 อา้งในวนิช สุธารัตน์ , 2547 : 63) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์  
หมายถึง  ความสามารถในการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ท่ีจะน ามาใช้
แกปั้ญหาไดห้ลายๆ แนวคิด และน าแนวคิดเหล่าน้ีพฒันาต่อเพื่อให้สามารถใช้แกปั้ญหาท่ีตอ้งการ
ได ้ 
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สมศัก ด์ิ   ภู่ วิภาดาวรรธน์  (2544 : 2) กล่าวเส ริมว่า  ความคิดส ร้างสรรค์มี
ความหมาย  2 ประการ ความหมายแรก หมายถึงเร่ืองท่ีสลบัซบัซ้อน ยากแก่การให้ค  าจ  ากดัความท่ี
แน่นอนตายตวั ส าหรับความหมายท่ีสอง ถ้าพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงผลงาน  (Product) 
ผลงานนั้นตอ้งเป็นงานท่ีแปลกใหม่ มีคุณค่าและเป็นท่ียอมรับ ถา้พิจารณาความคิดสร้างสรรค์ใน
เชิงกระบวนการ (Process) กระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นการเช่ือมโยงสัมพันธ์ส่ิงของหรือ
ความคิดท่ีมีความแตกต่างกนัมากเขา้ดว้ยกนั ถา้พิจารณาความคิดสร้างสรรค์เชิงบุคคล บุคคลนั้น
จะตอ้งเป็นคนท่ีมีความแปลกเป็นตวัของตวัเอง (Originality) เป็นผูท่ี้คิดคล่อง (Fluency) คิดยดืหยุน่ 
(Flexibility) และสามารถใหร้ายละเอียด (Elaboration) ในความคิดนั้นได ้ 

วนิช  สุธารัตน์ (2547 : 69) ไดก้ล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดท่ีเกิดจาก
สมองซีกขวาเช่นเดียวกบัการจินตนาการและสหัชญาณ ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดท่ีเกิดข้ึน
โดยอาศยัจินตนาการเป็นพื้นฐานอนัส าคญั หากบุคคลขาดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ย่อม
เกิดข้ึนไม่ไดค้วามคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากความคิดของบุคคลอ่ืนๆ 
โดยอาศยัพื้นฐานจากประสบการณ์เดิมคือ ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร บุคคลใช้ทั้งประสบการณ์เดิม
และปัญญาในการจดัส่ิงต่างๆ ข้ึนเป็นรูปแบบใหม่ ท าใหเ้กิดส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ 

สรุปไดว้า่  ความคิดสร้างสรรคห์มายถึง ความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิง
ต่างๆ โดยมีส่ิงเร้าเป็นตวักระตุน้ท าให้เกิดความคิดใหม่ต่อเน่ืองกนัไป และความคิดสร้างสรรค์น้ี
ประกอบดว้ยความคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุน่และความคิดท่ีเป็นของตนเองโดยเฉพาะหรือ
ความคิดริเร่ิม 

องค์ประกอบของควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ตามแนวคิดของ  Guilford ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดได้

กวา้งไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่าลกัษณะการคิดอเนกนัย หรือการคิดแบบกระจาย (Divergent 
Thinking) ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะของความคิด 4 อย่าง คือ คิดคล่อง คิดยืดหยุน่ คิดริเร่ิม และคิด
ละเอียดลออ  สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรธน์ (2544 : 26 - 27) ลกัษณะการคิดดงักล่าวมีผูใ้ห้ความหมายไว้
ดงัน้ี 

ควำมคิดคล่อง (Fluent Thinking) 
อุษณีย ์โพธิสุข (2545 : 70) กล่าวว่า คิดคล่อง เป็นคุณลกัษณะเชิงปริมาณ ซ่ึงสุวิทย์ มูลค า 

(2547 : 19) กล่าววา่ ความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อส่ิงเร้าให้ไดม้าก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้หรือสามารถคิดหาค าตอบท่ีเด่นชดัและตรงประเด็นมากท่ีสุด ซ่ึงจะนบัปริมาณ
ความคิดท่ีไม่ซ ้ ากนัในเร่ืองเดียวกนั ส าหรับ อารี พนัธ์มณี (2546 : 38) ไดก้ล่าวว่า ความคิดคล่อง 
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หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไม่ซ ้ ากนั ในเร่ืองเดียวกนั นอกจากน้ี วนิช สุธารัตน์ (2547 : 166 - 167) 
กล่าววา่ คิดคล่องแคล่ว หมายถึง ความคิดต่างๆ ท่ีมีลกัษณะของการแกปั้ญหาท่ีไดค้  าตอบไม่ซ ้ ากนั 
โดยการพิจารณาจาก ปริมาณ หรือจ านวนของค าตอบหรือขอ้คิดเห็น ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดงัน้ี  

1. การพูดคล้อง (Word Fluency) เป็นความสามารถในการเลือกค ามาใช้ได้อย่าง
เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ   

2. ความคิดเช่ือมโยงกัน  (Associational Fluency) เป็นความสามารถในการคิดหา
ถ้อยค าท่ีเหมือนกันหรือคล้ายกันหรือมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันได้มากท่ีสุดภายในเวลาท่ี
ก าหนดให ้

3. การแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว  (Expressional Fluency) เป็นการใช้ภาษาใน
ลกัษณะของวลีหรือประโยค มีความสามารถน าค ามาเรียงกนัอยา่งรวดเร็ว เพื่อสร้างเป็นประโยคท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ความคิดคล่องแคล่ว   (Ideational Fluency) เป็นความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
หรือหาทางออกดา้นต่าง ๆ ไดม้ากท่ีสุดในเวลาท่ีก าหนดให ้

สรุปได้ว่า ความคิด หมายถึง การคน้หาค าตอบท่ีไม่ซ ้ ากันโดยได้จากการคิดในเวลาอนั
จ ากดั มีประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา เพราะในการแกปั้ญหาจะตอ้งแสวงหาค าตอบ หรือวิธีการแกไ้ข
หลายวธีิ 

ควำมคิดยืดหยุ่น (Flexible Thinking) 
อุษณีย์ โพธิสุข  (2545 : 70) กล่าวว่า ความคิดยืดหยุ่น  เป็นคุณลักษณะเชิงทิศทาง ซ่ึง                  

ศิริกาญจ ์โกสุมภ์ และดารณี  ค าวจันงั (2544 : 77) กล่าวว่า ความคิดยืดหยุน่ หมายถึงประเภทหรือ
แบบแผนความคิดท่ีสามารถคิดไดห้ลายทิศทาง การใชว้ิธีการหลาย ๆ อยา่งท่ีแตกต่างกนัมาจดัเป็น
ความคิดให้มีหลายทิศหลายทางแตกต่างกันออกไป ขณะท่ี สุวิทย์ มูลค า (2547 : 20) กล่าวว่า 
ความคิดยดืหยุน่ หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพของความคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ เนน้ใน
เร่ืองของปริมาณท่ีเป็นประเภทใหญ่ ๆ ของความคิดแบบคล่องแคล่วเป็นตวัเสริมและเพิ่มคุณภาพ
ของความคิดคล่องแคล่วให้มากข้ึน ด้วยการจดัเป็นหมวดหมู่และมีหลกัเกณฑ์ยิ่งข้ึน ในท านอง
เดียวกนั   อารี พนัธ์มณี (2546 : 40) ซ่ึงกล่าวว่า ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ประเภทหรือแบบของ
ความคิด ประกอบดว้ย 

1. ความยืดหยุ่นท่ีเกิดข้ึนทันที  (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถท่ีจะ
พยายามคิดใหห้ลายประเภทอยา่งอิสระ 
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2.ความยืดหยุ่นท่ีสามารถปรับตัวได้ (Adaptive Flexibility) ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการ
แกปั้ญหาคนท่ีมีความคิดยดืหยุน่จะคิดไดไ้ม่ซ ้ ากนั 

สรุปไดว้า่ คิดยืดหยุน่ หมายถึง ความสามารถท่ีเกิดจากการคิดไดห้ลายทิศทาง โดยการจดั
ให้เป็นหมวดหมู่อย่างมีหลกัเกณฑ์ ซ่ึงความคิดยืดหยุ่นเป็นตวัเสริมและเพิ่มคุณภาพของความคิด
คล่อง 

ควำมคิดริเร่ิม (Original Thinking) 
ดดัแปลงและประยุกตใ์ห้เกิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน ซ่ึง อารี พนัธ์มณี (2546 : 36) กล่าวเพิ่มเติมว่า

ความคิดริเร่ิม นอกจากจะเป็นความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิดธรรมดาแลว้ ยงัเป็นความคิด
ท่ีมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมดว้ย นอกจากน้ี  อุษณีย ์  โพธิสุข  (2545 : 71) กล่าวว่า ความคิด
ริเร่ิมเป็นความคิดท่ีคนทัว่ไปมกัมองวา่เป็นความส าคญัท่ีโดดเด่นท่ีสุดของความคิดสร้างสรรค ์จน
เขา้ใจว่าความคิดสร้างสรรค์มีแต่ความแปลกใหม่เท่านั้น ซ่ึงความคิดริเร่ิมยงัรวมไปถึงความกล้า
แสดงออกนอกกรอบท่ีวางไวด้ว้ย 

สรุปได้ว่า ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิด
ธรรมดา เป็นความกลา้แสดงออกนอกกรอบท่ีวางไว ้แลว้ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ควำมคิดละเอยีดลออ (Elaborative Thinking) 
อุษณีย ์ โพธิสุข (2545 : 71) กล่าวว่า คิดละเอียดลออ เป็นกระบวนการถกัทอสายใยแห่ง

ความคิดเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีจะขยายส่ิงท่ีมีอยู่ให้ดีข้ึน มีความละเอียดลออมากข้ึน 
เป็นความสามารถท่ีมองเห็นในส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่เห็น ส าหรับ วนิช สุธารัตน์ (2547 : 169) กล่าวว่า 
ความคิดละเอียดลออ เป็นความคิดประณีตพิถีพิถนัในลกัษณะของการตกแต่งรายละเอียด เพื่อท าให้
ผลผลิตทางดา้นความคิดสร้างสรรคส์มบูรณ์ รวมไปถึงการสังเกตในส่ิงท่ีบุคคลอ่ืนมองไม่เห็นหรือ
เป็นการมองเห็นองค์ประกอบย่อย ๆ ขององค์ประกอบรวมท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกันโดย
ตลอด ซ่ึง สุวิทย  ์ มูลค า (2547 : 20) กล่าวว่า ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการ
มองเห็นรายละเอียดในส่ิงท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็นและยงัรวมถึงการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงต่าง ๆ อย่างมี
ความหมาย ขณะท่ี อารี พนัธ์มณี (2546 : 41) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่
ประกอบดว้ยส่ิงแปลกใหม่แต่เพียงอยา่งเดียว แต่ในความแปลกความใหม่และความพิเศษนั้นจะตอ้ง
ตระหนกัถึงความส าเร็จอยา่งสร้างสรรคด์ว้ย 

สรุปไดว้่า คิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดต่างๆ แล้ว
น ามาเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนได้อย่างมีความหมาย ก่อให้เกิดความส าเร็จได้อย่างสร้างสรรค ์ 
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ดงันั้นองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยลักษณะของความคิดคล่อง  ความคิด
ยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ 

พฒันำกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

พฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก  จะมีแบบแผนแตกต่างไปจากพฒันาการดา้น
อ่ืนๆ  ซ่ึงสามารถพฒันาไดม้ากกวา่วยัผูใ้หญ่ และจากแนวความคิดท่ีวา่ความคิดสร้างสรรคส่์งเสริม
ให้พฒันาได้  จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาถึงพฒันาการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้เจริญต่อเน่ืองถึงวยัผูใ้หญ่ต่อไป  Torrance (1962 : 84-
103) ไดส้รุปลกัษณะพฒันาการความคิดสร้างสรรคจ์ากการศึกษาของ Ligon ไวด้งัน้ี 

เด็กวยัทำรก  วยัก่อนเรียน  (อำยุ 0-6 ปี) 

ในช่วงอาย ุ0 – 2 ปี  เด็กเร่ิมมีพฒันาการจินตนาการ  ในช่วงขวบแรก เด็กตอ้งการรู้
เร่ืองต่างๆ พยายามเลียนแบบเสียงและจงัหวะ เม่ืออายุ 2 ขวบ เด็กตอ้งการให้มีอะไรพิเศษเกิดข้ึน 
เด็กกระตือรือร้นท่ีจะสัมผสั ชิม และดูทุกส่ิงทุกอย่าง เด็กมีความอยากรู้อยากเห็น แต่วิธีการ
แสดงออกนั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน 

อาย ุ2 – 4 ปี  เด็กเรียนรู้เก่ียวกบัโลกโดยประสบการณ์ตรง  และท าส่ิงนั้นๆ ซ ้ าโดย
การเล่นท่ีใช้จินตนาการ เด็กต่ืนตวักบัส่ิงแปลกใหม่ตามธรรมชาติ ช่วงความสนใจของเด็กจะสั้ น 
โดยเปล่ียนจากการเล่นอย่างหน่ึงไปอีกอย่างหน่ึงเสมอ  เด็กเร่ิมพฒันาความรู้สึกเป็นตวัของตวัเอง 
เด็กวยัน้ีมกัท าในส่ิงท่ีเกินความสามารถของตนเอง ท าใหเ้กิดความรู้สึกโกรธและคบัขอ้งใจ 

อายุ 4 – 6 ปี  เด็กเร่ิมสนุกสนานกับการวางแผน การเล่น การท างาน เด็กเรียนรู้
บทบาทของผูใ้หญ่โดยการเล่นสมมุติ มีความอยากรู้อยากเห็นส่ิงท่ีเป็นจริงและถูกตอ้ง  เด็กสามารถ
เช่ือมโยงเหตุการณ์ต่างๆ แม้ว่าจะไม่เข้าใจเหตุผลนัก เด็กทดลองเล่นบทบาทต่างๆ โดยใช้
จินตนาการของเด็ก  ลกัษณะความคิดสร้างสรรคข์องเด็กวยัน้ีค่อนขา้งจะเป็นธรรมชาติท่ีปรากฏชดั 

เด็กวยัประถมศึกษำ  (อำยุระหว่ำง 6 – 12 ปี)  

อายุ 6 – 8 ปี  ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจะลดลงในระยะของการเรียนชั้ น
ประถมศึกษา 1 แต่เด็กวยัน้ีจะรักการเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นมากข้ึน  เอาแต่ใจตนเองใชต้วัเอง
เป็นศูนยก์ลาง ระยะน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีจะใชค้วามคิดสร้างสรรคผ์า่นบทเรียนนิทานหรือการอภิปราย  
ผูใ้หญ่ควรช่วยใหเ้ด็กไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเอง และคอยตอบค าถามต่างๆของเด็ก 

อายุ 8 – 10 ปี  เด็กวยัน้ีมีความคิดสร้างสรรคสู์งข้ึนและสามารถน าความคิดนั้นไป
ใช้ไดจ้ริงๆ เด็กมกัจะเลียนแบบวีรบุรุษ สามารถกระตุน้ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือทักษะอ่ืนๆ 
เพื่อช่วยเพื่อนฝูง เด็กสามารถท างานท่ียากข้ึน รู้จกัถามปัญหาท่ีซับซ้อนข้ึน รู้จกัคิดมากข้ึน มีความ
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กังวลใจในส่ิงท่ีตนเองท าไม่ได้รับความยุติธรรม เด็กวยัน้ีต้องการโอกาสท่ีจะได้แสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค ์ผูใ้หญ่ควรให้โอกาสน้ีแก่เด็ก พร้อมทั้งแสดงให้เด็กเห็นวา่ความคิดของแก่เป็น
ประโยชน์ แต่เด็กก็ตอ้งการค าแนะน าสนบัสนุนและปลอบโยนดว้ย เม่ือตอ้งท างานท่ียากมากๆ วยัน้ี
เป็นวยัท่ีเด็กควรเรียนรู้วา่ตนเองไม่สามารถท าทุกส่ิงทุกอยา่งได ้

อายุ 10 – 12 ปี  เด็กจะชอบอ่านหนังสือและอยู่น่ิงๆ ได้นานข้ึน สามารถอ่าน
หนังสือหรือใช้ความคิดไดที้ละนานๆ เป็นวยัท่ีมีพฒันาการดา้นศิลปะและดนตรีได้อย่างรวดเร็ว 
เด็กวยัน้ีมกัจะชอบลองท าทุกส่ิงทุกอยา่งดว้ยตนเอง มีความคิดท่ีละเอียดลึกซ้ึงถึงขอ้ปลีกยอ่ยต่างๆ
และมีความจ าดี สามารถแปลงหลกัเกณฑต่์างๆ ไดล้งความคิดเห็นประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ได ้ ถา้เป็นงาน
ท่ีทา้ทาย เด็กควรมีโอกาสได้แสดงความสามารถด้านต่างๆ ท่ีมีอยู่  ระยะน้ีเป็นเวลาท่ีควรส ารวจ
ปรีชาญาณในตวัเด็ก รวมทั้งเป็นเวลาท่ีสมควรกระตุน้ให้เด็กหดัท างานยากๆ และหดัตดัสินใจเด็ก
วยัน้ีจะมีความคิดสร้างสรรค์ลดลงบางช่วง  ซ่ึงอาจจะเป็นผลจากการเขา้สู่ระบบโรงเรียน เด็กตอ้ง
ท าตามกฎเกณฑท่ี์สังคมก าหนดขาดโอกาสแสดงความคิดเห็น (Torrance 1962 : 80) 

เด็กวยัมัธยมศึกษำ (อำยุ 13 – 18 ปี) 

อายุ 12 – 14 ปี  เด็กวยัน้ีจะเก่ียวข้องกับกิจกรรมมาก และยงัไม่มีการวางแผน
ส าหรับอนาคตของตนเอง รักสนุกไม่ค  านึงถึงเหตุผล เด็กท่ีมีพรสวรรค์จะมีการแสดงออกถึง
จินตนาการของตนเองในดา้นต่างๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี หรือเคร่ืองยนต ์เด็กจะเร่ิมต่อตา้นในระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ตอ้งการมีส่วนร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเอง กลุ่มเพื่อนจะมีความส าคญัต่อ
เด็กวยัน้ี เด็กมกัจะกลวัวา่เพื่อนฝงูไม่ยอมรับ ไม่ควรท าใหเ้ด็กแตกต่างไปจากกลุ่มเพื่อนๆ แต่ควรใช้
วธีิดึงกลุ่มเพื่อนๆ ไปในทางท่ีตอ้งการ ความฝึกให้เด็กรู้จกัสังเกตความตอ้งการของคนอ่ืนและรู้จกั
เคารพความเห็นของผูอ่ื้นดว้ย 

อายุ 14 – 16 ปี  ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงจะรักสนุกชอบผจญภยั เร่ิมสนใจอาชีพใน
อนาคตเด็กจะพฒันาการเร็วมากทางดา้นความสามารถและความสนใจ แต่ก็ยงัเปล่ียนแปลงไดง่้าย 
เด็กกงัวลเร่ืองการยอมรับของเพื่อนๆ และเร่ิมเรียนรู้ว่าปัญหาบางอย่างไม่สามารถหาค าตอบท่ี
แน่นอนได ้ผูใ้หญ่ควรช่วยให้เด็กไดมี้โอกาสคิดถึงความสามารถของตนเองและวธีิการน าไปใชใ้ห้
ประสบความส าเร็จในอาชีพการงาน ควรกระตุน้ให้เด็กทราบถึงความตอ้งการของสังคม ระยะน้ี
เป็นช่วงเวลาส าหรับฝึกฝนทกัษะในการคิดตอบปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

วยัหลงัมัธยมศึกษำ  (อำยุ 18 ขึน้ไป)  

จากการวิจยัพบวา่  ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องวยัน้ีจะลดลงเพราะสาเหตุหลายประการ
เช่น พัฒนาการของร่างกายไม่ต่อเน่ือง การท างานของต่อมต่างๆ เปล่ียนแปลงไป ร่างกายไม่
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แขง็แรง มีการเจบ็ป่วยตลอดจนความแตกต่างของสังคมและความกงัวลใจในงานและอาชีพ เป็นตน้ 
ดงันั้นพ่อแม่และครูควรจะจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดให้แก่เยาวชนดว้ยการจดักิจกรรมส่งเสริม
ทกัษะและความสนใจเก่ียวกบัสุนทรียภาพควรได้รับการส่งเสริม ตลอดจนส่งเสริมเยาวชนและ
เพื่ อนๆ ร่วมมือกันท างานมากกว่าการให้ มีการแข่งขัน  การทดสอบทางด้านความสนใจ 
ความสามารถ และทศันคติเก่ียวกบัชีวิตได้ประโยชน์มาก วยัน้ีสามารถแก้ปัญหา ซ่ึงตอ้งใช้การ
ประยุกตใ์นส่ิงท่ีไดเ้รียนไปแลว้มาแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ เด็กตอ้งการความช่วยเหลือให้คน้พบ
แนวทางท่ียนืหยดัอยูบ่นความเช่ือและตอ้งการฝึกหดัความคิดทางสังคม ผูใ้หญ่ควรช่วยเหลือให้เด็ก
ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ หากเด็กเกิดการขดัแยง้ข้ึน พลังทางอารมณ์ควรจะใช้ไปในทาง
สร้างสรรคม์ากกวา่ท าลาย 

กระบวนกำรของควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง วิธีการคิดหรือกระบวนการท างานของสมอง

อย่างมีขั้นตอนตลอดจนการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ส าเร็จ ซ่ึงเป็นกระบวนการแก้ปัญหาทาง
วทิยาศาสตร์ มีหลายแนวความคิด ดงัน้ี 

Wallas (อ้างในวนิช สุธารัตน์ , 2547 : 228) ได้อธิบายกระบวนการคิดสร้างสรรค์ไว้ 4 
ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การเตรียมตวั ( Preparation) เป็นขั้นตอนของการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหา การท าความเขา้ใจกบัปัญหา รวมทั้งความพยายามเบ้ืองตน้เพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหา
ท่ีก าลงัเผชิญอยู ่

ขั้นท่ี 2 การครุ่นคิด หรือการฟักตวั (Incubation) เป็นระยะท่ีขอ้มูลทั้งเก่าและใหม่
มีการจดัระบบกนัใหม่ ซ่ึงสมองตอ้งครุ่นคิดในระดบัลึก ในชั้นน้ีเม่ือถึงระยะหน่ึงบุคคลจะปล่อย
วางหรือหนัไปท ากิจกรรมอ่ืนเสมือนกบัวา่ไม่สนใจเร่ืองน้ีอีกต่อไป 

ขั้นท่ี 3 การเกิดประกายแนวคิด (Illumination or insight) เป็นระยะท่ีสามารถคิด
ค าตอบออกไดใ้นทนัที ความคิดสับสนในขั้นท่ีผา่นมามีความกระจ่างชดัเจนข้ึน ความคิดจดัเขา้เป็น
ระบบได ้

ขั้นท่ี 4 การพิสูจน์หรือการทดสอบ (Verification) เป็นการตรวจสอบความคิดดว้ย
การพิจารณาใคร่ครวญ หรือท าการทดลองซ ้ าหลายๆ คร้ังเพื่อใหเ้กิดขอ้สรุปหรือกฎเกณฑท่ี์ถูกตอ้ง 
 

 ขณะท่ี Guilford (กรมวิชาการ , 2534 :  8 - 9) ได้กล่าวว่า คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
จะตอ้งมีความฉบัไวท่ีจะรับรู้ปัญหามองเห็นปัญหาสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดใหม่ ๆ ไดง่้าย
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มีความสามารถท่ีจะสร้างหรือแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ และปรับปรุงให้ดีข้ึน ซ่ึงวิธีการคิดมีล าดบั
ดงัน้ี 

1. การรับรู้ และการเขา้ใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถของสมองในการ
เขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. การจ า (Memory) หมายถึง ความสามารถของสมองในการสะสมขอ้มูลต่าง ๆ 
3. ความคิดแบบอเนกนยั (Divergent thinking) หมายถึง ความสามารถของสมอง

ในการใหก้ารตอบสนองไดห้ลาย ๆ อยา่ง จากส่ิงเร้าโดยไม่จ  ากดัจ านวน 
4. การคิดแบบเอกนยั (Convergent thinking) หมายถึง ความสามารถของสมองใน

การตอบสนองท่ีถูกตอ้งวิธีการคิดแบบอเนกนยั (Divergent thinking) จดัวา่เป็นความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคลท่ีใช้ในการแกปั้ญหา เป็นการคิดท่ีก่อให้เกิดผลงานใหม่ ๆ ข้ึนมาได ้ประกอบไปดว้ย 
ความคิดริเร่ิม    ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด ความคิดละเอียดลออ ดงันั้นจึงพอ
สรุปไดว้่ากระบวนการคิดสร้างสรรค์ เป็นพฤติกรรมของคนเราท่ีเป็นความสามารถทางสมองเกิด
เชาวปั์ญญาการคิดไดห้ลายทิศหลายทาง ในการแกปั้ญหาจนส าเร็จได ้

ส าหรับ Torrance (อ้างในอารี รังสินันท์ , 2528 : 7) ได้กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการคิด
ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การพบความจริง (Fact Finding) ในชั้นน้ีเร่ิมตั้ งแต่เกิดความรู้สึกกังวล              
มีความสับสน วุน่วาย (Mess) เกิดข้ึนในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นอะไรจากจุดน้ีก็พยายาม
ตั้งสติและหาขอ้มูลพิจารณาดูวา่ความยุง่ยาก วุน่วาย สับสน หรือส่ิงท่ีท าใหก้งัวลนั้นคืออะไร 

ขั้น ท่ี  2 การค้นพบปัญหา (Problem Finding) ขั้ น น้ี เกิดต่อจากขั้ น ท่ี  1 เม่ือได้
พิจารณาโดยรอบคอบแลว้จึงเขา้ใจและสรุปวา่ ความกงัวลใจ ความสับสนวุน่วายในใจนั้น ก็คือการ
เกิดปัญหาข้ึนนั้นเอง 

ขั้นท่ี  3 การตั้ งสมมติฐาน  (Idea Finding) ขั้นน้ีต่อจากขั้นท่ี  2 เม่ือรู้ว่ามีปัญหา
เกิดข้ึนก็จะพยายามคิดและตั้งสมมติฐานข้ึน และรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นต่อไป 

ขั้นท่ี  4 การค้นพบค าตอบ  (Solution Finding) ในขั้นน้ีจะพบค าตอบจากการ
ทดสอบสมมติฐานนั้นท่ี 3 

ขั้นท่ี 5 ยอมรับผลจากการคน้พบ (Acceptance Finding) ขั้นน้ีจะเป็นการยอมรับ
ค าตอบท่ีได้จากการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จไดอ้ย่างไร และต่อจากจุดน้ีการ
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แก้ปัญหาหรือการค้นพบยงัไม่จบตรงน้ี แต่ท่ีได้จากการค้นและน าไปสู่หนทางท่ีจะท าให้เกิด
แนวคิดหรือส่ิงใหม่ต่อไปท่ีเรียกวา่ (New Challenge) 

จากกระบวนการคิดสร้างสรรคข์อง Torrance ท าให้เราทราบวา่ คนเราเม่ือพบกบัปัญหาจะ
มีความพยายามหาขอ้มูลสรุปเป็นปัญหาท่ีพบเห็น และพยายามรวบรวมขอ้มูล เพื่อน าไปแกปั้ญหา
ให้ไดม้าซ่ึงค าตอบท่ีตอ้งการ มีการยอมรับผลของค าตอบนั้น ๆ แต่ไม่ไดห้ยุดไวเ้พียงเท่านั้น ยงัมี
การคน้ควา้หาวธีิการใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาอีกต่อไป 

ลกัษณะของบุคคลทีม่ีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง บุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อใหเ้ห็นวา่เป็นผู ้

ท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงไดมี้ผูศึ้กษาและอธิบายลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
สมศกัด์ิ   ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544 : 25) ไดส้รุปไวว้า่คนท่ีมีความคิดสร้างสรรคเ์ป็นคนท่ีเป็น

ตวัของตวัเอง ทนความสับสนยุง่เหยงิไดดี้ มีความมุ่งมัน่ มีความคิดอิสระไม่ข้ึนต่อกลุ่มมีอารมณ์ขนั 
มีความยดืหยุน่ ใชส้ามญัส านึกมากกวา่ใชเ้หตุผล และมกัถูกมองวา่เป็นคนไม่มีระเบียบ โดยทัว่ไปมี
บุคลิกเป็นคนข้ีเล่น เป็นคนแปลกในสายตาของสังคม อีกนยัหน่ึงคนท่ีมีความคิดสร้างสรรคเ์ป็นคน
ท่ีแปลก ไม่เหมือนใคร 

อารี   รังสินนัท ์ (2532 : 16) ไดส้รุปลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
1. มีความสามารถในการคิดพลิกแพลงแกปั้ญหาต่าง ๆ ใหลุ้ล่วงดว้ยดี 
2. ไม่ชอบท าตามอยา่งผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผล 
3. มีจิตใจจดจ่อและผกูพนักบังานและมีความอดทนอยา่งทรหด 
4. เป็นผูไ้ม่ยอมเลิกลม้อะไรง่าย ๆ หรือเป็นนกัสู้ท่ีดี 
5. มีความคิดค านึงหรือจินตนาการสูง 
6. มีลกัษณะความเป็นผูน้ า 
7. มีลกัษณะข้ีเล่น 
8. ชอบรับประสบการณ์ใหม่ ๆ 
9. นบัถือตนเองและเช่ือมัน่ในตนเอง 
10. มีความคิดอิสระและยดืหยุน่ 
11. ยอมรับและสนใจส่ิงแปลก ๆ 
12. มีความซบัซอ้นในการรับรู้ 
13. กลา้หาญ กลา้เผชิญความจริง 
14. ไม่ค่อยเคร่งครัดกบัระเบียบแบบแผน 
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15.ไม่ยึดมั่นส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากเกินไป  ชอบท างานเพื่อความสุขและความพอใจ                 
ของตนเอง 
16. มีอารมณ์ขนั 

 

เช่นเดียวกบักรมวชิาการ (2535 : 15) ไดส้รุปวา่บุคคลสร้างสรรคมี์ลกัษณะดงัน้ี 
1. เป็นตวัของตวัเอง มีความคิดอิสระ ไม่ชอบตามอย่างใคร ไม่ยอมคลอ้ยตามความ

คิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งง่ายดาย กลา้คิด กลา้แสดงออก ชอบแสดงความเห็น ชอบคลุกคลีในสังคมถือ
ตวัเองเป็นศูนยก์ลาง 

2. รักท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ เต็มใจท างานหนกั อุทิศเวลาให้งาน มีความมานะบากบัน่ท่ี
จะท างานยากและซับซ้อนให้ส าเร็จจนได ้เปิดรับประสบการณ์อยา่งไม่หลีกเล่ียง มีประสบการณ์
อย่างกวา้งขวาง มีความเต็มใจเส่ียง อยากรู้อยากเห็น ต่ืนตวัท่ีจะรับรู้ตลอดเวลา  กระตือรือร้น
ขยนัหมัน่เพียร มีแรงจูงใจสูง มี Self Concept สูง 

3. ไวต่อปัญหา รับรู้เร็วและง่าย มองการณ์ไกล มีความสามารถในการคิดหลายแง่
หลายมุม มีความสามารถในการแกปั้ญหา ใชค้วามคิดไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว มีความยืดหยุน่พร้อมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงวธีิเก่ามาสู่แนวใหม่หรือวธีิการใหม่ ช่างสงสัยและมีนิสัยท่ีจะคิดหาค าตอบ 

4. มีความสามารถในการใชส้มาธิ มีความสามารถในการพินิจพิเคราะห์อยา่งถ่ีถว้น 
5. มีความคิดริเร่ิม ชอบคิด ชอบท าส่ิงท่ีซับซ้อนและแปลกใหม่ ชอบความยุ่งยาก

ซบัซอ้น และสามารถใชค้  าถามซกัถามส่ิงท่ีตอ้งการจะรู้ 
6. ยอมรับในส่ิงท่ีไม่แน่นอนและส่ิงท่ีเป็นขอ้ขดัแยง้ อดทนต่อส่ิงท่ียงัไม่แน่ชัด ไม่

ขลาดกลวัต่อส่ิงท่ียงัไม่ทราบ ส่ิงท่ีลึกลบัและน่าสงสัยกลบัรู้สึกพึงพอใจและต่ืนเตน้ท่ีจะเผชิญกบั
ส่ิงเหล่านั้น 

7. มีความอดทนต่อความไม่เป็นระเบียบหรือกฎเกณฑ์ ไม่ค่อยมีความสม ่าเสมอและ
ไม่ชอบถูกบงัคบั 

8. มีอารมณ์ขนั ชอบคิดเล่นไปเร่ือยๆ มีจินตนาการ 
กำรพฒันำควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
มนุษยทุ์กคนมีความคิดสร้างสรรค์ จะมากหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการไดรั้บการพฒันา

และส่งเสริม ซ่ึงสามารถท าไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงทางตรงคือ การสอน ฝึกฝน อบรม โดย
พอ่แม่ ผูป้กครอง และครู ส่วนทางออ้มคือ การสร้างบรรยากาศและการจดั ส่ิงแวดลอ้มทั้งหอ้งเรียน 
โรงเรียน และทางบา้น ดงันั้นการส่งเสริมและพฒันาความคิดสร้างสรรคจึ์งข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่อไปน้ี 
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บทบำทของพ่อแม่ผู้ปกครองในกำรส่งเสริมและพฒันำควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
พ่อแม่เป็นบุคคลแรกท่ีจะอบรมเล้ียงดูบุตรของตนให้มีพฒันาการในทุกๆ ด้าน 

สามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข และเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพต่อการพฒันา
ประเทศในบรรดาการอบรมเล้ียงดูดว้ยวิธีการต่างๆ การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยจะมีส่วน
ช่วยในการปลูกฝังและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์องเด็กไดดี้กวา่การอบรมเล้ียงดูแบบเขม้งวด
กวดขนัและแบบปล่อยปละละเลย การฝึกให้เด็กช่วยเหลือตวัเองให้มากท่ีสุดจะท าให้เด็กพฒันา
ความเช่ือมัน่ รู้สึกมัน่ใจในตนเอง อนัเป็นลักษณะท่ีดีทางด้านความคิดสร้างสรรค์  ซ่ึงจะท าให้
สามารถท างานไดส้ าเร็จ (กรมวชิาการ,2535 : 4) 

ขณะท่ี  วนิช  สุธารัตน์ (2547 : 295-308)ได้กล่าว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ตั้งแต่วยัเด็กและหากได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองและถูกตอ้งก็จะสามารถพฒันาให้สูงข้ึนได้
โดยเฉพาะ 6 ขวบแรกของชีวิตเน่ืองจากสมองมีการพฒันาอย่างรวดเร็วและควรพฒันาสมองทั้ง            
ซีกซา้ยและซีกขวาอยา่งสมดุล วธีิการท่ีควรใชใ้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นเด็กมีดงัน้ี 

1. การเล่นของเด็ก การเล่นของเด็กเป็นการส่งเสริมกล้ามเน้ือส่วนต่างๆ ให้แข็งแรง 
สร้างเสริมสุขภาพจิตท่ีดี ฝึกฝนความกลา้หาญ สร้างความมัน่ใจในตนเอง อีกทั้งยงัเป็นการพฒันา
สติปัญญาตลอดจนความคิดสร้างสรรค ์กระบวนการคิดแกปั้ญหาในหลายๆ รูปแบบ 

2. ดนตรี พ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกฟังดนตรีตั้งแต่อยูใ่นครรภซ่ึ์งทารกจะมีพฒันาการ
เร่ืองการไดย้ินเร็วกวา่ปกติ มีสติปัญญาสูง อารมณ์แจ่มใส หากเด็กฟังดนตรีเป็น เล่นดนตรีได ้เด็ก
จะมีก าลงัใจ มีความอบอุ่น มีความสุข รักตนเอง รักบุคคลรอบขา้ง 

3. การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง การสอนให้ลูกอ่าน  ซ่ึงจะส่งผลต่อพัฒนาการทาง
สติปัญญาโดยตรง พอ่แม่ควรกระท าแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรัด 

4. การส ารวจ การท่องเท่ียว เป็นการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นการพูด การส่ือสาร    
การเขียน ฝึกใหเ้ด็กมีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั 

5. การเรียนรู้จากธรรมชาติ  เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสจากหลายๆ  ส่ิงใน
ขณะเดียวกนัเช่น การมอง การไดย้นิ การสัมผสั และยงัเป็นการส่งเสริมความคิดเชิงอนุรักษอี์กดว้ย 

6. งานศิลปะ จดัเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่าอีกชนิดหน่ึงซ่ึง
บทบาทของพ่อแม่ท่ีจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรคจ์  าเป็นตอ้งให้ความสนใจ เอาใจใส่ผลงานของ
ลูกเสมอ ผลงานของลูกเป็นส่ิงท่ีมีค่าควรเก็บไวอ้ยา่งดี จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ตามความตอ้งการของ
ลูก หาโอกาสพาลูกไปดูการแสดงผลงานทางศิลปะบา้ง  น าลูกไปศึกษางานศิลปะกบัผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะทาง และหาโอกาสน าลูกไปศึกษางานศิลปะในท่ีต่างๆ 
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7. เกม เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามากส าหรับเด็ก เกมท าใหเ้ด็กสนุกสนาน เพิ่มพูนศกัยภาพทาง
สติปัญญาและความคิดสร้างสรรคไ์ปดว้ยในตวั และยงัสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพอ่แม่กบัลูก 

8. กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่นการดูโทรทศัน์ วีดีทศัน์กิจกรรม
สะสมต่างๆ การจดัหอ้งของตนเอง เป็นตน้ 

บทบำทของครูในกำรส่งเสริมและพฒันำควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ครูมีหน้าท่ีสอนให้เด็กเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้ งทางด้านความรู้ ความคิด

ความรู้สึก จิตใจและทศันคติ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการปฏิบติัตนในทางท่ีดีงามเหมาะสมและ
เป็นท่ีพึงปรารถนาของสังคม การสอนความคิดสร้างสรรคก์็เช่นกนั มุ่งเนน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทั้ งทางด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และการพฒันาตนเองให้เป็นคนท่ีมีความคิด
สร้างสรรค ์อารี  รังสินนัท ์ (2532 : 89) เช่นเดียวกบัอารี  พนัธ์มณี (2537 : 109-110)ไดก้ล่าววา่ ครูท่ี
มีคุณสมบติัเหมาะสมส าหรับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีคุณสมบติัดงัน้ี ครูทุกคนจะตอ้งมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความรอบรู้ สนใจใฝ่รู้ มีจิตใจกวา้ง ให้ความสนใจนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง มี
อารมณ์ขัน  มีเจตคติท่ีถูกต้อง  และมีอิทธิบาท  4 ในการท างานAnkney and Sayre (อ้างในกรม
วชิาการ,2535: 25-26 )ไดเ้สนอจุดเร่ิมตน้ในการปฏิบติัของครูท่ีจะช่วยให้นกัเรียนไดเ้กิดการพฒันา
ความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

1. สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่นกัเรียนในวนัแรกของการเขา้ชั้นเรียน โดยครูใหก้ารยอมรับ
ในความพยายามท่ีจะคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 

2. ประเมินและใหร้างวลัในความพยายามทีจะคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 
3. ช่วยให้นักเรียนได้พฒันาความสามารถในการแสดงความคิดเห็น  การตอบสนอง 

การกระตุน้ใหน้กัเรียนไดซ้กัถาม และอภิปรายอยา่งอิสระ ซ่ึงอาจใชเ้กมต่างๆ เขา้ช่วย 
4. ขจดัเง่ือนไขส่ิงแวดล้อม เช่น ลกัษณะการจดัโต๊ะเรียนท่ีตอ้งจดัให้อยู่ในลกัษณะ

เรียบร้อยตายตวั อยูใ่นหอ้งเรียนนกัเรียนตอ้งไม่ส่งเสียงพูดคุย เป็นตน้ 
5. เน้นกระบวนการทางความคิด ความจริง และสังกปัทางวิทยาศาสตร์ และส่ิงส าคญั

คือกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การเปรียบเทียบ การวเิคราะห์และการตั้งสมมุติฐาน 
6. จดัหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมใหแ้ก่นกัเรียน 
7. ให้ความสนใจต่อทุกค าถามของนักเรียน แมค้  าถามเหล่านั้นจะนอกเร่ืองไปบา้งก็

ควรอนุญาตใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิด 
8. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
9. พยายามส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความเช่ือมัน่ในความคิดของตนเอง 
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10. แนะน ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัวทิยาศาสตร์แก่นกัเรียน 
11. ให้นัก เรียนรายงานถึงตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์ ท่ี เคยอ่าน  หรือมี

ประสบการณ์มา.จดัการเรียนการสอนโดยวิธีใหม่ๆ ซ่ึงแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของครูและ
พยายามจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนใชค้วามคิดแบบอเนกนยั 

12. พฒันาทกัษะการใชค้  าถามของครู 
กำรสร้ำงบรรยำกำศและกำรจัดส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมและพฒันำควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
บรรยากาศท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ไดแ้ก่บรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยการยอมรับและ

การกระตุน้ให้แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ ไม่วา่จะเป็นการอภิปราย นกัเรียนจะตอ้งมีอิสระท่ีจะ
สร้างสรรค์ความพอใจ การจดับรรยากาศในห้องเรียน โรงเรียน ภายในบา้น ดงัท่ี Rogers (อา้งใน
อารี รังสินนัท,์2532 : 89) พบวา่ภาวะท่ีส่งเสริมใหบุ้คคลกลา้คิดอยา่งสร้างสรรคไ์ดแ้ก่ภาวะท่ีบุคคล
รู้สึกปลอดภยัซ่ึงเกิดจากความรู้สึกวา่ตวัเองมีค่า และไดรั้บการยอมรับ รวมทั้งภาวะท่ีมีเสรีภาพใน
การแสดงออกโดยไม่ถูกวพิากษว์จิารณ์หรือประเมินค่า 

กำรสอนเพ่ือส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
อารี รังสินนัท์ (2532: 98 - 99) ไดเ้สนอแนะวิธีการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคไ์ว้

ดงัน้ี 
1. ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ดว้ยตนเอง พยายามอย่าบงัคบัเด็กให้ท าตามค าสั่งของครูอยู่

ตลอดเวลา 
2. ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต ช่างซักถาม และตอบค าถามหรือพยายามคน้หา

ค าตอบดว้ยความกระตือรือร้น 
3. สนใจและตั้งใจฟังค าถามแปลกๆใหม่ๆ ของเด็ก และยอมรับความคิดแปลกๆ ของ

เด็ก 
4. แสดงให้เห็นว่าความคิดของเด็กมีคุณค่าและเป็นประโยชน์โดยการให้ก าลังใจ 

ชมเชย ยกยอ่ง และน าผลงานมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
5. ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเร่ิม นอกจากจะยอมรับความคิดแปลก ๆ ของเด็กแลว้ ก็

ไม่ควรต าหนิหรือวจิารณ์ความคิดของเด็ก 
6. ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส ารวจ คน้ควา้ ทดลองดว้ยความสนใจของตนเอง 

มิใช่เพื่อหวงัคะแนนท่ีจะไดรั้บ 
7. กระตุน้ใหเ้ด็กมีบุคลิกภาพสร้างสรรคด์ว้ยการส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและลง

มือปฏิบติั 
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8. ส่งเสริมใหเ้ด็กประสบความส าเร็จใหก้ าลงัใจยกยอ่งชมเชย 
9. ขจัดความกลัวและความก้าวร้าวของเด็ก  สร้างความเช่ือมั่นและความมั่นคง

ปลอดภยัแก่เด็ก 
  กรมวิชาการ( 2535 : 16-17) ได้กล่าวว่าการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อาจท าได้ทั้ ง

ทางตรง โดยการสอนและการฝึกอบรม หรือในทางออ้มโดยการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ี
ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ หลกัการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นทางออ้มมีดงัน้ี 

1. ยอมรับคุณค่าและความสามารถของบุคคลอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
2. แสดงและเน้นให้เห็นว่าความคิดของเขามีคุณค่า และสามารถน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน ์
3. ใหค้วามเขา้ใจและเห็นใจในตวัของเขา และความรู้สึกของเขา 
4. อยา่พยายามก าหนดแบบเพื่อใหทุ้กคนมีความคิดและบุคลิกภาพเดียวกนั 
5. อยา่สนบัสนุนหรือใหร้างวลัเฉพาะผลงานท่ีมีผูท้ดลองท าเป็นท่ียอมรับกนัแลว้ ควร

ใหผ้ลงานแปลกใหม่มีโอกาสไดรั้บรางวลัและค าชมเชยบา้ง 
6. ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการของตนเอง โดยยกย่องชมเชยเม่ือมีจินตนาการท่ีแปลก

และมีคุณค่า 
7. กระตุน้และส่งเสริมใหเ้รียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ 
8. ส่งเสริมใหถ้ามและใหค้วามสนใจต่อค าถาม รวมทั้งช้ีแนะแหล่งค าตอบ 
9. ตั้งใจและเอาใจใส่ความคิดแปลกๆ ของเขาดว้ยใจเป็นกลาง 
10. พึงระลึกเสมอวา่การพฒันาความคิดสร้างสรรคต์อ้งใชเ้วลาและค่อยเป็นค่อยไป 

ดงัจะเห็นไดว้า่การสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคน์ั้น เกิดจากการเรียนรู้ท่ีไร้ขีดจ ากดั
ในดา้นทกัษะความคิดจนเกิดความเขา้ใจ  ความรู้สึกของตนเอง  พร้อมกระทัง่ส่งเสริมการกระตุน้
ทางความคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเองสม ่าเสมอ  จึงท าให้ผูเ้รียนสร้างสรรค์ผลงานช้ินใหม่ด้วย
ตนเองอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

กำรวดัควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 การวัดความคิดสร้างสรรค์ (กรมวิชาการอ้างในมธุรส , 2553  :  58-59)  ความคิด

สร้างสรรค์ถึงแม้ว่าจะมีคุณลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม  แต่นักวิชาการในสาขาน้ีพยายามแสวงหา

แนวทางท่ีจะวดัคุณลักษณะดังกล่าวน้ีให้ได้  เช่นเดียวกับการวดันามธรรมลกัษณะอ่ืน  ๆ  ของ

มนุษย ์ เช่น  สติปัญญา  ฯลฯ  โดยเหตุผลท่ีความคิดสร้างสรรค์เป็นนามธรรมจึงมีวิธีการวดัท่ี
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แตกต่างกนัหลายวิธี  แต่ละวิธีมีขอ้จ ากดั  ขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัไป  อาจกล่าวไดโ้ดยสรุปจึงสรุป

ไดว้า่ เท่าท่ีนิยมกนัในปัจจุบนัการวดัความคิดสร้างสรรคท์  าได ้ 3  วธีิ  คือการสังเกตพฤติกรรม  การ

วดัโดยใชแ้บบทดสอบ  และการตรวจคุณภาพของผลงาน  แต่ละวธีิมีแนวปฏิบติัโดยสังเขปดงัน้ี 

1. การสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน  เพื่อประเมินความกา้วหน้าทางความคิดสร้างสรรค์

กระท าได ้ 2  ลกัษณะ  กล่าวคือ  เป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการ  อาจใชแ้บบสอบถาม  แบบ

มาตรวดัประเมินค่า  การสัมภาษณ์หรือสอบถามความคิดเห็นจากครู  การสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน

ทั้ ง  2  ลักษณะสังเกตได้จากความกระตือรือร้นในการร่วมท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรม  และ

พฤติกรรมท่ีปรากฏ  เช่น  มีความมัน่ใจในการแสดงออก  เช่น  กลา้พูด  กลา้ซกัถาม  มีความพยาม

ยามในการคิดแกปั้ญหา  อดทน  ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อการปฏิบติักิจกรรม  ยอมรับในส่ิงแปลก 

ๆ ใหม่  พูดแสดงความคิดอยา่งรวดเร็ว  สามารถปรับตวัไดดี้ในบรรยากาศท่ีเป็นอิสระ 

2. การวดัโดยใชแ้บบทดสอบ  การวดัดว้ยวิธีน้ีเร่ิมตน้จากการสร้างแบบทดสอบขั้น

ก่อนโดยทัว่ไปแบบทดสอบจะมีลกัษณะเป็นก าหนดสถานการณ์ท่ีแปลก  หรือไม่ใช่สถานการณ์

ตามปกติ  แลว้ผูเ้รียนใชค้วามคิดอิสระตอบสถานการณ์นั้น 

3. การตรวจคุณภาพของผลงาน   การวดัความคิดสร้างสรรคโ์ดยการพิจารณาคุณค่า

ของผลงานน้ีจดัว่าเป็นการวดัระดบัลึกกว่าการใช้แบบทดสอบ  การวดัโดยวิธีน้ีจะให้เป็นผูรู้้เป็น

ผูต้รวจคุณภาพของผลงานซ่ึงผลงานอาจหมายถึงงานในลกัษณะต่าง ๆ  ท่ีครูมอบหมายให้ท า  เช่น  

การแต่งกลอน  การวาดภาพ  และการประดิษฐชุ์ดการแสดง   

แนวคิดในการประเมินผลงานความคิดสร้างสรรค ์ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัมาก  จะสอดคลอ้ง

กบัค าอธิบายความหมายความคิดสร้างสรรค์  กล่าวคือ  เป็นความคิดท่ีแปลกใหม่  การแก้ปัญหา  

ความมีคุณค่าเป็นประโยชน์  เช่น  ความแปลกใหม่ในแง่ของความเป็นตน้คิดในลกัษณะท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงต่างจากท่ีมีอยูเ่ดิม 
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ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัประเมินความคิดสร้างสรรคท์างนาฏศิลป์ของผูเ้รียนโดยการ

สร้างเคร่ืองมือ  คือ  แบบประเมินความรู้ความสามารถนาฏศิลป์สร้างสรรค์  และแบบประเมิน

ความคิดสร้างสรรคท์างนาฏศิลป์เพื่อประเมินผลงานของผูเ้รียน 

3. งำนวจัิยเกีย่วข้อง 
3.1. งำนวจัิยในประเทศทีเ่กีย่วข้องกบันำฏศิลป์ 
ชุติกาญจน์ รุ่งเรือง. (2552   :  71  ). การเปรียบเทียบความรู้ ทักษะปฏิบัติ และความคิด

สร้างสรรค์วิชานาฏศิลป์ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ   ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2549 โรงเรียน
วดัโคกโพธ์ิ อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มีความคิดสร้างสรรคสู์งกวา่นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

มาลา  โพธิสวา่ง  (2552   :   บทคดัยอ่  )  การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนโดยใช้
รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กลุ่มสาระศิลปะ  สาระนาฏศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
6  โรงเรียนบา้นหนองจนัทน์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต  3  ภาคเรียนท่ี  2   ปี
การศึกษา  2548  ผลวิจยัพบสรุปได้ว่า  ความคิดสร้างสรรค์หลงัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียน  
อยา่งมีนยัส าคญัท่ี  .01 
 มธุรส  วงศ์อ าไพ  (2553  :  79)  การเปรียบเทียบความรู้  ทักษะปฏิบัติ  และความคิด
สร้างสรรคท์างนาฏศิลป์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โมเดลซิปปา
กบัการจดัการเรียนรู้ปกติ  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนไทยรัฐวทิยา  2  (วดัชา้งใหญ่)  
อ าเภอบางไทร  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ผลการวจิยัสรุปไดว้า่  คะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรค์
ทางนาฏศิลป์หลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โมเดลซิปปา
สูงกวา่ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 ธีราภรณ์ ชูช่ืน  (2558). “การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ไทย-
พม่าสัมพนัธ์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา” Veridian E-Journal, Silpakorn University ,ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 1 (เดือนมกราคม – เมษายน) 2558  :  248-261  พบว่า  1) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ เร่ือง
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ไทย-พม่าสัมพนัธ์ หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2)นกัเรียนมีความสามารถในการปฏิบติันาฏศิลป์สร้างสรรค ์
ไทย-พม่าสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบั ดีมาก  และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยูใ่น
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ระดบัมาก และเห็นว่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ืองนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ไทย-พม่าสัมพนัธ์ ทาให้
นกัเรียนมีความรู้และฝึกใหมี้ทกัษะในการสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
 โสมพร วงษ์พรหม (2558). “การพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง รอบรู้นาฏศิลป์ไทยและการ
จดัระบบความคิดดว้ยผงัลาดบัเวลาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน” Veridian E-Journal, Silpakorn University ,ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 (เดือนมกราคม – เมษายน) 
2558  :  1256-1270  พบวา่ ผลการเรียนรู้หลงัจดัการเรียนรู้เร่ือง รอบรู้นาฏศิลป์ไทย ของนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยท่ีผลการเรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน              
( X = 15.64, S.D. = 2.74) สูงกวา่ก่อนการจดั การเรียนรู้ ( X = 8.44, S.D. = 2.38) 

3.2. งำนวจัิยต่ำงประเทศทีเ่กีย่วข้องกบันำฏศิลป์ 
เฉียงหลีซ่ิงและมินป้ิงหล่ี (2012 : 16)  การจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติโดยใช้

ความคิดสร้างสรรค์ภายในโรงเรียนประเทศไตห้วนัของนักเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1    
จากการศึกษาการเตน้พบว่า  การจดัการเรียนรู้ทกัษะปฏิบติัครูจะตอ้งสอนพื้นฐานการเตน้ให้กบั
นักเรียนซ่ึงเป็นพื้นฐานในการจดัการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาหลังจากนั้นนักเรียนใช้องค์
ความรู้เดิมระดบัชั้นประถมศึกษาเพื่อออกแบบท่าทางการเตน้ดว้ยตนเองโดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะ  การ
ใหน้กัเรียนออกแบบท่าทางการเตน้ดว้ยตนเองเหมาะส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

โจเซฟ  แดเนียล ดีเมอร์  (2012 : 78)  การจดัการเรียนการสอนการเตน้เป็นคู่ดว้ยหลกัสูตร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเตน้ร าแบบเป็นคู่ในฟิลาเดเฟีย  จากการศึกษาการเตน้พบว่า การเตน้ร า
แบบเป็นคู่เป็นศิลปะการแสดงประเภทหน่ึงท่ีใชก้ารเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อส่ือความหมาย  การเตน้
ประเภทน้ีจะตอ้งเขา้ใจในเร่ืองความรู้  ทกัษะปฏิบติั  และการเรียนรู้ความเป็นผูน้ าและผูต้ามร่วมกนั 
ผลการทดลองการเตน้ร าแบบคู่อยูใ่นระดบัดี 
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บทที ่ 3 
วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง   “การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ส าหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์”    คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง

ทดลอง  (Experimental  Research)     ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการด าเนินการวจิยัไว ้ ดงัน้ี 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจัิย 
 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเกิดประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ จึงก าหนด
รายละเอียดของการด าเนินงานการวจิยัไว ้ 3  -ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี  1   การจดัเตรียมโครงการวิจยั     ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัส าหรับการ
จดัเตรียมโครงการวิจยัเพื่อให้เกิดระบบการด าเนินเป็นขั้นตอนของการก าหนดของปัญหา  โดย
การศึกษาจากเอกสารต ารา  ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ การสัมภาษณ์รวมไปถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขั้นตอนท่ี  2  การด าเนินงานตามโครงการวจิยั  ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการทดลองเก็บขอ้มูล
จากเคร่ืองมือแลว้น าไปใชก้ลบักลุ่มตวัอยา่งและน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ขั้นตอนท่ี  3  การรายงานผลวิจยั   ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการจดัท ารายงานผลงานวิจยัและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและท าการปรับปรุงแกไ้ข  ตามล าดบัต่อไป 
ระเบียบวธีิวจัิย    
 เพื่อให้งานวิจยัน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัและเกิดประสิทธิภาพ  ผูว้ิจยัจึงได้
ก าหนดวิธีระเบียบวิจยัซ่ึงประกอบไปดว้ยส่วนหลกั ๆ  คือ  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ตวัแปรท่ี
ศึกษา  รูปแบบการทดลอง   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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1.ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1.1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ  โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 17  (จนัทบุรี-ตราด)  ซ่ึงโรงเรียนในจงัหวดัตราดมีพื้นท่ีอยู่บนเกาะจ านวน  2  
โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม  อ าเภอเกาะช้าง  และโรงเรียนเกาะกูดพิทยาคม  อ าเภอ
เกาะกูด  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

1.2. กลุ่มตวัอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   
โรงเรียนเกาะชา้งวทิยาคม  อ าเภอเกาะชา้ง  จงัหวดัตราด  จ  านวน  32    คน  ดว้ยวธีิจบัสลากโดยใช้
โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

2.ตัวแปรทีศึ่กษำ 
2.1. ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
 2.2. ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ดังน้ี              

1.คะแนนความรู้นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์
สร้างสรรค์  2.คะแนนความสามารถนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์
สร้างสรรค ์และ  3.ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช ้การจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์  

 2.3.เน้ือหา  คือ   สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ  สาระนาฏศิลป์  มาตรฐาน ศ 3.1.   
เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั   มาตรฐาน ศ 3.2.   
เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย  และสากล   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1     

2.4.ระยะเวลาการทดลอง   เดือนมิถุนายน-สิงหาคม  ภาคเรียน 1  ปีการศึกษา  2558   
3.รูปแบบกำรทดลอง 

 ในการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวทดสอบความรู้นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรคโ์ดยการจดัการ
เรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลงัเรียน  (One  Group  Pretest   Posttest  Design)  ซ่ึงมี
รูปแบบดงัน้ี  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ , 2555 : 144) 
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T1     X     T2 
 

 T1 คือ ทดสอบความรู้นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรคก่์อนเรียน 
 X คือ การจดัการเรียนรู้โดยวธีิการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
 T2 คือ ทดสอบความรู้นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรคห์ลงัเรียน 

4.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้  โดยใช้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ตาม
ทฤษฏีการสร้างงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ท่ีมีสูตรแห่งความส าเร็จในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์  
คือ  5I  จากแนวคิดของอาจารยพ์ีรพงศ ์ เสนไสย 

2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค ์
3. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติันาฏศิลป์ไทย 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการ

เรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์
5.กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
1. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้พฒันาความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์โดย

การจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์จ  านวน  3  หน่วยการเรียนรู้ท าไดด้งัน้ี 
1.1. ศึกษาเอกสาร  ทฤษฏี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนาฏศิลป์ 
1.2. ศึกษาประวติัความเป็นมาทางนาฏศิลป์ 
1.3. ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาศิลปะ  สาระดนตรี-นาฏศิลป์และ

ตวัช้ีวดั  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีพุทธศกัราช  2551 
1.4. ศึกษาการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมต่อกิจกรรมท่ีท า

และสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
1.5. การวิเคราะห์แผนการสอนตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  

สาระดนตรี-นาฏศิลป์และตวัช้ีวดั  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีพุทธศกัราช  
2551 ให้น าไปจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและเวลาเรียน  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ตามตารางไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี  3  การวเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์
หน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั เวลำ  (ช่ัวโมง) 

1. 
พื้นฐานนาฏศิลป์ 

ศ 3.1.  ม.1/1,ม.1/3,ม.1/4 
ศ 3.2.  ม.1/1 

4 

2. 
พื้นฐานการฝึกหดัเบ้ืองตน้ 

ศ 3.1.  ม.1/1,ม.1/3,ม.1/4 
ศ 3.2.  ม.1/1 

6 

3. 
พื้นฐานการฝึกหดันาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรค ์

ศ 3.1.  ม.1/1,ม.1/3,ม.1/4 
ศ 3.2.  ม.1/1 

9 

 

จากตารางวิเคราะห์  ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างงานนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ท่ีมีสูตรแห่งความส าเร็จในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์  คือ  5I  จากแนวคิดของ
อาจารยพ์ีรพงศ ์ เสนไชยท่ีเร่ิมจากเน้ือหาง่ายไปเน้ือหายาก 

1.6. เสนอแผนการจดัการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนการสอนโดยการจดัการ
เรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคต่์ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อพิจารณาและปรับปรุง 

1.7. เสนอแผนการจดัการเรียนรู้โดยโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์
จ  านวน  3  หน่วยการเรียนรู้  ท่ีปรับปรุงแล้วต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  คน  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index  
of  Item  Objective  Congruence  :  IOC)  โดยท าแบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาขอ้ความในแต่
ละขอ้  ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  พบวา่  มีค่าระหวา่ง   0.67-1.00  (ดงัตารางท่ี  20-22 
ภาคผนวก  ข  หนา้  137-142) 

ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง  พบว่า  มีขอ้ปรับปรุงแก้ไข  คือ  ปรับ
เวลาเรียนและใบกิจกรรมของแต่ละแผนให้เหมาะสมกับเน้ือหาและชั่วโมงเรียนท่ีโรงเรียนได้
ก าหนดไว ้

1.8. น าเอาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์
สร้างสรรคไ์ปทดลองใช้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  49  สังกดั
ส านกับริหารการศึกษาพิเศษ   จ  านวน  30  คน  ท่ีเป็นกลุ่มประชากรไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงผูว้ิจยัมี
ผูช่้วยเป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์ในโรงเรียนน้ีจึงขอไปทดลองใช้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  49  
สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ   จ  านวน  30  คนแทนจ านวน  1   หน่วยการเรียนรู้   น ามา
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ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องให้สมบูรณ์โดยปรับกิจกรรมและเวลา  เพื่อให้เหมาะสมกบัแผนการ
จดัการเรียนรู้  นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมและใหค้วามร่วมมืออยูใ่นระดบัดี 

1.9. น าแผนการการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์
จ  านวน  3  หน่วยการเรียนรู้  น าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท าวจิยั 
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กำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีขั้นตอนกำรพฒันำดังแสดงในตำรำงที ่ 3 
 

 ขั้นท่ี  1    
 
 

 ขั้นท่ี  2    
 
 
 ขั้นท่ี  3    
 
 
 

 ขั้นท่ี  4    
 
 
 ขั้นท่ี  5    
 
 

 
 ขั้นท่ี  6    
 
 
 ขั้นท่ี  7    
 
 
 

 
 ขั้นท่ี  8    
 
 ขั้นท่ี  9    
 
ตารางท่ี   4 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

ศึกษาเอกสาร  ทฤษฏี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษาประวติัความเป็นมาทางนาฏศิลป์ 

ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาศิลปะ  สาระดนตรี-นาฏศิลป์และ
ตวัช้ีวดั  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีพทุธศกัราช  2551 

 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคต่์ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาและปรับปรุง 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคท่ี์ปรับปรุงแลว้ต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญและปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

น าตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคไ์ป

ทดลองใช ้

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

ศึกษาการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือใหเ้หมาะสมต่อกิจกรรมท่ีท าและ

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์

การวิเคราะห์แผนการสอนตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  สาระดนตรี-นาฏศิลป์และ
ตวัช้ีวดั  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีพุทธศกัราช  2551 ใหน้ าไปจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์

สร้างสรรค ์
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2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี  1  เพื่อทดสอบวดัผลการเรียนรู้นาฏศิลป์ก่อนเรียนและหลังเรียน  ภาคทฤษฏี 
จ านวน  30   ขอ้   

2.1. ศึกษาหลกัหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาศิลปะ  สาระดนตรี-นาฏศิลป์
และตวัช้ีวดั  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีพุทธศกัราช  2551 

2.2. ศึกษาประวติั  นาฏยศพัท ์ ภาษาท่า   นาฏศิลป์พื้นบา้น  และองคป์ระกอบ
การแสดงนาฏศิลป์ 

2.3. วิ เคราะห์ เน้ือหาและจุดประสงค์   โดยพิ จารณาสาระส าคัญของ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และคลอบคลุมเน้ือหาสาระนาฏศิลป์ 

2.4. สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์  ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี  1  จ านวน  60   ขอ้  แลว้น าไปใชจ้ริง  30  ขอ้ 

2.5. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้และวิเคราะห์ข้อมูลให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู ้เช่ียวชาญทั้ ง  3  คน  คือ  ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิธีสอน  1  คน   ผู ้เช่ียวชาญทาง
นาฏศิลป์  2  คน  และหาค่าดชันีความสอดคล้อง  (IOC)  มีค่าเท่ากับ  0.50  จึงถือว่าขอ้สอบนั้น
ใช้ได้และหากมีขอ้เสนอแนะก็จะปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกบัความรู้  ความจ า   การน าไปใช้  และ
ความคิดสร้างสรรค ์(ดงัตารางท่ี  23   ภาคผนวก  ข  หนา้  143-145) 

2.6. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียน
เกาะชา้งวทิยาคม  จ านวน  25  คน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงนกัเรียนไดเ้รียนเม่ือปีการศึกษา  2/2557 

2.7. น าผลการทดลองมาวเิคราะห์เป็นรายขอ้เพื่อหาคุณภาพของขอ้สอบ 
2.7.1. การตรวจสอบค่าความยากง่าย  (Difficulty)  ค่าความยากง่าย  คือ  

0.20-0.80  ถ้าค่าความยาก-ง่าย  น้อยกว่า  0.20  แสดงว่าขอ้สอบนั้นยากเกินไป  และถา้ความยาก-
ง่ายนั้ นมากกวา  0.80  แสดงว่าข้อสอบนั้ นง่ายเกินไป  (มาเรียม  นิลพันธ์ุ   2552:186)  พบว่า
แบบทดสอบจ านวน  60  ขอ้  ตดัออกไปเหลือจ านวน  30   ขอ้  มีค่าความยาก-ง่ายระหว่าง  0.20-
0.70  (ดงัตารางท่ี  27  ภาคผนวก  ข  หนา้  151-152) 

2.7.2. การตรวจสอบหาค่ าอ านาจจ าแนก   (Discrimination)  การ
พิจารณาค่าอ านาจจ าแนกควรจะมีตั้งแต่  0.20  ข้ึนไป  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2551:186)  พบวา่มีแบบ
ทดสอนจ านวน  60  ขอ้  ตดัออกไปเหลือจ านวน  30   ขอ้  มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง  0.30-0.60  
(ดงัตารางท่ี  27  ภาคผนวก  ข  หนา้  151-152) 
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2.8. การตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรงและหาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)  
แบบทดสอบปรนยัตวัเลือกท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ดงักล่าว  จ  านวน  30  ขอ้  ตรวจสอบหาค่าความ
เท่ียงตรงและหาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)  โดยใช้สูตร  KR-20    มีค่าความเท่ียงตรงและค่า
ความเช่ือมัน่เท่า  0.87  (ดงัตารางท่ี  27  ภาคผนวก  ข  หน้า  151-152)  น าแบบทดสอบไปใช้กบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนเกาะชา้งวทิยาคมจ านวน  32  คน 
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กำรสร้ำงแบบทดสอบวดัผลกำรเรียนรู้มีขั้นตอนกำรพฒันำดังแสดงในตำรำงที ่ 5 
 
 ขั้นท่ี  1    
 
 
 
 ขั้นท่ี  2    
 
 
 ขั้นท่ี  3    
 
 

 ขั้นท่ี  4    
 
 
 ขั้นท่ี  5    
 
 
 ขั้นท่ี  6    
 
 

 
 ขั้นท่ี  7    
 
 
 ขั้นท่ี  8    
 
 
ตารางท่ี  5 การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
 

ศึกษาหลกัหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  สาระดนตรี-นาฏศิลป์และตวัช้ีวดั  จากหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีพทุธศกัราช  2551 

ศึกษาประวติั  นาฏยศพัท ์ ภาษาท่า   นาฏศิลป์พ้ืนบา้น  และองคป์ระกอบการแสดงนาฏศิลป์ 

สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วชิาศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  ส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  1 

น าแบบทดสอบไปทดลองใชแ้ละวเิคราะห์ขอ้มูลใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  3  ท่านตรวจสอบ 

น าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  
โรงเรียนเกาะชา้งวทิยาคม 

น าผลการทดลองมาวเิคราะห์เป็นรายขอ้เพื่อหาคุณภาพของขอ้สอบ 

วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค ์ โดยพิจารณาสาระส าคญัของจุดประสงคก์ารเรียนรู้และคลอบคลุม

เน้ือหาวิชาศิลปะ  (สาระนาฏศิลป์) 

น าแบบทดสอบไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 
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3. การสร้างแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์โดยการ
จดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคปฏิบติั 

3.1. ศึกษาหลกัหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาศิลปะ  สาระดนตรี-นาฏศิลป์
และตวัช้ีวดั  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีพุทธศกัราช  2551  และทฤษฏีการ
ประเมิน 

3.2. วิ เคราะห์ เน้ือหาและจุดประสงค์   โดยพิ จารณาสาระส าคัญของ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และคลอบคลุมเน้ือหาวชิาศิลปะ  (สาระนาฏศิลป์) 

3.3. สร้างแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติันาฏศิลป์โดยการจดัการ
เรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   ภาคปฏิบติั    ไดด้งัน้ี 

การประเมินความสามารถในการพฒันาความสามารถนาฏศิลป์ซ่ึงเป็นทกัษะปฏิบติั  จึงมี
การประเมินเน้ือหาสาระท่ีทางหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  เช่น  นาฏย
ศพัท์ส่วนมือ   นาฏยศพัท์ส่วนเทา้  และภาษาท่า  มาประกอบกบัการจดัการเรียนแบบนาฏศิลป์
สร้างสรรค์  ก่อนคิดเกณฑ์การประเมิน (ภาคปฏิบติั)  จึงคิดเกณฑ์การวดัทกัษะปฏิบติัออกเป็น  4  
ช่วง  คือ  นาฏยศพัทส่์วนมือ    นาฏยศพัทส่์วนเทา้  ภาษาท่า  และความคิดสร้างสรรคท์างนาฏศิลป์  
ไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี  6   ตารางเกณฑก์ารวดัทกัษะปฏิบติันาฏยศพัทส่์วนมือ 
 

เกณฑ์กำรวดัทกัษะปฏิบัติ

นำฏยศัพท์ส่วนมือ 

ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 

4   คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

1.วงบน น้ิ ว มื อ   4   น้ิ ว เรี ย ง

ติดกนั  น้ิวหวัแม่มืองอ

เขา้หาฝ่ามือ  หักขอ้มือ

เขา้หาล าแขน  ขอ้ศอก

ไม่หั ก   ปลาย น้ิ วอยู่

ระดบัแง่ศีรษะ 

น้ิวมือ  4  น้ิวไม่เรียงชิด

ติ ด กั น   ไ ม่ เ ก็ บ

น้ิวหัวแม่มือเขา้หาฝ่ามือ  

หักข้อมือเข้าหาล าแขน  

ขอ้ศอกไม่หัก  ปลายน้ิว

อยูร่ะดบัแง่ศีรษะ 

น้ิ ว มื อ   4   น้ิ ว ไม่ เรี ย ง ชิ ด

ติดกัน  ไม่เก็บน้ิวหัวแม่มือ

เขา้หาฝ่ามือ  หักขอ้มือเขา้หา

ล าแขน  ขอ้ศอกไม่หกั  ปลาย

น้ิวไม่อยูร่ะดบัแง่ศีรษะ 

น้ิ วมือ   4   น้ิ วไม่ เรียงชิด

ติดกนั  ไม่เก็บน้ิวหัวแม่มือ

เข้าหาฝ่ามือ  ไม่หักข้อมือ

เข้าหาล าแขน  ข้อศอกไม่

หกั  ปลายน้ิวไม่อยูร่ะดบัแง่

ศีรษะ 
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ตารางท่ี  6   ตารางเกณฑก์ารวดัทกัษะปฏิบติันาฏยศพัทส่์วนมือ  (ต่อ) 

เกณฑ์กำรวดัทกัษะปฏิบัติ

นำฏยศัพท์ส่วนมือ 

ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 

4   คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

2.วงกลาง น้ิวมือ  4  น้ิวเรียง

ติดกนั  น้ิวหวัแม่มืองอ

เขา้หาฝ่ามือ  หกัขอ้มือ

เขา้หาล าแขน  ขอ้ศอก

ไม่หกั  ปลายน้ิวอยู่

ระดบัไหล่ 

น้ิวมือ  4  น้ิวไม่เรียงชิด

ติดกนั  ไม่เก็บน้ิวหวัแม่มือ

เขา้หาฝ่ามือ  หกัขอ้มือเขา้

หาล าแขน  ขอ้ศอกไม่หกั  

ปลายน้ิวอยูร่ะดบัไหล่ 

น้ิวมือ  4  น้ิวไม่เรียงชิด

ติดกนั  ไม่เก็บ

น้ิวหวัแม่มือเขา้หาฝ่ามือ  

หกัขอ้มือเขา้หาล าแขน  

ขอ้ศอกไม่หกั  ปลายน้ิว

ไม่อยูร่ะดบัไหล่ 

น้ิวมือ  4  น้ิวไม่เรียงชิด

ติดกนั  ไม่เกบ็น้ิวหวัแม่มือ

เขา้หาฝ่ามือ  ไม่หกัขอ้มือ

เขา้หาล าแขน  ขอ้ศอกไม่

หกั  ปลายน้ิวไม่อยูร่ะดบั

ไหล่ 
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ตารางท่ี  6   ตารางเกณฑก์ารวดัทกัษะปฏิบติันาฏยศพัทส่์วนมือ  (ต่อ) 

เกณฑ์กำรวดัทกัษะปฏิบัติ

นำฏยศัพท์ส่วนมือ 

ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 

4   คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

3.วงล่าง น้ิวมือ  4  น้ิวเรียง

ติดกนั  น้ิวหวัแม่มืองอ

เขา้หาฝ่ามือ  หกัขอ้มือ

เขา้หาล าแขน  ขอ้ศอก

ไม่หกั  ปลายน้ิวอยู่

ระดบัชายพก 

น้ิวมือ  4  น้ิวไม่เรียงชิด

ติดกนั  ไม่เก็บ

น้ิวหวัแม่มือเขา้หาฝ่ามือ  

หกัขอ้มือเขา้หาล าแขน  

ขอ้ศอกไม่หกั  ปลายน้ิว

อยูร่ะดบัชายพก 

น้ิวมือ  4  น้ิวไม่เรียงชิด

ติดกนั  ไม่เก็บน้ิวหวัแม่มือ

เขา้หาฝ่ามือ  หกัขอ้มือเขา้หา

ล าแขน  ขอ้ศอกไม่หกั  ปลาย

น้ิวไม่อยูร่ะดบัชายพก 

น้ิวมือ  4  น้ิวไม่เรียงชิด

ติดกนั  ไม่เก็บ

น้ิวหวัแม่มือเขา้หาฝ่ามือ  

ไม่หกัขอ้มือเขา้หาล าแขน  

ขอ้ศอกไม่หกั  ปลายน้ิว

ไม่อยูร่ะดบัชายพก 
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เกณฑ์กำรวดั

ทกัษะปฏิบัตินำฏย

ศัพท์ส่วนมือ 

ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 

4   คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

4.จีบหงาย น้ิวหัวแม่มือจรดปลายน้ิวช้ีของ

ขอ้แรก  น้ิวท่ีเหลือ 3 น้ิว  กรีด

ออกเป็นรูปพดั  หกัขอ้มือเขา้หา

ล าแขน  ปลายน้ิวท่ีจีบหงายข้ึน  

แขนเหยยีดตรง 

น้ิวหัวแม่มือจรดปลายน้ิวช้ีของ

ขอ้แรก  น้ิวท่ีเหลือ  3  น้ิว  กรีด

ให้สวยงามคล้ายพัด  หักข้อมือ

เขา้หาล าแขน 

น้ิวหัวแม่มือจรดปลายน้ิวช้ีของ

ข้อ แ รก  น้ิ ว ท่ี เห ลื อทั้ งส าม

เหยียดตรงกรีดออกให้สวยงาม  

หักข้อมือเข้าหาล าแขนเพียง

เลก็นอ้ย 

น้ิวหัวแม่มือจรดขอ้แรกของน้ิวช้ี  

น้ิวทั้ งสามไม่เหยียดตรง  ไม่หัก

ขอ้มือเขา้หาล าแขน 

5.จีบคว  ่า น้ิวหัวแม่มือจรดปลายน้ิวช้ีของ

ขอ้แรก  น้ิวท่ีเหลือ 3 น้ิว  กรีด

ออกเป็นรูปพดั  หกัขอ้มือเขา้หา

ล าแขน  ปลายน้ิวท่ีจีบคว  ่าลง  

แขนเหยยีดตรง 

น้ิวหัวแม่มือจรดปลายน้ิวช้ีของ

ขอ้แรก  น้ิวท่ีเหลือ  3  น้ิว  กรีด

ให้สวยงามคล้ายพัด  หักข้อมือ

เขา้หาล าแขน  ปลายน้ิวท่ีจีบคว  ่า

ลง 

น้ิวหัวแม่มือจรดปลายน้ิวช้ีของ

ข้อ แ รก  น้ิ ว ท่ี เห ลื อทั้ งส าม

เหยียดตรงกรีดออกให้สวยงาม  

หักข้อมือเข้าหาล าแขนเพี ยง

เลก็นอ้ย 

น้ิวหัวแม่มือจรดขอ้แรกของน้ิวช้ี  

น้ิวทั้ งสามไม่เหยียดตรง  ไม่หัก

ขอ้มือเขา้หาล าแขน 

 
 

ตารางท่ี  6  ตารางเกณฑก์ารวดัทกัษะปฏิบติันาฏยศพัทส่์วนมือ  (ต่อ) 
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ตารางท่ี  6   ตารางเกณฑก์ารวดัทกัษะปฏิบติันาฏยศพัทส่์วนมือ  (ต่อ) 
เกณฑ์กำรวดัทกัษะ

ปฏิบัตินำฏยศัพท์

ส่วนมือ 

ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 

4   คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

6.จีบส่งหลงั น้ิวหวัแม่มือจรดปลาย

น้ิวช้ีของขอ้แรก  น้ิวท่ี

เหลือ 3 น้ิว  กรีดออกเป็น

รูปพดั  หกัขอ้มือเขา้หาล า

แขน  ปลายน้ิวท่ีจีบหงาย

ข้ึนส่งแขนตึงไปดา้นหลงั

พร้อมกบัหกัขอ้มือข้ึนเขา้

หาล าแขน 

น้ิวหวัแม่มือจรดปลายน้ิวช้ี

ของขอ้แรก  น้ิวท่ีเหลือ  3  

น้ิว  กรีดใหส้วยงามคลา้ยพดั  

ปลายน้ิวท่ีจีบหงายข้ึนส่ง

แขนไม่ตึงไปดา้นหลงัพร้อม

กบัหกัขอ้มือข้ึนเขา้หาล าแขน 

น้ิวหวัแม่มือจรดปลายน้ิวช้ี

ของขอ้แรก น้ิวท่ีเหลือทั้ง

สามเหยยีดตรงกรีดออกให้

สวยงาม  หกัขอ้มือเขา้หาล า

แขนเพียงเล็กนอ้ย  แขนไม่

ตึง 

น้ิวหวัแม่มือจรดขอ้แรก

ของน้ิวช้ี  น้ิวทั้งสามไม่

เหยยีดตรง  ไม่หกัขอ้มือเขา้

หาล าแขนส่งแขนไป

ดา้นหลงัแต่จีบติดอยูท่ี่กน้ 
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ตารางท่ี  7   ตารางเกณฑก์ารวดัทกัษะปฏิบติันาฏยศพัทส่์วนเทา้ 

 

เกณฑ์กำรวดั

ทกัษะปฏิบัตินำฏย

ศัพท์ส่วนเท้ำ 

ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 

4   คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

1.ประเทา้ วางเทา้กบัพื้นและเชิดข้ึน  

ยอ่เข่าแลว้ใช้จมูกเทา้แตะ

สั ม ผ ัส กับ พื้ น จ าก นั้ น

ยก ข้ึนพ ร้อมกับย่อ เข่ า  

ส้นเท้าอยู่ในระดับหน้า

แขง้ 

วางเทา้กบัพื้นและเชิดข้ึน  ยอ่

เข่าแลว้ใชจ้มูกเทา้แตะสัมผสั

กับพื้นจากนั้ นยกข้ึนพร้อม

กบัยอ่เข่า  ส้นเทา้อยูใ่นระดบั

หนา้แขง้ 

วางเท้ากบัพื้นและไม่เชิดข้ึน  

ย่อเข่ าแล้วใช้จมูก เท้าแตะ

สัมผสักับพื้นจากนั้ นยกข้ึน

พร้อมกบัยอ่เข่า  ส้นเทา้อยูใ่น

ระดบัหนา้แขง้เพียงเล็กนอ้ย 

วางเท้ากับพื้นและไม่เชิด

ข้ึน  ไม่ย่อเข่าแล้วใช้จมูก

เท้าแตะไม่สัมผ ัสกับพื้ น

จากนั้นยกข้ึนพร้อมกบัย่อ

เข่า  ส้นเทา้ไม่อยู่ในระดบั

หนา้แขง้ 

2.กา้วหนา้ เทา้วางอยูบ่นพื้นเฉียง  45  

องศา  พร้อมเปิดส้นเท้า

หลงั  แลว้ยอ่ขาลง 

เท้าวางอยู่บนพื้ น เฉียง  45  

องศา  พร้อมเปิดส้นเท้าหลัง  

แลว้ยอ่ขาลงเล็กนอ้ย 

เทา้วางอยู่บนพื้นไม่เฉียง  45  

องศา  พร้อมเปิดส้นเท้าหลัง

เพียงเล็กน้อง  แล้วไม่ย่อขา

ลง 

เท้าวางอยู่บนพื้นไม่เฉียง  

45  องศา  ไม่ เปิดส้นเท้า

หลงั  แลว้ไม่ยอ่ขาลง 
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ตารางท่ี  7   ตารางเกณฑก์ารวดัทกัษะปฏิบติันาฏยศพัทส่์วนเทา้  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์กำรวดัทกัษะ

ปฏิบัตินำฏยศัพท์ส่วน

เท้ำ 

ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 

4   คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

3.กระทุง้และกระดกเทา้ เท้าวางอยู่บนพื้นเฉียง  

45  องศา  พร้อมเปิดส้น

เท้าหลัง  แล้วย่อเข่าลง

ใชจ้มูกเทา้สัมผสักบัพื้น

แลว้กระดกเทา้ข้ึนพร้อม

กบัถีบหน้าขาข้ึนให้สุด

แลว้ยอ่ 

เทา้วางอยูบ่นพื้นเฉียง  45  

องศา  พร้อมเปิดส้นเท้า

หลงั  แลว้ยอ่เข่าลงใชจ้มูก

เท้ าสั ม ผ ัส กับพื้ น แล้ ว

กระดกเท้าข้ึนพร้อมกับ

ถีบหน้าขาขาข้ึนให้ สุด

แลว้ยอ่เพียงเล็กนอ้ย 

เท้าวางอยู่บนพื้นไม่เฉียง  

45  องศา  พร้อมเปิดส้น

เทา้หลงั  แลว้ย่อเข่าลงใช้

จมูกเทา้สัมผสักบัพื้นแลว้

กระดกเท้าข้ึนพร้อมกับ

ไม่ถีบหนา้ขาแลว้ยอ่ 

เทา้วางอยู่บนพื้นไม่เฉียง  45  

องศา  พร้อมเปิดส้นเท้าหลัง  

แล้วย่อเข่าลงไม่ใช้จมูกเท้า

สัมผสักบัพื้นแล้วกระดกเท้า

ข้ึนพร้อมกับไม่ ถีบหน้าขา

แลว้ยอ่ 
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ตารางท่ี  7   ตารางเกณฑก์ารวดัทกัษะปฏิบติันาฏยศพัทส่์วนเทา้  (ต่อ) 
เกณฑ์กำรวดัทกัษะ

ปฏิบัติภำษำท่ำ 

ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 

4   คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

4.ยกหนา้แลว้กา้วขา้ง 4   คะแนน  หมายถึง  

ขาท่ีกระดกเทา้ยกมาไว้

ข้างหน้าในระดับหน้า

แขง้แลว้เฉียง  45  องศา 

ไปด้านข้าง วางส้นเท้า

ล งกั บ พื้ น   พ ลิ ก ข า

พร้อมเปิดส้นเท้าหลัง  

และยอ่ขา 

3  ค ะ แน น   ค ะ แน น  

หมายถึง  ขาท่ีกระดก

เท้ายกมาไวข้า้งหน้าใน

ระดบัหน้าแขง้แลว้เฉียง  

45  องศา ไปด้านข้าง 

วาง ส้ น เท้ าล งกับพื้ น  

พลิกขาพร้อมเปิดส้นเทา้

หลัง   และย่อขาเพี ยง

เล็กนอ้ย 

2  คะแนน  หมายถึง  ขาท่ี

ก ร ะ ด ก เท้ า ย ก ม า ไ ว้

ขา้งหนา้ในระดบัหนา้แขง้

แลว้ไม่เฉียง  45  องศา ไป

ด้านข้าง วางฝ่าเท้าลงกับ

พื้น  พลิกขาพร้อมเปิดส้น

เท้ าห ลั ง เพี ยง เล็ กน้ อ ย  

และไม่ยอ่ขา 

1  คะแนน   หม าย ถึ ง   ข า ท่ี

กระดกเทา้ยกมาไวข้า้งหน้าใน

ระดบัหน้าแขง้แลว้ไม่เฉียง  45  

องศา ไม่ไปดา้นขา้ง วางฝ่าเทา้

ลงกบัพื้น  พลิกขาพร้อมไม่เปิด

ส้นเทา้หลงั  และไม่ยอ่ขา 
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ตารางท่ี  8  ตารางเกณฑก์ารวดัทกัษะปฏิบติัภาษาท่า 
เกณฑ์กำรวดัทกัษะ

ปฏิบัติภำษำท่ำ 

ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 

4   คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

1.ท่าตวัฉนั/ตวัเรา มือซา้ย น้ิวหวัแม่มือจรด

ปลายน้ิวช้ีของขอ้แรก  

น้ิวท่ีเหลือ 3 น้ิว  กรีด

ออกเป็นรูปพดั  หกั

ขอ้มือเขา้หาล าตวั  ปลาย

น้ิวท่ีจีบหงายข้ึน  อยู่

ระดบัอก  มือขวาเทา้เอว 

มือซา้ย น้ิวหวัแม่มือจรด

ปลายน้ิวช้ีของขอ้แรก  

น้ิวท่ีเหลือ 3 น้ิว  กรีด

ออกคลา้ยรูปพดั  หกั

ขอ้มือเขา้หาล าตวั  

ปลายน้ิวท่ีจีบหงายข้ึน  

อยูร่ะดบัอก  มือขวาเทา้

เอว 

มือซา้ย น้ิวหวัแม่มือจรด

ปลายน้ิวช้ีของขอ้แรก  น้ิว

ท่ีเหลือ 3 น้ิว  กรีด

ออกเป็นรูปพดัสวยงาม  

หกัขอ้มือเขา้หาล าตวัเพียง

เล็กนอ้ย  ปลายน้ิวท่ีจีบ

หงายข้ึน  อยูร่ะดบัอก  มือ

ขวาไม่เทา้เอว 

มือซา้ย น้ิวหวัแม่มือจรดปลาย

น้ิวช้ีของขอ้แรก  น้ิวท่ีเหลือ 3 

น้ิว  ไม่กรีดออกเป็นรูปพดั  ไม่

หกัขอ้มือเขา้หาล าตวั  ปลายน้ิว

ท่ีจีบหงายข้ึน  ไม่อยูร่ะดบัอก  

มือขวาไม่เทา้เอว 
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ตารางท่ี  8  ตารางเกณฑก์ารวดัทกัษะปฏิบติัภาษาท่า  (ต่อ) 
เกณฑ์กำรวดัทกัษะ

ปฏิบัติภำษำท่ำ 

ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 

4   คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

2.ท่ายิม้/ดีใจ มือซา้ยน้ิวหวัแม่มือจรด

ปลายน้ิวช้ีของขอ้แรก  

น้ิวท่ีเหลือ 3 น้ิว  กรีด

ออกเป็นรูปพดั  ยกข้ึนมา

ใกลริ้มฝีปาก  มือขวาเทา้

เอว 

มือซา้ยน้ิวหวัแม่มือจรด

ปลายน้ิวช้ีของขอ้แรก  

น้ิวท่ีเหลือ 3 น้ิว  กรีด

ออกเป็นรูปพดัสวยงาม  

ยกข้ึนมาใกลริ้มฝีปาก 

มือขวาเทา้เอว 

 

มือซา้ยน้ิวหวัแม่มือจรด

ปลายน้ิวช้ีของขอ้แรก  น้ิว

ท่ีเหลือ 3 น้ิว  ไม่กรีดออก

คลา้ยรูปพดั  ยกข้ึนมาไม่

ใกลริ้มฝีปาก  มือขวาเทา้

เอวเล็กนอ้ย 

มือซา้ยน้ิวหวัแม่มือจรดปลาย

น้ิวช้ีของขอ้แรก  น้ิวท่ีเหลือ 3 

น้ิว  ไม่กรีดออกเป็นรูปพดั  ไม่

ยกข้ึนมาใกลริ้มฝีปาก  มือขวา

ไม่เทา้เอว 
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ตารางท่ี  8  ตารางเกณฑก์ารวดัทกัษะปฏิบติัภาษาท่า  (ต่อ) 
เกณฑ์กำรวดัทกัษะ

ปฏิบัติภำษำท่ำ 

ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 

4   คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

3.ท่ารัก แบมือทั้ง  2  ขา้ง ประสาน

มือ  วางไวร้ะดบัอก แลว้

กรีดน้ิวออกทั้ง 10  น้ิว 

แบมือทั้ง  2  ขา้ง 

ประสานมือ  วางไวร้ะดบั

อก แลว้กรีดน้ิวออกทั้ง 10  

น้ิวอยา่งสวยงาม 

แบมือทั้ง  2  ขา้ง ประสาน

มือ  วางไวร้ะดบัอก แลว้

กรีดน้ิวออกทั้ง 10  น้ิว

เพียงเล็กนอ้ย 

แบมือทั้ง  2  ขา้ง ประสาน

มือ  ไม่วางไวร้ะดบัอก แลว้

ไม่กรีดน้ิวออกทั้ง 10  น้ิว 

4.ท่าเสียใจ/ร้องไห้ มือซา้ยแบออก  น าน้ิวช้ีมา

สัมผสับริเวณรอบดวงตา  

แลว้กรีดน้ิวทั้ง  4  น้ิวออก 

มือซา้ยแบออก  น าน้ิวช้ี

มาสัมผสับริเวณรอบ

ดวงตา  แลว้กรีดน้ิวทั้ง  4  

น้ิวออกสวยงาม 

มือซา้ยแบออก  ไม่ใช่

น้ิวกลางมาสัมผสับริเวณ

รอบดวงตา  แลว้กรีดน้ิว

ทั้ง  4  น้ิวออกเพียง

เล็กนอ้ย 

มือซา้ยแบออก  ไม่ใช้

น้ิวกลางมาสัมผสับริเวณ

รอบดวงตา  แลว้ไม่กรีดน้ิว

ทั้ง  4  น้ิวออก 
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ตารางท่ี  9  ตารางการประเมินความสามารถความคิดนาฏศิลป์สร้างสรรค ์ ชุด  ยทุธนาวเีกาะชา้ง 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 

4   คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

1.ความกลมกลืนของการแสดง นกัเรียนคิดท่าร าและร า

ได้ถูกต้องตามจังหวะ

ทั้งหมด 

นักเรียนคิดท่าร าและ

ร า ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม

จงัหวะคร่ึงหน่ึง 

นักเรียนคิดท่าร าและร าได้

ถูกตอ้งตามจงัหวะบางส่วน 

นกัเรียนคิดท่าร าและร าได้

ถูกต้องตามจังหวะเพียง

เล็กนอ้ย 

2.ความถูกตอ้งของท่าร า นักเรียนปฏิบติัท่าร าได้

ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี

ความสัมพันธ์ต่อเน่ือง

ของท่าร าทั้งหมด 

นักเรียนปฏิบัติท่าร า

ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี

ความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง

ของท่าร าคร่ึงหน่ึง 

นัก เรียนป ฏิบั ติท่ าร าได้

ถูกตอ้งและมีความสัมพนัธ์

ต่อเน่ืองของท่าร าบางส่วน 

นักเรียนปฏิบัติท่ าร าได้

ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี

ความสั มพัน ธ์ ต่อ เน่ื อง

ของท่าร าเพียงเล็กนอ้ย 
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ตารางท่ี  9  ตารางการประเมินความสามารถความคิดนาฏศิลป์สร้างสรรค ์ ชุด  ยทุธนาวเีกาะชา้ง  (ต่อ) 
เกณฑ์กำรประเมิน ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 

4   คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

3.ความคิดสร้างสรรค์

ท่าร าประกอบเพลง 

ห ม าย ถึ ง   นั ก เรี ย น มี

ความคิดส ร้างสรรค์ใน

การประดิษฐ์ท่าร า  การ

แปรแถว  ได้ตรงกับเน้ือ

เพลงทั้งหมด 

นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม คิ ด

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น ก า ร

ประดิษฐ์ท่าร า  การแปร

แถว  ได้ตรงกับเน้ือเพลง

คร่ึงหน่ึง 

นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์

ท่าร า  การแปรแถว  ไดต้รง

กบัเน้ือเพลงบางส่วน 

นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์

ท่าร า  การแปรแถว  ไดต้รง

กับเน้ือเพลงเพียงเล็กน้อย

ทั้งหมด 
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ตารางท่ี  9  ตารางการประเมินความสามารถความคิดนาฏศิลป์สร้างสรรค ์ ชุด  ยทุธนาวเีกาะชา้ง  (ต่อ) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 

4   คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

4.ความคิดสร้างสรรค์ใน

การออกแบบเคร่ืองแต่ง

กาย  อุปกรณ์  และฉาก

ประกอบการแสดง 

หม าย ถึ ง   นั ก เรี ยน มี

ความคิดสร้างสรรค์ใน

การออกแบบเคร่ืองแต่ง

กาย  อุปกรณ์  และฉาก 

เหมาะสมกับเน้ือเร่ือง  

ว ัส ดุ ท่ี น า ม า ใ ช้ เป็ น

ส่ิ งของท่ี ใช้แล้วห รือ

วสัดุธรรมชาติ  คุณภาพ

แขง็แรง คงทนถาวร 

นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม คิ ด

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น ก า ร

ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  

อุป ก รณ์   ฉ าก   ว ัส ดุ ท่ี

น ามาใช้เป็นส่ิงของท่ีใช้

แล้วหรือวสัดุธรรมชาติ  

คุณภาพแข็งแรง คงทน

ถาวรเหมาะสมกับ เน้ื อ

เร่ืองคร่ึงหน่ึง 

ห ม า ย ถึ ง   นั ก เ รี ย น มี

ความคิดสร้างสรรค์ในการ

ออกแบบ เค ร่ืองแต่งกาย  

อุ ป ก ร ณ์   ฉ า ก   ว ัส ดุ ท่ี

น ามาใช้ เป็น ส่ิ งของท่ีใช้

แล้วห รือวัส ดุธรรมชาติ  

คุณ ภาพแข็ งแรง  คงทน

ถาวรเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง

บางส่วน 

นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรคใ์นการออกแบบ

เค ร่ืองแต่งกาย  อุปกรณ์  

ฉาก  ว ัสดุ ท่ีน ามาใช้ เป็น

ส่ิงของท่ีใช้แล้วหรือวสัดุ

ธรรมชาติ  คุณภาพแข็งแรง 

คงทนถาวรเหมาะสมกับ

เน้ือเร่ืองเพียงเล็กนอ้ย 
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จากงานของรศ.ดร.บุญชม  ศรีสะอาดได้กล่าวไวว้่า  งานวิจยัทางการศึกษา  พฤติกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะพบวา่มีงานวิจยัจ  านวนมากท่ีใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้จะท า
การวเิคราะห์และแปลผล  โดยใชส้ถิติและเกณฑใ์นการแปลผลหลายลกัษณะ  เช่น  การแปลผลโดย
ใชร้้อยละ   และการแปลผลโดยใชค้่าเฉล่ีย  ดงันั้นผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการแปรผลโดยใชค้่าเฉล่ียทั้งในการ
ประเมินความสามารถนาฏศิลป์ความคิดสร้างสรรค ์ และความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์
สร้างสรรค ์
ตารางท่ี  10  ตารางเกณฑก์ารประเมินความสามารถนาฏศิลป์ 

 

ตำรำงเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถนำฏศิลป์ 

แบบลเิคิร์ทสเกลอ้ำงองิจำกดร.รังสรรค์  โฉมยำ (2551) 

ระดบัคะแนน ผลคะแนน 
3.50-4.00 ปฏิบติัไดใ้นระดบัดีมาก 
2.50-3.49 ปฏิบติัไดใ้นระดบัดี 
1.50-2.49 ปฏิบติัไดใ้นระดบัพอใช ้
1.00-1.49 ปฏิบติัไดใ้นระดบัปรับปรุง 

 
3.4. น าแบบประเมินความสามารถเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่าน  คือ  ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิธีสอน  1  คน  ผูเ้ช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์  2  คน  เพื่อ
ตรวจสอบการวดัและประเมินผลความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC)  ซ่ึงพบวา่  แบบประเมินความสามารถมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั  1.00  
(ดงัตารางท่ี  24-25 ภาคผนวก  ข  หนา้  146-147) 

3.5. น าแบบประเมินความสามารถมาปรับปรุงตามค าแนะน าอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ 

3.6. น าเคร่ืองมือแบบประเมินสามารถนาฏศิลป์ไปใช้เป็นเคร่ืองมือวิจยัไปใช้
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   1 
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กำรสร้ำงแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตินำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ 
ดังแสดงในตำรำงที ่ 6-10 

 
 ขั้นท่ี  1    
 
 
 
 ขั้นท่ี  2    
 
 
 
 ขั้นท่ี  3    
 
 
 

 ขั้นท่ี  4    
 
 
 ขั้นท่ี  5    
 
 
 ขั้นท่ี  6    
 
 
 
ตารางท่ี  11 การสร้างแบบประเมินความสามารถ 

 
 
 

ศึกษาหลกัหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาศิลปะ  สาระดนตรี-นาฏศิลป์และตวัช้ีวดั  
จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีพทุธศกัราช  2551  และทฤษฏีการ

ประเมิน 
 

วเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค ์ โดยพิจารณาสาระส าคญัของจุดประสงคก์ารเรียนรู้

และคลอบคลุมเน้ือหาวชิาศิลปะ  (สาระนาฏศิลป์) 

สร้างแบบประเมินความสามารถในการพฒันาความสามารถนาฏศิลป์สร้างสรรคโ์ดย
การจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   ไดแ้บ่งการ

ทดสอบออกเป็น  2  ประเภท  คือ    1.  ทฤษฏี   2.  ปฏิบติั 

น าแบบประเมินความสามารถมาปรับปรุงตามค าแนะน าอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
และผูเ้ช่ียวชาญ 

 

น าเคร่ืองมือแบบประเมินสามารถนาฏศิลป์ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
 

น าแบบประเมินความสามารถเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือตรวจสอบการวดัและ

ประเมินผลความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
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5. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการ
จดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ไดก้ าหนดค่าระดบัผล
คะแนนตามตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี  12  ตารางค่าระดบัผลคะแนนความคิดเห็นอา้งอิงจาก รศ.ดร.บุญชม  ศรีสะอาด (2533) 
ผลคะแนน ระดับควำมคิดเห็น 
4.50-5.00 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3.50-4.49 เห็นดว้ยมาก 
2.50-3.49 เห็นดว้ยปานกลาง 
1.50-2.49 เห็นดว้ยพอใช ้
1.00-1.49 ไม่เห็นดว้ย 

 
 โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

5.1. ศึกษารูปแบบการท าแบบทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้
โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์โดยแบ่งออกเป็น  3  ดา้น  คือ  1.ดา้นการจดัการเรียนรู้  2.
ดา้นบรรยากาศต่อการจดัการเรียนรู้  และ 3.ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

5.2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ตามทฤษฏีการสร้างงานนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ท่ีมีสูตรแห่งความส าเร็จในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์  คือ  5I  จากแนวคิดของ
อาจารยพ์ีรพงศ ์ เสนไชย 

5.3. น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบการวดัและประเมินผลความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  
โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง  (IOC)  ซ่ึงพบว่า  แบบสอบถามความคิดเห็นมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งเท่ากบั  1.00  (ดงัตารางท่ี  26  ภาคผนวก  ข  หนา้ -148-150) 

5.4. ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ
โดยเพิ่มค าถามให้ครอบคลุมและสอดคลอ้งต่อการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคโ์ดยการจดัการ
เรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคแ์ละผูเ้ช่ียวชาญ   

5.5. น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์มาเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั 
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กำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็นมีขั้นตอนกำรพฒันำดังแสดงในตำรำงที ่ 6 
 
 ขั้นท่ี  1    
 
 
 
 ขั้นท่ี  2    
 
 
 
 ขั้นท่ี  3    
 
 
 

 ขั้นท่ี  4    
 
 
 ขั้นท่ี  5    
 
 
 

 
ตารางท่ี  13 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 

ศึกษารูปแบบการท าแบบทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยรูปแบบการ

เรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

สร้างแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์

น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพ่ือตรวจสอบการ

วดัและประเมินผลความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  โดยหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC) 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคม์าเป็นเคร่ืองมือในการท าวจิยั 

ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญโดยเพ่ิมค าถาม

ใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งต่อการจดัการเรียนรู้ 
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6.กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัย  ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการทดลองแบ่งออกเป็น  3  
ขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. ขั้นก่อนท าการทดลอง   เป็นการศึกษาข้อมูล  เอกสาร  และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง 

2. ขั้นทดลอง   ด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
แผนการจดัการเรียนรู้และประยุกต์ใช้กบัการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์  ซ่ึงมีรายละเอียด  
ดงัน้ี 

2.1.ระยะเวลาการทดลอง   เดือนมิถุนายน-สิงหาคม   ภาคเรียนท่ี  1    ปี
การศึกษา  2558 

 2.2.เน้ือหา  ได้แก่    สาระการเรียน รู้กลุ่มสาระศิลปะ  สาระนาฏศิลป์  
มาตรฐาน ศ 3.1.   เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั     
มาตรฐาน ศ 3.2.   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ ท่ี เป็นมรดกทางว ัฒนธรรม ภู มิ ปัญญาท้องถ่ิน  ภู มิ ปัญญาไทย  และสากล                          
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1     

 2.3.ทดสอบก่อนเรียน  ดว้ยแบบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจ านวน  30  ขอ้ 
 2.4.ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมาเองจ านวน  3  

หน่วยการเรียนรู้  โดยทดลองใชใ้นภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2558  และใชเ้คร่ืองมือท่ีจดัเตรียมไว้
ซ่ึงมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์

 2.5.ทดสอบหลงัเรียน  ดว้ยแบบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจ านวน  30  ขอ้ 
 2.6.ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียน

นาฏศิลป์สร้างสรรค ์
3. ขั้นหลังการทดลอง  ภายหลังเสร็จส้ินการด าเนินการทดลอง  จึงน ามา

วเิคราะห์ขอ้มูล และท าการปรับปรุงแกไ้ขพร้อมกบัขอ้เสนอแนะในการท างานวจิยั 
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 7.กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลของการวจิยัในคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปประกอบไปดว้ย 

1. การหาค่า  IOC  ทั้ งแผนการจัดการเรียนรู้  การวดัผลการเรียนรู้การประเมิน
ความสามารถในการปฏิบติั  และความคิดเห็น 

2. การหาค่าความยาก-ง่าย  และการหาค่าความเช่ือมัน่ของขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ 
3. การหาค่า t-test  dependent  sampling  ความแตกต่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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บทที ่ 4 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 การวิจยัเร่ือง  “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค”์  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยน าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  แบบ
ประเมินวดัความสามารถ  และแบบสอบถามความคิดเห็น  ท่ีผา่นการตรวจของผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน  
3  คนไปทดลองกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม  อ าเภอเกาะช้าง   
จงัหวดัตราด  ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน  33  คน  ดว้ยการทดสอบก่อนเรียน  จากนั้นด าเนินการ
จดัการเรียนรู้  แลว้จึงทดสอบหลงัเรียนและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  โดยนกัเรียนเป็น
ผูอ่้านประเมินแบบสอบถามความคิดเห็น  เพื่อเป็นการตอบค าถามการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของ
การวจิยั  ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น  3  ขั้นตอน   ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  ผลเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ก่อนและหลงั
เรียนโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
 ตอนท่ี  2  ผลการศึกษาความสามารถเร่ืองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์โดยการจดัการ
เรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์
 ตอนท่ี  3  ผลความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้
นาฏศิลป์สร้างสรรค ์
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ตอนที ่ 1   ผลเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้เร่ืองนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ก่อนและหลังเรียนโดยกำร
จัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามของการวิจยัขอ้ท่ี  1  ผลเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
เร่ืองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ก่อนและหลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์  หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่  ผูว้ิจ ัยได้ท าการทดสอบวดัผลการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
นาฏศิลป์สร้างสรรค์  แล้วจึงด าเนินการหน่วยการจดัการเรียนรู้จ านวน   3   หน่วยการเรียนรู้              
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบหลงัเรียน
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้จ านวน  30  ขอ้  ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี  14   
ตารางท่ี  14  ผลเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียน 
 โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
กำรทดสอบ n คะแนน

เต็ม 
X S.D. t-test sig 

ก่อนเรียน 32 30 12.00 2.03 25.16 0.00 
หลงัเรียน 32 30 22.84 2.36 

 

 จากตารางท่ี  14  พบวา่  คะแนนผลการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ก่อนและหลงั
เรียนโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  มีคะแนนผล
การเรียนรู้หลงัเรียน  (X = 22.84 , S.D. = 2.36)  สูงกวา่ก่อนเรียน  (X  =  12.00  ,  S.D.  2.03)  อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจยัข้อท่ี  1  นักเรียนมีความรู้เร่ือง
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน 
ตอนที ่ 2 ผลกำรศึกษำควำมสำมำรถเร่ืองนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามของการวิจยัขอ้ท่ี  2  ผลการศึกษาความสามารถเร่ืองนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์อยู่ในระดับใดนั้น  ผูว้ิจ ัยได้ท าการ
ทดสอบวดัความสามารถโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ภาคปฏิบติั  แลว้จึงด าเนินการ
หน่วยการจดัการเรียนรู้จ านวน    2    หน่วยการเรียนรู้  หลงัการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้
นาฏศิลป์สร้างสรรค์  ผูว้ิจ ัยได้ท าการทดสอบวดัวามสามารถโดยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์
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สร้างสรรค ์ภาคปฏิบติั  ซ่ึงไดแ้บ่งหวัขอ้การทดสอบ  3  หวัขอ้   คือ  1.นาฏยศพัท์ส่วนมือ  2.นาฏย
ศพัทส่์วนเทา้   3.ภาษาท่า  และ4.การประเมินวดัความสามารถ  ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
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ตารางท่ี  15   ตารางผลการประเมินนาฏยศพัทส่์วนมือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ตารางผลการประเมินนาฏยศพัทส่์วนมือ  พบวา่  คะแนนทดสอบวดัความสามารถโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ภาคปฏิบติั  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  อยูใ่นระดบั   ปฏิบติัไดใ้นระดบัดี      (ดงัรายละเอียดภาค ข  ตารางท่ี  33  หนา้  267-269) 
 
 
 
 
 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีที ่ 1 
จ ำนวนทั้งหมด  

32  คน 

วงบน 
 

วงกลำง 
 

วงล่ำง 
 

จีบหงำย 
 

จีบคว ำ่ 
 

จีบส่งหลงั 
 

รวมทั้งหมด   

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X   S.D. 

 3.13 0.79 3.28 0.73 3.28 0.92 3.03 1.03 3.13 0.87 2.44 0.98 3.05 0.54 
แปรผล ปฏิบติัไดใ้น

ระดบัดี 
ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี 

ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี 

ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี 

ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี 

ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัพอใช ้

ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี 
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ตารางท่ี  16   ตารางผลการประเมินนาฏยศพัทส่์วนเทา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ตารางผลการประเมินนาฏยศพัทส่์วนเทา้   พบวา่  คะแนนทดสอบวดัความสามารถโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ภาคปฏิบติั  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  อยูใ่นระดบั    ปฏิบติัไดใ้นระดบัดี  (ดงัรายละเอียดภาค ข  ตารางท่ี  34  หนา้  270-272) 
 
 
 
 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
จ ำนวนทั้งหมด  32  คน 

ประเท้ำ 
 

ก้ำวหน้ำ 
 

กระทุ้งและ
กระดกเท้ำ 

 

ยกหน้ำและก้ำว
ข้ำง 

 

รวมทั้งหมด   

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
 2.91 0.73 3.19 0.64 3.19 0.64 2.78 0.94 3.02 0.53 

แปรผล ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี 

ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี 

ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี 

ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี 

ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี 
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ตารางท่ี   17   ตารางผลการประเมินภาษาท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ตารางเกณฑ์การประเมินภาษาท่า   พบว่า  คะแนนทดสอบวดัความสามารถโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ภาคปฏิบัติ  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  อยูใ่นระดบั   ปฏิบติัไดใ้นระดบัดี      (ดงัรายละเอียดภาค ข  ตารางท่ี  35  หนา้  273-275) 
 
 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
จ ำนวนทั้งหมด  32  คน 

ท่ำตัวฉัน/ตัวเรำ 
 

ท่ำยิม้/ดีใจ 
 

ท่ำรัก 
 

ท่ำเสียใจ/
ร้องไห้ 

 

รวมทั้งหมด  

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
 3.19 0.74 2.75 0.62 2.94 0.72 2.41 0.80 2.82 0.49 

แปรผล ปฏิบติัไดใ้นระดบั
ดี 

ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี 

ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี 

ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัพอใช ้

ปฏิบติัไดใ้นระดบัดี 
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ตารางท่ี  18   ตารางเกณฑก์ารประเมินความคิดนาฏศิลป์สร้างสรรคชุ์ด  ยทุธนาวเีกาะชา้ง 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
จ ำนวนทั้งหมด  32  คน 

ควำมกลมกลืน
ของกำรแสดง 

 

ควำมถูกต้อง
ของท่ำร ำ 

 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ท่ำร ำ
ประกอบเพลง 

 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำร
ออกแบบเคร่ือง 
แต่งกำย  อุปกรณ์  

และฉำก 
 

รวมทั้งหมด   

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

 2.62 0.51 2.62 0.51 2.69 0.48 3.53 0.51 3.07 0.46 
แปรผล ปฏิบติัไดใ้น

ระดบัดี 
ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี 

ปฏิบติัไดใ้นระดบั
ดี 

ปฏิบติัไดใ้นระดบั
ดีมาก 

ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี 
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 จากตารางท่ี  18  ตารางผลการประเมินความคิดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด  ยุทธนาวีเกาะช้าง   
พบวา่  ผูว้ิจยัไดท้  าการแบ่งกลุ่มให้กบันกัเรียนแบ่งออกเป็น  3  กลุ่มคือ   1.กลุ่มการคิดประดิษฐ์ท่า
ร าจ านวน  13  คนจะมีเกณฑ์การประเมินในดา้นความกลมกลืนของการแสดง   ดา้นความถูกตอ้ง
ของท่าร า   ดา้นความคิดสร้างสรรคท์่าร าประกอบเพลง   2.กลุ่มออกแบบเคร่ืองแต่งกายจ านวน  9  
คน   และ3.กลุ่มออกแบบฉาก  อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการแสดงจ านวน  10  คน  ซ่ึงจะอยู่ในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  อุปกรณ์  และฉาก   อยู่ในระดบั  ปฏิบติัได้ดี     
(ดงัรายละเอียดภาค  ข  ตารางท่ี  36  หนา้  276-279) 
 ผูว้ิจยัจึงท าการสรุป ซ่ึงเป็นเกณฑ์การประเมินความสามารถโดยการจดัการเรียนรู้
นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ ภาคปฏิบติั  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  อยูใ่นระดบั   ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดี    ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานวจิยัขอ้ท่ี  2   
ตอนที ่  3 ผลควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์
สร้ำงสรรค์ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามของการวจิยัขอ้ท่ี  3  ผลการศึกษาความคิดเห็นเร่ือง
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์อยูใ่นระดบัใดนั้น  ผูว้ิจยัไดใ้ห้
นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็น  3  ดา้น  คือ  1.ดา้นการจดัการ
เรียนรู้  2.ดา้นบรรยากาศต่อการจดัการเรียนรู้ และ3.ประโยชน์ท่ีไดรั้บ   หลงัการจดัการเรียนรู้โดย
การจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี  19 
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ตารางท่ี  19   ผลความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้ 
 นาฏศิลป์สร้างสรรค ์
ข้อที่ รำยกำรประเมิน X S.D. ระดับควำม

คิดเห็น 

ล ำดับที ่

ด้ำนบรรยำกำศกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำร

จัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ 

4.03 0.58 เห็นด้วย

มำก 

 

1 การเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรม 

4.50 0.51 เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 

1 

2 การเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

รับผดิชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 

4.06 0.95 เห็นดว้ยมาก 4 

3 การเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

กระตือรือร้นในการเรียน 

3.94 0.91 เห็นดว้ยมาก 6 

4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้

นกัเรียนท ากิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระ 

3.72 1.42 เห็นดว้ยมาก 7 

5 บรรยากาศของการเรียนส่งเสริมให้

นกัเรียนเกิดความคิดท่ีหลากหลาย 

4.03 1.06 เห็นดว้ยมาก 5 

6. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้

นกัเรียนมีความกล้าแสดงออกในการ

ร า 

3.91 0.69 เห็นดว้ยมาก 8 

7. บรรยากาศของการเรียน เป็นการ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนั 

4.28 0.68 เห็นดว้ยมาก 2 
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ตารางท่ี  19   ผลความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้ 

         นาฏศิลป์สร้างสรรค์  (ต่อ) 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน X S.D. ระดับควำม

คิดเห็น 

ล ำดับที ่

8. บรรยากาศของการเรียนส่งเสริมให้

นักเรียนสามารถแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและลงมือปฏิบติัร่วมกนั 

3.91 0.86 เห็นดว้ยมาก 8 

9. 

 

บรรยากาศของห้องเรียนเหมาะสมต่อ

การจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้

นาฏศิลป์สร้างสรรค ์

3.72 1.14 เห็นดว้ยมาก 9 

10. บรรยากาศของการใชส่ื้อ/นวตักรรมมี

ความเหมาะสมสามารถกระตุน้ต่อการ

จัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้

นาฏศิลป์สร้างสรรค ์

4.25 0.80 เห็นดว้ยมาก 3 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 4.21 0.45 เห็นด้วย

มำก 

 

1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม

กบัเน้ือหา  

4.41 0.76 เห็นดว้ยมาก 3 

2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียน

ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิด 

4.16 0.68 เห็นดว้ยมาก 7 

3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและ

ตดัสินใจ 

3.69 1.31 เห็นดว้ยมาก 12 
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ตารางท่ี  19   ผลความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้ 

         นาฏศิลป์สร้างสรรค(์ต่อ) 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน X S.D. ระดับควำม

คิดเห็น 

ล ำดับที ่

4 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้า

คิดกลา้ตอบ 

3.78 0.97 เห็นดว้ยมาก 11 

5. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก

หนา้ชั้นเรียนและมีความมัน่ใจในการ

ร ามากข้ึน 

3.94 1.01 เห็นดว้ยมาก 10 

6. ท าให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการท่าทาง
ตามแบบแผนของนาฏศิลป์มาใช้
แสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค ์

4.22 0.94 เห็นดว้ยมาก 6 

7. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนแล้ว

น ามาลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 

4.22 1.04 เห็นดว้ยมาก 6 

8. ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะในการแสวงหา

ความรู้ 

4.63 0.66 เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 

1 

9. ช่วยให้นักเรียนมีการเช่ือมโยงความรู้

เดิมกบัความรู้ใหม่ 

4.31 0.90 เห็นดว้ยมาก 4 

10. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสศึกษา

คน้ควา้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

4.03 1.20 เห็นดว้ยมาก 9 

11. 
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัเป็น

รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

4.47 0.62 เห็นดว้ยมาก 2 
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ตารางท่ี  19   ผลความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้ 

         นาฏศิลป์สร้างสรรค(์ต่อ) 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน X S.D. ระดับควำม

คิดเห็น 

ล ำดับที ่

12. 
ส่งเสริมให้มีการวางแผนก่อนการลง

มือปฏิบติังาน 

4.09 0.64 เห็นดว้ยมาก 8 

13. 

กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมทักษะ

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้เป็น

อยา่งดี 

4.41 0.76 เห็นดว้ยมาก 3 

14 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมี

โอกาสแสดงความคิดเห็น 

4.25 0.76 เห็นดว้ยมาก 5 

15 กิจกรรมการเรียน รู้ท าให้นัก เรียน

เขา้ใจในเน้ือหามากข้ึน 

4.31 0.59 เห็นดว้ยมาก 4 

16 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้

ร่วมกนั 

4.41 0.67 เห็นดว้ยมาก 3 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 4.35 0.61 เห็นด้วย

มำก 

 

17 การจดัการเรียนรู้ท าให้เขา้ใจเน้ือหาได้

ง่ายและคงทนถาวร 

4.06 1.05 เห็นดว้ยมาก 4 

18. การจดัการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนสร้าง

ความรู้      ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้

4.50 0.57 เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 

2 
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ตารางท่ี  19   ผลความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้ 

         นาฏศิลป์สร้างสรรค(์ต่อ) 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน X S.D. ระดับควำม

คิดเห็น 

ล ำดับที ่

19 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน า

วธีิการเรียนรู้ไปใชใ้นวชิาอ่ืนๆ 

4.16 1.02 เห็นดว้ยมาก 3 

20 การจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนพฒันา

ทกัษะการคิดท่ีสูงข้ึน 

4.69 0.64 เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 

1 

 ภำพรวม 4.17 0.46 เห็นด้วย

มำก 

 

 จากตารางท่ี  19   ผลความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้

นาฏศิลป์สร้างสรรค์  พบว่า   นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  มีความคิดเห็นในภาพรวมมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  (X = 4.17,S.D. 0.46)  ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไวข้อ้

ท่ี  3  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ให้ความคิดเห็นในด้าน

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ มาเป็นล าดบัท่ี  1  

(X=4.35,S.D.0.61)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  นักเรียนให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย

มากทุกประเด็น  โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  การจดัการเรียนรู้ท าให้นักเรียนพฒันา

ทกัษะการคิดท่ีสูงข้ึน  (X = 4.69,S.D. 0.64)  รองลงมา  คือ  การจดัการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้ (X = 4.50,S.D. 0.57)  และล าดบัท่ี  3  คือ  การจดัการเรียนรู้ท าให้

นกัเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอ่ืนๆ  (X = 4.16,S.D. 1.02)  รองลงมาล าดบัท่ี  2  การจดัการ

เรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์  (X = 1.29,S.D. 0.29)    เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  

พบวา่  นกัเรียนให้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกประเด็น  โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา

น้อย  ดงัน้ี  ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการแสวงหาความรู้      (X = 4.63,S.D. 0.66)  รองลงมาคือ   เปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  (X = 4.47,S.D. 0.62)  และล าดบัท่ี  3 คือ  
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กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา  กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมทกัษะการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี และกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั  (X = 4.41,S.D. 

0.76)  และล าดับท่ี   3  คือ  ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์

สร้างสรรค์  (X = 4.03,S.D. 0.58)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  นักเรียนให้ความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ยมากทุกประเด็น  โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  บรรยากาศของการเรียน

เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  (X = 4.50,S.D. 0.51)  รองลงมาคือ  บรรยากาศ

ของการเรียนเป็นการท าให้นักเรียนมีความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน   (X = 4.28,S.D. 0.68)  และ

ล าดบัท่ี  3  คือ  บรรยากาศของการใชส่ื้อ/นวตักรรมมีความเหมาะสมสามารถกระตุน้ต่อการจดัการ

เรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์   (X = 4.25,S.D. 0.80)    สรุปความคิดเห็นของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี    ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

(X = 4.17,S.D. 0.46) 
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ข้อสังเกตในบันทกึหลงักำรจัดกำรกจิกรรมกำรเรียนรู้ตำมข้ันตอนกำรจัดกำรเรียนรู้  5I 
 จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์”  
จ  านวน  3  หน่วยการเรียนรู้  หลงัจากการจดักิจกรรมแลว้มีผลเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
ขั้นที ่  1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงทีเ่กีย่วข้องกบังำน
ทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้     
 นกัเรียนมีความตั้งใจในการศึกษา  คน้ควา้  หาขอ้มูลจากใบความรู้แลว้ลงมือปฏิบติัใน
รูปแบบของใบงาน  ส่วนการฝึกปฏิบติันาฏยศพัท์ส่วนมือ  นาฏยศพัท์ส่วนเท้า  ภาษาท่า  การ
เคล่ือนไหวร่างกาย  และการฝึกปฏิบติันาฏศิลป์สร้างสรรค์นกัเรียนไปศึกษาและสนสนใจค าขวญั
จงัหวดัตราด  คือ  “เมืองเกาะคร่ึงร้อย  พลอยแดงค่าล ้า ระก าแสนหวาน   หลงัอานหมาดี    ยุทธนาวี
ท่ีเกาะชา้ง    สุดทางบูรพา”     จากค าขวญัดงักล่าว  นกัเรียนไดส้รุปค าส าคญัไดด้งัน้ี   ระก า   หมา
ลงัอาน   ยุทธนาวี  และทะเล โดยนกัเรียนไดเ้ลือกค าวา่  ยุทธนาวี  ให้ไปหาบทเพลงท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
ไดรั้บความร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นอย่างดี  จึงไดเ้พลง  “ต านานยุทธนาวีเกาะช้าง”  
นกัเรียนสามารถจดจ าและร้องเพลง   ประดิษฐ์ท่าร า  ออกแบบฉาก  และออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  
โดยแบ่งออกเป็นแต่ละฝ่ายเพื่อสะดวกต่อการจดัการแสดง 
ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  สะเทือนใจ
ในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวตักรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบงำน   
 นักเรียนได้ดูการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทต่าง ๆ เช่น  โขน  ร า  ระบ า  นาฏศิลป์
พื้นเมือง  ละครพร้อมกบัการอธิบายในเร่ืองเคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดง 
ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปในห้วงลึกของ
ส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ    
 นกัเรียนใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีครูผูส้อนจดัให ้ มีการซกัถาม
ความสงสัยจากครูเม่ือไม่เขา้ใจ  เช่น  ท าไมนาฏศิลป์ไทยจึงไม่ค่อยมีคนเรียน  นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมพร้อมกบัการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้ท่ีไดอ่้าน
จากใบความรู้ซ่ึงกนัและกนั ทางดา้นปฏิบติันกัเรียนสามารถจดจ าท่าร านาฏยศพัท์ส่วนมือ  นาฏย
ศพัทส่์วนเทา้  ภาษาท่า  แต่ตอ้งอาศยัเวลาในการฝึกซ้อมเพื่อปฏิบติัได ้ และนกัเรียนสามารถจดจ า
และร้องเพลง   ประดิษฐ์ท่าร า  ออกแบบฉาก  และออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  โดยแบ่งออกเป็นแต่ละ
ฝ่ายเพื่อสะดวกต่อการจดัการแสดง 
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ขั้นที่    4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  ชวนให้
ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำรระดม
สมอง    
 จากท่ีนักเรียนได้แบ่งกลุ่มออกเป็นแต่ละฝ่ายนั้ นปรากฏว่า   นักเรียนร่วมกันคิด
ประดิษฐ์ท่าร าโดยใช้ท่าร าทางนาฏศิลป์ไทยเป็นพื้นฐานผสมผสานการคิดประดิษฐ์ท่าร าแบบ
ตะวนัตกให้ตรงกับเน้ือร้อง  นักเรียนร่วมกันออกแบบฉาก  อุปกรณ์ท่ีใช้  เคร่ืองแต่งกาย  ให้
เหมาะสมกบัเน้ือร้อง 
ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้งใจจริงมุมำนะ  ตั้งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำรค้นพบซ่ึงอยู่
ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 
 จากการสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนพบวา่  เน้ือหาในการจดัการเรียนการสอนเร่ืองนาฏย
ศพัท ์ ภาษาท่าเป็นทกัษะปฏิบติัท่ีเกิดจากครูท าให้นกัเรียนดูแลว้ปฏิบติัตามครูได ้ โดยใชใ้นรูปแบบ
เกมเป็นตวัส่งเสริมให้นักเรียนจดจ า   ปฏิบติั  เป็นการฝึกสมาธิ  ถา้นักเรียนปฏิบติัไม่ถูกตอ้งแล้ว
แกไ้ขจนถูกตอ้ง  เป็นการฝึกอุตสาหะ 
 
ปัญหำทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงกำรสอนตำมข้ันตอนกำรจัดกำรเรียนรู้  5I 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการสอนในแต่ละหน่วยการจดัการเรียนรู้  5I   พบว่า   
นกัเรียนส่วนหน่ึงตอ้งไปท ากิจกรรมจ านวน  15  คน   บรรยากาศในการเรียนไม่ค่อยดีเน่ืองจากมี
ส่ิงก่อสร้างภายในโรงเรียน  ครูประจ าวชิาอ่ืนปล่อยนกัเรียนมาเขา้เรียนชา้จึงท าใหมี้เวลาไม่เพียงพอ
ต่อการท ากิจกรรม  นักเรียนส่วนหน่ึงตอ้งไปท ากิจกรรมฝึกซ้อมระเบียบลูกเสือ-เนตรนารีซ่ึงเป็น
นกัเรียนหญิงทั้งหมด     เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขมาฉีดพ่นยุงป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกก่อนหมดคาบ
เรียน  (2  รอบ)   นักเรียนไม่เขา้ใจกับการตีความหมายในการแสดง  และนักเรียนจะต้องศึกษา
ธรรมะเพื่อเตรียมตวัต่อการสอบนกัธรรมชั้นต่าง ๆ และทางโรงเรียนไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้าวา่จะ
มีพระอาจารยม์าสอนในวนัและเวลาใด 
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ส่ิงทีต้่องปรับปรุงแก้ไขในระหว่ำงกำรสอนตำมข้ันตอนกำรจัดกำรเรียนรู้  5I 
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการสอนในแต่ละหน่วยการจดัการเรียนรู้  5I      
พบว่า  ให้นักเรียนจ านวน  15  คนไปท าใบงานเป็นการบา้นเพื่อเป็นการฝึกฝนในเร่ืองท่ีเรียนไป     
และครูตอ้งยกตวัอยา่งบางท่อนของเพลงมาอธิบายให้นกัเรียนฟังและร่วมกนัคิดหาท่าทางเหมาะสม
ประกอบเพลง 
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บทที ่ 5 
สรุปผลกำรวจัิย  อภิปรำยผล   และข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเร่ือง  “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค”์   เป็นรูปแบบการวิจยัเชิง
ทดลอง  (Experimental  Research)  ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบกลุ่ม
เดียวทดสอบความรู้นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ก่อนเรียน
และหลังเรียน  (One  Group  Pretest   Posttest  Design)  โดยมีวตัถุประสงค์   เพื่อเปรียบเทียบ
ความรู้เร่ืองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ก่อนและหลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์  
เพื่อศึกษาความสามารถเร่ืองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์      
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์
สร้างสรรค์  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนเกาะช้าง
วิทยาคม  อ าเภอเกาะช้าง  จงัหวดัตราด  ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2558  
จ านวน   32  คน    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบไปดว้ย  แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการ
เรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์จ  านวน  3  หน่วยการเรียนรู้   คือ   หน่วยการจดัการเรียนรู้ท่ี  1   เร่ือง  
ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์   หน่วยการจดัการเรียนรู้ท่ี  2   เร่ือง  พื้นฐานการฝึกหดัเบ้ืองตน้    และ
หน่วยการจดัการเรียนรู้ท่ี  3   เร่ือง  พื้นฐานการฝึกหดันาฏศิลป์สร้างสรรค ์   มีแบบทดสอบความรู้
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ก่อนและหลงัเรียนเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบจ านวน  30  โดยมีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ีย   (X)   ค่าร้อยละ   (%)    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบค่าที     
(t-test)  แบบ  Dependent  ผลการวจิยัสรุปไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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สรุปผลกำรวจัิย 
ผลกำรวจัิยสรุปได้ดังนี ้

1. คะแนนผลการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ก่อนและหลงัเรียนโดยการจดัการ
เรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  มีคะแนนผลการเรียนรู้หลงัเรียน  
(X = 22.84 , S.D. = 2.36)  สูงกวา่ก่อนเรียน  (X  =  12.00  ,  S.D.  2.03)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .05 

2. ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลป์สร้างสรรค์  ภาคปฏิบัติ  
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ในเร่ือง  นาฏยศพัท์ส่วนมือ  นาฏยศพัท์ส่วนเทา้  ภาษาท่า   
และการประเมินความคิดสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบั   ดี     

3. ผลความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้

นาฏศิลป์สร้างสรรค์โดยภาพรวมนกัเรียนเห็นด้วยในระดบัเห็นดว้ยมาก (X = 4.17,S.D. 0.46)  คือ 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์อยูใ่นระดบั

เห็นด้วยมาก    ( X = 4.35,S.D. 0.61)  เป็นล าดับท่ี  1  รองลงมาล าดับท่ี  2  คือ  ด้านการจดัการ

เรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์   และล าดบัท่ี  3  คือ  ดา้นบรรยากาศการจดัการ

เรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

อภิปรำยผลกำรวจัิย 

 จากผลการวิจยัเร่ือง  “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค ์ ส าหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์”  สามารถอภิปรายผลได้

ดงัน้ี 

1. ผลการวิจยัขอ้ท่ี  1  การท่ีนกัเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ก่อนและหลงัเรียน  เรียนหลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ ส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  1  มีคะแนนผลการเรียนรู้หลงัเรียน  (X = 22.84 , S.D. = 2.36)  สูงกว่าก่อนเรียน  

(X  =  12.00  ,  S.D.  2.03)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจยัขอ้

ท่ี  1  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์เป็นการน าใช้ทฤษฏีการสร้างสรรค์

งานนาฏยศิลป์ซ่ึงประกอบด้วย  5  ขั้น  จากแนวคิดอาจารย์พีรพงศ์    เสนไสย  คือ  ขั้นท่ี 1. 

Information   คน้ควา้  แสวงหา  ศึกษาขอ้มูล  คน้พบความจริงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีก าลงัจะ
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สร้างซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของครูอธิบายให้นกัเรียนพร้อมกบัใบความรู้    ขั้นท่ี  2.Inspiration    คน้พบ

ปัญหาแรงบนัดาลใจ  เร่ืองใกลต้วั  รัก  ใส่ใจ  มีความรู้สึก  สะเทือนใจในส่ิงนั้นๆซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ

ของการใช้ส่ือนวตักรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท าใบงานเป็นการจดักิจกรรมท่ีกระตุ้น

ความคิดจนเกิดแรงบนัดาลใจในการท างาน  ขั้นท่ี  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐานจินตนาการ  คิด

ฝัน  เพอ้หา  ร าลึก  หลุดเขา้ไปในห้วงลึกของส่ิง ๆ นั้นซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของการท่ีให้นกัเรียนแสดง

ความคิดเห็นในการท างานแต่ละคร้ังและทกัษะปฏิบติัเกิดจากการปฏิบติัตามหลกันาฏศิลป์ไทย

ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค ์  ขั้นท่ี  4.Innovation    ความคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรากฏมาก่อน  

ต่ืนตาต่ืนใจ  น่าสัมผสั  ชวนให้ติดตาม  ชวนให้พูดถึง  น่าท่ึง  เป็นส่ิงอศัจรรย์ใจ  เกิดจากการ

นกัเรียนไดค้น้พบค าตอบในใบงานหรือทกัษะปฏิบติัความคิดสร้างสรรคใ์นรูปแบบของการระดม

สมอง   ขั้นท่ี  5.Intention   ความตั้งใจจริงมุมานะ  ตั้งมัน่  สมาธิ   ในการยอมรับผลจากการคน้พบ

ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของการท่ีนักเรียนทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบติัจนบรรลุผลส าเร็จ  องค์

ความรู้น้ีไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม   (ทิศนา  แขมมณี : 24)  สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของชุติกาญจน์ รุ่งเรือง. (2552 : 71  ). การเปรียบเทียบความรู้ ทกัษะปฏิบติั และความคิด

สร้างสรรค์วิชานาฏศิลป์ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ   ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2549 โรงเรียน

วดัโคกโพธ์ิ อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ผลการวจิยัสรุปไดว้า่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มีความคิดสร้างสรรคสู์งกวา่นกัเรียนท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  มาลา  โพธิสวา่ง  (2552   :   

บทคดัยอ่  )  การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนโดยใช้รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ  กลุ่มสาระศิลปะ  สาระนาฏศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบา้นหนองจนัทน์  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต  3  ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา  2548  ผลวิจยัพบสรุป

ไดว้า่  ความคิดสร้างสรรคห์ลงัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัท่ี  .01    มธุรส  วงศ์

อ าไพ  (2553  :  79)  การเปรียบเทียบความรู้  ทกัษะปฏิบติั  และความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ระหว่างการจดัการเรียนรู้โมเดลซิปปากบัการจดัการเรียนรู้

ปกติ  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  2  (วดัช้างใหญ่)  อ าเภอบางไทร  
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จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจยัสรุปไดว้่า  คะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์

หลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โมเดลซิปปาสูงกวา่ท่ีไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้ปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความของธีราภรณ์ 

ชูช่ืน  (2558). “การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ไทย-พม่าสัมพนัธ์สา

หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา” Veridian E-Journal, Silpakorn University ,ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 (เดือน

มกราคม – เมษายน) 2558  :  248-261  พบว่า  นักเรียนมีผลการเรียนรู้ เร่ืองนาฏศิลป์สร้างสรรค ์

ไทย-พม่าสัมพนัธ์ หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 80 อยา่งมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05  และบทความของโสมพร วงษพ์รหม (2558). “การพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง รอบ

รู้นาฏศิลป์ไทยและการจดัระบบความคิดด้วยผงัลาดบัเวลาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี

จดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน” Veridian E-Journal, Silpakorn University ,ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 

(เดือนมกราคม – เมษายน) 2558  :  1256-1270 พบวา่  ผลการเรียนรู้หลงัจดัการเรียนรู้เร่ือง รอบรู้

นาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน

สอบสวน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยท่ีผลการเรียนรู้หลังการจดัการ

เรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ( X = 15.64, S.D. = 2.74) สูงกว่าก่อนการจดั การเรียนรู้ ( X = 8.44, 

S.D. = 2.38) ดงันั้นการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนก็เป็นส่วนหน่ึงทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซ่ึม

เช่นเดียวกนั 

2. ผลการวิจัยข้อท่ี   2  ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลป์

สร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ในเร่ือง  นาฏยศพัทส่์วนมือ  นาฏยศพัทส่์วนเทา้  

ภาษาท่า   และการประเมินความคิดสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบั   ปฏิบติัไดดี้    โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้

นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ ผูว้จิยัจึงจดัเน้ือหาการเรียนรู้ไดด้งัน้ี 

2.1. ทกัษะปฏิบติั    เน้ือหาส่วนทกัษะปฏิบติัจะประกอบไปดว้ย  นาฏยศพัท์ส่วนมือ  

นาฏยศพัท์ส่วนเทา้  และภาษาท่า  ตามขั้นตอนการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ซ่ึงประกอบด้วย  5  

ขั้น  ของอาจารย์พีรพงศ์  เสยไสย  คือ  ขั้นท่ี   1. Information   ค้นควา้  แสวงหา  ศึกษาข้อมูล  

ค้นพบความจริงทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีก าลังจะสร้างซ่ึงอยู่ในรูปแบบของครูอธิบายให้

นกัเรียนพร้อมกบัใบความรู้    ขั้นท่ี   2.Inspiration    คน้พบปัญหาแรงบนัดาลใจ  เร่ืองใกลต้วั  รัก  
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ใส่ใจ  มีความรู้สึก  สะเทือนใจในส่ิงนั้นๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของการใช้ส่ือนวตักรรมเพื่อสร้างแรง

บนัดาลใจในการท าใบงานเป็นการจดักิจกรรมท่ีกระตุน้ความคิดจนเกิดแรงบนัดาลใจในการท างาน  

ขั้นท่ี  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐานจินตนาการ  คิดฝัน  เพอ้หา  ร าลึก  หลุดเขา้ไปในห้วงลึกของ

ส่ิง ๆ นั้นซ่ึงอยู่ในรูปแบบของการท่ีให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการท างานแต่ละคร้ังและ

ทักษะปฏิบัติเกิดจากการปฏิบัติตามหลักนาฏศิลป์ไทยผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค ์                  

ขั้นท่ี 4.Innovation    ความคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรากฏมาก่อน  ต่ืนตาต่ืนใจ  น่าสัมผสั  ชวนให้

ติดตาม  ชวนให้พูดถึง  น่าท่ึง  เป็นส่ิงอศัจรรยใ์จ  เกิดจากการนกัเรียนไดค้น้พบค าตอบในใบงาน

หรือทกัษะปฏิบติัตามหลกันาฏศิลป์ไทยและความคิดสร้างสรรค์ท่าร าประกอบชุดยุทธนาวีท่ีเกาะ

ชา้งในรูปแบบของการระดมสมอง   ขั้นท่ี  5.Intention   ความตั้งใจจริงมุมานะ  ตั้งมัน่  สมาธิ   ใน

การยอมรับผลจากการค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบของการท่ีนักเรียนทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะ

ปฏิบติัครูจะตอ้งปฏิบติัใหดู้   นกัเรียนลงมือปฏิบติั  เม่ือนกัเรียนปฏิบติัไม่ถูกตอ้งครูแกไ้ขให้ถูกตอ้ง

ตามหลกันาฏศิลป์ไทยจนนักเรียนสามารถปฏิบติัได้ถูกตอ้งจนบรรลุผลส าเร็จ จากการสอนตาม

ขั้นตอน  5I  นั้นไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการสอนทกัษะท่ีวา่  ทกัษะส่วนใหญ่จะประกอบ

ไปดว้ยทกัษะส่วนยอ่ยแลว้ค่อยเช่ือมโยงซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเดวีส์  (Davies,1971  อา้งถึงทิศนา  

แขมมณี)  จะช่วยให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการปฏิบติันาฏศิลป์และสอดคลอ้งกบัวิธีการสอน

นาฏศิลป์(เรณู  โกสินานนท,์2548) มีวิธีการสอนจากง่ายไปหายาก   การสอนสาธิต  การสอนแต่ละ

ท่าจะตอ้งอธิบาย  แนะน าอยา่งละเอียด สอดคลอ้งกบัชุติกาญจน์ รุ่งเรือง. (2552   :  71  ). วิจยัเร่ือง

การเปรียบเทียบความรู้ ทักษะปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์วิชานาฏศิลป์ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบัการจดัการเรียนรู้

แบบปกติ    ภาคเรียน ท่ี  1   ปี การศึกษา 2549 โรงเรียนวัดโคกโพ ธ์ิ  อ า เภออุทัย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

ดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ มีทกัษะปฏิบติัสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และมธุรส  วงศอ์  าไพ  (2553  :  79)  วจิยัเร่ืองการเปรียบเทียบ

ความรู้  ทกัษะปฏิบติั  และความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  

ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โมเดลซิปปากบัการจดัการเรียนรู้ปกติ  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2551  
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โรงเรียนไทยรัฐวทิยา  2  (วดัชา้งใหญ่)  อ าเภอบางไทร  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ผลการวจิยัสรุป

ได้ว่า  คะแนนเฉล่ียทักษะปฏิบัติความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์หลังเรียนของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โมเดลซิปปาสูงกว่าท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ปกติ

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  ดว้ยรูปแบบวิธีการสอนท่ีแตกต่างกนัก็เป็นส่วนหน่ึงทฤษฎี

คอนสตรัคชัน่นิสซ่ึมเช่นเดียวกนั 

2.2. ความคิดสร้างสรรค์  เน้ือหาส่วนความคิดสร้างสรรค์นั้นผูว้ิจยัให้นักเรียนได้คิด

สร้างสรรค์ท่าร าประกอบเพลง  ชุด  ยุทธนาวีเกาะช้าง  ตามแนวการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์

สร้างสรรค ์ 5I  จากการสอนตามขั้นตอนนั้นพบวา่  นกัเรียนจะตอ้งใชอ้งคค์วามรู้เดิมท่ีเรียนมาเพื่อ

สร้างสรรค์ท่าร าซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดซิปปาโมเดล คือการสร้างองค์ความรู้ด้วนตนเองผ่าน

กระบวนการกลุ่ม (ทิศนา  แขมมณี ,2545)  และทฤษฏีการสร้างงานนาฏศิลป์ (อ้างถึงสุรพล                

วิรุฬรักษ์,2547 : 255)  ท่ีว่าด้วย นาฏยประดิษฐ์  คือ  การคิด  การออกแบบ  และการสร้างสรรค ์ 

ตามแนวคิดรูปแบบความรู้ของนาฏศิลป์  ซ่ึงมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  มาลา  โพธิสว่าง  (2552 : 

บทคดัยอ่  )  การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนโดยใช้รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ  กลุ่มสาระศิลปะ  สาระนาฏศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบา้นหนองจนัทน์  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต  3  ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา  2548  ผลวิจยัพบสรุป

ไดว้า่  ความคิดสร้างสรรคห์ลงัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณา

การ  อย่างมีนัยส าคญัท่ี  .01    ชุติกาญจน์ รุ่งเรือง. (2552 : 71  ). การเปรียบเทียบความรู้ ทกัษะ

ปฏิบติั และความคิดสร้างสรรคว์ิชานาฏศิลป์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งการจดัการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ   ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 

2549 โรงเรียนวดัโคกโพธ์ิ อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่  นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ มีความคิดสร้างสรรคสู์ง

กวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     และมธุรส  

วงศ์อ าไพ  (2553  :  79)  การเปรียบเทียบความรู้  ทักษะปฏิบัติ  และความคิดสร้างสรรค์ทาง

นาฏศิลป์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โมเดลซิปปากบัการจดัการ

เรียนรู้ปกติ  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  2  (วดัช้างใหญ่)  อ าเภอบาง
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ไทร  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  คะแนนเฉล่ียทักษะปฏิบัติความคิด

สร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์หลงัเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

โมเดลซิปปาสูงกว่าท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  และ

สอดคลอ้งกบับทความของธีราภรณ์ ชูช่ืน  (2558). “การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง นาฏศิลป์

สร้างสรรค์ ไทย-พม่าสัมพนัธ์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา” Veridian E-Journal, Silpakorn 

University ,ปี ท่ี  8 ฉบับท่ี  1 (เดือนมกราคม – เมษายน) 2558  :  248-261  พบว่า  นักเรียนมี

ความสามารถในการปฏิบติันาฏศิลป์สร้างสรรค ์ไทย-พม่าสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบั ดีมาก 

 3. ผลการวิจยัขอ้ท่ี  3   ผลความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการ
จดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ ซ่ึงประกอบดว้ย  5  ขั้น  ของอาจารยพ์ีรพงศ ์ เสยไสย  คือ  ขั้นท่ี   
1. Information   คน้ควา้  แสวงหา  ศึกษาขอ้มูล  คน้พบความจริงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีก าลงั
จะสร้างซ่ึงอยู่ในรูปแบบของครูอธิบายให้นักเรียนพร้อมกับใบความรู้    ขั้นท่ี   2.Inspiration    
คน้พบปัญหาแรงบนัดาลใจ  เร่ืองใกลต้วั  รัก  ใส่ใจ  มีความรู้สึก  สะเทือนใจในส่ิงนั้นๆซ่ึงอยูใ่น
รูปแบบของการใช้ส่ือนวตักรรมเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการท าใบงานเป็นการจดักิจกรรมท่ี
กระตุ้นความคิดจนเกิดแรงบันดาลใจในการท างาน  ขั้ น ท่ี   3.Imagination    ตั้ งสมมุติฐาน
จินตนาการ  คิดฝัน  เพอ้หา  ร าลึก  หลุดเขา้ไปในห้วงลึกของส่ิง ๆ นั้นซ่ึงอยู่ในรูปแบบของการท่ี
ให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นในการท างานแต่ละคร้ังและทกัษะปฏิบติัเกิดจากการปฏิบติัตามหลกั
นาฏศิลป์ไทยผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์   ขั้นท่ี 4.Innovation    ความคิดแปลกใหม่  ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน  ต่ืนตาต่ืนใจ  น่าสัมผสั  ชวนให้ติดตาม  ชวนให้พูดถึง  น่าท่ึง  เป็นส่ิงอศัจรรยใ์จ  
เกิดจากการนกัเรียนไดค้น้พบค าตอบในใบงานหรือทกัษะปฏิบติัความคิดสร้างสรรคใ์นรูปแบบของ
การระดมสมอง   ขั้นท่ี  5.Intention   ความตั้งใจจริงมุมานะ  ตั้งมัน่  สมาธิ   ในการยอมรับผลจาก
การคน้พบซ่ึงอยู่ในรูปแบบของการท่ีนักเรียนทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบติัจนบรรลุผล
ส าเร็จ   จากขั้นตอนขา้งตนผูว้ิจยัจึงได้ท าผลความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนในด้านประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ   ดา้นการจดัการเรียนรู้   และดา้นบรรยากาศ   พบวา่   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  มีความ
คิดเห็นในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจยัท่ีก าหนด
ไวข้อ้ท่ี  3  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
 3.1. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ   พบว่า  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ให้ความ
คิดเห็นในดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บมาเป็นล าดบัท่ี  1  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  นกัเรียนใหค้วาม
คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากทุกประเด็น  โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  การจดัการ
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เรียนรู้ท าให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการคิดท่ีสูงข้ึน  รองลงมา  คือ  การจดัการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียน
สร้างความรู้    ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้   และล าดบัท่ี  3  คือ  การจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนน า
วิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอ่ืนๆ  สรุปความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  และสอดคลอ้งกบับทความของธีราภรณ์     
ชูช่ืน  (2558  :  248-261). “การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ไทย-พม่า
สัมพนัธ์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา”  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนอยู่ในระดับมาก และเห็นว่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน เร่ืองนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ไทย-พม่า
สัมพนัธ์ ทาให้นกัเรียนมีความรู้และฝึกให้มีทกัษะในการสร้างสรรค์ไดเ้ป็นอย่างดี  และบทความ
ของโสมพร วงษพ์รหม (2558  :  1256-1270  ). “การพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง รอบรู้นาฏศิลป์ไทย
และการจดัระบบความคิดดว้ยผงัลาดบัเวลาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน”  พบวา่  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนและการเขียนผงัลาดบัเวลาพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบั
เห็นด้วยมาก ( X = 2.92, S.D. = 0.30) โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการเรียนรู้ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ตามล าดบั  ซ่ึงมี
ความสอดคล้องกบัความความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้
นาฏศิลป์สร้างสรรค ์
 3.2.  ด้านการจดัการเรียนรู้ พบว่า  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ให้ความ
คิดเห็นในดา้นการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ รองลงมาเป็นล าดบัท่ี  2   
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  นักเรียนให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกประเด็น               
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการแสวงหาความรู้  รองลงมาคือ             
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม    และล าดบัท่ี  3 คือ  กิจกรรมการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา  กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ไดเ้ป็นอยา่งดี และกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั  สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคชัน่นิสซ่ึม  (ทิศนา  แขมมณี : 24) 
 3.3. ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้   พบว่า  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  
ให้ความคิดเห็นในดา้นบรรยากาศการจดัเรียนรู้   มาเป็นล าดบัท่ี  3  คือ  ดา้นบรรยากาศการจดัการ
เรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  นกัเรียนให้ความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากทุกประเด็น  โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  บรรยากาศ
ของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    รองลงมาคือ  บรรยากาศของ
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การเรียนเป็นการท าให้นักเรียนมีความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ
กาญจนา  นราศรี   (2552 : 85)  ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการแสดงท่าทางประกอบเพลงในสาระนาฏศิลป์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนรัตนบณัฑิตวิทยา จงัหวดันนทบุรี  พบว่า  ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งในดา้นการจดัการเรียนรู้และดา้นบรรยากาศ
การจดัการเรียนรู้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการพฒันาคะแนนความรู้เร่ืองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์    มีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์  และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ ผูว้จิยัไดท้  าการสรุปในประเด็นต่อไปน้ี  คือ  
ขอ้เสนอแนะในการน าไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ 
 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
นาฏศิลป์สร้างสรรค์  ตามทฤษฏีการสร้างงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ท่ีมีสูตรแห่งความส าเร็จในการ
สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์  คือ  5I  จากแนวคิดของอาจารยพ์ีรพงศ ์ เสนไสย นั้นท าให้ผลคะแนน
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการเสนอแนะ  และเผยแพร่วิธีสอน
โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรคใ์ห้กบัครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัซ่ึงทฤษฏี
การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์สามารถยืดหยุ่น  ปรับใช้ในการจดักิจกรรมนั้น ๆ ได้ตามความ
เหมาะสมครบขั้นตอนทั้ง 5I  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม  และท าวิจยักบักลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ในสาระการ
เรียนรู้อ่ืน ๆ ในประเด็นต่อไปน้ี 

1. ควรมีการจัดการเรียนการสอนสร้างงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ท่ี มีสูตรแห่ง
ความส าเร็จในการสร้างสรรคง์านนาฏยศิลป์  คือ  5I   ในเน้ือหาสาระอ่ืน ๆ  ของวชิาสาระนาฏศิลป์ 

2. ควรมีการจัดการเรียนการสอนสร้างงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ท่ี มีสูตรแห่ง
ความส าเร็จในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์  คือ  5I   ในช่วงชั้นท่ี 1 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3)  
ช่วงชั้นท่ี  2    (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6)  และช่วงชั้นท่ี  4  (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) 
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ภาคผนวก  ก 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
……………………………………………… 

1. ดร.ววิฒัน์  เพชรศรี    ต าแหน่งครูเช่ียวชาญ 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1   
      ผูเ้ช่ียวชาญการสอนนาฏศิลป์ 
 

2. หม่อมหลวงวสุิทธิพงษ ์ วไิลวงศ ์   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      มธัยมศึกษาเขต  17   
      (จนัทบุรี-ตราด)  ผูเ้ช่ียวชาญ 
      การสอนนาฏศิลป์ 

 
3. นางสาวรุ่งทิวา  หาดอา้น    ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 

ส านั ก ง าน เข ต พื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาตราด  ผู ้เช่ียวชาญการ
สอนนาฏศิลป์ 
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ภาคผนวก  ข 

การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคล้องของหน่วยการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์
สร้างสรรค ์ หน่วยการจดัการเรียนรู้ท่ี  1  จากผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน 

ข้อ รำยกำร ผู้เช่ียวชำญ R
 

IOC 

1 2 3   

 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่1    เร่ือง   พืน้ฐำนนำฏศิลป์      

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

1.1.ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัมาตรฐานการ

เรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. สำระส ำคัญ 

2.1.สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีสอน 

+1 +1 +1 3 1.00 

3. สำระกำรเรียนรู้ 

3.1.สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระส าคัญ และ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4. กระบวนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 

4.1  ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสาระส าคัญ 

และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4.2  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน มี

ความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 

5. ช้ินงำน/ภำระงำน 

5.1.  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัช้ินงาน/ภาระ

งานกบัเร่ืองท่ีสอน 

+1 +1 +1 3 1.00 

6. ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ 

6.1.สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี  20  ค่าดชันีความสอดคล้องของหน่วยการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์
สร้างสรรค ์ หน่วยการจดัการเรียนรู้ท่ี  1  จากผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน  (ต่อ) 

ข้อ รำยกำร ผู้เช่ียวชำญ R  IOC 

1 2 3   

 6.2.สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

+1 +1 +1 3 1.00 

7. เคร่ืองมือวดัประเมินผล 

7.1.สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

7.2.สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการ

เรียนรู้และกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 0 2 0.67 
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ตารางท่ี  21  ค่าดชันีความสอดคล้องของหน่วยการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์
สร้างสรรค ์ หน่วยการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  จากผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน 

ข้อ รำยกำร ผู้เช่ียวชำญ R  IOC 

1 2 3   

 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่2 เร่ือง พืน้ฐำนกำรฝึกหัด

เบื้องต้น 

     

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

1.1.ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

+1 +1 0 2 0.67 

2. สำระส ำคัญ 

2.1.สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีสอน 

+1 +1 0 2 0.67 

3. สำระกำรเรียนรู้ 

3.1.สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระส าคญั และ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4. กระบวนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 

4.1  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสาระส าคญั 

และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4.2  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 

5. ช้ินงำน/ภำระงำน 

5.1.ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัช้ินงาน/

ภาระงานกบัเร่ืองท่ีสอน 

+1 +1 0 2 0.67 

6. ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ 

6.1.สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี  21  ค่าดชันีความสอดคล้องของหน่วยการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์
สร้างสรรค ์ หน่วยการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  จากผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน  (ต่อ) 

ข้อ รำยกำร ผู้เช่ียวชำญ R  IOC 

1 2 3   

 6.2.สอดคลอ้งและเหมาะสมกบั

กิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 3 1.00 

7. เคร่ืองมือวดัประเมินผล 

7.1.ส อด ค ล้ อ งแ ล ะ เห ม าะส ม กั บ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

7.2.สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระ

การเรียนรู้และกระบวนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี  22  ค่าดชันีความสอดคล้องของหน่วยการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์
สร้างสรรค ์ หน่วยการจดัการเรียนรู้ท่ี  3  จากผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน 

ข้อ รำยกำร ผู้เช่ียวชำญ R  IOC 

1 2 3   

 แผนกำรจัดกำร เรียน รู้ที่  2    เร่ือ ง   

พืน้ฐำนกำรฝึกหัดเบ้ืองต้น 

     

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

1.1.ความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

+1 +1 0 2 0.67 

2. สำระส ำคัญ 

2.1.สอดคล้องและเหมาะสมกบัเร่ืองท่ี

สอน 

+1 +1 0 2 0.67 

3. สำระกำรเรียนรู้ 

3.1.ส อด ค ล้ อ งแ ล ะ เห ม าะส ม กั บ

สาระส าคญั และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4. กระบวนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 

4.1  ความเหมาะสมและสอดคล้องกบั

สาระส าคญั และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4.2  ขั้ นตอนการด าเนินกิจกรรมการ

เรียนการสอน มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี  22  ค่าดชันีความสอดคล้องของหน่วยการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์
สร้างสรรค ์ หน่วยการจดัการเรียนรู้ท่ี  3  จากผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน  (ต่อ) 

ข้อ รำยกำร ผู้เช่ียวชำญ R  IOC 

1 2 3   

5. ช้ินงาน/ภาระงาน 

5.1.  ความ เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ช้ินงาน/ภาระงานกบัเร่ืองท่ีสอน 

+1 +1 +1 3 1.00 

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

6.1.สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการ

เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

 6.2.สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักิจกรรมการ

เรียนการสอน 

+1 +1 +1 3 1.00 

7. เคร่ืองมือวดัประเมินผล 

7.1.สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

 7.2.สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการ

เรียนรู้และกระบวนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี  23  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบเลือกตอบ   
จากผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน   

ข้อ ประเภท ผู้เช่ียวชำญ R  IOC 

1 2 3   
1. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
2. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
3. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
4. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
5. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
6. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
7. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
8. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
9. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

10. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
11. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
12. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
13. การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1.00 
14. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
15. การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1.00 
16. การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1.00 
17. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
18. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
19. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
20. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
21. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
22. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
23. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี  23  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบเลือกตอบ  จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน        (ต่อ) 

 

ข้อ ประเภท ผู้เช่ียวชำญ R  IOC 

1 2 3   
24. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
25. การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1.00 
26. การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1.00 
27. การประเมิน +1 +1 +1 3 1.00 
28. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
29. การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
30. การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1.00 
31. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
32. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
33. การสังเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
34. การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1.00 
35. การประเมิน +1 +1 +1 3 1.00 
36. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
37. การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1.00 
38. การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1.00 
39. การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1.00 
40 การประเมิน +1 +1 +1 3 1.00 
41. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
42. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
43. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
44. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
45. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
46. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี  23  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบเลือกตอบ   
จากผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน  (ต่อ) 

 

ข้อ ประเภท ผู้เช่ียวชำญ R  IOC 

1 2 3   
47. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
48. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
49. การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
50. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
51. การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1.00 
52. การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1.00 
53. การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1.00 
54. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
55. การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3 1.00 
56. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
57. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
58. การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
59. ความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 
60. ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี  24  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบการวดัทกัษะปฏิบติั  จากผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน   
 
ข้อที่ รำยกำร ผู้เช่ียวชำญ R  IOC 

1 2 3   

ตำรำงเกณฑ์กำรวดัทกัษะปฏิบัตินำฏยศัพท์ส่วนมือ      

1. วงบน +1 +1 +1 3 1.00 

2. วงกลาง +1 +1 +1 3 1.00 

3. วงล่าง +1 +1 +1 3 1.00 

4. จีบหงาย +1 +1 +1 3 1.00 

5. จีบคว  ่า +1 +1 +1 3 1.00 

6. จีบส่งหลงั +1 +1 +1 3 1.00 

ตำรำงเกณฑ์กำรวดัทกัษะปฏิบัตินำฏยศัพท์ส่วนเท้ำ      

7. ประเทา้ +1 +1 +1 3 1.00 

8. กา้วหนา้ +1 +1 +1 3 1.00 

9. กระทุง้และกระดกเทา้ +1 +1 +1 3 1.00 

10. ยกหนา้แลว้กา้วขา้งก +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี  25  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบการวดัทกัษะปฏิบติั  จากผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน  (ต่อ) 
 

ข้อที่ รำยกำร ผู้เช่ียวชำญ R  IOC 

1 2 3   

ตำรำงเกณฑ์กำรวดัทกัษะปฏิบัติภำษำท่ำ      

1. ท่าตวัฉนั/ตวัเรา +1 +1 +1 3 1.00 

2. ท่ายิม้/ดีใจ +1 +1 +1 3 1.00 

3. ท่ารัก +1 +1 +1 3 1.00 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนกลา้คิดกลา้

ตอบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

5. ท่าเสียใจ/ร้องไห้ +1 +1 +1 3 1.00 

ตำรำงกำรประเมินควำมสำมำรถควำมคิดนำฏศิลป์

สร้ำงสรรค์ชุด  ยุทธนำวเีกำะช้ำง 

     

1. การกลมกลืนของการแสดง +1 +1 +1 3 1.00 

2. ความถูกตอ้งของท่าร า +1 +1 +1 3 1.00 

3. ความคิดสร้างสรรคท์่าร าประกอบเพลง +1 +1 +1 3 1.00 

4. ความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบเคร่ือง 

แต่งกาย  อุปกรณ์   และฉาก  ประกอบการแสดง 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี   26  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์  
จากผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน   

ข้อที่ รำยกำร ผู้เช่ียวชำญ R  IOC 

1 2 3   

ด้ำนบรรยำกำศ      

1 การเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1.00 

2 การเรียนท าใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง 

และกลุ่ม 

+1 +1 +1 3 1.00 

3 การเรียนท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการ

เรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

4 การเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนท ากิจกรรมไดอ้ยา่ง

อิสระ 

+1 +1 +1 3 1.00 

5 บรรยากาศของการเรียนส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิด

ความคิดท่ีหลากหลาย 

+1 +1 +1 3 1.00 

6. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมี

ความกลา้แสดงออกในการร า 

+1 +1 +1 3 1.00 

7. บรรยากาศของการเรียนเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียน

มีความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี   26  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์  
จากผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน  (ต่อ) 

 
 

ข้อที่ รำยกำร ผู้เช่ียวชำญ R  IOC 

1 2 3   

8. ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการแสวงหาความรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

9. ช่วยใหน้กัเรียนมีการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั

ความรู้ใหม่ 

+1 +1 +1 3 1.00 

10. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้และ

สร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

11. 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัเป็นรายบุคคล

และเป็นกลุ่ม 

+1 +1 +1 3 1.00 

12. 
ส่งเสริมใหมี้การวางแผนก่อนการลงมือ

ปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 3 1.00 

13. 
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมทกัษะการแกปั้ญหา

อยา่งสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 3 1.00 

14 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น 

+1 +1 +1 3 1.00 

15 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนเขา้ใจใน

เน้ือหามากข้ึน 

+1 +1 +1 3 1.00 

16 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี   26  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์  
จากผูเ้ช่ียวชาญ  3  คน  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ รำยกำร ผู้เช่ียวชำญ R  IOC 

1 2 3   

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ      

17. การจดัการเรียนรู้ท าให้เข้าใจเน้ือหาและคงทน

ถาวร 

+1 +1 +1 3 1.00 

18. การจดัการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้      

ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้

+1 +1 +1 3 1.00 

19. การจดัการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้

ไปใชใ้นวชิาอ่ืนๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

20. การจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการ

คิดท่ีสูงข้ึน 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางท่ี  27 ผลการวเิคราะห์ความยากง่าย  (p)  ค่าอ านาจจ าแนก  (r)  ของแบบทดสอบ 

ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์

หมำยเหตุ    การหาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของขอ้สอบปรนยั ไดค้  านวณหาจากขอ้สอบท่ีมี

คุณภาพความเช่ือมัน่จ  านวน  30  ขอ้  โดยมีค่าความเช่ือมัน่  0.87  ส่วนขอ้สอบท่ีมี  *  เป็นขอ้สอบ

ไม่มีคุณภาพจึงไม่น ามาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ข้อ จ ำนวนคน
ทีต่อบถูก 

p r คุณภำพ
ข้อสอบ 

ข้อ จ ำนวนคน
ทีต่อบถูก 

p r คุณภำพ
ข้อสอบ 

1.* 18 0.60 0.03 ตดัทิ้ง 27.* 24 0.80 0.20 ตดัทิ้ง 
2. 19 0.63 0.37 เลือกไว ้ 28. 18 0.60 0.42 เลือกไว ้
3. 14 0.47 0.38 เลือกไว ้ 29. 11 0.37 0.37 เลือกไว ้

4.* 19 0.63 0.12 ตดัทิ้ง 30.* 11 0.37 0.06 ตดัทิ้ง 
5.* 20 0.67 0.29 ตดัทิ้ง 31. 18 0.60 0.38 เลือกไว ้
6.* 16 0.53 0.41 ตดัทิ้ง 32.* 8 0.27 0.32 ตดัทิ้ง 
7. 18 0.60 0.40 เลือกไว ้ 33.* 9 0.30 0.25 ตดัทิ้ง 

8.* 17 0.57 0.29 ตดัทิ้ง 34. 21 0.70 0.48 เลือกไว ้
9. 15 0.50 0.41 เลือกไว ้ 35.* 24 0.80 0.14 ตดัทิ้ง 

10. 20 0.67 0.38 เลือกไว ้ 36.* 15 0.50 0.23 ตดัทิ้ง 
11.* 18 0.60 0.06 ตดัทิ้ง 37.* 12 0.40 0.22 ตดัทิ้ง 
12. 6 0.20 0.41 เลือกไว ้ 38*. 21 0.70 0.21 ตดัทิ้ง 
13. 18 0.60 0.56 เลือกไว ้ 39.* 20 0.67 0.24 ตดัทิ้ง 
14. 18 0.60 0.52 เลือกไว ้ 40. 15 0.50 0.38 เลือกไว ้

15.* 12 0.40 0.21 ตดัทิ้ง 41.* 8 0.27 0.33 ตดัทิ้ง 
16. 20 0.67 0.37 เลือกไว ้ 42.* 21 0.70 0.07 ตดัทิ้ง 

17.* 23 0.77 0.22 ตดัทิ้ง 43.* 17 0.57 0.16 ตดัทิ้ง 
18.* 23 0.77 0.05 ตดัทิ้ง 44.* 10 0.33 0.17 ตดัทิ้ง 
19.* 13 0.43 0.24 ตดัทิ้ง 45. 6 0.20 0.61 เลือกไว ้
20 12 0.40 0.40 เลือกไว ้ 46. 7 0.23 0.48 เลือกไว ้
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ตารางท่ี  27 ผลการวเิคราะห์ความยากง่าย  (p)  ค่าอ านาจจ าแนก  (r)  ของแบบทดสอบ 

  ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ (ต่อ) 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ข้อ จ ำนวนคน
ทีต่อบถูก 

p r คุณภำพ
ข้อสอบ 

ข้อ จ ำนวนคน
ทีต่อบถูก 

p r คุณภำพ
ข้อสอบ 

21. 20 0.67 0.47 เลือกไว ้ 47.* 15 0.50 0.05 ตดัทิ้ง 
22.* 16 0.53 0.26 ตดัทิ้ง 48. 6 0.20 0.52 เลือกไว ้
23. 15 0.50 0.43 เลือกไว ้ 49.* 14 0.47 0.27 ตดัทิ้ง 

24.* 14 0.47 0.31 ตดัทิ้ง 50. 6 0.20 0.52 เลือกไว ้
25.* 24 0.80 0.00 ตดัทิ้ง 51.* 24 0.80 0.09 ตดัทิ้ง 
26. 22 0.73 0.37 เลือกไว ้ 52. 6 0.20 0.52 เลือกไว ้
53. 8 0.27 0.51 เลือกไว ้ 57. 20 0.67 0.37 เลือกไว ้
54. 8 0.27 0.43 เลือกไว ้ 58. 6 0.20 0.52 เลือกไว ้
55. 6 0.20 0.52 เลือกไว ้ 59.* 13 0.43 0.13 ตดัทิ้ง 

56.* 15 0.50 0.22 ตดัทิ้ง 60. 7 0.23 0.37 เลือกไว ้
หมำยเหตุ    การหาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของขอ้สอบปรนยั ไดค้  านวณหาจากขอ้สอบท่ีมี

คุณภาพความเช่ือมัน่จ  านวน  30  ขอ้  โดยมีค่าความเช่ือมัน่  0.87  ส่วนขอ้สอบท่ีมี  *  
เป็นขอ้สอบไม่มีคุณภาพจึงไม่น ามาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability) 
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ภาคผนวก  ค 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

แผนการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

แบบทดสอบวดัความรู้นาฏศิลป์ 

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์

ตารางเกณฑก์ารประเมินความสามารถนาฏศิลป์ 
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หน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วชิำศิลปะ (ดนตรี-นำฏศิลป์) ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่  1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 เร่ือง   ควำมรู้พืน้ฐำนนำฏศิลป์ เวลาเรียนทั้งหมด  4  ชัว่โมง 

สอนสัปดาห์ท่ี    วนั...........ท่ี........เดือน.....................  พ.ศ………ภาคเรียนท่ี  ……. 

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
ศ 3.1 เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
ตวัช้ีวดั 
ศ 3.2 ม.1/1 ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน 

ละครไทย และละครพื้นบา้น 
ศ 3.1  ม.1/3 แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ 

2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้สู่ตัวช้ีวดั 
2.1. อธิบายความหมายและความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยได ้
2.2. อธิบายองคป์ระกอบและประเภทของนาฏศิลป์ไทยได ้
2.3. อธิบายลกัษณะและรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย   
2.4. แสดงนาฏศิลป์ไทยท่ีช่ืนชอบ   
2.5. เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย   
2.6. อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนาฏศิลป์ไทยมาตรฐานได ้
2.7.อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนาฏศิลป์พื้นบา้นได ้

3. สำระส ำคัญ 
3.1. การเรียนรู้เก่ียวกบัประวติั ความเป็นมา องค์ประกอบ และประเภทของนาฏศิลป์ไทย จะ

ท าใหเ้ห็นคุณค่า ความส าคญั และตระหนกัในการมีส่วนร่วมสืบสานมรดกทางวฒันธรรมสืบต่อไป 
3.2. นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงท่ีสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนานให้กับมนุษย ์

นาฏศิลป์เป็นศิลปะท่ีเกิดข้ึนจากการเลียนแบบกิริยาท่าทางของคนและสัตว ์การรับอารยธรรมจาก
อินเดีย การละเล่นเพื่อผอ่นคลายและการบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงการแสดงนาฏศิลป์ประกอบดว้ย การ
ฟ้อนร า ดนตรี และการขบัร้อง น ามารวบรวมจนเกิดเป็นนาฏศิลป์ท่ีสวยงาม การแสดงนาฏศิลป์ไทย 
แบ่งออกเป็น โขน ละคร  ร าและระบ า  การแสดงพื้นเมือง ซ่ึงในแต่ละประเภทมีรูปแบบการแสดงท่ี
แตกต่างกนัออกไป 

3.3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนาฏศิลป์ไทยมาตรฐานและนาฏศิลป์ไทยพื้นบา้นมีหลาย
ประการ ซ่ึงมีทั้งปัจจยัท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั 
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4. สำระกำรเรียนรู้ 
4.1  ความรู้ 

 -ประวติั ความเป็นมา องคป์ระกอบ และประเภทของนาฏศิลป์ไทย 
 -การแสดงนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื้นเมือง 
 -ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบา้น ละครไทย และละคร
พื้นบา้น 

4.2  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
ความสารมารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกปั้ญญา 

ความสามารถในการใช้ทกัษะ
ชีวติ 
ค ว าม ส าม า ร ถ ใน ก า ร ใ ช้
เทคโนโลย ี

 
4.3  ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

-การจ าแนก  การสรุปความรู้  การจดัระบบความคิดเป็นแผนภาพ 
4.4  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

รักชาติ   ศาสน์   กษตัริย ์
ซ่ือสัตย ์  สุจริต 
มีวนิยั 
ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพียง 

มุ่งมัน่ในการท างาน 
รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ 
มีความกตญัญูกตเวที 
มีความเอ้ืออาทร 

5.   สำระท้องถิ่น 
 - 
6.   บูรณำกำร 
 - 
7. ช้ินงำนหรือภำระงำน 

7.1. การท าทดสอบก่อนเรียน 
7.2. ใบงานความรู้พื้นฐานเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย 
7.3. แบ่งกลุ่มใหน้กัเรียนศึกษา  โขน   ละคร   ร า  ระบ า  และการแสดงพื้นเมืองแลว้ท า

แผนผงัความคิด 



163 

 

7.4. ใบงานการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ 
ช่ัวโมงที ่ 1 
8. กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้นำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ (5I) 

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-ครูใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียน 

-ครูน าภาพ มาให้นกัเรียนดู แลว้ให้นกัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ว่าภาพท่ีนกัเรียนเห็นมีความ
เก่ียวขอ้งกบันาฏศิลป์ไทยอยา่งไร 

8.2. การจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่   1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้อง

กบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้     

-ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง
ค่อนขา้งเก่ง ปานกลางค่อนขา้งอ่อน และอ่อน แลว้ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาความรู้จากหนงัสือ
เรียน หอ้งสมุด และแหล่งขอ้มูลสารสนเทศตามประเด็นท่ีก าหนด ดงัน้ี 

 1) ความหมายและความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย 
 2) องคป์ระกอบของนาฏศิลป์ไทย 
 3) ประเภทของนาฏศิลป์ไทย 

แลว้บนัทึกความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาลงในแบบบนัทึกการอ่านหลงัจากนั้นครูไดอ้ธิบายในประเด็น
ต่างๆนกัเรียนฟัง 

ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  
สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน และขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร
ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 

-ครูให้นักเรียนดูภาพตวัอย่างการแสดงนาฏศิลป์ไทยพร้อมกบัอธิบาย  3-5  นาทีหลงัจาก
นั้นสมาชิกในกลุ่มจะไดเ้ขียนค าตอบ คนละ 1 ขอ้ จนเสร็จครูคดัเลือกตวัแทนกลุ่ม 3 กลุ่ม น าเสนอ
ใบงานท่ี 7.1   หน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 1 ขอ้ แลว้ให้เพื่อนกลุ่มอ่ืนช่วยแสดงความคิดเห็นในส่วนท่ี
แตกต่างเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนในเร่ืองน้ี 

ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปในห้วงลึก
ของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 

-ครูตั้งค  าถามใหก้บันกัเรียนวา่นกัเรียนมีวธีิใดท่ีจะชกัชวนใหค้นอ่ืนมาเรียนนาฏศิลป์ไทย 
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ขั้นที่ 4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  ชวน
ให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอศัจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำรระดม
สมอง 

-สมาชิกแต่ละกลุ่มระดมสมองน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาวิเคราะห์และตอบค าถามในใบ
งานท่ี 7.1 เร่ือง ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย โดยใหส้มาชิกแต่ละคนในกลุ่มปฏิบติั ดงัน้ี  

 -สมาชิกคนท่ี 1 เขียนค าตอบขอ้ 1 ลงในใบงาน แลว้ส่งใหส้มาชิกคนท่ี 2 
 -สมาชิกคนท่ี 2 อ่านค าตอบของสมาชิกคนท่ี 1 และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง 

จากนั้นเขียนค าตอบขอ้ 2   แลว้ส่งใบงานใหส้มาชิกคนท่ี 3 
-สมาชิกคนท่ี 3 อ่านค าตอบของสมาชิกคนท่ี 2 และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง 

จากนั้นเขียนค าตอบขอ้ 3   แลว้ส่งใบงานใหส้มาชิกคนท่ี 4 
 -สมาชิกคนท่ี 4 อ่านค าตอบของสมาชิกคนท่ี 3 และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง 

จากนั้นเขียนค าตอบขอ้ 4   แลว้ส่งใบงานใหส้มาชิกคนท่ี 5 
 -สมาชิกคนท่ี 5 อ่านค าตอบของสมาชิกคนท่ี 4 และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง 

จากนั้นเขียนค าตอบข้อ 5   แล้วส่งใบงานให้สมาชิกคนท่ี 1 ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข
เพิ่มเติม 

-ร่วมกันเฉลยค าตอบและอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังเก่ียวกับความหมายของค าว่า 
นาฏศิลป์ไทย 
8.3. ขั้นสรุป 

-ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเขียนแผนผงัสรุปเก่ียวกบัความหมาย ความเป็นมา องค์ประกอบ 
และประเภทของนาฏศิลป์ไทย บนกระดาน ครูตรวจสอบความถูกตอ้งและเสนอแนะเพิ่มเติมใน
ส่วนท่ีบกพร่อง 
ช่ัวโมงที ่ 2   

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-นกัเรียนรู้จกัการแสดงนาฏศิลป์ไทย  อะไรบา้ง  จงยกตวัอยา่ง 

8.2. การจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่   1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่เกีย่วข้องกับ

งำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้     
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-ให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาจบัสลากเพื่อคน้ควา้หา
ความรู้เก่ียวกบัการแสดงนาฏศิลป์ไทย จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

  กลุ่มท่ี 1 โขน 
  กลุ่มท่ี 2 ละคร 
  กลุ่มท่ี 3 ร าและระบ า 
  กลุ่มท่ี 4 การแสดงพื้นเมือง 
เม่ือนกัเรียนศึกษาคน้ควา้หาความหาความรู้เสร็จแลว้ครูไดอ้ธิบายการแสดงโขน  ละคร  ร า  

ระบ า  และการแสดงพื้นเมือง 
ขั้นที่  2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  

สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน  

-. ให้นกัเรียนดูบตัรภาพการแสดงโขนหรือการร าอวยพรต่าง ๆ จากนั้นให้นกัเรียนร่วมกนั
แสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้  าถาม ดงัน้ี 

การแสดงในภาพ คืออะไร (ตวัอยา่งค าตอบ การร าอวยพร การแสดงโขน) 
การแสดงในภาพมีลกัษณะเด่นอยา่งไร (ตวัอยา่งค าตอบ เป็นการแสดงท่ีมีความอ่อนช้อย 

สวยงาม เป็นการแสดงท่ีใชเ้คร่ืองแต่งกายแบบไทย ๆ มีความโดดเด่นและสวยงาม) 
ในฐานะท่ีนกัเรียนเป็นคนไทยคนหน่ึงรู้สึกอย่างไรกบัการแสดงเหล่าน้ี (ตวัอย่างค าตอบ 

ภาคภูมิใจ ช่ืนชม) 
นอกจากการแสดงในภาพแลว้ นกัเรียนรู้จกัการแสดงนาฏศิลป์ไทยอะไรอีกบา้ง (นกัเรียน

ตอบตามประสบการณ์และความเขา้ใจ) 
ช่ัวโมงที ่ 3 

ขั้นที่  3.Imagination    ตั้ งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน
ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 

-ครูให้นกัเรียนฝึกทกัษะปฏิบติัท่าทางของสัตวต์ามสลากท่ีครูจดัท าข้ึน   เช่น  ไก่  เป็ด  นก  
สุนขั  ปลา  เป็นตน้  ซ่ึงครูก าหนดท่าทางปฏิบติัและวธีิคิดภายในเวลา  3  นาที 

ขั้นที่ 4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  
ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง 
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-เม่ือนักเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้  ประวติัความเป็นมาแลว้  ให้นกัเรียนระดมสมองแลว้เขียน
แผนผงัความคิดพร้อมน าเสนอหนา้ชั้นเรียนในแต่ละกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 -. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงท่ีสร้างความเพลิดเพลิน 
สนุกสนานใหก้บัมนุษย ์นาฏศิลป์เป็นศิลปะท่ีเกิดข้ึนจากการเลียนแบบกิริยาท่าทางของคนและสัตว ์
การรับอารยธรรมจากอินเดีย การละเล่นเพื่อผ่อนคลายและการบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงการแสดง
นาฏศิลป์ประกอบด้วย การฟ้อนร า ดนตรี และการขบัร้อง น ามารวบรวมจนเกิดเป็นนาฏศิลป์ท่ี
สวยงาม การแสดงนาฏศิลป์ไทย แบ่งออกเป็น โขน ละคร ร าและระบ า  การแสดงพื้นเมือง ซ่ึงในแต่
ละประเภทมีรูปแบบการแสดงท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร
ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 

-ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา รูปแบบ ประวติัความเป็นมาและลกัษณะเด่นของการแสดงแต่
ละลกัษณะท่ีกลุ่มตนเองจบัสลากได ้แลว้ช่วยกนัวางแผนการน าเสนอท่ีน่าสนใจ   เขา้ใจง่าย  และ
เป็นทบทวนความรู้ท่ีไดศึ้กษากนัอีกคร้ัง 

8.3. ขั้นสรุป 
-นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงท่ีสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนานให้กับมนุษย ์

นาฏศิลป์เป็นศิลปะท่ีเกิดข้ึนจากการเลียนแบบกิริยาท่าทางของคนและสัตว ์การรับอารยธรรมจาก
อินเดีย การละเล่นเพื่อผอ่นคลายและการบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงการแสดงนาฏศิลป์ประกอบดว้ย การ
ฟ้อนร า ดนตรี และการขบัร้อง ในฐานะท่ีเราเป็นคนไทยคนหน่ึง ควรไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสืบสานศิลปวฒันธรรมอนังดงามน้ีใหค้งอยูช่ัว่ลูกชัว่หลาน 
ช่ัวโมงที ่ 4 

8.1. เขา้สู่บทเรียน 
-ครูตั้งค  าถามใหก้บันกัเรียนวา่  ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ 

8.2. การจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่

เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 
-นกัเรียนจบักลุ่มโดยจบัคู่กนัเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกนัศึกษาความรู้เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ จากหนงัสือเรียนดงัน้ี 
-คู่ท่ี 1 ศึกษาความรู้เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน 
-คู่ท่ี 2 ศึกษาความรู้เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนาฏศิลป์พื้นบา้น 
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หลงัจากนั้นครูจึงอธิบายปัจจยัท่ีเกิดข้ึนต่อการเปล่ียนแปลงทางนาฏศิลป์ 
ขั้นที่  2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  

สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน 

-ครูเปิดซีดีการแสดงร าวงมาตรฐานและร าเถิดเทิง ใหน้กัเรียนดู  
ขั้นที่  3.Imagination    ตั้ งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน

ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 
-ครูตั้ งค  าถามถามนักเรียน เช่นลักษณะของการแสดงร าวงมาตรฐาน และร าเถิดเทิง   มี

ความแตกต่างกนัอยา่งไร 
ขั้นที่ 4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  

ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง 

-ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ี มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ โดยใหค้รอบคลุมประเด็นตามท่ีก าหนด ดงัน้ี 

1) การอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน 

2) การอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์พื้นบา้นขั้นสรุป 

ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร

ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 

-เม่ือนกัเรียนแต่ละคู่ศึกษาความรู้ตามท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จแลว้ ให้ผลดักนัอธิบายความรู้

เพื่อทบทวนท่ีไดจ้ากการศึกษาใหส้มาชิกอีกคู่หน่ึงภายในกลุ่มฟังจนเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

8.3. ขั้นสรุป 

-นกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน และ
นาฏศิลป์พื้นบา้นร่วมกนัและครูคอยเสนอแนะ 
9. ส่ือกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

9.1. ภาพการแสดงโขน   
9.2. ภาพการแสดงโขน   ละคร   ร า  ระบ า  และการแสดงพื้นเมือง 
9.3. การแสดงร าวงมาตรฐานและร าเถิดเทิง 
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10. กำรวดัผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

กจิกรรม-พฤติกรรมทีป่ระเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน
กำรประเมิน 

วธีิกำรประเมิน เ ก ณ ฑ์ ก ำ ร
ประเมิน 

1.ใบงานความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ
นาฏศิลป์ไทย 
2.แผน ผังค วาม คิ ด ก ารแส ด ง
นาฏศิลป์ไทย 
3.การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ 

แบบประเมิน สังเกตรายบุคคล ร้อ ยล ะ   60  -
ข้ึนไป 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(นายวชัรินทร์    ประคองศรี) 

       ผูอ้  านวยการโรงเรียนเกาะชา้งวทิยาคม 
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ใบควำมรู้ 

 

ประวติัความเป็นมานาฏศิลป์ 

 นาฏศิลป์   หมายถึง   ศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนร าซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไห

สร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ ทั้ งมือ  แขน  ขา  ล าตวั  และใบหน้า  เพื่อถ่ายทอดความหมายและ

อารมณ์ใหผู้ช้มเกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์  และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ความหมายของนาฏศิลป์ 

 นาฏศิลป์  หมายถึง   การฟ้อนร าท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึนจากธรรมชาติดว้ยความประณีตอนั

ลึกซ้ึง  เพียบพร้อมไปดว้ยความวิจิตรบรรจงอนัละเอียดอ่อนนอกจากหมายถึงการฟ้อนร า  ระบ าร า

เตน้แลว้  ยงัหมายถึงกายร้องและการบรรเลงดว้ย  (อมรา  กล ่าเจริญ  2542:3) 

 นาฏศิลป์  และนาฏยศิลป์  หมายถึง   ศิลปะการฟ้อนร า  ทั้งท่ีเป็นระบ า  ร า  เตน้  และอ่ืน ๆ  

ดงักล่าวแลว้  รวมทั้งละครร า  โขน  หนงัใหญ่  ฯลฯ    (สุรพล  วรุิฬรักษ ์ 2547:13) 

ความเป็นมา 

 สันนิษฐานว่านาฏศิลป์มีการก าเนิดมาพร้อม ๆ กบัชนชาติไทย  เพราะนาฏศิลป์เป็นส่วน

หน่ึงท่ีบ่งบอกวถีิชีวติความเป็นอยู ่ การแต่งกาย  และคติความเช่ือของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนั 

ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
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 สันนิษฐานว่ามีมูลเหตุท่ีเกิดส าคญั  2  ประการ  คือ  1.เกิดจากธรรมชาติ   มนุษย์มีการ

เคล่ือนไหวอิริยาบถ  เช่น  แขน  ขา  เอว  หนา้ตา  จากการเคล่ือนไหวน้ีเป็นมูลฐานแห่งการฟ้อนร า  

หรือการท่ีมนุษยแ์สดงอารมณ์ออกมาตามความรู้สึกในใจท่าทางกิริยาอาการต่าง ๆ เช่น  โกรธ  รัก  

โศกเศร้า  เสียใจ  มนุษยจึ์งไดน้ ามาดดัแปลงใหมี้ความงดงามเป็นท่าทางการร่ายร า  และดนตรี  หรือ

ศิลปะประเภทอ่ืน ๆ ปรับปรุงจนเป็นท่ีนิยมและเสริมคุณค่าในด้านศิลปะมากยิ่งข้ึน  2.เกิดจาก

บวงสรวงบูชาเทพเจา้  (อมรา  กล ่าเจริญ  2542 : 3) 
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องคป์ระกอบ 

 องค์ประกอบ  ประกอบไปดว้ย  การร้อง  การบรรเลงดนตรี  และการฟ้อนร า  ทั้งน้ีเพราะ

การแสดงนาฏศิลป์จะตอ้งอาศยับทร้อง  ท านองเพลง  ประกอบการแสดง   

องคป์ระกอบของนาฏศิลป์ 

 นาฏศิลป์ไทยมีองค์ประกอบท่ีส าคญั ๆ ดงัต่อไปน้ีคือ   1.ลีลาท่าร า เป็นท่าทางเยื้องกราย

ฟ้อนร าท่ีอ่อนช้อยสวยงาม แสดงออกของอารมณ์ ส่ือความหมายชดัเจน  2.ดนตรีประกอบ ดนตรี

เป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีช่วยเสริมให้การแสดงสมบูรณ์และสร้างบรรยากาศในการแสดงให้

สมจริงอีกด้วย    3.บทร้อง ส่วนใหญ่จะเป็นค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด มีความไพเราะ

สละสลวย คารม คมคายและมีคติสอนใจ    4.เคร่ืองแต่งกาย มีแบบอย่างเฉพาะตวั งดงามประณีต 

และถูกตอ้งตามลกัษณะการแสดง  (หนงัสือเรียนวชิาดนตรี-นาฏศิลป์ อจท.,2555:122-123) 

ประเภท 

 นาฏศิลป์ไทยแบ่งออกเป็น  6  ประเภท  คือ  ร า   ระบ า  ฟ้อน  เซ้ิง  โขน  และละคร 

ประเภทของนาฏศิลป์ 

 นาฏศิลป์ไทยแบ่งออกเป็น  6  ประเภท  ไดแ้ก่ 

1.  ร า   หมายถึง  ศิลปะการร าเด่ียว  ร าคู่   ร าอาวธุ  ร าท าบทหรือร าใชบ้ท 

2. ระบ า   หมายถึง   ศิลปะของการร าเป็นหมู่ตั้งแต่  2  คนข้ึนไป  ไม่ค  านึงถึงการใช้บทมาก

นกั  ค  านึงถึงพร้อมเพรียงการใช้ลีลาท่าร า  ความสวยงามของการแต่งกายเป็นส าคญั  และยงัแยก

ออกเป็น  2  ประเภท  คือ  1.ระบ ามาตรฐาน  คือ  ระบ าท่ีปรมาจารยท์างนาฏศิลป์คิดประดิษฐ์ท่าร า

ไวค้วามงดงาม  วางท่าเหมาะสมเป็นแบบ  นิยมแต่งกายแบบยืนเคร่ืองพระ-นาง  2.ระบ าปรับปรุง  

คือ  ระบ าท่ีไดป้รับปรุงข้ึนมาใหม่  โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่อการน าไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ 
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3. ฟ้อน  หมายถึง  การร่ายร าท่ีแสดงถึงความพร้อมเพรียงของผูแ้สดงซ่ึงมักจะแสดงหมู่

ท่าทางกรีดกรายเช่ืองชา้  ไม่มีความหมาย  เป็นศิลปะการแสดงเฉพาะทางภาคเหนือ  เช่น  ฟ้อนสาว

ไหม  ฟ้อนม่านมุย้เชียงตา  ฟ้อนเง้ียว  ฟ้อนที  ฟ้อนว ี ฯลฯ 

4. เซ้ิง  หมายถึง  เป็นศิลปะการแสดงทางภาคอีสาน  มีลีลาการร าและจังหวะท่ีมีความ

สนุกสนาน  รวดเร็ว  กระฉบักระเฉง   เช่น  เซ้ิงกระต้ิบ  เซ้ิงโปงลาง  ฟ้อนภูไท  เซ้ิงตงัหวาย  ฯลฯ 

5. โขน  หมายถึง  ศิลปะการแสดงท่ีประกอบไปดว้ยศิลปะอนัประณีตงดงาม  และนบัถือว่า

เป็นแม่บทของบรรดานาฏกรรมอ่ืน ๆ  เพราะมีระเบียบแบบแผนของการแสดงท่ีไดรั้กษากนัไวสื้บ

กนัมา  ผูแ้สดงจะตอ้งสวมหวัปิดหน้าทุกคน  ตวัตลกยกเวน้ไวเ้พราะจะตอ้งพูดเจรจาเอง  แต่ต่อมา

ภายหลงัผูท่ี้แสดงเป็นพระ  นาง  เทวดา  ไม่ตอ้งสวมปิดหนา้  นิยมแสดงเร่ืองรามเกียรต์ิเท่านั้น 

6. ละคร  หมายถึง  การแสดงท่ีเป็นเร่ืองราว  โดยน าภาพจากประสบการณ์หรือวรรณกรรมซ่ึง

ก่อใหเ้กิดความบนัเทิงและสนุกสนาน  เพลิดเพลิน โดยมีนกัแสดงเป็นผูส่ื้อความหมายและเร่ืองราว

ต่อผูช้ม  (อมรา  กล ่าเจริญ  2555) 
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ใบความรู้ 

ความหมายของการแสดงร าและระบ า 

 ร า หมายถึง  ศิลปะการร าคนเด่ียว 

 ระบ า หมายถึง  ศิลปะการแสดงตั้งแต่  2  คนข้ึนไป 

ความหมายของร า 

 ร า หมายถึง  ศิลปะของการร าเด่ียว   ร าคู่  ร าอาวุธ  ร าท าบทหรือร าใช้บท  

และร าท่ีตดัตอนมาจากบทละคร (อมรา  กล ่าเจริญ  2542:63) 

ความหมายของระบ า 

 ระบ า หมายถึง  การฟ้อนร าท่ีเป็นชุดกนัในความหมายของการแสดงเป็นศิลปะ

ของการร าเป็นหมู่ตั้งแต่  2  คนข้ึนไป  ไม่ค  านึงถึงการใชบ้ทมากนกั  ค  านึงถึงพร้อมเพรียงในการใช้

ลีลาท่าร า  ความสวยงามของการแสดงทั้งน้ีจะรวมไปถึงระบ าของทอ้งถ่ิน  ซ่ึงการแต่งกาย  ภาษา  

ท านองเพลง  และลีลาท่าร าตามทอ้งถ่ินนั้น ๆ  (อมรา  กล ่าเจริญ  2542:64) 
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นาฏศิลป์พื้นบา้น 

 นาฏศิลป์พื้นบา้น  หมายถึง  การแสดงเฉพาะทอ้งถ่ินนั้น ๆ  ซ่ึงแบ่งตามสภาพภูมิประเทศ

และสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยทั้ง  4  ภาค  คือ  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต ้ และภาคอีสาน   

นาฏศิลป์พื้นบา้น 

 นาฏศิลป์พื้นบา้น  หมายถึง การแสดงท่ีเกิดข้ึนตามทอ้งถ่ินและตามพื้นท่ีต่างๆ ของแต่ละ

ภูมิภาค โดยอาจมีการพฒันา ดดัแปลงมาจากการละเล่นพื้นเมืองของทอ้งถ่ินนั้นๆดงันั้นการแบ่ง

ประเภทของการแสดงพื้นเมืองของไทย โดยทัว่ไปจะแบ่งตามส่วนภูมิภาค ดงัน้ี  

๑.      การแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ    ศิลปะการแสดงทางภาคเหนือ เป็นลกัษณะศิลปะ
ท่ีมีการผสมผสานกนัระหวา่งชนพื้นเมืองชาติต่างๆ ไม่วา่จะเป็นไทยลานนา  ไทยใหญ่ เง้ียว รวมถึง
พวกพม่าท่ีเคยเขา้มาปกครองลา้นนาไทย ท าใหน้าฏศิลป์หรือการแสดงท่ีเกิดข้ึนในภาคเหนือมีความ
หลากหลาย แต่ยงัคงมีเอกลักษณ์เฉพาะท่ีแสดงถึงความนุ่มนวลของท่วงท่า และท านองเพลง
ประกอบกบัความไพเราะของเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองดีด สี ตี เป่า ท่ีมีความเด่นชดั ไม่วา่จะเป็น 
เป้ยะ สะล้อ ซอ ซึง และกลอง ท่ีปรากฏอยู่ในการฟ้อนประเภทต่างๆ รวมทั้งการแสดงท่ีมีความ
เขม้แขง็ หนกัแน่นในแบบฉบบัของการตีกลองสะบดัชยั และการตบมะผาบ 

๒.    การแสดงพื้นเมืองของภาคกลาง   ภาคกลางเป็นภาคท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นกสิกรรม และเกษตรกรรม ท าให้เป็นภาคท่ีมีความสมบูรณ์ ประชาชน
มีความเป็นอยูสุ่ขสบาย การแสดงหรือการละเล่น ท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นไปในลกัษณะท่ีสนุกสนาน หรือ
เป็นการร้องเก้ียวพาราสีกนั เช่น เพลงเรือ เพลงเก่ียวขา้ว หรือเป็นการแสดงพื้นเมืองท่ีส่ือใหเ้ห็นการ
ประกอบอาชีพ 

๓.     การแสดงพื้นเมืองของอีสาน     ศิลปะการแสดงภาคอีสาน จะมีลักษณะคล้าย
ภาคเหนือ ในการรวมกลุ่มของชนชาติต่างๆ เช่นพวกไทยลาว ภูไทย ไทยพวน แสก โซ่ แต่ละกลุ่มมี
ลกัษณะแตกต่างตามเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ แต่ยงัมีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นการแสดงท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
พิธีกรรมทางศาสนา และความสนุกสนานร่ืนเริงในเทศกาลต่างๆ  การร่ายร าจะมีลกัษณะเฉพาะของ
การเคล่ือนไหวอวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น กา้วเทา้ การวาดแขน การยกเทา้ การส่ายมือ การ
ส่ายสะโพก ท่ีเกิดข้ึนจากท่าทางอนัเป็นธรรมชาติท่ีปรากฏอยูใ่นชีวิตประจ าวนั แลว้น ามาประดิษฐ์



175 

 

หรือปรุงแต่งให้สวยงามตามแบบทอ้งถ่ินอีสานเช่นท าท่าทางลกัษณะเเอ่นตวัแลว้โยกตวัไปมา เวลา
กา้วตามจงัหวะก็มีการกระแทกกระทั้นตวั ดีดขา ขยบัเอว ขยบัไหล่ เนน้ความสนุกสนาน 

๔.     การแสดงพื้นเมืองของใต ้    ดว้ยเหตุท่ีภาคใตเ้ป็นภาคท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศ
มาลาเชีย และเป็นดินแดนท่ีติดทะเล ท าให้เกิดการผสมผสานทั้งทางศาสนา วฒันธรรม และอารย
ธรรมจากกลุ่มชนหลายเช้ือชาติ เก่ียวโยงถึงศาสนาและพิธีกรรม จนท าให้นาฏศิลป์ และดนตรีใน
ภาคใตมี้ลกัษณะท่ีเป็นเคร่ืองบนัเทิงทั้งในพิธีกรรม และพิธีชาวบา้น รวมทั้งงานร่ืนเริงโดยมีลกัษณะ
การแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ คือมีจงัหวะท่ีเร่งเร้า กระฉับกระเฉง ผิดจากภาคอ่ืนๆ และเน้น
จงัหวะมากกวา่ท่วงท านอง โดยมีลกัษณะท่ีเด่นชดัของเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีให้จงัหวะเป็น
ส าคญั ส่วนลีลาท่าร าจะมีความคล่องแคล่ววอ่งไว สนุกสนาน การแสดงพื้นเมืองภาคใตมี้ทั้งแบบ
พื้นเมืองเดิม และแบบประยุกต์ท่ีได้แนวความคิดมาแล้วพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบใหม่ หรือรับมา
บางส่วนแลว้แต่งเติมเขา้ไป 
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ช่ือ..................................................................................................เลขที.่..........ช้ัน........... 
ใบงำนที ่ 1   เร่ืองควำมรู้พืน้ฐำนเกีย่วกบันำฏศิลป์ไทย 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค ำถำมทีก่ ำหนด 
 1. เพราะเหตุใด จึงมีค ากล่าววา่ นาฏศิลป์ไทยคือเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 
  ตอบ ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 2. เพราะเหตุใด จึงมีความเช่ือวา่ นาฏศิลป์ไทยไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดีย 
  ตอบ ……………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 3. จงัหวะมีความส าคญัต่อการร่ายร าอยา่งไร 
  ตอบ ……………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 4. ระบ าและร ามีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
  ตอบ ……………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 5. ให้นกัเรียนระดมสมองเพื่อหาค าตอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นเมืองของภาคอีสาน จึงมี
ค าวา่ “ฟ้อน” ปรากฏอยู ่
  ตอบ ……………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ประเมิน ระดับคุณภำพ 

ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 

ครู     
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แบบประเมินใบงำนเร่ืองควำมรู้พืน้ฐำนเกีย่วกบันำฏศิลป์ไทย 
 

ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง 
(1) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20     
21.     
22.     
23.     
24.     
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ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง 
(1) 

25.     
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดบัคุณภาพ / ระดบัคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความรู้พื้ นฐาน
เ ก่ี ย ว กั บ
นาฏศิลป์ไทย 

อ ธิ บ า ย ค ว า ม รู้
พื้ น ฐ าน เก่ี ย วกับ
น าฏ ศิล ป์ ไท ยได้
ถู ก ต้ อ ง  ชั ด เจ น   
ครบทั้ง 5 ขอ้ 

อ ธิ บ าย ค ว าม รู้
พื้ นฐานเก่ียวกับ
นาฏศิลป์ไทยได้
ถูกตอ้ง 4 ขอ้ 

อ ธิ บ า ย ค ว าม รู้
พื้ นฐานเก่ียวกับ
นาฏศิลป์ไทยได้
ถูกตอ้ง 3 ขอ้ 

อ ธิ บ า ย ค ว าม รู้
พื้ นฐานเก่ียวกับ
นาฏศิลป์ไทยได้
ถูกตอ้ง 2 ขอ้ 
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ช่ือ...................................................................................................................................................................................................เลขที.่..........ช้ัน........... 
ใบงำนที ่ 2   เร่ือง  แผนผงัควำมคิดกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนระดมสมองเขียนแผนผงัควำมคิดกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประเมิน ระดับคุณภำพ 

ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 

ครู     

 

กำรแสดงนำฏศิลป์

ไทย 

โขน 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………….. 

ร ำ และระบ ำ 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………….. 

นำฏศิลป์พืน้เมือง 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………….. 

ละคร 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………

….. 
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แบบประเมินใบงำนเร่ืองแผนผงัควำมคิดกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 
 

ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
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ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     

 
 

รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายระดบัคุณภาพ / ระดบัคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ก า ร แ ส ด ง
นาฏศิลป์ 

อธิบายความ รู้
พื้นฐานเก่ียวกับ
นาฏศิลป์ไทยได้
ถูกต้อง ชัดเจน   
ครบทั้ง 4 ขอ้ 

อ ธิ บ า ย ค ว าม รู้
พื้ นฐานเก่ียวกับ
นาฏศิลป์ไทยได้
ถูกตอ้ง 3 ขอ้ 

อ ธิ บ า ย ค ว าม รู้
พื้ นฐานเก่ียวกับ
นาฏศิลป์ไทยได้
ถูกตอ้ง 2 ขอ้ 

อธิบายความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกับนาฏศิลป์ไทย
ไดถู้กตอ้ง 1 ขอ้ 
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ช่ือ..........................................................................................................เลขที.่..........ช้ัน........... 
ใบงำนที ่ 3   เร่ือง  กำรวเิครำะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อกำรเปลีย่นแปลงของนำฏศิลป์ 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองเพ่ือวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของนำฏศิลป์และ
ละครไทย โดยเลือกหัวข้อกำรแสดงทีก่ ำหนดให้ จำกน้ันเปรียบเทยีบลกัษณะที่เกิดขึน้ในอดีต ปัจจัย
ที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของกำรแสดง และลักษณะกำรแสดงในปัจจุบัน ลงในแผนภำพที่
ก ำหนดให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประเมิน ระดับคุณภำพ 

ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 

ครู     

ลกัษณะกำรแสดงของ 
..................................................
..................................................
................................................ 
ในอดีต ................................. 
………………………………
……………............................ 

ลกัษณะกำรแสดงในปัจจุบัน 
............................................. 
..................................................
................................................. 
..................................................
..................................................
.............................................. 

ปัจจัยทีท่ ำให้เกดิกำร
เปลีย่นแปลง 

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

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

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

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

................................................. 
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แบบประเมินใบงำนเร่ือง  กำรวเิครำะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อกำรเปลีย่นแปลงของนำฏศิลป์ 
 

ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
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ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     

 

 

รำยกำร
ประเมิน 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. กำรอธิบำย
ปัจจัยทีม่ี
ผลต่อกำร
เปลีย่นแปล
งของ
นำฏศิลป์
ไทย
มำตรฐำน 

อธิบายปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการ
เปล่ียนแปลง
ของนาฏศิลป์
ไทยมาตรฐาน
ไดถู้กตอ้ง 
ชดัเจน   ครบทั้ง 
4 ปัจจยั 

อธิบายปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
นาฏศิลป์ไทย
มาตรฐานได้
ถูกตอ้ง 3 ปัจจยั 

อธิบายปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
นาฏศิลป์ไทย
มาตรฐานได้
ถูกตอ้ง 2 ปัจจยั 

อธิบายปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลง
ของนาฏศิลป์ไทย
มาตรฐานไดถู้กตอ้ง 
1 ปัจจยั 

2. กำรอธิบำย
ปัจจัยทีม่ี
ผลต่อกำร
เปลีย่นแปล
งของ
นำฏศิลป์
พืน้บ้ำน 

อธิบายปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการ
เปล่ียนแปลง
ของนาฏศิลป์
ไทยพื้นบา้นได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน   
ครบทั้ง 5 ปัจจยั 

อธิบายปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
นาฏศิลป์ไทย
พื้นบา้นไดถู้กตอ้ง 
4 ปัจจยั 

อธิบายปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
นาฏศิลป์ไทย
พื้นบา้นไดถู้กตอ้ง 
3 ปัจจยั 

อธิบายปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลง
ของนาฏศิลป์ไทย
พื้นบา้นไดถู้กตอ้ง 2 
ปัจจยั 
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บันทกึหลงัหน่วยกำรจัดกำรกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
หน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่ 1   เร่ือง  ควำมรู้พืน้ฐำนทำงนำฏศิลป์   
 จากการบนัทึกหลงัการสอน  พบวา่  นกัเรียนมีความตั้งใจในการศึกษา  คน้ควา้  หาขอ้มูล  

ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นอยา่งดี  มีการซกัถามความสงสัยจากครูเม่ือไม่เขา้ใจ  

เช่น  ท าไมนาฏศิลป์ไทยจึงไม่ค่อยมีคนเรียน  สามารถน าเสนอผลงานหน้าชั้ นเรียนได้อย่าง

เหมาะสมพร้อมกบัการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้ท่ีไดอ่้านจากใบความรู้ซ่ึงกนัและกนั  และให้

นกัเรียนเลียนแบบท่าทางของสัตวซ่ึ์งการเลียนแบบนั้นนกัเรียนมีความสนุกสนานและไดท้่าทางท่ี

แตกต่างไปจากของเดิมมีบางท่าทางท่ีเหมือนกบัระบ าสัตว ์ ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์

สร้างสรรค์ขั้นท่ี   1. Information   ค้นควา้  แสวงหา  ศึกษาข้อมูล  ค้นพบความจริงทุกอย่างท่ี

เก่ียวข้องกับงานท่ีก าลังจะสร้างซ่ึงอยู่ในรูปแบบของการอธิบายพร้อมกับใบความรู้    ขั้นท่ี   

2.Inspiration    คน้พบปัญหาแรงบนัดาลใจ  เร่ืองใกลต้วั  รัก  ใส่ใจ  มีความรู้สึก  สะเทือนใจในส่ิง

นั้นๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของการใช้ส่ือนวตักรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท าใบงาน  ขั้นท่ี  

3.Imagination    ตั้งสมมุติฐานจินตนาการ  คิดฝัน  เพอ้หา  ร าลึก  หลุดเขา้ไปในห้วงลึกของส่ิง ๆ 

นั้นซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอการแสดงความคิดเห็นและทกัษะปฏิบติั   ขั้นท่ี    4.Innovation    ความคิด

แปลกใหม่  ไม่เคยปรากฏมาก่อน  ต่ืนตาต่ืนใจ  น่าสัมผสั  ชวนให้ติดตาม  ชวนให้พูดถึง  น่าท่ึง  

เป็นส่ิงอศัจรรยใ์จ  จาการคน้พบค าตอบเป็นรูปแบบของการระดมสมอง   ขั้นท่ี  5.Intention   ความ

ตั้งใจจริงมุมานะ  ตั้งมัน่  สมาธิ   ในการยอมรับผลจากการคน้พบซ่ึงอยู่ในรูปแบบการทบทวน

แบบฝึกหดัและทกัษะปฏิบติัจนบรรลุผลส าเร็จ  โดยใบงานอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี   

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการสอน   พบว่า   นักเรียนส่วนหน่ึงตอ้งไปท ากิจกรรม
จ านวน  15  คน   บรรยากาศในการเรียนไม่ค่อยดีเน่ืองจากมีส่ิงก่อสร้างภายในโรงเรียน  และครู
ประจ าวชิาอ่ืนปล่อยนกัเรียนมาเขา้เรียนชา้จึงท าใหมี้เวลาไม่เพียงพอต่อการท ากิจกรรม 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข   พบวา่  ให้นกัเรียนจ านวน  15  คนไปท าใบงานเป็นการบา้นเพื่อ
เป็นการฝึกฝนในเร่ืองท่ีเรียนไป 
 
      ลงช่ือ..................................................................... 

(นำงสำวศศิธันว์  สกุลหอม) 
ครูผู้ช่วย 
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หน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วชิำศิลปะ (ดนตรี-นำฏศิลป์) ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่  1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 เร่ือง   พืน้ฐำนกำรฝึกหัดเบ้ืองต้น เวลาเรียนทั้งหมด  6  ชัว่โมง 
สอนสัปดาห์ท่ี   วนั.................ท่ี........เดือน.....................  พ.ศ.   ………     ภาคเรียนท่ี  1 

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 ศ 3.1 เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ คุณค่า

นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  

 ตัวช้ีวดั 

 ศ 3.1 ม.1/2 ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการแสดง 

ศ 3.1 ม.1/3 แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ 
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้สู่ตัวช้ีวดั 

2.1. บอกและอธิบายนาฏยศพัทท่ี์เก่ียวกบัการใชมื้อ   
2.2. ฝึกปฏิบติันาฏยศพัทท่ี์เก่ียวกบัการใชมื้อ   
2.3. เห็นประโยชน์ของการฝึกปฏิบติันาฏยศพัท ์  
2.4. บอกและอธิบายนาฏยศพัทท่ี์เก่ียวกบัการใชเ้ทา้   
2.5. ฝึกปฏิบติันาฏยศพัทท่ี์เก่ียวกบัการใชเ้ทา้    
2.6. เห็นประโยชน์ของการฝึกปฏิบติันาฏยศพัท ์   
2.7. อธิบายภาษาท่า ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ และการตีบท   
2.8. ฝึกปฏิบติัภาษาท่า ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ และการตีบท   
2.9. เห็นประโยชน์ของการฝึกปฏิบติัภาษาท่า ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ และการตีบท   
2.10. อธิบายท่าทางการเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือทางอารมณ์   
2.11. ฝึกปฏิบติัท่าทางการเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือทางอารมณ์   
2.12. เห็นประโยชน์จากการฝึกปฏิบติัท่าทางการเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือทางอารมณ์   

3. สำระส ำคัญ 
3.1. นาฏยศพัทเ์ก่ียวกบัการใชมื้อ ไดแ้ก่ ตั้งวงบน ตั้งวงกลาง ตั้งวงล่าง จีบ   

3.2. นาฏยศพัทเ์ก่ียวกบัการใชเ้ทา้ ไดแ้ก่ การประเทา้ การยกเทา้ การกระทุง้เทา้ และการกระดก

เทา้ 

3.3. ภาษาท่า หมายถึง ภาษาท่ีใชเ้รียกท่ากิริยาอาการท่ีแสดงออกของมนุษย ์นอกจากท่าทาง 
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ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัแลว้ ยงัเป็นท่าท่ีน ามาดดัแปลงใชแ้สดงละครต่าง ๆ ท่ีเลียนแบบจากชีวิตจริง 
เป็นการแสดงท่าทางส่ือความหมายใหทุ้กคนเขา้ใจไดอ้ยา่งง่าย ๆ 

3.4. ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ หรือภาษาท่าท่ีใช้ในนาฏศิลป์ เป็นท่าทางท่ีใช้ปฏิบติัในการแสดง
นาฏศิลป์ เพื่อใชส่ื้อความหมายทางอารมณ์ ความรู้สึกทางค าพูด 

3.5. การตีบท หรือบางคร้ังเรียก การร าใชบ้ท คือ การร าตามบทร้อง บทประพนัธ์ บทละคร บท

พากย ์บทเจรจา เป็นการถอดบทประพนัธ์หรือค าประพนัธ์นั้น ๆ ออกมาเป็นท่าร าท่ีใชใ้นการตีบท 

3.6. การเคล่ือนไหวท่าทางส่ืออารมณ์ เป็นการเคล่ือนไหวร่างกาย โดยการใช้แขน ขา มือ เทา้ 

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สีหน้า แววตาต่าง ๆ แสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา ซ่ึงอารมณ์ท่ีแสดง

ออกมานั้น เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวนั เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ 

อารมณ์เสียใจ เป็นตน้ 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
4.1  ความรู้ 

 -นาฏยศพัทท่ี์เก่ียวกบัการใชมื้อ 
 -นาฏยศพัทท่ี์เก่ียวกบัการใชเ้ทา้ 
 -ภาษาท่า ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ และการตีบท 
 -ท่าทางเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ืออารมณ์ 

4.2  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
ความสารมารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกปั้ญญา 

ความสามารถในการใช้ทกัษะ
ชีวติ 
ค ว าม ส าม า ร ถ ใน ก า ร ใ ช้
เทคโนโลย ี

 
4.3  ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

-การจ าแนก  การสรุปความรู้  การจดัระบบความคิดเป็นแผนภาพ 
4.4  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

รักชาติ   ศาสน์   กษตัริย ์
ซ่ือสัตย ์  สุจริต 
มีวนิยั 

มุ่งมัน่ในการท างาน 
รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ 
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ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพียง 

มีความกตญัญูกตเวที 
มีความเอ้ืออาทร 

 
5.   สำระท้องถิ่น 
 - 
6.   บูรณำกำร 
 - 
7. ช้ินงำนหรือภำระงำน 

7.1. ปฏิบติันาฏยศพัทส่์วนมือ 
7.2. ปฏิบติันาฏยศพัทส่์วนเทา้ 
7.3. การปฏิบติัภาษาท่า 
7.4. การเคล่ือนไหวร่างกาย 

ช่ัวโมงที ่ 1  
8. กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-ครูน าภาพนาฏยศพัท์ท่ีใชใ้นการฝึกหัดนาฏศิลป์เบ้ืองตน้   มาให้นกัเรียนดู แลว้ตั้งค  าถาม

ถามนกัเรียน   เช่น   ภาพท่ีนกัเรียนเห็นน้ี ผูแ้สดงก าลงัปฏิบติัท่าใดและปฏิบติัไดถู้กตอ้งหรือไม่ ถา้
ไม่ถูกตอ้งจะมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 

8.2. การจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่

เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 
- . ใหน้กัเรียนดูบตัรภาพนาฏยศพัทเ์ก่ียวกบัการใชมื้อ พร้อมกบัการอธิบาย 

 

     
 
     
 
   

บัตรภำพหยบิจีบ บัตรภำพจีบหงำย 

บัตรภำพ

ตั้งว

งล่ำง 
บัตรภำพประเท้ำ 

บัตรภำพยกเท้ำ 

บัตรภำพคลำยมือจีบ 

บัตรภำพตั้งวงบน 

บัตรภำพกระทุ้งเท้ำ 
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ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  
สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน 

-ครูน าภาพนาฏยศพัท์ท่ีใช้ในการฝึกหดันาฏศิลป์เบ้ืองตน้   มาให้นกัเรียนดู แลว้ตั้งค  าถาม
ถามนกัเรียน   เช่น   ภาพท่ีนกัเรียนเห็นน้ี ผูแ้สดงก าลงัปฏิบติัท่าใดและปฏิบติัไดถู้กตอ้งหรือไม่ ถา้
ไม่ถูกตอ้งจะมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 

ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน
ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 

-ครูสาธิตนาฏยศพัทเ์ก่ียวกบัการใชมื้อทีละท่า ดงัน้ี 
  ครูสาธิตการตั้งวงบน จากนั้นอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ การตั้งวงบน คือ  
การตั้งมือแบ ใหน้ิ้วหวัแม่มืองอเขา้ไปอยูก่ึ่งกลางฝ่ามือ ให้ปลายน้ิวทั้ง 4 หนัเขา้หาแง่ศีรษะ 

หกัขอ้มือเขา้หาล าแขน 
 หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 
 ครูสาธิตการตั้งวงกลาง จากนั้นอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ การตั้งวงกลาง คือ การตั้ง

วงท่ีระดบัของล าแขนจะอยูร่ะหวา่งวงบนและวงล่าง ระดบัขอ้ศอกอยูร่ะดบัเอว ปลายน้ิวสูงระดบั
ไหล่ 

 หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 
  ครูสาธิตการตั้งวงล่าง จากนั้นอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ การตั้งวงล่าง คือ การตั้งฝ่า

มือใหป้ลายน้ิวทั้ง 4 อยูร่ะดบัหวัเขม็ขดั และหกัขอ้มือเขา้หาล าแขน โดยให้ส่วนโคง้ของล าแขนห่าง
จากล าตวัเพียงเล็กนอ้ย 

 หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 
 ครูสาธิตการจีบ จากนั้ นอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การจีบ คือ การน าน้ิวช้ีกับ

น้ิวหัวแม่มือมาชนกนั ปลายน้ิวหัวแม่มือจรดขอ้แรกของปลายน้ิวช้ี น้ิวท่ีเหลือคลายออกจากกนั
เหมือนรูปพดัและตอ้งหกัขอ้มือเขา้หาล าแขน 

 หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 
 ครูสาธิตการหยิบจีบ จากนั้นอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การหยิบจีบ คือ การใช้มือ

ท่ีตั้งวงเปล่ียนมาเป็นท่าจีบแต่เป็นการจีบคว  ่า การหยบิจีบเป็นลกัษณะการใชน้ิ้วจีบให้เหมือนมีบาง
ส่ิงมาดึงอยูท่ี่ปลายน้ิวช้ีและน้ิวหวัแม่มือ 

 หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 
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  ครูสาธิตการคลายมือจีบ จากนั้นอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ การคลายมือจีบ คือ การ
น ามือท่ีจีบอยูม่าคลายจีบออก โดยการปล่อยมือท่ีจีบออกจากกนั มือจะอยูใ่นลกัษณะหงายมือ เม่ือ
คลายจีบออกแลว้ ตอ้งหกัขอ้มือออกจากทอ้งแขนทนัที และปลายน้ิวทั้งส่ีน้ิวจะหงายช้ีลงสู่พื้น 

  หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 
ครูสาธิตการจีบ จากนั้นอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ การจีบ คือ การน าน้ิวช้ีกบัน้ิวหวัแม่มือมา

ชนกนั ปลายน้ิวหัวแม่มือจรดขอ้แรกของปลายน้ิวช้ี น้ิวท่ีเหลือคลายออกจากกนัเหมือนรูปพดัและ
ตอ้งหกัขอ้มือเขา้หาล าแขน 

 หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 
 ครูสาธิตการหยิบจีบ จากนั้นอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การหยิบจีบ คือ การใช้มือ

ท่ีตั้งวงเปล่ียนมาเป็นท่าจีบแต่เป็นการจีบคว  ่า การหยบิจีบเป็นลกัษณะการใชน้ิ้วจีบให้เหมือนมีบาง
ส่ิงมาดึงอยูท่ี่ปลายน้ิวช้ีและน้ิวหวัแม่มือ 

 หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 
  ครูสาธิตการคลายมือจีบ จากนั้นอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ การคลายมือจีบ คือ การ

น ามือท่ีจีบอยูม่าคลายจีบออก โดยการปล่อยมือท่ีจีบออกจากกนั มือจะอยูใ่นลกัษณะหงายมือ เม่ือ
คลายจีบออกแลว้ ตอ้งหกัขอ้มือออกจากทอ้งแขนทนัที และปลายน้ิวทั้งส่ีน้ิวจะหงายช้ีลงสู่พื้น 

  หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ   
ขั้นที่    4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  

ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง 

-ใหน้กัเรียนจบัคู่ฝึกปฏิบติันาฏยศพัทเ์ก่ียวกบัการใชมื้อ แลว้ออกมาแสดงหนา้ชั้นเรียนทีละ 
5 คู่ 

ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร
ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 

-เม่ือเสร็จจากการปฏิบติัท่ีสอนไปแลว้นั้นให้นักเรียนลองปฏิบติัท่าทางว่าปฏิบติัถูกตอ้ง
หรือไม่ เพื่อเป็นการทบทวนในส่ิงท่ีสาธิต 

8.3. ขั้นสรุป 
-นาฏยศพัทเ์ก่ียวกบัการใชมื้อ เป็นพื้นฐานท่ีใชใ้นการร่ายร าและเป็นพื้นฐานของนาฏศิลป์

ไทย  การฝึกปฏิบติันาฏยศพัท์เก่ียวกบัการใช้มือ เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูท่ี้เร่ิมตน้ฝึกการ
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ร่ายร า ถ้าเราฝึกฝนนาฏยศพัท์ในการใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว จะท าให้เราเรียนร่ายร าหรือเรียน
นาฏศิลป์ไดอ้ยา่งสวยงามและง่ายข้ึน 
ช่ัวโมงที ่ 2 

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-ครูใหน้กัเรียนทบทวนนาฏยศพัทส่์วนมือ 

8.2.การจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่

เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 
- . ใหน้กัเรียนดูบตัรภาพนาฏยศพัทเ์ก่ียวกบัการใชเ้ทา้  พร้อมกบัอธิบาย 

     
 
 
 

ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  
สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน 

-ครูน าภาพนาฏยศพัท์ท่ีใช้ในการฝึกหดันาฏศิลป์เบ้ืองตน้   มาให้นกัเรียนดู แลว้ตั้งค  าถาม
ถามนกัเรียน   เช่น   ภาพท่ีนกัเรียนเห็นน้ี ผูแ้สดงก าลงัปฏิบติัท่าใดและปฏิบติัไดถู้กตอ้งหรือไม่ ถา้
ไม่ถูกตอ้งจะมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 

ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน
ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 

-ครูสาธิตนาฏยศพัทเ์ก่ียวกบัการใชเ้ทา้ทีละท่า  ดงัน้ี 
 ครูสาธิตการประเทา้ จากนั้นอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ การประเทา้ คือ การใชจ้มูกเทา้ตบพื้น

เบา ๆ แลว้ยกข้ึน 1 คร้ัง  อวยัวะส าคญัท่ีใชใ้นการประเทา้ คือ จมูกเทา้ การใชจ้มูกเทา้ตอ้งหกัปลาย
น้ิวเทา้ หรือเกร็งปลายเทา้ท าใหง้อนข้ึน 

 หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 
 ครูสาธิตการยกเทา้ จากนั้นอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ การยกเทา้ คือ การยกเทา้ข้ึนเกร็งปลาย

น้ิวเทา้ใหง้อนข้ึน และเกร็งขอ้เทา้ใหต้ั้งข้ึน เรียกวา่ การหกัขอ้เทา้ 

บัตรภำพประเท้ำ บัตรภำพยกเท้ำ บัตรภำพก้ำวเท้ำ 

บัตรภำพกระทุ้งเท้ำ บัตรภำพกระดกเท้ำ บัตรภำพก้ำวเท้ำข้ำง 
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 ครูสาธิตการกา้วเทา้ จากนั้นอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ การกา้วเทา้ คือ การใชส้้นเทา้วางเป็น
ส่ิงแรกหลงัจากนั้นจึงวางเทา้ใหเ้ตม็เทา้ทางดา้นหนา้ 

 หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 
ขั้นที่    4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  

ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง 

-ให้นกัเรียนจบัคู่ฝึกปฏิบติันาฏยศพัท์เก่ียวกบัการใช้เทา้ แลว้ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนที
ละ 5 คู่ 

ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร
ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 

-เม่ือเสร็จจากการปฏิบติัท่ีสอนไปแลว้นั้นให้นักเรียนลองปฏิบติัท่าทางว่าปฏิบติัถูกตอ้ง
หรือไม่ เพื่อเป็นการทบทวนในส่ิงท่ีสาธิต 

8.3.ขั้นสรุป 
-นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี นาฏยศพัท์เก่ียวกบัการใช้เทา้ เป็นพื้นฐานท่ีใช้

ในการร่ายร าและเป็นพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบติันาฏยศพัทเ์ก่ียวกบัการใชเ้ทา้ เป็นส่ิง
ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผูท่ี้เร่ิมต้นฝึกการร่ายร า ถ้าเราฝึกฝนนาฏยศพัท์ในการใช้เท้าได้อย่าง
คล่องแคล่ว จะท าใหเ้ราเรียนร่ายร าหรือเรียนนาฏศิลป์ไดอ้ยา่งสวยงามและง่ายข้ึน 
ช่ัวโมงที ่ 3 

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-ครูใหน้กัเรียนทบทวนนาฏยศพัทส่์วนมือและนาฏยศพัทส่์วนเทา้ 

8.2. การจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่

เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 
- . . ใหน้กัเรียนดูบตัรภาพนาฏยศพัทเ์ก่ียวกบัการใชเ้ทา้   พร้อมอธิบาย 

     
 
     
 

บัตรภำพประเท้ำ บัตรภำพยกเท้ำ บัตรภำพก้ำวเท้ำ 

บัตรภำพกระทุ้งเท้ำ บัตรภำพกระดกเท้ำ บัตรภำพก้ำวเท้ำข้ำง 
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ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  
สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน 

-ครูน าภาพนาฏยศพัท์ท่ีใช้ในการฝึกหดันาฏศิลป์เบ้ืองตน้   มาให้นกัเรียนดู แลว้ตั้งค  าถาม
ถามนกัเรียน   เช่น   ภาพท่ีนกัเรียนเห็นน้ี ผูแ้สดงก าลงัปฏิบติัท่าใดและปฏิบติัไดถู้กตอ้งหรือไม่ ถา้
ไม่ถูกตอ้งจะมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 

ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน
ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 

-ครูสาธิตนาฏยศพัทเ์ก่ียวกบัการใชมื้อทีละท่า พร้อมอธิบายประกอบ ดงัน้ี 
 ครูสาธิตการกระทุง้เทา้ จากนั้นอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ การกระทุง้เทา้ คือ การวาง

เทา้ไวด้า้นหลงัในลกัษณะตั้งบนจมูกเทา้ แลว้ใชจ้มูกเทา้กระแทกพื้นเบา ๆ หน่ึงคร้ังแลว้ยกข้ึน 
หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 
 ครูสาธิตการกระดกเทา้ จากนั้นอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ การกระดกเทา้ คือ การยก

เท้าข้ึนด้านหลังในลักษณะการส่งเข่าไปด้านหลังให้สูงท่ีสุดโดยไม่ตอ้งเอนตวัไปด้านหน้า ส่ิง
ส าคญั คือ ตอ้งพยายามดึงส้นเทา้เขา้หาตวัใหม้ากในลกัษณะหกัขอ้เทา้   

หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 
 ครูสาธิตการกา้วเทา้ขา้ง จากนั้นอธิบายให้นกัเรียนฟังวา่ การกา้วเทา้ขา้ง  คือ  การ

กระดกเทา้แลว้ยา้ยมาดา้นขา้ง  หลงัจากนั้นค่อยๆเอาส้นเทา้และปลายเทา้ลง พร้อมกบับิดเข่าอีกขา้ง
หน่ึง 

หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 
ขั้นที่    4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  

ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง 

-ให้นกัเรียนจบัคู่ฝึกปฏิบติันาฏยศพัท์เก่ียวกบัการใช้เทา้ แลว้ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนที
ละ 5 คู่ 

-ครูอธิบายความหมายของนาฏยศพัท ์วา่ นาฏยศพัท ์คือ ศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการร่ายร าตั้งแต่
ศีรษะจรดปลายเทา้ ซ่ึงในการเรียนนาฏศิลป์จะตอ้งรู้จกัและฝึกปฏิบติันาฏยศพัท์ท่ีเก่ียวกบัการใช้
เทา้ และมือ 
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ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร
ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 

-เม่ือเสร็จจากการปฏิบติัท่ีสอนไปแลว้นั้นให้นักเรียนลองปฏิบติัท่าทางว่าปฏิบติัถูกตอ้ง
หรือไม่ เพื่อเป็นการทบทวนในส่ิงท่ีสาธิต 

8.3. ขั้นสรุป 
-นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี นาฏยศพัท์เก่ียวกบัการใช้เทา้ เป็นพื้นฐานท่ีใช้

ในการร่ายร าและเป็นพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบติันาฏยศพัทเ์ก่ียวกบัการใชเ้ทา้ เป็นส่ิง
ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผูท่ี้เร่ิมต้นฝึกการร่ายร า ถ้าเราฝึกฝนนาฏยศพัท์ในการใช้เท้าได้อย่าง
คล่องแคล่ว จะท าใหเ้ราเรียนร่ายร าหรือเรียนนาฏศิลป์ไดอ้ยา่งสวยงามและง่ายข้ึน 
ช่ัวโมงที ่ 4 

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-ให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค  าถามทา้ทาย ดงัน้ี  ถา้นกัเรียนตอ้งการ

เป็นนกัแสดงมืออาชีพ ส่ิงแรกท่ีควรฝึกฝน คืออะไร 
8.2. การจดัการเรียนรู้ 

ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่
เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 

-ครูให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกบัภาษาท่า ท่าทางกิริยาอาการท่ีแสดงออกของมนุษย ์ในทาง
นาฏศิลป์ เราเรียกว่า ภาษาท่า ภาษาท่า หมายถึง ภาษาท่ีใช้เรียกท่ากิริยาอาการท่ีแสดงออกของ
มนุษย ์นอกจากท่าทางท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัแลว้ ยงัเป็นท่าท่ีน ามาดดัแปลงใชแ้สดงละครต่าง ๆ ท่ี
เลียนแบบจากชีวิตจริง เป็นการแสดงท่าทางส่ือความหมายให้ทุกคนเขา้ใจไดอ้ยา่งง่าย ๆ เช่น การ
เรียกมา โกรธ รัก อาย เป็นตน้ 

ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  
สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน 

-ครูน าบตัรค า เก่ียวกบักิริยาอาการของมนุษย ์มาใหน้กัเรียนอ่าน ดงัน้ี 

 
 

รัก โกรธ ดีใจ เสียใจ 

 

อาย 
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ให้นักเรียนอ่านบัตรค าทีละบัตรพร้อมกัน จากนั้ นให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ท่ี

สัมพนัธ์กบับตัรค าแต่ละค า จากนั้นส่งตวัแทนออกมาวาดภาพสีหนา้ให้สอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบั

เหตุการณ์ท่ียกตวัอยา่ง  

ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน
ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 

-ครูสาธิตภาษาท่า ใหน้กัเรียนดู ดงัน้ี 

  ครูแสดงท่าฉนั/ตวัเรา  หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 

  ครูแสดงท่ายิม้/ดีใจ    หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 

  ครูแสดงการโอบกอด เพื่อแสดงภาษาท่า รัก หลงัจากครูสาธิตเสร็จให้นกัเรียนฝึกปฏิบติั

ตาม 2-3 รอบ 

  ครูแสดงท่าเสียใจ/ร้องไห ้หลงัจากครูสาธิตเสร็จใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตาม 2-3 รอบ 
ขั้นที่    4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  

ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง 

-ให้นกัเรียนจบัคู่ฝึกปฏิบติันาฏยศพัท์เก่ียวกบัการใช้เทา้ แลว้ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนที

ละ 5 คู่ 

-ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมกบันกัเรียนวา่ นอกจากภาษาท่าแลว้ ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ หรือภาษา
ท่ีใช้ในนาฏศิลป์ ก็มีความส าคญั เพราะเป็นท่าท่ีใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ เพื่อใช้ส่ือความหมาย
ทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึกแทนค าพูด 

ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร
ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 

-เม่ือเสร็จจากการปฏิบติัท่ีสอนไปแลว้นั้นให้นักเรียนลองปฏิบติัท่าทางว่าปฏิบติัถูกตอ้ง
หรือไม่ เพื่อเป็นการทบทวนในส่ิงท่ีสาธิต 

8.3. ขั้นสรุป 
-นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี   ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ เป็นท่าทางในการแสดง

นาฏศิลป์ เพื่อใชส่ื้อความหมายอารมณ์ ความรู้สึก แทนค าพูด การตีบท เป็นการร าใชบ้ท ร าตาม บท
ร้อง บทประพนัธ์ ออกมาเป็นท่าร า เป็นการถอดบทต่าง ๆ ออกมาเป็นท่าร า การเรียนรู้เร่ืองภาษาท่า 
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ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ และการตีบท จะท าใหเ้ราเขา้ใจความหมายของการแสดง ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม และสามารถใชท้่าทางต่าง ๆ มาดดัแปลงใชใ้นการแสดงอ่ืน ๆ ได ้
ช่ัวโมงที ่ 5   

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค  าถามท้าทาย ดังน้ี     ท่าทางการ

เคล่ือนไหวร่างกายอะไรบา้งท่ีน ามาใชใ้นท่าร าต่าง ๆ 
8.2. ขั้นด าเนินการ 

ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่
เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 

-ครูให้นกัเรียนศึกษาจากใบความรู้ การเคล่ือนไหวท่าทางส่ืออารมณ์ เป็นการเคล่ือนไหว
ร่างกาย โดยการใช้แขน ขา มือ เท้า ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สีหน้า แววตาต่าง ๆ แสดงอารมณ์
ความรู้สึกออกมา ซ่ึงอารมณ์ท่ีแสดงออกมานั้น เกิดจากธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีอยูใ่นชีวติประจ าวนั 
เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์เสียใจ เป็นตน้ และการศึกษาใบความรู้เก่ียวกบัการใชพ้ื้นท่ีบน
เวที  เช่น  วงกลม  ปากผนงั  แถวเฉียง  สลบัฟันปลา  เป็นตน้ 

-. ครูอธิบายให้นกัเรียนฟังว่า การเคล่ือนไหวท่าทาง เช่น การยืน เดิน วิ่ง เหล่าน้ี สามารถ
น ามาสร้างสรรคป์ระดิษฐท์่าทางต่าง ๆ ใหเ้กิดความสวยงามเพื่อน ามาใชเ้ป็นท่าร าต่าง ๆ ได ้

ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  
สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน 

-ให้นกัเรียนร่วมกนัทบทวนการแสดงท่าทางเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ืออารมณ์ 
โดยครูใชค้  าถาม ดงัน้ี 

ถา้นกัเรียนมีอารมณ์รัก นกัเรียนจะแสดงท่าทางต่าง ๆ เพื่อแสดงใหผู้อ่ื้นรับรู้ไดอ้ยา่งไร) 
ถา้นกัเรียนมีอารมณ์โกรธ นกัเรียนจะแสดงท่าทางต่าง ๆ เพื่อแสดงให้ผูอ่ื้นรับรู้ไดอ้ยา่งไร 

ถา้นกัเรียนก าลงัอาย นกัเรียนจะแสดง 
-ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การเคล่ือนไหวท่าทาง เช่น การยืน เดิน วิ่ง เหล่าน้ี สามารถ

น ามาสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่าทางต่าง ๆ ดงันั้นการใช้พื้นท่ีบนเวทีก็จะมีความหมายให้เกิดความ
สวยงามเพื่อน ามาใช้เป็นท่าร าต่าง ๆ ได้  หลังจากนั้นครูให้ดูวิดีทัศน์การแสดงละครร่วมสมัย
โดยเฉพาะฉากการใชพ้ื้นท่ีเวที  15  นาที 
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ช่ัวโมงที ่ 6   
ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน

ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ      
-หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการเคล่ือนไหวร่างกายบนเวที 
ขั้นที ่   4 
-ครูให้นักเรียนจัดกลุ่มกลุ่มละ  2-3  คน  เพื่อให้ออกแบบท่าทางเคล่ือนไหวบนเวที

ผสมผสานกบัการเคล่ือนไหวท่าทางส่ืออารมณ์ตามสถานการณ์ท่ีครูก าหนด  เช่น  การวิง่หนีเสือเขา้
ไปในถ ้า  การเดินทางไปเท่ียวดว้ยเคร่ืองบิน  เป็นตน้ 

ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร
ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 

-ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับท่าทางการเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือทาง
อารมณ์โดยครูใชค้  าถาม ดงัน้ี 

การเคล่ือนไหวท่าทางส่ือทางอารมณ์ คืออะไร (ตวัอย่างค าตอบ การเคล่ือนไหวร่างกาย 
โดยการใช้แขน ขา มือ เทา้ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สีหน้า แววตาต่าง ๆ แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ออกมา) 

การเคล่ือนไหวท่าทางส่ือทางอารมณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีอยูใ่นชีวิตประจ าวนั
มีอะไรบา้ง (ตวัอยา่งค าตอบ อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์เสียใจ) 

การเคล่ือนไหวท่าทางส่ือทางอารมณ์น ามาใช้กับการแสดงต่าง ๆ เพื่ออะไร (ตัวอย่าง
ค าตอบ เพื่อส่ือความหมายแทนค าพูดของตวัละครให้ผูช้มเขา้ใจไดว้า่ตวัละครนั้นมีอารมณ์อยา่งไร 
และเขา้ใจท่าทาง อารมณ์ของตวัแสดงไดง่้ายข้ึน) 

8.3. ขั้นสรุป 
-นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี การแสดงท่าทางการเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือทาง

อารมณ์เป็นการเคล่ือนไหวท่ีน ามาใชใ้นการแสดงต่าง ๆ เพื่อส่ือความหมายแทนค าพูดของตวัละคร
ใหผู้ช้มเขา้ใจไดว้า่ตวัละครนั้นมีอารมณ์อยา่งไร และเขา้ใจท่าทาง อารมณ์ของตวัแสดงไดง่้ายข้ึน 
9. ส่ือกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

9.1. ภาพนาฏยศพัทส่์วนมือ   9.2. ภาพนาฏยศพัทส่์วนเทา้ 
9.3. ภาพนาฏยศพัทภ์าษาท่า    9.4. ภาพเคล่ือนไหวร่างกาย 
9.5.  ภาพเคล่ือนไหวร่างกายการใชพ้ื้นท่ีบนเวที 

 



198 

 

10. กำรวดัผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

กจิกรรม-พฤติกรรมทีป่ระเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน
กำรประเมิน 

วธีิกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 

1.ทกัษะปฏิบติั 
นาฏยศพัทส่์วนมือ 
2.ทกัษะปฏิบติั 
นาฏยศพัทส่์วนเทา้ 
3.ทกัษะปฏิบติัภาษาท่า 

แ บ บ ป ร ะ เมิ น
ทกัษะปฏิบติั 

สังเกตรายบุคคล ระดบัปานกลางข้ึนไป 

4.สังเกตพฤติกรรม แ บ บ ป ร ะ เมิ น
พฤติกรรม 

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  60  ข้ึนไป 

กจิกรรมเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(นายวชัรินทร์    ประคองศรี) 

       ผูอ้  านวยการโรงเรียนเกาะชา้งวทิยาคม 
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ใบความรู้ 

นาฏยศพัทแ์ละภาษาท่า 

 นาฏยศพัท ์ หมายถึง  ศพัท์ท่ีใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทยและการละคร  เป็น

ศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นเร่ืองท่าทางท่ีปฏิบติัหรือกิริยาอาการต่าง ๆ  เช่น  จีบ  ตั้งวง  ฯลฯ 

 ภาษาท่า  หมายถึง  การเคล่ือนไหวท่าทางเลียนแบบท่าทางธรรมชาติเพื่อบ่ง

บอกความหมาย  เช่น  ฉนั  เธอ  ยิม้/ดีใจ   ร้องไห ้ รัก  ฯลฯ 

ภาษาท่าและนาฏยศพัท ์

 นาฏยศพัทท่ี์ควรศึกษา   หมวดนามศพัท ์  คือ  นาฏยศพัทส่์วนมือ  และนาฏยศพัทส่์วนเทา้ 

ตั้งวง 

   
         วงบน              วงกลาง 

     

               วงล่าง 
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จีบ 

   
            จีบหงาย             จีบคว  ่า 

 

     

      จีบส่งหลงั 
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เทา้ 

     
   ประเทา้    กา้วเทา้ 

     
        กระทุง้และกระดกเทา้     กา้วขา้ง 
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 ภาษาท่า  หมายถึง  การร าตามบทร้อง  บทเจรจา  และบทพากย ์ ผูแ้สดงและผูร้ าตอ้งแสดง  

“ภาษาท่า”  ไปตามค าร้องโดยการใชมื้อ  แขน  เทา้  ขา  ล าตวั  ใบหนา้  และศีรษะ 

           
ท่าฉนั     ท่ายิม้/ดีใจ 

   

    ท่าร้องไห/้เสียใจ 

 

ท่ารัก 
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ใบความรู้ 

การเคล่ือนไหวร่างกาย 

 การเคล่ือนไหวร่างกาย หมายถึง  มนุษยใ์ชร่้างกายในการเคล่ือนไหวตามอิริยาบถ

ต่าง ๆ เพื่อส่ือความหมาย 

การเคล่ือนไหวร่างกาย 

 การเคล่ือนไหวร่างกาย หมายถึง  หลักการท่ีมนุษย์ใช้ ร่างกายเค ล่ือนไหวใน

อิริยาบถต่าง ๆ  และขณะท่ีเกิดการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้เพื่อส่ือความหมายในเชิงความรู้สึกหรือ

อารมณ์  ดงันั้นการเคล่ือนไหวร่างกายตามนาฏยประดิษฐ์  คือ  การใช้พลงั   และการใช้ท่ีว่าง  (สุ

รพล  วรุิฬรักษ ์ 2547:246-247) 

การใชพ้ื้นท่ีบนเวที 

 การใช้พื้นท่ีบนเวที   เป็นการเคล่ือนไหวร่างกายอิริยาบถต่าง ๆ  บนเวทีนั้ นเพื่อส่ือ

ความหมาย  อารมณ์  และความรู้สึก 

การใชพ้ื้นท่ีบนเวที 

 การใชพ้ื้นท่ีบนเวที หมายถึง การเคล่ือนไหวเป็นเส้น  เป็นแนวของผูแ้สดงจากจุด

หน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง  ซ่ึงผูแ้สดงสามารถเคล่ือนท่ีไปบนเวทีไดใ้น  8  ทิศ  ดงัน้ี 

1.การเขา้หาคนดู    เป็นการเรียกร้องความสนใจ 
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2.การถอยออกจากคนดู  เป็นการแสดงความอา้งวา้ง  สูญเสีย  หวาดกลวั  ลงัเล 

 

 

 

 

 

3.การขนานกบัคนดู     เป็นการเน้นให้ผูช้ม  ไดช้มในจุดต่าง ๆ ไดมี้โอกาสเห็นผูแ้สดงในระยะท่ี

เท่ากนั  และเป็นการน าสายตาผูช้มไปสู่อีกจุดหน่ึง 

 

 

 

 

 

4.การทะแยงมุมกบัคนดู    เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความลึกของการเรียงแถวไดดี้กวา่แบบแถวตอน  

และท าให้ผูแ้สดงเป็นสามมิติมากข้ึน  ขณะเดียวกนัก็ไม่ให้ความรู้สึกแรงเท่ากบัการเดินเขา้หาตรง

แบบตั้งฉาก 
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5.การวนเป็นวงหนา้คบดู    แสดงความผกูผนั   ความอ่อนโยน  ความสามคัคี 

 

 

 

 

 

6.การฉวดัเฉวียนหรือเล้ียวไปมาแบบฟันปลาแสดงถึงความปราดเปรียวหากเคล่ือนไหวเร็วมาก

เกินไปในทิศทางต่างกนัจะแสดงถึงความสับสนวุน่วาย 

 

 

 

 

 

 

7.การยกสูง แสดงความเบา  ความสง่างาม  ความยิง่ใหญ่ 
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8.การกดต ่า  แสดงความหวาดกลวั  ความอ่อนนอ้ม  ความดอ้ยค่า 

 

 

 

 

 

(พีรพล   เสนไสย  2546:70-76 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตำรำงเกณฑ์กำรประเมินนำฏยศัพท์ส่วนมือ 
 

เลขที่ วงบน วงกลำง วงล่ำง จีบหงำย จีบคว ำ่ จีบส่งหลงั ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.                          
2.                          
3.                          
4.                          
5.                          
6.                          
7.                          
8.                          
9.                          

10.                          
11.                          
12.                          
13.                          
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เลขที่ วงบน วงกลำง วงล่ำง จีบหงำย จีบคว ำ่ จีบส่งหลงั ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
14.                          
15.                          
16.                          
17.                          
18.                          
19.                          
20.                          
21.                          
22.                          
23.                          
24.                          
25.                          
26.                          
27.                          
28.                          
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เลขที่ วงบน วงกลำง วงล่ำง จีบหงำย จีบคว ำ่ จีบส่งหลงั ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
29.                          
30.                          

31.                          
32.                          
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ตำรำงเกณฑ์กำรประเมินนำฏยศัพท์ส่วนเท้ำ 

เลขที่ ประเท้ำ ก้ำวหน้ำ กระทุ้งและ
กระดกเท้ำ 

ยกหน้ำและก้ำว
ข้ำง 

ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  
9.                  

10.                  
11.                  
12.                  
13.                  
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เลขที่ ประเท้ำ ก้ำวหน้ำ กระทุ้งและ
กระดกเท้ำ 

ยกหน้ำและก้ำว
ข้ำง 

ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
14.                  
15.                  
16.                  
17.                  
18.                  
19.                  
20.                  
21                  
22.                  
23.                  
24.                  
25.                  
26.                  
27.                  
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เลขที่ ประเท้ำ ก้ำวหน้ำ กระทุ้งและ
กระดกเท้ำ 

ยกหน้ำและก้ำว
ข้ำง 

ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
28.                  
29.                  
30.                  
31.                  
32.                  
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ตำรำงเกณฑ์กำรประเมินภำษำท่ำ 
 

เลขที่ ท่ำตัวฉัน/ตัวเรำ ท่ำยิม้/ดีใจ ท่ำรัก ท่ำเสียใจ/ร้องไห้ ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  
9.                  

10.                  
11.                  
12.                  
13.                  
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เลขที่ ท่ำตัวฉัน/ตัวเรำ ท่ำยิม้/ดีใจ ท่ำรัก ท่ำเสียใจ/ร้องไห้ ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
14.                  
15.                  
16.                  
17.                  
18.                  
19.                  
20.                  
21                  
22.                  
23.                  
24.                  
25.                  
26.                  
27.                  
28.                  
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เลขที่ ท่ำตัวฉัน/ตัวเรำ ท่ำยิม้/ดีใจ ท่ำรัก ท่ำเสียใจ/ร้องไห้ ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
29.                  
30.                  
31.                  
32.                  
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แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือในกำรท ำกจิกรรมเคล่ือนไหวร่ำงกำย 
 

ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
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ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     

 
 

รำยกำรประเมิน 
ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ควำมร่วมมือใน
กำรท ำกจิกรรม 

นักเรียนทุกคน 
มี ส่ วน ร่วมใน
การท ากิจกรรม
ทุ ก กิ จ ก ร ร ม
อยา่งดีมาก 

นัก เรียน ทุกคน  มี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเกือบทุก
เป็นอยา่งดี 

นักเรียนทุกคน มี
ส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมบาง
กิจกรรม 

นกัเรียนทุกคน ไม่มี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
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บันทกึหลงัหน่วยกำรจัดกำรกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
หน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่ 2   เร่ือง  พืน้ฐำนกำรฝึกหัดเบ้ืองต้น 

 จากการบนัทึกหลงัการสอน  พบว่า  นักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษา  คน้ควา้  หา
ขอ้มูล  และตั้งใจฝึกปฏิบติันาฏยศพัท ์ ภาษาท่า  และการเคล่ือนไหวร่างกาย  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์ ดี   ให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นอย่างดี  สามารถจดจ าท่าร าท่ีสอนไปแลว้ไดแ้ต่จะตอ้ง
อาศยัเวลาในการฝึกซ้อมเท่าท่ีควร    ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ขั้นท่ี   1. 
Information   คน้ควา้  แสวงหา  ศึกษาขอ้มูล  คน้พบความจริงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีก าลงัจะ
สร้างซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของการอธิบายพร้อมกบัใบความรู้    ขั้นท่ี   2.Inspiration    คน้พบปัญหาแรง
บนัดาลใจ  เร่ืองใกลต้วั  รัก  ใส่ใจ  มีความรู้สึก  สะเทือนใจในส่ิงนั้นๆซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของการใช้
ส่ือนวตักรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท าใบงาน  ขั้นท่ี  3.Imagination    ตั้ งสมมุติฐาน
จินตนาการ  คิดฝัน  เพอ้หา  ร าลึก  หลุดเข้าไปในห้วงลึกของส่ิง ๆ นั้นซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอการ
แสดงความคิดเห็นและทกัษะปฏิบติั   ขั้นท่ี    4.Innovation    ความคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรากฏมา
ก่อน  ต่ืนตาต่ืนใจ  น่าสัมผสั  ชวนให้ติดตาม  ชวนให้พูดถึง  น่าท่ึง  เป็นส่ิงอศัจรรยใ์จ  จาการ
คน้พบค าตอบเป็นรูปแบบของการระดมสมอง   ขั้นท่ี  5.Intention   ความตั้งใจจริงมุมานะ  ตั้งมัน่  
สมาธิ   ในการยอมรับผลจากการคน้พบซ่ึงอยูใ่นรูปแบบการทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบติั
จนบรรลุผลส าเร็จ   
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการสอน   พบว่า   นักเรียนส่วนหน่ึงตอ้งไปท ากิจกรรม
ฝึกซ้อมระเบียบลูกซ้อมซ่ึงเห็นนักเรียนหญิงทั้งหมด     และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมาฉีดพ่นยุง
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกก่อนหมดคาบเรียน  (2  รอบ) 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแก้ไข   พบว่า  ให้นักเรียนหญิงทั้งหมดไปท าใบงานเป็นการบา้น
เพื่อเป็นการฝึกฝนในเร่ืองท่ีเรียนไป 
 
 
        ลงช่ือ......................................... 
        (นำงสำวศศิธันว์  สกุลหอม) 

       ครูผู้ช่วย 
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หน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วชิำศิลปะ (ดนตรี-นำฏศิลป์) ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่  1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง   พืน้ฐำนกำรฝึกหัดนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์   เวลาเรียนทั้งหมด  9  ชัว่โมง 
สอนสัปดาห์ท่ี    วนั.............ท่ี........เดือน................  พ.ศ.   ……..     ภาคเรียนท่ี  1 

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
ศ 3.1 เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ คุณค่า

นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
ตวัช้ีวดั 
ศ 3.1 ม.1/4 ใชท้กัษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง 
ศ 3.1 ม.1/5 ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ท่ีก าหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเน้นเร่ือง

การใชเ้สียง การแสดงท่าและการเคล่ือนไหว 
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้สู่ตัวช้ีวดั 

2.1. อธิบายขั้นตอนในการสร้างสรรคก์ารแสดง   
2.2. สร้างสรรคกิ์จกรรมการแสดงท่ีสนใจ  
2.3. ช่ืนชมผลงานการแสดงของตนเองและผูอ่ื้น   

3. สำระส ำคัญ 
การสร้างสรรคกิ์จกรรมการแสดงท่ีสนใจเป็นส่ิงท่ีสามารถท าได ้ซ่ึงในการสร้างสรรคกิ์จกรรม

ในการแสดงจะตอ้งมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายต่าง ๆ ให้ชดัเจน เพื่อให้การแสดงนั้นมีความ
สมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี สร้างความสนุกสนานใหผู้ช้ม 
4. สำระกำรเรียนรู้ 

4.1  ความรู้ 
 -การสร้างสรรคกิ์จกรรมในการแสดงท่ีสนใจ 
 -ขั้นตอนในการสร้างสรรคก์ารแสดง 
 1. คดัเลือกบทละครท่ีสนใจ และศึกษาเน้ือเร่ืองท่ีจะน ามาแสดง 
 2. แบ่งหนา้ท่ีในฝ่ายต่าง ๆ ท่ีรับผดิชอบในการแสดง เช่น ผูก้  ากบั ผูแ้สดง 
 3. จดัหาสถานท่ีท่ีใชใ้นการแสดง 
 4. ฝึกซอ้มการแสดง 
 5. จดัการแสดงจริงตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
 6. จดัเก็บอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดง 
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4.2  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
ความสารมารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกปั้ญญา 

ความสามารถในการใช้ทกัษะ
ชีวติ 
ค ว าม ส าม า ร ถ ใน ก า ร ใ ช้
เทคโนโลย ี

 
4.3  ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

-การจ าแนก  การสรุปความรู้  การจดัระบบความคิดเป็นแผนภาพ 
4.4  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

รักชาติ   ศาสน์   กษตัริย ์
ซ่ือสัตย ์  สุจริต 
มีวนิยั 
ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพียง 

มุ่งมัน่ในการท างาน 
รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ 
มีความกตญัญูกตเวที 
มีความเอ้ืออาทร 

5.   สำระท้องถิ่น 
 - 
6.   บูรณำกำร 
 - 

7. ช้ินงำนหรือภำระงำน 
7.1. ใหน้กัเรียนจบักลุ่มช่วยกนัสร้างสรรคง์านท่ีสนใจ 
7.2. หาเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดง 
7.3. จดเน้ือร้องและแบ่งหนา้ท่ีแต่ละฝ่าย 
7.4. การประดิษฐท์่าร า 
7.5. การแสดงต่อหนา้สาธารณชน 
7.6. การสรุปผลกิจกรรม  (แบบทดสอบหลงัเรียน,แบบสอบถามความคิดเห็น) 

8. กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่ 1 

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
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-ให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค  าถามทา้ทาย ดงัน้ี   ถา้นกัเรียนตอ้งการ
สร้างสรรคกิ์จกรรมการแสดงใหน่้าสนใจ ตอ้งท าอยา่งไรบา้ง 

8.2. การจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่

เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 
-ครูให้นกัเรียนศึกษาเก่ียวกบัการสร้างสรรคกิ์จกรรมการแสดงท่ีสนใจเป็นส่ิงท่ีสามารถท า

ได้ ซ่ึงในการสร้างสรรค์กิจกรรมในการแสดงจะตอ้งมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายต่าง ๆ ให้
ชดัเจน เช่น  ผูอ้  านวยการแสดง ผูก้  ากบัการแสดง ผูเ้ขียนบท ผูก้  ากบัเวที ผูดู้แลเคร่ืองแต่งกายและ
แต่งหน้า ผูแ้สดง   เพื่อให้การแสดงนั้นมีความสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สร้างความ
สนุกสนานใหผู้ช้มโดยท่ีครูเป็นท่ีปรึกษางานแต่ละกลุ่ม 

ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  
สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน 

-ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขั้นตอนในการสร้างสรรค์การ
แสดงโดยครูใชค้  าถาม ดงัน้ี  นกัเรียนคิดว่าการจะสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดง  จะตอ้งมีขั้นตอน
อยา่งไรบา้ง (นกัเรียนตอบตามความเขา้ใจ) 

-ครูติดแผนภูมิขั้นตอนการสร้างสรรคกิ์จกรรมในการแสดงใหน้กัเรียนดูบนกระดาน ดงัน้ี 
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ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน
ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 

-ใหน้กัเรียนร่วมสร้างกิจกรรมตามความคิดและจินตนาการโดยท่ีครูเป็นท่ีปรึกษาในการท า
กิจกรรม 

ขั้นที่    4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  
ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง 

-ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามหน้าท่ีท่ีนักเรียนถนัด และร่วมกนัสร้างสรรค์กิจกรรมในการ
แสดงตามความคิดและจินตนาการ 1 เร่ือง โดยช่วยกนัวางแผนและก าหนดขั้นตอนในการแสดง 
ฝึกซอ้มการแสดง เพื่อน ามาแสดงในชัว่โมงต่อไป 

ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร
ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 

-นกัเรียนสามารถแบ่งกลุ่มตามหนา้ท่ีท่ีตนเองถนดัและไปศึกษาขอ้มูลท่ีกลุ่มตนเองไดรั้บ 
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8.3. ขั้นสรุป 
-นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี การสร้างสรรคกิ์จกรรมการแสดงท่ีสนใจเป็นส่ิง

ท่ีสามารถท าได ้ซ่ึงในการสร้างสรรคกิ์จกรรมในการแสดงจะตอ้งมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของฝ่าย
ต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้การแสดงนั้ นมีความสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สร้างความ
สนุกสนานใหผู้ช้ม 
ช่ัวโมงที ่ 2 

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-ครูสนทนาซกัถามการฝึกซอ้มการแสดงของแต่ละกลุ่ม โดยครูใชค้  าถาม ดงัน้ี 

ในชั่วโมงท่ีแล้วครูมอบหมายงานอะไรให้กบันักเรียน (ตวัอย่างค าตอบ ให้ไป
ฝึกซอ้มการแสดง 1 เร่ือง) 

แต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ท่ีกนัอยา่งไรบา้ง (ให้ตวัแทนแต่ละกลุ่ม ออกมาเล่าให้เพื่อน ๆ 
ฟัง พอสังเขป) 

8.2. การจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่

เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 
-นกัเรียนไดไ้ปศึกษา  คน้ควา้  ขอ้มูล  เก่ียวกบัการสร้างสรรค์งานท่ีอยากจะท าปรากฏว่า  

นกัเรียนอยากท าเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ าเภอเกาะชา้ง  จงัหวดัตราด โดยท่ีครูเป็นท่ีปรึกษา 
ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  

สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน 

-เม่ือนกัเรียนไปศึกษาแลว้จึงอธิบายให้กบัเพื่อน ๆ  ครู ฟัง  และช่วยกนัหาขอ้สรุปร่วมกนั
ในส่ิงท่ีไปศึกษามาหลงัจากนั้นครูหาภาพท่ีนกัเรียนไปศึกษาใหดู้ 

ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน
ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 

-ใหน้กัเรียนหาขอ้สรุปร่วมกนั 
ขั้นที่    4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  

ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง   และขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้งใจจริงมุมำนะ  ตั้งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำก
กำรค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 
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-เม่ือหาขอ้สรุปร่วมกนัไดแ้ลว้จึงให้นกัเรียนไประดมสมองเพื่อหาเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าท่ี
สรุปได ้ แลว้มาบอกในชัว่โมงต่อไป 

8.3. ขั้นสรุป 
-นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี การสร้างสรรคกิ์จกรรมการแสดงท่ีสนใจเป็นส่ิง

ท่ีสามารถท าได ้และสามารถสร้างความสนุกสนานใหผู้ช้ม 
ช่ัวโมงที ่ 3 

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-ครูสนทนาซกัถามการฝึกซ้อมการแสดงของแต่ละกลุ่ม โดยครูใชค้  าถาม ดงัน้ี   ในชัว่โมง

ท่ีแลว้ครูมอบหมายงานอะไรใหก้บันกัเรียน (ตวัอยา่งค าตอบ ใหไ้ปหาเพลงท่ีเก่ียวขอ้ง) 

8.2. ขั้นด าเนินการ 
ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่

เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 
-นกัเรียนไปหาเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงมาบอกเพื่อน ๆ ครู ใหท้ราบ  
ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  

สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน 

-เม่ือนกัเรียนไดเ้ลือกเพลงแลว้ครูใหน้กัเรียนฟังเพลง และร้องเพลง ไปพร้อมกนั   
ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน

ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 
-ใหน้กัเรียนทุกคนจดเพลงท่ีไดเ้ลือกเอาไวแ้ละช่วยกนัร้อง 
ขั้นที่    4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  

ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง 

-เม่ือนกัเรียนไดจ้ดเน้ือร้องเพลงแลว้ให้แต่ละฝ่ายท่ีไดรั้บมอบหมายไปท าหนา้ท่ีของตวัเอง  
เช่น  ฝ่ายอุปกรณ์การแสดง  ฝ่ายประดิษฐคิ์ดท่าร า  ฝ่ายนกัแสดง  เป็นตน้ 

ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร
ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 
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-เม่ือไดรั้บมอบหมายไปท าหน้าท่ีชัว่โมงต่อไปครูจะถามวา่นกัเรียนแต่ละกลุ่มไปท าอะไร
มาบา้ง 

8.3. ขั้นสรุป 
-นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี  การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงท่ีสนใจเป็น

ส่ิงท่ีสามารถท าได ้และสามารถสร้างความสนุกสนานใหผู้ช้ม 
ช่ัวโมงที ่ 4 

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-ครูสนทนาซกัถามการฝึกซอ้มการแสดงของแต่ละกลุ่ม โดยครูใชค้  าถาม ดงัน้ี 
ในชัว่โมงท่ีแลว้ครูมอบหมายงานอะไรให้กบันกัเรียน (ตวัอยา่งค าตอบ ให้ไปฝึกซ้อมการ

แสดง 1 เร่ือง) 
แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าท่ีกนัอยา่งไรบา้ง (ให้ตวัแทนแต่ละกลุ่ม ออกมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง พอ

สังเขป) 
8.2. การจดัการเรียนรู้ 

ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่
เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 

-นกัเรียนไดศึ้กษา  คน้ควา้  ขอ้มูล  จากใบความรู้ท่ีเตรียมให้  เช่น  ใบความรู้นาฏยศพัท ์ 
ภาษาท่า  และการใชพ้ื้นท่ีบนเวที ครูเป็นท่ีปรึกษาในการท ากิจกรรม 

ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  
สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน 

-เม่ือศึกษาจากใบความรู้หรือรูปภาพเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จึงมาลองคิดประดิษฐ์ท่าร าให้เขา้
กบัการแสดง 

ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน
ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 

-นกัเรียนไดน้ าเอาบทเพลงแต่ละบทท่ีจดบนัทึกมาตีความหมายเพื่อประดิษฐท์่าร า 
ขั้นที่    4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  

ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง 
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-นกัเรียนในกลุ่มการคิดประดิษฐท์่าร าช่วยกนัแลว้ให้เพื่อน ๆ ช่วยดู หลงัจากนั้นจึงเลือกท่า
ร าท่ีมีสวยงามและเหมาะสมกบัเน้ือเพลง 

ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร
ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 

-หลงัจากท่ีนกัเรียนไดคิ้ดประดิษฐท์่าร าแลว้นั้นมาสอนเพื่อนพร้อมกบับทเพลงจนจ าได ้
8.3. ขั้นสรุป 

-นักเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี การสร้างสรรค์ท่าร าเป็นการสร้างสรรค์ท่ีใช้
นาฏยศพัท ์ ภาษาท่า  และการใชพ้ื้นท่ีบนเวทีมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค ์
ช่ัวโมงที ่ 5 

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-ครูสนทนาซกัถามการฝึกซอ้มการแสดงของแต่ละกลุ่ม โดยครูใชค้  าถาม ดงัน้ี 
ในชัว่โมงท่ีแลว้ครูมอบหมายงานอะไรให้กบันกัเรียน (ตวัอยา่งค าตอบ ให้ไปฝึกซ้อมการ

แสดง 1 เร่ือง)  และทบทวนการแสดง 
8.2. การจดัการเรียนรู้ 

ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่
เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 

-นกัเรียนไดศึ้กษา  คน้ควา้  ขอ้มูล  จากใบความรู้ท่ีเตรียมให้  เช่น  ใบความรู้นาฏยศพัท ์ 
ภาษาท่า  และการใชพ้ื้นท่ีบนเวที  (ต่อ) 

ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  
สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน 

-เม่ือศึกษาจากใบความรู้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จึงมาลองคิดประดิษฐ์ท่าร าให้เขา้กบัการแสดง  
(ต่อ) 

ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน
ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 

-นกัเรียนไดน้ าเอาบทเพลงแต่ละบทท่ีจดบนัทึกมาตีความหมายเพื่อประดิษฐท์่าร า  (ต่อ) 
ขั้นที่    4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  

ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง 
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-นกัเรียนในกลุ่มการคิดประดิษฐท์่าร าช่วยกนัแลว้ให้เพื่อน ๆ ช่วยดู หลงัจากนั้นจึงเลือกท่า
ร าท่ีมีสวยงามและเหมาะสมกบัเน้ือเพลง  (ต่อ) 

ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร
ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 

-หลังจากท่ีนักเรียนได้คิดประดิษฐ์ท่าร าแล้วนั้ นมาสอนเพื่อนพร้อมกับบทเพลงตั้งแต่
ชัว่โมงท่ีแลว้จนถึงชัว่โมงน้ี 

8.3.ขั้นสรุป 
-นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังน้ี การสร้างสรรค์ท่าร าเป็นการสร้างสรรค์ท่ีใช้

นาฏยศพัท ์ ภาษาท่า  และการใชพ้ื้นท่ีบนเวทีมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค ์
ช่ัวโมงที ่ 6 

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-ครูสนทนาซกัถามการฝึกซอ้มการแสดงของแต่ละกลุ่ม โดยครูใชค้  าถาม ดงัน้ี 
ในชัว่โมงท่ีแลว้ครูมอบหมายงานอะไรให้กบันกัเรียน (ตวัอยา่งค าตอบ ให้ไปฝึกซ้อมการ

แสดง 1 เร่ือง)  และทบทวนการแสดง 
8.2. การจดัการเรียนรู้ 

ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่
เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 

-นกัเรียนไดศึ้กษา  คน้ควา้  ขอ้มูล  จากใบความรู้ท่ีเตรียมให้  เช่น  ใบความรู้นาฏยศพัท ์ 
ภาษาท่า  และการใชพ้ื้นท่ีบนเวที  (ต่อ) 

ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  
สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน 

-เม่ือศึกษาจากใบความรู้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จึงมาลองคิดประดิษฐ์ท่าร าให้เขา้กบัการแสดง  
(ต่อ) 

ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน
ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 

-นกัเรียนไดน้ าเอาบทเพลงแต่ละบทท่ีจดบนัทึกมาตีความหมายเพื่อประดิษฐท์่าร า  (ต่อ) 
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ขั้นที่    4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  
ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง 

-นกัเรียนในกลุ่มการคิดประดิษฐท์่าร าช่วยกนัแลว้ให้เพื่อน ๆ ช่วยดู หลงัจากนั้นจึงเลือกท่า
ร าท่ีมีสวยงามและเหมาะสมกบัเน้ือเพลง  (ต่อ) 

ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร
ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 

-หลังจากท่ีนักเรียนได้คิดประดิษฐ์ท่าร าแล้วนั้ นมาสอนเพื่อนพร้อมกับบทเพลงตั้งแต่
ชัว่โมงท่ีแลว้จนถึงชัว่โมงน้ี  แลว้ใหน้กัเรียนปฏิบติั 2-3  รอบจนกวา่จะจ าได ้

8.3.ขั้นสรุป 
-นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังน้ี การสร้างสรรค์ท่าร าเป็นการสร้างสรรค์ท่ีใช้

นาฏยศพัท ์ ภาษาท่า  และการใชพ้ื้นท่ีบนเวทีมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค ์
ช่ัวโมงที ่ 7 

7.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-ครูใหน้กัเรียนทบทวนการแสดงท่ีคิดไวใ้นชัว่โมงท่ีแลว้  

8.2. การจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่

เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 
-นกัเรียนไดศึ้กษา  คน้ควา้  ขอ้มูล  จากใบความรู้  เช่น   เคร่ืองแต่งกาย  และอุปกรณ์ท่ีใช ้ 

พร้อมกบัครูอธิบายเคร่ืองแต่งกายใหน้กัเรียนฟัง 
-เม่ือศึกษาจากใบความรู้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จึงมาลองสร้างเคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์ท่ีใช้

กบัการแสดง 
ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  

สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน     

-นักเรียนไดน้ าเอาบทเพลงแต่ละบทท่ีจดบนัทึกมาตีความหมายเพื่อสร้างเคร่ืองแต่งกาย 
และอุปกรณ์ท่ีใชก้บัการแสดง 

ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน
ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 
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-ครูให้ดูภาพเคร่ืองแต่งกายทางนาฏศิลป์และเคร่ืองแต่งกายการแสดงร่วมสมยัพร้อมให้
นกัเรียนหาขอ้แตกต่าง 

ขั้นที่    4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  
ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง 

-นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยการคิดสร้างเคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์ท่ีใช้กบัการแสดง แล้ว
น ามาโชวใ์หเ้พื่อน ๆ พร้อมกบัอธิบาย 

ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร
ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 

-ให้นกัเรียนปฏิบติั 2-3  รอบจนกวา่จะจ าได ้ และช่วยกนัท าเคร่ืองแต่งกาย  และอุปกรณ์ท่ี
ใช ้

8.3.ขั้นสรุป 
-นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังน้ี การสร้างสรรค์ท่าร าเป็นการสร้างสรรค์ท่ีใช้

นาฏยศพัท์  ภาษาท่า  การใช้พื้นท่ีบนเวที  เคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดงมาเป็น
ส่วนประกอบในการสร้างสรรค ์
ช่ัวโมงที ่ 8 

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-ครูให้นกัเรียนทบทวนการแสดงท่ีคิดไวใ้นชัว่โมงท่ีแลว้และน าเคร่ืองแต่งกาย  อุปกรณ์ท่ี

ใชม้าใหค้รู  เพื่อน ดู 
8.2. การจดัการเรียนรู้ 

ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่
เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 

-นกัเรียนไดศึ้กษา  คน้ควา้  ขอ้มูล  จากใบความรู้  และสร้างสรรคท์่าร า 
ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  

สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน 

-เม่ือศึกษาจากใบความรู้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จึงมาฝึกปฏิบติัท่าร า 
ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน

ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 
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-นกัเรียนฝึกปฏิบติัท่าร า 
ขั้นที่    4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  

ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง 

-นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัวางแผนในการแสดงใหบ้รรลุผา่นพน้ไปไดด้ว้ยดี 
ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร

ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 
-ให้นักเรียนปฏิบติั 2-3  รอบจนกว่าจะจ าได้  พร้อมกบัน าอุปกรณ์ท่ีใช้มาประกอบการ

แสดง และแสดงต่อหนา้สาธารณชน 
 
8.3.ขั้นสรุป 
-นักเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี การสร้างสรรค์ท่าร าเป็นการสร้างสรรค์ท่ีใช้นาฏย

ศัพท์  ภาษาท่า  การใช้พื้ น ท่ีบนเวที  เค ร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการแสดงมาเป็น
ส่วนประกอบในการสร้างสรรค ์ ท าใหเ้กิดความสนุกสนานกบัผูช้ม 
ช่ัวโมงที ่ 9 

8.1. น าเขา้สู่บทเรียน 
-ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัการแสดงท่ีแสดงต่อหนา้สาธารณชนวา่เป็นอยา่งไร 

8.2. การจดัการเรียนรู้ 
ขั้นที่    1. Information   ค้นคว้ำ  แสวงหำ  ศึกษำข้อมูล  ค้นพบควำมจริงทุกอย่ำงที่

เกีย่วข้องกบังำนทีก่ ำลงัจะสร้ำงซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรอธิบำยพร้อมกบัใบควำมรู้ 
-นกัเรียนไดรั้บความรู้จากการจดักิจกรรมอยา่งไร 
ขั้นที่   2.Inspiration    ค้นพบปัญหำแรงบันดำลใจ  เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีควำมรู้สึก  

สะเทือนใจในส่ิงน้ันๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ส่ือนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำใบ
งำน 

-หลงัจากนกัเรียนไดดู้วดีิทศัน์การแสดงท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนเป็นอยา่งไรบา้ง 
ขั้นที่  3.Imagination    ตั้งสมมุติฐำนจินตนำกำร  คิดฝัน  เพ้อหำ  ร ำลึก  หลุดเข้ำไปใน

ห้วงลกึของส่ิง ๆ น้ันซ่ึงอยู่ในรูปแบบขอกำรแสดงควำมคิดเห็นและทกัษะปฏิบัติ 
-หลงัจากนกัเรียนไดท้  าแบบฝึกหดัจากการเรียนรู้ต่าง ๆ นกัเรียนไดรั้บอะไรบา้ง 
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ขั้นที่    4.Innovation    ควำมคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  ต่ืนตำต่ืนใจ  น่ำสัมผัส  
ชวนให้ติดตำม  ชวนให้พูดถึง  น่ำทึ่ง  เป็นส่ิงอัศจรรย์ใจ  จำกำรค้นพบค ำตอบเป็นรูปแบบของกำร
ระดมสมอง 

-หลงัจากนกัเรียนไดท้  างานร่วมกนั นกัเรียนไดรั้บอะไรบา้งหรือพบอุปสรรคใด 

ขั้นที่  5.Intention   ควำมตั้ งใจจริงมุมำนะ  ตั้ งมั่น  สมำธิ   ในกำรยอมรับผลจำกกำร
ค้นพบซ่ึงอยู่ในรูปแบบกำรทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะปฏิบัติจนบรรลุผลส ำเร็จ 

-ใหน้กัเรียนทบทวนกิจกรรมท่ีผา่นมาวา่เป็นอยา่งไร  แลว้สรุปผลกิจกรรม 
8.3.ขั้นสรุป 

-นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังน้ี การสร้างสรรค์ท่าร าเป็นการสร้างสรรค์ท่ีใช้
นาฏยศพัท์  ภาษาท่า  การใช้พื้นท่ีบนเวที  เคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดงมาเป็น
ส่วนประกอบในการสร้างสรรค์  ท าให้เกิดความสนุกสนานกับผูช้ม  แล้วเป็นการส่งเสริมให้
นกัเรียนรู้จกัท างานร่วมกนั  และความคิดสร้างสรรค ์
9. ส่ือกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

9.1. ใบความรู้ฝ่ายการจดัแสดง 
9.2. ใบความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานอ าเภอเกาะชา้ง จ.ตราด 
9.3. เน้ือเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดง 
9.4. ใบความรู้นาฏยศพัท ์ ภาษาท่า  และการใชพ้ื้นท่ีบนเวที 
9.5. ใบความรู้เคร่ืองแต่งกาย  และอุปกรณ์ท่ีใช ้
9.6. วดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน 
9.7. แบบสอบถามความคิดเห็น 

10. กำรวดัผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม-พฤติกรรมที่
ประเมิน 

เค ร่ืองมือที่ ใช้ ในกำร
ประเมิน 

วธีิกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 

1.สังเกตพฤติกรรม แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
พฤติกรรม 

สังเกตรายบุคคล ร้อยละ  60  ข้ึนไป 
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กจิกรรมเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ....................................................... 
(นายวชัรินทร์    ประคองศรี) 

       ผูอ้  านวยการโรงเรียนเกาะชา้งวทิยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



233 

 

ใบความรู้ 
เน้ือเพลงต ำนำนยุทธนำว ี(ทีเ่กำะช้ำง) 
ไม่ทราบผูป้ระพนัธ์เน้ือร้องและท านอง 
ไม่ทราบผูข้บัร้อง 
อา้งอิง   คุณวฒิุกร   สุขมงัเกษตร   เผยแพร่เม่ือวนัท่ี  13  มกราคม  2557 ผา่น www.youtube.com 
  เหตุการณ์ผา่นมาชา้นานหลายปี เม่ือถึง  2484ยทุธนาวฝัีงใจทุกคน 
17  มกราเหล่านาวาฝร่ังเศสดั้งดน้  มายงิถล่มเหลือทนจนล่มจมไหลลงธารา 
จึงเกิดต่อสู้จู่โจมโรมรัน   หลวงพร้อมวรีพนัธ์สั่งการทหารสู้ตาย 
เรือธนบุรีถูกโจมตีจนไฟลุกไหม ้   เกาะชา้งสะเทือนหวัน่ไหวเลือดนาวไีทยไหลนองนาวา 
  จากสงครามแหลมอินโดจีน ฝร่ังเศสยดึครองแทบส้ินทั้งพื้นดินและทอ้งธารา 
ฝร่ังเศสและไทยต่างผดิใจการเจรจา แลว้แบ่งอาราเขตอานาการเจรจาไม่ตกลงกนั 
ถึงแมเ้หตุการณ์จะนานผา่นมา  ยงัฝังใจปวงประชาเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 
กองทพัเรือไทยจึงร่วมใจจดังาน ณ.แหลมงอบ  อนุสรณ์สถานเทิดดวงวญิญาณของทพัเรือไทย 
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ใบความรู้ 

เคร่ืองแต่งกาย 

 เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง  ส่ิงท่ีมนุษยน์ ามาใชเ้ป็นเคร่ืองห่อหุ้มร่างกายโดยท่ีมนุษย์

มีความจ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยเหตุผลท่ีส าคญั  คือ   ปกปิดร่างกาย  ใหค้วามอบอุ่น  และเพื่อป้องกนั

สัตวแ์มลง 

เคร่ืองแต่งกายนาฏยศิลป์ 

 เคร่ืองแต่งกายนาฏยศิลป์  หมายถึง  เคร่ืองแต่งกายท่ีนาฏยศิลปินสวมใส่ใน

การแสดงเพื่อความงดงาม  และเพื่อบ่งบอกบุคลิกลักษณะของตวัละคร  เคร่ืองแต่งกายในท่ีน้ี

ประกอบดว้ย  ศิราภรณ์  คือ  เคร่ืองประดบัศีรษะ  ภสัตราภรณ์  คือ  เส้ือผา้นุ่งห่ม  และถนิมพิมพา

ภรณ์  คือ  เคร่ืองประดบั  รวมไปถึงการแต่งหนา้  ท าผม  อีกดว้ย   

 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายจะตอ้งมีหลกัค านึงถึง  6  ประการ  คือ 

1.หน้าท่ีใช้สอย  เคร่ืองแต่งกายแต่ละชุดและแต่ละช้ินมีหน้าท่ีใช้สอยส าหรับการแสดง  การ

ออกแบบจึงจะตอ้งมีขอ้มูลท่ีชดัเจน 

2.รูปแบบ  เคร่ืองแต่งกายต้องได้รับการออกแบบให้สมพนัธ์กันกับรูปแบบของการแสดง  ฉาก  

เพื่อใหมี้เอกภาพในการแสดงชุดนั้น 

3.บุคลิกตวัละคร/นักแสดง   ตวัละครแต่ละตวัจะมีลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงเคร่ืองแต่งกายจะบ่งบอก

สถานภาพ ต่าง  ๆ  ของตวัละคร 

4.การสร้าง  การสร้างเคร่ืองแต่งกายตอ้งค านึงถึงส่ิงส าคญั  2  ประการ  คือ  วสัดุ  และโครงสร้าง 

5.การถอดเปล่ียน  เคร่ืองแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏยศิลป์มกัมีการถอดเปล่ียนชุดในแต่ละฉากให้

เป็นไปตามสถานการณ์ในทอ้งเร่ือง 
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6.การประหยดั  เคร่ืองแต่งกายมีการลงทุนสูงเช่นเดียวกนักบัฉากจึงจะตอ้งรอบคอบในการอกก

แบบใหป้ระหยดัทั้งวสัดุ  แรงงาน  และเวลา 
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แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน 
 

ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
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ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     

 
 
 

รำยกำร
ประเมิน 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ควำมร่วมมือ
ใ น ก ำ ร ท ำ
กจิกรรม 

นักเรียนทุกคน มี
ส่วนร่วมในการ
ท า กิ จ ก รรม ทุ ก
กิจกรรมอย่าง ดี
มาก 

นัก เรียน ทุกคน  มี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเกือบทุก
เป็นอยา่งดี 

นักเรียนทุกคน มี
ส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมบาง
กิจกรรม 

นั ก เรี ยน ทุ ก คน 
ไม่มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
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แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมในกำรท ำงำนร่วมกัน 
 

ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     



239 

 

ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     

 
 
 

รำยกำร
ประเมิน 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ควำมร่วมมือ
ใ น ก ำ ร ท ำ
กจิกรรม 

นักเรียนทุกคน มี
ส่วนร่วมในการ
ท า กิ จ ก รรม ทุ ก
กิจกรรมอย่าง ดี
มาก 

นักเรียนทุกคน มี
ส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมเกือบ
ทุกเป็นอยา่งดี 

นักเรียนทุกคน มี
ส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมบาง
กิจกรรม 

นั ก เรี ยน ทุ ก คน 
ไม่มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
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ช่ือ.......................................................................................................เลขที.่..........ช้ัน........... 
ใบงำน   เร่ือง  กำรสร้ำงสรรค์กจิกรรมกำรแสดง 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนบันทกึเน้ือเพลงทีห่ำได้ 
 

ช่ือเพลง.................................................. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 
 

ผู้ประเมิน ระดับคุณภำพ 

ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 

ครู     
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แบบประเมินใบงำนเร่ือง  กำรสร้ำงสรรค์กจิกรรมกำรแสดง 
 

ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
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ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำร
ประเมิน 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ก ำรบั น ทึ ก
เน้ือเพลง 

นกัเรียนสามารถ
บนัทึกเน้ือเพลง
ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง 
ชั ด เ จ น   
ค รบ ถ้ วน ต าม
อกัขระ 

นักเรียนสามารถ
บัน ทึก เน้ือ เพลง
ไดถู้กตอ้ง  ชดัเจน 

นัก เรียนสามารถ
บันทึกเน้ือเพลงได้
ถู ก ต้ อ ง มี บ างค า
เขียนผดิ 

นั ก เรี ย น ส าม าร ถ
บนัทึกเน้ือเพลงไดไ้ม่
ถูกตอ้ง 
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แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนร่วมกนั 
 

ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
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ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยกำร
ประเมิน 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ควำมร่วมมือ
ใ น ก ำ ร ท ำ
กจิกรรม 

นักเรียนทุกคน 
มี ส่ วน ร่วม ใน
การท ากิจกรรม
ทุ ก กิ จ ก ร ร ม
อยา่งดีมาก 

นัก เรียน ทุกคน  มี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเกือบทุก
เป็นอยา่งดี 

นัก เรียน ทุกคน  มี
ส่วนร่วมในการท า
กิ จ ก ร ร ม บ า ง
กิจกรรม 

นกัเรียนทุกคน 
ไม่มีส่วนร่วม
ใ น ก า ร ท า
กิจกรรม 
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แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนร่วมกนั 
 

ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
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ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     

 
 
 
 
 

รำยกำรประเมิน 
ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ควำมร่วมมือในกำร
ท ำกจิกรรม 

นักเรียนทุกคน มี
ส่วนร่วมในการท า
กิ จ ก ร ร ม ทุ ก
กิจกรรมอยา่งดีมาก 

นักเรียนทุกคน มี
ส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมเกือบ
ทุกเป็นอยา่งดี 

นักเรียนทุกคน มี
ส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมบาง
กิจกรรม 

นักเรียนทุกคน 
ไม่ มี ส่ วน ร่วม
ใ น ก า ร ท า
กิจกรรม 
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แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนร่วมกนั 
 

ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
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ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     

 
 

รำยกำร
ประเมิน 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ควำมร่วมมือ
ใ น ก ำ ร ท ำ
กจิกรรม 

นักเรียนทุกคน 
มี ส่ วน ร่วม ใน
การท ากิจกรรม
ทุ ก กิ จ ก ร ร ม
อยา่งดีมาก 

นักเรียนทุกคน มี
ส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมเกือบ
ทุกเป็นอยา่งดี 

นักเรียนทุกคน 
มี ส่ วน ร่วม ใน
การท ากิจกรรม
บางกิจกรรม 

นักเรียนทุกคน 
ไม่มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
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ช่ือ.................................................................................................เลขที.่..........ช้ัน........... 
ใบงำน   เร่ือง  เคร่ืองแต่งกำยและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนออกแบบเคร่ืองแต่งกำยในกำรแสดง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้
ประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

ดี
มำก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้  
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

ครู     
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แบบประเมินใบงำนเร่ือง  เคร่ืองแต่งกำยและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 
ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
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ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     

 
 
 
 

รำยกำร
ประเมิน 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

กำรออกแบบ
เคร่ืองแต่งกำย 

นกัเรียนสามารถ
ออกแบบเคร่ือง
แ ต่ ง ก า ย ค ร บ
องค์ ป ระก อบ
สวยงาม 

นักเรียนสามารถ
ออกแบบเค ร่ือง
แ ต่ ง ก า ย ไ ด้
สวยงาม 

นกัเรียนสามารถ
ออกแบบเคร่ือง
แต่งกายได ้

นั ก เ รี ย น ไ ม่
สามารถออกแบบ
เคร่ืองแต่งกาย 
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ผลงำนนักเรียนในกำรออกแบบฉำกกำรพฒันำควำมสำมำรถนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ 

เพลง ต ำนำนยุทธนำว ี เกำะช้ำง 
 

 
 
ค ำอธิบำยฉำก 
 นักเรียนท่ีอยู่กลุ่มในการออกแบบฉากนั้ นได้ศึกษาจากเน้ือเพลงแล้วท าการแบ่งฉาก
ออกเป็น  3  ฉาก  คือ  1.ฉากทะเล  2.ฉากเรือรบ  3.ฉากแหลมงอบซ่ึงไม่สามารถสร้างไดจึ้งน าภูเขา
มาแทนแหลมงอบ 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ 
 น าวสัดุท่ีเหลือใช้มาท าเป็นฉาก  เช่น  ลังกระดาษท่ีบรรจุนมโรงเรียน  กระดาษฟอยด ์ 
กระดาษสี  และสีโปสเตอร์ 
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ผลงำนนักเรียนในกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยกำรพฒันำควำมสำมำรถนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ 

เพลง ต ำนำนยุทธนำว ี เกำะช้ำง  (หญงิ) 
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ผลงำนนักเรียนในกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยกำรพฒันำควำมสำมำรถนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ 

เพลง ต ำนำนยุทธนำว ี เกำะช้ำง   (ชำย) 
 

 
 

         เคร่ืองแต่งกายทหารไทย 

 
 

                                                                                                                  เค ร่ื อ ง แ ต่ ง ก า ย ท ห า ร
ฝร่ังเศส 
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ค ำอธิบำยเคร่ืองแต่งกำย 
 นกัเรียนท่ีอยู่กลุ่มในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายนั้นนั้นไดศึ้กษาจากเน้ือเพลงแลว้ท าการ

แบ่งเคร่ืองแต่งกายออกเป็น  3  ตัวละคร  คือ  1.นางร า    2.ทหารไทย  3.ทหารฝร่ังเศส   ส่ิงท่ี
นกัเรียนไดอ้อกแบบนั้นอาจจะไม่เหมือนส่ิงท่ีนกัเรียนไปคน้ควา้แต่นกัเรียนไดค้  านึงถึงส่ิงท่ีมีอยูใ่น
หอ้งเคร่ืองแต่งกายวา่ท่ีโรงเรียนมีไรและน าส่ิงท่ีมีมาออกแบบแทน 
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ผลงำนนักเรียนในควำมสำมำรถคิดนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์เพลง ต ำนำนยุทธนำว ี เกำะช้ำง 
ตารางท่ี  28 การอธิบายเน้ือร้องประกอบท่าทางการพฒันาความสามารถนาฏศิลป์สร้างสรรค์เพลง 

ต านานยทุธนาว ี เกาะชา้ง 
 

ท่ำที่ เน้ือร้อง ภำพประกอบ ค ำอธิบำย 
1. เหตุการณ์ผ่านมาช้า

นานหลายปี 

 

ใชท้่าร า : พรหมส่ีหนา้ 
เทา้  : กา้วหนา้ 
แถว : ปากผนงั 

2. เม่ือถึง  2484 

 

ใช้ท่ าร า  : มื อซ้ าย ช้ี ไป
ด้านหน้าส่วนมือขวาจีบ
ส่งหลงั 
เทา้  : กา้วหนา้ 
แถว : ปากผนงั 

3. ยทุธนาวฝัีงใจทุกคน 

 

ใช้ ท่ าร า  : ตั้ ง ว งก ล าง
ประสานกนัไวท่ี้น่าอก 
เทา้  : กา้วหนา้แลว้นัง่ลง 
แถว : ปากผนงั 

4. 17  มกราเหล่านาวา
ฝร่ังเศสดั้งดน้ 

 

ใชท้่าร า : ปาดขา้ง 
เท้ า   : ก้ า ว ห น้ า แ ล้ ว
เคล่ือนท่ีไปมุมเวทีข้าง
ซา้ย 
แ ถ ว  : ก ลุ่ ม เ ป็ น รู ป
สามเหล่ียม 
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ตารางท่ี  29 การอธิบายเน้ือร้องประกอบท่าทางการพฒันาความสามารถนาฏศิลป์สร้างสรรค์เพลง 
ต านานยทุธนาว ี เกาะชา้ง  (ต่อ) 

 

ท่ำที่ เน้ือร้อง ภำพประกอบ ค ำอธิบำย 
5. 17  มกราเหล่านาวา

ฝร่ังเศสดั้งดน้ 

 

ใช้ท่าร า : ตั้งป้อม 2 แล้ว
ยงิเป็นการต่อตวั 
แถว : กลุ่ม 2 ฝ่าย 

6. มายิงถล่มเหลือทน
จน ล่ ม จม ไห ลล ง
ธาราจึง เกิ ด ต่อ สู้ จู่
โจมโรมรัน 

 

ใช้ท่าร า : ตั้งป้อม 2 แล้ว
ยงิเป็นการต่อตวั 
แถว : กลุ่ม 2 ฝ่าย 

7. หลวงพร้อมวรีพนัธ์ 

 

ใช้ท่าร า : ไวมื้อซ้ายและ
มือขวาจีบส่งหลงั 
เท้ า   : ก้ า ว ห น้ า แ ล้ ว
เค ล่ือนท่ีไปมุมเวทีข้าง
ซา้ย 
แ ถ ว  : ก ลุ่ ม เ ป็ น รู ป
สามเหล่ียม 
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ตารางท่ี  30 การอธิบายเน้ือร้องประกอบท่าทางการพฒันาความสามารถนาฏศิลป์สร้างสรรค์เพลง 
ต านานยทุธนาว ี เกาะชา้ง  (ต่อ) 

 

ท่ำที่ เน้ือร้อง ภำพประกอบ ค ำอธิบำย 
8. สั่งการทหารสู้ตาย 

 

ใช้ท่าร า : น้ิวช้ีมือซ้ายช้ี
ท่ี ป ากพ ร้อมกับ ช้ี ไป
ด้านข้างและมือขวาจีบ
ส่งหลงั 
เท้ า   : ก้ า ว ห น้ าแ ล้ ว
เคล่ือนท่ีไปมุมเวทีข้าง
ซา้ย 
แ ถ ว  : ก ลุ่ ม เป็ น รู ป
สามเหล่ียม 

9 เรือธนบุรีถูกโจมตีจนไฟ
ลุ ก ไ ห ม้   เก า ะ ช้ า ง
สะเทือนหวัน่ไหว  เลือด
นาวไีทยไหลนองนาวา 

 
 

 

ใช้ท่ าร า : ตั้ งป้อมเป็น
กลุ่มก้อนให้มีลักษณะ
เป็ น รูป เก าะช้ างแล ะ
สั่นสะเทือน 
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ตารางท่ี  31 การอธิบายเน้ือร้องประกอบท่าทางการพฒันาความสามารถนาฏศิลป์สร้างสรรค์เพลง 
ต านานยทุธนาว ี เกาะชา้ง  (ต่อ) 

 

ท่ำที ่ เน้ือร้อง ภำพประกอบ ค ำอธิบำย 

10. จากสงครามแหลม
อินโดจีน 

 

ใชท้่าร า : น ามือซ้ายและ
มือขวามาประกบให้มี
ลกัษณะคลา้ยรูปบา้น 
แถว : เป็นแถวตอนลึก
และสลบัเป็นขั้นบนัได 

11. ฝร่ังเศสยึดครองแทบ
ส้ิ นทั้ งพื้ น ดิน และ
ทอ้งธารา 

 

แถว  : วิ่ งออกม าเป็ น
แถวตอนลึก 2 แถว 

12. ฝร่ังเศสและไทยต่าง
ผิดใจการเจรจาแล้ว
แบ่ งอาราเขตอานา
การเจรจาไม่ตกลงกนั 

 
 

 

ใชท้่าร า : การจบัมือ 
แถว : เป็นแถวตอนลึก 
2 แถวและรวมเป็นแถว
เดียวกนั 
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ตารางท่ี  32 การอธิบายเน้ือร้องประกอบท่าทางการพฒันาความสามารถนาฏศิลป์สร้างสรรค์เพลง 
ต านานยทุธนาว ี เกาะชา้ง  (ต่อ) 

 
ท่ำที ่ เน้ือร้อง ภำพประกอบ ค ำอธิบำย 
13. ถึ งแม้เห ตุการณ์ จะ

นานผ่านมายงัฝังใจ
ปวงประชาเร่ือยมา
จนถึงปัจจุบนั 

 

ใช้ท่าร า : มือซ้ายจีบท่ี
สะดือและมือขวาจีบ
ส่งหลังพ ร้อมกับท่ า
ชา้งประสานงา 
เท้า  : วิ่งออกมาหน้า
เวทีและวิง่เป็นวงกลม 
แถว : วงกลม 

14. กองทัพ เรือไทยจึง
ร่ วม ใจจัด ง าน  ณ .
แหลมงอบ อนุสรณ์
สถาน 

 

ใ ช้ ท่ า ร า  :ท่ า ช้ า ง
ประสานงาและตั้ งวง
กลาง 
เท้า  : วิ่งเป็นวงกลม
แ ล ะ เข้ า อ อ ก ท่ี มี
ลักษณะคล้ายดอกไม้
บานและหุบ 
แถว : วงกลม 

15. เทิดดวงวิญญาณของ
ทพัเรือไทย 

 

ใชท้่าร า : ใชท้่าไหว ้
เทา้  : มีทั้งนัง่และยนื 
แถว : ปากผนงัและจดั
ซุม้เพื่อความสวยงาม 
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ตำรำงเกณฑ์กำรประเมินควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 
จ ำนวนทั้งหมด  32  คน 

ควำมกลมกลืนของ
กำรแสดง 

 

ควำมถูกต้องของ
ท่ำร ำ 

 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ำ
ร ำประกอบเพลง 

 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
ออกแบบเคร่ือง 

แต่งกำย  อุปกรณ์  และฉำก 
 

ระดับ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
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แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนร่วมกนั 
 

ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
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ท่ี ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     

 
 

รำยกำรประเมิน 
ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ควำมร่วมมือในกำร
ท ำกจิกรรม 

นักเรียนทุกคน มี
ส่วนร่วมในการ
ท า กิ จกรรม ทุ ก
กิจกรรมอย่างดี
มาก 

นักเรียนทุกคน 
มี ส่ วน ร่วมใน
การท ากิจกรรม
เกื อ บ ทุ ก เป็ น
อยา่งดี 

นั ก เรี ย น ทุ ก
คน มีส่วนร่วม
ใ น ก า ร ท า
กิจกรรมบาง
กิจกรรม 

นัก เรียน ทุกคน 
ไม่มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
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บันทกึหลงัหน่วยกำรจัดกำรกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
หน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่ 3   เร่ือง  พืน้ฐำนกำรฝึกหัดนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ 
 จากการบนัทึกหลงัการสอน  พบว่า  นักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษา  คน้ควา้  หา
ขอ้มูล  ส่ิงท่ีนักเรียนมีความสนใจ  ซ่ึงนักเรียนได้สนใจค าขวญัจงัหวดัตราด  คือ  “เมืองเกาะคร่ึง
ร้อย  พลอยแดงค่าล ้า ระก าแสนหวาน   หลงัอานหมาดี    ยุทธนาวีท่ีเกาะช้าง    สุดทางบูรพา” จาก
ค าขวญัดงักล่าว  นกัเรียนไดส้รุปค าส าคญัไดด้งัน้ี   ระก า   หมาลงัอาน   ยุทธนาวี  และทะเล โดย
นักเรียนได้เลือกค าว่า  ยุทธนาวี  ให้ไปหาบทเพลงท่ีเก่ียวข้องซ่ึงได้รับความร่วมมือในการท า
กิจกรรมร่วมกนัเป็นอยา่งดี  จึงไดเ้พลง  “ต านานยุทธนาวีเกาะชา้ง”  นกัเรียนสามารถจดจ าและร้อง
เพลง   ประดิษฐ์ท่าร า  ออกแบบฉาก  และออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  โดยแบ่งออกเป็นแต่ละฝ่ายเพื่อ
สะดวกต่อการจดัการแสดง    เป็นตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์ขั้นท่ี   1. Information   
คน้ควา้  แสวงหา  ศึกษาขอ้มูล  คน้พบความจริงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีก าลงัจะสร้างซ่ึงอยูใ่น
รูปแบบของการอธิบายพร้อมกบัใบความรู้    ขั้นท่ี   2.Inspiration    คน้พบปัญหาแรงบนัดาลใจ  
เร่ืองใกล้ตัว  รัก  ใส่ใจ  มีความรู้สึก  สะเทือนใจในส่ิงนั้ นๆซ่ึงอยู่ในรูปแบบของการใช้ส่ือ
นวัตกรรมเพื่ อสร้างแรงบันดาลใจในการท าใบงาน  ขั้ น ท่ี   3.Imagination    ตั้ งสมมุติฐาน
จินตนาการ  คิดฝัน  เพอ้หา  ร าลึก  หลุดเขา้ไปในห้วงลึกของส่ิง ๆ นั้นซ่ึงอยู่ในรูปแบบของการ
แสดงความคิดเห็นและทกัษะปฏิบติั   ขั้นท่ี    4.Innovation    ความคิดแปลกใหม่  ไม่เคยปรากฏมา
ก่อน  ต่ืนตาต่ืนใจ  น่าสัมผสั  ชวนให้ติดตาม  ชวนให้พูดถึง  น่าท่ึง  เป็นส่ิงอศัจรรยใ์จ  จาการ
คน้พบค าตอบเป็นรูปแบบของการระดมสมอง   และขั้นท่ี  5.Intention   ความตั้งใจจริงมุมานะ  ตั้ง
มัน่  สมาธิ   ในการยอมรับผลจากการคน้พบซ่ึงอยู่ในรูปแบบการทบทวนแบบฝึกหัดและทกัษะ
ปฏิบติัจนบรรลุผลส าเร็จ  หลงัจากเสร็จส้ินจากการท ากิจกรรมจึงให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค ์
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการสอน   พบวา่   นกัเรียนไม่เขา้ใจกบัการตีความหมายใน
การแสดง  นักเรียนจะต้องศึกษาธรรมะเพื่อเตรียมตัวต่อการสอบนักธรรมชั้นต่าง ๆ และทาง
โรงเรียนไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้วา่จะมีพระอาจารยม์าสอนในวนัและเวลาใด 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแก้ไข   พบว่า  ครูตอ้งยกตวัอย่างบางท่อนของเพลงมาอธิบายให้
นกัเรียนฟังและร่วมกนัคิดหาท่าทางเหมาะสมประกอบเพลง 

ลงช่ือ......................................... 
         (นำงสำวศศิธันว์   สกุลหอม) 

                               ครูผู้ช่วย 
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แบบทดสอบวดัควำมรู้ทำงนำฏศิลป์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  สำระนำฏศิลป์  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 

จ ำนวน   30  ข้อ   เวลำ  50   นำที 

ช่ือ.................................................................................................ช้ัน............เลขที.่............ 

โรงเรียน.................................................................................................. 

ค ำช้ีแจง     ให้นักเรียนท ำเคร่ืองหมำย      

ทบัอกัษร  ก  ข   ค  และ  ง   หน้ำค ำตอบที่

ถูกต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว

1. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของนาฏศิลป์ไทย 
ก.มีอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ทกคร้ัง 
ข.ท่าร ามีความประณีต  อ่อนชอ้ย  งดงาม 
ค.ใชด้นตรีสากลบรรเลงประกอบการ
แสดง 
ง.ค าร้องส่วนใหญ่นิยมใชโ้คลง 

2.  จากการสันนิษฐานพบวา่นาฏศิลป์ไทย
ไดรั้บอารยธรรมจากประเทศใด 
     ก.จีน   ข.มาเลเซีย 
     ค.กมัพูชา  ง.อินเดีย 
3.  ขอ้ใดต่อไปน้ี  ไม่   เขา้พวก 
     ก.ฟ้อนเล็บ  ฟ้อนแพน  ฟ้อนที 
     ข.ฟ้อนมาลยั   ฟ้อนดาบ  ฟ้อนเจิง 
     ค.ฟ้อนเทียน   ฟ้อนสาวไหม  ฟ้อนจอ้ง 
     ง.ฟ้อนภูไท  ฟ้อนเก็บฝ้าย  ฟ้อนตงัหวาย 
4.  การร้องร าเป็นค่ชาย-หญิงเดินเป็นเป็นวง 
เรียกวา่ 
     ก.ร าคู่  ข.ร าสีนวล 
     ค.ร าฉุยฉาย  ง.ร าวงพื้นบา้น 
 

5.  นาฏยศพัท ์ หมายถึงขอ้ใด 
     ก.ศพัทท่ี์ใชใ้นวงการนาฏศิลป์ท่ีเรียกวา่
ท่าทางปฏิบติัหรือกิริยาอาการต่างๆ 
     ข.การส่ือสารความหมายโดยใชท้่าทาง
แทนค าพูด 
     ค.การแสดงท่าร าต่างๆ 
     ง.การเลียนแบบอากปักิริยาของสัตว ์
6.  เพราะเหตุใดจึงตอ้งใชภ้าษาท่าในการ
แสดงนาฏศิลป์ 
     ก.เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม 
     ข.เพื่อใหเ้กิดความสนุกสนาน 
     ค.เพื่อใหช้าวต่างชาติช่ืนชม 
     ง.เพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ืองไดง่้าย 
7.  ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ใชเ้รียกในการแสดง
ท่าทางในการแสดงละครเรียกวา่อยา่งไร 
     ก.การตีบท  ข.นาฏยศพัท ์
     ค.บทละคร  ง.ภาษาท่า 
 
 



266 

 

8.  “การยกแขนข้ึนดา้นขา้งล าตวั  ใหข้อ้ศอก
สูงระดบัไหล่  หกัขอ้ศอกลงใหแ้ขนท่อนล่าง
หนัเขา้หาตวัและตั้งฉากกบัแขนท่อนบน  มือ
แบหงายปลายน้ิวช้ีไปดา้นขา้ง”  จากขอ้ความ
น้ีหมายถึงท่าร าใด 
     ก.การตั้งวงล่าง ข.การตั้งวงบน 
     ค.การตั้งวงกลาง ง.การตั้งวงบวับาน 
9.  การตีบทตอ้งใชค้วามรู้ดา้นใดในการ
แสดงนาฏศิลป์ 
     ก.การดดัมือ  ดดัแขน  ดดัขา 
     ข.บทร้องและดนตรี 
     ค.นาฏยศพัทแ์ละภาษาท่า 
     ง.บทประพนัธ์ 
10.  ขอ้ใดเป็นหมวดนามศพัท ์
     ก.การตั้งวงบน ข.นางสีดา 
     ค.การกรายมือ ง.การกล่อมตวั 
11.  ขอ้ใดเป็นหมวดกริยาศพัท ์
     ก.การตั้งวง  ข.การโยต้วั 
     ค.ทศกณัฐ ์  ง.การจีบหงาย 
12.  การจีบจะตอ้งใหป้ลายน้ิวหวัแม่มืออยู่
ตรงส่วนใดของน้ิวช้ี 
    ก.โคนน้ิวช้ี  ข.ดา้นขา้งของน้ิวช้ี 
    ค.ปลายน้ิวช้ี  ง.ขอ้แรกของน้ิวช้ี 
13.  การกระดกเทา้และยกหนา้  ใชส้้นเทา้วาง
ก่อนแลว้จึงวางเตม็เทา้ไปดา้นขา้ง  แลว้เปิด
ส้นเทา้หลงั  เรียกวา่ 
    ก.  การยกเทา้  ข.การวางหลงั 
    ค.  การกา้วหนา้ ง.การกา้วขา้ง 
 

14.  เราใชส่้วนใดของเทา้ในการประเทา้ 
    ก.ปลายน้ิวเทา้  ข.จมูกเทา้ 
    ค.ส้นเทา้  ง.ฝ่าเทา้ 
15.  การประเทา้  มกัจ าท าหลงัจากท่าในขอ้
ใด 
     ก.การยกเทา้  ข.การยอ่ตวั 
     ค.การกระทุง้  ง.การถดัเทา้ 
16.  “บดันั้น  
      ลกลมมองเขมน้เห็นยกัษี 
       กร้ิวโกรธโดดตามอคัคี 
       ขนกระบ่ีเหาะไล่ไขวค้วา้” 
     จากบทประพนัธ์น้ีผูแ้สดงจะตอ้งตีบทการ
แสดงออกมาเป็นท่าร าใด 
     ก.ท่าดีใจ  ข.ท่าอาย 
     ค.ท่าเสียใจ/โศกเศร้า ง.ท่าโกรธ 
17.  ภาษาท่า  หมายถึงขอ้ใด 
     ก.การแสดงความรู้สึกทางร่างกาย 
     ข.การใชค้  าพดในการอธิบาย 
     ค.การใชภ้าษาท่าในการส่ือสารแทนค าพด 
     ง.การเคล่ือนไหวร่างกายในการแสดง 
18.                                  
 
 
จากรูปภาพเป็นการแปรแถวแบบวงกลมให้
ความหมายวา่อยา่งไร 
     ก.ความกลมกลืน ข.ความฉวดัเฉวยีน 
     ค.การเดินเขา้หา ง.ความผกพนั 
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19.     จากรูปภาพเป็น
การแปรแถวแบบสลบัฟันปลาใหค้วามหมาย
วา่อยา่งไร 
     ก.ความกลมกลืน ข.ความฉวดัเฉวยีน 
     ค.การเดินเขา้หา ง.ความผกพนั 
20.  ผูก้  ากบัการแสดงมีบทบาทหนา้ท่ีอะไร
ในการแสดง 
     ก.สอดแทรกขอ้คิดลงไปในเน้ือเร่ือง 
     ข.ดูแล  ฉาก  อุปกรณ์ต่างๆในการแสดง 
     ค.จดัหาเคร่ืองแต่งกานใยการแสดง 
     ง.ดูแลองคป์ระกอบการแสดงใหส้มบูรณ์
ท่ีสด 
21.  “เม่ือชมการแสดงเหมือนตวัเราอยูใ่น
เมืองจีนเลย”  จากขอ้ความขา้งตน้ผูช้มมีหลกั
ในการชมการแสดงขอ้ใด 
     ก.ความเขา้ใจดนตรีในการแสดง 
     ข.ความเขา้ใจในตวัละคร 
     ค.ความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองแสดง 
     ง.ความเขา้ในในการออกแบบฉากการ
แสดง 
22.  ละครเร่ือง  “เป้าบุน้จ้ิน”   นกัเรียนควร
เอาแบบอยา่งในเร่ืองใด 
     ก.ความเห็นแก่ตวั ข.ความยติธรรม 
     ค.ความเสียสละ ง.การใหอ้ภยั 
 
 

23.  ขั้นตอนแรกของการวเิคราะห์
กระบวนการสร้างสรรคล์ะครตรงกบัขอ้ใด 
     ก.การคิดบทละคร  
     ข.การก าหนดวตัถุประสงค ์ 
     ค.การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย   
     ง.การคดัเลือกนกัแสดง 
24.  เพราะเหตุใดนกัเรียนจึงควรท าความ
เขา้ใจของเน้ือร้อง 
     ก.เกิดความพร้อมเพรียงในการแสดง 
     ข.ท าใหค้รูช่ืนชมกบัการแสดง 
     ค.มีการประดิษฐท์่าร าให้มีความหมายตรง
กบัเน้ือร้อง 
     ง.เกิดความซาบซ้ึงของเน้ือร้อง 
25.  จากบทละครเร่ือง  เพื่อน-แพง  ควรสร้าง
บรรยากาศท่ีเหมาะสมท่ีสดในการแสดง 
     ก.ฉากวถีิชีวติชนบท   
     ข.ฉากป่าเขาล าเนาไพร 
     ค.ฉากชมชนแออดั   
     ง.ฉากสนามรบ 
26.  การสร้างฉากใหเ้กิดความโอ่อ่า  หรูหรา  
ควรใชสี้ใด 
     ก.สีชมพ ู  ข.สีน ้าเงิน 
     ค.สีเหลือง  ง.สีทอง 
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27.  การประเมินผลการแสดงมีประโยชน์ใน
ดา้นใดมากท่ีสด 
     ก.เพื่อน ามาใหค้ะแนน   
     ข.เพื่อวดัความนิยม 
     ค.เพื่อคดัเลือกนกัแสดง  
     ง.เพื่อปรับปรงแกไ้ขในการแสดงคร้ัง
ต่อไป 
28.  ดนตรี-นาฏศิลป์  มีความส าคญัอยา่งไร 
     ก.เป็นศิลปะการแสดงประจ าชาติ 
     ข.เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติของ
มนุษย ์
     ค.เป็นวฒันธรรมพื้นบา้น 
     ง.เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสังคมใน
ปัจจุบนั 
29.  ขอ้  ไม่ใช่   ประโยชน์ของนาฏศิลป์ 
     ก.เกิดความสามคัคี  
     ข.เกิดความสนุกสนาน 
     ค.เกิดความตึงเครียด   
     ง.เกิดความพยายาม 
30.  ขอ้ใดเป็นเหตุผลส าคญัในการประดิษฐ์
ท่าร า 
    ก.การใหค้วามหมายในการแสดง 
    ข.เพื่อใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้ม 
    ค.เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัดนตรี 
    ง.เพื่อใหน้กัแสดงเกิดความพึงพอใจ 
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แบบทดสอบวดัควำมรู้ทำงนำฏศิลป์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  สำระนำฏศิลป์  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 1 

จ ำนวน   30  ข้อ   เวลำ  50   นำที 

 
1. ข     16.  ง 
2. ง     17.  ง 
3. ง     18.  ง 
4. ง     19.  ก 
5. ก     20.   ง 
6. ง     21.  ง 
7. ก     22.  ข 
8. ง     23.  ข 
9. ค     24.  ค 
10. ค     25.  ก 
11. ข     26.  ง 
12. ง     27.  ง 
13. ง     28.  ก 
14. ข     29.  ค 
15. ข     30.  ก 
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แบบทดสอบควำมคิดเห็นเกีย่วกบักำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ 

ค ำช้ีแจงในกำรตอบแบบสอบถำม 

1.แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและความรู้สึกของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ  ดา้น

การจดัการเรียนรู้   ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้  และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

2..แบบสอบถามน้ีไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผดิเพราะแต่ละคนยอ่มมีความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัออกไป 

3.แบบสอบถามน้ีไม่ตอ้งการทราบวา่ใครคือผูต้อบค าตอบของนกัเรียนจึงไม่มีผลกระทบต่อนกัเรียน

ฉะนั้ นขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถามอย่างสบายใจและค าตอบของนักเรียนจะเก็บไวเ้ป็น

ความลบัดงันั้นนกัเรียนมีโอกาสเตม็ท่ีท่ีจะพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

ใหท้ าเคร่ืองหมาย    ใหต้รงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน 

    --  ระดบั  5 หมายถึง นกัเรียนเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

    --  ระดบั  4 หมายถึง นกัเรียนเห็นดว้ยมาก 

    --  ระดบั  3 หมายถึง นกัเรียนเห็นดว้ยปานกลาง 

    --  ระดบั  2 หมายถึง นกัเรียนเห็นดว้ยพอใช ้

    --  ระดบั  1 หมายถึง นกัเรียนไม่เห็นดว้ย 

ค ำส่ัง โปรดท ำเคร่ืองหมำย    ลงในช่องว่ำงเพยีงช่องเดียว 

ตัวอย่ำง 

ข้อ ข้อควำม ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. นกัเรียนมีความสนใจในการเรียนนาฏศิลป์      
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ค ำส่ัง โปรดท ำเคร่ืองหมำย    ลงในช่องว่ำงเพยีงช่องเดียว 

ขอ้ท่ี รายการ ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้ำนบรรยำกำศกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรจัดกำรเรียนรู้

นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ 

     

1 การเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรม 

     

2 การเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง และกลุ่ม 

     

3 การเรียนส่งเสริมให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นใน

การเรียน 

     

4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท า

กิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระ 

     

5 บรรยากาศของการเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเกิด

ความคิดท่ีหลากหลาย 

     

6. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมี

ความกลา้แสดงออกในการร า 

     

7. บรรยากาศของการเรียนเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียน

มีความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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ข้อที่ รำยกำร ระดับควำมพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

8. 
บรรยากาศของการเรียนท าใหน้กัเรียนสามารถ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและลงมือปฏิบติัร่วมกนั 

     

9. 
บรรยากาศของหอ้งเรียนเหมาะสมต่อการจดัการ

เรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

     

10. 

บรรยากาศของการใชส่ื้อ/นวตักรรมมีความ

เหมาะสมสามารถกระตุน้ต่อการจดัการเรียนรู้โดย

การจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

     

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้      

1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา       

2 กิ จก รรม ก าร เรี ยน รู้ ส่ ง เส ริม ให้ นั ก เรี ยน ได้

แลกเปล่ียนความรู้ความคิด 

     

3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตดัสินใจ      

4 กิจกรรมการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนกลา้คิดกลา้ตอบ      

5. สงเสริมให้นกัเรียนกลา้แสดงออกหน้าชั้นเรียนและ

มีความมัน่ใจในการร ามากข้ึน 

     

6. ท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการทาทางตามแบบแผน
ของนาฏศิลป์มาใชแ้สดงนาฏศิลป์สร้างสรรค ์

     

7. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนแล้วน ามาลงมือ

ปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 
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ข้อที่ รำยกำร ระดับควำมพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

8. ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการแสวงหาความรู้      

9. ช่วยให้นกัเรียนมีการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้

ใหม่ 

     

10. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้และสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง 

     

11. 
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัเป็นรายบุคคลและ

เป็นกลุ่ม 

     

12. ส่งเสริมใหมี้การวางแผนก่อนการลงมือปฏิบติังาน      

13. 
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมทักษะการแก้ปัญหา

อยา่งสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

     

14 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น 

     

15 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเน้ือหา

มากข้ึน 

     

16 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั      

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ      

17 การจดัการเรียนรู้ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาและคงทนถาวร      

18. การจัดการเรียน รู้ช่วยให้นัก เรียนสร้างความ รู้      

ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้
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ข้อที่ รำยกำร ระดับควำมพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

19 การจดัการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไป

ใชใ้นวชิาอ่ืนๆ 

     

20 การจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการคิด

ท่ีสูงข้ึน 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี  33   ตารางเกณฑก์ารประเมินนาฏยศพัทส่์วนมือ 
เลขที่ วงบน วงกลำง วงล่ำง จีบหงำย จีบคว ำ่ จีบส่งหลงั ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.                          
2.                          
3.                          
4.                          
5.                          
6.                          
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10.                          
11.                          
12.                          
13.                          
14.                          
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ตารางท่ี  33   ตารางเกณฑก์ารประเมินนาฏยศพัทส่์วนมือ  (ต่อ) 
เลขที่ วงบน วงกลำง วงล่ำง จีบหงำย จีบคว ำ่ จีบส่งหลงั ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

15.                          

16.                          

17.                          

18.                          

19.                          

20.                          

21.                          

22.                          

23.                          

24.                          

25.                          

26.                          

27.                          

28.                          
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ตารางท่ี  33   ตารางเกณฑก์ารประเมินนาฏยศพัทส่์วนมือ  (ต่อ)  
เลขที่ วงบน วงกลำง วงล่ำง จีบหงำย จีบคว ำ่ จีบส่งหลงั ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

29.                          

30.                          

31.                          

32.                          
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ตารางท่ี  34   ตารางเกณฑก์ารประเมินนาฏยศพัทส่์วนเทา้ 
เลขที่ ประเท้ำ ก้ำวหน้ำ กระทุ้งและกระดก

เท้ำ 
ยกหน้ำและก้ำวข้ำง ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  
9.                  

10.                  
11.                  
12.                  
13.                  
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ตารางท่ี  34   ตารางเกณฑก์ารประเมินนาฏยศพัทส่์วนเทา้  (ต่อ) 
เลขที่ ประเท้ำ ก้ำวหน้ำ กระทุ้งและกระดก

เท้ำ 
ยกหน้ำและก้ำวข้ำง ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
14.                  
15.                  
16.                  
17.                  
18.                  
19.                  
20                  
21.                  
22.                  
23.                  
24.                  
25.                  
26.                  
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ตารางท่ี  34   ตารางเกณฑก์ารประเมินนาฏยศพัทส่์วนเทา้ 
เลขที่ ประเท้ำ ก้ำวหน้ำ กระทุ้งและกระดก

เท้ำ 
ยกหน้ำและก้ำวข้ำง ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
27.                  
28.                  
29.                  
30.                  
31.                  
32.                  
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ตารางท่ี  35  ตารางเกณฑก์ารประเมินภาษาท่า 
เลขที่ ท่ำตัวฉัน/ตัวเรำ ท่ำยิม้/ดีใจ ท่ำรัก ท่ำเสียใจ/ร้องไห้ ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  
9.                  

10.                  
11.                  
12.                  
13.                  
14.                  
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ตารางท่ี  35  ตารางเกณฑก์ารประเมินภาษาท่า  (ต่อ) 

เลขที่ ท่ำตัวฉัน/ตัวเรำ ท่ำยิม้/ดีใจ ท่ำรัก ท่ำเสียใจ/ร้องไห้ ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
15.                  
16.                  
17.                  
18.                  
19.                  
20                  
21.                  
22.                  
23.                  
24.                  
25.                  
26.                  
27.                  
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ตารางท่ี  35  ตารางเกณฑก์ารประเมินภาษาท่า  (ต่อ) 

เลขที่ ท่ำตัวฉัน/ตัวเรำ ท่ำยิม้/ดีใจ ท่ำรัก ท่ำเสียใจ/ร้องไห้ ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
28.                  
29.                  
30.                  
31.                  
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ตำรำงที ่ 36  ตำรำงเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถควำมคิดนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ชุด  ยุทธนำวเีกำะช้ำง 

เลขที่ ควำมกลมกลืน
ของกำรแสดง 

ควำมถูกต้องของ
ท่ำร ำ 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ท่ำร ำ
ประกอบเพลง 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำร
ออกแบบเคร่ืองแต่ง
กำย  อุปกรณ์  และ
ฉำกประกอบกำร

แสดง 

ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  
6.                  
7.                  

8.                  
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ตำรำงที ่ 36  ตำรำงเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถควำมคิดนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ชุด  ยุทธนำวเีกำะช้ำง (ต่อ) 
 

เลขที่ ควำมกลมกลืน
ของกำรแสดง 

ควำมถูกต้องของ
ท่ำร ำ 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ท่ำร ำ
ประกอบเพลง 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำร
ออกแบบเคร่ืองแต่ง
กำย  อุปกรณ์  และ
ฉำกประกอบกำร

แสดง 

ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
9.                  

10.                  

11.                  
12.                  

13.                  

14.                  

15.                  
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ตำรำงที ่ 36  ตำรำงเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถควำมคิดนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ชุด  ยุทธนำวเีกำะช้ำง (ต่อ) 
 

เลขที่ ควำมกลมกลืน
ของกำรแสดง 

ควำมถูกต้องของ
ท่ำร ำ 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ท่ำร ำ
ประกอบเพลง 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำร
ออกแบบเคร่ืองแต่ง
กำย  อุปกรณ์  และ
ฉำกประกอบกำร

แสดง 

ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
16.                  

17.                  

18.                  

19.                  

20                  

21.                  
22.                  
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ตำรำงที ่ 36  ตำรำงเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถควำมคิดนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ชุด  ยุทธนำวเีกำะช้ำง (ต่อ) 

เลขที่ ควำมกลมกลืน
ของกำรแสดง 

ควำมถูกต้องของ
ท่ำร ำ 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ท่ำร ำ
ประกอบเพลง 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำร
ออกแบบเคร่ืองแต่ง
กำย  อุปกรณ์  และ
ฉำกประกอบกำร

แสดง 

ระดับ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
23.                  
24.                  
25.                  

26.                  

27.                  

28.                  

29.                  
30.                  
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ตำรำงที ่ 36  ตำรำงเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถควำมคิดนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ชุด  ยุทธนำวเีกำะช้ำง (ต่อ) 
 

เลขที่ ควำมกลมกลืน
ของกำรแสดง 

ควำมถูกต้องของ
ท่ำร ำ 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ท่ำร ำ
ประกอบเพลง 

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำร
ออกแบบเคร่ือง
แต่งกำย  อุปกรณ์  

และฉำก
ประกอบกำรแสดง 

ระดับ 

31.                  

32.                  
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ภาคผนวก  ง 

หนงัสือขอเชิญเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 หนงัสือขอทดลองเคร่ืองมือ   

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลการวจิยั 
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