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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ศิลปวัฒนธรรมเปนเอกลักษณอยางหนึ่งซ่ึงแสดงถึงความเปนเอกราช ประเทศใดท่ีไมมี

วัฒนธรรมของตนประเทศนั้นไดชื่อวาไมมีความเจริญเทาเทียมกับประเทศอ่ืนๆ ประเทศไทยเปน

ประเทศหนึ่งท่ีมีศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของประเทศ เปนรากฐานของการสรางสรรค           

ความสามัคคี และความม่ันคงของชาติ เปนสิ่งท่ีแสดงถึงศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจ

รวมกันของคนไทย และเปนปจจัยใหคนในชาติประพฤติในทางท่ีดีงาม มีคุณธรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซ่ึงกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ของชาติใหคงความเปนไทยถือเปนสิ่งสําคัญ เพราะศิลปวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีแสดงถึงเอกลักษณของ

ชาติบานเมือง สะทอนใหเห็นถึงความรุงโรจนของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย อันเปนชาติท่ีมี

อารยธรรมอันรุงเรืองมาแตบรรพกาลและคงอยูตลอดไป ดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ           

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของปรัชญานันทนาการ ดาน

ศิลปวัฒนธรรมดังนี้ (กองบรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม, 2531: 34) “ศิลปวัฒนธรรมไทย             

ท่ีมีมาแตโบราณกาลยอมเปนประจักษพยานไดวาชาติของเราเปนชาติท่ีมีเอกราชมาเปนเวลาชานาน 

และในการรักษาการสรางความรุงเรืองของชาติในอดตีสมัยไวในรูปแบบเดิม เราตองรวบรวมผลงาน

ทุกชิ้นเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และจัดการดําเนินตอไปอยางดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได”  

 นาฏศิลปไทยจัดเปนศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ซ่ึงไดรับการสืบเนื่อง ตกทอดเปนมรดกมา

แตโบราณจนกลาวไดวาสิ่งเหลานี้ฝงเขาไปในสายเลือดของคนไทยจนไมอาจแยกได (รัตนา มณีสิน, 

2540: 2) นาฏศิลปไทยนับเปนวัฒนธรรมทางศิลปะ เปนเครื่องแสดงความเจริญงอกงามท้ังทางจิตใจ

และวัตถุ เพราะงานศิลปะนั้นจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือมีความสุขสมบูรณในทุกดาน นาฏศิลปไทยจึงมี

คุณคาในแงเปนเครื่องแสดงความสมบูรณของชาติไทยในอดีตอีกดวย และตามท่ีพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ในมาตรา 7 กลาวถึง

กระบวนการเรียนรูวา ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความ

เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจัก

รักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 

การ กีฬา ภู มิปญญาทอง ถ่ิน ภู มิปญญาไทย และความรู อัน เปนสากล ตลอดจนอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม

สรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
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2545: 93) จากสาระสําคัญดังกลาวแสดงใหเห็นวา ศิลปวัฒนธรรมเปนพลังอํานาจสําคัญประการหนึ่ง

ในการคงอยูของประเทศไทยมาตั้งแตอดีตกาล การผดุงรักษา คนควา สงเสริม เผยแพรและปลูกฝง

ประชาชนในชาติใหเกิดความภาคภูมิใจ มีความศรัทธาเชื่อม่ัน และนิยมในศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ 

จึงเปนภาระสําคัญอยางหนึ่งในการจัดการศึกษา ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ                

พระเจาอยูหัวตอนหนึ่งวา 

 "...งานดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม น้ัน คือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญา และทางจิตใจ ซึ่งเปน

ท้ังตนเหตุ ท้ังองคประกอบท่ีขาดไมได ของความเจริญ ดานอ่ืนๆ ท้ังหมด และเปนปจจัยท่ีจะชวยใหเรา รักษาและ

ดํารงความเปนไทย ไดสืบไป..." (ความตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วังทาพระ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓) 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนสาระการเรียนรู ท่ีมุงเนนการสงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคมีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพ

ชีวิตมนุษย ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนโดยตรงท้ังทางดานรางกาย 

จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม ตลอดจนนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความ

เชื่อม่ันในตนเองและแสดงออกในเชิงสรางสรรคพัฒนากระบวนการรับรูทางศิลปะการเห็นภาพรวม 

การสังเกตรายละเอียด สามารถคนพบศักยภาพของตนเองจนเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอหรือ

ประกอบอาชีพไดดวย การมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข 

(กรมวิชาการ, 2544: 1) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็มีแนวคิดตองการใหรูคุณคาของภูมิปญญา 

วัฒนธรรมของสังคมไทยและรูจักเลือกรับวิทยาการและวัฒนธรรมภายนอกท่ีเหมาะสม (สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542: 3-5) ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงไดบรรจุสาระ

นาฏศิลปไวในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยมุงหวังเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจ             

ความเปนมาของรูปแบบภูมิปญญาทองถ่ินและรากฐานทางวัฒนธรรม ตระหนักในคุณคาและ               

เกิดความซาบซ้ึงในศิลปะ สามารถคนพบศักยภาพของตนเอง มีจินตนาการความคิดสรางสรรค               

มีความเชื่อม่ันในการพัฒนาตนเองและแสดงออกไดอยางสรางสรรค เกิดสมาธิในการทํางาน             

มีความรับผิดชอบและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

 การเรียนการสอนวิชานาฏศิลปในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไมใชมีเปาหมายเพ่ือ                

การสงเสริมใหผูเรียนเกิดสุนทรียภาพและชื่นชมในศิลปะเทานั้น แตตองมุงเนนการจัดประสบการณ    

ในการเรียนรูในระดับท่ีใหผูเรียนสามารถสรางสรรคผลงานทางนาฏศิลปไทยไดอยางมีคุณภาพ               

ในปจจุบันการเรียนการสอนนาฏศิลปยังไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายได ท้ังนี้เพราะ

สภาพการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปยังคงเนนการสอนท่ีครูบอกกฎเกณฑหรือลอกเลียนแบบ

ทาทางของครูท่ีสาธิตใหผูเรียนดู ครูผูสอนวิชานาฏศิลปไทยมีจุดมุงหมายในการสอนเพียงใหผูเรียน

เปนฝายรับความรู และทาทางการรายรําจากครูแตเพียงฝายเดียว โดยไมมีการพัฒนาวิธีการสอนท่ี

แปลกใหมข้ึนมาใชสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะสามารถปฏิบัติทารําไดถูกตองและสวยงาม และมี
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ความคิดสรางสรรคทารําท่ีแปลกใหม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการสอน

นาฏศิลปไทยในวิทยาลัยนาฏศิลป พบวารูปแบบการสอนนาฏศิลปไทยภาคปฏิบัติใชวิธีการสอนโดย

การเลียนแบบเปนหลักและปฏิบัติสืบตอกันมา โดยถือวาเปนวิธีการสอนท่ีดีท่ีสุด (อุษา สบฤกษ, 

2536: บทคัดยอ) ผูเรียนตองพยายามเลียนแบบครูใหไดท้ังหมด การเรียนการสอนดังกลาวจึงไมเอ้ือ

ตอการเรียนรูเชิงสรางสรรคเปนเหตุใหผูเรียนเกิดความเครียดและเบื่อหนายในการเรียน ในการเรียน

การสอนนาฏศิลปยังมีครูผูสอนอีกหลายทานคงจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเกาๆ โดยบอก

กฎเกณฑใหผูเรียนทําหรือลอกเลียนแบบทาทางของครูท่ีสาธิตใหผูเรียนดู ทําใหผูเรียนไมมีความ

เชื่อม่ันในตนเอง เกรงวาจะผิดไปจากแบบแผนท่ีครูสอน (อติพร สุขสมนิตย, 2543: 2) นอกจากนี้การ

สอนโดยใหผูเรียนปฏิบัติตามครูผูสอนอยางเครงครัด โดยไมใหผูเรียนคนพบความสามารถและ

ศักยภาพของตนเอง ไมใหซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมยอมสงผลให

ผูเรียนเกิดเจตคติทางลบตอการเรียนนาฏศิลป ดังนั้นเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

และประสบผลสําเร็จตามแนวทางการจัดการศึกษา ครูตองปรับพฤติกรรมการสอนผูเรียนตองเปลี่ยน

พฤติกรรมการเรียน จากเปนผูถายทอดความรู เปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน                     

(สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2544: 139) โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงออก            

ท้ังในการปฏิบัติและการแสดงความคิดเห็นรวมท้ังการปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวยตนเองมากท่ีสุดเพ่ือให

ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และเนนในดานความคิดสรางสรรค           

ซ่ึงในสาระการเรียนรูศิลปะสาระนาฏศิลปนั้นมีเทคนิคและวิธีการท่ีสามารถทําไดหลายวิธีเชนวิธีการ

ระดมพลังสมอง เทคนิคเชื่อมโยงสัมพันธโดยใชการเปรียบเทียบเทคนิคการสอนใหคิดประดิษฐ การใช

แบบฝกวาดภาพทักษะทางศิลปะการใชจินตนาการจากการเรียนรูในเรื่องของนาฏศิลป จากการ           

มีประสบการณจากการสังเกตการณ ชมการแสดง หากไดนําเทคนิคเหลานี้ไปประยุกตใชก็จะชวย

สงเสริมการฝกพัฒนาความคิดสรางสรรคเปนอยางดี 

การสรางสรรค ถือเปนภารกิจสําคัญยิ่งของมวลมนุษยชาติท่ีทุกชาติ ทุกภาษา ทุกประเทศ

ตางใหความสําคัญ เพราะการสรางสรรคจะนํามาซ่ึงความกาวหนาของประเทศชาติอยางแทจริง           

(จตุรัตน กีรติวุฒิพงศ, 2554: 93) การสรางสรรค เปนสิ่งท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค เปนการ

ดําเนินการในลักษณะตางๆเพ่ือใหเกิดสิ่งแปลกใหมท่ีไมเคยปรากฏมากอน สิ่งท่ีมีชีวิตเทานั้นท่ีจะมี

ความคิดอยางสรางสรรคได ความคิดสรางสรรคเปนความคิดระดับสูง เปนความสามารถทาง

สติปญญาแบบหนึ่ง  ท่ีจะคิดไดหลายทิศทางหลากหลายรูปแบบโดยไมมีขอบเขต นําไปสูกระบวนการ

คิดเพ่ือสรางสิ่งแปลกใหม หรือเพ่ือการพัฒนาของเดิมใหดีข้ึน ในปจจุบันมีนักจิตวิทยาหลายคนได

ทําการศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับความคิดสรางสรรค พบวามนุษยทุกคนมีความสามารถในการคิด

สรางสรรคและสามารถพัฒนาสงเสริมความสามารถในการคิดสรางสรรคใหสูงข้ึนได ดวยการสอน 

ฝกฝน การฝกท่ีถูกวิธี และมีขอเสนอแนะวา ควรฝกฝนความคิดสรางสรรคแกเด็กตั้งแตเยาววัย           
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ซ่ึงสอดคลองกับ (วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 204) การสรางสรรคหรือการคิดสรางสรรค เชนเดียวกับ

กลามเนื้อมนุษยเม่ือใชงานมากๆ บอยก็จะทําใหรางกายแข็งแรง นักเรียน ถามีการสอนและฝกคิด

สรางสรรคอยางสมํ่าเสมอ จะพัฒนาใหผูเรียนเปนผูท่ีสรางสรรค มีความคิด ซ่ึงสงเสริมการแกปญหา

ตางๆ ในชีวิต (อารี รังสินันท, 2532: 5) ดังนั้นความคิดสรางสรรค จึงเปนคุณลักษณะท่ีควรไดรับการ

เสริมสรางและพัฒนาใหสูงข้ึน เพ่ือใหเด็กไดเจริญเติบโตเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรคสูง และพรอมท่ี

จะสรางสรรคประโยชนแกประเทศชาติตอไป ความเจริญกาวหนาของโลกในทุกวันนี้ ลวนแตเปนผล

มาจากความคิดสรางสรรคของมนุษยท้ังสิ้น โดยเฉพาะในปจจุบันการใชความคิดสรางสรรคกําลังเขา

มามีบทบาทมากในสังคมทุกระดับ จนอาจจะกลาวไดวาการท่ีองคกรใดจะเจริญเติบโต พัฒนา และอยู

รอดไดอยางมีประสิทธิผลนั้น ข้ึนอยู กับคนหรือผูปฏิบัติงานในองคกรนั้นเปนสําคัญ ถาหาก

ผูปฏิบัติงานในองคกรนั้นสามารถทํางานในระบบระเบียบไดอยางดี แตถาตองคิดอะไรใหมๆข้ึนมานั้น

กลับไมสามารถทําได หากบุคคลขาดการคิดและสรางสรรคเชนนี้ ก็ไมสามารถนําพาสังคมไปสู               

สิ่งใหมๆได และในท่ีสุดอาจทําใหเกิดการถดถอยลาหลังลงไปทุกที และในทางกลับกันหากมนุษยรูจัก

การสรางสรรค จะทําใหโลกไดรับการพัฒนาในดานตางๆ มีความเจริญกาวหนาจนถึงปจจุบัน และเชื่อ

วาโลกจะเปลี่ยนไปสูความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไปในอนาคตอยางไมหยุดยั้ง                    

ตราบใดท่ียังมีการสรางสรรคอยางตอเนื่อง 

ความคิดสรางสรรคนับวามีความสําคัญอยางยิ่งกับการเรียนรู วิชานาฏศิลป เนื่องจากจะ

นําไปสูการประดิษฐคิดคนสิ่งแปลกใหม เปนอํานาจจินตนาการของมนุษยท่ีจะสามารถสรางผลิตผล

ใหมๆ ซ่ึงเปนความสามารถในการทํางานดวยความรูความคิดและจินตนาการเฉพาะคน การเรียนการ

สอนท่ีควรนํามาเพ่ือใชแกปญหานักเรียนไมมีความคิดสรางสรรคคือการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ

ซิปปา (CIPPA MODEL) ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนรูปแบบการ

จัดกิจกรรมการเรียน การสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ฝกคนควารวบรวม

ขอมูลและสรรคสรางความรูดวยตนเอง ฝกฝนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางาน เรียนรูดวย

การมีสวนรวมในการสรางความรูการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือสิ่งแวดลอม การเคลื่อนไหวรางกาย 

การเรียนรูกระบวนการตางๆ การนําความรูท่ีไดเรียนไปประยุกตใช (ทิศนา แขมมณี, 2545: 10)     

ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนรูดังกลาว มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูนาฏศิลปไทย เนื่องจาก

เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมอยางกระตือรือรนโดยใชกระบวนการ

ตางๆท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต  เชน กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม  

กระบวนการแกปญหา จนสามารถสรางความรูไดดวยตนเองและสามารถนําความรูไปประยุกตใชได 

และท่ีสําคัญเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายในลักษณะตาง ๆ ซ่ึง

สอดคลองและเหมาะสมกับวิชานาฏศิลป เนื่องจากเปนวิชาท่ีเนนทักษะการปฏิบัติ ผูเรียนตองมีการ

เคลื่อนไหวรางกาย และการเรียนนาฏศิลปนั้นเม่ือผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมจะเกิดการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนดวยกัน ท้ังยังชวยลดความเขินอายและมีความกลาท่ีจะแสดงออก

มากข้ึน สงผลตอการพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในการปฏิบัติทักษะการแสดงนาฏศิลป

ของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ (มธุรส วงศอําไพ, 2553: 79-80)  ไดวิจัยเปรียบเทียบความรู 

ทักษะปฏิบัติและความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางการ

จัดการเรียนรูโมเดลซิปปากับการจัดการเรียนรูปกติ  ผลการวิจัยพบวา 1) คะแนนเฉลี่ยความรูทาง

นาฏศิลปหลังเรียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโมเดลซิปปาสูงกวาท่ี

ไดรับการจัดการเรียนรูปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) คะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบัติทาง

นาฏศิลปหลังเรียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับจัดการเรียนรูโมเดลซิปปาสูงกวาท่ี

ไดรับการจัดการเรียนรูปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) คะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรค

ทางนาฏศิลปหลังเรียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโมเดลซิปปาสูง

กวาท่ีไดรับจัดการเรียนรูปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (กรนิษา มีรัตน, 2552: 96-97) 

ไดวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลปภาคความรูกอนและหลังการทดลองเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลปภาคปฏิบัติและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 6 ตอการเรียนนาฏศิลปโดยใชโมเดลซิปปาผลการวิจัยพบวา 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ี

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโมเดลซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคความรู หลังการทดลองสูง

กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 2.นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชโมเดลซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คือ

คาเฉลี่ยรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 3.นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรู

โมเดลซิปปา มีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (เพ็ญวไล 

สมานมิตร, 2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนวิชาดนตรี นาฏศิลปโดยใช

หลักการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ:โมเดลซิปปา(CIPPA MODEL) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

4 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา การใชโมเดลซิปปาในกิจกรรม

การเรียนรูวิชาดนตรีและนาฏศิลป เปนกิจกรรมท่ีทําใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน นักเรียนแต

ละคนมีบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานมีความสําคัญเทาเทียมกันและมีความรับผิดชอบ  ในกิจกรรม

การเรียนการสอนนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลอ่ืน เกิด

การเรียนรูรวมกันสรางองคความรูรวมกัน อีกท้ังการนําเสนอผลงานทําใหนักเรียนไดเกิดทักษะการพูด

การนําเสนอ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนและกลุม ทําใหเกิดความรักความสามัคคี สงเสริม

บรรยากาศของการทํางานแบบประชาธิปไตย การแขงขันทําใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน  

ผูเรียนไดพัฒนาท้ังในดานรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณไปพรอมกัน โดยภาพรวมนักเรียนมี

ความกระตือรือรนใหความสนใจในการเรียน มีความสุขสนุกสนานกับการเรียน บรรลุจุดประสงคท้ังใน

ดานความรูความเขาใจ ดานทักษะกระบวนการและดานคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความพึงพอใจ
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ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และสามารถนําความรูไปประยุกตใช กับสถานการณใน

ชีวิตประจําวันได เม่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 82.21 ซ่ึงสูง

กวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือรอยละ 75 และรอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผานเกณฑคือ 82.35 ซ่ึงสูง

กวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือรอยละ 80 และ (นงนภัส พันธณวงค, 2552: 57-58) ไดศึกษาผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ CIPPA  สาระนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ผลการศึกษาพบวา 1.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ  CIPPA สาระนาฏศิลป เรื่องรําวง

มาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.24/81.94  2.ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ CIPPA สาระนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐานชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 มี

คาเทากับ 0.6319  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชรูปแบบ CIPPA สาระนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก 

 จากหลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความคิด

สรางสรรคเปนสิ่งท่ีมีประโยชนและมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีครูควรใหการสนับสนุน สงเสริม และเปด

โอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดสรางสรรคใหมากท่ีสุด ทักษะการคิดสรางสรรคเปนศักยภาพของ

แตละบุคคลซ่ึงสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยเด็ก และจากการศึกษาหลักการ 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวาการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

สามารถสงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติ และความคิดสรางสรรคของนักเรียนได 

ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป โรงเรียนไทรโยคใหญ               

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการจัดการเรียนรูนาฏศิลปในรายวิชาพ้ืนฐานยังไมเพียงพอตอ

การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงได และผูวิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการปฏิบัตินาฏศิลปไทย และความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบท

เพลงของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลปไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนไทรโยคใหญ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ดวยการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพ่ือใหผูเรียนไดนําองคความรู ทักษะจากการ เ รี ยนรู และ

ประสบการณของผูเรียนมาสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงคานิยม 12 ประการ ซ่ึงสอดคลองกับท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย ดร.กมล รอดคลาย  เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ดวยการนําคานิยม 

12 ประการเขาสูสถานศึกษา เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนเขาใจและเห็นความสําคัญในคานิยม             

12 ประการ ท้ังนี้ยังมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ท่ีไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนไว 8 ประการ และตรงตามเปาหมายของการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมุงสงเสริมและและพัฒนาตนใหผูเรียนใชความรู ทักษะและประสบการณจาก
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การเรียนรูไปพัฒนาตนเอง ใหเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีอันจะนําไปสูคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย 

ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ ดังนั้นผูวิจัยจึงมี

ความสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการปฏิบัตินาฏศิลปไทย และความสามารถในการสรางสรรคทารํา

ประกอบบทเพลงของนักเรียน เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนตระหนักในคานิยม 12 ประการ

และนําไปเปนแนวปฏิบัติและเพ่ือเปนการเติมเต็มศักยภาพของผูเรียนในดานนาฏศิลปไทยใหสูงข้ึน             

อีกดวย 

 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และวรรณกรรมตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการ

ใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) มาใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 1. การจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เปนการจัดการเรียนรูท่ีเปด

โอกาสให ผูเรียนได มีสวนรวมอยางกระตือรือรน โดยใชกระบวนการตางๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 

เชนกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา ฯลฯ จนสามารถสรางความรูไดดวย

ตนเอง และสามารถนําความรูไปประยุกตใชได (อาภรณ ใจเท่ียง, 2553 : 112) คําวา CIPPA ได มา

จากตัวยอสําคัญซ่ึงใชเปนแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง             

ซ่ึงรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ใชชื่อภาษาไทยวาการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ประสาน             

(ทิศนา แขมมณี, 2548: 11) 

การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) มีวัตถุประสงค 4 ประการดังนี้ 

(อาภรณ ใจเท่ียง, 2553: 112) 

1. เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง โดยอาศัยความรวมมือจากกลุม 

2. เพ่ือใหผูเรียนได มีสวนรวมในการเรียนรูท้ังทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

3. เพ่ือใหผูเรียนได ฝกทักษะกระบวนการเรียนรูตางๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต             

4. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนาความรูไปประยุกตใชได 

แนวคิดของการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ประกอบดวยแนวคิด

หลัก 5 แนวคิดท่ีใชเปนรากฐานของการจัดการเรียนรูโดยใช รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ดังนี้ 

(ทิศนา แขมมณี, 2548: 29) 

 

1. แนวคิดการสรางความรู (Construction of Knowledge) 
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2. แนวคิดการใชการปฏิสัมพันธทางสังคม (Interaction) 

3. แนวคิดการสรางความพรอมในการเรียนรู โดยการใหเคลื่อนไหวรางกายในการปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ (Physical participation) 

4. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูกระบวนการตางๆ (Process Learning) 

5. แนวคิดเก่ียวกับการประยุกตใชความรู (Application) 

หลักการ/แนวคิดดังกลาว สามารถนําไปใชเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือชวยให 

ผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การทบทวน/ตรวจสอบความรูเดิม  

ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม  

ข้ันท่ี 3 การศึกษาและสรางความเขาใจขอมูลความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรู

เดิม  

ข้ันท่ี 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูความเขาใจกับกลุม  

ข้ันท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู  

ข้ันท่ี 6 การปฏิบัติ และ/หรือ การแสดงความรูและผลงาน  

ข้ันท่ี 7 การประยุกตใชความรู  

ข้ันตอนท่ี 1–7 ของรูปแบบการเรียนการสอนตามหลัก CIPPA เปนข้ันตอนท่ีจัดข้ึนเพ่ือให

สอดคลองกับหลัก CIPPA โดยข้ันตอนท่ี 1–6 เปนข้ันตอนท่ีตอเนื่องกันของกระบวนการสรางความรู 

(Construction) ซ่ึงในแตละข้ันตอนมีการสงเสริมการมีปฏิสัมพันธตอกันและกันเพ่ือการเรียนรู 

(Interaction) และฝกฝนทักษะกระบวนการตางๆ (Process Learning) โดยข้ันตอนท่ี 5 เนนเปน

พิเศษในเรื่องของการวิเคราะหกระบวนการเรียนรู (Process Learning) ในขณะท่ีข้ันตอนท่ี 7 ให

ความสําคัญกับการนําความรูไปประยุกตใชโดยตรง สําหรับการมีสวนรวมทางรางกายนั้นสะทอนให

เห็นในกิจกรรมการเรียนรู ท่ีมีลักษณะหลากหลาย ชวยใหผู เรียนไดเคลื่อนไหวและมีลักษณะ 

“Active” อยูสมอ นอกจากนี้หลังจากการประยุกตใชความรูอาจมีการนําเสนอผลงานจากการ

ประยุกตอีกครั้งก็ไดหรืออาจไมมีการนําเสนอผลงานในข้ันท่ี 6 แตนํามารวมแสดงในตอนทายหลังข้ัน

การประยุกตใชก็ไดเชนกัน กลาวไดวาข้ันตอนท้ัง 6 มีคุณสมบัติตามหลักการ CIPPA สวนข้ันตอนท่ี 7 

เปนข้ันตอนท่ีชวยใหผูเรียนนําความรูไปใชจึงทําใหรูปแบบนี้มีคุณสมบัติครบตามหลัก CIPPA  

การจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

สามารถชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และ

ความสนใจของผูเรียน และเปนกิจกรรมท่ีทาทายความคิดสติปญญาของผูเรียน สามารถกระตุนให 

ผูเรียนใชความคิดไดอยางเต็มท่ี รวมท้ังชวยใหผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอม

รอบตัวได อยางกวางขวางและสงเสริมการนําความรูความเขาใจไปประยุกตใช กิจกรรมนั้นสามารถ
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ชวยให ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและหากกิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมท่ีสงผลตออารมณ ความรูสึกของ

ผูเรียนโดยตรง ก็จะยิ่งชวยใหการเรียนรูนั้นมีความหมายตอผูเรียนยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ผลการวิจัยของผูวิจัยหลายๆ ทานเก่ียวกับการใชการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ

ซิปปา (CIPPA MODEL) แสดงใหเห็นวาการใชการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA 

MODEL) สามารถสงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคของนักเรียนได 

(บังอร พราหมฤกษ, 2544: 81 - 82) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝกโมเดลซิปปา กับการคิดแบบ

หมวกหกใบท่ีมีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการศึกษาพบวา นักเรียน

มีความคิดสรางสรรคในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

หลังการฝกแบบโมเดลซิปปา (สุทธิรัตน เลิศจตุรวิทย, 2544: 87-88) ไดศึกษาผลการสอนโดยใช

รูปแบบการเรียนการสอนซิปปาเพ่ือการเรียนรูทางประวัติศาสตรท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทักษะการวิเคราะห และเจตคติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีไดรับ

การสอนโดยใชรูปแบบการสอนซิปปา มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร   

มีคะแนนทักษะการวิเคราะห และคะแนนเจตคติตอความรักชาติ สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ

ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 (สาวิตรี ยิ้มชอย, 2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและ

ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรูโดยโมเดลซิปปากับวิธีสอน 

แบบปกติ พบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปามีคาเฉลี่ยของคะแนนความ              

คิดสรางสรรค หลังการทดลองสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

จากงานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

สามารถสงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคของนักเรียนไดดี ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนไทรโยคใหญ ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA 

MODEL) และจากการศึกษาแนวคิดหลักการและงานวิจัยเก่ียวกับกิจกรรมกลุมสัมพันธ ผูวิจัยไดนํามา

กําหนดเปนข้ันตอนการจัดกิจกรรมท้ังหมด 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การทบทวน/ตรวจสอบความรูเดิม  

ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม  

ข้ันท่ี 3 การศึกษาและสรางความเขาใจขอมูลความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรู

เดิม  

 

ข้ันท่ี 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูความเขาใจกับกลุม  
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ข้ันท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู  

ข้ันท่ี 6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน  

ข้ันท่ี 7 การประยุกตใชความรู 

 

 2. นาฏศิลปไทยสรางสรรค การสรางสรรคทางดานนาฏศิลปไทย เปนสาระหนึ่งท่ีระบุไวใน

สาระการเรียนรูแกนกลางตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กอนท่ีจะสรางสรรคทางนาฏศิลปไทย 

จําเปนตองศึกษาในเรื่องตอไปนี้ (รจนา สุนทรานนท และคํารณ สุนทรานนท, 2556: 199 - 201) 

  2.1 ประเภทของการแสดงเนื่องจากการแสดงนาฏศิลปไทยแบงออกเปน 5 ประเภท 

คือ ระบํา รํา ละคร และ โขน ซ่ึงการแสดงแตละประเภทลวนมีเอกลักษณและรูปแบบการแสดงท่ี

แตกตางกัน  

 ระบํา เปนศิลปะการรําท่ีผูแสดงตั้งแต 2 คนข้ึนไป ไมดําเนินเปนเรื่องราว ลีลาทารําตีบทตาม

บทรองและทํานองเพลง ซ่ึงอาจมีบทรองหรือไมมีก็ได เนนการแปรแถวในลักษณะตาง ๆ อยางมี

ระเบียบ งดงามและเนนความพรอมเพรียงเปนหลัก 

 รํา เปนการแสดงท่ีเนนการอวดฝมือของผูแสดง เนื่องจากเปนการรําเดี่ยวท่ีตองใชผูแสดงท่ีมี

รูปรางสมสวนสวยงาม และมีลีลาทารําออนชอยและถูกตองตามแบบแผน สวนใหญคําวารําจะใชใน

การแสดงละคร เชน รําฉุยฉายเบญจกาย รําฉุยฉายวันทอง เปนตน 

 ฟอน เปนการแสดงท่ีเนนถึงการรําท่ีเชื่องชา เนิบนาบและความพรอมเพรียงเปนหลัก จะเปน

การรําท่ีใชผูแสดงจํานวนมาก ฟอนใชเรียกการแสดงในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ละคร เปนการแสดงเปนเรื่องเปนราวท่ีเนนการตีบท สื่อความหมายดวยทารําเปนตามแบบ

แผนนาฏศิลปไทย มีความงดงาม และสื่อความหมายเพ่ือใหผูชมเขาใจเรื่องราว 

 โขน เปนการแสดงท่ีผูแสดงสวมหัวโขน แตงกายเปนพระ นาง ยักษ ลิง แสดงทาเตน รํา ดวย

กระบวนทาท่ีงดงามถูกตองตามแบบแผนประกอบการพากย เจรจา บทรอง และเพลงหนาพาทย           

สื่อความหมายดวยทาเตน ทารําบงบอกเรื่องราวในเรื่องรามเกียรติ์ 

  2.2 หลักการประดิษฐสรางสรรคทารํา การประดิษฐทารํานั้นมีความจําเปนตองใช

ภาษาทารํา หรือภาษาทา ภาษานาฏศิลป มาใชเปนพ้ืนฐานในการประดิษฐทารํา เนื่องจากนาฏศิลป

ไทยเปนการฟอนรําท่ีมีลีลาทารําท่ีมีแบบแผนมาแตโบราณ ดังนั้นการประดิษฐทารําก็ตองใชทารํา

แมบท ซ่ึงเปนทารําพ้ืนฐานมาใชสรางสรรคทารําในชุดตาง ๆ ข้ึนใหมและยังใชภาษาทารํา หรือภาษา

ทาประกอบการสื่อความหมายดวยการตีบทใหสอดคลองตามบทรองและทํานองเพลง ดังนั้น                 

ผูประดิษฐทารําจึงควรกําหนดวัตถุประสงคและขอบขายของการประดิษฐทารําใหชัดเจน ดังนี้              

(รจนา สุนทรานนท และคํารณ สุนทรานนท, 2556: 202 – 204) 
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 1. กําหนดวัตถุประสงคในการประดิษฐทารํา การกําหนดวัตถุประสงคในการประดิษฐทารํา

ตองคํานึงถึงโอกาสท่ีจะนําชุดการแสดงท่ีประดิษฐข้ึนใหมไปแสดง เชน อาจกําหนดประดิษฐชุดการ

แสดงเพ่ือการเฉลิมฉลองวันกอตั้งสถาบันการศึกษา ผูประดิษฐทารําก็ตองศึกษาประวัติความเปนมา

ของสถาบันการศึกษา สัญลักษณ สี ธง ประจําโรงเรียน หากเปนการแสดงนาฏศิลปไทยในเชิงอนุรักษ

ก็จะแตงบทประพันธซ่ึงมีสาระเก่ียวกับสถาบันอยางครบถวน แลวตั้งชื่อชุดการแสดง เชน ชุด             

ราชมงคลสรรเสริญ เปนตน 

 2. กําหนดทํานองเพลง และเครื่องดนตรี สวนใหญใชวงปพาทยเครื่องหา ผูประดิษฐทารําจึง

จําเปนตองมีทีมงานหรือผูรูทางดานดนตรีมากําหนดทํานองเพลงใหและจัดทํานองเพลง ชุดราชมงคล

สรรเสริญข้ึน การกําหนดทํานองเพลงประกอบการแสดงประเภทระบํา ควรจะมี 3 ชวง คือ 

 ชวงท่ี 1 ทํานองเพลงออก เชน อาจเปนเพลงรัว หรือเพลงกลองโยน เปนตน 

 ชวงท่ี 2 ตีบทตามบทรองและทํานองเพลง จะมีจังหวะชาและเร็ว และมีการแปรแถวเพ่ือสื่อ

ความหมาย 

 ชวงท่ี 3 จะเปนทํานองเพลงเขาหรืออาจเปนทํานองเพลงหนาพาทยตระนิมิต ซ่ึงมีความ

หมายถึงการอวยพร ประสิทธิ์ประสาทใหผูชมและผูแสดง 

 3. การออกแบบชุดการแสดง อาทิชุดการแสดงเฉลิมฉลองการกอตั้งสถานบันการศึกษา                

ผูประดิษฐทารําจะออกแบบชุดการแสดง โดยกําหนดสีเครื่องแตงกายใหสอดคลองกับสีประจําสถาบัน 

เชน สีน้ําเงินและสีเหลืองทอง ซ่ึงเปนสีประจําวันจันทร ตรงกับวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงพระราชทานใหแกนามมหาวิทยาลัยวา ราชมงคล ดังนั้นการแตง

กายก็จะเปนสีเหลืองและน้ําเงิน ซ่ึงอาจเปนหมสไบกรองทองสีเหลืองและนุงผาจีบหนานางยกดอกสี

น้ําเงินทอง เครื่องประดับทองเกลามวยใสเก้ียว ติดดอกไมดานซายดวยดอกบัวสีน้ําเงิน เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยมีดอกบัวน้ําเงินเปนสัญลักษณ 

 4. ประดิษฐทารําจะใชกระบวนทาตีบทโดยใชภาษานาฏศิลปภาษาทารํา ตีบทตามบทรอง

และทํานองเพลง ในการประดิษฐทารําในชุดการแสดงท่ีเปนหมู อาจารยเฉลย ศุขะวณิช ศิลปน

แหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครนาง) ไดใหแนวความคิดในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ (สุมนมมาลย    

นิ่มเนติพันธ, 2553: 51-52) 

  1. การแปรแถว การแสดงนาฏศิลปไทยสมัยโบราณไมนิยมแปรแถวใหหลากหลาย

เหมือนในปจจุบันนิยม มักจะนิยมแถวตรง แถวเรียงเดี่ยวหนากระดาน หรือแถวตรงตอนคู หรือ

ลักษณะวงกลมโดยประดิษฐทารําใหมีกระบวนทารําเหมือนกัน ปจจุบันไดรับอิทธิพลการแสดงจาก

ตางประเทศจึงนํามาปะดิษฐทารําของนาฏศิลปไทยใหมีการแปรแถวตั้งซุม ซ่ึงผูประดิษฐทารําจะตอง

คํานึงถึงความกลมกลืนเปนหลักดวย 
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  2. ทารําตองสัมพันธกับเพลง การคิดประดิษฐทารําจะตองใชวิธีฟงเพลงกอนแลวจึง

คิดทารําใหกลมกลืนกับบทรอง และทวงทํานองของเพลงนั้น ๆ สวนเครื่องแตงกายจะยึดทารําเปน

หลักในการเลือกแบบ การเลือกสี สวนมากการแสดงท่ีเปนหมูจะแตงกายแบบเดียวกัน หากประดิษฐ

ทารําท่ีมีแตทํานองเพลง การประดิษฐทารําท่ีไมมีบทรองมีแตทํานองเพลง ใหยึดทวงทํานองของเพลง

ท่ีบรรเลง เชน อารมณเพลงท่ีแสดงถึงความรัก ความโกรธ ความตื่นเตน คึกคัก สนุกสนาน เปนตน ถา

เปนการบรรเลงตลอดท้ังเพลง การแปรแถว จะตองลงใหพอดีกับจังหวะใหญของทํานองเพลง เชน 

ทํานองเพลงลายนี้มี 8 จังหวะ แลวซอยออกมา 4 จังหวะ เพราะฉะนั้น จังหวะท่ี  1 และจังหวะท่ี 2 

นั้น คือลีลา เพ่ือลงไปในจังหวะท่ี 4 แลวเวนชวงไปลงจังหวะท่ี 8 ก็ได 

  3. ทารําเปนหมูคณะ การประดิษฐทารําท่ีมีลักษณะการรําเปนหมูคณะ ใชผูแสดง

จํานวนมาก จะตองคํานึงถึงความพรอมเพรียงเปนหลัก ไมใหความสําคัญกับทารํามากนัก 

  4. ทารําท่ีมีบทรอง การประดิษฐทารําท่ีมีบทรอง ยึดความหมายของบทรองเปน

หลักในการประดิษฐทารําใหถูกตองตามความหมายของบทรอง 

  5. ทารํานาฏศิลปพ้ืนเมือง การคิดประดิษฐทารํานาฏศิลปพ้ืนเมือง ตองยึดหลักลีลา

ทารําเฉพาะถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค

กลาง และภาคใต สิ่งท่ีไมควรปฏิบัติเปนอยางยิ่งก็คือ นําทารําของแตละภาคมาปะปนกัน แบบหัว

มงกุฏทายมังกรขาดความเปนเอกภาพ เชน ตั้งชื่อชุดการแสดงวา “ฟอน” แตทารําเปนของภาคกลาง 

แตงกายแบบอีสาน เพลงเปนดนตรีพ้ืนเมืองทางภาคใต เปนตน 

  6. ทารําตองสอดคลองกับรสนิยม การประดิษฐทารํา ควรใหตรงกับรสนิยมของ

สังคมในสมัยนั้น ๆ  

  

 จากการศึกษาแนวคิดและหลักการเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA 

MODEL) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงดังกลาวขางตน ผูวิจัย

ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

2. เพ่ือศึกษาความสามารถการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

3. เพ่ือศึกษาพัฒนาการในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลปของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา  

 

คําถามของการวิจัย 

1. ความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปาอยูในระดับใด 

2. ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษานาฏศิลปของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปาอยูในระดับใด 

3. พัฒนาการในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลปของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปาสูงข้ึนหรือไม 

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 มีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใช

รูปแบบซิปอยูในระดับใด 
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สมมติฐานของการวิจัย 

1. ความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปาอยูในระดับดี 

2. ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลปของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปาอยูในระดับดี 

3. พัฒนาการในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลปของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปาสูงข้ึน 

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 มีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใช

รูปแบบซิปปาอยูในระดับเห็นดวยมาก 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียน

ไทรโยคใหญ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 5 หองเรียน จํานวน

นักเรียน 134 คน 

 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 

4-6 โรงเรียนไทรโยคใหญ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวนนกัเรียนท้ังสิ้น 

20 คน โดยการสุมแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) โดยมีเกณฑการเลือกคือ เปนนักเรียนท่ี

มีความสนใจดานนาฏศิลป 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 2.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง

ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป พัฒนาการในการปฏิบัติ                

นาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

3. เนื้อหาท่ีใชในการศึกษา 

 3.1 เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ชวงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 เรื่อง นาฏยศัพท ภาษาทา

ภาษานาฏศิลป และการคิดทารําประกอบบทเพลง 

 3.2 บทเพลงคานิยม 12 ประการ 
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4. ระยะเวลาการทดลอง   

 ใชระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห สัปดาหละ 1 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง ในภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

  

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ท่ีผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยการนําหลักการของโมเดลซิปปามาใชในการกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน (กิจกรรมชุมนุม) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน จํานวน 3 แผน ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรู  7 ข้ัน คือ ข้ันท่ี 1 การทบทวน/

ตรวจสอบความรูเดิม หมายถึง การนําความรูเดิมของนักเรียนในเรื่องท่ีจะฝก เพ่ือชวยใหนักเรียนมี

ความพรอมในการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม หมายถึง การ

แสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงความรูตางๆ ข้ันท่ี 3 การศึกษาและสรางความเขาใจขอมูลความรู

ใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม หมายถึง นักเรียนจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับ

ขอมูลหรือความรู และสรุปความเขาใจเก่ียวกับขอมูลนั้น ข้ันท่ี 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูความเขาใจ

กับกลุม หมายถึง นักเรียนตรวจสอบความรู ความเขาใจของตนเองโดยนักเรียนแตละคนในกลุมตาง

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและฝกการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ข้ันท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู 

หมายถึง การสรุปความรูเดิมและความรูใหมใหเปนระบบ ข้ันท่ี 6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน 

หมายถึง การใหนักเรียนไดแสดงผลงาน และข้ันท่ี 7 การประยุกตใชความรูหมายถึง การสงเสริมให

นักเรียนไดนําความรูไปใชในสถานการณตางๆ  

2. ความสามารถในการสรางสรรคทารํา หมายถึง คะแนนจากการแสดงพฤติกรรม ในการ

สรางทารําประกอบบทเพลงของนักเรียน อยางริเริ่มแปลกใหม ท่ีไดรับจากแบบประเมินความสามารถ

ในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลปไทยระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย 1.ประดิษฐทารําประกอบเนื้อรอง จังหวะ และทํานองเพลง 2.

ปฏิบัติทารําสอดคลองตามจังหวะและทํานองเพลง 3.สื่ออารมณความรูสึกตามเนื้อรองและทํานอง

เพลง 4.สรางสรรคการแปรแถวในรูปแบบตางๆ 5.มีความสัมพันธหมู 

3. ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป หมายถึง คะแนนใน

การแสดงพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไดรับจากแบบประเมินการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษา

นาฏศิลป ไดอยางถูกตอง ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลปไทยระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประกอบดวยปฏิบัติทานาฏยศัพทไดอยางถูกตอง ปฏิบัติภาษาทาสื่อความหมายไดชัดเจน ปฏิบัติ

ภาษานาฏศิลปไดถูกตองตามแบบแผนนาฏศิลปไทย  
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4. พัฒนาการ หมายถึง คะแนนความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติ นาฏยศัพท ภาษาทา

และภาษานาฏศิลป ท่ีเพ่ิมข้ึนจากจากการแสดงพฤติกรรมในครั้งกอนหนา  

 5. ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ซ่ึงวัดไดจากแบบสอบถามความ

คิดเห็นท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานบรรยากาศ ดานกิจกรรมการเรียนรู และดาน

ประโยชนท่ีไดรับ 

 6. นักเรียน หมายถึง ผูท่ีกําลังศึกษาอยูระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ในกิจกรรมชุมนุม

นาฏศิลป โรงเรียนไทรโยคใหญ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2558 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. นักเรียนสามารถสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงดวยตนเองได 

2. เปนแนวทางสําหรับผูสอนและผูเก่ียวของ ท่ีจะนําความรูจากผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมการ

เรียนรู เพ่ือพัฒนาความสามารถทางนาฏศิลปไทยใหแกผูเรียน 

3. เปนแนวทางใหบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ได

นําไปศึกษาคนควาตอไป 

4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหคนรุนใหมไดมีสวนรวมในการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติดานศิลปะการแสดงนาฏศิลป และชวยสงเสริมการจัดกิจกรรมของชุมชน

หรือหนวยงานตางๆ 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 ในการพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงดวยการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนไทรโยคใหญ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

2. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3. การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูนาฏศิลป 

5. การสรางสรรคผลงานทางนาฏศิลปและความคิดสรางสรรค 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

ไทรโยคใหญ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 3-5) ไดกลาวถึงรายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไวดังนี้ 

หลักการ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหลักการท่ีสําคัญ  ดังนี้ 

1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน

พ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอ

ภาค และมีคุณภาพ 

3. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา                      

ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

4. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัด           

การเรียนรู 

5. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
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ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ   

จุดหมาย 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข    

มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียนเม่ือจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข     

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค  ดังนี้ 

 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรอง

เพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ

ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเอง

และสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด 

อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรู

หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              

ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
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ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา

ใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน        

ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยู

รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ

ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม 

และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน

ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู 

การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

 2. ซ่ือสัตยสุจริต 

 3. มีวินัย 

 4. ใฝเรียนรู 

 5. อยูอยางพอเพียง 

 6. มุงม่ันในการทํางาน 

 7. รักความเปนไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ 

 นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมเติมใหสอดคลองตาม

บริบทและจุดเนนของตนเอง     

มาตรฐานการเรียนรู 

 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  

 1. ภาษาไทย 

 2. คณิตศาสตร 

 3. วิทยาศาสตร  

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

 6. ศิลปะ 

 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 8. ภาษาตางประเทศ 

 ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งท่ีผูเรียนพึงรู  ปฏิบัติได  มีคุณธรรมจริยธรรม และ

คานิยม ท่ีพึงประสงคเม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญ                

ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการ

อะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมท้ังเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกัน

คุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึง

รวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือ

ประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรูกําหนดเพียงใด 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไวดังนี้ 

1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป 

 มาตรฐาน ศ 1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 มาตรฐาน ศ 1.2  เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็น

คุณคางานทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 

สาระท่ี 2 ดนตร ี

 มาตรฐาน ศ 2.1  เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ

คุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของ

ดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
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สาระท่ี 3 นาฏศิลป 

 มาตรฐาน ศ 3.1  เข า ใจ  และแสดงออกทางนาฏ ศิลปอย า งสร า งสรรค  วิ เคราะห 

วิพากษวิจารณคุณคานาฏศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 มาตรฐาน ศ 3.2  เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็น

คุณคาของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 2. ทําไมตองเรียนศิลปะ 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี

จินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย  

กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย  จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการ

นําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม  สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง อันเปนพ้ืนฐานในการศึกษา

ตอหรือประกอบอาชีพได  

 3. เรียนรูอะไรในศิลปะ 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทาง

ศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระในศิลปะแขนง

ตาง ๆ ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ 

  3.1 ทัศนศิลป มีความรูความเขาใจองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สรางและนําเสนอ

ผลงาน ทางทัศนศิลปจากจินตนาการ โดยสามารถใชอุปกรณท่ีเหมาะสม รวมท้ังสามารถใชเทคนิค 

วิธีการของศิลปนในการสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป 

เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางานศิลปะท่ีเปนมรดก

ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

  3.2 ดนตรี มีความรูความเขาใจองคประกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรีอยาง

สรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ทางดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม

และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

เห็นคุณคาดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล รองเพลง 

และเลนดนตรีในรูปแบบตาง ๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี  แสดงความรูสึกท่ีมีตอดนตรีใน

เชิงสุนทรียะ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณใน

ประวัติศาสตร 

  3.3 นาฏศิลป มีความรูความเขาใจองคประกอบนาฏศิลป แสดงออกทางนาฏศิลป

อยางสรางสรรค ใชศัพทเบื้องตนทางนาฏศิลป วิเคราะหวิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอด

ความรูสึก ความคิดอยางอิสระ สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ ประยุกตใชนาฏศิลป ใน
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ชีวิตประจําวัน เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม เห็นคุณคาของ

นาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 4. คุณภาพผูเรียนเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

  4.1 รูและเขาใจการใชทัศนธาตุ รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว สี แสงเงา มีทักษะพ้ืนฐานใน

การใชวัสดุอุปกรณ ถายทอดความคิด อารมณ ความรูสึก สามารถใชหลักการจัดขนาด สัดสวนความ

สมดุล น้ําหนัก แสงเงา ตลอดจนการใชสีคูตรงขามท่ีเหมาะสมในการสรางงานทัศนศิลป  2 มิติ 3 มิติ  

เชน งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี งานปน งานพิมพภาพ รวมท้ังสามารถสรางแผนภาพ แผนผัง 

และภาพประกอบเพ่ือถายทอดความคิดจินตนาการเปนเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณตางๆ และสามารถ

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปท่ีสรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการท่ีแตกตางกัน 

เขาใจปญหาในการจัดองคประกอบศิลป หลักการลดและเพ่ิมในงานปน การสื่อความหมายในงาน

ทัศนศิลปของตน รูวิธีการปรับปรุงงานใหดีข้ึน ตลอดจนรูและเขาใจคุณคาของงานทัศนศิลปท่ีมีผลตอ

ชีวิตของคนในสังคม 

  4.2 รูและเขาใจบทบาทของงานทัศนศิลปท่ีสะทอนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความ

เชื่อ ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการสรางงานทัศนศิลปในทองถ่ิน 

  4.3 รูและเขาใจเก่ียวกับเสียงดนตรี เสียงรอง เครื่องดนตรี และบทบาทหนาท่ี รูถึง                   

การเคลื่อนท่ีข้ึน ลง ของทํานองเพลง องคประกอบของดนตรี ศัพทสังคีตในบทเพลง ประโยค และ

อารมณของบทเพลงท่ีฟง รอง และบรรเลงเครื่องดนตรี ดนสดอยางงาย ใชและเก็บรักษาเครื่องดนตรี

อยางถูกวิธี อาน เขียนโนตไทยและสากลในรูปแบบตางๆ รูลักษณะของผูท่ีจะเลนดนตรีไดดี แสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบดนตรี ถายทอดความรูสึกของบทเพลงท่ีฟง สามารถใชดนตรี

ประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลปและการเลาเรื่อง 

  4.4 รูและเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย                  

และวัฒนธรรมตาง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี รูคุณคาดนตรี

ท่ีมาจากวัฒนธรรมตางกัน เห็นความสําคัญในการอนุรักษ 

  4.5 รูและเขาใจองคประกอบนาฏศิลป สามารถแสดงภาษาทา นาฏยศัพทพ้ืนฐาน 

สรางสรรคการเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป และการละครงาย ๆ ถายทอดลีลาหรืออารมณ และ

สามารถออกแบบเครื่องแตงกายหรืออุปกรณประกอบการแสดงงาย ๆ เขาใจความสัมพันธระหวาง

นาฏศิลปและการละครกับสิ่งท่ีประสบในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และ

บรรยายความรูสึกของตนเองท่ีมีตองานนาฏศิลป 

  4.6 รูและเขาใจความสัมพันธและประโยชนของนาฏศิลปและการละคร สามารถ

เปรียบเทียบการแสดงประเภทตาง ๆ ของไทยในแตละทองถ่ิน และสิ่งท่ีการแสดงสะทอนวัฒนธรรม

ประเพณี เห็นคุณคาการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทย 
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2. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 ท่ีชวยใหผูเรียนไดนําองคความรู ทักษะจากการเรียนรูและประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมี

จิตสํานึกสาธารณะท่ีดีงาม เปนคนมีปญญาในการใชทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแกปญหา 

และการใชเทคโนโลยี และเปนคนมีความสุขในการดาเนินชีวิตอยางพอเพียง โดยอยูรวมกับผูอ่ืนใน

สังคมไดอยางสรางสรรค 

 1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาให

ผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย 

สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและ

สรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงพัฒนาผูเรียนใหใชองคความรู ทักษะ และเจตคติจากการเรียนรู 8 

กลุมสาระการเรียนรู และประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ

สําคัญไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซ่ึงจะสงผลในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยู

อยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทํางาน และอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ประกอบดวยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. กิจกรรมแนะแนว 

 เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ 

คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยาง

เหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและให

คําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 

 2. กิจกรรมนักเรียน 

 เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความเปนระเบียบวินัย ความเปนผูนํา ผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ 

การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปน 

เอ้ืออาทร สมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนให

ไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมิน และ
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ปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะ

ของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

  2.1 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 

  2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

 เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ิน ตาม 

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบความดีงาม ความเสียสละ              

ตอสังคมและการมีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตางๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 2. เปาหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนใชความรู ทักษะและ

ประสบการณจากการเรียนรูไปพัฒนาตนเองใหเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะ

ชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยีอันจะนําไปสูคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตย

สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

 3. แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3.1 ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 

 3.2 ใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมผานประสบการณท่ีหลากหลาย ฝกการทํางานท่ี

สอดคลองกับชีวิตจริงตลอดจนสะทอนความรู ทักษะ และประสบการณของผูเรียน 

  3.3 จัดกิจกรรมอยางสมดุลท้ัง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 

และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุม ท้ังในและนอก

สถานท่ีอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

  3.4 จัดกิจกรรมใหผูเรียนเปนผูดําเนินการ โดยการศึกษาและใชขอมูลประกอบการ

วางแผนอยางเปนระบบ เนนการคิดวิเคราะหและใชความคิดสรางสรรคในการดําเนินกิจกรรม 

  3.5 ใชกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูแบบรวมมือมากกวาเนนการแขงขันบน

พ้ืนฐานการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย 

  3.6 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรกิจกรรม 
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 4. ขอบขายการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมใหครบท้ัง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 

และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดหลากหลาย

รูปแบบและวิธีการโดยมีขอบเขตดังนี้ 

1. ในลักษณะเปนกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 

ตลอดจนสามารถบูรณาการระหวางกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 

2. เปนกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียน

ตามความแตกตางระหวางบุคคล เนนการใหผูเรียนเห็นคุณคาของวิชาความรู อาชีพ และการดําเนิน

ชีวิตท่ีดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

3. เปนกิจกรรมท่ีปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกการทําประโยชนตอสังคมในลักษณะ

ตาง ๆ สนับสนุนคานิยมท่ีดีงามและเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

4. เปนกิจกรรมท่ีฝกการทํางานและการใหบริการดานตาง ๆ ท้ังท่ีเปนประโยชนตอ

ตนเองและสวนรวมเพ่ือเสริมสรางความมีน้ําใจ ความเอ้ืออาทร ความเปนพลเมืองดี และความ

รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

 5. โครงสรางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตารางท่ี 1 โครงสรางเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

กิจกรรม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา

ตอนปลาย ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

กิจกรรมแนะแนว           

กิจกรรมนักเรียน           

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 

60 ช่ัวโมง 45 ช่ัวโมง 60 ช่ัวโมง 

รวม 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

  

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดโครงสรางเวลาใน

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปละ 120 ชั่วโมง และ

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 จํานวน 360 ชั่วโมง เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม

นักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน สําหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชนใหสถานศึกษาจัดเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
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  ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) รวม 6 ป จํานวน 60 ชั่วโมง 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3) รวม 3 ป จํานวน 45 ชั่วโมง 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) รวม 3 ป จํานวน 60 ชั่วโมง 

 การจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา ท้ังนี้

ใหเปนไปตามโครงสรางเวลาของหลักสูตร และผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและฝกปฏิบัติกิจกรรมท้ัง 3 

ลักษณะ อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องทุกปจนจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 6. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 เปนการประเมินโดยผูเรียนตองมีเวลาเขารวมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน / ชิ้นงาน / 

คุณลักษณะผานการประเมินตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

  6.1 หลักการ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน / ชิ้นงาน / 

คุณลักษณะของผูเรียนเปนระยะอยางตอเนื่อง มุงเนนใหผูเรียนคนหาศักยภาพของตน สะทอนแนวคิด

จากการปฏิบัติกิจกรรม การทํางานกลุม และการมีจิตสาธารณะ โดยมุงใหทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวน

รวมในการประเมิน 

  6.2 แนวทางการประเมิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีแนวทางในการ

ประเมินตามแผนภาพ ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 2 แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการะประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2 ประการ 

คือ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการ

ตัดสิน 

 1. การประเมินกิจกรรมผูเรียนรายกิจกรรม การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม 

มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  1.1 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

  1.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน /ชิ้นงาน / 

คุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เนนการมีสวนรวม

ของผูมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติกิจกรรม 

  1.3 ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน /ชิ้นงาน / 

คุณลักษณะตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด เปนผูผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนราย

กิจกรรม และนําผลการประเมินไปบันทึกในระเบียบแสดงผลการเรียน 
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  1.4 ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานเกณฑในเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรม และผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากําหนด ครูหรือผูรับผิดชอบตอง

ดําเนินการซอมเสริมและประเมินจนผาน ท้ังนี้ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ๆ ยกเวนมี

เหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 

 2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการตัดสิน 

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือตัดสินเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา เปน

การประเมินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายป/รายภาค เพ่ือสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม 

สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปสุดทายเพ่ือการจบแตละระดับการศึกษาโดยการ

ดําเนินการดังกลาวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

  2.1 กําหนดใหผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการรวมกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

  2.2 ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนเปน

รายบุคคลตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด เกณฑการจบแตละระดับการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด

นั้น ผูเรียนจะตองผานกิจกรรม 3 กิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

   2.2.1 กิจกรรมแนะแนว 

   2.2.2 กิจกรรมนักเรียน ไดแก 

    1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและ

นักศึกษาวิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 

    2. กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

   2.2.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  2.3 ผูรับผิดชอบเสนอผลการประเมินตอคณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรูและ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหความเห็นชอบ 

  2.4 ผูรับผิดชอบเสนอผูบริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนผานเกณฑการจบแตละระดับการศึกษา 

 เกณฑการตัดสิน 

 ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานเกณฑตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด โดยกําหนดเกณฑในการประเมินอยางเหมาะสม ดังนี้ 

 1. กําหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กําหนดไว 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน 

 2. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองตามวัตถุประสงคในแตละกิจกรรมและกําหนด

เกณฑการผานการประเมิน ดังนี้ 
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  2.1 เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 

  ผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑปฏิบัติกิจกรรม และมี

ผลงาน / ชิ้นงาน /คุณลักษณะตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

  ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ

กิจกรรมหรือมีผลงาน /ชิ้นงาน / คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

  2.2 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายป / รายภาค 

  ผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญท้ัง 3 

กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญ

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคม

และสาธารณประโยชน 

  2.3 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือจบระดับการศึกษา 

  ผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปการศึกษานั้น 

  ไมผาน หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน”บางชั้นปในระดับ

การศึกษานั้น 

 แนวทางการแกไขนักเรียนกรณีไมผานเกณฑ 

 กรณีท่ีผูเรียนไมผานกิจกรรมใหเปนหนาท่ีของครูหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ท่ีจะตองซอม

เสริมโดยใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาท่ีขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ของกิจกรรมนั้น แลวจึงประเมินใหผานกิจกรรมเพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเวนมีเหตุ

สุดวิสัยใหรายงานผูบริหารเพ่ือดําเนินการชวยเหลือผูเรียนอยางเหมาะสมเปนรายกรณีไป 

แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม 

 กิจกรรมชุมนุม ชมรม เปนกิจกรรมนักเรียนท่ีสถานศึกษาสนับสนุนใหผูเรียนรวมกลุมกันจัด

ข้ึนตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผูเรียนเพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผูเรียนตาม

เจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุมของผูเรียนท่ีมีความสนใจ ความถนัดในเรื่องเดียวกันและรวม

ปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ประสบการณของตนเองใหเต็มตาม

ศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกในการทําประโยชนตอตนเองและสังคม 

 ชมรม หมายถึง การรวมกันของกลุมผูเรียนท่ีมีความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งรวมกันการ

จัดตั้งมีการกําหนดวัตถุประสงค ขอบังคับ สมาชิก โครงสรางของชมรม และบทบาทของผูท่ีเก่ียวของ 

ใหเปนไปตามขอกําหนดของสถานศึกษา 
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 หลักการ 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีหลักการท่ีสําคัญดังนี้ 

 1. เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากการสรางสรรคและออกแบบกิจกรรมของผูเรียนตามความสมัครใจ 

 2. เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนรวมกันทํางานเปนทีม ชวยกันคิด ชวยกันทํา และชวยกันแกปญหา 

 3. เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

 4. เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน รวมท้ังบริบทของสถานศึกษาและ

ทองถ่ิน 

 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความตองการของตน 

 2. เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ใหเกิด

ประสบการณท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

 3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

 4. เพ่ือใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดตามวิถีประชาธิปไตย 

 ขอบขาย 

 กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีขอบขายดังนี้ 

 1. เปนกิจกรรมท่ีเก้ือกูล สงเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ใหกวางขวางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

 2. เปนกิจกรรมจัดตามความสนใจของผูเรียน 

 3. เปนกิจกรรมท่ีสามารถจัดไดท้ังในและนอกสถานศึกษา และท้ังในและนอกเวลาเรียน 

 แนวการจัดกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมของสถานศึกษา สามารถปรับใชไดตามความเหมาะสมกับบริบท

และสภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 

 1. สถานศึกษาบริหารการจัดการใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมไดหลากหลาย ท้ังรูปแบบภายใน

หรือภายนอกหองเรียน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมระยะเวลา 1 ภาคเรียนกิจกรรม

ระยะเวลา 1 ปการศึกษา และกิจกรรมระยะเวลามากกวา 1 ปการศึกษา 

 2. กรณีสถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุมหรือชมรมอยูแลว สถานศึกษาควรสํารวจความสนใจ

ของผูเรียนในการเลือกเขารวมชุมนุม ชมรม 

 3. กรณีท่ีสถานศึกษายังไมมีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม ควรใหผูเรียนรวมกันจัดตั้งชุมนุม ชมรม 

และเชิญครูเปนท่ีปรึกษา โดยรวมกันดําเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม ตามระเบียบปฏิบัติท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

 4. ครูท่ีปรึกษากระตุนและสงเสริมใหผูเรียนมีการถอดประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

เผยแพรกิจกรรม 
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 เง่ือนไข 

 1. การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมในแตละระดับชั้น สถานศึกษาจัดใหเปนไปตามโครงสรางของ

หลักสูตรสถานศึกษา 

 2. สมาชิกของชุมนุม ชมรม ตองเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติตามระเบียบของชุมนุมชมรม 

และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามท่ีกําหนดไวของแตละกิจกรรม 

 3. สถานศึกษามีระบบการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของชุมนุมชมรมอยาง

ตอเนื่อง 

 การประเมินกิจกรรม 

 การประเมินกิจกรรมชุมนุม ชมรม เปนการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการ ดาน

ตางๆ ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ดวยวิธีการท่ีหลากหลายและประเมินตามสภาพจริง โดยกําหนดผล

การประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน” 

 ผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/

ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด   

 ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติกิจกรรม 

หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 

3. การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

 ความหมายของการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL)  

 รูปแบบการสอนโมเดลซิปปา  เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวย

ตนเอง(Construction of knowledge) ซ่ึงนอกจากผูเรียนจะตองเรียนรูดวยตนเองและพ่ึงตนเองแลว

ยังตองพ่ึงการมีปฏิสัมพันธ (interaction) กับเพ่ือนๆ บุคคลอ่ืนๆ และสิ่งแวดลอมรอบตัวรวมท้ังตอง

อาศัยทักษะกระบวนการ (process skills) ตางๆ จํานวนมากเปนเครื่องมือในการสรางความรูโดยให

ผูเรียนมีความพรอมในการรับรูและเรียนรูอยางตื่นตัว ผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหวทางกาย  อยาง

เหมาะสม และจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี เขาใจลึกซ้ึงและอยูคงทนมากข้ึนหากผูเรียนมีโอกาส

นําความรูมาประยุกตใช ในสถานการณท่ีหลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2542: 280) 

 ผูเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโมเดลซิปปา ไดแก ทิศนา แขมณี โดยแนวคิด

หลักการจัดการเรียนการสอนโมเดลซิปปา ไดมาจากแนวคิดทางการศึกษาของจอหน ดิวอ้ี (John 

Dewey) ซ่ึงเปนผูคิดเรื่องการเรียนรูโดยการกระทํา การจัดการเรียนกาสอนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือ

ปฏิบัติ เปลี่ยนบทบาทของผูเรียนจากผูรับเปนผูเรียนและเปลี่ยนบทบาทของครูผูสอนหรือผูถายทอด

ขอมูลความรูเปนผูจัดการประสบการณการเรียนรู เปลี่ยนจุดเนนการเรียนรูอยูท่ีผูเรียนมากกวาผูสอน 

ผูเรียนกลายเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน หมายถึง การใหผูเรียนเปนจุดสนใจ หรือเปนผูมี
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บทบาทสําคัญในการเรียนรู โดยผูเรียนมีสวนรวม หมายถึงการมีสวนรวมอยางกระตือรือรน ตื่นตัว ตื่น

ใจ มีใจจดจอผูกพันกับสิ่งท่ีทํา (ทิศนา แขมณี, 2542: 4) 

 การจัดการเรียนการสอนโมเดลซิปปา หรือแบบประสาน 5 แนวคิดหลัก ท่ีไดพัฒนามาจาก 

ทิศนา แขมมณี ไดแก แนวคิดการสรรคสรางความรู แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุมและการเรียนแบบ

รวมมือ แนวคิดเก่ียวกับความพรอมในการเรียนรู แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูกระบวนการ แนวคิด

เก่ียวกับการถายโอนการเรียนรู 

 ทิศนา แขมมณี (2542: 10) ระบุไววา โมเดลซิปปา เปนวิธีหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน 

โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดศึกษา

คนควา รวบรวมขอมูลดวยตนเอง การมีสวนรวมในการสรางความรู การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและการ

แลกเปลี่ยนความรู การไดเคลื่อนไหวทางกาย การเรียนรูกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการกลุม 

กระบวนการแกปญหา กระบวนการจัดการ เปนตน และการนําความรูไปประยุกตใชกิจกรรม การ

เรียนรูดังกลาวเปนวิธีการเรียนรูท่ีแปลกใหม ทําใหบรรยากาศในการเรียนรูเต็มไปดวยความ

กระตือรือรน ตื่นเตน ไมเบื่อหนาย นักเรียนไดใชความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ มีโอกาส

แสดงความคิดเห็น มีอิสระในการตัดสินใจในการตอบคําถาม และการสรางความรูดวยตนเอง ทําให

นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจไดรับการยอมรับจากเพ่ือนในกลุมมีเสรีภาพในการแสดงความคิด การ

ตัดสินใจจะทําใหมีความคิดสรางสรรคซ่ึงสอดคลองกับ อารี รังสินันท (2532: 109 – 110) ระบุไววา 

การสอนท่ีสนับสนุนและเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความสามารถอยางอิสระ ฝกใหรูจักคิดอยางมี

เหตุผล เปดโอกาสใหเรียนจากการปฏิบัติดวยตนเองจะสงเสริมความคิดสรางสรรค และจากการศึกษา

ของ สุดารัตน ไผพงศาวงศ (2543: 100) ไดศึกษาพบวา การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรท่ีใช

จัดการเรียนการสอนโดยโมเดลซิปปาสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

และอารี พันธมณี (2547: 11) ระบุไววาการพัฒนาความคิดสรางสรรค โดยเนนกระบวนการสอนท่ี

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงกาวหนาอยางรวดเร็ว สามารถนํากระบวนการไปปรับ

ใชใหเกิดประโยชนยิ่งข้ึนจากผลการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ทําใหยอมรับวาคนเราชอบท่ีจะ

เรียนรูอยางสรางสรรคดวยการทํากิจกรรมและศึกษาการแกปญหาอยางสรางสรรคท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางโดยโมเดลซิปปา 

 

แนวคิดของการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

 แนวคิดหลัก 5 แนวคิดท่ีใชเปนฐานในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง

ประกอบดวย (ทิศนา แขมมณี, 2542: 11) 

 C (Construction of Knowledge) คือ แนวคิดการสรางความรูดวยตนเอง มาจากทฤษฎี

โครงสรางทางปญญา(Constructivism) ของ Piaget ซ่ึงกลาววา ความรูเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนดวย
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ตนเอง สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหงอกงามข้ึนไปไดเรื่อยๆ โดยอาศัยกระบวนการพัฒนา

โครงสรางความรูภายในของบุคคล และการรับรูสิ่งตางๆ รอบตัว การสรางความรูจะตองมี

องคประกอบสําคัญ 3 สวนดวยกัน คือ จุดมุงหมายหรือความตองการของผูเรียน ความรูเดิมหรือสิ่งท่ี

มีอยูเดิมของผูเรียน และสาระหรือสิ่งใหมท่ีจะเรียนรู ดังนั้นจึงสามารถอธิบายอีกนัยหนึ่งไดวา 

โครงสรางทางสติปญญาของผูเรียนประกอบไปดวยโครงสรางความรูซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยน และขยาย

ออกไปไดโดยอาศัยองคประกอบอยางนอย 3 ประการ คือ 1 ความรูเดิม หรือโครงสรางความรูเดิมท่ีมี

อยู 2 ความรูใหม ไดแก ขอมูล ขอเท็จจริง ความรู ความรูสึก ประสบการณใหมๆ ท่ีบุคคลรับเขาไป 3 

กระบวนการทางสติปญญา ไดแก กระบวนการทางสมอง ท่ีใชในการทําความเขาใจความรูท่ีรับมา 

และใชในการเชื่อมโยงและปรับความรูเดิมและความรูใหมเขาดวยกันตามแนวคิดขางตน การเรียนรูจะ

เกิดข้ึนไดดีก็ตอเม่ือผูเรียนมีโอกาสไดรับรูขอมูลประสบการณใหมๆ เขามา และมีโอกาสไดใช

กระบวนการทางสติปญญาของตนในการคิดกลั่นกรองขอมูล ทําความเขาใจขอมูล เชื่อมโยงขอมูล 

ความรูใหมกับความรูเดิม และสรางความหมายขอมูลความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางความรูนี้จะ

ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีมีความหมายตอตนเองอันจะสงผลถึงความเขาใจ และการคงความรูนั้น 

 I (Interaction) คือ ปฏิสัมพันธทางสังคม แมวากระบวนการเรียนรูจะเปนกระบวนการทาง

สมองหรือสติปญญาเปนสําคัญ แตก็ตองอาศัยกระบวนการทาสังคมดวยเนื่องจากเปนแหลงของขอมูล

ท่ีสมองจําเปนตอใชในการคิดหรือสรางความหมายตางๆ แตเดิมเชื่อกันวาครูเปนผูรูและแหลงขอมูลท่ี

สําคัญของผูเรียน แตจากแนวคิดของกระบวนการกลุม และการเรียนรูแบบรวมมือ ไดใหความสําคัญ

กับกลุม ซ่ึงอาจเปนกลุมเพ่ือน รวมท้ังสิ่งแวดลอมรอบตัววาเปนแหลงการเรียนรูท่ีสําคัญของผูเรียน

ดวย เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม ท่ีตองเรียนรูซ่ึงกันและกัน ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรูท่ีดีจึงควรชวย

ใหผูเรียนไดรับขอมูลเขามามาก การเรียนรูของผูเรียนยอมจะขยายขอบเขตออกไปอยางกวางขวาง

มากกวาการไดปฏิสัมพันธกับครูเพียงแหลงเดียวแหลงความรูท่ีอยูรอบตัวท่ีสามารถนําไปใชใหเกิด

ประโยชนแกผูเรียนมีหลายแหลง เชน 1 บุคคลแวดลอม ไดแก ครู เพ่ือนในหองเรียน เพ่ือนตาง

หองเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง 2 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก หองสมุด ตลาด วัด 

รานคา สถานีตํารวจ สถานีอนามัย สวนสัตว 3 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ไดแก หวย หนอง คลอง บึง 

4 สิ่งแวดลอมทางดานสื่อ และเทคโนโลยี ไดแก หนังสือ ตํารา นิตยสาร สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ แผน

ปลิว ปายโฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน เสียงตามสาย เกมคอมพิวเตอร 

 P (Physical participation)  หมายถึง การชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดมีการเคลื่อนไหว

ทางดานรางกายโดยการใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติหรือการกระทําตางๆ ซ่ึงตอบสนองตอ

ทฤษฎีการรับรู และหลักความพรอมในการเรียนรู การใหผูเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย ชวยให

ปราสาทการรับรูของผูเรียนตื่นตัวพรอมท่ีจะรับขอมูลและการเรียนรูตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน การรับรูเปน

ปจจัยสําคัญในการเรียนรู หากผูเรียนไมมีความพรอมในการับรู แมจะมีการใหความรูท่ีดี ผูเรียนก็ไม
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สามารถรับได ซ่ึงจะเห็นไดจากเหตุการณท่ีพบเสมอๆ คือ หากผูเรียนตองนั่งนานๆ ไมชาผูเรียนอาจ

หลับ หรือคิดไปเรื่องอ่ืนๆได การเคลื่อนไหวทางกายมีสวนชวยใหปราสาทการรับรูตื่นตัว พรอมท่ีจะ

รับ และเรียนรูสิ่งตางๆไดดี ดังนั้นกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียน จึงควรเปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนได

เคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนระยะๆตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจ ของ

ผูเรียน ซ่ึงก็หมายถึงการจัดกิจกรรมท่ีมีลักษณะหลากหลาย เอ้ืออํานวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวสวน

ตางๆ ของรางกาย ชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมในการเรียนรู มีความกระฉับกระเฉง ตื่นตัว ไวตอการ

รับรู ขอมูล ขาวสาร และพฤติกรรมตางๆ 

 P (Process learning) คือ แนวคิดการเรียนรูกระบวนการตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 

เชน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม กระบวนการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

กระบวนการจัดการ กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจ ในอดีตท่ีผานมา การศึกษามักจะให

ความสําคัญกับเนื้อหาการเรียนรูมาก ดังจะเห็นไดจากการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน

ท่ีจะเนนในดานการถายทอด เนื้อหาความรู และการวัดประเมินผลดานเนื้อหาความรูท่ีผูเรียนไดรับ

จากการเรียนการสอนเปนสําคัญ ซ่ึงตอมาวงการศึกษาไดพบวา การเรียนรูเพียงเนื้อหาความรูไมเปน

การเพียงพอ แนวคิดใหมเก่ียวกับการเรียนรู “กระบวนการ” ไดเขามาแพรหลายในประเทศไทยเม่ือ

ประมาณ 20 ปท่ีผานมา โดยมีนักการศึกษาท่ีไดมองเห็นวา เนื้อหาความรูในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลง

อยูเสมอ และจะมีมากข้ึนเรื่อยๆ ผูเรียนคงไมสามารถท่ีจะเรียนรูไดหมด คงจําเปนตองเลือกสรร

เฉพาะสิ่งท่ีตนเองสนใจและเปนประโยชนตอตนเอง ซ่ึงเขาสามารถแสวงหาและศึกษาดวยตนเอง หาก

มีทักษะกระบวนการตางๆ ท่ีจําเปน แนวคิดในเรื่องการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการควบคูไป

กับเนื้อหาความรูหรือผลผลิตจึงเกิดข้ึน 

 A (Application)  หมายถึง การนําความรูท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใช ซ่ึงจะชวยใหผูเรียน

ไดรับประโยชนจากการเรียน และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ิมเติมข้ึนเรื่อยๆ กิจกรรมการเรียนรูท่ี

มีแตเพียงการสอนเนื้อหาสาระใหผูเรียนเขาใจ โดยขาดกิจกรรมการนําความรูไปประยุกตใช จะทําให

ผูเรียนขาดการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซ่ึงจะทําใหการเรียนรูไมเกิดประโยชนเทาท่ีควร 

การจัดกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชนี้ จะชวยใหผูเรียนสามารถถายโอน

การเรียนรู ไปใชในสถานการณอ่ืนๆ ไดซ่ึงจําเปนตองอาศัยการฝกฝน การนําความรูไปประยุกตใช

มากๆ ความม่ันใจและความชํานาญในการท่ีจะนําความรูนั้นไปใชเปนประจําในชีวิตจึงจะเกิดข้ึน 

 จากการนําเสนอขางตนจะเห็นไดวา แนวคิด 5 แนวคิด ดังกลาว เม่ือนําไปใชเปนหลักในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางประสานกันแลวสามารถชวยสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ

เรียนรูครบตามพัฒนาการท้ัง 4 ดานของมนุษย กลาวคือ กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดสราง

ความรู หรือคนพบความรูดวยตนเอง (Constructivism) และไดเรียนรูฝกฝนทักษะกระบวนการตางๆ 

(Process learning) เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมให ผูเรียนไดมีสวนรวมทางสติปญญาสวนกิจกรรมท่ีเปด



35 
 

โอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคม นับไดวาชวยสงเสริมการมีสวนรวมทางสังคมของผูเรียน

สําหรับการจัดใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย และอยางเหมาะสมกับผูเรียน เวลา 

และเนื้อหา ถือไดวาชวยสงเสริม การมีสวนรวมในทุกดาน หรือในดานใดดานหนึ่ง เปนพิเศษ ข้ึนกับ

สาระและวัตถุประสงคในการประยุกตใช ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนใหมี

ลักษณะดังกลาว นอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีแลวยังชวยสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน

ของผูเรียนไปพรอมๆกันอีกดวย ดังแสดงความสัมพันธของแนวคิดท้ังหมดไวในแผนภูมิท่ี 3 ดังนี้ 

 

 
แผนภูมิท่ี 3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางแบบซิปปา0

1 

 หลักการ/แนวคิดดังกลาว สามารถนําไปเปนแนวทางในการออกแบบและจัดกิจกรรมการ

เรียนรู เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด หลักการท่ีไดมีผูนําแนวคิดดังกลาวไปเผยแพร ปรากฏ

วามีผูใหความสนใจจํานวนมาก การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปาโมเดลประกอบดวยข้ันตอนใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีลักษณะสอดคลองกับหลักการหรือ แนวคิด “CIPPA” 5 ประการ

ดังกลาวขางตน การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปาโมเดล มี 7 ข้ันตอนแตละข้ันตอนสนองตอ

                                                           
1
 ทิศนา แขมมณี, การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศนูยกลางโมเดลซิปปา (CIPPA Model) (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2542), 26. 
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หลักการและจุดมุงหมายของการสอน โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ ดังรายละเอียดใน

ตารางตอไปนี้  

 

ตารางท่ี 2 การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)1

2 

กระบวนการเรียนการสอน จุดมุงหมาย วิธีสอน/ 

เทคนิคการสอน 

 

ข้ันท่ี 1 การทบทวน/

ตรวจสอบความรูเดิม 

ผูสอนดึงความรูเดิมเพ่ือใช 

ในการเชื่อมโยงกับความรูใหม 

และหรือสํารวจความรูเดิมและ

ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับ

การเรียนรูใหม 

   

ใชหลักการจัดการเรียนรูโมเดลซิป ปาโดย

เนนหลักการสรางความรู 

- เพ่ือใหผูเรียนระลึก เปนการเชื่อมโยง

ความรูเกากับความรูใหม 

- เพ่ือตรวจสอบความพรอมในการเรียนรูสิ่ง

ใหม หากผูเรียนขาดความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปน

ในการเรียนรูสิ่งใหมจําเปนตองชวยผูเรียนให

มีความรูพ้ืนฐานดังกลาวกอนสอนสิ่งใหม 

- เพ่ือใหผูเรียนตระหนักรูวาตนรูอะไร ไมรู

อะไร 

- เพ่ือชวยใหผูสอนรูปญหาของผูเรียนจะได

สอนในสิ่งท่ีสอดคลองกับปญหา 

ความตองการของผูเรียน 

- เพ่ือชวยใหผูสอนไมสอนซํ้าใน สิ่งท่ีผูเรียน

รูอยูแลว ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนาย 

 

- ถาม ตอบ 

- ระดมสมอง 

- สังเกต 

- แบบทดสอบ 

- ลงมือทํา 

- แกปญหา 

 

ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรู

ใหม 

ผูเรียนแสวงหาขอมูลจาก 

แหลงขอมูลหรือแหลงความรู

ตางๆ และรวบรวมขอมูล  

 

ใชหลักการจัดการเรียนรูโดยโมเดล ซิปปา

โดยเนนหลักการเรียนรูทักษะกระบวนการ 

 

 

สรางแรงจูงใจ 

- ตั้งคําถามทาทาย

ความคิด 

- กระตุนใหเกิด

ความขัดแยงทาง

ความคิด 

                                                           
2
 ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน: องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 26. 
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ตารางท่ี 2 การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) (ตอ) 

กระบวนการเรียนการสอน จุดมุงหมาย วิธีสอน/ 

เทคนิคการสอน 

 

ข้ันท่ี 3 การศึกษาและสราง

ความเขาใจขอมูล ความรูใหม 

และเช่ือมโยงความรูใหมกับ

ความรูเดิม 

ผูเรียนทําความเขาใจกับขอมูล 

ความรูใหมท่ีหามาได สราง

ความหมายของขอมูลหรือ

ประสบการณใหม โดยอาศัย

การเชื่อมโยงกับความรูเดิมและ

การใชกระบวนการตางๆ เชน

กระบวนการคิด กระบวนการ

กลุม 

  

   ใชหลักจัดการเรียนรูโดยโมเดลซิปปาโดย

เนนหลักการสรางความรู เพ่ือชวยใหผูเรียน

เกิดความเขาใจท่ีแทจริงในเรื่องท่ีศึกษา เกิด

การเรียนรูท่ีมีความหมายตอตนเองและจดจํา

การเรียนรูนั้นไดดี 

- เพ่ือชวยใหผูเรียนฝกทักษะกระบวนการ

สรางความรูดวยตนเองอันเปนทักษะท่ีจําเปน

ในการเรียนรูตลอดชีวิต 

- เพ่ือชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะ 

กระบวนการคิดอันเปนกระบวนการทาง

ปญญา ท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู 

 

 

ฝกกระบวนการ

คิด 

- เปรียบเทียบ 

จําแนกจัดกลุม จัด

ประเภทตั้งคําถาม 

ตีความ แปลความ 

ขยายความ สรุป

ลงความเห็นฯลฯ 

 

ฝกกระบวนการ

ทางสังคม 

- ใชกระบวนการ

กลุมใชเทคนิคการ

จัดกลุมแบบตางๆ 

รูปแบบ 

วิธีการ เทคนิคการ

เรียนรูแบบรวมมือ

การรับฟง การ

โตตอบ 

การยอมรับ การ

ใหขอสังเกต การ

ใหขอมูลปอนกลับ 

ฯลฯ 

ฝกกระบวนการ

คิด 
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ตารางท่ี 2 การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) (ตอ) 

กระบวนการเรียนการสอน จุดมุงหมาย วิธีสอน/ 

เทคนิคการสอน 

 

ข้ันท่ี 4 การแลกเปล่ียนความรู 

ความเขาใจกับกลุม 

ผูเรียนแลกเปลี่ยนความรู

ความคิด อาศัยกลุมเปน

เครื่องมือในการตรวจสอบ

ความรูความเขาใจของตน 

รวมท้ังขยาย ความรูความ 

เขาใจของตนใหกวางข้ึน 

 

 

 

    

   ใชหลัก จัดการเรียนรูโดยโมเดลซิปปาโดย

เนนหลักการปฏิสัมพันธ 

- เพ่ือชวยใหผูเรียนขยายขอบเขตความรู

ความเขาใจ ไดมุมมองท่ีแตกตางไปจากตน

ชวยใหความคิดกวางข้ึน ลึกซ้ึงข้ึน 

- เพ่ือชวยใหผูเรียนไดตรวจสอบและ

ปรับเปลี่ยนความรูความเขาใจของตนอันเปน

การเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของตน 

- เพ่ือฝกใหผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียน

แบบรวมมือการเรียนรูจากกันและกัน และ

การเรียนรูการสัมพันธการอยูรวมกับผูอ่ืน 

 

- การปรับ

ความคิด การ

ขยายความคิด 

การคิดกวาง           

การใชเหตุผล  

การคิดอยางมี

วิจารณญาณ           

การคิดแกปญหา 

การคิดริเริ่ม ฯลฯ 

 

ข้ันท่ี 5 การสรุปและจัด

ระเบียบความรู 

ผูเรียนสรุปจัดระเบียบความรูท่ี 

ไดรับท้ังหมด ท้ังความรูเดิมและ 

ความรูใหมและจัดสิ่งท่ีเรียนให

เปนระบบระเบียบเพ่ือชวยให 

ผูเรียนจดจําสิ่งท่ีเรียนรูไดงาย

และวิเคราะหการเรียนรู 

 

ใชหลัก จัดการเรียนรูโดยโมเดลซิปปาโดย

เนนหลักการสรางความรู และหลักการเรียนรู

ทักษะกระบวนการ 

- เพ่ือชวยใหผูเรียนเห็นองครวม ภาพรวม

ของสิ่งท่ีเรียนรู 

- เพ่ือชวยใหผูเรียนจดจําความรูไดดี และ

สามารถนําความรูไปใชไดอยางสะดวก

เนื่องจากความรูอยูอยางเปนระบบระเบียบ

ผูเรียนสามารถระลึก และดึงความรูออกมา

ใชไดงาย 

- เพ่ือชวยใหผูเรียนพัฒนายุทธศาสตรทาง

ปญญาอันเปนความสามารถในการคิดชั้นสูง 

 

 

- การใชภาพจัด

ระเบียบความรู 

- การผลิตผลงาน

ในลักษณะตางๆ 

(การเขียน

บทความ คูมือ 

ตํารา ทําเครื่องมือ

แบบสอบ จัดทํา

แบบตรวจสอบ

รายการ) 

- การบันทึกการ

เรียนรู 

- การคิดไตรตรอง 

- การคิดวิเคราะห 
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ตารางท่ี 2 การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) (ตอ) 

กระบวนการเรียนการสอน จุดมุงหมาย วิธีสอน/ 

เทคนิคการสอน 

 

 

   

- เพ่ือชวยใหผูเรียนตระหนักถึงกระบวนการ

เรียนรูของตนและพัฒนาความสามารถในการ

ควบคุมกํากับ ความคิดของตน อันเปน

ความสามารถในการคิดชั้นสูง 

 

 

 

ข้ันท่ี 6 การปฏิบัติและ/หรือ

การแสดงความรูและผลงาน 

ผูเรียนแสดงผลงานการสราง

ความรูของตนใหผูอ่ืนรับรูเปน

การใหผูเรียนตอกย้ําหรือ

ตรวจสอบความเขาใจของตน

และชวยสงเสริมใหผูเรียนใช

ความคิดสรางสรรค แตหากตอง

มีการปฏิบัติตามขอความรูท่ีได 

ข้ันนี้จะเปนข้ันปฏิบัติดวย 

 

  

  ใชหลัก จัดการเรียนรูโดยโมเดลซิปปาโดย

เนนหลักการสรางความรู และหลักการเรียนรู

ทักษะกระบวนการ 

- เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความรู 

ความสามารถของตน อันจะชวยใหผูเรียนได

ใชและพัฒนาความสามารถหลายดาน 

(พหุปญญา) ของตน และทําใหเกิดความ

ม่ันใจในสิ่งท่ีเรียนรู และภูมิใจในการเรียนรู

ของตน 

- เพ่ือชวยใหผูเรียนตรวจสอบความรู ความ

เขาใจของตน 

- เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกัน

และกัน 

- เพ่ือชวยใหผูเรียนแสดงหลักฐานการเรียนรู

และ 

 

ฝกการแสดงออก 

- เปดโอกาสให

แสดงออก 

ดวยวิธีการ ท่ี

หลากหลายตาม

ความสามารถและ

ความถนัด (พหุ

ปญญา)  

- ตรวจสอบ

ความรูความเขาใจ 

- ครูและเพ่ือนให

ขอสังเกต ให

ขอมูลปอนกลับ 

- ปรับความรู

ความเขาใจ 

- ใหผูเรียนนํา

ความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันและ

รายงาน 

- ใหทําแบบฝกหัด 
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ตารางท่ี 2 การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) (ตอ) 

กระบวนการเรียนการสอน จุดมุงหมาย วิธีสอน/ 

เทคนิคการสอน 

  

ตรวจสอบการเรียนรูของผูเรียนวาบรรลุตาม

วัตถุประสงคหรือไม 

- เพ่ือชวยใหผูเรียนไดเชื่อมโยงการเรียนรูสู

ชีวิตจริงและนําความรูไปใชใหเปนประโยชน

ในการดํารงชีวิต 

 

 

ข้ันท่ี 7 การประยุกตใชความรู 

ผูเรียนนําความรูความเขาใจ

ของตนไปประยุกตใชใน

สถานการณตางๆ ท่ีหลากหลาย

เพ่ือเพ่ิมความชํานาญ ความ

เขาใจ ความสามารถในการ

แกปญหาและความจําในเรื่อง

นั้นๆ 

 

   ใชหลัก จัดการเรียนรูโดยโมเดลซิปปาโดย

เนนหลักการประยุกตใชความรู 

- เพ่ือชวยใหผูเรียนไดนําความรูไปใชใหเปน

ประโยชนตอการดํารงชีวิต 

- เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีลึกซ้ึงจากการ

ปฏิบัติจริง 

 

- ใหปญหาท่ีมี

ลักษณะ

หลากหลาย 

แตกตางจากท่ี

เรียนรูในหองเรียน

และใหนํา 

ความรูไปใช

แกปญหา 

- สงเสริมใหทํา

บอยๆ 

 

 ข้ันตอนท่ี 1-7 ของรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักจัดการเรียนรูโดยโมเดลซิปปาเปน

ข้ันตอนท่ีจัดข้ึน 1-6 ข้ันตอน ท่ีตอเนื่องกันของกระบวนการสรางความรู (Construction of 

knowledge) ซ่ึงในแตละข้ันตอนมีการสงเสริมการมีปฏิสัมพันธตอกันและกันเพ่ือการเรียนรู 

(Interaction) และฝกฝนกระบวนการตางๆ (Process skills) โดยข้ันตอนท่ี 5 เนนเปนพิเศษในเรื่อง 

ของการวิเคราะห กระบวนการเรียนรู (Process learning) ในขณะท่ีข้ันตอนข้ันท่ี 7 ใหความสําคัญ 

กับการนําความรูไปประยุกตใช(Application) โดยตรงสําหรับหลักการใหผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหว

นั้น (Physical participation) จะสะทอนใหเห็นในกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีลักษณะหลากหลาย ชวยให

ผูเรียนไดเคลื่อนไหวและตื่นตัวอยูเสมอ นอกจากนี้หลังจากข้ันการประยุกตใชความรู อาจมีการ

นําเสนอผลงานจากการประยุกตใชความรูอีกครั้งก็ไดหรืออาจไมมีการนําเสนอผลงานในข้ันท่ี 6 แต

นํามารวมแสดงในตอนทายหลังข้ันการประยุกตใชก็ไดเชนกัน กลาวไดวาข้ันตอนท้ัง 7 ข้ัน มีคุณสมบัติ
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ตามหลักการการจัดการเรียนรูโดยโมเดลซิปปา โดยข้ันท่ี 7 เปนข้ันตอนท่ีเนนการนําความรูไปใช 

(Application) เปนพิเศษ 

 ข้ันตอนท้ัง 7 ไมจําเปนตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในคาบใดคาบหนึ่งของการสอนอันท่ี

จริงแลวแตละข้ันใช เวลามากนอยแตกตางกัน การดําเนินการครบท้ัง 7 ข้ัน อาจตองใชเวลาสอน

หลายคาบตอเนื่องกันไป รูปแบบนี้จึงเหมาะสมเปนพิเศษสําหรับการเรียนการสอนท่ีเปนหนวยใหญๆ  

การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ทําได 2 ลักษณะ (ทิศนา แขมมณี, 2542: 

26) คือ 

            1. การนํารูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ท่ีเปนหลักการ 5 ประการ ไปใช เปนแนวทางใน

การออกแบบกิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียนรู ท่ีมีลักษณะครบตามหลัก CIPPA ยอมเอ้ือให 

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 

            2. การนํารูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ท่ีเปนกระบวนการ/ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 

7 ข้ัน ไปใชเปนกระบวนการในการสอน 

            ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยได นํารูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ท่ีเปนกระบวนการข้ันตอนใน

การจัดการเรียนรู 7 ข้ัน ไปใช ในการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1) การทบทวน/ตรวจสอบความรูเดิม 2) การ

แสวงหาความรูใหม 3) การศึกษาและสรางความเขาใจขอมูล ความรู ใหมและเชื่อมโยงความรูเดิม 4) 

การแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจกับกลุม 5) การสรุป และจัดระเบียบความรู 6) การปฏิบัติและ/

หรือแสดงความรูและผลงาน 7) การประยุกตใชความรู 

 บทบาทของครูในการสอนโมเดลซิปปา 

 การเตรียมการสอน โดยศึกษาวิเคราะหเรื่องท่ีสอนใหเขาใจจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย 

แลวนํามาวางแผนการสอนโดยกําหนดวัตถุประสงคใหชัดจน วิเคราะหเนื้อหาความคิดรวบยอด 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และกําหนดวิธีการประเมินผล จากนั้น

จัดเตรียมสื่อวัสดุ เอกสาร ติดตอแหลงความรู สถานท่ี สรางบรรยากาศและกระตุนใหผูเรียนสนใจเขา

รวมกิจกรรม ดูแลและอํานวยความสะดวก สังเกตบันทึกพฤติกรรม และปญหาเพ่ือปรับปรุงกิจกรรม

ใหดีข้ึน มีการใหแรงเสริมใหความคิดเห็น ความรูเพ่ิมเติมกับผูเรียนใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน

เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียน และเสนอแนะตามความเหมาะสมตอจากนั้นประเมินผลการเรียนรูของ

ผูเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด 

 บทบาทของผูเรียนในการสอนโดยโมเดลซิปปา 

 ทิศนา แขมมณี (2542: 23-27) ไดเสนอบทบาทของผูเรียนในการสอนโมเดลซิปปา ดังนี้ 

 1. การมีสวนรวมในการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็นหรือประสบการณตางๆ 

จากแหลงความรูท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใชในการเรียนรู 
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 2. การศึกษาหรือลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือทําความเขาใจ ใชความคิดในการวิเคราะห 

สังเคราะหขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ความรูสึกหรือประสบการณตางๆ ท่ีหามาไดและสราง

ความหมายดวยตนเอง 

 3. การจัดระบบระเบียบความรูท่ีไดสรรคสรางข้ึน เพ่ือชวยใหการเรียนรูเกิดความคงทน 

และสามารถนําความรูนั้นไปใชไดสะดวกข้ึน 

 4. การนําความรูไปประยุกตใช เพ่ือชวยใหการเรียนรูนั้นเกิดประโยชนตอชีวิต ในการ 

ดําเนินการดังกลาวผูเรียนจําเปนตองแสดงพฤติกรรมตางๆท่ีจําเปนในการเรียนรูรวมกับผูอ่ืนดังนี้ 

  4.1 เขารวมกิจกรรมตางๆอยางกระตือรือรน 

  4.2 ใหความรวมมือและรับผิดชอบในการดําเนินงาน การทํากิจกรรมตางๆรวมกับ 

กลุม เชน การแสวงหาขอมูล การศึกษาขอมูล และการสรุป เปนตน 

  4.3 รับฟงพิจารณาและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

  4.4 ใชความคิดอยางเต็มท่ี มีปฏิสัมพันธ โตตอบ คัดคาน สนับสนุน แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและความรูสึกของตนกับผูอ่ืน 

  4.5 แสดงความสามารถของตน และยอมรับความสามารถของผูอ่ืน 

  4.6 ตัดสินใจและแกปญหาตางๆ 

  4.7 เรียนรูจากกลุม และชวยใหกลุมเกิดการเรียนรูจากบทบาทของผูเรียนในการ

จัดการเรียนรูโมเดลซิปปา  

 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูนาฏศิลป 

 สําหรับการจัดการเรียนรู นาฏศิลป ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร พบวาการจัดการเรียนการสอน 

นาฏศิลปควรคํานึงถึงสวนประกอบท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 4.1 ความหมายของนาฏศิลป 

 ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคําวา นาฏศิลป ไวในหนังสือพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2554: 621) หมายถึง ศิลปะแหงการละครหรือการฟอนรํา 

 รานี ชัยสงคราม (2544: 39) กลาวไววา นาฏศิลป หมายถึง การรองรําทําเพลง การใหความ

บันเทิงใจดวยความโนมเอียงของอารมณและความรูสึก สวนสําคัญสวนใหญของนาฏศิลป อยูท่ีการ

ละครเปนเอก หากแตนาฏศิลปนั้นจะตองอาศัยดนตรีและการขับรองเขารวมดวย 

 เรณู โกศินานนท (2544: 51) ไดกลาวถึง คําวา นาฏศิลป หมายถึงศิลปแหงการฟอนรําอัน

เปนพ้ืนฐานท่ีแสดงถึงอารยธรรมความรุงเรืองของชาติท่ีรุงเรืองหรืออารยธรรมท่ีเกาแกยอมมี 

วัฒนธรรมทางดานดนตรีนาฏศิลปของตนเอง 
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 สุมิตร เทพวงษ (2548: 2) ไดใหความหมายของคําวานาฏศิลป ดังนี้ นาฏศิลป หมายถึง  

ศิลปะการรองรําทําเพลงท่ีมนุษยเปนผูสรางสรรคโดยประดิษฐข้ึนอยางประณีตและมีแบบแผน               

ใหความรู  ความบันเทิง  ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมความรุงเรืองของชาติไดเปน

อยางดี   

 สุรพล วิรุฬหรักษ (2543: 12) ไดใหความหมายของคําวานาฏศิลป สรุปไดวาเปนศิลปะการ

ฟอนรํา ท้ังท่ีเปนระบํา รํา เตน รวมท้ังละครรํา โขน หนังใหญ และอ่ืน ๆ ปจจุบันมักมีคนคิดชื่อใหม

ใหดูทันสมัย คือ นาฏกรรม สังคีต วิพิธทัศนาและศิลปการแสดง ซ่ึงมีความหมายใกลเคียงกันเพราะ

เปนคําท่ีครอบคลุมศิลปะการรอง การรําและการบรรเลงดนตรี 

 อมรา กล่ําเจริญ (2542: 3) ไดกลาวถึง คําวา นาฏศิลป หมายถึง การฟอนรําท่ีมนุษย

ประดิษฐข้ึนจากธรรมชาติดวยความประณีตอันลึกซ้ึง เพียบพรอมไปดวยความวิจิตรบรรจง อัน

ละเอียดออน นอกจากหมายถึงการฟอนรําระบํารําเตนแลวยังหมายถึงการรองและการบรรเลง  

 อาคม สายาคม (2545: 16) นาฏศิลป หมายถึงการรายรําในสิ่งท่ีมนุษยเราไดปรุงแตงจาก

ธรรมชาติใหสวยสดงดงามข้ึน แตท้ังนี้มิไดหมายถึงการรายรําเพียงอยางเดียว จะตองมีดนตรีเปน

องคประกอบไปดวย จึงจะชวยใหสมบูรณตามหลักวิชาการนาฏศิลป  

 จากความหมายของนาฏศิลปขางตน พอสรุปไดวา นาฏศิลป คือ ศิลปะการรายรําอยางมี

แบบแผน อันเกิดจากความคิดของมนุษยโดยอาศัยรากฐานมาจากธรรมชาติท้ังสิ้น นับไดวาเปนสมบัติ

และวัฒนธรรมของชาติท่ีนาภาคภูมิใจ ควรแกการอนุรักษใหอนุชนรุนหลังไดถายทอดสืบไป 

 4.2 ความมุงหมายของนาฏศิลป 

 เต็มสิริ บุณยสิงห และเจือ สตะเวทิน (2514: 192) กลาวถึงความมุงหมายของการเรียน

นาฏศิลปไววา เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงออกและทราบหลักการชมละครชนิดตางๆ สามารถ

วิจารณแสดงความคิดเห็นได ตลอดจนปลูกฝงนิสัยใหรักในศิลปะแขนงนี้ 

 เรณู โกศินานนท (2545: 5) กลาวถึงความมุงหมายของนาฏศิลปดังนี้ 

  1. เพ่ือใหมีโอกาสไดแสดงออกหากมีความถนัด 

  2. เปนสันทนาการท่ีดีแมไมแสดงเอง แตถาทราบหลักไวบางก็จะทําใหการชมละคร

รํา ละครเวที ละครโทรทัศน สนุกยิ่งข้ึน มีความเขาใจดียิ่งข้ึน วิพากษวิจารณไดดียิ่งข้ึน 

  3. เพ่ือเปนการรวมมือในการรักษาการรายรําของไทย ใหเปนสมบัติอันมีคาประจํา

ชาติไปไมขาดระยะ 

  4. ปลูกฝงใหมีนิสัยรักในศิลปะแขนงนี้ 

  5. ใหความคิดอานหรือสติปญญาจากการชมหรือการแสดงละครรํา ละครเวทีเพราะ

ละครยอมมีสถานการณ นาฏกรรม หรือปรัชญาแทรกอยู ชวยในเรื่องการศึกษามนุษยและสังคมเราะ

ผูแตงละครนั้นยอมจะแทรกอะไรบางอยางไวในบทละครของตนเสมอ 
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  6. ทําใหสบายใจ 

  7. ชวยในการสรางความถนัดของผูเรียน หากมีความถนัด จริงใจ รักการแสดงอาจ

ถือเปนอาชีพได 

  8. ไดฝกหัดการประสานงานในดานตาง ๆ ทําใหไดทํางานรวมกับสังคมหมูมาก 

  9. ชวยในการสรางบุคลิกภาพใหการเคลื่อนไหวไมขัดตา ทาทางสงานาดูไมขวยเขิน

และเหนียมอายเม่ืออยูตอหนาคนมาก ๆ 

  10. การฟอนรําเปนการออกกําลังกาย ท่ีไดบริหารทุกสวนของรางกายอยางหนึ่งเปน

วิธีลดน้ําหนักและทําใหกลามเนื้อแข็งแรง 

 สุมิตร เทพวงษ (2548: 3) กลาวถึงความมุงหมายของนาฏศิลป ดังนี้ 

  1. เพ่ือเปนการปลูกฝง และสงเสริมนิสัยทางศิลปะแกผูเรียน 

  2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจยิ่งข้ึน 

  3. เพ่ือเปนการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูสืบไป 

  4. เพ่ือเปนการฝกใหรูจักทํางานรวมกับคนหมูมากไดเปนอยางดี 

  5. เพ่ือเปนการฝกใหกลาแสดงออก 

 นอกจากนี้อาภรณ มนตรีศาสตร และจาตุรงค มนตรีศาสตร ( 2527: 67 ) ไดสรุปความ           

มุงหมายของการเรียนนาฏศิลปไววา เปนการใหผูศึกษารูจักและเขาใจในศิลปะยิ่งข้ึน เพ่ือการดํารงไว

ซ่ึงสิทธิแหงความเปนเจาของเพ่ือเตือนใหมนุษยรู ซ้ึงในคุณคาแหงศิลปะของตนเองและผูอ่ืน เพ่ือ

ฝกหัดอบรมใหเกิดความรู ความชํานาญ มีความสามารถในอันท่ีจะปรับปรุงสงเสริมใหศิลปะกาวหนา

ข้ึนสูระดับสูง ควรคาแกการนิยมยกยอง ซ่ึงจะเปนทางนําใหเกิดประโยชนนานาประการ กอใหเกิด

ความรูความสามารถในทางวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถปรับปรุงแตงตัวเองใหเหมาะสมกับสภาพ

เหตุการณและทันตอความเคลื่อนไหวของโลกปจจุบัน ท้ังนี้เพ่ือความมุงหมายเปนสวนรวมคือความ

เจริญของชาติ 

 จากความมุงหมายของการเรียนนาฏศิลป สรุปไดวา วิชานาฏศิลปมุงใหผูเรียนไดรู  ซ้ึงถึง

คุณคาของศิลปะในชาติ และเพ่ือฝกหัดใหเกิดความรูความชํานาญมีความแตกฉาน สามารถชมการ

แสดงและวิพากษวิจารณไดอยางถูกตองตามหลักนาฏศิลป ซ่ึงเปนการพัฒนาเจตคติตอวิชานาฏศิลป

ใหเปนไปในทางท่ีดีข้ึนและเปนแนวทางหนึ่งในการรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติใหดํารงอยูสืบไป 

 4.3 ความสําคัญของนาฏศิลป 

 เรณู โกศินานนท (2545: 6) กลาวถึงความสําคัญของนาฏศิลปวา การฟอนรําของไทยนั้นมี

ลักษณะเฉพาะตัว และมีความเปนไทยในตนเองอยางยิ่ง จริงอยูเราไดแบบอยางมาจากนาฏศิลป

อินเดีย แตเราก็ดัดแปลงใหเขากับรสนิยมของคนไทย จึงกลายเปนศิลปะประจําชาติไมซํ้าหรือเหมือน



45 
 

ชาติอ่ืน นับไดวาเปนสมบัติอันเปนวัฒนธรรมท่ีนาภูมิใจยิ่ง นาฏศิลปไทยชนิดนี้มีความเปนไทยในเรื่อง

ตอไปนี้ 

  1. ทารําออนชอยงดงามและแสดงอารมณตามลักษณะท่ีแทจริงของคนไทยมี

ความหมายกวางขวาง 

  2. จะตองมีดนตรีประกอบดนตรีนี้จะแทรกอารมณหรือรํากับเพลงท่ีมีแตทํานองก็ได 

หรือมีเนื้อรองและใหทาไปตามเนื้อรองนั้นๆ 

  3. คํารอง หรือเนื้อรองจะตองเปนคําประพันธ สวนมากจะเปนกลอนแปด ซ่ึงจะ

นําไปรองกบเพลงชั้นเดียวหรือเพลงสองชั้นไดทุกเพลง คํารองนี้ทําใหผูสอน หรือผูรํากําหนด ทารําไป

ตามเนื้อรอง 

  4. เครื่องแตงกายละครไทย ซ่ึงผิดแผกกับเครื่องแตงกายละครของชาติอ่ืนมีแบบ 

อยางของตนโดยเฉพาะขนาดยืดหยุนไดตามสมควร เพราะการสวมจะใชกลึงดวยดายแทนท่ีจะเย็บ

สําเร็จรูป การแตงกายของละครไทยอาจจะคลายของเขมรก็เพราะไดแบบอยางจากไทยไป 

 สุมิตร เทพวงษ (2548: 2-3) กลาวถึงความสําคัญของนาฏศิลปวา ถึงแมนาฏศิลปจะเปนสวน

หนึ่งของศิลปะสาขาวิจิตรศิลปอันเปนศิลปท่ีสรางสรรค งดงาม ยึดถือเอาความงามเปนจุดมุงหมาย

สําคัญท่ีสรางข้ึน เพ่ือสนองความตองการของอารมณและจิตใจ เพ่ือใหเกิดพุทธิปญญาเปนสําคัญ โดย

วิจิตรศิลป จําแนกออกเปน 5 สาขา ไดแก 

 1. จิตรกรรม ไดแก ศิลปะในการเขียนภาพหรือระบายสี รวมท้ังงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ 

 2. ประติมากรรม ไดแก ศิลปะในการสลักรูป รวมท้ังการปนการหลอใหเกิดรูปคนหรือสัตว 

 3. สถาปตยกรรม ไดแก ศิลปะในการออกแบบกอสรางอาคารสถานท่ี ปราสาท โบสถ วิหาร 

 4. วรรณคดีหรือวรรณศิลป ไดแก ศิลปะในการประพันธ 

 5. ดุริยางค ไดแก ศิลปะการดนตรี 

 นอกจากนี้สุดใจ ทศพร (2544: 9) กลาวถึงความสําคัญของนาฏศิลปวา นาฏยศิลปเปน

ศาสตรท่ีสรางข้ึนเพ่ือตอบสนองความงามความตองการทางอารมณของมนุษย ดังนั้นคุณคาข้ันพ้ืนฐาน

ของนาฏยศิลปจึงเปน สิ่งท่ีทําใหมนุษยไดปลดปลอยอารมณความรูสึก สะเทือนใจออกมาท้ังนี้เม่ือนํา

ดนตรี และนาฏยศิลป มาเปนเครื่องมือในการสรางสรรค สิ่งใหมอันถือวามีประโยชน เชน เพลง ระบํา 

รํา นาฏยศิลปประเภทตาง ๆ แลวยังสามารถพัฒนาไปสูการแสดงเพ่ือความบันเทิง สามารถจัดเปน

เอกลักษณประจําชาติไดดวย ดังนั้นคุณคาของนาฏยศิลปจึงมิไดกําหนดท่ีการตอบสนองความตองการ

ทางอารมณของมนุษยเทานั้น มีความหมายแฝงอยูมากมาย อาทิ เปนเครื่องมือในการสรางความ

สามัคคีภายในกลุมชน ตลอดจนเปนสิ่งเชิดหนาชูตาในฐานะท่ีเปนศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ อันแสดง

ถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษท่ีสั่งสมมายาวนาน 
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 จากความสําคัญของนาฏศิลป สรุปไดวา นาฏศิลปเปนเครื่องมือบันเทิงใจสําหรับมนุษยแลว  

นาฏศิลปยังเปน การแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมท่ีดีของชาติ และมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของมนุษย

ในพิธีกรรมตางๆ ท้ังยังเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของสังคม 

 4.4 นาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป 

ท่ีมาของนาฏยศัพท 

 นาฏยศัพท เปนคําศัพทซ่ึง นายอาคม ฉายาคม ไดรับคําสั่งจาก นายธนิต อยูโพธิ์ อธิบดีกรม

ศิลปากรในสมัยนั้น ใหเขียนข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2497 ตอมา ครูอัมพร ชัชกุล ไดขออนุญาตจากนายอาคม 

สายาคม นําไปสอนนักเรียนท่ีโรงเรียนนาฏศิลป (ปจจุบันเปนวิทยาลัยนาฏศิลป) เปนนาฏยศัพทท่ีใช

กับการแสดงโขนและการละคร แตยังมีนาฏยศัพทท่ีใชเฉพาะเรียกชื่อทารําซ่ึงเปนทาแมบท เชน ใน

การรําแมบท (เพลงชมตลาด) เปนตน  

ความหมายของนาฏยศัพท 

 คําวานาฏยศัพท เปนคําสมาส ประกอบดวยคําสองคํา คือ นาฏย+ศัพท  

 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมายของคําวา นาฏยศัพท ไวในเอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู

แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551: 56) วานาฏยศัพท หมายถึง ศัพทเฉพาะทาง

นาฎศิลป  ท่ีใชเก่ียวกับการเรียกทารํา กิริยาท่ีแสดงมีสวนศีรษะใบหนาและไหล  สวนแขนและมือ  

สวนของลําตัว  สวนขาและเทา 

 ประทิน พวงสําลี (2514: 163) กลาวไววา นาฏยศัพท หมายถึง ศัพทท่ีใชเก่ียวกับทารํา 

 อรวรรณ ขมวัฒนา (2530: 61) กลาวไววา นาฏยศัพท หมายถึง ศัพทท่ีเก่ียวของกับลักษณะ

ทารําท่ีใชในการฝกหัด เพ่ือใชในการแสดงโขนและละคร 

  อาภรณ มนตรีศาสตร  และจาตุรงค มนตรีศาสตร (2527: 180) กลาวไววา นาฏยศัพท 

หมายถึง คําท่ีใชในวงการนาฏศิลปไทย สามารถสื่อความหมายกันไดทุกฝายในการแสดงตางๆ 

 อมรา กล่ําเจริญ (2535: 107) ไดอธิบายความหมายของนาฏยศัพทวา หมายถึง ศัพทเฉพาะ

ในทางนาฏศิลป เปนลักษณะของทารําไทย นาฏยศัพทท่ีใชกันเก่ียวกับทารําไทยนั้นมีมากแยกตาม

ลักษณะการใช 

 จากนิยามเหลานี้ พอจะสรุปความหมายของ นาฏยศัพทไดวา นาฏยศัพท หมายถึงศัพทท่ีใช

ในวงการนาฏศิลปไทย เปนศัพทใชเฉพาะเรียกทาทางหรือกิริยาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับนาฏศิลปไทย หรือ

การจัดการแสดงนาฏศิลปไทย เพ่ือสื่อความหมายใหเขาใจตรงกัน  

 การเรียนการสอนนาฏศิลปไทย มีความจําเปนอยางมากท่ีจะตองฝกหัดนาฏยศัพทเบื้องตน

เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการฝกหัดในชั้นสูงตอไป ดังนั้นกอนท่ีจะฝกหัดกระบวนทารํา ผูเรียนจึง               
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ตองฝกหัดนาฏศิลปไทยเบ้ืองตน ซ่ึงประกอบดวยนาฏยศัพท ดังนี้ รจนา สุนทรานนท และคํารณ                

สุนทรานนท (2556: 74) 

 การฝกหัดนาฏศิลปไทยเบ้ืองตน 

 กอนท่ีจะเรียน ผูเรียนนาฏศิลปไทย ผูเชี่ยวชาญหรือครูอาวุโสจะคัดเลือกใหฝกฝนเปนตัวพระ 

ตัวนาง ตัวยักษหรือลิง ตามหลักการคัดเลือก โดยพิจารณาจากรูปราง ใบหนา สรีระและบุคลิกของ

ผูเรียน นาฏยศัพทท่ีใชในการฝกหัดนาฏศิลปไทยเบื้องตน ไดแก 

 ทานั่งแบบพระ ปฏิบัติไดโดยการนั่งพับเพียบเขาซายใหปลายเทาซายหงายซอนใตเขาขวา ขา

ขวางอพับไวขางลําตัวดานขวาหักขอเทา นั่งตัวตรง อกผายไหลผึ่ง วางฝามือซายไวบริเวณเขาซายดึง

ปลายนิ้วมือ 

 ทานั่งแบบนาง ปฏิบัติไดโดยการนั่งพับเพียบดานขวา นั่งพับเขาซายซอนไวใตขาขวาท่ีงอพับ

ไวขางลําตัวดานขวา หักขอเทาท้ังสองโดยใหปลายเทาซายเหลื่อมไปขางหนา แลวเรียงดวยปลายเทา

ดานขวา นั่งตัวตรงอกผายไหลผึ่ง วางฝามือขวาบนหนาขาขวาแลววางฝามือซายงอแขนวางเรียง

ออกมาดานนอก เอียงศีรษะไปทางขวา 

 ทาดัดมือ  การดัดมือ เปนการฝกหัดเพ่ือดัดนิ้วมือและขอมือใหงอนโคงสวยงาม โดยการใชมือ

ขางหนึ่งรวบนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วกอยใหตั้งข้ึนแลวหักปลายนิ้วท้ัง 4 มาท่ีลําแขน หักขอมือ

เขาหาลําแขน สวนนิ้วหัวแมมือจะยื่นไปขางหนา แลวหักขอแรกของนิ้วหัวแมมือเขาหาฝามือ หากดัด

มือขางซาย ใหนั่งตั้งเขาซายปลายเทาเชิดข้ึน สวนเทาขวาใหสอดปลายเทาขวาไวใตเขาซายนั่งทรงตัว

ยืดข้ึน น้ําหนักตัวอยูท่ีกนขวา ยื่นแขนซายตึงใหขอศอกวางบนเขาซาย แลวใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วท้ัง 

4 ดานขวารวมนิ้วซายหักขอมือซายเขาหาลําตัว หนาตรงแลวเริ่มนับตามจํานวนครั้งท่ีกําหนด ทํา

เชนนี้สลับมืออีกขางหนึ่ง 

 ทาดัดแขน การดัดแขน เปนการฝกเพ่ือดัดแขนใหงอนโคงสวยงาม ดูเปนคนแขนออน วิธี

ปฏิบัติทําไดโดยนั่งชันเขาท้ัง 2 ขาง ใหสันเทาชิดกัน แบะปลายเทาออก สอดประสานนิ้วมือเขาหา

ลําตัว พลิกกลับใหฝามือท้ัง 2 หงายออกจากลําตัว แลวกดลงไปท่ีปลายเทา โดยนิ้วท้ัง 2 ไมหลุดจาก

กัน หนีบเขาท้ัง 2 ขาง เขาหากันเพ่ือบีบขอศอกท้ัง 2 ใหชิดกัน ยืดตัวข้ึน หนาตรงนับตามจํานวนครั้ง

ท่ีกําหนด 

 ทาดัดขา การดัดขาเปนการฝกเพ่ือดัดขาใหงอนโคงสวยงาม โดยปฏิบัติทากระดกเทาเชน

กระดกเทาขวา วิธีการปฏิบัติทําไดโดยนั่งคุกเขามือเทาสะเอว แลวผลักเขาขางขวาไปดานหลังแลวยก

ขาขวาพับมาหานองหักขอเทา กดสะเอวดานขวาศีรษะเอียงขวาและหากดัดขาซาย วิธีการปฏิบัติทํา

ไดโดยนั่งคุกเขามือทาวสะเอว แลวผลักเขาขางซายไปดานหลังแลวยกขาซายพับมาหานองหักขอเทา 

กดสะเอวดานซายศีรษะเอียงซาย  
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 ทาดัดลําตัว การดัดลําตัวเปนการฝกเพ่ือดัดใหหลังตรงวิธีการปฏิบัติทําไดโดยนั่งพับเพียบ 

พับแขนขางใดขางหนึ่งไปดานหลังในลักษณะคว่ําฝามือ แลวพับแขนอีกขางหนึ่งไปกลางหลังใน

ลักษณะหงายฝามือแลวใชนิ้วจับกัน ทําเชนนี้สลับกันท้ัง 2 ดาน 

 ทานั่งกระทบ การนั่งกระทบเปนการฝกกระทบจังหวะ วิธีการปฏิบัติทําไดโดยนั่งคุกเขายก

กนข้ึนแลวกระทบจังหวะโดยวางลงบนสนเทาตามจังหวะหนาทับ 

 ทาถองสะเอว การถองสะเอวเปนการฝกการยักสะเอว ลักคอและกระทบจังหวะซ่ึงทําท้ังขาง

ซายและขางขวา วิธีการปฏิบัติ ถองสะเอวดานขวาทําไดโดยนั่งคุกเขากํามือหลวม ๆ ขางลําตัว 

กระแทกขอศอกขางขวาขางลําตัวดานขวา กดสะเอวดานขวา กดไหลขวา ศีรษะเอียงซายพรอมกับยก

กนข้ึนแลวกระทบจังหวะโดยวางลงบนสนเทา โดยปฏิบัติตามจังหวะหนาทับ และหากถองสะเอว

ดานซาย ทําไดโดยนั่งคุกเขากํามือหลวม ๆ ขางลําตัว กระแทกขอศอกขางซายขางลําตัวดานซาย กด

สะเอวดานซาย กดไหลซาย ศีรษะเอียงขวา พรอมกับยกกนข้ึนแลวกระทบจังหวะโดยวางลงบน           

สนเทา โดยปฏิบัติตามจังหวะหนาทับ 

 ทาตั้งวง เปนการฝกลําแขนใหไดสวนโคงสวยงาม และเปนโครงสรางของทารํานํามาใชในลีลา

ทารําตาง ๆ ดังนั้นการตั้งวงจึงมีความสําคัญ หากตั้งวงสวยก็จะทําใหทารําตาง ๆ ไดสวยงาม การตั้ง

วงจะเรียกชื่อตามระดับของวง การตั้งวงแบงออกเปน 3 แบบดังนี้ 

 1. วงบน ปฏิบัติไดโดยนิ้วท้ัง 4 ตึงเรียงชิดติดกัน สวนนิ้วหัวแมมือหักเขาหาฝามือ ยกลําแขน

ข้ึนใหเปนวงโคง ยกแขนใดแขนหนึ่งข้ึนใหไดสวนโคง สงลําแขนออกไปขางลําตัว วงบนของตัวพระจะ

อยูระดับแงศีรษะกันวงกวาง สวนวงบนของนางจะอยูระดับหางค้ิว วงแคบกวาตัวพระ 

 2. วงกลาง ปฏิบัติไดโดยนิ้วท้ัง 4 ตึงเรียงชิดติดกัน สวนนิ้วหัวแมมือหักเขาหาฝามือ ยกลํา

แขนข้ึนใหเปนวงโคง ปลายนิ้วอยูระดับไหล 

 3. วงลาง ไดโดยนิ้วท้ัง 4 ตึงเรียงชิดติดกัน สวนนิ้วหัวแมมือหักเขาหาฝามือใหปลายนิ้วอยู

ระดับสะเอวหรือชายพก แตวงลางของพระตองกันขอศอกออกไปดานขางสะเอว สวนวงลางของนาง

ใหหนีบขอศอกเขาหาลําตัว ปลายนิ้วจะอยูระดับสะเอว 

 ทาจีบ  การจีบเปนการใชนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้มาจรดกัน ดวยการใชปลายนิ้วหัวแมมือจรดกับ

ขอแรกของนิ้วชี้ โดยนับจากปลายนิ้วลงมา สวนนิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอย กรีดตึงออกไปคลายใบพัด 

นิ้วหัวแมมือควรงอเล็กนอยพองาม การจีบจะตองหักขอมือเขาหาลําแขนเสมอ โดยหักเขาดานฝามือ 

การจีบแบงออกเปน 4 ลักษณะดังนี้ 

 1. จีบหงาย ปฏิบัติไดโดยใหนิ้วหัวแมมือหักเขาจรดขอแรกของนิ้วชี้ จากนั้นกรีดนิ้วท้ัง 3 ให

ตึงออกเปนรูปพัด หงายขอมือข้ึนแลวหักขอมือเขาหาลําแขนใหปลายจีบชี้ข้ึนขางบน 

 2. จีบคว่ํา ปฏิบัติไดโดยใหนิ้วหัวแมมือหักเขาจรดขอแรกของนิ้วชี้ จากนั้นกรีดนิ้วท้ัง 3 ใหตึง

ออกเปนรูปพัดคว่ําขอมือลง ลําแขนจะงอหรือตึงข้ึนอยูกับทารํา ใหปลายจีบชี้ลงขางลาง 
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 3. จีบตะแคง ปฏิบัติไดโดยใหนิ้วหัวแมมือหักเขาจรดขอแรกของนิ้วชี้ จากนั้นกรีดนิ้วท้ัง 3 ให

ตึงออกเปนรูปพัด หงายขอมือข้ึนแลวหักขอมือเขาหาลําแขนใหปลายจีบตะแคงเขาหาลําตัว 

 4. จีบหลัง ปฏิบัติไดโดยใหนิ้วหัวแมมือหักเขาจรดขอแรกของนิ้วชี้ จากนั้นกรีดนิ้วท้ัง 3 ใหตึง

ออกเปนรูปพัด บิดลําแขนใหเปนเกลียวสงไปทางดานหลัง 

 ทายืน เปนการฝกการยืนแบบละคร โขน ท่ีมีลักษณะแตกตางกัน ดังนี้ 

 ทายืนแบบพระ และ ยักษ ปฏิบัติไดโดยยืนตัวตรง ตึงเอว ตึงไหล เทาขวายืนรับน้ําหนัก วาง

เทาซายเหลื่อมเทาขวาเล็กนอยมือขวาเทาสะเอว มือซายแบมือ วางฝามือแตะท่ีหนาขา กดไหลและ

เอียงศีรษะดานขวาหากจะยืนอีกขางหนึ่งก็จะใชเทาซายยืนรับน้ําหนักวางเทาขวาเหลื่อมเทาซาย

เล็กนอย มือซายเทาสะเอว มือขวาแบมือ วางฝามือแตะท่ีหนาขา กดไหลและเอียงศีรษะดานซาย 

 ทายืนแบบนาง ปฏิบัติไดโดยยืนตัวตรง ตึงเอว ตึงไหล เทาขวายืนตึงเขา เทาซายเปดปลาย

เทาออกเล็กนอย ใหสนเทาซายวางชิดชวงกลางเทาขวา มือขวาจีบหงายท่ีเอว มือซายเหยียดแขนตึง 

แบมือวางฝามือแตะท่ีหนาขา กดไหลและเอียงศีรษะดานซาย 

 ยืนเหลื่อมเทา ปฏิบัติไดโดยวางเทาขวาเฉียงออกไปทางดานขวา แลวใหสันเทาขวาวางไว

กลางเทาซาย ซ่ึงยืนรับน้ําหนักอยูในลักษณะเฉียงปลายเทาไปดานซาย เปดปลายเทาขวาข้ึน 

 ทาประเทา การประเทา เปนกิริยาของเทาท่ีเชื่อมตอจากการยืนเหลื่อมเทา เชน หากยืน

เหลื่อมเทาขวาแลวจะประเทาขวา ปฏิบัติไดโดยการยกจมูกเทาขวาข้ึน ยอเขาลงแลวตบจมูกเทาขวา

ลง ในลักษณะท่ีสนเทาขวายังวางอยูกับพ้ืนพรอมกับยกเทาขวา และเชิดปลายเทาข้ึน 

 ทายกเทา การยกเทาเปนกิริยาของเทาท่ีตอจากการประเทา ลักษณะของเทาท่ียกจะแตกตาง

กันระหวางตัวพระและตัวนาง ดังนี้ 

 การยกเทาแบบพระ ตัวพระจะยกเทาโดยแบะเขาออกไปดานขาง ใหขอเทาอยูระดับครึ่งนอง

ของเทาท่ียืนอยู 

 การยกเทาแบบนาง ตัวนางจะยกขาใหปลายเทาชี้ไปขางหนา ระดับครึ่งนองของขาท่ียืนอยู 

 การกาวเทา การกาวเทา เปนกิริยาของเทาท่ีตอจากกการยกเทา การกาวเทาจะแบงออกเปน 

2 ลักษณะ คือ กาวหนากับกาวขาง ซ่ึงท้ังตัวพระและตัวนางจะมีลักษณะการกาวท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

 ทากาวหนาแบบพระ ปฏิบัติไดโดยวางสนเทาท่ีกาวใหตรงกับปลายเทาหลังท่ีวางอยูใน

ลักษณะเปดสนเทาแบะเขาและยอลง 

 ทากาวหนาแบบนาง ปฏิบัติไดโดยวางสนเทาท่ีกาวใหตรงกับปลายเทาหลังท่ีวางอยูใน

ลักษณะเปดสนเทาแตใหหนีบเขาเขาหากัน 

 ทากาวขางแบบพระ ปฏิบัติไดโดยวางสนเทาท่ีกาวไปดานขางใหอยูระดับเดียวกับปลายเทาท่ี

ยืนอยู แลวถายเทน้ําหนักตัวไปยังเทาท่ีกาว 
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 ทากาวขางแบบนาง ปฏิบัติไดโดยวางสนเทาท่ีกาวไปดานขางใหอยูกับระดับเดียวกับปลาย

เทาท่ียืนอยู หลบเขาไปตามเทาท่ีกาว แลวถายเทน้ําหนักตัวไปยังเทาท่ีกาว 

 ทาวางเทา เปนกิริยาท่ีมาจากการกาวเทา ปฏิบัติไดโดยใชจมูกเทาหลังตบไปกับพ้ืน 1ครั้ง 

แลวยกข้ึน 

 ทากระดกเทา เปนกิริยาท่ีมาจากการกระทุงเทา คือใชจมูกเทาหลังตบไปกับพ้ืน 1ครั้ง 

จากนั้นยกขาข้ึนพรอมกับดันขาท่ีกระดกไปดานหลัง แลวหนีบนองเขามา 

 ทาแตะเทา การแตะเทาปฏิบัติไดโดย วางสนเทาแลวเปดปลายเทาข้ึน จากนั้นจึงใชจมูกแตะ

ไปกับพ้ืนในระดับเดียวกับเทาท่ียืนอยูพรอมกับเปดสนเทา 

 ทาจรดเทา การจรดเทาปฏิบัติไดโดย ยกสนเทาขางใดขางหนึ่งแลวใชจมูกเทาแตะไปกับพ้ืน

ในระดับเหลื่อมเทาท่ียืนอยู 

 ทาวางเทา เปนกิริยาท่ีมาจากการกระดกเทา ปฏิบัติไดโดยวางจมูกเทาท่ีกระดกลงกับพ้ืน

ดานหลัง 

 ทาวางสนเทา เปนกิริยาท่ีมาจากการยกเทา ปฏิบัติไดโดยวางสนเทาท่ียกลงกับพ้ืนดานหนาท่ี

ยืนรับน้ําหนักอยู 

 ทาขยั่นเทา เปนกิริยาท่ีมาจากการกาวหนา ปฏิบัติไดโดยยกจมูกเทาหลังแลววางจมูกเทาหลัง 

พรอมกับยกเทาหนาแลวกาวหนาวางเต็มเทา ปฏิบัติเชนนี้ซํ้า ๆ กัน ถาไมเคลื่อนท่ีก็เรียกวา “ขยั่นเทา

อยูกับท่ี” แตหากเคลื่อนท่ีก็เรียกวา “ขยั่นเทาเคลื่อนท่ี” และหากขยั้นเทาดานขางในแนวตรงก็

เรียกวา “ขยั่นเรียงเทา” 

 จากนาฏยศัพทตางๆ เหลานี้ นับเปนพ้ืนฐานท่ีเปนผลทําใหมีทาทางตางๆ เกิดข้ึนในวงการ

นาฏศิลปไทย เรียกวา “การตีบท การรําบท ภาษาทา ภาษาทานาฏศิลป” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ

นาฏศิลปไทยซ่ึงมีความสําคัญตอ การแสดงอันเปนสวนหนึ่งท่ีมีความเก่ียวของจากนาฏยศัพท และ

การเลียนแบบธรรมชาติ นํามาปรุงแตงทําใหเกิดความหมายตอบทบาทท่ีแสดง ตลอดจนเปนสื่อทําให

เกิดความเขาใจระหวางผูชมและผูแสดงมากข้ึน   

 ความหมายของการรําตีบท ภาษาทา ภาษาทานาฏศิลป 

    ธนิต อยูโพธิ์ (2516: 150) ไดใหความหมายของภาษาทานาฏศิลปเปนทารําท่ีมนุษยไดปรุง

แตงจากลีลาธรรมชาติใหสวยสดงดงามโดยมีดนตรีเปนองคประกอบเรียกวา ภาษาทานาฏศิลป ซ่ึง

เปนศิลปะของการเยื้องกรายรายรําท่ีมนุษยไดประดิษฐข้ึนมาจากการเดินของตัวละคร ซ่ึงเปนกิริยา

ปกติวิสัยของมนุษย การสื่อความหมายแทนคําพูด อารมณความรู สึกจะแสดงออกเปนทาทาง

นาฏศิลปไดท้ังสิ้น และประกอบกับการขับรองการบรรเลงดนตรี และการเยื้องกรายของตัวละครก็จะ

มีศิลปะงดงามตามหลักนาฏศิลปมากยิ่งข้ึน 
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 เรณู โกศินานนท (2544: 51) กลาวไววา ภาษาทานาฏศิลป หมายถึง ทาทางของนาฏศิลปท่ี

มีกําเนิดมาจากทาธรรมชาติเปนพ้ืนฐาน ตอมาจึงไดพัฒนารูปแบบหรือประดิษฐทาข้ึนมาเพ่ือเปนการ

สื่อความหมายโดยเฉพาะ 

 รจนา สุนทรานนท และคํารณ สุนทรานนท (2556: 78) กลาวไววา ภาษาทารํา ภาษาทารํา

เปนการใชลีลาทารําเพ่ือสื่อความหมายแทนคําพูด ภาษาทารําแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

 1. ภาษาทารําท่ีเลียนแบบหรืออิริยาบถของมนุษย เปนทารําท่ีเลียนแบบอิริยาบถท่ีเปน

ธรรมชาติของมนุษย แตหากนํามาใชในการประดิษฐทารําก็จะใชกระบวนทารําแบบนาฏศิลปไทย 

ไดแก 

 ทาตัวเรา ตามจารีตของนาฏศิลปไทยไดกําหนดใหใชมือซายจีบเขาอก 

 ทาทาน ปฏิบัติไดโดยทําทาไวมือ โดยนิ้วท้ัง 5 เรียงชิดติดกันแลวเดาะขอมือระดับหนา 

 ทาเธอ ปฏิบัติไดโดยชี้นิ้วไปหาบุคคลท่ีสนทนาดวย 

 ทาท่ีนี่ ปฏิบัติไดโดยใชนิ้ว ชี้ลงดานหนา 

 ทาทาท่ีโนน ปฏิบัติไดโดยใชนิ้วชี้ ชี้ไปดานหนาสายตามองตาม 

 ทาปฏิเสธ ปฏิบัติไดโดยใหใชมือใดมือหนึ่งตั้งวงระดับหนา แลวหันฝามือออก สั่นขอมือ

เล็กนอย 

 ทาตาย ปฏิบัติไดโดยยกปลายมือท้ัง 2 ระดับอกแลวผายมือออกจากกัน 

 ทารวมกัน ปฏิบัติไดโดยคว่ํามือกดปลายมือท้ัง 2 แลวนํามารวมในลักษณะซอนมือ 

 ทาปกปอง ปฏิบัติไดโดยมือท้ังสองจีบตะแคงเขาหาตัว แลวมวนมือออกไปตั้งวงบน 

 

 2. ภาษาทารําท่ีสื่ออารมณความรูสึก 

 การแสดงอารมณและความรูสึกเปนลักษณะการเคลื่อนไหวรางกายเพ่ือบงบอกอารมณ

ความรูสึกท่ีมีลีลาทาทางเฉพาะ ไดแก 

 ทายิ้ม ปฏิบัติไดโดยใชมือซายกรีดนิ้วแลวจีบมาไวระดับปาก 

 ทารองไห ปฏิบัติไดโดยใชมือซายแตะท่ีหนาผาก มือขวาจีบท่ีพก กมหนากับพรอมกับสะดุง

ตัวเล็กนอย เหมือนกับกําลังสะอีกสะอ้ืน จากนั้นใชนิ้วชี้แตะท่ีตาท้ังสองขาง ในลักษณะเช็ดน้ําตา 

 ทาโกรธ ปฏิบัติไดโดยตั้งขอมือข้ึน ใชนิ้วชี้ฟาดตวัดลงแลวเก็บนิ้วเขาหาฝามือ หรือใชฝามือ

ซายถูบริเวณคางใตใบหูซาย ถูไปถูมาแลวกระซากลง 

 ทารัก ปฏิบัติไดโดยการประสานลําแขน ใชฝามือท้ังสองขางวางทาบบริเวณฐานไหล หรือ

บริเวณอก 

 ทาอาย ปฏิบัติไดโดยใชฝามือซายแนบขางแกมดานซายแลวหลบสายตา 
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 ทากลัว ปฏิบัติไดโดย ใชมือท้ัง  2 กรีดนิ้วประสานกันระดับอก แลวสั่นขอมือเล็กนอย 

ใบหนาแสดงอารมณหวาดกลัว  

 สุมิตร เทพวงษ (2548: 206) กลาวไววา การรําตีบท ภาษาทา ภาษาทานาฏศิลป คือ การ

แสดงทาทางแทนคําพูดใหมีความหมายรวมท้ังแสดงอารมณดวย 

 นอกจากนี้ ภาษาทานาฏศิลปยังแสดงอารมณความรูสึกได เชน ความเศรา การรองไห ดีใจ 

โกรธ ก็สามารถแสดงออกมาดวยสีหนาทาทางในลักษณะภาษาทานาฏศิลปได ซ่ึงสิ่งท่ีแสดงออกมา 

เราเรียกวา ภาษาทานาฏศิลปท้ังสิ้น ในทางศิลปะนาฏกรรม จําเปนตองมุงใหเตนและรําใหงดงามสงา 

ท่ีเรียกกันวา “สุนทรียรส” อีกดวย ซ่ึงเปนการประดิษฐโดยอาศัยหลักความงามของศิลปะ เปนการสง

ภาษาโดยเฉพาะของมันอยางท่ีเรียกวา นาฏยภาษา หรือภาษาทานาฏศิลป หรือ Dance Language 

ทุกทาจึงมีความหมายแสดงออกมาเปนคําพูดแตเปนคําพูดท่ีพูดดวย มือ เทา แขน ขา ลําตัว ลําคอ ใบ

หนา และศีรษะ ดวยเหตุนี้การดูโขนจึงตองดูท่ีทาเตน เพราะทาเตน/รํานั้นเปนคําพูดของโขน อันเปน

นาฏยศัพทหรือภาษาทานาฏศิลปของการแสดงศิลปะแขนงนี้  

 จากความหมายดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา ภาษาทานาฏศิลป เปนภาษาท่ีสื่อความหมาย

ใหผูอ่ืนเขาใจดวยการแสดงสีหนาทาทางแทนคําพูด ซ่ึงเลียนแบบมาจากทาธรรมชาติ 

 สุมิตร เทพวงษ (2548: 222) ไดกลาวถึงหลักสําคัญของการแสดงภาษาทานาฏศิลปไววา 

ตองคํานึงถึงความสวยงามและสื่อความหมายใหเดนชัด อยาทําเหลื่อมกับคําพูด พยายามเลี่ยงทาซํ้า 

ทาวรรคติดๆ กัน อยาทํามือซํ้าเพียงขางเดียว ใหตัดทายอยออก การออกทา ควรคํานึงถึงบุคลิกของ

ตัวละครและคํานึงถึงการเอียงศีรษะดวย  

 สรุปไดวา นาฏยศัพทและภาษาทานาฏศิลป เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูท่ีเรียนนาฏศิลปไทย 

เนื่องจากผูเรียนจะตองใชนาฏยศัพท ภาษาทา และภาษานาฏศิลปมาใชในการรําเพ่ือสื่อความหมาย 

การเคล่ือนไหวรางกาย 

 การเคลื่อนไหวรางกายเปนกระบวนการพัฒนาทางสติปญญาของมนุษยท่ีรับสิ่งเราเขามาทาง

ประสาทสัมผัสท้ัง 5 แลวบันทึกเปนระยะสั้น ๆ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความใสใจของแตละคน ซ่ึงตองใช

เทคนิคในการทําซํ้าหลาย ๆ ครั้งจนเกิดความจําและเรียกขอมูลกลับได 

 การวิเคราะหพฤติกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย มีดังนี้ รจนา สุนทรานนท และคํารณ                   

สุนทรานนท (2556: 71-73) 

 1. การเคลื่อนไหวรางกายภายใตอารมณภาวะทางจิตใจ 

 2. การเคลื่อนไหวรางกายประกอบการแสดงตามเอกลักษณเฉพาะของวัฒนธรรมในแตละ

ทองถ่ิน 

 3. การเคลื่อนไหวรางกายตามบริบทของสังคม 
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 4. การเคลื่อนไหวรางกายเพ่ือการสื่อความหมาย ตามการตีความท่ีกําหนดข้ึนในแตละ

วัฒนธรรม 

 5. การเคลื่อนไหวรางกายตามประสบการณท่ีพบเห็น 

 การเคลื่อนไหวรางกายอยูกับท่ี (Non – Locomotor Movement) และการเคลื่อนไหว

รางกายในลักษณะการเคลื่อนท่ี (Locomotor Movement)  (ศิริมงคล นาฏยกุล, 2551: 92-97) 

 การเคลื่อนไหวรางกายในทางนาฏยศิลป เปนการเคลื่อนไหวรางกายท่ีมีพ้ืนฐานมาจาก การ

เคลื่อนท่ีของมนุษย โดยผูท่ีศึกษาศิลปะการแสดงดานนาฏยศิลปจะตองทําความเขาใจ หลักพ้ืนฐาน

การเคลื่อนไหวรางกายท่ีแสดงใหเห็นถึงกิริยาทาทางในลักษณะตาง ๆ ในขณะรายรําหรือเตนรําแบง

ทาทางการเคลื่อนไหวรางกายออกได 2 ลักษณะดังนี้ 

 1. การเคลื่อนไหวรางกายอยูกับท่ี (Non – Locomotor Movement) 

 เปนการใชสวนตาง ๆ ของรางกายเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ พ้ืนท่ีโดยปราศจากการเคลื่อนยาย

ตําแหนงตัวจากการเคลื่อนท่ีของเทา การเคลื่อนไหวลักษณะนี้จะเคลื่อนไหวเฉพาะอวัยวะสวนใดสวน

หนึ่งของรางกายเทานั้น ไดแก แขน ขา ลําตัว โดยการแบงการเคลื่อนไหวอยูกับท่ีไดดังนี้ 

  1.1 การยืดตัวหรือเหยียดรางกาย เปนการยืดกลามเนื้อไปอยูในทิศทางตาง ๆ โดย

การยืดนั้นสามารถยืดไดดวย แขน ลําตัว หรือคอ โดยไมมีการเคลื่อนออกจากตําแหนงเดิม 

  1.2 การกมและเงย เปนการทําใหรางการสวนใดสวนหนึ่งโคงงอโยทําใหรางกาย

สวนบนเขามาใกลรางกายสวนลางใหมากท่ีสุด ในขณะท่ีการเงยตัวเปนการเคลื่อนไหวรางกายทอน

ลําตัวอีกลักษณะหนึ่ง ในทิศทางตรงขามกับการกมตัวท่ีปรากฏเสมอ ในการเคลื่อนไหวรางกายในทาง

นาฏยศิลป 

  1.3 การบิดหรือหัน เปนการบิดหรือหันชวงลําตัว ศีรษะ แขน หรือ ขา ไปในทิศทาง

ดานขางหันออกดานนอก หรือหันเขาดานในของลําตัว เปนการเคลื่อนไหวของอวัยวะในสวนท่ีเรียกวา 

“ระยางค” ภายใตการเคลื่อนไหวรางกายในรูปแบบโลโคมอเตอร 

  1.4 การเหวี่ยงหรือการแกวง เปนการเคลื่อนไหวรางกายสวนใดสวนหนึ่งในลักษณะ

การโยนแรงเหวี่ยงหนีจากจุดกลางของรางกาย เชน การเหวี่ยง แขน ขา หรือศีรษะ เปนตน 

  1.5 การเขยง เปนการเคลื่อนไหวรางกายในลักษณะยกขอเทาสูงข้ึนจากระดับพ้ืน

ปกติเล็กนอย ซ่ึงในทางนาฏยศิลป การเขยงเปนการปฏิบัติทาท่ีทําใหการเคลื่อนไหวแลดูเบามากข้ึน 

และพบเห็นการเขยงขอเทาบอยครั้งในศิลปะการแสดงนาฏยศิลปตะวันออกและตะวันตกหลาย ๆ 

สกุล 

  1.6 การหมุนตัว เปนลักษณะการเคลื่อนไหวรางกายท่ีตองการความแข็งแรงในการ

ควบคุมลําตัวใหสามารถปฏิบัติทาในขณะหมุนตัวใหครบรอบ ซ่ึงการหมุนตัวทางดานนาฏยศิลปมีอยู
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หลายลักษณะ เชน การหมุนครึ่งรอบ การหมุนตัวรอบหนึ่งหรือมากกวา การหมุนตัวเขาหรือออก จาก

จุดศูนยกลางของลําตัว เปนตน 

  1.7 การจัดวางทาทางของรางกายในแตละสวน โดยปกติการเคลื่อนไหวรางกายของ

มนุษยจะแสดงออกทีละสวน เชน การเคลื่อนไหวศีรษะ หรือการเคลื่อนไหวแขนเพียงอยางเดียว              

ไมเก่ียวของกับการถายเทน้ําหนักตัวไปสวนอ่ืน ๆ ของรางกาย การจัดวางรางกายในหลาย ๆ สวนท่ี

เกิดโดยพรอมเพรียงกันจะกอใหเกิดการสื่อความหมายและเรื่องราวท่ีนาฏยศิลปนตองการนําเสนอให

ผูชมทราบ 

  1.8 ความนิ่ง การแสดงทาทางใหอยูในลักษณะทานิ่ง เปนการแสดงท่ีมีเจตนาให

เกิดข้ึนดวยการควบคุมกลามเนื้ออยางม่ันคง แข็งแรง ใหรางกายหยุดนิ่งอยู ณ จุดใดจุดหนึ่งชั่วขณะ 

แตยังคงรักษาความรูสึก ของการไหลเวียนพลังงานภายในรางกายอยูตลอดเวลา สภาวะของความนิ่ง 

อาจมีความหมายท่ีแสดงใหเห็นถึงภาวะสูงสุดชวงใดชวงหนึ่งของการแสดง เชน การสะบัดหนาแลว

หยุดนิ่งในศิลปะการแสดงง้ิว หรือ ภาวะของความนิ่งมักจะถูกใชตอนจบของการเตน ณ ชวงขณะนั้น

ไดจบสิ้นลงแลว 

  1.9 การลมตั วลงสู พ้ืน  เปนการแสดงท าทาง ท่ีสํ า คัญอีกลักษณะหนึ่ ง ใน

ศิลปะการแสดงทางนาฏยศิลป ท่ีนาฏยศิลปนตองไดรับการฝกฝนเปนอยางดี เพ่ือกอใหเกิดความ

ชํานาญและชวยปองกันการบาดเจ็บ อันเกิดจากการหกลมในขณะฝกซอมหรือแสดง 

 2. การเคลื่อนไหวรางกายในลักษณะเคลื่อนท่ี (Locomotor Movement) เม่ือเราตองการ

เคลื่อนไหวรางกายในลักษณะของการโยกยายตําแหนง จากท่ีหนึ่งไปสูอีกท่ีหนึ่ง สามารถจําแนกการ

เคลื่อนไหวดังนี้ 

  2.1 การเดินและวิ่ง เปนลักษณะของการเคลื่อนท่ีพ้ืนฐาน โดยการกาวทุกครั้งจะมี

ความสัมพันธกับจังหวะ การกาวและการยุบ - ยืด ของขอตอตางๆ ภายในรางกาย รวมถึงการรักษา

ความสมดุลของรางกาย เพ่ือการกาวเดินดูราบเรียบสมํ่าเสมอและดูเปนธรรมชาติมากท่ีสุด 

  2.2 กระโดด การปฏิบัติในลักษณะยกตัวลอย จะมีความสัมพันธกับการยกตัวข้ึนจาก

พ้ืนดวยการกระโดด ซ่ึงโดยปกติมนุษยทุกคนจะมีข้ันตอนของการเคลื่อนไหวรางกายประกอบกัน 3 

ลักษณะ ในขณะปฏิบัติทากระโดดประกอบดวย ทาเตรียมพรอม ทาท่ีแสดงออกในขณะยืดตัว หรือ

ลอยตัวอยูในอากาศและการจัดทาทางเม่ือกลับสูพ้ืนหองในระดับปกติ การกระโดดลอยตัวข้ึนจากพ้ืน 

  2.3 การคลาน เปนการเคลื่อนไหวรางกายลักษณะเคลื่อนท่ี ท่ีผูแสดงจะมีการถายเท

น้ําหนักตัวไปยังตําแหนงตาง ๆ ของรางกาย 4 สวน คือ มือ ทอนแขน ขา และเขา โดยใชลําตัวอยูใน

ลักษณะราบต่ําอยูกับพ้ืนเวที การคลานสื่อความหมายทางการละครไดหลายอยางเชน การแบงชนชั้น

หรือฐานะของตัวละคร การคลานสามารถมีไดหลายรูปแบบดวยกัน แตละรูปแบบนั้นสามารถใชไดใน

โอกาสและสถานท่ีท่ีแตกตางกัน  
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  2.4 การกลิ้ง เปนการเคลื่อนท่ีในลักษณะของการถายเทน้ําหนักตัวเคลื่อนท่ีบนพ้ืน

อยางตอเนื่อง โดยใชชวงสวนลําตัวเปนสวนรับน้ําหนัก เปนการเคลื่อนท่ีจากตําแหนงหนึ่งไปสูอีก

ตําแหนงหนึ่ง โดยสามารถควบคุมการปฏิบัติทาในจังหวะรวดเร็วหรือเชื่องชา 

  2.5 การพุงทะยาน เปนการเคลื่อนท่ีในทิศทางตาง ๆ อยางรวดเร็วและรุนแรง ซ่ึง

เกิดข้ึนจากการผลักดันกําลัง โดยเนนไปท่ีรางกายสวนขาควบคูกับการกระโดด 

 4.5 นาฏยประดิษฐ 

 ไดมีผูใหความหมายของคําวา นาฏยประดิษฐ ไวดังนี้ 

 ธรากร จันทนะสาโร (2555: บทคัดยอ) นาฏยประดิษฐ เปนกระบวนการทางความคิดอยาง

หนึ่ง ท่ีนาฏยศิลปน หรือนักนาฏยประดิษฐใชในการกําหนดหรือสรางสรรคการแสดงข้ึนใหม มี

ข้ันตอน การวางแผน การฝกซอม การขัดเกลา เปนตน เปนองคประกอบสําคัญ เหนือสิ่งอ่ืนใด 

“ความคิดท่ีสรางสรรค” ถือเปน สิ่งจําเปนตองานนาฏยศิลป ในโลกยุคปจจุบัน  

 พีระพงศ เสนไสย (2546: 2) ไดใหคํานิยามเก่ียวกับ “นาฏยประดิษฐ” ไววา “Chorea” เปน

คําท่ีปรากฏในภาษาละติน ซ่ึงหมายถึงการประดิษฐทาทาง แตชาวกรีกใหความหมายวา “Dance in 

a ring” คือ การรําเปนวง  “Choreograph” การจัดการทางสรีระรางกายใหเกิดเปนระบํา โดย

กระบวนการเรียงรอยทาทางอยางเปนระบบ โดยมีเจตนารมณและวัตถุประสงคชัดเจน  ทําอยางไร

คนชมการแสดงจึงจะติดตามการแสดงโดยไมเกิดอาการเบื่อ เซ็ง หรือทรมาน เปนคําถามท่ีนักคิด นัก

ออกแบบ และนักสรางสรรคงานจําเปนตองไตรตรองพิจารณา กอนจะดําเนินการถายทอด 

ศิลปะการแสดงของตนเองใหคนชมท้ังหลายเขาใจ และชื่นชม ในผลงาน หรือแมแตถูกอกถูกใจ ติดตา

ตองใจ จดจํานานเทานาน นี่คือท่ีมาของคนคนหนึ่ง ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอความงามทางนาฏยศิลป 

นั่นคือ นักออกแบบทาทาง หรือผูประดิษฐทาทางเตนรํา หรือนักนาฏยประดิษฐ 

 สวภา เวชสุรักษ (2547: 1) กระบวนการสรางสรรคท่ีนาฏยศิลปนทําใหเกิดความเจริญแก

วงการนาฏยศิลปคือ นาฏยประดิษฐ (Choreography) ท่ีนาฏยศิลปนสรางสรรคความแปลกใหม ให

เกิดข้ึนในนาฏยจารีตของตน จนเม่ือผลงานใหมนั้นงดงาม เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และรักษา     

สืบทอดไว 

 จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปไดวา นาฏยประดิษฐ หมายถึง การคิด ออกแบบ สรางสรรค

แนวคิดทําใหเกิดเปนผลงานนาฏศิลปข้ึนมาในรูปแบบใหม หรือปรับปรุงผลงานในอดีตอยางเปนระบบ 

สามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจน โดยออกแบบใหสอดคลองสัมพันธกับจังหวะ ทํานอง บทเพลง 

บทรอง ลีลาความสวยงาม 

การประดิษฐนาฏศิลปไทย 

 การสรางสรรคงานดานนาฏศิลปไทย ของ ครูเฉลย ศุขะวณิช (ไพโรจน ทองคําสุก 2548: 

221) นับเปนการออกแบบกระบวนทารํา ทิศทางการเคลื่อนไหว การแยกกลุมและการจับกลุม โดยให
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เปนไปตามจินตนาการของผูออกแบบ การสรางสรรคของไทย มีจารีตปฏิบัติกันมาเปนเวลาชานาน ซ่ึง

มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ ทารํา การแปรแถว การตั้งซุม 

 1. ทารํา รูปแบบการแสดงนาฏศิลปไทย อาจแบงทารําออกไดเปน 3 แบบ ดังนี้ 

  ทาระบํา กระบวนทาท่ีมีความหมายกวางๆ นับเปนสัญลักษณเฉพาะ ผูชมพอเขาใจ

ความหมายตามบทรอง  

  ทาละคร รูปแบบของทาละครเปนทารําท่ีกําหนดใหมีความหมายเฉพาะ อาจแบงได

เปน 3 ประเภทคือ 

    ทาแสดงอารมณ เชน โกรธ เศรา รัก เปนตน 

    ทาแสดงกิริยา เชน ทาเดินไป-มา ทายิงธนู ทาชวยเหลือ เปนตน 

    ทาแสดงปรากฏการณธรรมชาติ เชน ทาลมพัด ทาดอกไมบาน ทาฝนตก 

     เปนตน 

  ทาละครนี้ หรือท่ีบรรดานาฏศิลปเรียกวาการตีบท ผูท่ีจะปฏิบัติไดงดงามตองมี

ประสบการณสูงพอสมควร 

   ทาเตน การแสดงนาฏศิลปไทย อาจดูเดนจากการใชมือรายรําทาทางตางๆ 

แตในความเปนจริงนาฏศิลปไทยมีทาเตนอยูมาก และมีการเคลื่อนไหวของขา และเทา ซ่ึงใชโดยท่ัวไป 

และกําหนดเปนทาเฉพาะในบางครั้ง   

 2. การแปรแถว 

 นาฏศิลปไทยมีรูปแบบการแปรแถวท่ีหลากหลาย และชัดเจน สอดคลองกับกระบวนทารํา 

การแปรแถวของนาฏศิลปไทย มีดังนี้ แถวปากพนัง แถวหนากระดาน แถวตอนเดี่ยว แถวตอนคู แถว

เฉียง วงกลมชั้นเดียว วงกลมสองชั้น นอกจากนี้ยังมีการแปรแถวแบบผสมผสาน เชน แถวตอนเดี่ยว

และแถวเฉียง แถวหนากระดานและแถวตอนเดี่ยวเปนตน 

 สําหรับการแปรขบวนเคลื่อนไหว มีลักษณะดังนี้ การสลับเดินถอยหนาถอยหลัง การเดินตาม

กัน การเดินสวนกัน การเดินเขาออก การเดินสลับกัน เปนตน 

 3. การตั้งซุม 

 การแสดงนาฏศิลปไทยมีการตั้งซุมท้ังในระหวางการแสดง และจบการแสดง นิยมจัดใหผู

แสดงจับกลุมเปนซุมรูปสามเหลี่ยม โดยทําทาใหสองขางของแกนกลาง เขาหาหรือออกจากกัน   

 นอกจากนี้ สุรพล วิรุฬหรักษ (2543: 233-238) ยังไดกลาวถึงการประดิษฐนาฏศิลปไทยไววา  

การสรางสรรคผลงานทางนาฏศิลป หรือการประดิษฐระบําข้ึนมา 1 ชุด จะตองมีองคประกอบอ่ืนๆ 

เปนข้ันตอน เพ่ือจะกําหนดขอบเขตในการสรางผลงานทางนาฏศิลปข้ึนมา ซ่ึงการประดิษฐนาฏศิลป

ไทยนั้นมีรูปแบบท่ีสําคัญอยู 3 ประการ คือ ทารํา การแปรแถว และการจัดซุม 
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 1. ทารํา ซ่ึงเปนการทําทารํา ในลักษณะของการสื่อความหมายตามคํารอง หรือตามทํานอง

เพลง โดยทารําสามารถกําหนดความหมายเฉพาะ เชน ทาแสดงอารมณ รัก โกรธ เศรา ทาแสดงกิริยา 

ไดแก ทายิงธนู ทาเคียงคู ทาชวยเหลือ ทาแสดงปรากฏการณธรรมชาติ ไดแก ลมพัด ดอกไมบาน 

 2. การแปรแถว ซ่ึงถือวาเปนเรื่องจําเปนของการประดิษฐระบําข้ึนมา เพ่ือใหการแสดงนั้นดู

แลวไมเกิดความเบื่อหนายเกินไป จากการรายรําของนักแสดงท่ีจะตองรําอยูกับท่ี การแปรแถวยังเพ่ิม

ความนาสนใจใหกับการแสดง เพ่ือใหเกิดการเคลื่อนไหวของนักแสดงดวย ในการประดิษฐทารําของ

นาฏศิลปไทย จะมีการแปรแถวในลักษณะของรูปทรงเรขาคณิตท่ีไมสลับซับซอนมากนัก เชน แถว

หนากระดานขนาน แถวหนากระดานทแยงมุม แถวตอนเดี่ยว แถวตอนคู แถวปากพนัง (รูปตัว v คว่ํา

หรือหงาย) รูปวงกลมชั้นเดียว หรือวงกลมซอนกัน เปนตน 

 3. การจัดซุม ถือวาเปนความชาญฉลาดของปรมาจารยทางนาฏศิลปไทยในการคิดรูปแบบ

การจัดซุม หรือกลุมของนักแสดงท่ีมีจํานวนมาก ใหอยูในทานิ่งท่ีมีความสวยงาม และยังสามารถสื่อ

ความหมายของเนื้อรองตามคํารองได โดยการออกแบบตั้งซุม โดยมากจะคํานึงถึงความสมดุลของ

รูปทรง และจํานวนนักแสดงในการแสดงแตละชุด 

 นอกจากนี้ยังมีองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเสริมสรางใหผลงานนั้นนาสนใจยิ่งข้ึน ไดแก ลักษณะของ

เครื่องแตงกาย ดนตรีและเพลงท่ีใช ฉาก แสง เปนตน 

 เครื่องแตงกาย เปนเครื่องแตงกายท่ีใชสําหรับการแสดง เพ่ือความสวยงาม และยังบงบอกถึง

บุคลิกลักษณะของตัวละคร ซ่ึงประกอบดวย ศิราภรณ หรือเครื่องประดับศีรษะ พัตราภรณ หรือ

เสื้อผาเครื่องนุงหม และถนิมพิมพาภรณ หรือเครื่องประดับ รวมถึงการแตงหนาทําผม ซ่ึงเครื่องแตง

กายท่ีสวมใสสําหรับการประดิษฐนาฏศิลปข้ึนมาสัก 1 ชุดนั้น ตองคํานึงและสอดคลองกับแนวคิดของ

การแสดงชุดนั้น ท่ีมาของเครื่องแตงกาย สีสันรวมรูปแบบการแสดงของชุดนั้นเพ่ือใหเกิดความ

สวยงามและเหมาะสม 

 ดนตรีและเพลง ซ่ึงนํามาใชประกอบการประดิษฐการแสดง ในการสรางสรรคผลงานข้ึนมา

นั้นสามารถสรางสรรคได 2 วิธีใหญๆ คือ การใชเพลงเกา และการแตงเพลงข้ึนมาใหมซ่ึงการใชเพลง

เกาท่ีมีอยูแลวนั้น มาสรางสรรคประดิษฐนาฏศิลปข้ึนมา จะเปนท่ีนิยมเพราะเปนความสะดวกสําหรับ

ผูสรางสรรคผลงาน ท่ีจะหาเพลงใหเหมาะสมกับผลงานของตนเอง ซ่ึงการนําเพลงท่ีมีอยูนั้น อาจมี

วิธีการนํามาใชท่ีแตกตางกันออกไป เชน   

  1. การนําเพลงท้ังเพลงมาใช 

  2. การนําบางสวนของเพลงหรือหลายเพลงมาใช 

  3. การตัดตอเพลงจากเพลงเดียวกัน หรือหลายเพลง 

 กับอีกวิธีหนึ่งหรือการแตงเพลงใหม ซ่ึงเปนวิธีท่ีคอนขางยากเพราะผูสรางสรรคตองอาศัยนัก

ประพันธเพลงหรือนักดนตรี โดยจะตองกําหนดแนวคิด รูปแบบของผลงานใหนักดนตรีทราบและ
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เขาใจอยางถองแท ซ่ึงวิธีจะประสบความสําเร็จไดตองข้ึนอยูท้ังสองฝายท่ีสามารถสื่อสารกันอยาง

เขาใจเปนอยางดี 

 ฉาก การออกแบบฉากสําหรับผลงานสรางสรรคในบางครั้งถือวาไมใชเรื่องจําเปนสําหรับผู

สรางสรรค เพราะผลงานท่ีตองการโดยมากจะเปนทารํา และดนตรีมากกวาใหความสําคัญในเรื่องของ

ฉาก แตผลงานสรางสรรคบางชุด ตองใชฉากเปนองคประกอบหนึ่งสําหรับการแสดง โดยอาจเปนสวน

ของอุปกรณประกอบการแสดง (Prop) ก็ได 

 แสง สําหรับผลงานสรางสรรคท่ีตองอาศัยเวที หรือโรงละคร ในการนําเสนอผลงานนั้น แสง 

ก็ถือเปนสิ่งสําคัญ และเปนองคประกอบอยางหนึ่ง แทนท่ีจะใชเพียงแตแสงสวางเทานั้น การออกแบบ

แสงยังเพ่ิมความนาสนใจใหกับการแสดงไดอีกดวย 

 โดยนาฏยประดิษฐนั้น ศิลปนหรือนักนาฏยประดิษฐท่ีเปนผูสรางสรรคผลงานควรคํานึงถึง

การกําหนดรูปแบบของนาฏยศิลปชุดใหมๆท่ีจะเกิดข้ึนมา ซ่ึงการกําหนดรูปแบบของนาฏยศิลปมี

หลากหลายแนวทาง ซ่ึง สุรพล วิรุฬหรักษ (2547: 231-233) ไดกําหนดแนวทางไว 4 แนวทาง ดังนี้ 

 1. การกําหนดใหอยูในหนึ่งนาฏยจารีต นักนาฏประดิษฐโดยท่ัวไปนิยมสรางสรรคผลงานใน

แนวนี้ เพราะเปนแนวท่ีทําไดงาย เพราะมีกฎเกณฑหรือขอกําหนดในลักษณะของไวยากรณ หรือ 

ฉันทลักษณทางนาฏยศิลปใหหยิบใชในการสรางสรรคไดอยางเปนระบบระเบียบ 

 2. กําหนดใหเปนการผสมหลายนาฏยจารีต นักนาฏประดิษฐท่ีมุงแหวกแนวออกไปจากจารีต

เดิม โดยการนําเอานาฏยจารีตตั้งแตสองชนิดข้ึนไปมาผสมกันใหเกิดเปนพันธุผสม คลายการผสมพันธุ

กลวยไม ตัวอยางเชน การผสมการรําไทยกับบัลเลต การรําไทยกับคอนเทมเพอรารีดานซ การฟอน

อีสานกับการรําของญี่ปุน เปนตน 

 3. กําหนดใหประยุกตจากนาฏยจารีตเดิม การคิดสรางสรรคในลักษณะนี้ มักอาศัยเพียง

เอกลักษณ หรือลักษณะเดน เชน โครงสราง หรือทาทาง หรือเทคนิคบางอยางมาเปนหลักนอกนั้นนัก

นาฏประดิษฐก็พยายามบุกเบิก แสวงหาทาทางใหมๆมาใชในการออกแบบ การคิดสรางสรรคใน

ลักษณะนี้แมจะมีการนําทาใหมๆเขามาใช แตนักนาฏยประดิษฐก็จะปรับใหดูกลมกลืนกับนาฏยจารีต

เดิม เพ่ือความมีเอกภาพ โดยท่ีผลงานใหมมีความตอเนื่องกับอดีต 

 4. กําหนดใหอยูนอกจารีตเดิม นักนาฏยประดิษฐในปจจุบันไดพยายามคนควาหารูปแบบ

นาฏยศิลปใหมๆท่ีจะสะทอนวิถีชีวิตของมนุษยในปจจุบัน โดยไมเอาอดีตมาปะปน เพราะเห็นวาการ

นําปจจัยตางๆ เชน ดนตรี และทารําของนาฏยจารีตใดก็ตามซ่ึงเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของอดีตมา

ใช ผลงานก็อาจไมสะทอนความเปนศิลปะปจจุบันไดดีพอ 

 สรุปไดวา นาฏยประดิษฐ เปนกระบวนการทางความคิดอยางหนึ่ง ท่ีนาฏยศิลปน หรือนัก               

นาฏยประดิษฐใชในการกําหนดหรือสรางสรรคการแสดงข้ึนใหมมีข้ันตอน การวางแผน การฝกซอม 

การขัดเกลา เปนตน เปนองคประกอบสําคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด “ความคิดท่ีสรางสรรค” ถือเปนสิ่งจําเปน
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ตองานนาฏยศิลปในโลกยุคปจจุบัน เปนท่ีมาใหศิลปนบางกลุมในยุคปจจุบันหันมาสรางงาน

นาฏยศิลปตามกระแสสังคม เชน การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ การคา การแพทย การ

ติดตอสื่อสาร ฯลฯ อยางไรก็ตามการคิดและประดิษฐลีลาทารํา หรือทาเตน สามารถนําสิ่งท่ีไดจาก

การพบเห็นมาปรับใชในผลงานของตนเองได ซ่ึงจะทําใหหลีกเลี่ยงในประเด็นของการออกแบบทาซํ้าๆ 

กันของงานท่ีมีอยูเดิม ซ่ึงหากนักนาฏยประดิษฐ รุนใหมจะพิจารณากันไดอยางถ่ีถวนและรอบคอบ        

ก็จะสงผลใหเกิดความแปลกใหมและเกิดความโดดเดน ในผลงานนาฏยศิลปอยางแทจริง 

 4.6 การสอนนาฏศิลป 

 ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะทางของสาระนาฏศิลป มุงสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรคมี

จินตนาการ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลโดยตรงตอดานรางกาย จิตใจ 

สติปญญา อารมณและสังคม ใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข การจัดการเรียนรูสาระนาฏศิลปเนนกระบวนการกลุม เรียนรูดวยตนเอง กลาแสดงออก 

และมีนักวิชาการหลายทานเสนอหลักการและเทคนิคการสอนนาฏศิลปไวดังนี้  

เรณู โกศินานนท (2545: 15-16) ไดเสนอหลักการและเทคนิคการสอนไวดังนี้   

1. สอนจากสิ่งท่ีงายไปหาสิ่งท่ียาก 

2. สอนตามความสามารถของแตละบุคคล 

3. การสอนโดยวิธีสับเปลี่ยนทาท่ียากใหงายข้ึน แตพยายามรักษาแบบแผนเดิมไว 

4. การสอนแตละทาตองอธิบายใหละเอียด ถือหลักทีละนอยแตใหแมนยําแลวจึงตอทาใหม 

5. ระหวางรํา ครูตองคอยสังเกตและเตือนอยูเสมอ ใหผูเรียนรักษาลีลาทาทางใหอยูในแบบ

แผน 

6. ครูตองจัดผูเรียนอยูเสมอไมใชรํานําหนาอยางเดียว 

7. การใชศัพททางนาฏศิลป บางโอกาสอาจเปลี่ยนใชคําท่ีงายหรือใชศัพทธรรมชาติ แทนก็

ไดเพ่ือสะดวกในการจดจําและบอกควบคูไปกับคําศัพทท่ีถูกตองไปดวย 

8. ในขณะท่ีแสดงทารํา ครูควรฝกใหรองเพลงไปดวยเพ่ือเปนการผอนแรงครู เพราะครูตอง

อธิบายขณะผูเรียนรองเพลงดวย 

9. เปรียบเทียบทารําท่ีคลายคลึงกันเพ่ือไมใหเกิดการสับสน 

10. วิธีรํานําหนาผู เรียน คือ รํานําหนา กระทําเม่ือแรกตอทารําและรําตอหนาหรือรํา

ประจันหนา ครูตองมีความสามารถความชํานาญในการรํากลับดาน คือหันหนามองผูเรียน ดังนั้นมือ

จะตรงกันขามกับผูเรียน เสมือนเปนกระจกจะไดดูแลผูเรียนและแกไขขอบกพรองไปดวย 

11. เขมงวดเรื่องแถวและระวังทวงทีของผูเรียน 

12. สอนโดยแยกทารําทีละทาแลวคอยทําพรอมกัน 

13. การใชเพลง จะกระทําไดเม่ือตอทารําเปนชั้นๆ แลวรําตามเสียงเพลง   
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14. บอกทาลวงหนาขณะรําบอกทาท่ีจะถึงเพ่ือใหผูเรียนไดฝกทบทวน   

15. การใหสัญญาณเปลี่ยนทา มีความจําเปนอยางยิ่งในการรําเปนหมูเพ่ือความพรอมเพรียง 

เชน การจีบมือ การกรีดนิ้ว การกาวเทา การตั้งวง การทรงตัวเปนตน  

 กรมวิชาการ (2545) ไดเสนอเทคนิคการสอนนาฏศิลป สําหรับครูผูสอนวา ควรมีเทคนิคและ

หลักการสอน ดังนี้  

 1. สอนใหนักเรียนกลาแสดงออก ตามความเขาใจ โดยมีครูเปนผูชี้แนะ ใหคําปรึกษา ฝกให

ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค  

 2. การสอนครูผูสอนตองมีอารมณราเริงแจมใส หนาตายิ้มแยมและมีอารมณรวมกับเด็ก

ตลอดเวลา ไมแสดงอารมณเบื่อหนายวิชานาฏศิลป จะทําใหผูเรียนไมชอบเรียนวิชานาฏศิลปไปดวย 

เพราะฉะนั้นครูเปนบุคคลสําคัญท่ีจะทําใหผูเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของนาฏศิลป   

 3. การสอนนาฏศิลปนั้น ครูตองคอยระมัดระวังอยาใหมีชองวาง ระหวางครูกับผูเรียน โดย

สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออกควรมีรางวัลชมเชย สนับสนุนใหทําบอยๆ หลอกลอไมใหอาย   

 4. ครูตองไมยึดรูปแบบการสอนแบบเกาโดยครูเปนผูคิดฝายเดียว แตการสอนแบบใหมครู

เปนเพียงท่ีปรึกษาและเสนอแนะบางโอกาส เพ่ือฝกใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และกลาแสดง

ความคิดเห็นเพ่ือประโยชนตอตนเองและสวนรวม   

 5. บูรณาการวิชานาฏศิลปกับสาขาวิชาอ่ืนๆ เชน ภาษาไทย สังคม รวมท้ังชีวิตประจําวัน คือ 

การนําไปใชในโอกาสตางๆได  

 6. ชี้แนะใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาความรู และขอมูลท่ีเก่ียวของกับศิลปะจากแหลงตางๆ

ท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน เชน วิทยุ โทรทัศน การชมการแสดง โดยครูตองมีประสบการณ ดาน

นาฏศิลปมากอน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนปรับปรุงการเรียนของตนเอง   

 7. ปลูกฝง ชี้แนะใหผูเรียนคํานึงถึงความดี ความงาม ความไพเราะ ความมีคุณคา จนผูเรียน

คอยๆซึมซับและเกิดความซาบซ้ึงดวยตนเองโดยไมตองบังคับ 

 นอกจากนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ไดเสนอแนะเทคนิคการสอนนาฏศิลป 

ดังนี้   

 1. สํารวจความตองการของผูเรียน   

 2. วางจุดประสงคของการสอนใหชัดเจน   

 3. กําหนดบทบาทและหนาท่ีของแตละคนใหชัดเจน   

 4. บอกแหลงเรียนรูวิธีการหาความรูใหแกผูเรียนไดทราบกอน ระหวาง และหลังการเรียนรู   

 5.  ฝกปฏิบัติจริง   

 6. วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เปนระยะอยางตอเนื่อง   

 7. นําผลการประเมินมาปรับปรุง และแกไขทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู      
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 จากหลักการและเทคนิคการสอนดังกลาว สรุปไดวาการสอนนาฏศิลปนั้นครูผูสอน จะตองมี

ความรู ความสามารถทางนาฏศิลปเพ่ือเปนตนแบบใหกับผูเรียนไดสังเกต เลียนแบบทาทางตาง ๆ 

และจะตองดัดแปลงทาท่ีงายไปหาทาท่ียาก และทาท่ียากทําใหงายข้ึน เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  

แตคงรูปแบบเดิมไวสวนใหญจะใชวิธีสอนแบบสาธิตใหผูเรียนไดสังเกตและปฏิบัติตาม ครูเปนผูชี้แนะ

ใหกําลังใจ  เพ่ือใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง กลาแสดงออก กลาคิดกลาทําและกลาแกปญหา   

ซ่ึงผูวิจัยไดยึดหลักการ และเทคนิคการสอนท่ีกลาวมาแลวขางตน และจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

กระบวนการปฏิบัติ ทําใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการนําไปใชไดเปนอยางดียิ่ง   

 อยางไรก็ตาม ผูสอนจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพัฒนาการของผูเรียนทุกวัย 

เพ่ือท่ีจะออกแบบวิธีการสอนนาฏศิลปไทยใหเหมาะสมและสอดคลองตามวุฒิภาวะของผูเรียนใน          

แตละวัยดังนี้ 

 

การสอนวิชานาฏศิลปไทยใหแกเด็กวัยเด็กตอนกลาง (รจนา สุนทรานนท และคํารณ สุนทรานนท, 

2551: 7-9) 

พัฒนาการของเด็กวัยเด็กตอนกลาง (อายุระหวาง 6-8 ป) 

 พัฒนาการทางกาย 

 เด็กในวัยนี้เปนวัยท่ีกลามเนื้อทํางานไดดี    ชอบกระโดดโลดเตน  Skill motor ทํางานไดดี 

มีความสามารถในการแสดงออกไดดี รางกายจะเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยรุน 

 พัฒนาการทางสติปญญา 

  เด็กในวัยนี้รูจักเลือก  ตัดสินใจและรับผิดชอบในการทํางานของตนของเด็กในวัยนี้จะ

เปลี่ยนแปลงจากรักตัวเองมาเปนรักคนอ่ืนโดยเฉพาะเพศตรงขาม 

 พัฒนาการทางอารมณ 

 เด็กในวัยนี้มีอารมณสนุกสนาน  ชอบเลนและออกกําลังกายเตรียมตัวท่ีจะออกกิจกรรมตางๆ  

ในสังคม  เด็กบางคนรูปรางไมสมสวนจึงเกิดปมดอยมีอาการตึงเครียดทางอารมณและชดเชยโดยการ

สรางปมเดนข้ึนเชนการแตงกาย   พฤติกรรมกาวราว เปนตน  

 พัฒนาการทางสังคม  

 เด็กในวัยนี้จะพึงพอใจเม่ือเรียนรูโลกภายนอกเชนไปเท่ียวกับเพ่ือนนอกบานหรือเลนกับเพ่ือน

ในโรงเรียน ชอบอยูกับหมูเพ่ือนในโรงเรียน สามารถปรับตัวใหเขากับเพ่ือนคนแปลกหนาและระเบียบ

ในโรงเรียน การสอนนาฏศิลปไทยใหกับเด็กระดับการศึกษาพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี ๑ นั้น ผูสอนจําเปนตอง

คํานึงถึงศักยภาพของเด็กวามีความสัมพันธในการใชอวัยวะสวนตางๆไมดีพอ  การสอนนาฏศิลปไทย

ใหแกเด็กในวัยนี้จึงจําเปนตองวางพ้ืนฐานการฝกหัดเบื้องตน และควรคํานึงถึงเรื่องตางๆ ดังนี้  
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 1. ทารํางายๆ  การสอนนาฏศิลปไทยใหแกเด็กวัยนี้ทารําจําตองใชทางายๆ  เนื่องจากเปน

การสอนนาฏศิลปไทยตามหลักสูตรการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ซ่ึงเด็กทุกคนจะตองเรียน  ซ่ึงเด็กบางคนอาจ

มีศิลปะนิสัย  มีพรสวรรคดานนาฏศิลปไทยมาตั้งแตเด็กเด็กบางคนมีพรสวรรคนอย  บางคนอาจไม

ชอบรําเลย แตครูจะตองสอนเนื่องจากมีดัชนีชี้วัดเปนมาตรฐานการศึกษาไดกําหนดไวแลว ดังนั้น

เพ่ือใหนักเรียน เรียนดวยความสุขและรําอยางมีความสุขดวย  จึงจําเปนตองใหทารํางายๆ  ท่ีสื่อ

ความหมายไดชัดเจน   ดังนั้นควรกําหนดทารําท่ีนักเรียนสามารถทําตามได  อาจจะยืนรําอยูกับท่ีแลว

ทํา มือในทารําตางๆ  ดังนั้น เพลงควรเปนเพลงท่ีนักเรียนรองไดจึงจะรําไดดี  เชน เพลงฟอนเง้ียว  

เซ้ิงกระติบขาว  ระบําดอกบัว  เปนตน  

 2. ทารําไมซํ้าซอน เด็กในวัยนี้ควรจะสอนทารําไมซํ้าซอน เชน การลักคอ ยักเยื้องการ เลน

เทา ขยับเทาเปนตน ทารําจะมีลักษณะกาวยุบยืด ย่ําเทา แตะเทา ทาสอดสรอยมาลาก็ควรใชทาสอด

สรอยมาลาแปลง   งายตอการเรียนการสอนหากใชทาสอดสรอยมาลาก็ยากเกินไปเด็กอาจทําไมได 

เพลงท่ีใชสอนไดแก เพลงฟอนเล็บ เพลงวรเชษฐ เพลงระบําไก เปนตน 

 3. เพลงท่ีจะสอนเปนเพลงสั้นๆ เนื้อรองเพลงจํางายใชคํางายๆ ท่ีเด็กเขาใจและจดจําไดงาย 

ความหมายของเพลงชัดเจน สามารถใชทาทางธรรมชาติสื่อความหมายได เชน เพลงสีนวล เพลงฟอน

เง้ียว เพลงลาวตอนก เปนตน 

           4. ทารําท่ีสอนควรเปนทาการเลียนแบบทาทางของสัตว และทาทางธรรมชาติ หากเปนสัตว

ท่ีผูเรียนเคยเห็นหรือรูจักแลวเด็กก็จะแสดงทาทางเลียนแบบไดใกลเคียง หากผูเรียนไมเคยเห็นเลยครู

ตองนําภาพวีดีทัศนชีวิตสัตวนั้นๆ ใหเด็กดูแลวสอนใหสังเกตทาทางแลวเลียนแบบ 

 5. ลักษณะทารําท่ีใชสอนควรเปนทารําประเภทเพลงปลุกใจ ใชทารําแบบเปนลักษณะทาทาง

ธรรมชาติ ไมวิจิตร เพียงแตใชสื่อความหมายได ลักษณะเทาก็จะเปนการย่ําเทา กาวขาง กาวหนา 

ลักษณะมือจะเปนไวมือ ผายมือ แนบอก ชี้ ทาบอก เปนตน เพลงท่ีมีลักษณะการรําดังกลาวไดแก

เพลงปลุกใจใหรักชาติเชน เพ่ือนไทย เราสู ศรีอยุธยา และภูมิแผนดิน เปนตน 

 6.  ลักษณะการรําท่ีจะสอนเด็กชวงชั้นท่ี 1 คือการําซํ้าๆ ทารําท่ีจะใหสอนเปนทารําท่ี

ตองการฝกพ้ืนฐานใหเด็ก จําเปนตองฝกทาพ้ืนฐานใหถูกหลักวิธีการรําสวยงาม ดังนั้นใน 1 เพลงก็จะ

มีทารําประมาณ 1-5 ทาโดยเฉพาะรําวงมาตรฐาน 1 เพลงจะมีทารํา 1 ทาหรือ 2 ทาเทานั้น เปนการ

รําคูชาย – หญิง เดินรําคูกันทวนเข็มนาฬิกาใชทารํา 1-2 ทาตลอดท้ังเพลงหรือเปนเพลงอ่ืนๆ ก็จะ

รองซํ้า 1-3 เท่ียวเพ่ือฝกใหเด็กรําใหสวยงาม การรําทาซํ้านี้ในสวนของเทาย่ําลงจังหวะตลอดท้ังเพลง

หรือซํ้าทา  เพลงอาจทวนถึง 3 เท่ียว ก็จะรําเหมือนกันท้ัง 3 เท่ียว เปนตน  

 7.  ทารําท่ีสอนเด็กวัยชวงชั้นท่ี 1 นาจะสอนเพลงเด็กๆ ท่ีถือ อุปกรณเชน เทียน ดอกบัว 

พาน พัด ดอกไมหรือใชผาคลองคอในชุดฟอนมานมงคล หรือรําพ้ืนเมือง เชน รําเหยย รําเชิญพระ

ขวัญ เปนตน เนื่องจากเด็กนักเรียนอาจมีมือและเทาไมสัมพันธกันก็ใหถืออุปกรณใชรํา 
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 8. การสอนเด็กในชวงชั้นนี้ตองเริ่มจากการฝกปูพ้ืนฐานจากงายไปหายากเริ่มจากการฝกหัด

เบื้องตน สอนเพลงชา - เพลงเร็วอยางยอและฝกทานาฏศิลปท่ีใชในการรําเปนการปูพ้ืนฐานความ

เขาใจจังหวะหนาทับ ทาเชื่อม กระบวนทารําตางๆ เพ่ือจะไดมีพ้ืนฐานในการฝกทารําท่ียากข้ึน 

 9.  ควรสอนใหนักเรียน ไดเรียนรูวัฒนธรรมไทยคือการเคารพครู อาจารย ผูใหความรูดังนั้น

ตองมีการทําความเคารพครู อาจารยจนเปนอัตโนมัติและถือวาเปนวัฒนธรรมในการเรียนนาฏศิลปท่ี

ตองกราบครู   อาจารยกอนเรียนและหลังเรียนคือกอนกลับก็จะตองกราบเชนกัน 

 10.  ควรสอนแบบเรียนปนเลน คือมีเกมหรือวิธีการสอนท่ีจูงใจใหนักเรียนอยากเรียนโดย

พูดจาไพเราะ ใหรางวัล กลาวชม เพ่ือโนมนาวความสนใจและก็จะทําใหเด็กเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีรํา

ไมได มาเปนรําไดและมีใจรักในวิชานาฏศิลปไทย หากรําผิดก็จะเปนลักษณะการเนนย้ําทักษะปฏิบัติ

เชน เกมทายภาพหรือทายทา และทําทานั้น ซํ้า 10 ครั้ง เปนตน เกมเหลานี้จะใชในกระบวนการสอน

ทุกข้ึนตอนแลวแตผูสอนจะกําหนด  

 

การสอนวิชานาฏศิลปไทยใหแกเด็กวัยเด็กตอนปลาย (รจนา สุนทรานนท และคํารณ สุนทรานนท, 

2554: 80-82) 

 พัฒนาการของวัยเด็กตอนปลาย   (อายุระหวาง 9-11 ป)เด็กใน ชวงชั้นท่ี 2 นี้ คือ เด็ก ท่ีมี

อายุระหวาง 9-11 ป ซ่ึงเปนเด็กวัยรุนตอนตนมีพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม

ดังนี้ 

 พัฒนาการทางกาย  

 เด็กผูหญิงจะโตกวาเด็กผูชาย มีทักษะในการใชภาษาไดดี มีการเปลี่ยนแปลง Secondary 

sex characteristics คือมีหนาอก สะโพก เปนตน สวนผูชายจะมีเสียงหาว ไหลกวางมีหนวด มีน้ํา

อสุจิ  

 พัฒนาการสติปญญา 

 เด็กในวัยนี้สติปญญาแกปญหาในระดับความสามารถของตนมีความคิดเจริญกาวหนา และมี

จินตนาการ 

 พัฒนาการดานอารมณ 

 ชอบทําตามคําสั่ง มีการพัฒนาใหมๆ เกิดข้ึนและเปนไปอยางรุนแรง  มีความรูสึกกระหาย

ทางเพศ  เกิดความกระวนกระวายใจในเรื่องความเจริญเติบโต  รูจักรับผิดชอบและตองการความ
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อิสระ  อารมณเปลี่ยนแปลงงาย  มีความเชื่อม่ันในตนเอง   มีความคับของใจในวัยตนระหวางวัยเด็ก

กับวัยรุน 

         พัฒนาการทางสังคม  

 สามารถเรียนรูและบทบาทท่ีเหมาะสมกับเพศของตน จะเลนเฉพาะในกลุมเพศเดียวกัน  

สนใจสมาคมกับผูอ่ืนมากข้ึน 

 การสอนนาฏศิลปไทยใหเด็กในวัยนี้สามารถสอนนาฏศิลปไทยท่ียากข้ึนได เนื่องจากเด็กมี

ความพรอมทางรางกายความสัมพันธของกลามเนื้อทุกสวนพัฒนาการไดดี ดังนั้นครู ควรนําความ

พรอมเด็กทุกสวนในวัยนี้มาใชในการออกแบบการสอนนาฏศิลปใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน  เนื่องจากเด็ก

ในวัยนี้ชอบมีสังคมในกลุมเพศเดียวกัน และตองการยอมรับนับถือในสังคม  กลาแสดงออก มีความคิด

สรางสรรค มีสัมพันธภาพท่ีดีกับกลุมเพ่ือน  ดังนั้นการสอนนาฏศิลปไทยใหกับเด็กในวัยนี้ ควร

คํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 1.  เนนกิจกรรมกลุมเพ่ือน การสอนนาฏศิลปไทยควรใชวิธีการใหกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนโดย

แบงกลุมเด็กเกง ปานกลาง และออนใหคละกันทุกกลุมและใชกลุมเพ่ือนชวยฝกเพ่ือนในกลุมใหมี

ทักษะในการรําใกลเคียงกันโดยใหคะแนนเปนกลุม หรือใหรางวัล การสอนเนนกระบวนการกลุมให

มากกวาการใหคะแนนเปนรายบุคคล 

 2.  เนนการรําชุดระบํามาตรฐาน หรือพ้ืนเมือง เนื่องจากเด็กในวัยนี้มีพ้ืนฐานทักษะดาน

นาฏศิลปท่ีดี จึงสามารถเรียนนาฏศิลปไทยท่ียากข้ึนได ดังนี้ชุดท่ีควรฝกใหไดแก รําวงมาตรฐาน         

ลาวดวงเดือน ลาวกระทบไม เซ้ิงสวิง เถิดเทิงฯลฯ 

 3. เสริมสรางความคิดสรางสรรคใหแกเด็กเนื่องจากเด็กในวัยนี้ ไดผานการเรียนนาฏยศัพท 

ภาษาทา และภาษานาฏศิลปมาแลว ครูควรใหเด็กไดความรูในการสื่อความหมายดวยทาทางมาใชใน

การเลนละครพูดสั้นๆ หรือหุนมือ หุนถุงกระดาษหุนกระดาษแข็ง หุนชักใย หรือหุนนิ้วมาใชในการ

แสดงละครเก่ียวกับนิทานอีสปหรือนิทานพ้ืนบาน หรือใหนักเรียนคิดกระบวนแถวในรูปแบบตางๆ 

เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจใหนักเรียนมากข้ึน 

 4.  พัฒนาการทักษะการรําใหมีลีลาท่ีงดงาม เด็กในวัยนี้ควรไดรับการปลูกผังใหใชสรีระการ

ใชวง จีบในระดับท่ีถูกตองการลักคอ ยักเยื้อง การใชใบหนาและสายตาใหสอดคลองตามอารมณและ

ความรูสึกในชุดท่ีแสดง ดังนั้นเด็กในวัยนี้ครูควรเปดชมรมนาฏศิลปเพ่ือเปดโอกาสใหเด็กท่ีมีพรสรรค

จะฝกลีลาทารําใหสวยงามเพ่ือสูการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนเชน หากจะไปเรียนตอท่ีวิทยาลัย
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นาฏศิลปในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หรือเพ่ือเพาะบมพัฒนาไปสูการเรียนใน ระดับอุดมศึกษา

ตอไป 

 5.  การเปดโอกาสใหเด็กไดใชกิจกรรมนาฏศิลปเพ่ือพัฒนาสังคมโดยใหเด็กไดรวมกัน อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินโดยใหมีสวนรวนในการสืบคนภูมิปญญาทองถ่ินและรวมกันสืบสาน ครูควร

เชิญภูมิปญญาทองถ่ินทางนาฏศิลปเขามาเผยแพรและถายทอดใหแกเยาวชนเปนรูปธรรมเด็กก็จะไดมี

สวนรวมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินดวย 

 6.  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกเด็กโดยจัดหองนาฏศิลปใหเปนแหลงการเรียนรู มี

อุปกรณวีดีทัศน เครื่องบันทึกเสียง CD เพลง เครื่องแตงกาย และเครื่องประดับ อุปกรณการเรียนท่ี

เอ้ือตอการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมนาฏศิลปในกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน ซ่ึงเด็กนักเรียนจะเขามา

สืบคนไดทุกเวลาในเวลาพัก 

 7.  สรางเครือขายในกิจกรรมนาฏศิลปกับโรงเรียนตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดียวกันหรือ

ตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยรวมสงนาฏศิลปไทย ไปรวมแสดงในงานสําคัญของจังหวัดหรือเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพ่ือจะไดแลกเปลี่ยนความรูชุดการแสดงดนตรีรวมกันเปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีในดาน

นาฏศิลปไทยรวมกัน และเอ้ือเฟอตอโรงเรียนท่ีขาดครูนาฏศิลปโดยใหเด็กนักเรียนรวมกันเผยแพร

นาฏศิลปไทย 

 8.  สงเสริมการคนพบศักยภาพของเด็กนักเรียนดวยการใหรวมกันจัดกิจกรรมการแสดงใน

งานสําคัญของโรงเรียน โดยใหนักเรียนอาสาเขามามีสวนรวมการแสดงตามความถนัดของตนเอง เด็ก

นักเรียนจะรวมกันคัดเลือกบุคคลท่ีมีความถนัดหนาท่ีฝายตางๆ ในการแสดงโดยผานการดูแลของครู

ทุกฝายท้ัง 8 กลุมสาระ รวมกับพัฒนาการเรียนการสอนในระหวางสาระวิชานั้นและในขอบขายของ

เนื้องานท่ีจัดการแสดง เปนการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการฝกหัดกลุมนักเรียนใหไดมีประสบการณ 

ตรงและมีความม่ันใจมากยิ่งข้ึน 

 9.  พัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในวัยนี้ใหมีรูปรางบุคลิกภาพท่ีดีเนื่องจากเด็กในวัยนี้รูปราง

กําลังเจริญเติบโต เกงกาง เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงสรีระเชนสูงเกินไปก็จะหลังคอม เสียงเปลี่ยน

เนื่องจากเขาสูวัยหนุมสาว กิจกรรมนาฏศิลปจะพัฒนาใหนักเรียนเขาใจถึงการพัฒนาการตนเองใหมี

บุคลิกภาพท่ีดี กลาแสดงออก 

 สําหรับเด็กวัยรุนตอนตนอายุระหวาง 9-11 ป เปนวัยท่ีมีพัฒนาการทางดานกาย สมอง 

อารมณและสังคมไดดี โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางมือและเทา กลามเนื้อทุกสวนมีพัฒนาการท่ีดี 
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ดังนั้นการสอนนาฏศิลปไทยใหกับเด็กในวัยนี้ ควรท่ีจะสอนเพลงท่ีสนุกสนาน กระโดดโลดเตนและมี

ทารําท่ีสัมพันธระหวางชายหญิง  

 4.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรูนาฏศิลป 

 การวัดและประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนการวัดและการประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic Assessment) หรือการประเมินการปฏิบัติ  (Performance Assessment)      

ลวนเปนวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการจัดหลักสูตรของสถานศึกษา ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 26 กําหนดใหสถานศึกษาจัดการประเมิน

ผูเรียนโดยพิจารณาการพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวม

กิจกรรมและการทดสอบควบคู ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละ

ระดับชั้น และรูปแบบการศึกษา และใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลาย ในการจัดสรรโอกาส

การศึกษาตอ และใหนําผลการประเมินผู เรียนมาใชประกอบการพิจารณา และยังกําหนดให

สถานศึกษากําหนดหลักสูตรเอง โดยใหครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรูจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระศิลปะของตนท่ีรับผิดชอบเปนรายป (ชวงชั้นปท่ี 1 - 3)  และเปนราย

ภาค (ชวงชั้นท่ี 4) จะเห็นไดวาหลักสูตรใหม ครูผูสอนมิไดรับหนาท่ี หรือทําหนาท่ีจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเพียงอยางเดียว ครูตองมีหนาท่ีจัดทําหลักสูตรโดยวิเคราะหธรรมชาติ ของศาสตรท่ี

รับผิดชอบ และในชวงระยะภายในปหรือภาค ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูอะไร  ทําอะไร และเกิด

อะไรข้ึนกับผูเรียน นอกจากนั้นยังตองทําการวัดและประเมินผลผูเรียนวา  ไดบรรลุเปาหมาย 

เปาประสงคท่ีตั้งไวหรือไม อีกท้ังจะตองทําการจัดกิจกรรมการประเมินใหควบคูไปกับกิจกรรมการ

เรียนรูโดยถูกตอง ประเมินไดครอบคลุมครบถวนพฤติกรรมของผูเรียนท้ังสามดาน และกําหนดสิ่งท่ี

ตองประเมิน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ: 2551)  

 1  ดานพุทธพิสัย การประเมินความรูในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะจะใชแบบทดสอบ  ซ่ึงเปน

แบบวิธีการดั้งเดิมก็ไดแตในความเปนจริงแลว การเรียนรูในกลุมศิลปะนั้น เปนการใหผูเรียนไดนํา

ความรู จินตนาการความรูสึกของผูเรียนนําเสนอออกมาในรูปของการกระทําของผูเรียน  หรือสงผาน

สูภาพวาด ผลผลิต การรองเพลงหรือการเตน รํา เปนตน นั่นก็คือ เนื้อหาสาระ ของกลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะ และสามารถประเมินไดจากผลผลิตหรือการกระทําท่ีผูเรียน ไดแสดงออกและไดลงมือ

ปฏิบัติจริง ดังนั้น วิธีการประเมินนอกจากจะใชแบบทดสอบแลว   การสัมภาษณและการประเมินจาก

ผลผลิตท่ีเห็นจริงยอมจะรูวาผูเรียนมีความรูในเนื้อหาสาระเพียงใด จากมาตรฐานการเรียนรูของกลุม

สาระการเรียนรู ศิลปะ จะมีมาตรฐานท่ีใหผู เรียนไดวิพากษวิจารณ ในขณะท่ีผู เรียนกําลัง

วิพากษวิจารณงานของตนเองหรือของผูอ่ืนก็จะทราบวาผูเรียนมีความรูในเนื้อหาสาระเรื่องนั้นมาก

นอยเพียงใด เทคนิคของการประเมินท่ีใชอาจจะเปนการใชแบบทดสอบ การนําเสนอผลงานการเขา

รวมกิจกรรม การประเมินตนเอง ฯลฯ  
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 2.  ดานทักษะพิสัย การประเมินการปฏิบัติของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนสิ่งท่ีคอนขาง

จะชัดเจนเพราะสาระการเรียนรูศิลปะนั้นสวนใหญเปนเรื่องของการแสดงออกของผูเรียนท้ังสิ้น จึง

เปนการประเมินท่ีครูผูสอนจะเห็นถึงความตอเนื่องของทักษะกระบวนการ (รวมท้ังทักษะกระบวนการ

วางแผนในการทํางาน) ความคลองแคลวซ่ึงเปนองครวมของผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง 

ดังนั้น วิธีการท่ีจะไดมาดวยผลของการประเมิน เทคนิคของการประเมินก็คือการประเมินกระบวนการ

ทํางาน กระบวนการกลุม ทักษะการปฏิบัติ การฝกปฏิบัติงานจริง    

 3.  ดานจิตพิสัย เปนการประเมินการแสดงออกของผูเรียนท้ังหมดนับตั้งแตสีหนาทาทาง 

ความรูสึกพึงพอใจ บุคลิกทาทาง การทํางานรวมกัน เชน คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

ครูผูสอนสามารถประเมินดวยวิธีการสังเกตพฤติกรรม และทําการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในทุกๆ 

อิริยาบถ ก็จะไดภาพรวมของผูเรียนแตละคน และครูผูสอนจะไดเห็นถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

จากการท่ีผูเรียน ไดแสดงออก สื่อความเปนตัวตนผานทางสาระของกลุมศิลปะ ซ่ึงคงตองใชวิธีการ

สังเกต การประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติ การเขารวมกิจกรรม ฯลฯ  เพ่ือน หรือครูผูสอน

วิพากษวิจารณเพ่ือใหเปนการประเมินอยางตอเนื่อง (Dynamic Assessment)  ตลอดจนใหมีการ

ปรับปรุง พิจารณาเผยแพรใครครวญตรวจสอบ ผลงานของตนเอง และมีการนําผลงานไปจัดแสดง 

เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานของผูเรียนแตละคน หรือแตละกลุมเพ่ือใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง     

 4.  กําหนดสิ่งท่ีจะประเมินและเครื่องมือการประเมิน เนนการประเมินกระบวนการทํางาน 

สังเกตพฤติกรรมตามบทบาทหนาท่ีของแตละสวน ตรวจรายงานตามข้ันตอนการทํางาน การนําเสนอ

รายงานแตละสวน ดังนั้น เครื่องมือจะเปนแบบสังเกตกระบวนการทํางานในแตละสวน แบบบันทึก

การปฏิบัติงาน สิ่งท่ีจะตองประเมินอาจจะอยูในรูป ของพฤติกรรมการทํางาน หรือการปฏิบัติตาม

ข้ันตอนการทํางาน ก็คือกระบวนการหลัก ทักษะในการทํางานของผูเรียน ผลผลิตท่ีเปนชิ้นงาน อาจมี

ผลงานบางชิ้นท่ีเปนผลผลิตหรือกระบวนการปฏิบัติงานท่ีตอเนื่อง ตองทําเปนรายงานเพ่ือเปน

หลักฐานในการปฏิบัติตัวรายงานถือวาเปนชิ้นงานท่ีควรใหความสนใจ เพราะตองทํารายงานเปน

หลักฐานแทนการปฏิบัติงานและผลผลิต (อาจเปนรูปภาพ ชิ้นงาน ฯลฯ) และนําไปเก็บไวในแฟม

ผลงาน    

 5. กําหนดประเด็นการประเมิน เปนการกําหนดรวมกันระหวางผูเรียน และครูผูสอนจะ

พิจารณาจากสิ่งท่ีจะประเมินอาจเปนผลงาน ชิ้นงาน การนําเสนอผลงาน รายงาน จนทายท่ีสุดอาจจะ

เปนแฟมผลงาน ก็ตองเปนการตกลงรวมกันวาจะประเมินอะไรบาง และจะประเมินอยางไร  เพราะ

ผูเรียนจะได ใชศักยภาพความสามารถรวมกับความตั้งใจท่ีจะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มท่ี    

 6.  กําหนดเกณฑการใหคะแนนและระดับคุณภาพของการประเมิน ในการกําหนดเกณฑการ

ใหคะแนน ก็คือการเขียนรายละเอียดการใหคะแนน หรือใหระดับคะแนนท่ีมีความชัดเจนและละเอียด 
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ผูประเมินทานใดมาอานแลวเขาใจตรงกัน ใหคะแนนในระดับเดียวกัน ผูตรวจผลงานหรือชิ้นงานหลาย

คน ตรวจไดตรงกันก็ยิ่งดี ดังนั้น การเขียนรายละเอียดการใหคะแนนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง สวน

ระดับคุณภาพของการประเมินจะเปนการระบุคุณภาพงานท้ังชิ้น เม่ือรวมแลวคุณภาพของ

กระบวนการทํางาน หรือ ผลผลิตอยูในระดับใดอาจจะแบงเปน 3 ระดับ หรือ 4 ระดับก็ไดแลวแตจะ

พิจารณารวมกัน สวนมากจะแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับดี ระดับพอใช และระดับควรปรับปรุง เพ่ือ

ผูเรียนจะไดทราบวาผลงานของตนอยูระดับใด ถาตองการใหผลงานมีระดับท่ีดีข้ึนก็สามารถท่ีจะ

ปรับปรุง แกไขผลงานของตนเองไดจนถึงระดับท่ีตนพอใจ  

 สําหรับวิธีการประเมินนาฏศิลป สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547)  ไดเสนอไวดังนี้  

 1. สิ่งท่ีตองประเมิน ไดแก ความรู ความคิด ทักษะ จริยธรรม คานิยม กระบวนการ และ

ผลงาน   

 2. เวลาในการประเมิน ตองประเมินตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด และประเมินใหเปนธรรมชาติตาม

สภาพจริง และประเมินทุกระยะ   

 3. ผูประเมิน ไดแก ผูเรียน เพ่ือน ครู และผูปกครอง   

 4. วิธีประเมิน ประเมินโดยการสังเกต ตรวจงาน จากผลงาน หรือรายงาน สัมภาษณ  และใช

แบบทดสอบ   

 เอกรินทร สี่มหาภาค (2546) ไดสรุปถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรูหรือความกาวหนา

ในการเรียนการสอนนาฏศิลป เปนสิ่งท่ีมีความซับซอนกวาการประเมินผลในสาขาวิชาอ่ืนๆ การวัด

และประเมินผลทางนาฏศิลป จะมุงดานการแสดงออกมากกวาดานความรูหรือขอเท็จจริง รูปแบบใน

การประเมินทางดนตรีและนาฏศิลป จึงตองแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

 1. การประเมินผลดานความรู โดยการใชคําถามหรือขอทดสอบ เพ่ือตองการทราบถึงความ

เขาใจ หรือการรับรูเก่ียวกับคําจํากัดความ ลักษณะของรูปแบบการแสดง หรือดนตรี 

 2. การวัดและการประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกซ่ึงทําไดโดยการสังเกต ในการ

สังเกตนี้ นอกจากจะสังเกตความกาวหนาทางดานการแสดง การฟง การรอง ความผสมกลมกลืนใน

การเคลื่อนไหวแลว ยังตองรวมไปถึงการสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติท่ีมีตอนาฏศิลป เชน 

ความสนใจ ความเอาใจใส การทํากิจกรรมกลุม หรือการพัฒนาทางอารมณในขณะทํากิจกรรม รวมถึง

ความคิดสรางสรรค เหลานี้ตองอาศัยการสังเกตของผูสอนเปนสวนใหญ นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ

อาจใชการซักถามดวยปากเปลาเพ่ือสังเกตผูเรียนหรือทําแบบสอบถามความคิดเห็น  

 

5. การสรางสรรคผลงานทางนาฏศิลปและความคิดสรางสรรค 

 การสรางสรรคผลงานทางนาฏศิลป 

 การสรางสรรคผลงานทางนาฏศิลปนั้น เปนการพัฒนาการแสดงเพ่ือใหมีการแสดงท่ี
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หลากหลาย ซ่ึงผูท่ีสรางสรรคการแสดงนั้น ตองเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในเรื่องของการแสดงไมวา

จะเปนประเภทนาฏศิลปไทยหรือนาฏศิลปตะวันตกในแขนงตางๆเปนอยางดี ไดมีผูใหความหมายของ

การสรางสรรคผลงานทางนาฏศิลปไว ดังนี้ 

 จันทนา รังรักษ (อางถึงใน ธรากร จันทนะสาโร, 2555: 153) การสรางสรรคหรือออกแบบ

นาฏยศิลป เปนสิ่งท่ีมนุษยหรือศิลปนคนนั้นๆ ไดคิดคนข้ึนเพ่ือใหเกิดความสวยงาม มีเอกลักษณ มี

การสอดแทรกแนวคิด ลักษณะความเปนอยูหรือความเชื่อของมนุษยท่ีตองออกแบบใหอยูบนพ้ืนฐาน

ของธรรมชาติอยางมีศิลปะ 

  สวภา เวชสุรักษ (2547: 1) กระบวนการสรางสรรคท่ีนาฏยศิลปนทําใหเกิดความเจริญแก

วงการนาฏยศิลปคือ นาฏยประดิษฐ (Choreography) ท่ีนาฏยศิลปนสรางสรรคความแปลกใหม ให

เกิดข้ึนในนาฏยจารีตของตน จนเม่ือผลงานใหมนั้นงดงาม เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และรักษา     

สืบทอดไว 

 สุรพล วิรุฬหรักษ  (2547: 225) ไดใหความหมายของการสรางสรรคผลงานทางนาฏศิลปวา 

นาฏยประดิษฐ  หมายถึงการคิดออกแบบ และการสรางสรรค แนวคิด รูปแบบกลวิธีของนาฏยศิลป

ชุดหนึ่ง ท่ีแสดงโดยผูแสดงคนเดียวหรือหลายคน ท้ังนี้รวมถึงการปรับปรุงผลงานในอดีต นาฏย

ประดิษฐจึงเปนการทํางานท่ีครอบคลุมปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ทารํา ทาเตน การแปรแถว การ

ตั้งซุม การแสดงเดี่ยว การแสดงหมู การกําหนดดนตรี เพลง เครื่องแตงกาย ฉาก และสวนประกอบ

อ่ืนๆ ท่ีสําคัญในการทําใหนาฏยศิลปชุดหนึ่งสมบูรณตามท่ีตั้งใจไว 

 สรุปไดวา การสรางสรรคผลงานทางนาฏศิลป เปนการคิด ประดิษฐการแสดงข้ึนมาตาม

รูปแบบของนาฏศิลป ท้ังท่ีคิดข้ึนมาใหมหรือปรับปรุงจากของเดิม ซ่ึงผูสรางสรรคจะตองมีความรู

ทางดานนาฏศิลป และตองมีองคประกอบอ่ืนๆ เพ่ือเสริมใหการแสดงนาฏศิลปเกิดความสมบูรณมาก

ท่ีสุด อาทิ เพลง ดนตรี เครื่องแตงกาย ฉาก หรืออุปกรณประกอบการแสดง เปนตน 

หลักเกณฑและกระบวนการสรางสรรคผลงานนาฏศิลป 

 การสรางสรรคผลงานดานนาฏศิลปไทยนับเปนการสงเสริมความเจริญกาวหนาของศาสตร

ดานนาฏศิลปอยางหนึ่ง การสรางสรรคผลงานจึงเปนแรงผลักดันงานการแสดงประเภทตางๆให

ออกมา แตผลงานเหลานั้น ผูคิดสรางสรรคควรมีพ้ืนฐานความรูดานนาฏศิลปไทยมากพอท่ีจะเขาใจถึง

แกนแทของศิลปะแขนงนี้  หลักเกณฑและกระบวนการสรางสรรคผลงานของ ครูเฉลย ศุขะวณิช 

(ไพโรจน ทองคําสุก 2548: 215) ผูคิดประดิษฐสรางสรรคงานดานนาฏศิลปไทยควรคํานึงถึงหลัก      

5 ประการ ดังนี้ 

 1. รูปแบบการแสดงนาฏศิลปไทย  

 การแสดงนาฏศิลปไทยมีจารีตประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติมาเปนเวลาชานาน หากตองการ

สรางสรรคผลงานควรศึกษารูปแบบการแสดงประเภทตางๆของนาฏศิลปไทยใหถองแทกอน 
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 2. กระบวนทารําและการแปรแถว  

 การประดิษฐชุดการแสดงนาฏศิลปไทย สิ่งท่ีจะขาดไมไดก็คือ ทารํา นอกจากทารําหลักแลว

ทารําอันเปนทาเชื่อมก็มีสวนสําคัญเปนอยางมาก ทารําแตละทามีความหมายในตัวเอง ทารําบางทามี

กฎระเบียบเฉพาะ เชน ทายิ้มใชไดเฉพาะมือซายเทานั้น ทาตัวเราใชมือซายจีบเขาอก ถาจําเปนตอง

ใชมือขวาใหใชนิ้วชี้หรือนิ้วหัวแมมือชี้แทน เปนตน 

 การแปรแถวเปนจุดสําคัญอยางหนึ่งของการประดิษฐระบํา ในลักษณะของนาฏศิลปไทย มี

รูปแบบการแปรแถวมากมาย เชน แถวปากพนัง แถวตอน แถวเฉียง และแถวหนากระดาน เปนตน 

 3. โอกาสท่ีแสดง 

 การสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย ควรคํานึงถึงโอกาสท่ีจะแสดง เชน หากเปนงานวันเกิดก็ควร

สรางสรรคชุดท่ีเปนสิริมงคล หากเปนงานฌาปนกิจศพ ควรสรางสรรคชุดท่ีเปนการไวอาลัย เปนตน                                                                                         

 4. เครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง 

 การแตงกายในการแสดงแตละครั้งสามารถบอกลักษณะท่ีมา ประเภท สัญชาติ เพศ ตําแหนง 

และวัย ดวยเหตุนี้เม่ือคิดจะสรางผลงานนาฏศิลปจึงควรศึกษาใหเขาใจกอน นอกจากนี้อุปกรณ

ประกอบการแสดงก็มีสวนสําคัญ เชนเดียวกับเครื่องแตงกาย ไมวาจะเปนอาวุธ ดอกไม ผา พัด หรือ 

เครื่องดนตรีตางๆ ท่ีควรตรวจสอบใหเหมาะสมกับชุดการแสดงท่ีจะสรางสรรคข้ึนใหม 

 5. ดนตรีและเพลงประกอบ  

 การสรางอารมณความรูสึก นอกจากการไดดูแลว การฟงก็เปนสิ่งสําคัญยิ่ง ดนตรีและเพลงท่ี

ใชในดานการแสดงนาฏศิลปมีจารีตอันเปนประเพณีนิยม โดยเฉพาะเพลงหนาพาทยชั้นสูง             

ผูสรางสรรคผลงานควรระมัดระวังและศึกษาใหเขาใจ 

 การสรางสรรคผลงานเปนงานท่ีครอบคลุม ปรัชญาเนื้อหา ความหมาย ทารํา ทาเตน การ

แปรแถว การตั้งซุม การแสดงเดี่ยว การแสดงหมู การกําหนดดนตรี การกําหนดเพลง เครื่องแตงกาย 

ฉาก และองคประกอบอ่ืนๆ อันเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหผลงานนาฏศิลปท่ีสรางสรรคสมบูรณตามท่ี

ตั้งใจไว 

 ความคิดสรางสรรค 

 ความหมายความคิดสรางสรรค 

 ความคิดสรางสรรค (Creative thinking) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายของ

ความคิดสรางสรรคดังนี้ 

 วิชัย วงษใหญ (2541: 4) ไดใหความหมายวา ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถ

ของบุคคลในการแกปญหาอยางลึกซ้ึง นอกเหนือไปจากลําดับข้ันของการคิดอยางปกติเปนลักษณะ

ภายในของบุคคลท่ีจะคิดหลายแงหลายมุม ประสมประสานกันอันไดผลิตผลใหมท่ีถูกตองสมบูรณ 

 อารี พันธมณี (2546: 6) ไดใหความหมายวา ความคิดสรางสรรค หมายถึง กระบวนการ 
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ทางสมองท่ีคิดในลักษณะอเนกนัย อันนําไปสูการคิดคนพบสิ่งแปลกใหม ดวยการคิดดัดแปลงปรุงแตง

จากความคิดเดิมผสมผสานกันใหเกิดสิ่งใหม ซ่ึงรวมท้ังการประดิษฐคิดคนพบสิ่งตาง ๆ ตลอดจน

วิธีการคิดทฤษฎีหลักการไดสําเร็จ 

 กิลฟอรด (Guilford, 1967: 61 อางถึงใน อารี พันธมณี, 2546: 155) ใหคํานิยามของ

ความคิดสรางสรรควา เปนความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือความคิดหลายทิศทาง 

หลายแง หลายมุม คิดไดกวางไกล ลักษณะความคิดเชนนี้จะนําไปสูการประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมท้ัง

การคิดหาวิธีการแกปญหาใหสําเร็จดวยความคิดแบบอเนกนัย ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม 

(Originality) ความคลองในการคิด (Fluency) ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) และความ

ละเอียดลออ (Elaboration) 

 ทอแรนซ (Torrance, 1962: 16 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2540) ไดนิยามความคิด

สรางสรรคท่ีเปนกระบวนการของความรูสึกไวตอปญหา/สิ่งท่ีขาดหายไป/สิ่งท่ีไมประสานกันแลวเกิด

ความพยายามในการสรางแนวคิดตั้งสมมติฐานทดสอบสมมุติฐานและเผยแพรผลท่ีไดใหผูอ่ืนไดรับรู

และเขาใจอันเปนแนวทางคนพบสิ่งใหมตอไป 

 เมดนิค (Mednick, 2004: 196) ไดใหความหมายวา ความคิดสรางสรรค หมายถึง

ความสามารถท่ีเชื่อมโยงสัมพันธองคประกอบในแบบใหม ๆ ได ถาสิ่งท่ีนํามาเชื่อมโยงกันนั้นมีความ

หางไกลกันมากเพียงใด การเชื่อมโยงสัมพันธก็มีความสรางสรรคมากข้ึนเพียงนั้น 

 วอลลาช และโคแกน (Wallach and Kogan, 2010: 18) กลาววาความคิดสรางสรรค 

หมายถึง ความคิดโยงสัมพันธได (Association) คนท่ีมีความคิดสรางสรรคคือ คนท่ีสามารถคิดอะไร

ไดอยางสัมพันธเปนลูกโซ เชน เม่ือเห็นปากกาจะนึกถึง กระดาษ ดินสอ ขวดหมึก โตะ หนังสือ สมุด

บันทึก ยิ่งคิดไดมากเทาใดก็ยิ่งแสดงถึงศักยภาพดานความคิดสรางสรรคมากข้ึนเทานั้น 

 ออสบอรน (Osborn, 1957: 23) ไดใหความหมายวา ความคิดสรางสรรค หมายถึง

จินตนาการประยุกต คือเปนจินตนาการท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ือแกปญหายุงยากท่ีมนุษยประสบอยู มิใช

เปนจินตนาการท่ีฟุงซานเลื่อนลอยโดยท่ัวไป ความคิดจินตนาการจึงเปนลักษณะสําคัญของความคิด

สรางสรรคในการนําไปสูผลผลิตท่ีแปลกใหมและเปนประโยชน 

 แอนเดอรสัน (Anderson, 1959: 7 อางถึงใน สุวรรณา กอนทอง.  2547 : 30) กลาววา

ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามรถของบุคคลในการคิดแกปญหาดวยความคิดอยางลึกซ้ึง

นอกเหนือไปจากความคิดอยางปกติธรรมดาเปนลักษณะภายในตัวบุคคลท่ีสามารถจะคิดไดหลาย

แงมุม และผสมผสานจนไดผลิตผลใหมท่ีถูกตองสมบูรณ 

 จากคําจํากัดความดังกลาวพอสรุปไดวาความคิดสรางสรรค เปนความสามารถหรือ

กระบวนการทางปญญาท่ีสามารถขยายขอบเขตความคิดท่ีอยูเดิมสูความคิดท่ีแปลกใหมแตกตางไป

จากความคิดเดิมและเปนความคิดท่ีใชประโยชนไดอยางเหมาะสม 
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 ดังนั้นเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามแนวทางการ

จัดการศึกษาครูตองปรับพฤติกรรมการสอน ผูเรียนตองเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน จากเปนผูถายทอด

ความรูเปนผูจัดประสบการณการเรียนรู ใหกับผูเรียนและเนนในดานความคิดสรางสรรค คือการสอน

ปฏิบัติและฝกการคิด วิเคราะหและการคิดสรางสรรค เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานการปฏิบัติและหลักการ

ทางทฤษฏีเพียงพอในการคิดประดิษฐทารํา โดยมุงเนนใหผูเรียนมีอิสระในการท่ีจะคิด พูด และปฏิบัติ

ในเชิงสรางสรรคอยางคลองแคลว 

 ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 

 นักการศึกษา ไดกลาวถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรค ไวดังนี้ 

 พิทยา ลิ้มมณี (2540: 80) กลาววา ธรรมชาติไดสรางสิ่งวิเศษใหแกมนุษยหลายประการ 

ประการหนึ่งคือ สรางใหมนุษยคิดโดยไมมีเสียง จึงไมมีใครรูวาใครคิดอะไรในใจ จนกวาเจา ของ

ความคิดจะไดเปดเผยออกมา ความพิเศษนี้นา จะชวยใหมนุษยไดใชสติและปญญา ไตรตรองพิจารณา

อยางรอบคอบท้ัง เหตุผลและขอเท็จจริง กอนท่ีจะไดแสดงออกมาท้ังการพูด การเขียนและการ

กระทํา ความยิ่งใหญของมนุษยประการสําคัญนาจะอยูท่ีความคิดเพราะความคิดเปนอิสระ ไมมีใคร

บังคับใหใครคิดตามท่ีตนคิดทุกประการ เพราะมนุษยมีความแตกตางและสามารถซอนความคิดของ

ตนไวในใจ ดวยเหตุนี้มนุษยจึงมีการกระทําท่ีแตกตางกัน 

 สมปต ตัญตรัยรัตน (2545: 74) กลาววา การสอนทักษะการคิดนาจะเปนกระบวนการสอนท่ี 

หลอหลอมกลมกลืนกับ การสอนภาษาไทยไดเปนอยางดีคือเม่ือนักเรียนมีโอกาสไดรับสารและ

ตรวจสอบความรู (รับสาร) แลวเราจะใชสารท่ีนักเรียนรับรูแลวไปใชเปนตัวจุดประกายความคิด ท้ังยัง

ฝกใหคิดไดหลากหลายรูปแบบ เชน คิดใหคลอง คิดใหแปลกใหม คิดกวาง คิดไกล คิดอยางมีเหตุผล 

คิดอยางประณีตละเอียดลออ คิดหาขอสรุปหรือขอยุติ ฯลฯ สามารถทําไดไมมีท่ีสิ้นสุด เม่ือนักเรียน

คิดแลวก็นําผลการคิดมาพูดคุยกัน อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน นอกจากจะเปนการ

พัฒนาทักษะการคิดแลว ยังเปนการพัฒนาทักษะทางภาษาท้ังการรับสารและการสงสารอีกดวย 

 สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2544: 9) ความคิดสรางสรรคถือวาเปนกระบวนการทาง

ความคิดท่ีมีความสําคัญตอเด็ก ทําใหเด็กสามารถสรางความคิด สรางจินตนาการ ไมจนตอ

สถานการณหรือสภาพแวดลอมท่ีกําหนดไว ความคิดสรางสรรคคือพลังทางความคิดท่ีทุกคนมีมาแต

กําเนิด หากไดรับการกระตุนการพัฒนาพลังแหงการสรางสรรค จะทําใหเปนคนมีอิสระทางความคิดมี

ความคิดท่ีฉีกกรอบ และสามารถหาหนทางในการท่ีจะสรางสรรคสิ่งใหมๆ ไดเสมอ 

 อารี รังสินันท (2532: 498) ระบุวา ความคิดสรางสรรคมีความสําคัญตอตนเอง และตอสังคม

ดังตอไปนี้ 
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 1. ตอตนเอง ไดแก 

  1.1 ลดความเครียดทางอารมณ บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคตองการแสดงออก

อยางอิสระท้ังความคิดและการปฏิบัติ มีความมุงม่ันจริงจังในสิ่งท่ีคิด หากไดทําตามท่ีคิดจะทําใหลด

ความเครียดและความกังวลลง เพราะไดตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของตนเอง ซ่ึงลักษณะตาง ๆ 

ท่ีบุคคลท่ีสรางสรรคตองการตอบสนอง ไดแก ความอยากรู อยากเห็น ความสนใจศึกษาคนควา 

ตองการเผชิญกับสิ่งท่ีทาทายความสามารถ เปนตน 

  1.2 มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและเปนสุข บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคเม่ือได

ทําในสิ่งท่ีตนคิด ไดเลน ไดทดลองกับความคิด จะรูสึกพอใจ ตื่นเตนกับผลงานท่ีจะเกิดข้ึนจะทํางาน

อยางเพลิดเพลิน ทุมเทอยางจริงจังและเต็มกําลังเต็มความสามารถและทําอยางเปนสุขแมจะเปนงาน

หนักแตจะเปนเรื่องท่ีงายและเบา จะเห็นไดวาการทํางานของศิลปน นักวิทยาศาสตรและนัก

สรางสรรคสาขาตาง ๆ จะใชเวลาทํางานติดตอกันครั้งละหลายๆ ชั่วโมง และทําอยางตอเนื่องกัน

หลายปจนคนพบบางสิ่งบางอยางท่ีสามารถผลิตผลงานสรางสรรคออกมาได 

  1.3 มีความภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในตนเองการไดทําในสิ่งท่ีตนคิด ไดทดลอง ได

ปฏิบัติจริง เม่ืองานนั้นประสบความสําเร็จจะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในตนเอง 

หากงานนั้นไมสําเร็จบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะเขาใจและยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนไดเรียนรูและคนพบ

บางสิ่งบางอยาง ความไมสําเร็จ ชวงนี้จะเปนพ้ืนฐานใหเกิดความมุมานะพยายาม และมีความกลาท่ี

จะกาวไปขางหนาเพ่ือความสําเร็จตอไป 

 2. ตอสังคม ไดแก 

  2.1 ทําใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะผลงานสรางสรรคนํามาซ่ึงความแปลก

ใหม ทําใหสังคมเจริญกาวหนา ถาสังคมหยุดนิ่งจะทําใหสังคมนั้นลาหลัง 

  2.2 ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ประดิษฐกรรมความคิดสรางสรรคของมนุษย เชน

เครื่องจักร รถยนต รถแทรกเตอร เครื่องวิดน้ํา เครื่องนวดขาว เครื่องเก็บผลไม เครื่องบด สิ่งเหลานี้

ชวยในการผอนแรงของมนุษยไดมาก ชวยลดความเหนื่อยยาก ลําบากและทนทรมานไดมาก ไมตอง

ทํางานหนัก ทําใหชีวิตมีความสุขมากข้ึน 

  2.3 ชวยใหเกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วการคนพบรถจักรยาน เรือท่ีใช

เครื่องจักร รถไฟ เครื่องบิน ยานอวกาศ ทําใหการคมนาคมติดตอกันการเดินทางขนสงสะดวกสบาย

กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ความเขาใจกันมากยิ่งข้ึน 

  2.4 ความปลอดภัยในชีวิต และการมีชีวิตท่ียืนยาวข้ึน การคนพบทางการแพทย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหชีวิตมนุษยไมตองเสี่ยงอันตราย การคนพบยารักษาโรค ปองกันโรค 

เชน การคนพบวัคซีนตาง ๆ ทําใหมนุษยรอดพนจากการเปนโรคโปลิโอ วัณโรค เปนตน การคนพบ

ความรูใหม ๆ ในเรื่องโภชนาการ การออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพอนามัยตาง ๆ ทําใหประชาชน
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รูจักปฏิบัติตนในดานการปองกัน ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยท้ังรางกายและจิตใจ มีสวนทําใหคนมีชีวิต

ยืนยาวข้ึน 

  2.5 ชวยประหยัดเวลา แรงงานและเศรษฐกิจ ผลการคนพบในดานตาง ๆ ทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย การศึกษา การเกษตร ชวยใหมนุษยมีเวลามากข้ึน สามารถนํา

พลังงานไปใชทําอยางอ่ืนเพ่ือกอใหเกิดรายไดและเพ่ิมพูนเศรษฐกิจไดมากข้ึน มีเวลาหาความรู ชื่นชม

กับความงาม สุนทรียภาพและศิลปะไดมากยิ่งข้ึน 

  2.6 ชวยในการแกปญหาสังคม เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

จําเปนตองคิดหรือหาวิธีใหม ๆ มาใชแกปญหาใหหมดไป 

  2.7 ชวยใหเกิดความเจริญกาวหนาและดํารงไวซ่ึงมนุษยชาติ ความคิดสรางสรรค

ดานวิทยาศาสตรการแพทย ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เปนตน ชวยยก

มาตรฐานการดําเนินชีวิต ทําใหมนุษยเปนสุข และสามารถสรางสรรคสังคมใหเจริญข้ึนตามลําดับ 

 เจอรซิล (Jersild, 1972 : 153 – 158 อางถึงใน อารี พันธมณี. 2546 : 156) กลาววา 

ความคิดสรางสรรคมีสวนชวยในการสงเสริมเด็กในดานตาง ๆ ไดแก 

 1. สงเสริมสุนทรียภาพ เด็กจะรูจักชื่นชมและมีทัศนคติท่ีดีตอสิ่งตาง ๆ ซ่ึงผูใหญควรทําเปน

ตัวอยาง โดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็ก การพัฒนาสุนทรียภาพแกเด็ก โดยใหเด็กเห็นวา

ทุก ๆ อยางมีความหมาย การสงเสริมใหรูจักสังเกตสิ่งท่ีแปลกจากสิ่งธรรมดาใหไดยินในสิ่งท่ีไมเคยได

ยิน และหัดใหเด็กสนใจในสิ่งตาง ๆ รอบตัว 

 2. เปนการผอนคลายอารมณ การทํางานสรางสรรคเปนการผอนคลายอารมณ ลดความ

กดดัน ความคับของใจและความกาวหนา 

 3. สรางนิสัยในการทํางานท่ีดี ขณะท่ีเด็กทํางานครูควรสอนระเบียบและนิสัยท่ีดีในการ

ทํางานควบคูไปดวย เชน หัดใหเด็กรูจักเก็บของเปนท่ี ลางมือเม่ือทํางานเสร็จ เปนตน 

 4. เปนการพัฒนากลามเนื้อมือ เด็กจะสามารถพัฒนากลามเนื้อใหญจากการเลน การ

เคลื่อนไหว การเลนบล็อก และการพัฒนากลามเนื้อเล็กจากการตัดกระดาษ ประดิษฐภาพ วาดภาพ

ดวยนิ้วมือ การตอภาพ การเลนกระดานตะปู 

 5. เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนควา ทดลอง เด็กจะชอบทํากิจกรรมและใชวัตถุตางๆ ซํ้าๆ 

กัน เพ่ือสรางสิ่งใหม ๆ ข้ึน ครูจึงควรจัดหาวัสดุตาง ๆ ไวใหเด็กมีโอกาสพัฒนาการทดลองของตน เชน 

กลองยาสีฟน เปลือกไขและเศษวัสดุเหลือใช เพ่ือใหเขาฝกสมมติเปนนักกอสราง หรือสถาปนิก 

 เฮอรลอค (Hurlock, 1972: 319) ระบุวา ความคิดสรางสรรคใหความสนุก ความสุข ซ่ึงมี

อิทธิพลตอบุคลิกภาพของเด็กมากไมมีอะไรท่ีจะทําใหเด็กรูสึกหดหูไดเทากับงานสรางสรรคของเขาถูก

ตําหนิ ถูกดูถูก หรือถูกวาสิ่งท่ีเขาสรางนั้นไมเหมือนของจริง 
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 จากการศึกษาความสําคัญของความคิดสรางสรรค สรุปไดวา ความคิดสรางสรรคมี

ความสําคัญตอการพัฒนาทักษะของผูเรียนทุกๆ ดานกอใหเกิดการเรียนรูไมมีท่ีสิ้นสุด จุดประกาย

ความฝนอันนํามาซ่ึงสิ่งแปลกใหมท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 

 นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ไดกลาวถึงองคประกอบของความคิดสรางสรรคไว ดังนี้ 

 วิชัย วงษใหญ (2541: 23-25) ระบุวา การท่ีจะเกิดความคิดสรางสรรคนั้นตองประกอบดวย 

  1. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความคิดท่ีแปลกแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน 

  2. ความวองไวหรือความพรั่งพรู หมายถึง ปริมาณการคิดพรั่งพรูออกมามากกวา

บุคคลอ่ืน 

  3. ความคลองตัว หมายถึง ชนิดของความคิดท่ีปรากฏออกมาแตกตางออกไปไม

ซํ้าซากกันเลย 

  4. ความละเอียดลออประณีต หมายถึง ความคิดท่ีแสดงออกมานั้นละเอียดลออ 

สามารถนํามาทําใหสมบูรณและประณีตตอไปได 

 อารี พันธมณี (2546: 33) ระบุวา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองท่ีคิดได

กวางไกลหลายทิศทาง หรือเรียกวาลักษณะการคิดอเนกนัย หรือการคิดแบบกระจายซ่ึงประกอบดวย 

  1. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหมแตกตางจากความคิดธรรมดา 

หรือความคิดงาย ๆ ความคิดริเริ่ม (Wild idea) เปนความคิดท่ีเปนประโยชนท้ังตอตนเองและสังคม 

ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมข้ึน เชน 

การคิดเครื่องบินไดสําเร็จไดแนวคิดมาจากการทําเครื่องรอน 

  2. ความคิดคลองแคลว หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไมซํ้ากันในเรื่องเดียวกันแบง

ออกเปน 

   2.1 ความคิดคลองตัวทางดานถอยคํา เปนความสามารถในการใชถอยคําได

อยางคลองแคลว 

   2.2 ความคิดคลองแคลวดานการโยงสัมพันธ เปนความสามารถท่ีหาถอยคํา

ท่ีเหมือนหรือคลายกันไดมากท่ีสุดภายในเวลาท่ีกําหนด 

   2.3 ความคลองแคลวทางดานการแสดงออก เปนความสามารถในการใชวลี 

หรือประโยค คือสามารถนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็ว เพ่ือใหไดประโยคท่ีตองการ 

   2.4 ความคลองแคลวในการคิด เปนความสามารถท่ีจะคิดสิ่งท่ีตองการ

ภายในเวลาท่ีกําหนด เชน ใหคิดหาประโยชนของกอนอิฐใหไดมากท่ีสุดภายในเวลาท่ีกําหนดให 

  3. ความคิดยืดหยุนหรือความยืดหยุนในการคิด หมายถึง ประเภทหรือแบบของ

ความคิดแบงออกเปน 
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   3.1 ความคิดยืดหยุนท่ีเกิดข้ึนทันที เปนความสามารถท่ีจะพยายามคิดให

หลายประเภทอยางอิสระ 

   3.2 ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง คนท่ีมีความคิดยืดหยุนจะคิดได

ไมซํ้ากันเชน ในขอ 1 ในเวลา 5 นาที ทานลองคิดวาทานสามารถจะใชหวายทําอะไรไดบาง คําตอบ 

กระบุง กระจาด ตะกรา กลองใสดินสอ กระออมเก็บน้ํา เปล เตียงนอน ตู โตะเครื่องแปง เกาอ้ี เกาอ้ี

นอนเลน โซฟา ตะกรอ ชะลอม กรอบรูป ก๊ิบเสียบผม ดามไมเทนนิส ดามไมแบดมินตัน เปนตน หรือ

หากนําเอาคําตอบดังกลาวมาจัดเปนประเภทก็จะจัดได 5 ประเภท ดังนี้ 

  ประเภทท่ี 1 เฟอรนิเจอร ประกอบดวย ตู เตียงนอน โตะ เกาอ้ี โซฟา 

  ประเภทท่ี 2 เครื่องใช ประกอบดวย กระบุง กระจาด ตะกรา 

  ประเภทท่ี 3 เครื่องกีฬา ประกอบดวย ตะกรอ ดามไมเทนนิส ดามไม แบดมินตัน 

  ประเภทท่ี 4 เครื่องประดับ ประกอบดวย ก๊ิบเสียบผม 

  ประเภทท่ี 5 เครื่องเขียน ประกอบดวย กลองใสดินสอ 

  4. ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเปนข้ันตอน สามารถ

อธิบายใหเห็นภาพชัดเจน หรือเปนแผนงานท่ีสมบูรณข้ึน ความคิดละเอียดลออ จัดเปนรายละเอียดท่ี

นํามาตกแตงขยายความคิดครั้งแรกใหสมบูรณข้ึน ความคิดสรางสรรคท่ีสําคัญจะมีลักษณะไปในทาง

เดียวกัน คือ ประกอบดวยความคิดริเริ่ม คิดคลองแคลว คิดยืดหยุน และคิดละเอียดลออ 

 กิลฟอรด (Guilford, 1971: 143 อางถึงใน อารี รังสินันท, 2532: 29) ไดกําหนด

องคประกอบของความคิดสรางสรรคไวดังนี้  

  1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม แตกตางจาก

ความคิดธรรมดา หรือความคิดงายๆ ท่ีเปนความคิดท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสังคม  

  2. ความคิดคลองตัว (Fluency) หมายถึง เปนความคิดในเรื่องเดียวกันท่ีไมซํ้ากัน ใน

องคประกอบนี้ความคิดจะโลดแลนออกมามากมาย  

  3. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิดท่ี

พยายามคิดไดหลายอยางตางๆ กัน เชน ประโยชนของกอนหินมีอะไรบาง หรือความคิดยืดหยุนดาน

การดัดแปลงสิ่งตางๆ มาใชใหเกิดประโยชน  

   4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เปนความคิดท่ีตองทําดวยความระมัดระวัง

และมีรายละเอียดท่ีสามารถทําใหความคิดสรางสรรคนั้นสมบูรณข้ึนได  

 เดลตัน (Dalton, 1988: 5-6) กลาววา ความคิดสรางสรรคมีองคประกอบ 8 ประการโดย   

4 องคประกอบแรกเปนความสามารถทางสติปญญาและ 4 องคประกอบหลังเปนความสามารถ

ทางดานจิตใจและความรูสึก ดังนี้  

 1. ความคิดริเริ่ม 
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 2. ความคิดคลองตัว 

 3. ความคิดยืดหยุน 

 4. ความประณีตหรือความละเอียดลออ 

 5. ความอยากรูอยากเห็น 

 6. ความสลับซับซอน 

 7. ความกลาเสี่ยง 

 8. ความคิดคํานึงหรือจินตนาการ 

 จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการหลายคน พอสรุปไดวาองคประกอบ

ของความคิดสรางสรรคมี ดังนี้ 

 1. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบได

อยางคลองแคลว รวดเร็ว และมีคําตอบท่ีมาในเวลาจากัด แบงเปน 4 ดานดังนี้ 

  1.1 ความคลองแคลวดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถในการใช

ถอยคําอยางคลองแคลว 

  1.2 ความคลองแคลวดานการโยงความสัมพันธ (Association Fluency) เปน

ความสามารถท่ีจะคิดหาถอยคําท่ีเหมือนหรือคลายกันใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดในเวลาท่ีกําหนด

  1.3 ความคลองแคลวดานการแสดงออก (Expressional Fluency) เปน

ความสามารถในการใชวลีหรือประโยค โดยการนําถอยคํามาเรียงกันอยางรวดเร็วเพ่ือใหไดประโยคท่ี

ตองการ 

  1.4 ความคลองแคลวดานการคิด (Ideational Fluency) เปนความสามารถท่ีจะคิด

สิ่งท่ีตองการไดภายในเวลาท่ีกําหนด โดยการคิดหลายๆ วิธี แลวเลือกวิธีท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด 

 2. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการหาคําตอบไดหลายประเภท 

หลายทิศทาง แบงเปน 2 ดาน ดังนี้ 

  2.1 ความคิดยืดหยุนท่ีเกิดข้ึนทันที (Spontaneous Flexibility) เปนความสามารถ

ท่ีจะพยายามคิดใหหลายทางอิสระ 

  2.2 ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) ซ่ึงมีประโยชน

ตอการแกปญหา คนท่ีมีความคิดยืดหยุนจะคิดไดไมซํ้ากัน 

 3. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิด แปลกใหม แตกตางไปจาก 

ความคิดธรรมดาหรือความคิดงายๆ และแนวคิดนั้นจะแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน อาจเกิดจากการ

นําเอาความรูเดิมมาดัดแปลงหรือประยุกตสิ่งใหมข้ึน 

 4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เปนคุณลักษณะท่ีจําเปนในการสรางผลงานท่ี

มองเห็นรายละเอียดของสิ่งตางๆ เปนรายละเอียดท่ีนํามาเพ่ิมเติมเสริมแตงความคิดครั้งแรกใหได
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ความหมายสมบูรณยิ่งข้ึน 

 ทฤษฎีความคิดสรางสรรค 

 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความคิดสรางสรรค  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความคิดสรางสรรค ดังนี้   

 1. ทฤษฎีความคิดสองลักษณะ เปนทฤษฎีเก่ียวกับการทํางานของสมองมนุษยมีแนวคิด 

เบื้องตนวา เผาพันธุ ของมนุษยอยูรอดสืบสายมาจนถึงคนรุนปจจุบันได เพราะมนุษยมีสมองอัน 

เชี่ยวชาญ ซ่ึงเกิดจากการทํางานของสมองท่ีมีสองสวน โดยแบงหนาท่ีกันทําในแตละสวน และจาก

การคนควาทดลองเก่ียวกับการทํางานของสมองสองซีกของมนุษยมาเปนเวลา 15 ป นักวิทยาศาสตร

ในปจจุบันสรุปไดวา มนุษยแตละคนมีสมองสองซีก คือ สมองซีกซายและสมองซีกขวา ซ่ึงทําหนาท่ี

แตกตางกันอยางเดนชัดในการรับรูความเปนไปของสิ่งตางๆ    

 ความคิดสรางสรรค เกิดจากการทํางานของสมองซีกขวา  ซ่ึงทําหนาท่ีคิดจินตนาการ 

ความคิดแปลกๆใหมๆ ความซาบซ้ึงในดนตรี  ศิลปะ  วรรณคดี  เปนตน  สวนสมองซีกซาย  เปนสวน

ท่ีคิดและมีการทํางานออกมาเปนรูปธรรม เชน การวิเคราะห การหาเหตุผล กฎเกณฑ 

การทํางานของสมองท้ังซีกขวาและซีกซาย สามารถแยกการทํางานไดดังนี้  1. การทํางานของสมอง

ซีกซาย ทําหนาท่ีวิเคราะห สรรหาถอยคํา ใชเหตุผลเชิงตรรกวิทยา ความแบงแยก มีกาลเวลา และ

โนมเอียงเขาหากฎเกณฑของคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  2. การทํางานของสมองซีกขวา ทําหนาท่ี

สังเคราะห ไมมีถอยคํา หยั่งรูเอง ความคิดเชิงสรางสรรค ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมมีกาลเวลา 

โนมเอียงเขาหากฎเกณฑของดนตรีและ ศิลปะ ดังนั้น ความคิดสรางสรรคเกิดจากการทํางานของ

สมองซีกขวา  จะสามารถแสดงหรือบอกใหผู อ่ืนทราบไดตองเกิดจากการรวบรวมวิเคราะห  และหา

ถอยคําของสมองซีกซายเทานั้นหากสมองท้ังสองซีกไดพัฒนาอยางเหมาะสมท้ังสองซีก ก็จะสามารถ

ทําคุณประโยชนตางๆ  ใหแกมนุษยชาติไดอยางมหาศาล 

 2. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของอูตะ  (The  Model  AUTA)  อารี  พันธมณี (2546: 40) 

ระบุวาทฤษฎีความคิดสรางสรรค ท่ีเดวิส (Davis) และซัลลิแวน (Sullivan) คิดข้ึนในป ค.ศ.1980  

อธิบายวา  ความคิดสรางสรรคสามารถสงเสริมใหพัฒนาข้ึนได ดวยการสงเสริมกระบวนการคิดอยาง

สรางสรรคและจัดลําดับข้ันของการพัฒนาซ่ึงมี  4  ลําดับ ข้ันตอนดังนี้   

  ข้ันตอนท่ี  1  การตระหนักรูถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรคเปนข้ันตอนแรก

ท่ีจะ ทําใหบุคคลเพ่ิมความสํานึกในเรื่องการพัฒนาความคิดสรางสรรคของแตละบุคคล  เชน  การ

พัฒนา ปรีชาญาณ  การรู จักและเขาใจตนเอง  การมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณและการมีชีวิตท่ีดีข้ึน

กวาเดิมและเขาใจนวัตกรรมตางๆ  ท่ีผานมาในประวัติศาสตร  ซ่ึงสงผลกระทบตอความเจริญกาวหนา

และวิธีแกปญหาในปจจุบันและอนาคต   

  ข้ันตอนท่ี  2 ความเขาใจอยางลึกซ้ึงและแจมชัดในธรรมชาติของความคิดสรางสรรค 

หมายถึง การท่ีบุคคลจะสนใจและใหความสําคัญกับความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน เม่ือไดรับความรู  
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เนื้อหาสาระท่ีเก่ียวกับความคิดสรางสรรค จะชวยใหบุคคลเขาใจและเห็นความสําคัญยิ่งข้ึน สาระท่ี

ควรจัดใหบุคคลไดเรียนรู  ไดแก 1.บุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค 2. ลักษณะ

กระบวนการคิดสรางสรรค 3. ความสามารถสรางสรรคดานตางๆ 4.ทฤษฎีความคิดสรางสรรค         

5. แบบสอบถาม แบบทดสอบความคิดสรางสรรค 6. เทคนิควิธีการฝกคิดสรางสรรค 7.ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอความคิดสรางสรรค 

  ข้ันตอนท่ี 3 เทคนิควิธีการท่ีสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค หมายถึง  

เทคนิค วิธีการกลยุทธในการฝกกระบวนการคิดสรางสรรคเพ่ือสงเสริมใหเกิดผลผลิตสรางสรรค ซ่ึง

รวม เทคนิคและวิธีการตอไปนี้ดวย คือ การระดมพลังสมอง การคิดเชิงเทียบเคียง การคิดจินตนาการ  

เปนตน   

  ข้ันตอนท่ี 4 การเพ่ิมพูนศักยภาพในการเปนมนุษยของแตละบุคคลอยางแทจริง 

เปนการพัฒนาบุคคลไปสูการรูจักตนเองตามสภาพท่ีเปนจริง เปาหมายสูงสุด คือ บุคคลสามารถดึง

ศักยภาพความสามารถและปรัชญาของแตละบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนตอตนและสังคมอยางเต็มท่ี 

การรูจักตนเองตรงตามสภาพท่ีเปนจริง จะประกอบดวยการเปนผูเปดรับประสบการณตางๆ มาปรับ

เขากับตนได  มีความสนใจศึกษาเก่ียวกับความเปนอยูของมนุษย มีความคิดริเริ่มในการนําตนเอง 

และริเริ่มผลิตสิ่งตางๆดวยตนเอง และมีความสามารถในการคิดยืดหยุนเพ่ือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

แนวทางในการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมได   

 จากทฤษฎีความคิดสรางสรรคของอูตะ จะประกอบดวยการตระหนักใหรูถึงความสําคัญของ

ความคิดสรางสรรคและใหทําความเขาใจใหชัดเจน หาเทคนิควิธีท่ีจะชวยสงเสริมและพัฒนาความคิด

สรางสรรคแลวนําความรูความสามารถนั้นไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 

 ประเภทของความคิดสรางสรรค 

           จากการศึกษาประเภทของความคิดสรางสรรคหลายๆทัศนะแลว สามารถวิเคราะหและ

สังเคราะหไดวา ความคิดสรางสรรคอาจแบงแยกได 4 ประเภทดวยกัน (สุวิทย มูลคํา และอรทัย              

มูลคํา, 2544: 21) กลาวสรุปไดดังนี้   

 1. ความคิดสรางสรรคประเภทการเปลี่ยนแปลง คือ แนวคิดท่ีเปนการสรางสรรคสิ่งใหมข้ึน 

เชน ทฤษฎีใหม การประดิษฐใหม เปนตน เปนการคิดโดยภาพรวมมากกวาแยกเปนสวนยอย บางครั้ง

เรียกวา “นวัตกรรม” ท่ีเปนการนําเอาสิ่งประดิษฐใหมมาใช เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพดี

ยิ่งข้ึน เชน การใช e –learning การ ใชนาโนเทคโนโลยี เปนตน 

 2. ความคิดสรางสรรคประเภทการสังเคราะห คือ การผสมผสานแนวคิดจากแหลงตางๆเขา

ดวยกัน แลวกอใหเกิดแนวคิดใหมอันมีคุณคา เชน การนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชในการ

แกปญหาจราจร การใชหลักจินตคณิตและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรสมผสมผสานเปนคอมพิวเตอรซ่ึง

กลายเปนศาสตรอีกสาขาหนึ่ง  
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 3. ความคิดสรางสรรคประเภทตอเนื่อง คือ เปนการผสมผสานกันระหวางความคิด

สรางสรรคประเภท เปลี่ยนแปลงกับความคิดสรางสรรคประเภทสังเคราะห คือ เปนโครงสรางหรือ

กรอบท่ีไดกําหนดไวกวางๆ แต ความตอเนื่องเปนรายละเอียดท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานนั้น เชน การ

สรางรถยนต หุนยนต คอมพิวเตอร กลอง ถายรูป โทรศัพทมือถือ เปนตน จะมีการปรับปรุงอยาง

ตอเนื่องจากตนแบบเดิม  

 4. ความคิดสรางสรรคประเภทการลอกเลียน คือ เปนลักษณะการจําลองหรือลอกเลียนแบบ

จากความสําเร็จ อ่ืนๆ โดยอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหแปลกไปจากเดิมเพียงเล็กนอย แตสวนใหญ

ยังคงแบบเดิมอยู เชน เครื่องแตงกาย บทเพลง ภาพยนตร การตูน เครื่องประดับ เปนตน 

 กระบวนการความคิดสรางสรรค 

 กระบวนการคิดสรางสรรคคือ วิธีคิดหรือกระบวนการทํางานของสมองท่ีมีข้ันตอนตางๆใน

การคิดแกปญหาจนสําเร็จ ซ่ึงมีหลายแนวคิดเชน 

 วอลลาส (Wallas อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 18) แบงข้ันตอนของ

กระบวนการเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ข้ันเตรียมการ คือการขอมูลหรือระบุปญหา 

 2. ข้ันความคิดกําลังฟกตัว คือการอยูในความสับสนวุนวายของขอมูลท่ีไดมา 

 3. ข้ันความคิดกระจางชัด คือข้ันท่ีความคิดสับสนไดรับการเรียบเรียงและเชื่อมโยงเขา

ดวยกัน ทําใหเห็นภาพรวมของความคิด 

 4. ข้ันทดสอบความคิดและพิสูจนใหเห็นจริง คือข้ันท่ีรับความคิดเห็นจากสามข้ันแรกขางตน

มาพิสูจนวาจริงหรือถูกตองหรือไม 

 ฮัทชิสัน (Hutchinson, 1949: 42-44) กลาววาความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการเชื่อมโยง

ความรูท่ีมีอยูเขาดวยกัน อันจะนําไปสูการแกปญหาใหมท่ีคิดใชเวลาการคิดเพียงสั้นๆอยางรวดเร็ว

หรือยาวนานก็อาจเปนไปได โดยมีลําดับการคิดดังนี้ 

 1. ข้ันเตรียมเปนการรวบรวมประสบการณ มีการลองผิดลองถูกและตั้งสมมุติฐานเพ่ือ

แกปญหา 

 2. ข้ันครุนคิดขัดของใจ เปนระยะท่ีมีอารมณเครียดอันสืบเนื่องจากการครุนคิดแตยังคิดไม

ออก 

 3. ข้ันของการเกิดความคิด เปนระยะท่ีเกิดความคิดในสมอง เปนการมองเห็นวิธีแกปญหา

หรือพบคําตอบ 

 4. ข้ันพิสูจน เปนระยะการตรวจสอบประเมินผลโดยใชเกณฑตางๆเพ่ือดูคําตอบท่ีคิดออกมา

นั้นเปนจริงหรือไม 
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 โรเจอร วอน โอช (Roger von Oech, 1970: 146-149 อางถึงใน ณัฐวุฒิ เจริญกุล.  2554) 

เจาของบริษัทความคิดสรางสรรคในอเมริกาไดกลาวถึงกระบวนการคิดสรางสรรค โดยแยกความคิด

ออกเปน 2 ประเภทคือ ความคิดออนและความคิดแข็ง 

ความคิดออน ความคิดแข็ง 

อุปมาอุปมัย หลักการ 

ความฝน เหตุผล 

ความขําขัน ความแมนยํา 

ความคลุมเครือ ความสมํ่าเสมอ 

การเลน การทํางาน 

การประมาณการ ความพอดิบพอดี 

ความใฝฝน ความเปนจริง 

ความขัดแยง ตรงไปตรงมา 

การสังหรณใจ การวิเคราะห 

โดยท่ัวไป อยางเฉพาะเจาะจง 

อยางเด็ก อยางผูใหญ 

 

 ความคิดแข็งนั้นจะมีคําตอบท่ีถูกหรือผิดอยางแนนอน แตความคิดออนนั้นอาจมีคําตอบท่ีถูก

หลายอยาง  ซ่ึง Roger von Oech ไดกลาวถึงกระบวนการคิดสรางสรรคไววาประกอบดวย 2 

ข้ันตอนคือ กระบวนการเพาะตัวและกระบวนการปฏิบัติการ โดยกระบวนการเพาะตัวเปนการสราง

ความคิดใหม ในขณะท่ีกระบวนการปฏิบัติการเปนการใชความคิดท่ีคิดข้ึนมาไปปฏิบัติงานจริง

ความคิดอยางออนเปนสิ่งท่ีเหมาะสมสําหรับกระบวนการเพาะตัว ซ่ึงเปนระยะท่ีกําลังมองหาความคิด

ใหมๆ เปนการมองท่ีกวางๆเพ่ือหาวิธีการตางๆมาใชเพ่ือการแกปญหา สวนความคิดอยางแข็งนั้นมัก

ใชในชวงการปฏิบัติงานจริงๆ เม่ือตองการประเมินความคิดและขจัดสิ่งตางๆท่ีไมเก่ียวของโดยตรงใน

การแกปญหาออกไป ตรวจดูผลดีผลเสียและความเสี่ยงรวมท้ังการเตรียมท่ีจะเปลี่ยนความคิดใหเปน

การกระทําดวย 

 แอนเดอสัน (1957, อางถึงใน อารี  พันธมณี, 2547: 9 – 10 ) กลาววา ความแตกตางของ

บุคคลอยู ท่ีความคิด สรางสรรคและประสบการณเปนสําคัญ พรอมท้ังไดแบงกระบวนการดาน

ความคิดสรางสรรคออกเปน 6 ข้ันตอน คือ 

 1. มีความสนใจและรูถึงความตองการของจิตใจและสมอง  

 2. รวบรวมขอมูลตางๆท่ีมีความสัมพันธและสิ่งท่ีนาสนใจ  

 3. ไตรตรองถึงการวางแผน โครงรางและรูปแบบของงาน  



82 
 

 4. จากผลขอท่ี 1-3 ทําใหเกิดจินตนาการ  

 5. สรางจินตนาการออกมาใหเปนความจริง และแสดงผลใหเห็นไดชัด  

 6. รวมรวบความคิดและแสดงออกมาในรูปแบบของผลงาน            

 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา กระบวนการเกิดความคิดสรางสรรคสวนใหญจะมีลักษณะเปน

ลําดับข้ันตอน และผลของความคิดสรางสรรคก็มีลักษณะเปนข้ันตอนเชนกัน ซ่ึงผลของความคิด

สรางสรรคจะอยูในข้ันตอนใดนั้นข้ึนอยูกับการใชทักษะและความสามารถทางการคิดของบุคคล

กระบวนการคิดท่ีสรางสรรคนั้น ผูเรียนตองแสดงความคิดท่ีแปลกใหมท่ีแตกตางไปจากกรอบความคิด

ตามแบบแนวคิดธรรมดา มีความกลาท่ีจะแสดงความคิดท่ีไมซํ้ากันในเรื่องเดียวกันออกมาไดอยาง

หลากหลาย และใหรายละเอียดในเรื่องท่ีคิดไดอยางสมบูรณ ดังนั้นจึงเปนบทบาทท่ีหนักสําหรับ

ครูผูสอนท่ีจะทําใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมดังกลาวออกมาตามเปาหมายท่ีตั้งไว ผูวิจัยไดนําเอารูปแบบ

การสอนแบบซิปปา มาใชรวมกันกับทฤษฎีความคิดสรางสรรค โดยการเปลี่ยนบทบาทของผูสอน ซ่ึง

จะไมเนนการบรรยายเนื้อหาวิชา แตเปนการสรางบรรยากาศท่ีอํานวยใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจ เกิด

ความอยากรู อยากคนควาหาความรู เรียนดวยตนเองซ่ึงจะชวยกระตุนใหผูเรียนไดใชทักษะและ

ความสามารถทางการคิดของตนเอง ผานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลท่ี

ไดจากการประเมินผลการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใช

รูปแบบซิปปา 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 งานวิจัยในประเทศ 

 อุษา สบฤกษ (2545) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏยสรรคท่ีสงเสริมความคิด

สรางสรรคทางนาฏศิลปของผูเรียนนาฏศิลปไทยในสถาบัน อุดมศึกษา กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก 

อาจารยผูสอนนาฏศิลปไทย จํานวน 68 คน นักศึกษาวิชานาฏศิลปไทย ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปด

การเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทย 15 สถาบัน ประกอบดวยมหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันราชภัฏ 

วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยวิธีการสุมตามภาค 

ไดแก ภาคเหนือ จํานวน 3 สถาบัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 สถาบัน ภาคกลาง จํานวน 6 

สถาบัน และภาคใต จํานวน 3 สถาบัน ไดกลุมตัวอยางนักศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 800 คน จําแนกเปน

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 256 คน นักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 194 คน นักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 

177 คนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 173 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 1. แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ

ดานนาฏศิลปและศิลปะการแสดง  2. แบบสอบถามอาจารยผูสอนนาฏศิลปไทย 3. แบบวัด                

นาฏยสรรค สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย จากการวิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูลทุกดานพบวานักศึกษาทุกชั้นปมีความคิดสรางสรรคเฉลี่ยอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง 
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โดยคาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคจะสูงข้ึนตามระดับชั้นปท่ีศึกษา สําหรับสภาพการเรียนการสอน

นาฏศิลปพบวายังคงใชวิธีการเลียนแบบเปนหลักและใชการฝกใหผูเรียนตีบท (คิดทารําตาม

ความหมายของบทละครหรือบทประพันธ) เปนการสอนความคิดสรางสรรค รวมท้ังไมเนนการสอน

ความคิดสรางสรรคเปนรายบุคคล 

 วิวัฒน เพชรศรี (2551) ไดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูนาฏศิลปท่ีสงเสริมความคิด

สรางสรรคทางนาฏศิลปของผูเรียนในระดับชวงชั้นท่ี 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ไดแก ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสฤษดิเดช อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด

จันทบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 ซ่ึงไดมาจากการจับฉลากหองเรียนเปนกลุมทดลองกับกลุม

ควบคุม จํานวน 2 หองเรียนๆ ละ 50 คน เครื่องมือท่ีใชในการทดลองประกอบดวย แผนการจัดการ

เรียนรู แบบวัดความคิดสรางสรรค แบบวัดทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Hotelling’ s T2 

ผลการวิจัยสรุปวาไดรูปแบบการจัดการเรียนรูนาฏศิลปท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลปท่ีมี

คุณภาพประกอบดวยทฤษฎี แนวคิดพ้ืนฐาน หลักการสําคัญของรูปแบบ  วัตถุประสงค กระบวนการ

และข้ันตอนการจัดการเรียนรู 6 ข้ันตอนบรรยากาศองคประกอบการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล 

การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูปรากฏวาผูเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบท่ี

พัฒนาข้ึนมีความคิดสรางสรรคทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 กรนิษา มีรัตน (2552: 96-97)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลปของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชโมเดลซิปปา  ในกลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ  

สาระท่ี 3 นาฏศิลป  เรื่อง ละครสรางสรรค โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1. เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลปภาคความรูกอนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

ท่ีเรียนรูโดยใชโมเดลซิปปา 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลปภาคปฏิบัติ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนรูโดยใชโมเดลซิปปา 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนนาฏศิลปของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนรู โดยใชโมเดลซิปปา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 

นาฏศิลปโดยใชโมเดลซิปปา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคความรู แบบประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติ และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนรูนาฏศิลปโดยใช  

โมเดลซิปปา ผลการวิจัยพบวา 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

โมเดลซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคความรู  หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

โมเดลซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คือคาเฉลี่ยรอยละ 80 อยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3. นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูโมเดลซิปปา มีความพึงพอใจ

ตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 นงนภัส  พันธณวงค (2552: 57-58)  ไดทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

รูปแบบ  CIPPA  สาระนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมีความมุงหมายดังนี้ 

1.เพ่ือพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ CIPPA สาระนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2.เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ CIPPA  เรื่องรําวงมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 3. เพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ CIPPA เรื่องรําวงมาตรฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา 1.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ  CIPPA  

สาระนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพเทากับ84.24/81.94  2.ดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ CIPPA สาระนาฏศิลป เรื่องรําวง

มาตรฐานชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคาเทากับ 0.6319  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจ

ตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ CIPPA  สาระนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน  

โดยรวมอยูในระดับมาก 

 มธุรส  วงศอําไพ  (2553 :  79-80)  ไดวิจัยเปรียบเทียบความรู ทักษะปฏิบัติและความคิด

สรางสรรคทางนาฏศิลปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางการจัดการเรียนรูโมเดล            

ซิปปากับการจัดการเรียนรูปกติ ผลการวิจัยพบวา 1) คะแนนเฉลี่ยความรูทางนาฏศิลปหลังเรียนของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโมเดลซิปปาสูงกวาท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

ปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 2) คะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลปหลังเรียนของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับจัดการเรียนรูโมเดลซิปปาสูงกวาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูปกติ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 3) คะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลปหลังเรียนของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโมเดลซิปปาสูงกวาท่ีไดรับจัดการเรียนรูปกติ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 สุมนรตี นิ่มเนติพันธ (2553) ศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเตนแจสท่ีสงเสริม

ความคิดสรางสรรค กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาแจสแดนซ ในภาค

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ จํานวน 52 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุมเรียนคือกลุมท่ีไดรับการสอนการสอนเตนแจสท่ีสงเสริม

ความคิดสรางสรรคทางการเตนรําสมัยใหมจํานวน 26 คน และกลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติจํานวน 

26 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดความคิดสรางสรรคทางการเตนแจส 

แบบวัดทักษะปฏิบัติทางการเตนแจส แบบสังเกตพฤติกรรมผูเรียน แบบประเมินตนเองและแบบ

ประเมินกลุมเพ่ือน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดสรางสรรคทางการเตนแจส 

ทักษะปฏิบัติการเตนแจส ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง โดยการ

ทดสอบคาสถิติ t-test independent และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของความคิดสรางสรรค

ทางการเตนแจส ทักษะปฏิบัติการเตนแจส ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังการ

ทดลอง โดยใชการทดสอบคาสถิติ t-test dependent ผลการศึกษาพบวา (1) กลุมทดลองมีความคิด

สรางสรรค ทักษะปฏิบัติการเตนแจส สูงกวากลุมควบคุมอยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) กลุม

ทดลองและกลุมควบคุมมีความคิดสรางสรรค ทักษะปฏิบัติการเตนแจส สูงกวากอนการทดลองอยาง

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) มีพฤติกรรมการเรียนเก่ียวกับความสามารถออกแบบทาเตนแจส 

ตามจินตนาการของตนเอง มีความเปนอิสระเปนตัวของตัวเองมีความคลองทางความคิด สามารถ

พัฒนาไดอยางตอเนื่อง มีความคิดริเริ่มท่ีแตกตางจากคนอ่ืน ปรับตัวไดดี สัมพันธภาพกับสมาชิกใน

กลุมอยูในระดับดีมาก (4) ผลการประเมินของกลุมทดลองพบวากอนการทดลองการประเมินตนเอง

โดยรวมอยูในระดับดี และหลังการทดลองพบวาอยูในระดับดีมาก (5) ผลการประเมินกลุมเพ่ือนของ

กลุมทดลองพบวา กอนการทดลองการประเมินกลุมเพ่ือนโดยรวมอยูในระดับดี และหลังการทดลอง

พบวาอยูในระดับดีมาก 

 ฉวีวรรณ ตาลสุก (2556: 238-255 ) การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค 

ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีวัตถุประสงคของ

การวิจัย คือ (1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค 

สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค 

ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยมีวิธีการศึกษา 

(2.1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์วิชานาฏศิลปของนักเรียนท่ีมีความสามารถพ้ืนฐานตางกันท่ีเรียนดวย

หลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา (2.2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถในการปฏิบัติทารําของนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพ้ืนฐานตางกันท่ีเรียนดวยหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค ตามแนวทางการจัดการศึกษา

เชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (2.3) เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถในการ

สรางสรรคดานนาฏศิลปของนักเรียนท่ีเรียนดวยหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค ตามแนวทางการจัด

การศึกษาเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและ (2.4) ศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค สําหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1. การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรคตามแนว

ทางการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีองคประกอบของ

หลักสูตรมี 4 องคประกอบ ชื่อวา“OCLE”ประกอบดวย(1) วัตถุประสงค (2) เนื้อหา (3) กระบวนการ

เรียนการสอน โดยใชรูปแบบการสอนนาฏศิลปสรางสรรค (PIIACR) และ (4) การวัดและประเมินผล
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การตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ พบวามีความสอดคลองอยูในระดับมากข้ึนไปทุกองคประกอบ 

และผานการรับรองคุณภาพของหลักสูตรโดยการจัดสัมมนาผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) โดยผล

การสัมมนาผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิง

สรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา ทุกองคประกอบของ

หลักสูตรมีความสอดคลองกันสามารถนําไปใชได และผลการตรวจสอบความเปนไปไดของหลักสูตร 

โดยการศึกษานํารองทดลองใชหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิง

สรางสรรค  สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พบวาผลสัมฤทธิ์วิชานาฏศิลปของนักเรียนกลุม

ทดลองใชหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี พัฒนาการความสามารถในการปฏิบัติทารําของนักเรียน

กลุมทดลองใชหลักสูตร โดยภาพรวมนักเรียนมีพัฒนาการสูงข้ึนจากระดับพอใชไปถึงระดับดี พัฒนาการ

ความสามารถในการสรางสรรคงานดานนาฏศิลปของนักเรียนกลุมทดลองใชหลักสูตร โดยภาพรวม

นักเรียนมีพัฒนาการสูงข้ึนจากระดับพอใชไปถึงระดับดี และนักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตร

นาฏศิลปสรางสรรค ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา แสดงวาหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 2. ประสิทธิผลของหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค              

ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สรุปผลไดดังนี้ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์วิชานาฏศิลปของนักเรียนท่ีมีความสามารถพ้ืนฐานตางกันท่ีเรียนดวยหลักสูตร

นาฏศิลปสรางสรรค ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา จากการทดสอบนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับดี และเม่ือพิจารณาตามระดับ

ความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียน นักเรียนกลุมสูงมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก รองลงมาคือนักเรียน

กลุมปานกลางมีคุณภาพอยูในระดับดี และลําดับสุดทายคือ นักเรียนกลุมต่ํามีคุณภาพอยูในระดับ

พอใช 2.2 พัฒนาการความสามารถในการปฏิบัติทารําของนักเรียนท่ีมีความสามารถพ้ืนฐานตางกันท่ี

เรียนดวยหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา มีพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติทารํา โดยภาพรวมนักเรียนมีพัฒนาการใน

การปฏิบัติทารําสูงข้ึนอยางตอเนื่องจากระดับพอใชไปถึงระดับดี นักเรียนกลุมสูงมีพัฒนาการการ

ปฏิบัติทารําอยูในระดับดีท้ัง 6 ระยะ นักเรียนกลุมปานกลางมีพัฒนาการการปฏิบัติทารําอยาง

ตอเนื่องจากระดับพอใชไปถึงระดับดี และนักเรียนกลุมต่ํามีพัฒนาการการปฏิบัติทารําอยางตอเนื่อง

จากระดับพอใชไปถึงระดับดี 2.3 พัฒนาการความสามารถในการสรางสรรคดานนาฏศิลปของ

นักเรียนท่ีเรียนดวยหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค สําหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยภาพรวมนักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการสรางสรรคงาน

นาฏศิลปสูงข้ึนอยางตอเนื่องจากระดับพอใชไปถึงระดับดี นักเรียนกลุมสูงมีพัฒนาการการปฏิบัติทารํา

อยูในระดับดีท้ัง 6 ระยะ นักเรียนกลุมปานกลางมีพัฒนาการการปฏิบัติทารําอยางตอเนื่องจากระดับ

พอใชไปถึงระดับดี และนักเรียนกลุมต่ํามีพัฒนาการการปฏิบัติทารําอยางตอเนื่องจากระดับพอใชไป
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ถึงระดับดี 2.4 นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค ตามแนวทางการจัด

การศึกษาเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 แคมเบล (Cambell, 1996: 4635-A) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการฝกงานเขียนการแสดง

ความคิดเห็น การออกเสียง การศึกษานี้เนนการฝกท่ีเปนกระบวนการกลุม และกระบวนการ

ประชาธิปไตย เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิด ความรู ซ่ึงเดิมจะเปน

ความรูเฉพาะบุคคลมาเปนการเรียนโดยยึดสังคม ผลปรากฏวา 

 1. ผูเรียนสามารถเรียนภาษาไดจากการพบปะและการใหความเห็นพองจากสังคม 

 2. ชวยใหผูเรียนไดขจัดความเงียบออกไป ทําใหนักเรียนกลาพูด โดยผูเรียนไดศึกษาจากงาน

เขียนและนํามาพูดอภิปรายหรือเขียนได 

 3. ทําใหผูเรียนและผูประพันธไดมีแนวทางรวมกันในการสรางวิธีเรียนรูรวมกัน 

 4. เปนการสรางความทาทายในการเปนผูนํา 

 5. เปนการสรางโอกาสในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการทางสังคมในการ

ยอมรับ 

 6. เพ่ือใหผูประพันธไดปรับปรุงวิธีการของตนเองโดยการรับฟงความคิดเห็นของสังคม 

 อารมสตรอง (Amstrong, 1998: 405) ไดศึกษาผลการเรียนรูแบบรวมมือในการ               

จัดกลุมผูเรียน โดยยึดเกณฑผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนทีม (STAD) ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

เจตคติตอวิชาสังคมศึกษาของผูเรียนระดับ 12  จํานวน 47 คน ท่ีไดรับการสอนแบบเดิม โดยใชตํารา

เรียน การอธิบาย การบรรยาย เอกสารประกอบการเรียน กับการสอนแบบกลุมรวมมือ จัดกลุมโดยใช

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การสอนท้ังสองแบบมีการวัดและประเมินผล  โดยผลการศึกษา พบวา  

ผูเรียนท่ีเรียนท้ังสองวิธีนั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาสังคมศึกษาไมแตกตางกัน แต

การศึกษาจากขอมูลเชิงคุณภาพและการสอบถามจากครูและผูเรียนพบวา การจัดการเรียนแบบ

รวมมือนั้นชวยใหผูเรียนมีความรู  และเกิดความสนุกสนานกับการเรียนมาก จึงควรนําไปปรับใชกับ

กระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสม 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบเพลงดวยการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6” เปนการวิจัย   

ก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Design) ใชแบบแผนการวิจัยแบบอนุกรมเวลา (Time series 

design) โดยกําหนดใหนักเรียนในกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6 เปนหนวย

วิเคราะห (Unit of Analysis) ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยไวดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเกิดประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว  จึงกําหนด

รายละเอียดของการวิจัยไว 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ข้ันตอนนี้เปนการจัดเตรียมโครงการวิจัยเพ่ือใหเกิด

ระบบการดําเนินการตามโครงการเปนข้ันตอนของการนิยามปญหา โดยการศึกษาจากเอกสารตํารา 

ขอมูลสารสนเทศตางๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การพัฒนาและปรับปรุงขอบกพรองของเครื่องมือ

และเสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย ข้ันตอนนี้เปนข้ันการทดลองเก็บขอมูลจาก

เครื่องมือทีไดรับการพัฒนาจากข้ันตอนท่ี 1 แลวนําไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไวเพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูลนํามาตรวจสอบความถูกตองวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย

เพ่ือเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองเพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

ตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเสนอแนะแลวจัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับรางเพ่ือเสนอ

โครงการวิจัย ปรับปรุงแกไขตามคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเสนอแนะจัดพิมพ และรายงาน

ผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขอจบการศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เพ่ือใหงานวิจัยนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยจึงได

กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงประกอบดวย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา แบบแผนการวิจัย 

http://nartslife.files.wordpress.com/2010/09/experimental_research.pdf
http://nartslife.files.wordpress.com/2010/09/experimental_research.pdf
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้   

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนไทรโยคใหญ 

จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2558 จํานวน 5 หองเรียน จํานวนนักเรียน 134 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียน

ไทรโยคใหญ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 20 คน โดย

การสุมแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) โดยมีเกณฑการเลือกคือ เปนนักเรียนท่ีมีความสนใจ

ดานนาฏศิลป 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรท่ีศึกษาสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง ความสามารถ

ในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป พัฒนาการในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา

และภาษานาฏศิลป และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบ

ซิปปา 

แบบแผนการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Design) ผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบอนุกรมเวลา (Time series design) ซ่ึงมีรูปแบบดังนี้ (Cambell 

and Stanley, 1963: 37) 

 
 เม่ือ  X คือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

  O1 คือ ผลการทดสอบครั้งท่ี 1 

  O2 คือ ผลการทดสอบครั้งท่ี 2 

  O3 คือ ผลการทดสอบครั้งท่ี 3 

 X O1 O2 O3 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลป โดยใชรูปแบบซิปปา จํานวน 3 แผน 

ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง นาฏยศัพทหรรษา แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ี 6 เรื่อง ภาษาทาชวนคิด และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 7 เรื่อง นาฏยประดิษฐชวนทํา 

สรางสรรคทารําประกอบบทเพลง รวม 10 ชั่วโมง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 โดยมีข้ันตอน

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การทบทวน/ตรวจสอบความรูเดิม  

ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม  

ข้ันท่ี 3 การศึกษาและสรางความเขาใจขอมูลความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหม 

         กับความรูเดิม  

ข้ันท่ี 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูความเขาใจกับกลุม  

ข้ันท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู  

ข้ันท่ี 6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน  

ข้ันท่ี 7 การประยุกตใชความรู 

 2. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป ซ่ึงผูวิจัย

ไดศึกษาจุดประสงคเชิงพฤติกรรม วิเคราะหคุณลักษณะของพฤติกรรมท่ีตองการวัด และนําแนวทาง 

การวัดประเมินผลการปฏิบัตินาฏยศัพทภาษาทาและภาษานาฏศิลป จากงานวิจัย เกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพนาฏศิลปไทยระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แลวดําเนินการสรางแบบประเมินความสามารถใน

การปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป โดยกําหนดรายละเอียดเนื้อหาท่ีปรากฏใน

เครื่องมือ และกําหนดวิธีการตรวจใหคะแนน 

 3. แบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงคานิยม 12 ประการ 

ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาจุดประสงคเชิงพฤติกรรม วิเคราะหคุณลักษณะของพฤติกรรมท่ีตองการวัด และนํา

แนวทาง การวัดประเมินผลการสรางสรรคทารํา จากงานวิจัย เกณฑมาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลปไทย

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แลวดําเนินการสรางแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารํา

ประกอบบทเพลง โดยกําหนดประเด็นการประเมินจํานวน 5 รายการ ลักษณะการใหคะแนนแบบ 

Scoring Rubric โดยกําหนดรายละเอียดของระดับคะแนนในการปฏิบัติ 
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 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบ

ซิปปา 

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การสรางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลปโดยใชรูปแบบซิปปา 

การสรางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลปโดยใชรูปแบบซิปปา มีข้ันตอนการ

สรางดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาทฤษฎี หลักการ 

และวิเคราะหแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ สาระนาฏศิลป ชวงชั้นท่ี 2 และศึกษาแนวการสรางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และวิธี

สรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 

1.3 ศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมและสรางแผนการจัดการเรียนรู 

 1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลป โดยใชรูปแบบซิปปา 

รวม 3 แผนประกอบดวย แผนท่ี 1 นาฏยศัพทหรรษา แผนท่ี 2 ภาษาทาชวนคิด และแผนท่ี 3             

นาฏประดิษฐชวนทําสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง ตามข้ันตอนการจัดการเรียนรูโมเดลซิปปา            

7 ข้ัน ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การทบทวน/ตรวจสอบความรูเดิม หมายถึง การนําความรูเดิมของนักเรียน

ในเรื่องท่ีจะเรียนมาทบทวน เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 

ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม หมายถึง การแสวงหาขอมูล หรือความรูใหม 

ข้ันท่ี 3 การศึกษาและสรางความเขาใจขอมูลความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหม

กับความรูเดิม หมายถึง นักเรียนจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูลหรือความรู และสรุปความ

เขาใจเก่ียวกับขอมูลนั้น 

ข้ันท่ี 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูความเขาใจกับกลุม หมายถึง นักเรียนตรวจสอบ

ความรูความเขาใจของตนเอง โดยนักเรียนแตละคนในกลุมตางชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ฝกการมี

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
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ข้ันท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู หมายถึง การสรุปความรูท้ังความรูเดิมและ

ความรูใหม และจัดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนระเบียบ 

ข้ันท่ี 6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน หมายถึง การใหนักเรียนไดแสดงผลงาน 

การสรรคสรางความรูของตนใหมีความแปลกใหม และนาสนใจ 

ข้ันท่ี 7 การประยุกตใชความรู หมายถึง การสงเสริมใหนักเรียนไดฝกฝนการนํา

ความรูไปใชในสถานการณตางๆ 

 1.5 ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 3 แผน โดยการหาคาความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 4 ทาน โดยมีความเชี่ยวชาญตางๆ ดังนี้ ผูเชี่ยวชาญดานการวัด

และประเมินผล ผูเชี่ยวชาญดานการสอนนาฏศิลปและผูเชี่ยวชาญหลักสูตร ดวยคาดัชนีความ

สอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับจุดประสงค โดยไดคาความสอดคลอง (IOC 

ระหวาง 0.80 -1.00) โดยการทําแบบสํารวจรายการใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาขอความในแตละขอ โดย

กําหนดเกณฑในการพิจารณา ดังนี้  

+1 =  เม่ือผูเชี่ยวชาญแนใจวาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้นมีรายละเอียด

  สอดคลองตามท่ีระบุไวไดจริง 

0 =  เม่ือผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้นมี 

  รายละเอียดสอดคลองตามท่ีระบุไวไดจริง 

-1 =  เม่ือผูเชี่ยวชาญแนใจวาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้นไมไดมี 

 รายละเอียดสอดคลองตามท่ีระบุไวไดจริง 

 นําคะแนนท่ีไดมาแทนคาในสูตรของโรไวเนลลี่และแฮมเบลตัน (Rovinelli & Hambleton 

1997, อางถึงใน มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 177) 

   IOC  =       
N

R∑  

 IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

    กับจุดประสงค  

 ∑R   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ  
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 โดยไดคาความสอดคลองแสดงเครื่องมือมีคาความเท่ียงเชิงเนื้อหา (IOC ระหวาง 0.80 -

1.00)  

  1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลป โดยใชรูปแบบซิปปา มาปรับปรุง

แกไขในประเด็นท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ เพ่ือความสมบูรณของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ เพ่ิมเติม

เครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู และแยกเครื่องมือวัดผลในดาน

ความรู ทักษะ และคุณลักษณะใหชัดเจน 

 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลป โดยใชรูปแบบซิปปา มีข้ันตอนการสราง 

ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 4 

  

ข้ันท่ี 1 

 

 

ข้ันท่ี 2 

 

 

ข้ันท่ี 3 

 

 

ข้ันท่ี 4  

 

 

ข้ันท่ี 5  

 

ข้ันท่ี 6  

 

แผนภูมิท่ี 4 การสรางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลปโดยใชรูปแบบซิปปา 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาทฤษฎี หลักการ 

และวิเคราะหแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

ศึกษาหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศลิป ชวงช้ันท่ี 2 จากหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาแนวการสรางแผนการ         

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และวิธีสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 

ศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือ

เปนแนวทางในการจัดกิจกรรม และสรางแผนการจัดการเรียนรู 

ดําเนินการสรางแผนการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศลิปโดยใชรูปแบบซิปปา    

ตามข้ันตอนการจัดการเรยีนรูโมเดลซิปปา 7 ข้ัน 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญ 4 ทาน 

ปรับปรุงแกไขแผนการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศลิป เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค 

โดยใชรูปแบบซิปปาตามคาํแนะนําท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะ 
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2. การสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษา

นาฏศิลป  

การสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป  

ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลปไทยระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวยปฏิบัติทา

นาฏยศัพทไดอยางถูกตอง ปฏิบัติภาษาทาสื่อความหมายไดชัดเจน ปฏิบัติภาษานาฏศิลปไดถูกตอง

ตามแบบแผนนาฏศิลปไทย สื่ออารมณและความรูสึกไดชัดเจน ซ่ึงมีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ สาระนาฏศิลป ชวงชั้นท่ี 2 จากหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาจุดประสงคของการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 

2.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค โดยพิจารณาจากความสําคัญของผลการเรียนรู  ท่ี

คาดหวัง ใหครอบคลุมเนื้อหาวิชา ดวยการจัดการเรียนรูซิปปาโมเดล  

2.3 ศึกษาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลปไทยระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รจนา                      

สุนทรานนท และ คํารณ สุนทรานนท. 2556) 

2.4 ดําเนินการสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษา

นาฏศิลป โดยแบงเปนการประเมินการปฏิบัตินาฏยศัพท 20 ทา รายการประเมินการปฏิบัติภาษาทา

และภาษานาฏศิลป 20 ทา ท้ังสิ้นรวม 40 ทา โดยกําหนดรายละเอียดเนื้อหาท่ีปรากฏในรายการ

ประเมิน และกําหนดวิธีการตรวจใหคะแนน ซ่ึงใชรูปแบบการประเมินเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพนาฏศิลปไทยระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  

  ได 1 คะแนน เม่ือปฏิบัติไดถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด  

   ได 0 คะแนน เม่ือปฏิบัติไมถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 

และมีเกณฑการประเมินความสามารถการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป              

โดยใชวิธีการแปลความหมายระดับคุณภาพ ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 8 – 11) 

คะแนน 34.00 – 40.00   หมายถึงระดับคุณภาพดีมาก 

คะแนน 27.00 – 33.99  หมายถึงระดับคุณภาพดี 

คะแนน 20.00 – 26.99   หมายถึงระดับคุณภาพพอใช 

คะแนนต่ํากวา 20   หมายถึงระดับคุณภาพควรปรับปรุง 
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 2.5 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 4 

ทาน โดยมีความเชี่ยวชาญตางๆ ดังนี้ ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ผูเชี่ยวชาญดานการสอน

นาฏศิลป และผูเชี่ยวชาญหลักสูตร ดวยคาดัชนีความสอดคลองของเกณฑการประเมินกับจุดประสงค 

โดยไดคาความสอดคลองแสดงเครื่องมือมีคาความเท่ียงเชิงเนื้อหา (IOC ระหวาง 0.75 -1.00)  

 2.6 นําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขในประเด็นท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะเพ่ือความสมบูรณ ดังนี้ 

ปรับแกการใชภาษาใหเหมาะสมในการเรียกชื่อทานาฏยศัพท ในทาจีบตะแคงดานหนา จีบตะแคง

ดานขาง และขยั่นเทา กอนนําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษานาฏศิลป 

มีข้ันตอนการพัฒนาดังแสดงในแผนภูมิท่ี 5 

 

 ข้ันท่ี 1 

 

 

ข้ันท่ี 2 

 

ข้ันท่ี 3 

 

ข้ันท่ี 4  

 

ข้ันท่ี 5 

 

ข้ันท่ี 6 

 

แผนภูมิท่ี 5 การสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษา 

     นาฏศิลป 

 

ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ชวงชั้นที่ 2 จากหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาจดุประสงคของการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และวิธีการสรางเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษา 

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค โดยพิจารณาจากความสําคัญของผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ใหครอบคลุมเนื้อหาวิชา ดวยการจัดการเรียนรูซิปปาโมเดล 

ศึกษาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลปไทยระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สรางแบบประเมินความสามารถในการนาฏยศัพท ภาษาทา และภาษานาฏศิลป โดยใช

รูปแบบตามเกณฑมาตรฐานวชิาชีพนาฏศิลปไทยระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

นําแบบเคร่ืองมือมาปรับปรุงแกไขในประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ และนํามาเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาคาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 4 ทาน 
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3. การสรางแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง คานิยม 

12 ประการ 

การสรางแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง คานิยม 12 

ประการ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลปไทยระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประเด็นการ

ประเมินประกอบดวย  1.ประดิษฐทารําประกอบเนื้อรอง จังหวะ และทํานองเพลงไดอยางถูกตอง 2.

ปฏิบัติทารําสอดคลองตามจังหวะและทํานองไดถูกตอง 3.สื่ออารมณความรูสึกตามเนื้อรองและ

ทํานองเพลง 4.สรางสรรคการแปรแถวในรูปแบบตางๆ 5. มีความสัมพันธหมู ซ่ึงมีข้ันตอนการสราง 

ดังนี้ 

3.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ชวงชั้นท่ี 2 แนวทางการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษา

ทฤษฎ ีหลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 

3.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค โดยพิจารณาจากแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดย

ใชรูปแบบซิปปา 

3.3 ศึกษาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลปไทยระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รจนา                      

สุนทรานนท และ คํารณ สุนทรานนท. 2556) 

3.4 สรางแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง คานิยม 12 

ประการ โดยใชรูปแบบตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลปไทยระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย

กําหนดประเด็นการประเมิน 5 รายการ ประกอบดวย 1.ประดิษฐทารําประกอบเนื้อรอง จังหวะและ

ทํานองเพลงไดอยางถูกตอง 2.ปฏิบัติทารําสอดคลองตามจังหวะและทํานองไดถูกตอง 3.สื่ออารมณ

ความรูสึกตามเนื้อรองและทํานองเพลง 4.สรางสรรคการแปรแถวในรูปแบบตางๆ 5. มีความสัมพันธ

หมู ลักษณะการใหคะแนนแบบ Scoring Rubric ในแตละประเด็นการประเมินมีเกณฑการใหคะแนน 

4 เกณฑ โดยมีคะแนนตั้งแต 1-4 คะแนนตามลําดับ ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกณฑการประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง

คานิยม 12 ประการ 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ประดิษฐทารํา

ประกอบเนื้อรอง 

จังหวะ และ

ทํานองเพลง 

         

ใชนาฏยศัพท ภาษาทา

และภาษานาฏศิลปมา

ประดิษฐทารําประกอบ

เนื้อรอง จังหวะ และ

ทํานองเพลงไดสอดคลอง 

ตามความหมายของบท

รองทุกทารํา  

ใชนาฏยศัพท ภาษาทา

และภาษานาฏศิลปมา

ประดิษฐทารําประกอบ

เน้ือรอง จังหวะ และ

ทํานองเพลงได

สอดคลอง ตาม

ความหมายของบทรอง 

มีเพียง 1-2 ทารํา ที่ยัง

ไมสอดคลอง 

ใชนาฏยศัพท ภาษาทา

และภาษานาฏศิลปมา

ประดิษฐทารําประกอบ

เน้ือรอง จังหวะ และ

ทํานองเพลงไดเสอด

คลอง ตามความหมาย

ของบทรอง มีเพียง 3-4 

ทารํา ที่ยังไมสอดคลอง 

ใชนาฏยศัพท ภาษาทา

และภาษานาฏศิลปมา

ประดิษฐทารําประกอบ

เน้ือรอง จังหวะ และ

ทํานองเพลงไม

สอดคลองตาม

ความหมายของบทรอง

ต้ังแต 5 ทารําขึ้นไป 

2. ปฏิบัติทารํา

สอดคลองตาม

จังหวะและทาํนอง 

ปฏิบัติทารําสอดคลองตาม

จังหวะและทาํนองตลอด

เพลง 

ปฏิบัติทารําสอดคลอง

ตามจังหวะและทํานอง

เกือบตลอดเพลงมีเพียง 

1-2 ทารํา ทีย่ังไมตรง

ตามจังหวะและทํานอง

เพลง 

ปฏิบัติทารําสอดคลอง

ตามจังหวะและทํานอง

เกือบตลอดเพลงมีเพียง 

3-4 ทารํา ทีย่ังไมตรง

ตามจังหวะและทํานอง

เพลง 

ปฏิบัติทารําไม

สอดคลองตามจังหวะ

และทํานองเพลง ต้ังแต 

5 ทารําขึ้นไป 

3. ส่ืออารมณ

ความรูสึกตามเนื้อ

รองและทํานอง

เพลง 

แสดงสีหนาส่ืออารมณ

และความรูสึกสอดคลอง

ตามเนื้อรองและทํานอง

เพลง ไดตลอดเพลง 

แสดงสีหนาส่ืออารมณ

และความรูสึก

สอดคลองตามเนื้อรอง

และทํานองเพลง ได

เกือบตลอดเพลงมีเพียง 

1-2 ทารํา ทีย่ังไม

สอดคลอง 

แสดงสีหนาส่ืออารมณ

และความรูสึก

สอดคลองตามเนื้อรอง

และทํานองเพลง ได

เกือบตลอดเพลงมีเพียง 

3-4 ทารํา ทีย่ังไม

สอดคลอง 

แสดงสีหนา เพื่อส่ือ

อารมณและความรูสึก 

ไมสอดคลองตามเนื้อ

รองและทํานองเพลง 

ต้ังแต 5 ทารําขึ้นไป 

4. สรางสรรคการ

แปรแถวใน

รูปแบบตางๆ 

 

สรางสรรคการแปรแถวใน

รูปแบบตางๆ ไดเพิ่ม

มากกวา 3 รูปแบบขึ้นไป 

และทําไดสวยงาม 

สรางสรรคการแปรแถว

ในรูปแบบตางๆ ไดเพิ่ม

มากกวา 2 รูปแบบ 

สรางสรรคการแปรแถว

ในรูปแบบตางๆ ไดเพิ่ม

มากกวา1 รูปแบบ 

มีการแปรแถวเพียง 1 

รูปแบบ 

5. ความสัมพันธ

หมู 

ปฏิบัติทารําและการ        

แปรแถวไดพรอมเพรียง 

และสัมพันธกันกับผูแสดง

คนอื่นๆ ตลอดทั้งเพลง   

ปฏิบัติทารําและการ

แปรแถวไดพรอมเพรียง 

และสัมพันธกันกับผู

แสดงคนอื่นๆ มีเพียง  

1-2 ทารํา ทีย่ังไมพรอม

เพรียง และสัมพันธกัน 

ปฏิบัติทารําและการ

แปรแถวไดพรอมเพรียง 

และสัมพันธกันกับผู

แสดงคนอื่นๆ มีเพียง  

3-4 ทารํา ทีย่ังไมพรอม

เพรียง และสัมพันธกัน 

ปฏิบัติทารําและการ

แปรแถวไมพรอมเพรียง 

และไมสัมพันธกันกับผู

แสดงคนอื่นๆ ต้ังแต 5 

ทารําขึ้นไป 
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 เกณฑการตัดสินคุณภาพความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง โดยใช

วิธีการแปลความหมายระดับคุณภาพ ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 8 – 11) 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.00 หมายถึงความสามารถอยูในระดับดีมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึงความสามารถอยูในระดับดี 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึงความสามารถอยูในระดับพอใช 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึงความสามารถอยูในระดับควรปรับปรุง 

 

 3.5 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 4 

ทาน โดยมีความเชี่ยวชาญตางๆ ดังนี้ ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ผูเชี่ยวชาญดานการสอน

นาฏศิลป และผูเชี่ยวชาญหลักสูตร ดวยคาดัชนีความสอดคลองของเกณฑการประเมินกับจุดประสงค 

โดยไดคาความสอดคลองแสดงเครื่องมือมีคาความเท่ียงเชิงเนื้อหา (IOC ระหวาง 0.75 -1.00)  

3.6 นําเครื่องมือ มาปรับปรุงแกไขในประเด็นท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะเพ่ือความสมบูรณ ดังนี้ 

เพ่ิมการใชภาษานาฏศิลปในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง และปรับลดเกณฑในสวนของ

ประเด็นการประเมินขอท่ี 4 เพ่ือใหเหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน กอนนําไปใชเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล  
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 การสรางแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงคานิยม 12 

ประการ มีข้ันตอนการพัฒนาดังแสดงในแผนภูมิท่ี 6 

 

ข้ันท่ี 1 

 

 

 

ข้ันท่ี 2 

 

 

ข้ันท่ี 3 

 

ข้ันท่ี 4  

 

ข้ันท่ี 5  

 

 

ข้ันท่ี 6  

 

 

แผนภูมิท่ี 6 การสรางแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง 

 

4. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใช

รูปแบบซิปปา การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการเรียน

นาฏศิลปโดยใชโมเดลซิปปา แบบสอบถามความคิดเห็นแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก  

ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ชวงชั้นที่ 2            

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน     

พุทธศักราช 2551 และศึกษา และวิธีการสรางเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษา 

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค โดยพิจารณาจากแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใช

รูปแบบซปิปา 

ศึกษาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลปไทยระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สรางแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง  

นําแบบประเมนิความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง มาปรับปรุงแกไขใน

ประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ และนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาโดยผูเชี่ยวชาญ 4 ทาน 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 

จํานวน 10 สอบถามใน 3 ประเด็น ไดแก ดานบรรยากาศ ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชน

ท่ีไดรับ  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เปนคําถามปลายเปด (Open Ended 

Form) จํานวน 1 ขอ  สําหรับใชสอบถามหลังการทดลอง  

ซ่ึงการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน มีข้ันตอน ดังนี้ 

 4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบสอบถาม 

 4.2 พิจารณาหัวขอและจุดมุงหมายท่ีตองการทราบความคิดเห็น โดยรางเปนแบบสอบถาม 

โดยเขียนหัวขอใหญใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย 

4.3 กําหนดชนิดของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปโดย

ใชโมเดลซิปปา แบบสอบถามเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใชเกณฑ 

กําหนดความหมายตามขอบเขตของคาเฉลี่ย ตามแนวคิดของเบสท (John W. Best, อางถึงใน                

วัน เดชพิชัย, 2535: 531) รายละเอียด ดังนี้ 

 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 

 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

การแปลผลคาเฉลี่ยจากขอมูลท่ีเปนมาตราสวนประมาณคา 5ระดับ ใชเกณฑดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยนอยท่ีสุด 

4.4 สรางขอคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชุมนุมนาฏศิลป

โดยใชโมเดลซิปปา 

 4.5 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 4 

ทาน โดยมีความเชี่ยวชาญตางๆ ดังนี้ ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ผูเชี่ยวชาญดานการสอน
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นาฏศิลป และผูเชี่ยวชาญหลักสูตร ดวยคาดัชนีความสอดคลองของเกณฑการประเมินกับจุดประสงค 

โดยไดคาความสอดคลองแสดงเครื่องมือมีคาความเท่ียงเชิงเนื้อหา (IOC ระหวาง 0.75 -1.00)  

4.6 นําเครื่องมือท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแลวมาปรับปรุงแกไขดังนี้

ความชัดเจนของขอคําถาม ภาษาเขียนท่ีใชกํากวม เพ่ือความสมบูรณของเครื่องมือ 

 

การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น มีข้ันตอนการพัฒนาดังแสดงในแผนภูมิท่ี 7 

  

ข้ันท่ี 1 

 

ข้ันท่ี 2 

 

ข้ันท่ี 3 

 

 

ข้ันท่ี 4  

 

 

ข้ันท่ี 5  

 

ข้ันท่ี 6  

  

 

แผนภูมิท่ี 7 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบสอบถาม 

 

พิจารณาหัวขอและจุดมุงหมายที่ตองการทราบความคิดเห็น 

กําหนดชนดิของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป

โดยใชโมเดลซปิปา แบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ 

สรางขอคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปโดยใช

โมเดลซิปปา 

นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชีย่วชาญ 4 ทานเพื่อ 

ตรวจสอบการวัดและประเมินผล ความเที่ยงตรงเชงิโครงสราง 

ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําทีผู่เชี่ยวชาญเสนอแนะ และ

นํามาเปนเคร่ืองมือสําหรับใชในการวิจัย 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ระยะเวลาในการทดลอง 

ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 ใชเวลาทดลอง 

10 สัปดาห โดยสอนสัปดาหละ 1 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 10 ชั่วโมง 

2. ข้ันตอนในการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยแบงเปน 3 

ระยะ คือ ระยะเตรียมการทดลอง ระยะดําเนินการทดลอง และระยะหลังการทดลอง 

2.1 ระยะเตรียมการทดลอง เปนข้ันท่ีผูวิจัยเตรียมพรอมในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

 2.1.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการ

โรงเรียนไทรโยคใหญ เพ่ือขอความอนุเคราะหในการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ชุมนุมนาฏศิลป โดยใชรูปแบบซิปปา 

 2.1.2 ผูวิจัยจัดเตรียมสื่อสําหรับการสอนโดยใชรูปแบบซิปปา เชน ใบความรู            

แผนภาพ วีดีทัศนและสื่อประกอบการสอนอ่ืนๆ 

2.2 ระยะดําเนินการทดลอง  ดําเนินการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

สรางสรรคทารําประกอบบทเพลง ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา ตาม

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลป โดยใชรูปแบบซิปปาจํานวน 3 แผน รวม 10 ชั่วโมง  

ซ่ึงในแตละแผนประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระสําคัญ สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู ชิ้นงาน/หลักฐานรองรอย

แสดงความรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู วัดผลประเมินผล  ซ่ึงมีรายละเอียดในการ

ดําเนินการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้ 

 2.2.1 ระยะเวลาทดลอง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

 2.2.2 เวลาท่ีใช จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห เปนเวลา 10 สัปดาห 

 2.2.3 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลป โดยใชรูปแบบซิปปา เพ่ือ

พัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงคานิยม 12 ประการ 

  2.2.3.1 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบพ้ืนฐาน ความสามารถในการปฏิบัติ           

นาฏยศัพท ของนักเรียนในกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

จํานวน 20 คน  
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  2.2.3.2 ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชุมนุม

นาฏศิลป หนวยการเรียนรูท่ี  5 นาฏยศัพท แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง นาฏยศัพท

หรรษา จํานวน 3 ชั่วโมง โดยใชรูปแบบซิปปา 7 ข้ันตอน และทําการวัดความสามารถในการปฏิบัติ

นาฏยศัพท ของนักเรียนในกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

จํานวน 20 คน หลังจากดําเนินการจัดการเรียนรู ทายคาบเรียนทุกคาบ รวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง โดยในทุก

ครั้งครูผูสอนจะทําการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเก็บไวและนํามาพิจารณาใหคะแนนในภายหลัง โดย

ผูเรียนทุกคนจะคลองปายชื่อของตนเอง เพ่ือปองกันความผิดพลาดในการใหคะแนน 

  2.2.3.3 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบพ้ืนฐาน ความสามารถในการปฏิบัติภาษา

ทา และภาษานาฏศิลป ของนักเรียนในกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีเปนกลุม

ตัวอยาง จํานวน 20 คน 

  2.2.3.4 ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุม

นาฏศิลป หนวยการเรียนรูท่ี 6 ภาษาทา และภาษาทานาฏศิลป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 6 

เรื่อง ภาษาทาชวนคิด จํานวน 3 ชั่วโมง โดยใชรูปแบบซิปปา7 ข้ันตอน และทําการวัดความสามารถ

ในการปฏิบัติภาษาทา ภาษานาฏศิลป ของนักเรียนในกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

4-6 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน หลังจากดําเนินการจัดการเรียนรู ทายคาบเรียนทุกคาบ          

รวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง โดยในทุกครั้งครูผูสอนจะทําการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเก็บไวและนํามาพิจารณาให

คะแนน 

  2.2.3.5 ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุม

นาฏศิลป หนวยการเรียนรูท่ี 7 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 7 เรื่อง นาฏยประดิษฐชวนทํา 

สรางสรรคทารําประกอบบทเพลง จํานวน 4 ชั่วโมง โดยใชรูปแบบซิปปา 7 ข้ันตอน 

  2.2.3.6 ผูวิจัยดําเนินการวัด ความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบ

บทเพลง คานิยม 12 ประการ ของนักเรียนในกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีเปน

กลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน หลังจากดําเนินการจัดการเรียนรูในคาบเรียนสุดทาย 

3. ระยะหลังการทดลอง 

 3.1 ผูวิจัยประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป จาก

การวัด 3 ครั้ง โดยใชแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป 
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จํานวน 40 รายการ คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบงระดับคุณภาพเปน 4 ระดับ ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 

2538: 8 – 11) 

คะแนน 34.00 – 40.00   หมายถึงระดับคุณภาพดีมาก 

คะแนน 27.00 – 33.99  หมายถึงระดับคุณภาพดี 

คะแนน 20.00 – 26.99   หมายถึงระดับคุณภาพพอใช 

คะแนนต่ํากวา 20   หมายถึงระดับคุณภาพควรปรับปรุง 

 

 3.2 ผูวิจัยประเมินพัฒนาการ การปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป จากการวัด 

3 ครั้ง โดยการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ย และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) 

 3.3 ผูวิจัยประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง คานิยม 12 

ประการ โดยใชแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง ซ่ึงประกอบดวย

รายการประเมิน 5 ขอ คือ ประดิษฐทารําประกอบเนื้อรอง จังหวะ และทํานองเพลง ปฏิบัติทารํา

สอดคลองตามจังหวะและทํานอง สื่ออารมณความรูสึกตามเนื้อรองและทํานองเพลง สรางสรรคการ

แปรแถวในรูปแบบตางๆ และความสัมพันธหมู โดยลักษณะการใหคะแนนเปนแบบแบบ Scoring 

Rubric ในแตละประเด็นการประเมินมีเกณฑการใหคะแนน 4 เกณฑ โดยมีคะแนนตั้งแต 1-4 คะแนน

ตามลําดับ และกําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพ 4 ระดับ ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.00 ระดับคุณภาพการปฏิบัติอยูในเกณฑดีมาก 

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพการปฏิบัติอยูในเกณฑดี 

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับคุณภาพการปฏิบัติอยูในเกณฑพอใช 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพการปฏิบัติอยูในเกณฑควรปรับปรุง 

 3.4 ผูวิจัย วัดความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบ

ซิปปา เชิงคุณภาพ 3 ดาน คือ ดานบรรยากาศ ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนท่ีไดรับ ซ่ึง

กําหนดชวงความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวย

ปานกลาง เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยท่ีสุด โดยมีคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ ใชมาตร

ประมาณคา(Ratting Scale) และวัดความคิดเห็นเชิงคุณภาพเก่ียวกับความรูสึก ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 
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การวิเคราะหขอมูล 

จากการทดลองเสร็จสิ้นนําผลการทดลองมาวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. การวิเคราะหความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง คานิยม 12 ประการ 

ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

1.1 คาเฉลี่ย (𝑥) 

 1.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. การวิเคราะหความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษานาฏศิลป ดวย

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 2.1 คาเฉลี่ย (𝑥) 

 2.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. การวิเคราะหพัฒนาการ ในการปฏิบัตินาฏยศัพทและภาษาทานาฏศิลป ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 3.1 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ย 

 3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบ

คาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe's method) 

4. การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบ

ซิปปา 

4.1 คาเฉลี่ย (𝑥) 

 4.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลองแบบอนุกรมเวลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการ

ปฏิบัตินาฏยศัพทและภาษาทานาฏศิลป ศึกษาผลการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา รวมท้ังเพ่ือศึกษา

ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบ

ซิปปา โดยผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 4 ตอน ดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 การศึกษาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

ตอนท่ี 2 การศึกษาความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษานาฏศิลป ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

ตอนท่ี 3 การศึกษาพัฒนาการในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษานาฏศิลปของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

ตอนท่ี 4 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 การศึกษาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง ของนักเรียน             

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา มีรายละเอียดดัง

ตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา         

ปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 

รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 

กลุมท่ี 

1 

กลุมท่ี 

2 

กลุมท่ี 

3 

กลุมท่ี 

4 

𝒙 �  S.D. ระดับ

คุณภาพ 

1. ประดิษฐทารํา

ประกอบเนื้อรอง จังหวะ 

และทํานองเพลง 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3.00 

 

0.00 

 

ดี 

2. ปฏิบัติทารําสอดคลอง

ตามจังหวะ และทํานอง

เพลง 

 

4 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2.75 

 

0.43 

 

ดี 

3. สื่ออารมณความรูสึก

ตามเนื้อรองและทํานอง

เพลง 

 

4 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2.50 

 

0.50 

 

ดี 

4. สรางสรรคการแปร

แถวในรูปแบบตางๆ 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 ดีมาก 

5. ความสัมพันธหมู 4 3 3 3 3 3.00 0.00 ด ี

เฉล่ียรวม 4 3.00 3.20 3.00 3.00 3.05 0.19 ด ี

 

จากตารางท่ี 4 พบวาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปาโดยภาพรวม อยูในระดับ

ระดับดี (𝒙 �= 3.05, S.D. = 0.19) เม่ือพิจารณาเปนรายขอตามเกณฑการประเมินพบวา นักเรียนมี

ความสามารถอยูในระดับดีมาก 1 ดาน ไดแก ดานการสรางสรรคการแปรแถวในรูปแบบตางๆ โดยมี

คาเฉลี่ยระดับความสามารถอยูในระดับดีมาก (𝒙 �= 4.00 , S.D. = 0.00) และมีความสามารถอยูใน

ระดับดี 4 ดาน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการประดิษฐทารําประกอบ

เนื้อรอง จังหวะ และทํานองเพลง ซ่ึงเทากันกับดานความสัมพันธหมู มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู

ในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 3.00 , S.D. = 0.00) ดานปฏิบัติทารําสอดคลองตามจังหวะ และทํานอง

เพลง มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 2.75 , S.D. = 0.43) และสื่ออารมณ
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ความรูสึกตามเนื้อรองและทํานองเพลง มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก          

(𝒙 �= 2.50 , S.D. = 0.50) ตามลําดับ 

จากรายละเอียดดังกลาวสรุปไดวา ความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปาอยูใน

ระดับดี ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานของการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีตั้งไว 

 

 ตอนท่ี 2 การศึกษาความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษานาฏศิลป ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา  (CIPPA 

MODEL) มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษานาฏศิลป ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา  

รายการประเมิน ชวงเวลา

การทดสอบ 

 

N 

คะแนน

เต็ม 

คาเฉล่ีย 
𝒙 �  

สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

S.D. 

การปฏิบัตินาฏยศัพท ครั้งท่ี 1 20 20 10.90  

13.38 

0.97  

0.98 ครั้งท่ี 2 20 20 13.30 1.08 

ครั้งท่ี 3 20 20 15.95 1.23 

การปฏิบั ติ ภาษาท า

และภาษานาฏศิลป 

ครั้งท่ี 1 20 20 12.65  

14.30 

0.99  

0.94 ครั้งท่ี 2 20 20 13.80 0.89 

ครั้งท่ี 3 20 20 16.45 1.36 

ผ ล ร ว ม ก า ร ป ฏิ บั ติ

นาฏยศัพท ภาษาทา

และภาษานาฏศิลป 

ครั้งท่ี 1 20 40 23.55  

27.68 

1.70  

1.76 ครั้งท่ี 2 20 40 27.10 1.62 

ครั้งท่ี 3 20 40 32.40 2.44 

 

จากตารางท่ี 5 ตารางแสดงความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษา

นาฏศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

โดยภาพรวมพบวา ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลปของนักเรียน 

อยูในระดับดี ( 𝒙 �= 27.68, S.D. = 1.76)  
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เม่ือพิจารณาจากการทดสอบความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษา

นาฏศิลป ครั้งท่ี 1 พบวา ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลปของ

นักเรียน อยูในระดับ พอใช (𝒙 �= 23.55, S.D. = 1.70)  

จากการทดสอบความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป ครั้งท่ี 2 

พบวา ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลปของนักเรียน อยูในระดับดี 

(𝒙 �= 27.10, S.D. = 1.62)  

และจากการทดสอบความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป ครั้ง

ท่ี 3 พบวา ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลปของนักเรียน อยูใน

ระดับดี (𝒙 �= 32.40, S.D. = 2.44)  

จากรายละเอียดดังกลาวสรุปไดวา ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และ

ภาษานาฏศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบ             

ซิปปาอยูในระดับดี ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานของการวิจัยขอท่ี 2 ท่ีตั้งไว แสดงไดดังแผนภูมิท่ี 8 

 

แผนภูมิท่ี 8 คะแนนความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษานาฏศิลปของ                   

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

ความสามารถในการ

ปฏิบัตินาฏยศัพท 

ความสามารถในการ

ปฏิบัติภาษาทา และ

ภาษานาฏศิลป 

ความสามารถในการ

ปฏิบัตินาฏยศัพท 

ภาษาทา และภาษา

นาฏศิลป 

คร้ังที่ 1 10.90 12.65 23.55

คร้ังที่ 2 13.30 13.80 27.10

คร้ังที่ 3 15.95 16.45 32.40

10.90 12.65 

23.55 

13.30 13.80 

27.10 

15.95 16.45 

32.40 

คะ
แน

น 

คร้ังที่ 1 

คร้ังที่ 2 

คร้ังที่ 3 
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 ตอนท่ี 3 การศึกษาพัฒนาการในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลปของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

แสดงไดดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 แสดงพัฒนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

โดยใชรูปแบบซิปปา 

ดาน แหลงความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

นาฏยศัพท ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

255.233 

68.950 

324.183 

2 

57 

59 

127.617 

1.210 

105.499 

 

 

0.000 

ภาษาทาและ

ภาษานาฏศิลป 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

151.900 

68.700 

220.600 

2 

57 

59 

75.950 

1.205 

63.015 0.000 

ภาพรวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

793.433 

217.550 

1010.983 

2 

57 

59 

396.717 

3.817 

103.943 0.000 

 

 จากตารางท่ี 6 แสดงพัฒนาการ ในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษานาฏศิลป ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา โดยการ

ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยพบวา ดานความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F= 105.499 , P< 0.05) ดานความสามารถใน

การปฏิบัติภาษาทาและภาษานาฏศิลป มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05                

(F= 63.015 , P< 0.05) โดยภาพรวมของความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษา

นาฏศิลป ใชสถิติความแปรปรวนแบบวัดซํ้า พบวามีพัฒนาการสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ             

ท่ีระดับ 0.05 (F= 103.943, P< 0.05) และทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยการใช Scheffe 

ดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู พัฒนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

ดาน คะแนน คาเฉล่ีย ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

นาฏยศัพท 

 

ครั้งท่ี 1 10.90 - 5.050* 2.400* 

ครั้งท่ี 2 13.30 - - 2.650* 

ครั้งท่ี 3 15.95 - - - 

ภาษาทา และ

ภาษานาฏศิลป 

ครั้งท่ี 1 12.65 - 1.150* 3.800* 

ครั้งท่ี 2 13.80 - - 2.650* 

ครั้งท่ี 3 16.45 - - - 

 

ภาพรวม 

ครั้งท่ี 1 23.55 - 3.550* 8.850* 

ครั้งท่ี 2 27.10 - - 3.550* 

ครั้งท่ี 3 32.40 - - - 

*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู พัฒนาการของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา พบวา 

 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูดานนาฏยศัพท คะแนนครั้งท่ี 3 (คาเฉลี่ย=15.95) มี

พัฒนาการสูงข้ึนกวาคะแนนครั้งท่ี 2 (คาเฉลี่ย=13.30) และสูงข้ึนกวาคะแนนครั้งท่ี 1 (คาเฉลี่ย=

10.90) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูดานภาษาทา และภาษานาฏศิลป คะแนนครั้งท่ี 3 

(คาเฉลี่ย=16.45) มีพัฒนาการสูงข้ึนกวาคะแนนครั้งท่ี 2 (คาเฉลี่ย=13.80) และสูงข้ึนกวาคะแนนครั้ง

ท่ี 1 (คาเฉลี่ย=12.65) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู ดานภาพรวมการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษา

นาฏศิลป คะแนนครั้งท่ี 3 (คาเฉลี่ย=32.40) มีพัฒนาการสูงข้ึนกวาคะแนนครั้งท่ี 2 (คาเฉลี่ย=27.10) 

และสูงข้ึนกวาคะแนนครั้งท่ี 1 (คาเฉลี่ย=23.55) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอง

กับสมมติฐานขอท่ี 3 ท่ีตั้งไว 
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 ตอนท่ี 4 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทารํา

ประกอบบทเพลง โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทา

รําประกอบบทเพลง 

 

ความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีตอการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 
𝒙 �  

 

S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

ลําดับ

ท่ี 

ดานบรรยากาศ 

1. บรรยากาศของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกระตุน

หรือเราความสนใจของนักเรียน 

 

4.05 

 

0.60 

 

เห็นดวยมาก 

 

3 

2. บรรยากาศของการเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดมี  

โอกาสศึกษาคนควา และสรางความรูดวยตนเอง 

3.80 0.62 เห็นดวยมาก 5 

3. บรรยากาศของการจัดกิจกรรมการเรียนรูให

นักเรียน  ไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจกับ

กลุม 

4.50 0.51 เห็นดวยมากท่ีสุด 2 

4. บรรยากาศของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปด

โอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติเปน รายบุคคลและเปน

กลุม 

4.80 0.41 เห็นดวยมากท่ีสุด 1 

5. บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนเกิด

ความคิดสรางสรรค 

4.05 0.39 เห็นดวยมาก 3 

ภาพรวมดานบรรยากาศ 4.24 0.51 เห็นดวยมาก 2 
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ตารางท่ี 8 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทา

รําประกอบบทเพลง(ตอ) 

ความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีตอการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 
𝒙 �  

 

S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

ลําดับ

ท่ี 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 

6. กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเนื้อหา  

4.50 0.51 เห็นดวยมาก 3 

7. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเก่ียวกับ

เนื้อหา ในบทเรียนกับเพ่ือนได 

4.35 0.49 เห็นดวยมาก 6 

8. กิจกรรมการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีโอกาสได 

เคลื่อนไหวรางกายในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู

ไดอยางอิสระ 

4.60 0.50 เห็นดวยมากท่ีสุด 2 

9. กิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวน

รวมในกิจกรรมการเรียนรูทุกคาบ 

4.45 0.51 เห็นดวยมาก 4 

10. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหา

มากข้ึน 

3.65 0.49 เห็นดวยมาก 10 

11. สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

กิจกรรมการเรียนรู 

4.25 0.44 เห็นดวยมาก 8 

12. สื่อการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนมีความคิด

สรางสรรคทางนาฏศิลป  

4.15 0.49 เห็นดวยมาก 9 

13. สื่อการเรียนรูสามารถจัดหาไดงาย 4.45 0.51 เห็นดวยมาก 4 

14. การวัดและประเมินผลมีความสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรู 

4.35 0.49 เห็นดวยมาก 6 

15. มีการวัดและประเมินผลเปนระยะๆ 4.75 0.44 เห็นดวยมากท่ีสุด 1 

ภาพรวมดานกิจกรรมการเรียนรู 4.35 0.49 เห็นดวยมาก 1 
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ตารางท่ี 8 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทา

รําประกอบบทเพลง(ตอ) 

ความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีตอการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 
𝒙 �  

 

S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

ลําดับ

ท่ี 

ดานประโยชนท่ีไดรับ 

16. การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาได

งาย 

4.05 0.39 เห็นดวยมาก 3 

17. การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหจําเนื้อหาไดนาน 3.70 0.47 เห็นดวยมาก 4 

18. การจัดกิจกรรมการเรียนรูชวยใหนักเรียนสราง

ความรู ความเขาใจดวยตนเองได 

3.60 0.60 เห็นดวยมาก 5 

19. การจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้สามารถนําไปเปน

แนวทางในการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปตอไป 

4.45 0.51 เห็นดวยมาก 2 

20. กิจกรรมการเรียนรูนี้ทําใหไดทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.75 0.44 เห็นดวยมากท่ีสุด 1 

ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ 4.11 0.48 เห็นดวยมาก 3 

รวมท้ัง 3 ดาน 4.23 0.49 เห็นดวยมาก  

 

จากตารางท่ี 8 พบวาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

สรางสรรคทารําประกอบบทเพลงในภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก      

(𝒙 �= 4.23, S.D. = 0.49)  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา ดานกิจกรรมการเรียนรูมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย

มาก เปนลําดับท่ี 1 (𝒙 �= 4.35, S.D. = 0.49) รองลงมา ไดแก ดานบรรยากาศ มีคาเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 4.24 , S.D. = 0.51)  และดานประโยชนท่ีไดรับเปนลําดับ

สุดทาย มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 4.11 , S.D. = 0.48) จากการ

พิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในทุกดานมีคานอยกวา 1.00 

แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกัน   
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 เม่ือพิจารณาผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เปนรายขอในแตละดาน ปรากฏผลการ

วิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

 

 ในดานบรรยากาศ พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

อยูในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �=4.24, S.D. = 0.51) เรียงตามลําดับดังนี้ บรรยากาศของการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติเปนรายบุคคลและเปนกลุมเปนลําดับท่ี 1 มีคาเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด (𝒙 �= 4.80, S.D. = 0.41) รองลงมา คือ บรรยากาศ

ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียน  ไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจกับกลุม มีคาเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด (𝒙 �= 4.50 , S.D. = 0.51) บรรยากาศของการเรียน

ทําใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก              

(𝒙 �= 4.05 , S.D. = 0.39) บรรยากาศของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกระตุนหรือเราความสนใจของ

นักเรียน มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 4.05 , S.D. = 0.60) และ

บรรยากาศของการเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดมี  โอกาสศึกษาคนควา และสรางความรูดวยตนเอง        

มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 3.80 , S.D.= 0.62) ตามลําดับ 

 ในดานกิจกรรมการเรียนรู พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 4.35 , S.D.= 0.49)  เรียงตามลําดับดังนี้ มีการวัดและ

ประเมินผลเปนระยะๆ เปนลําดับท่ี 1 มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด     

(𝒙 �= 4.75 , S.D. = 0.44) รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีโอกาสได เคลื่อนไหว

รางกายในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูไดอยางอิสระ มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็น

ดวยมากท่ีสุด (𝒙 �= 4.60 , S.D. = 0.50) กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเนื้อหา มีคาเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 4.50 , S.D. = 0.51)  กิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทุกคาบ ซ่ึงเทากันกับ สื่อการเรียนรูสามารถจัดหาไดงาย 

มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 4.45 , S.D. = 0.51) นักเรียนสามารถ

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหา ในบทเรียนกับเพ่ือนได ซ่ึงเทากันกับ การวัดและประเมินผล

มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก    

(𝒙 �= 4.35 , S.D. = 0.49) สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู มี

คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 4.25 , S.D. = 0.44)  สื่อการเรียนรูสงเสริม

ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลป มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 

(𝒙 �= 4.15 , S.D. = 0.49) และกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามากข้ึน มีคาเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 3.65 , S.D. = 0.49) ตามลําดับ 
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 ในดานประโยชนท่ีไดรับ พบวา ความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 4.11 , S.D. = 0.48)  เรียงตามลําดับดังนี้ กิจกรรมการเรียนรูนี้

ทําใหไดทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนลําดับท่ี 1 มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 

(𝒙 �= 4.75, S.D. = 0.44) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้สามารถนําไปเปนแนวทางในการ

สรางสรรคผลงานนาฏศิลปตอไป มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 4.45 , 

S.D. = 0.51) การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 4.05 , S.D. = 0.39) การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหจําเนื้อหาไดนาน มี

คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 3.70 , S.D. = 0.47) และการจัดกิจกรรม

การเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู ความเขาใจดวยตนเองได มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก (𝒙 �= 3.60 , S.D. = 0.60) ตามลําดับ 

 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใช

รูปแบบซิปปาทุกแผน พบวา นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษา

นาฏศิลป ไดดีข้ึนเปนลําดับ โดยในแตละแผนจะเนนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดรวมกันคิดและฝกปฏิบัติ

เปนกลุม นักเรียนท่ีสามารถปฏิบัติไดถูกตองก็สามารถใหความชวยเหลือและแนะนําสมาชิกคนอ่ืนๆท่ี

ยังปฏิบัติไมถูกตอง จนสามารถปฏิบัติไดถูกตองมากข้ึน และในสวนของการสรางสรรคทารํา พบวา

นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการศึกษาคนควา คิดสรางสรรคทารํา ทาทาง และการแปรแถวรูปแบบ

ตางๆ และชวยเหลือแนะนําการปฏิบัติทารําใหมีความถูกตองสวยงาม และมีความภาคภูมิใจในการ

สรางสรรคทารําประกอบบทเพลงดวยตนเอง 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงดวยการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6” เปนการวิจัย   

ก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Design) ใชแบบแผนการวิจัยแบบอนุกรมเวลา (Time series 

design) โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการสรางสรรคทารํา

ประกอบบทเพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใช

รูปแบบซิปปา 2) เพ่ือศึกษาความสามารถการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลปของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 3) เพ่ือศึกษา

พัฒนาการในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 

หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา ประชากรท่ี

ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนไทรโยคใหญ จังหวัดกาญจนบุรี 

ภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2558 จํานวน 5 หองเรียน จํานวนนักเรียน 134 กลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัย คือ นักเรียนกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2558 โรงเรียนไทรโยคใหญ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 20 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลป โดย            

ใชรูปแบบซิปปา จํานวน 3 แผน ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง นาฏยศัพท

หรรษา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง ภาษาทาชวนคิด และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ท่ี 7 เรื่อง นาฏยประดิษฐชวนทํา สรางสรรคทารําประกอบบทเพลง รวม 10 ชั่วโมง ในภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2558  2) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษา

นาฏศิลป ซ่ึงผูวิจัย นํารูปแบบมาจากแบบประเมินการปฏิบัติภาษาทาและภาษาทารําในงานวิจัย เรื่อง

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลปไทย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) แบบประเมินความสามารถใน

การสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงคานิยม 12 ประการ โดยใชรูปแบบตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

นาฏศิลปไทยระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย 1.ประดิษฐทารําประกอบเนื้อรอง จังหวะ และ
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ทํานองเพลงไดอยางถูกตอง 2.ปฏิบัติทารําสอดคลองตามจังหวะและทํานองไดถูกตอง 3.สื่ออารมณ

ความรูสึกตามเนื้อรองและทํานองเพลง 4.สรางสรรคการแปรแถวในรูปแบบตางๆ 5. มีความสัมพันธ

หมู และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบ

ซิปปา จํานวน 1 ฉบับ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 แบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา จํานวน 10 ขอ สอบถามใน 3 

ประเด็น ไดแก ดานบรรยากาศ ดานกิจกรรมการเรียนรู และประโยชนท่ีไดรับ เปนชนิดมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด และตอนท่ี 2 

แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เปนคําถามปลายเปด (Open Ended Form) จํานวน 1 

ขอ 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงดวยการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนโดยใชรูปแบบซิปปา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 4-6” มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  

4-6 ดวยการ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา พบวาหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

โดยใชรูปแบบซิปปา นักเรียนจํานวน 20 คน มีความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง

อยูในระดับระดับดี 

2. ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา พบวาหลังการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา นักเรียนจํานวน 20 มีความสามารถในการปฏิบัต ิ            

นาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลปอยูในระดับดี  

3. พัฒนาการ ในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปาสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดย

ใชรูปแบบซิปปา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง โดยภาพรวม

พบวา นักเรียน เห็นดวยมากท้ัง 3 ดานคือ ดานบรรยากาศ ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานประโยชนท่ี
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ไดรับ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

โดยใชรูปแบบซิปปา ดานกิจกรรมการเรียนรูมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 

เปนลําดับท่ี 1 รองลงมา ไดแก ดานบรรยากาศ  และดานประโยชนท่ีไดรับเปนลําดับสุดทาย   

เม่ือพิจารณาผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปาเปนรายขอในแตละดาน พบวา ดานบรรยากาศ ประเด็นท่ี

นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับท่ี 1 คือ บรรยากาศของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาสให

นักเรียนไดฝกปฏิบัติเปนรายบุคคลและเปนกลุม สําหรับดานดานกิจกรรมการเรียนรู ประเด็นท่ี

นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับท่ี 1 คือ มีการวัดและประเมินผลเปนระยะๆ สวนดานประโยชนท่ี

ไดรับ ประเด็นท่ีนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับท่ี 1 คือ กิจกรรมการเรียนรูนี้ทําใหไดทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงดวยการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 สามารถอภิปราย

ผลในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี   

4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) พบวาหลังการจัด

กิจกรรม นักเรียนมีความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงอยูในระดับระดับดี ซ่ึง

ยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องมาจาก นักเรียนไดผานการเรียนรู ในสวนของนาฏยศัพท 

ภาษาทา และภาษานาฏศิลป รวมท้ังการแปรแถว การตั้งซุม ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําหรับท่ีจะนํามาสรางทา

รําทางนาฏศิลปมาครบถวน ตามความเหมาะสมของวัยผูเรียนแลว ในกิจกรรมการเรียนรูนี้ทําให

นักเรียนมีโอกาสนําความรูมาใชในสถานการณจริง คือการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงคานิยม 

12 ประการ ซ่ึงเปนบทเพลงท่ีกลาวถึงคานิยมหลักของคนไทย เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนเขาใจและ

เห็นความสําคัญในคานิยม 12 ประการ ท่ีนักเรียนตองยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตนใน

ชีวิตประจําวัน และยังเปนการบูรณาการวิชานาฏศิลปกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ท้ังนี้นักเรียนยังไดรวมกัน

ปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม ซ่ึงจัดกลุมแบบคละความสามารถ นักเรียนจะไดรวมกันกับสมาชิกในกลุมคิด

ทารํารวมกัน ทําใหเกิดความสนุกสนาน เกิดความภาคภูมิใจในผลงานการสรางสรรคท่ีมีตนเองเปน

สวนหนึ่งในกลุม นอกจากนี้บรรยากาศในหองเรียนนาฏศิลปยังมี สื่อ วัสดุอุปกรณ ท่ีเอ้ือตอการ

สงเสริมใหผูเรียนไดใชในการเรียนรู สอดคลองกับวิธีการสอนนาฏศิลปท่ี รจนา สุนทรานนท และ         

คํารณ สุนทรานนท (2554: 7-9) กลาววา การสอนนาฏศิลปใหกับเด็กในวัยเด็กตอนปลาย ควร

คํานึงถึงการเสริมสรางความคิดสรางสรรคใหแกเด็กเนื่องจากเด็กในวัยนี้ ไดผานการเรียนนาฏยศัพท 
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ภาษาทา และภาษานาฏศิลปมาแลว ครูควรใหเด็กไดนําความรูในการสื่อความหมายดวยทาทางมาใช

ในการแสดง หรือใหนักเรียนคิดกระบวนแถวในรูปแบบตางๆ เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจใหนักเรียน

มากข้ึน และในการจัดการเรียนรูควรเนนกิจกรรมกลุมเพ่ือน ควรใชวิธีการใหกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนโดย

แบงกลุมเด็กเกง ปานกลาง และออนใหคละกันทุกกลุม และใชเพ่ือนชวยฝกเพ่ือนในกลุมใหมีทักษะใน

การรําใกลเคียงกันโดยใหคะแนนเปนกลุม หรือใหรางวัล การสอนเนนกระบวนการกลุมใหมากกวา

การใหคะแนนเปนรายบุคคลและควรสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกเด็ก โดยจัดหองนาฏศิลปให

เปนแหลงการเรียนรู  มีอุปกรณวีดี ทัศน เครื่องบันทึกเสียง แผนเพลง เครื่องแตงกาย และ

เครื่องประดับ อุปกรณการเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมนาฏศิลป เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู

อยางเต็มความตองการ และเต็มศักยภาพสงผลใหผลการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงของ

นักเรียนอยูในระดับดี จากประเด็นการประเมิน 5 รายการ พบวาประเด็นท่ีมีผลการประเมินระดับ

ความสามารถเปนลําดับท่ี 1คือ สรางสรรคการแปรแถว เนื่องมาจากในข้ันกิจกรรมการเรียนรูนักเรียน

ไดมีโอกาสศึกษารูปแบบการแปรแถวท่ีหลากหลาย การแปรแถวจะทําใหการแสดงนั้นนาสนใจ ดูแลว

ไมเกิดความเบื่อหนาย ซ่ึงสอดคลองกับ สุรพล วิรุฬหรักษ (2543: 233-238) ไดกลาวถึงการประดิษฐ

นาฏศิลปไทยไววา  การสรางสรรคผลงานทางนาฏศิลป หรือการประดิษฐระบําข้ึนมา 1 ชุด จะตองมี

องคประกอบอ่ืนๆ เปนข้ันตอน เพ่ือจะกําหนดขอบเขตในการสรางผลงานทางนาฏศิลปข้ึนมา ซ่ึงการ

ประดิษฐนาฏศิลปไทยนั้นมีรูปแบบท่ีสําคัญ เชน การแปรแถว ซ่ึงถือวาเปนเรื่องจําเปนของการ

ประดิษฐระบํา เพ่ือใหการแสดงนั้นดูแลวไมเกิดความเบื่อหนายเกินไป การแปรแถวยังเพ่ิมความ

นาสนใจใหกับการแสดง เหตุนี้นักเรียนจึงเกิดความสนใจในการเรียนรูรูปแบบการแปรแถวในลักษณะ

ตางๆ รวมกันสืบคน คลิปการแสดงนาฏศิลปในชุดการแสดงตางๆ ในเว็บไซตแลวนํามาแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับเพ่ือนตางกลุม ท้ังยังไดออกมานําเสนอรูปแบบแถวท่ีชอบและนาสนใจหนาชั้นเรียน ทําให

นักเรียนเกิดการศึกษาและทําความเขาใจในขอมูลจนเกิดเปนองคความรูใหม นําความรูใหมท่ีเกิดมา

เชื่อมโยงกับความรูเดิมท่ีมีอยู เกิดการถายโอนความรู และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันข้ึนในกลุม 

ระหวางกลุม และนําความรูท่ีไดจากการเรียนรูไปสูการปฏิบัติ สรางสรรคผลงานหรือชิ้นงานจนทําให

งานสําเร็จลุลวง สอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2551: 284) ไดกลาวไววา การจัดการ

เรียนรูโดยใชรูปแบบ ซิปปาเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท่ีจัดการเรียนรูโดยเปด

โอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน กิจกรรมท้ังทางรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม การเรียนรูจะ

เกิดข้ึนไดดีก็ตอเม่ือผูเรียนมีโอกาสไดรับ ขอมูล ประสบการณใหมๆ เขามา และมีโอกาสไดใช

กระบวนการ ทางสติปญญาของตนในการกลั่นกรองขอมูล เชื่อมโยงขอมูลความรูใหมกับความรูเดิม 

และสรางความหมายขอมูลความรูดวยตนเอง กระบวนการสราง ความรูนี้จะชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูท่ีมีความหมายตอตนเอง อันจะสงผลตอความเขาใจท่ีคงทนตอความรูนั้น สวนประเด็นท่ีมีผล

การประเมินระดับความสามารถ ในระดับดี เปนลําดับท่ี 5 คือดานสื่ออารมณความรูสึกตามเนื้อรอง
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และทํานองเพลง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากประการแรก เพลงคานิยม 12 ประการ นั้นเปนเพลงท่ีมีจังหวะ 

ทํานองคอนขางเร็ว และมีเนื้อหาท่ีกลาวถึงคานิยมท้ัง 12 ประการ ซ่ึงในบางประการนั้นมีเนื้อหาท่ี

เปนรูปธรรม ยากตอการแสดงอารมณความรูสึก อีกท้ังในข้ันตอนของการนําเสนอผลงานนักเรียนมี

ความตั้งใจสูงจนเกิดเปนแรงกดดันมีความกังวลกับทารํา กลัวความผิดพลาด และมีการบันทึกภาพ

เคลื่อนไหวขณะท่ีแสดง เกิดความประหมา และตื่นเตนจึงสงผลตอการสื่ออารมณความรูสึกตามเนื้อ

รองและทํานองเพลงในขณะทําการแสดง 

2. ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษานาฏศิลป ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา พบวาหลังการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา นักเรียนมีผลการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษา

นาฏศิลปอยูในระดับดี ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การจัด

กิจกรรมการเรียนรูรูปแบบซิปปา เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือใหผูเรียนเปน

สําคัญเพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด และการตัดสินใจอยางเปนระบบ ซ่ึงเปนรูปแบบการสอนท่ี

เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ดวยตนเองในทุกดานอยางเหมาะสม ในกิจกรรมการ

เรียนรูไดสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะปฏิบัติทารําตาง ๆ และสามารถกระตุนใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี

กําหนดไดดวยตนเอง ทักษะการปฏิบัติทารําตาง ๆ มีความสอดคลองเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

และเริ่มจากการปฏิบัติท่ีงาย ไปสูการปฏิบัติท่ียากข้ึน และเม่ือพบวามีนักเรียนปฏิบัติไมได เชน การ

ปฏิบัตินาฏยศัพท ในทายกเทา ทากาวขาง และในสวนของภาษาทา และภาษานาฏศิลป ในทามา/

เรียก และทาเดิน ครูจะหาวิธีอ่ืนๆ สรางความเขาใจท่ีงายข้ึนกับนักเรียนรายนั้น เชน เกมกระจก คือ

ครูหันหนาเขาหานักเรียน ดังนั้นมือและขาของครูจะตรงกันขามกับผูเรียน จากนั้นครูปฏิบัติทารํา แลว

ใหนักเรียนปฏิบัติตามเสมือนนักเรียนเปนกระจก และปฏิบัติทานั้นซํ้า หลายๆครั้ง จนกวานักเรียนจะ

ปฏิบัติได แลวใหนักเรียนปฏิบัติดวยตนเอง เพ่ือแกไขขอบกพรอง และพัฒนาทักษะปฏิบัติของ

นักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ เรณู โกศินานนท (2545: 15-16)   ไดเสนอหลักการและเทคนิคการสอนไว

ดังนี้ คือ สอนจากสิ่งท่ีงายไปหาสิ่งท่ียาก สอนตามความสามารถของแตละบุคคล การสอนโดยวิธี

สับเปลี่ยนทาท่ียากใหงายข้ึน แตพยายามรักษาแบบแผนเดิมไว ทําใหนักเรียนเขาใจ และปฏิบัติได

อยางรวดเร็ว นอกจากนี้เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบซิปปามีจุดเดนในดานการ

จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการทางสังคมจากการทํางานกลุม ในข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูมีการสอดแทรกกระบวนกลุม การใชสื่อวีดีทัศนท่ีนาสนใจ และการสาธิตโดยครูผูสอน ซ่ึงการมี

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและสิ่งตางๆ รอบตัว สงผลใหนักเรียนใหความสนใจในการเรียนรูเปนอยางดี ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ วิยะดา ลาสอน (2553: 65) ไดศึกษาวิจัย การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง 

ภาษาทาและนาฏยศัพท กลุมสาระการเรียนรูศิลปะสาระนาฏศิลป โดยใชสื่อวีดีทัศนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยสื่อวีดีทัศนภาษาทา
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และนาฏยศัพทมีความสามารถในการปฏิบัติภาษาทาและนาฏยศัพท เพ่ิมข้ึนจากกอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

(2543: 18) จะตองใหผูเรียนมี สวนรวมในการจัดกิจกรรม ใหมีการแสดงออก  มีความม่ันใจ ทํางาน

กันเปนกลุม เพ่ือพัฒนาใหเกิด ความมีมนุษยสัมพันธ สุมณฑา พรหมบุญและคณะ (2540: 9) ปฏิบัติ

กิจกรรมดวยตนเอง  แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจจนเกิดเปนความรูใหม  จากการสรางองคความรู

ดวยตนเอง เพราะ การเปดโอกาสใหกับผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนสามารถ

จดจําความรูท่ีเกิดข้ึนไดยาวนานกวาการสอนแบบปกติ กิจกรรมท่ีแตกตางไปจากการจัดการเรียนรู

แบบปกติทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมจึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ท่ีสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ กรนิษา มีรัตน (2552: 96-97) ไดวิจัย

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลปภาคความรูกอนและหลังการทดลอง เพ่ือผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนนาฏศิลปภาคปฏิบัติ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตอ

การเรียนนาฏศิลปโดยใชโมเดลซิปปาผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชโมเดลซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คือ

คาเฉลี่ยรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

 3. พัฒนาการ ในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษานาฏศิลปของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา พบวา หลังการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปานักเรียนมีพัฒนาการสูงข้ึน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย

ท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนไดมี

สวนรวมท้ังทางดานรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ ผูเรียนไดมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมการ

เรียนการสอนอยางท่ัวถึงการท่ีผูเรียนมีบทบาทเปนผูกระทําจะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมและ

กระตือรือรนท่ีจะเรียนไดมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกันในกลุม ซ่ึงจัดกลุมแบบคละความสามารถ นักเรียน

ท่ีเกงคอยดูแลชวยเหลือเพ่ือนในกลุมท่ีออน สอดคลองกับวิธีการสอนนาฏศิลปท่ี รจนา สุนทรานนท 

และคํารณ สุนทรานนท (2554: 7-9) กลาววา ในการจัดการเรียนรูควรเนนกิจกรรมกลุมเพ่ือน ควรใช

วิธีการใหกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนโดยแบงกลุมเด็กเกง ปานกลาง และออนใหคละกันทุกกลุม และใชเพ่ือน

ชวยฝกเพ่ือนในกลุมใหมีทักษะในการรําใกลเคียงกัน นักเรียนไดไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณซ่ึงกันและกัน ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรูของผูอ่ืนทําใหเกิด

แรงกระตุนในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ครูยังมีสื่อ วีดีทัศนการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและ

ภาษานาฏศิลป สําหรับใหนักเรียนไดศึกษา คนควา และทบทวนวิธีการปฏิบัติเพ่ิมเติมไดตลอดเวลาท่ี

หองนาฏศิลป และเม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละคาบ ครูทําการวัดความสามารถใน
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การปฏิบัติทารําของนักเรียนทีละกลุม โดยการบันทึกภาพเคลื่อนไหว หลังจากนั้นครูแจงผลการ

ประเมิน พรอมกับคะแนนพัฒนาการของนักเรียน และพูดกระตุนใหผูเรียนปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

อยูเสมอ ท้ังนี้ยังใชการเสริมแรงทางบวกโดยการชื่นชม และใหรางวัลแกนักเรียนท่ีมีพัฒนาการท่ีดีเพ่ือ

เปนกําลังใจ และกระตุนใหนักเรียนคนอ่ืนๆพยายามพัฒนาตนเอง จึงสงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการท่ี

สูงข้ึน ซ่ึงการเสริมแรงทางบวกเปนแนวคิดหนึ่งของทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา (Operant 

conditioning Theory) พัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ Burrhus F. Skinner ทฤษฎีนี้มีความ

เชื่อวา “แรงเสริม” เปนตัวแปรสําคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการเรียนรูของเด็ก ตามทัศนะของ

นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม ใหความสนใจเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเห็นไดชัด สามารถวัดได สังเกตได 

และทดสอบได แนวคิดของ นักจิตวิทยากลุมนี้ถือวา “สิ่งแวดลอมหรือประสบการณ” จะเปน

ตัวกําหนดพฤติกรรม และ “การเรียนรู” จะเกิดข้ึนเม่ือมีการเชื่อมโยงระหวาง “สิ่งเรา” กับ “การ

ตอบสนอง” การแสดงพฤติกรรมจะมีความถ่ีมากข้ึน ถาหากไดรับการเสริมแรง (สุรางค โควตระกูล, 

2544) นอกจากการเสริมแรงใหแกนักเรียนท่ีมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนแลว ในสวนของนักเรียนท่ีมีผล

คะแนนไมเปนไปตามจุดประสงคท่ีตั้งไว ครูไดทําการปรับปรุงดวยการสอนซอมเสริม หรือสอน

เพ่ิมเติมใหกับนักเรียนในเวลาวางนอกเหนือจากกากจัดกิจกรรมในคาบเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะของ

นักเรียนใหเทาเทียมกับเพ่ือนคนอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลองกับ คลาคและสตาร (Clark & Starr, 1972 อางถึง

ใน กาญจนา เกียรติประวัติ, 2528) กลาวถึงการ สอนซอมเสริมไววา เปนการสอนสําหรับผูเรียนท่ียัง

ไมผานจุดประสงคท่ีกําหนดไว ซ่ึงสอดคลองกับกรมวิชาการ ไดกลาวถึงแนวทางปฏิบัติในการ

ประเมินผลนักเรียนไววา นักเรียนคนใดไมผานจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ใหถือเปนหนาท่ีของครูท่ีตอง

สอนซํ้า เพ่ือใหผูเรียนผานได ในเวลาไลเลี่ยกันกับเพ่ือนดวย 

4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดย

ใชรูปแบบซิปปา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง โดยภาพรวม 

นักเรียนเห็นดวยมากท้ัง 3 ดาน คือดานบรรยากาศ ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนท่ี

ไดรับ เม่ือวิเคราะหเปนรายดานพบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใช

รูปแบบซิปปา ดานกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก เปน

ลําดับท่ี 1 ท้ังนี้อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา ทําใหนักเรียนไดเรียน

ในรูปแบบการทํากิจกรรมเปนกลุมมีการแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจภายในกลุม จากการสังเกต

พบวา ในการรวมกันแสดงความคิดเห็น นักเรียนเกิดการโตแยง ถกเกียงกัน และสงเสียงดัง ครูจึง

ควบคุมชี้แนะใหใชเหตุผลหาขอสรุปรวมกันและมีมารยาทในการพูด เกิดความรวมมือกันภายในกลุม 
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เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันข้ึนในกลุม ระหวางกลุม เกิดการแบงงานกันรับผิดชอบ จนทําใหงาน

สําเร็จลุลวง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2551 : 284) ไดกลาวไววา การจัดการ

เรียนรูโดยใชรูปแบบ ซิปปาเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท่ีจัดการเรียนรูโดยเปด

โอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน กิจกรรมท้ังทางรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม การเรียนรูจะ

เกิดข้ึนไดดีก็ตอเม่ือผูเรียนมีโอกาสไดรับ ขอมูล ประสบการณใหมๆ เขามา และมีโอกาสไดใช

กระบวนการ ทางสติปญญาของตนในการกลั่นกรองขอมูล เชื่อมโยงขอมูลความรูใหมกับความรูเดิม 

และสรางความหมายขอมูลความรูดวยตนเอง กระบวนการสราง ความรูนี้จะชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูท่ีมีความหมายตอตนเอง อันจะสงผลตอความเขาใจท่ีคงทนตอความรูนั้น ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ กรนิษา มีรัตน (2552: บทคัดยอ) จากผลการ วิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการ

เรียนรู โมเดลซิปปา  มีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัตรา หลอเถิน (2553: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโมเดลซิปปา พบวานักเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรม การ

เรียนการสอนโดยโมเดลซิปปาอยูในระดับมากเชนกัน สวนดานประโยชนท่ีไดรับมีคาเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก เปนลําดับท่ี 3 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มี

ระยะเวลาไมมากพอท่ีจะทําใหผูเรียนไดรับประโยชนอยางครบถวนสมบูรณ เนื่องจากตามโครงสราง

เวลาเรียนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมชุมนุม) มีเวลาเรียน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ทําใหนักเรียน

ขาดความตอเนื่องในการฝกปฏิบัติเปนผลใหการจดจําทารํา รายละเอียดและเทคนิคลีลาตางๆ 

บกพรองไป นับเปนอุปสรรคท่ีทําใหการฝกปฏิบัติกระบวนทารําของนักเรียนยังไมถูกตอง ขาดทักษะ

ความชํานาญและความงดงาม เนื่องจากวิชานาฏศิลปไทยเปนวิชาท่ีรวมเอาองคความรูท้ังทางศาสตร

และศิลป การจะทําใหผูเรียนมีความกระจางมีความลึกซ้ึงในการศึกษาองคความรูพ้ืนฐานทางการ

แสดงนาฏศิลปไทย จะตองใชเวลาเพ่ือศึกษา และฝกฝนบอยๆจึงจะเกิดเปนความชํานาญ และ

สามารถนําองคความรูท่ีมีไปใชประโยชนไดจริง ซ่ึงในบางครั้งการศึกษาเรื่องราวของนาฏศิลปไทยจาก

แหลงขอมูลอินเทอรเน็ตดวยตนเอง อาจยังไมถูกตองครบถวน เพียงพอท่ีจะสรางความเขาใจใหผูเรียน

ไดเทาการไดรับการอธิบายจากครู หรือผูท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในดานนาฏศิลปไทย และใชเวลาใน

การฝกฝนบอยๆ จึงจะสามารถนําความรูท่ีมีนั้นไปสรางสรรคตอยอดใหเกิดเปนชุดการแสดงใหมๆได 

ในทุกๆโอกาส 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. จากผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการสรางสรรคทารําของนักเรียน หลังการกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปาอยูในระดับดี ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และ

ภาษาทานาฏศิลป ของนักเรียนอยูในระดับดี มีพัฒนาการในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และ

ภาษาทานาฏศิลปสูงข้ึน นอกจากนั้นนักเรียนยังความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใช

รูปแบบซิปปาอยูในระดับมาก ดังนั้นครูผูสอนควรนําวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ไปใช

จัดการเรียนรูในรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะตอไป โดยสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูได

ศึกษาเรียนรูวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปาใหเขาใจชัดเจนกอนนําไปใช และมีการนิเทศ 

ติดตามการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาใหครูสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. จากผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง ของนักเรียน 

หลังการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา ในสวนของการสื่ออารมณความรูสึกตามเนื้อรอง

และทํานองเพลง มีความสามารถอยูในระดับดีเปนลําดับสุดทาย ดังนั้น ในกระบวนการจัดการเรียนรู 

ครูผูสอนควรสอดแทรกกิจกรรมท่ีเปนการฝกฝนใหนักเรียนไดแสดงความรูสึก อารมณตางๆผาน

ใบหนา และแววตา เชน การกําหนดสถานการณข้ึน และสมมติใหนักเรียนเปนตัวละครท่ีอยูใน

สถานการณนั้นๆ แลวสังเกตการแสดงอารมณความรูสึกของนักเรียน หรือใหนักเรียนฝกการแสดง

ความรูสึก อารมณตางๆผานใบหนา และแววตา โดยมองตัวเองในกระจก เพ่ือสังเกตวาการแสดงนั้น

สอดคลองกับอารมณความรูสึกในสถานการณตางๆหรือไม 

3. จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีตอการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใช

รูปแบบซิปปา ในดานประโยชนท่ีไดรับ นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากเปนลําดับ

สุดทาย โดยในประเด็นท่ีวากิจกรรมการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรูความเขาใจดวยตนเองได

นั้น มีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาประเด็นอ่ืนๆ ดังนั้น ในกระบวนการจัดการเรียนรู ควรสงเสริมใหผูเรียนได

มีโอกาส คนควา ศึกษาดวยตนเองมากข้ึน โดยครูทําหนาท่ีเปนผูท่ีอํานวยความสะดวก หรือให

คําแนะนําในการคนควาของผูเรียน ครูผูสอนควรเพ่ิมสื่อ ท่ีผูเรียนสามารถใหเลือกใชเพ่ือเสริมสราง

ความรู ความเขาใจใหแกตนเองได ไดสะดวก เชน สื่อวีดีทัศนหรือแนะนําแหลงความรูอ่ืนๆท่ีผูเรียน

สามารถใชเพ่ือศึกษา พัฒนาตนเองไดนอกเหนือจากเวลาเรียน เชน เว็บไซตเก่ียวกับนาฏศิลปไทย 

การแสดงนาฏศิลปชุดตางๆ ในเว็บไซต YOUTUBE เพ่ือนักเรียนจะไดใชในการสืบคนเพ่ือทําความ

เขาใจ และฝกทักษะปฏิบัติได เม่ือตองการ โดยไมตองรอเฉพาะชั่วโมงเรียน 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบซิปปาไปใชใน

รายวิชาอ่ืนๆ ตอไปเพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน 

กระบวนการคิดกระบวนการกลุม กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคม 

เปนตน 

 2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป) 

กับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ หรือ ในหนวยการเรียนรูอ่ืนๆท่ีเหมาะสมกับรูปแบบซิปปา เชน หนวย

การเรียนรูการแสดงพ้ืนเมือง โดย ใหนักเรียนไดมีโอกาสออกไปแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูนอก

โรงเรียน เชน ในชุมชน หรือ สถานท่ีสําคัญในทองถ่ิน และมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลท่ีเปนปราชญ

ทองถ่ิน และนําความรูและทักษะไดแสดงตอชุมชนในเทศกาลหรือโอกาสตางๆเพ่ือเปนการอนุรักษ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลปของทองถ่ินอีกดวย   

 3. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติทักษะนาฏศิลป ดวยวิธีการสอน

รูปแบบซิปปากับวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ เพ่ือชวยใหครูสามารถตัดสินใจเลือกวิธีสอนท่ีดีและมีความ

เหมาะสมมากท่ีสุดกับเนื้อหาบทเรียนในแตละหนวยการเรียนรู 
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คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลป 

เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค โดยใชรูปแบบซิปปา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

รายการประเมิน แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี ΣR IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 

สาระสําคัญ 

1. สาระสําคัญในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ถูกตอง มีความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

จุดประสงคการเรียนรู 

2. จุดประสงคมีความสอดคลองกับเนื้อหากิจกรรม 

และพัฒนานักเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ 

และเจตคติ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

สาระการเรียนรู 

3. การเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงคการ

เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

4. กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับ คาบเวลา +1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

5. ข้ันท่ี 1 การทบทวนความรูเดิม  

มีกิจกรรมใหผูเรียนไดแสดงประสบการณเดิมหรือ

ความรูเดิมโดยวิธีการตางๆ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

6. ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม 

มีกิจกรรมใหผูเรียนไดคนควาหาความรูใหม โดย

ศึกษาจากเอกสาร แหลงความรู  และจากสื่อการ

เรียนรูตางๆ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

7. ข้ันท่ี 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล ความรู

ใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม แนว

ทางการจัดกิจกรรม ใหผูเรียนไดทําความเขาใจ

ความรูใหมแลวเชื่อมโยงกับความรูเดิม  โดยผาน

กระบวนการเรียนรูตางๆ เชน กระบวนการคิด  

กระบวนการกลุม   กระบวนการแสวงหาความรู  

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 
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รายการประเมิน แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี ΣR IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

8. ข้ันท่ี  4  การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับ

กลุม 

กิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู

ความเขาใจซ่ึงกันและกัน และใหกลุมชวยกัน

ตรวจสอบความรูความเขาใจระหวางกัน 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

9. ข้ันท่ี  5  การสรุปและจัดระเบียบความรู 

กิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันสรุปประเด็น

สํา คัญท้ังความรู  เดิมและความรู ใหม โดยจัด

ระเบียบความรูใหงายแกการจดจํา 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

10. ข้ันท่ี  6  การปฏิบัติและ/การแสดงผลงาน 

ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติสรางผลงานของตนข้ึนแลว

นําเสนอผลงานของตนโดยวิธีตางๆ และเปนการ

เปดโอกาสใหผู อ่ืนไดรับรูและตรวจสอบความรู  

ความเขาใจของตน  มีการประเมินผลงานโดยใช

เกณฑท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

11. ข้ันท่ี  7  การประยุกตใชความรู 

เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูไปใชใน

สถานการณตางๆเพ่ือเพ่ิมความชํานาญ และความ

เขาใจ   

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

ส่ือการเรียนรู 

12. มีการกําหนดวัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงเรียนรู

ท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

การวัดและประเมินผล 

13. มีการระบุวิธีวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรู 

0 +1 +1 +1 3 0.75 สอดคลอง 
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รายการประเมิน แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี ΣR IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 

สาระสําคัญ 

1. สาระสําคัญในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ถูกตอง มีความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

จุดประสงคการเรียนรู 

2. จุดประสงคมีความสอดคลองกับเนื้อหากิจกรรม 

และพัฒนานักเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ 

และเจตคติ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

สาระการเรียนรู 

3. การเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงคการ

เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

4. กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับ คาบเวลา +1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

5. ข้ันท่ี 1 การทบทวนความรูเดิม  

มีกิจกรรมใหผูเรียนไดแสดงประสบการณเดิมหรือ

ความรูเดิมโดยวิธีการตางๆ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

6. ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม 

มีกิจกรรมใหผูเรียนไดคนควาหาความรูใหม โดย

ศึกษาจากเอกสาร แหลงความรู  และจากสื่อการ

เรียนรูตางๆ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

7. ข้ันท่ี 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล ความรู

ใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม แนว

ทางการจัดกิจกรรม ใหผูเรียนไดทําความเขาใจ

ความรูใหมแลวเชื่อมโยงกับความรูเดิม  โดยผาน

กระบวนการเรียนรูตางๆ เชน กระบวนการคิด  

กระบวนการกลุม   กระบวนการแสวงหาความรู  

 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 
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รายการประเมิน แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี ΣR IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

8. ข้ันท่ี  4  การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับ

กลุม 

กิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู

ความเขาใจซ่ึงกันและกัน และใหกลุมชวยกัน

ตรวจสอบความรูความเขาใจระหวางกัน 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

9. ข้ันท่ี  5  การสรุปและจัดระเบียบความรู 

กิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันสรุปประเด็น

สํา คัญท้ังความรู  เดิมและความรู ใหม โดยจัด

ระเบียบความรูใหงายแกการจดจํา 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

10. ข้ันท่ี  6  การปฏิบัติและ/การแสดงผลงาน 

ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติสรางผลงานของตนข้ึนแลว

นําเสนอผลงานของตนโดยวิธีตางๆ และเปนการ

เปดโอกาสใหผู อ่ืนไดรับรูและตรวจสอบความรู  

ความเขาใจของตน  มีการประเมินผลงานโดยใช

เกณฑท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

11. ข้ันท่ี  7  การประยุกตใชความรู 

เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูไปใชใน

สถานการณตางๆเพ่ือเพ่ิมความชํานาญ และความ

เขาใจ   

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

ส่ือการเรียนรู 

12. มีการกําหนดวัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงเรียนรู

ท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

การวัดและประเมินผล 

13. มีการระบุวิธีวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรู 

0 +1 +1 +1 3 0.75 สอดคลอง 
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รายการประเมิน แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี ΣR IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 

สาระสําคัญ 

1. สาระสําคัญในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ถูกตอง มีความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

จุดประสงคการเรียนรู 

2. จุดประสงคมีความสอดคลองกับเนื้อหากิจกรรม 

และพัฒนานักเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ 

และเจตคติ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

สาระการเรียนรู 

3. การเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงคการ

เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

4. กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับ คาบเวลา +1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

5. ข้ันท่ี 1 การทบทวนความรูเดิม  

มีกิจกรรมใหผูเรียนไดแสดงประสบการณเดิมหรือ

ความรูเดิมโดยวิธีการตางๆ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

6. ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม 

มีกิจกรรมใหผูเรียนไดคนควาหาความรูใหม โดย

ศึกษาจากเอกสาร แหลงความรู  และจากสื่อการ

เรียนรูตางๆ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

7. ข้ันท่ี 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล ความรู

ใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม แนว

ทางการจัดกิจกรรม ใหผูเรียนไดทําความเขาใจ

ความรูใหมแลวเชื่อมโยงกับความรูเดิม  โดยผาน

กระบวนการเรียนรูตางๆ เชน กระบวนการคิด  

กระบวนการกลุม   กระบวนการแสวงหาความรู  

 

 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 
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รายการประเมิน แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี ΣR IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

8. ข้ันท่ี  4  การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับ

กลุม 

กิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู

ความเขาใจซ่ึงกันและกัน และใหกลุมชวยกัน

ตรวจสอบความรูความเขาใจระหวางกัน 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

9. ข้ันท่ี  5  การสรุปและจัดระเบียบความรู 

กิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันสรุปประเด็น

สํา คัญท้ังความรู  เดิมและความรู ใหม โดยจัด

ระเบียบความรูใหงายแกการจดจํา 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

10. ข้ันท่ี  6  การปฏิบัติและ/การแสดงผลงาน 

ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติสรางผลงานของตนข้ึนแลว

นําเสนอผลงานของตนโดยวิธีตางๆ และเปนการ

เปดโอกาสใหผู อ่ืนไดรับรูและตรวจสอบความรู  

ความเขาใจของตน  มีการประเมินผลงานโดยใช

เกณฑท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

11. ข้ันท่ี  7  การประยุกตใชความรู 

เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูไปใชใน

สถานการณตางๆเพ่ือเพ่ิมความชํานาญ และความ

เขาใจ   

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

ส่ือการเรียนรู 

12. มีการกําหนดวัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงเรียนรู

ท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

การวัดและประเมินผล 

13. มีการระบุวิธีวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท  

ภาษาทาและภาษานาฏศิลป 

 

รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญคนท่ี ΣR IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 

1. จีบหงาย  

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวหัวแมมือจรดขอสดุทายของปลายน้ิวช้ี น้ิวท้ัง 3

ท่ีเหลือกรีดตึงคลายรูปพัด 

2. หักขอมือเขาหาลําแขน ใหปลายน้ิวช้ีช้ีข้ึนดานบน 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

2. จีบควํ่า  

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวหัวแมมือจรดขอสดุทายของปลายน้ิวช้ี น้ิวท้ัง 3 

ท่ีเหลือกรีดตึงคลายรูปพัด 

2. หักขอมือเขาหาลําแขน ใหปลายน้ิวช้ีช้ีลงดานลาง 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

3. จีบตะแคงดานหนา  

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ทุกขอดังน้ี 

1. น้ิวหัวแมมือจรดขอสดุทายของปลายน้ิวช้ี น้ิวท้ัง 3 

ท่ีเหลือกรีดตึงคลายรูปพัด 

2. ยกแขนและมือท่ีจีบ ใหน้ิวสูงระดับหนาผาก หันมือ

ท่ีจีบเขาหาใบหนาและหักขอมือเขาหาลําแขน 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

4. จีบตะแคงดานขาง 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวหัวแมมือจรดขอสดุทายของปลายน้ิวช้ี น้ิวท้ัง 3 

ท่ีเหลือกรีดตึงคลายรูปพัด 

2. ยกสวนแขนและจีบสูงระดับวงบน หันมือท่ีจีบเขา

หาแงศีรษะ และหักขอมือเขาหาลาํแขน 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

5.จีบหลัง  
นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวหัวแมมือจรดขอสดุทายของปลายน้ิวช้ี น้ิวท้ัง 3 

ท่ีเหลือกรีดตึงคลายรูปพัด 

2. สงลําแขนและมือไปดานหลัง เหยียดแขนตึงและ

พลิกขอมือจีบ ใหหงายข้ึน 

 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 
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6. มือลอแกว 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

ใชน้ิวหัวแมมือกดปลายน้ิวกลาง ใหเปนรูปวงกลม

คลายลูกแกวอยูในมือ  น้ิวท่ีเหลือกรีดออกใหตึง 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

7. ตั้งวงบน 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวท้ัง 4 เรียงชิดติดกัน  สวนน้ิวหัวแมมือหักเขาหา

ฝามือ     

2. ยกลําแขนข้ึนเปนวงโคง และสงลําแขนไปขางลําตัว  

โดยตัวพระปลายน้ิวมืออยูในระดบัแงศีรษะ สวนของ

ตัวนางจะอยูระดับหางคิ้ว 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

8. ตั้งวงกลาง 
นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวท้ัง 4 เรียงชิดติดกัน  สวนน้ิวหัวแมมือหักเขาหา

ฝามือ     

2. ยกลําแขนข้ึนเปนวงโคง และสงลําแขนไปขางลําตัว 

โดยท้ังตัวพระและตัวนาง ปลายน้ิวมืออยูในระดับ

หัวไหล 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

9. ตั้งวงลาง 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวท้ัง 4 เรียงชิดติดกัน  สวนน้ิวหัวแมมือหักเขาหา

ฝามือ     

2. ทอดลําแขนโคงลงดานลาง ใหปลายน้ิวอยูระดับ

เอวหรือชายพก โดยวงลางของตัวพระตองกันขอศอก

ออกไปดานขางเอว สวนวงลางของตัวนางใหหนีบ

ขอศอกเขาหาลําตัวปลายน้ิวจะอยูระดับเอว 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

10. ตั้งวงหนา 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวท้ัง 4 เรียงชิดติดกัน  สวนน้ิวหัวแมมือหักเขาหา

ฝามือ     

2. ยกลําแขนข้ึนเปนวงโคงไปดานหนา ใหปลายน้ิวมือ

ของตวัพระอยูระดับขางแกม สวนตัวนางปลายน้ิวอยู

ระดับปาก 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 
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พิจารณา 1 2 3 4 

11. ยืนเหลื่อมเทา 
นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. วางเทาขวาเฉียงไปดานขวา โดยสนเทาขวาวางชิด

ชวงกลางเทาซาย 

2. เปดปลายเทาขวาข้ึน 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

12. ซอยเทา  

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชจมูกเทาท้ังสองขางวางลงกับพ้ืน ยกสนเทาข้ึน

เล็กนอย 

2. ย่ําเทาซาย เทาขวาสลับกันถ่ีๆ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

13. จรดเทา  

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ยืนเหลื่อมเทาและตึงปลายน้ิวท้ัง 5 น้ิว 

2. ยกเทาข้ึน ใชจมูกเทาแตะลงพ้ืน เปดสนเทาข้ึน 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

14. ประเทา  

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ยืนเหลื่อมเทาและตึงปลายน้ิวท้ัง 5 น้ิว 

2. ยกปลายเทาข้ึน ใหสนเทายันพ้ืนไว  ใชจมูกเทาตบ

ลงพ้ืน แลวยกเทาข้ึน 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

15. ยกเทาแบบนาง 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ประเทาข้ึน 

2. ยกขาใหปลายเทาช้ีไปขางหนา ระดับครึ่งนองของ

ขาท่ียืนอยู และตึงปลายน้ิวท้ัง 5 น้ิว 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

16. กาวหนาแบบนาง 
นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. เริ่มตนจากทายกเทา แลวกาวไปขางหนา โดยใช

สนเทาวางลงกอน 

2. เบนปลายเทาเฉียงออกไปดานนอก สนเทาท่ีกาวไป

ขางหนาตรงกับหัวแมเทาท่ีอยูดานหลัง เปดสนเทา

หลัง 

 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 
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17. กาวขางแบบนาง 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. เริ่มตนจากทายกเทา บิดขอเทาไปดานขาง แลว

กาวเทาไปขางๆตัวโดยใชสนเทาจรดลงไปกอน 

2. เหยียบลงไปเตม็เทาใหปลายเทาช้ีไปขางๆตัว หลบ

เขาหลังตามเทาท่ีกาว เปดสนเทาหลัง 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

18. กระทุงเทา 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. กาวเทาขางใดขางหน่ึงไปขางหนา เปดสนเทาหลัง

ใหน้ิวท้ัง 5 วางลงบน พ้ืนดวยจมูกเทา 

2. ยกเทาหลังข้ึน แลวกระแทกจมกูเทากับพ้ืนเบาๆ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

19. กระดกเทา 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. เปนกิริยาตอเน่ืองจากการกระทุงเทาแลวยกข้ึน  

2. ใหสวนของนองหนีบติดกับทองขาโดย สงเขาไป

ดานหลังใหมากท่ีสุด ปลายน้ิวเทาช้ีลง 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

20. ขยั้นเทา  

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. กาวเทาขางใดขางหน่ึงไขวไปดานหนา 

2. ยกสนเทาท้ังสองขางข้ึน และเคลื่อนท่ีไปถ่ีๆ 

+1 +1 0 0 2 0.5 สอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญคนท่ี ΣR IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 

1. ทายืน (แบบนาง)  

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ยืนตัวตรง เทาขวายืนตึงเขา สนเทาซายวางชิดชวง

กลางเทาขวา เทาซายเปดปลายเทาออกเล็กนอย 

2. มือขวาจีบหงายท่ีเอว มือซายเหยียดตึง วางฝามือ

แตะท่ีหนาขา เอียงศีรษะดานซาย 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

2. ทาเดิน  

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. มือท้ังสองขางจีบควํ่า กาวหนาเทาซายแลวยอเขา

ลง เปดสนเทาหลัง มือท้ังสองปลอยออกเปนตั้งวง 

โดยมือซายเหยยีดยาวตั้งวงดานขางลําตัว มือขวาตั้ง

วงไวท่ีหัวเข็มขัด งอแขนเล็กนอย ศีรษะเอียงขวา 

2. ปฏิบัติซ้ําเชนเดิมโดยสลับทําอีกขาง 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

3. ตัวเรา  

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

ใชมือซายจีบตะแคง ช้ีเขาหาอก 

+1 +1 0 +1 3 0.75 สอดคลอง 

4. ทาน 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชมือขางใดขางหน่ึง ตั้งตะแคงใหน้ิวหัวแมมือเขา

หาตัว ระดับวงบน แขนงอ 

2. เอียงศีรษะตรงขามมือ สายตามองมือท่ียกข้ึน 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

5. เธอ  

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชมือขางใดขางหน่ึง ช้ีน้ิวตะแคงมือ ระดับเอว 

แขนงอ 

2. เอียงศีรษะตรงขามมือ สายตามองมือท่ีช้ี 

+1 +1 0 +1 3 0.75 สอดคลอง 

6. มา/เรยีก 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชมือขางใดขางหน่ึงตั้งวงดานหนา ระดับวงกลาง 

2. จีบควํ่า แลวคอยๆดึงมือจบีเขาหาตัว 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 
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7. ไป/ไล 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชมือขางใดขางหน่ึงจีบหงายดานหนา ระดับ

หนาอก 

2. มวนมือจีบลง แลวปลอยมือจีบเปนตั้งวงดานหนา 

ระดับวงกลาง 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

8. ปฏิเสธ 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

ใชมือขางใดขางหน่ึง ตั้งปลายน้ิวข้ึนหันฝามือออก

นอกตวัระดับอก แขนงอสั่นปลายน้ิว พรอมกับสาย

หนาเล็กนอย 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

9. รวมกัน 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

ใชมือท้ังสองควํ่า ซอนกันระดับวงลาง แขนงอ

เล็กนอย 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

10. เทิดทูน 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

มือท้ังสองแบหงาย ชอนขอมือข้ึนโดยมือขางหน่ึงยก

สูงระดับวงบน มืออีกขางหน่ึงลดระดับต่ํากวาเล็กนอย 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

11. เขมแข็ง 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

กํามือขวา ฟาดลงบนมือซาย ระดบัเอว 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

12. กลาหาญ 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. มือซายแบแลวแทงปลายมือข้ึนเปนตั้งวงบนมือขวา

แบควํ่าท่ีหนาขาขวา  

2. กาวหนาเทาขวา แลวเผนตัวข้ึน 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

13. ยิ่งใหญ (ทาพรหมสี่หนา) 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชมือท้ังสองจีบควํ่า ระดับหนาอก 

2. คลายมือจีบออกไปเปนมือแบระดับวงบน ปลายน้ิว

มือเฉียงออก 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 
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14. ตาย 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. มือท้ังสองควํ่าลง มือประสานกันระดับเอว 

2. พลิกฝามือเปนแบหงาย แลววาดมือออกขางลําตัว 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

15. รัก 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

มือท้ังสองแบควํ่า ไขวแขนทาบมือลงบริเวณฐานไหล 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

16. โกรธ 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชมือซาย หันฝามือชิดกานคอใตใบหูถูไปมา มือ

ขวาจีบหงายระดับเอว 

2. กระชากมือซายลง 

+1 +1 0 +1 3 0.75 สอดคลอง 

17. กลัว 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

ฝามือท้ังสองประสานเขาหากันระดับอก กรีดปลายน้ิว

ออกจากกันเล็กนอย สั่นปลายมือ  

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

18. อาย 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชมือซาย หันฝามือแนบแกม เชิดปลายน้ิวข้ึน

เล็กนอย 

2. เอียงศีรษะขางซาย 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

19. ยิ้ม/ดีใจ 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

มือซายจีบควํ่า แลวตะแคงมือจีบเขาไวท่ีมุมปาก 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

20. โศกเศรา/เสยีใจ 

นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

ใชมือท้ังสองแบควํ่า ไขวแขนระดบัหนาทอง ใหฝามือ

ทาบลงบริเวณตนขา กมหนาลงเลก็นอย 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง 

รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญคนท่ี ΣR IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 

1. ประดิษฐทารําประกอบเนื้อรอง จังหวะ และทํานอง

เพลง 

   4 คะแนน   ใชนาฏยศัพทและภาษาทานาฏศลิปมา

ประดิษฐทาราํประกอบเน้ือรอง จังหวะ และทํานองเพลง

ไดเหมาะสม ตามความหมายของบทรองทุกทารํา 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

   3 คะแนน   ใชนาฏยศัพทและภาษาทานาฏศลิปมา

ประดิษฐทาราํประกอบเน้ือรอง จังหวะ และทํานองเพลง

ไดเหมาะสม ตามความหมายของบทรอง มีเพียง 1-2 ทา

รํา ท่ียังไมเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

   2 คะแนน   ใชนาฏยศัพทและภาษาทานาฏศลิปมา

ประดิษฐทาราํประกอบเน้ือรอง จังหวะ และทํานองเพลง

ไดเหมาะสม ตามความหมายของบทรอง มีเพียง  3-4 ทา

รํา ท่ียังไมเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

   1 คะแนน   ใชนาฏยศัพทและภาษาทานาฏศลิปมา

ประดิษฐทาราํประกอบเน้ือรอง จังหวะ และทํานองเพลง

ไมเหมาะสมตามความหมายของบทรองตั้งแต 5 ทารําข้ึน

ไป 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

2. ปฏิบัติทารําสอดคลองตามจังหวะและทํานอง 

   4 คะแนน   ปฏิบัติทารําสอดคลองตามจังหวะและ

ทํานองตลอดเพลง 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

   3 คะแนน   ปฏิบัติทารําสอดคลองตามจังหวะและ

ทํานองเกือบตลอดเพลงมีเพียง 1-2 ทารํา ท่ียังไมตรงตาม

จังหวะ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

   2 คะแนน   ปฏิบัติทารําสอดคลองตามจังหวะและ

ทํานองเกือบตลอดเพลงมีเพียง 3-4 ทารํา ท่ียังไมตรงตาม

จังหวะ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

   1 คะแนน   ปฏิบัติทารําไมสอดคลองตามจังหวะและ

ทํานอง ตั้งแต 5 ทารําข้ึนไป 
+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 
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รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญคนท่ี ΣR IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 

3. สื่ออารมณความรูสึกตามเนื้อรองและทํานองเพลง 

   4 คะแนน   แสดงสีหนาสื่ออารมณและความรูสึก

สอดคลองตามเน้ือรองและทํานองเพลง ไดตลอดเพลง 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

   3 คะแนน   แสดงสีหนาสื่ออารมณและความรูสึก

สอดคลองตามเน้ือรองและทํานองเพลง ไดเกือบตลอด

เพลงมีเพียง 1-2 ทารํา ท่ียังไมสอดคลอง 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

   2 คะแนน   แสดงสีหนาสื่ออารมณและความรูสึก

สอดคลองตามเน้ือรองและทํานองเพลง ไดเกือบตลอด

เพลงมีเพียง 3-4 ทารํา ท่ียังไมสอดคลอง 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

   1 คะแนน   แสดงสีหนา เพ่ือสือ่อารมณและความรูสึก 

ไมสอดคลองตามเน้ือรองและทํานองเพลง ตั้งแต 5 ทารํา

ข้ึนไป 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

4. สรางสรรคการแปรแถวในรูปแบบตางๆ 

   4 คะแนน   สรางสรรคการแปรแถวในรูปแบบตางๆได

มากกวา 5 รูปแบบข้ึนไป และทําไดสวยงาม 

+1 +1 0 +1 3 0.75 สอดคลอง 

   3 คะแนน   สรางสรรคการแปรแถวในรูปแบบตางๆได 

4-5 รูปแบบ 
+1 +1 0 +1 3 0.75 สอดคลอง 

   2 คะแนน   สรางสรรคการแปรแถวในรูปแบบตางๆได 

2-3 รูปแบบ 
+1 +1 0 +1 3 0.75 สอดคลอง 

   1 คะแนน   มีรูปแบบแถว เพียงรูปแบบเดียวตลอดท้ัง

เพลง 
+1 +1 0 +1 3 0.75 สอดคลอง 

5. ความสัมพันธหมู 

   4 คะแนน   ปฏิบัติทารําและการแปรแถวไดพรอม

เพรียง และสัมพันธกันกับผูแสดงคนอ่ืนๆ ตลอดท้ังเพลง   

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

   3 คะแนน   ปฏิบัติทารําและการแปรแถวไดพรอม

เพรียง และสัมพันธกันกับผูแสดงคนอ่ืนๆ มีเพียง  1-2 ทา

รํา ท่ียังไมพรอมเพรียง และสมัพันธกัน 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

   2 คะแนน   ปฏิบัติทารําและการแปรแถวไดพรอม

เพรียง และสัมพันธกันกับผูแสดงคนอ่ืนๆ มีเพียง  3-4 ทา

รํา ท่ียังไมพรอมเพรียง และสมัพันธกัน 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

   1 คะแนน   ปฏิบัติทารําและการแปรแถวไมพรอม

เพรียง และไมสัมพันธกันกับผูแสดงคนอ่ืนๆ ตั้งแต 5 ทารํา

ข้ึนไป 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 
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คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน โดยใชรูปแบบซิปปา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง 

รายการประเมิน   ผูเช่ียวชาญคนท่ี ΣR IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 

ดานบรรยากาศ 

1. บรรยากาศของการจัดกิจกรรมการเรียนรู

กระตุนหรือเราความสนใจ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

2. บรรยากาศของการเรียนสงเสริมใหผูเรียนได

มีโอกาสศึกษาคนควา และสรางความรูดวย

ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

3. บรรยากาศของการจัดกิจกรรมการเรียนรูให

มีการแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจกับกลุม 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

4. บรรยากาศของการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเปน รายบุคคล

และเปนกลุม 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

5. บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนเกิด

ความคิดสรางสรรค 

+1 +1 0 +1 4 1.0 สอดคลอง 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 

6. กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับ

เนื้อหา  

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

7. กิจกรรมการเรียนรูนักเรียนสามารถ

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหา ใน

บทเรียนกับเพ่ือนได 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

8. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสได 

เคลื่อนไหวรางกายในการปฏิบัติกิจกรรมการ

เรียนรูไดอยางอิสระ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

9. กิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนได

มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทุกคาบ 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

10. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจใน

เนื้อหามากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 
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รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญคนท่ี ΣR IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 

11. สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

12. สื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค

ทางนาฏศิลป 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

13. สื่อการเรียนรูสามารถจัดหา หรือผลิตได

งาย 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

14. การวัดและประเมินผลมีความสอดคลอง

กับจุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

15. มีการวัดและประเมินผลเปนระยะๆ +1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

ดานประโยชนท่ีไดรับ 

16. การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหเขาใจ

เนื้อหาไดงาย 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

17. การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหจําเนื้อหา

ไดนาน 

+1 +1 0 +1 3 0.75 สอดคลอง 

18. การจัดกิจกรรมการเรียนรูชวยใหนักเรียน

สรางความรู ความเขาใจดวยตนเองได 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

19. การจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้สามารถนําไป

เปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานนาฏศิลป

ตอไป 

+1 +1 +1 +1 4 1.0 สอดคลอง 

20. กิจกรรมการเรียนรูนี้ทําใหไดทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

+1 +1 0 +1 3 0.75 สอดคลอง 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

…………………........…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอยางการตรวจสอบเครื่องมือของผูเชี่ยวชาญ 

1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 
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2. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทาและภาษานาฏศิลป 
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3. แบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง 
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาคผนวก ค 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใชรูปแบบซิปปา 

 (ชุมนุมนาฏศิลป) 

โดย 

นางสาวภัททิรา เงาะลําดวน 

ตําแหนงครู โรงเรยีนไทรโยคใหญ   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชุมนุมนาฏศิลปไทย  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

โรงเรียนไทรโยคใหญ จังหวัดกาญจนบุร ี

 

ความสําคัญ 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มาตรา 6  การจัดการศึกษาตอง

เปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา  ความรูและคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  การจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิผลจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวของ

สามารถนําไปใชปรับปรุงและเลือกปฏิบัติไดตามความเหมาะสมและความพรอมของสถานศึกษา 

            จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป พบวาการจัดการเรียนรูนาฏศิลป

ในรายวิชาพ้ืนฐานยังไมเพียงพอตอการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางสรรคทารํา

ประกอบบทเพลงได ดังนั้น ทางกลุมสาระการเรียนรู ศิลปะไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหา

ดังกลาว  จึงหาวิธีจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิป

ปา เพ่ือใหนักเรียนมีการพัฒนาเรียนรูเต็มตามศักยภาพและมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลปไทย จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางให

ครูใชเปนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา ตอไปนี้ 

 หนวยการเรียนรู 1  การแสดงนาฏศิลปไทยประเภทระบํา 

 หนวยการเรียนรู 2  การแสดงนาฏศิลปไทยประเภทรํา 

 หนวยการเรียนรู 3  การแสดงนาฏศิลปไทยประเภทฟอน 

 หนวยการเรียนรู 4  การแสดงระบําโบราณคดี 

 หนวยการเรียนรู 5  นาฏยศัพท 

 หนวยการเรียนรู 6  ภาษาทา และภาษาทานาฏศิลป 

 หนวยการเรียนรู 7 การสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง 
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หนวยการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมชุมนุม นาฏศิลปไทย     กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6      เวลา  40  ช่ัวโมง  

ภาคเรียนท่ี 1 

สัปดาหท่ี หนวยการ

เรียนรูท่ี 

แผนการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูท่ี 

สาระสําคัญ เวลา 

ช่ัวโมง 

1

ปฐมนิเทศ 

 

- 

 

 

- วัตถุประสงคของกิจกรรม

ชุมนุม 

- แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม

นาฏศิลปไทย 

- การวัดและประเมินผล 

- ขอตกลงรวมกัน 

1 

2-5 1 แผนการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูท่ี 1 เรื่อง 

ระบําดอกบัว 

- ประวัติความเปนมา 

- ปฏิบัติขับรอง 

- ปฏิบัติทารํา 

4 

6-13 2 แผนการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูท่ี 2 เรื่อง 

รําแมบทเล็ก 

- ประวัติความเปนมา 

- ปฏิบัติขับรอง 

- ปฏิบัติทารํา 

8 

14-19 3 แผนการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูท่ี 3 เรื่อง

ฟอนบายศรีสู

ขวัญ 

- ประวัติความเปนมา 

- ปฏิบัติขับรอง 

- ปฏิบัติทารํา 

6 

20 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 1 
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ภาคเรียนท่ี 2 

สัปดาห

ท่ี 

หนวยการ

เรียนรูท่ี 

แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ี 

สาระสําคัญ เวลา 

ช่ัวโมง 

21-29 4 แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ี 4 เรื่อง

ระบําศรีชยสิงห  

- ประวัติความเปนมา

ของระบําศรีชยสิงห 

- ปฏิบัติทารํา 

9 

30-32 5 แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ี 5 เรื่อง      

นาฏยศัพทหรรษา 

- ความหมายของ

นาฏยศัพท 

- ประเภทของนาฏย

ศัพท 

- การปฏิบัติทานาฏย

ศัพท 

3 

33-35 6 แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ี 6 เรื่อง      

ภาษาทาชวนคิด 

- ความหมายของ

ภาษาทา 

- ประเภทของภาษา

ทา 

- การปฏิบัติภาษาทา

รํา 

3 

36-39 7 แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ี 7 เรื่อง      

นาฏยประดิษฐชวน

ทํา สรางสรรคทารํา

ประกอบบทเพลง 

- สิ่งสําคัญในการ

สรางสรรคทารําทาง

นาฏศิลปไทย 

- หลักในการ

สรางสรรคทารําทาง

นาฏศิลปไทย 

- สรางสรรคและ

แสดงทารํา 

4 

40 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 1 

รวม 40 
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คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรม ชุมนุมนาฏศิลป      กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 

เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

 ศึกษาเพ่ือใหมีความรูพ้ืนฐานทางการแสดงนาฏศิลปไทย ประเภท ระบํา รํา ฟอน และการ

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับภาษาทา นาฏยศัพท การใชภาษานาฏศิลป  การเคลื่อนไหวอยางมีอิสระและมี

รูปแบบ เพ่ือสื่อสารทางนาฏศิลปโดยการใชภาษาทา และนาฏยศัพทมาประดิษฐทารําประกอบ

เพลง นําประสบการณไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน ตระหนักและเห็นคุณคาของกิจกรรมนาฏศิลป 

วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย   

 

จุดประสงคการเรียนรู  

1. เพ่ือเสริมประสบการณเพ่ิมเติมใหแกนักเรียน จากสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน เก่ียวกับการ

แสดงนาฏศิลปไทยประเภทระบํา รํา ฟอน  

2. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู  และสามารถปฏิบัติทานาฏยศัพทพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง  

3. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู และสามารถปฏิบัติภาษาทา ภาษาทาทางนาฏศิลป และการตีบท

เพ่ือสื่อความหมายไดอยางถูกตอง 

 4. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู เก่ียวกับหลักในการสรางสรรคทารําทางนาฏศิลป และสามารถ

สรางสรรคทารําประกอบเพลง “คานิยม 12 ประการ” 

 5. เพ่ือใหนักเรียนมีความรักและเห็นคุณคาของนาฏศิลปอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมไทย 
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เปาหมาย 

1. ผูเรียนไดรับประสบการณท่ีหลากหลาย เกิดความรู ความชํานาญในทักษะปฏิบัตินาฏศิลป

ไทยมากยิ่งข้ึน 

  2. ผูเรียนคนพบความสนใจ ความถนัด  และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มองเห็น

ชองทางในการสรางงาน สรางอาชีพในอนาคตไดเหมาะสมกับตนเอง 

4. ผูเรียนตระหนักและคุณคาในการแสดงท่ีถือเปนเอกลักษณของชาติ 

5. ผูเรียนไดมีสวนรวมในการอนุรักษการแสดงท่ีเปนมรดกของชาติ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลปไทย ใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของการ

จัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการ

เรียน 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การทบทวน/ตรวจสอบความรูเดิม  

ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม  

ข้ันท่ี 3 การศึกษาและสรางความเขาใจขอมูลความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหม 

         กับความรูเดิม  

ข้ันท่ี 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูความเขาใจกับกลุม  

ข้ันท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู  

ข้ันท่ี 6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน  

ข้ันท่ี 7 การประยุกตใชความรู 
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ส่ือ/แหลงเรียนรู 

สื่อการเรียนรูท่ีนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนจําแนกตามลักษณะได 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. สื่อสิ่งพิมพ หมายถึง เอกสารและเอกสารสิ่งพิมพตางๆ เชน หนังสือ ตํารา ใบความรู 

ภาพตางๆ เปนตน 

 2. สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรูท่ีผลิตข้ึนเพ่ือใชกับเครื่องมือ โสตทัศนวัสดุ เชน 

แถบบันทึกภาพพรอมเสียง (วีดีทัศน) อินเทอรเน็ต และอินทราเน็ต เปนตน 

 

การวัดและประเมินผล 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมนาฏศิลป  สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 

มีการวัดและการประเมินผลเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

 1. ประเมินผลระหวางเรียน เปนการประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู         

ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียน ตามจุดประสงคการ

เรียนรูท่ีกําหนด ดวยวิธี    

  1.1 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู การตอบคําถาม การรวมแสดงความคิดเห็น 

  1.2 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติทักษะนาฏศิลป 

 2. ประเมินผลหลังเรียน เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบความสําเร็จของผูเรียนตาม

จุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนด โดยการประเมินความสามารถการปฏิบัติการแสดงนาฏศิลปไทย เม่ือ

จบหนวยการเรียนรู 

 

 

 

 



167 

 

 
 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  (สาระนาฏศิลป)         ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

หนวยการเรียนรูท่ี  5 นาฏยศัพท  เรื่อง นาฏยศัพทหรรษา          เวลา  3  ช่ัวโมง  

ครูผูสอน นางสาวภัททิรา เงาะลําดวน ภาคเรียนท่ี 2          ปการศึกษา 2558  

 

 

สาระสําคัญ 

 นาฏยศัพทเปนศัพทเฉพาะท่ีใชในการเรียนนาฏศิลป เปนพ้ืนฐานทารําไทยท่ีมีความออนชอย

สวยงามและนํามาใชในการแสดงนาฏศิลปไทยตางๆ ทําใหการแสดงมีความสวยงาม และมีเอกลักษณ   

ทําใหผูชมเขาใจและซาบซ้ึงในการแสดงนาฏศิลปไทยมากข้ึน 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู มีความรูเก่ียวกับนาฏยศัพทพ้ืนฐาน 

 ดานทักษะ สามารถปฏิบัติทานาฏยศัพทพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง 

 ดานคุณลักษณะ ใฝเรียนรู  มุงม่ันในการทํางาน มีความสามัคคี รักความเปนไทย  

สาระการเรียนรู 

1. ความหมาย ความสําคัญของนาฏยศัพท 

2. ทานาฏยศัพทพ้ืนฐาน หมวดนามศัพท กิริยาศัพท และนาฏยศัพทเบ็ดเตล็ด 

ช้ินงานหรือภาระงาน 

1. แผนภาพสรุปความรู เรื่องนาฏยศัพท 

2. การปฏิบัติทานาฏยศัพท 

การประเมินผล 

 ดานความรู ประเมินจากการตอบคําถาม และชิ้นงาน 

 ดานทักษะ การประเมินผลจากแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติทานาฏยศัพท 

   1 คะแนน เม่ือปฏิบัตินาฏยศัพทไดถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด  

   0 คะแนน เม่ือปฏิบัตินาฏยศัพทไมถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด  

 ดานคุณลักษณะ แบบประเมินคุณลักษณะ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ครั้งท่ี 1 เวลา 1 ช่ัวโมง  

 ข้ันท่ี 1 การทบทวน/ตรวจสอบความรูเดิม (C=Construction of knowledge) 

- ครูขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน อธิบายความหมายของคําวา นาฏยศัพท จากนั้นให

นักเรียนคนอ่ืนๆรวมแสดงความคิดเห็น ครูอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจ

ท่ีถูกตอง 

- ใหนักเรียนทุกคนปฏิบัติทานาฏยศัพทตามท่ีครูบอก เพ่ือดูพ้ืนฐานการปฏิบัติทา            

นาฏยศัพทของผูเรียนแตละคน ครูบันทึกผลการปฏิบัตินาฏยศัพทของผูเรียนเพ่ือเก็บ

เปนขอมูลในการจัดกลุมใหผูเรียนแบบคละความสามารถ 

 ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม (C=Construction of knowledge) (I=Interaction) 

- แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุมแบบคละชั้น คละความสามารถ แลวกําหนดใหเปนกลุม

บาน โดยใหสมาชิกทุกคนรวมกันตั้งชื่อบานของตนเอง 

- ครูใชเทคนิคจิ๊กซอว โดยตั้งกลุมโรงเรียนข้ึน 3 กลุม เพ่ือใหสมาชิกในบานแบงหนาท่ีกัน

ออกไปศึกษา เรื่องประเภทของนาฏยศัพท ท้ัง 3 ประเภทไดแก นาฏยศัพทหมวดนาม

ศัพท นาฏยศัพทหมวดกิริยาศัพท และนาฏยศัพทเบ็ดเตล็ดโดยใหนักเรียนศึกษาจาก

เอกสาร ใบความรู เรื่อง ประเภทของนาฏยศัพท 

 ข้ันท่ี 3 การศึกษาและสรางความเขาใจขอมูลความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหม 

         กับความรูเดิม  (P=Process Learning) (I=Interaction) 

- นักเรียนแตละกลุมโรงเรียน รวมกันศึกษาทําความเขาใจ ประเภทของนาฏยศัพทในสวน

ท่ีไดรับมอบหมายรวมกัน โดยครูจะหมุนเวียนไปตามกลุมโรงเรียนแนะนํา และใหความ

ชวยเหลือแกผูเรียนในทุกกลุมโรงเรียน แลวใหนักเรียนในกลุมโรงเรียนสรุปความรูท่ีได

จากการศึกษารวมกัน แลวแยกยายกลับไปยังกลุมบานของตน 

- ครูอธิบายวาในสวนของการปฏิบัตินาฏยศัพทนั้น จะจําแนกตามสวนตางๆของรางกาย 

คือสวนศีรษะ และลําคอ สวนแขนและมือ สวนขาและเทา แลวใหนักเรียนดูวีดีทัศน การ

ปฏิบัตินาฏยศัพทในสวนตางๆ สลับการหยุดวีดีทัศน เพ่ือครูสาธิตทารํา และใหนักเรียน

ปฏิบัติตามพรอมๆกันทีละทา  

- ทดสอบความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพทของนักเรียน ครั้งท่ี 1 โดยใหนักเรียนแต

ละกลุมออกมาปฏิบัติหนาชั้นเรียน โดยครูทําการบันทึก VDO ในขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติ

ทานาฏยศัพท เพ่ือนําไปใหคะแนนในภายหลัง ในการท่ีสอบพรอมกันเปนกลุมนี้ ครูอาจ

ใหผูเรียนติดปายชื่อ เพ่ือความสะดวกและปองกันความผิดพลาดในการใหคะแนน 
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ครั้งท่ี 2 เวลา 1 ชั่วโมง  

 ข้ันท่ี 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูความเขาใจกับกลุม  (P=Process Learning) (I=Interaction) 

- นักเรียนในกลุมบานทบทวนความรู และแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน โดยผูท่ีเปน

ตัวแทนไปศึกษาในแตละกลุมโรงเรียน เปนผูถายทอดความรูในสิ่งท่ีตนเองไดไปศึกษาให

สมาชิกในบานฟง โดยใหสมาชิกคนอ่ืนๆซักถามในสวนท่ีไมเขาใจได โดยมีครูหมุนเวียน

ไปใหคําแนะนํา และชวยเหลือผูเรียนในทุกกลุมบาน 

 ข้ันท่ี  5  การสรุปและจัดระเบียบความรู (C=Construction of knowledge) (P=Process 

Learning) 

- สมาชิกทุกคนในกลุมบาน รวมกันทําความเขาใจในประเภทของนาฏยศัพทท้ัง 3 หมวด 

แลวสรุปเปนแผนภาพ เรื่อง นาฏยศัพท ของกลุมบานตนเอง  

- ใหนักเรียนทุกกลุม สงตัวแทนของบานออกมาจับสลากเพ่ือนําเสนอ เรื่องประเภทของ

นาฏยศัพทแตละหมวด โดยนําแผนภาพท่ีกลุมของตนทําไวมานําเสนอ พรอมกับการ

สาธิตการปฏิบัตินาฏยศัพท โดยครูและเพ่ือนกลุมอ่ืนเปนผูตรวจสอบ แลวรวมกันสรุป

ความรูเก่ียวกับนาฏยศัพท รวมกันอีกครั้ง 

- ครูใหนักเรียนรวมเลนเกม โดยครูนําแผนขอความชื่อทานาฏยศัพท ในสวนตางๆ จํานวน 

4 ชุด แจกใหแกนักเรียนกลุมละ 1 ชุด แลวใหนักเรียนทุกกลุมแขงขันกัน จําแนกชื่อทา

นาฏยศัพทใหถูกตอง วาเปนสวนใด เชน สวนศีรษะ และลําคอ สวนแขนและมือ สวนขา

และเทา กลุมท่ีจําแนกไดถูกตองและรวดเร็วท่ีสุดเปนฝายชนะ และไดรับรางวัลจากครู 

- นักเรียนในกลุม รวมกันทบทวนทานาฏยศัพทสวนตางๆ โดยใชวิธีการเพ่ือนชวยเพ่ือนครู

คอยสังเกตการปฏิบัติทานาฏยศัพทของนักเรียน หากพบวานักเรียนคนใดไมสามารถ

ปฏิบัติได และเกินความสามารถท่ีเพ่ือนในกลุมจะชวยเหลือได ครูจะเขาไปใหความ

ชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ เชน เลนเกมกระจก คือครูหันหนาเขาหานักเรียน ดังนั้นมือ

และขาของครูจะตรงกันขามกับผูเรียน จากนั้นครูปฏิบัติทารํา แลวใหนักเรียนปฏิบัติตาม

เสมือนนักเรียนเปนกระจก และปฏิบัติทานั้นซํ้า หลายๆครั้ง จนกวานักเรียนจะปฏิบัติได 

แลวใหนักเรียนปฏิบัติดวยตนเอง 

- ครูแจงผลคะแนนจากการทดสอบความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพทของนักเรียน 

ครั้งท่ี 1 แลวทําการทดสอบความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพทของนักเรียน ครั้งท่ี 2 

โดยใหนักเรียนแตละกลุมออกมาปฏิบัติหนาชั้นเรียน โดยครูทําการบันทึก VDO ในขณะ

ท่ีนักเรียนปฏิบัติทานาฏยศัพท เพ่ือนําไปใหคะแนนในภายหลัง 
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ครั้งท่ี 3 เวลา 1 ชั่วโมง  

 ข้ันท่ี  6  การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน (P=Physical participation) 

- ครูทบทวนการปฏิบัติทานาฏยศัพทใหแกนักเรียน โดยปฏิบัติทานาฏยศัพทตางๆ แลวให

นักเรียนชวยกันตอบวาเปนทานาฏยศัพททาใด 

- ครูใหนักเรียนรวมเลนเกม พระราชาสั่งวา โดยมีกติกาวาในเกมนี้ ครูคือพระราชา และ

เม่ือพระราชาสั่งวาอยางไร ทุกคนตองปฏิบัติตาม โดยคําสั่งของพระราชา คือ การปฏิบัติ

ทานาฏยศัพทตางๆ และในการปฏิบัติในแตละทา หากผูใดปฏิบัติไดถูกตองสวยงาม 

พระราชาก็จะใหรางวัล 

- ครูเลือกตัวแทนนักเรียนแตละกลุมท่ีปฏิบัตินาฏยศัพทไดถูกตองสวยงาม มาปฏิบัติเปน

ตัวอยางหนาชั้นเรียน พรอมกับอธิบายวาเหตุท่ีนักเรียนคนดังกลาวไดรับเลือกเนื่องจาก

ปฏิบัติไดถูกตองตามหลักวิธี พรอมกับกลาวชื่นชม และใหเพ่ือนๆรวมปรบมือเพ่ือชื่นชม

และใหกําลังใจ 

- ใหนักเรียน ท่ีไดรับเลือกเปนตัวแทนออกมาปฏิบัติหนาชั้น เปนผูนําในการฝกปฏิบัติทา

นาฏยศัพทของกลุมตนเอง และคอยชวยเหลือแนะนําเพ่ือนคนอ่ืนๆในกลุม 

 ข้ันท่ี  7  การประยุกตใชความรู (P=Physical participation) (A=Application) 

- ใหนักเรียนแตละกลุมสืบคนการแสดง รําวงมาตรฐาน จากเว็บไซต กลุมละ 2 เพลง โดย

ไมซํ้ากัน แลวรวมกันวิเคราะหทารําของเพลงรําวงมาตรฐานนั้น วาเปนการประกอบกัน

ของนาฏยศัพททาใดบาง แลวใหนักเรียนสงตัวแทนคนหนึ่งออกมาอธิบาย และอีกคน

เปนผูสาธิตการปฏิบัติทารําหนาชั้นเรียน โดยครูและเพ่ือนกลุมอ่ืนเปนผูตรวจสอบความ

ถูกตอง  

- นักเรียนและครู รวมกันสรุปถึงความสําคัญของทานาฏยศัพทในการเรียนนาฏศิลปข้ัน

ตอๆไป 

- ครูแจงผลคะแนนจากการทดสอบความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพทของนักเรียน 

ครั้งท่ี 2 พรอมกับใหนักเรียนดูผลตางของคะแนนระหวางครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 พรอมกับ

แจงวาผลตางนั้นคือ พัฒนาการของนักเรียน และใหรางวัลแกนักเรียนท่ีมีพัฒนาการดี

ท่ีสุด พรอมกับกลาวชมเชย และใหกําลังใจนักเรียนคนอ่ืนๆในการพัฒนาตนเอง หลังจาก

นั้น ทําการทดสอบความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพทของนักเรียน ครั้งท่ี 3 โดยให

นักเรียนแตละกลุมออกมาปฏิบัติหนาชั้นเรียน โดยครูทําการบันทึก VDO ในขณะท่ี

นักเรียนปฏิบัติทานาฏยศัพท เพ่ือนําไปใหคะแนนในภายหลัง 
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ส่ือการเรียนรู 

1. ใบความรู เรื่อง นาฏยศัพท 

2. แผนภาพทานาฏยศัพท 

3. แผนขอความชื่อทานาฏยศัพท  

4. วีดีทัศนการปฏิบัตินาฏยศัพท  

แหลงการเรียนรู 

1. หองนาฏศิลป 

2. หองสมุดโรงเรียน 

3. เว็บไซตตางๆเก่ียวกับนาฏศิลป 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  (สาระนาฏศิลป)         ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

หนวยการเรียนรูท่ี  6 ภาษาทา  เรื่อง ภาษาทาชวนคิด           เวลา  3  ช่ัวโมง  

ครูผูสอน นางสาวภัททิรา เงาะลําดวน ภาคเรียนท่ี 2          ปการศึกษา 2558  

 

 

สาระสําคัญ 

 ภาษาทาทางนาฏศิลป เปนทาทางในการแสดงนาฏศิลปเพ่ือใชสื่อความหมายอารมณ 

ความรูสึกแทนคําพูด การตีบทเปนการรําใชบท รําตามบทรอง บทประพันธออกมาเปนทารํา เปนการ

ถอดบทตางๆ ออกมาเปนทารํา การเรียนรูเรื่องภาษาทา ภาษาทาทางนาฏศิลปและการตีบท จะทํา 

ใหเราเขาใจความหมายของการแสดง สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสามารถใชทาทางตางๆ 

มาดัดแปลงใชในการแสดงอ่ืนๆ ได 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู มีความรูเก่ียวกับภาษาทา ภาษาทาทางนาฏศิลปและการตีบท 

 ดานทักษะ สามารถปฏิบัติภาษาทา ภาษาทาทางนาฏศิลปและการตีบทไดอยางถูกตอง

   สวยงาม 

 ดานคุณลักษณะ มีวินัย ใฝเรียนรู  มุงม่ันในการทํางาน มีความสามัคคี รักความเปนไทย  

สาระการเรียนรู 

1. ความหมาย ความสําคัญของภาษาทา ภาษาทานาฏศิลปและการตีบท 

2. ภาษาทา ภาษาทาทางนาฏศิลปและการตีบท 

ช้ินงานหรือภาระงาน 

1. การปฏิบัติภาษาทา และภาษาทานาฏศิลป 

2. การปฏิบัติการตีบท 

การประเมินผล 

 ดานความรู ประเมินจากการตอบคําถาม และชิ้นงาน 
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 ดานทักษะ การประเมินผลจากแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติทานาฏยศัพท 

   1 คะแนน เม่ือปฏิบัตินาฏยศัพทไดถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด  

   0 คะแนน เม่ือปฏิบัตินาฏยศัพทไมถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 

 ดานคุณลักษณะ แบบประเมินคุณลักษณะ 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ครั้งท่ี 1 เวลา 1 ช่ัวโมง 

 ข้ันท่ี 1 การทบทวน/ตรวจสอบความรูเดิม (C=Construction of knowledge) 

- ครูเปดคลิป VDO การแสดงละครใบใหนักเรียนชม แลวใหนักเรียนรวมกันแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับชม วานักเรียนเขาใจเรื่องราวนั้นหรือไม และเขาใจวาอยางไร 

และเหตุใดนักเรียนจึงเขาใจเนื่องจากการแสดงนั้นไมมีเสียงพูด หรือบรรยาย 

- ใหตัวแทนนักเรียน 1คน มาปฏิบัติทาทางตามท่ีครูกําหนด หนาชั้นเรียน 1 ทา ใหเพ่ือนๆ

ทายวานักเรียนแสดงทาทางสื่อความหมายวาอยางไร แลวใหสุมเลือกเพ่ือนคนตอไปมา

ปฏิบัติทาทางตามท่ีนักเรียนคนแรกกําหนด ใหเพ่ือนๆทายวานักเรียนแสดงทาทางสื่อ

ความหมายวาอยางไร ปฏิบัติเชนนี้ตอไปจนครบ 5 คน 

- ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา  การแสดงตางๆ เม่ือสักครูท่ีนักเรียนไดปฏิบัตินี้  เปนการ

กระทําท่ีเลียนแบบการตอบสนองของประสาทสัมผัสท้ัง 5  ซ่ึงสามารถแสดงออกทาง           

สีหนาและทาทางตางๆ สามารถนําไปเปนพ้ืนฐานของการแสดงนาฏศิลปและละคร เพ่ือ

สรางจินตนาการและสื่อความหมายใหผูชมไดเขาใจตรงกันกับผูแสดง 

 ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม (C=Construction of knowledge) 

 -    ครูสนทนากับนักเรียนถึงความสําคัญของภาษาทาในการแสดงนาฏศิลปวา เปนสิ่งท่ีชวย

      สื่อความหมายระหวางผูชมและผูแสดง  ซ่ึงสามารถแบงวิธีการใชตามลักษณะ  ไดดังนี้ 

  1) ใชภาษาทาธรรมชาติ  เปนการนําทาทางตามธรรมชาติของคนมาเปนตนแบบใน

 การสรางสรรคทาทางในการแสดง  เชน  ทาฉัน  ทาเรียก  ทาเชิญ  เปนตน 

  2) ใชภาษาทาเลียนแบบพฤติกรรมทางอารมณ  เปนทาทางท่ีใชเพ่ือสื่อถึงอารมณ

 และความรูสึกตางๆ  เชน  ทารัก  ทาดีใจ  ทาโกรธ  ทาเศรา  เปนตน 

  3) ใชภาษาทาเลียนแบบคนและสัตว  เปนการทําทาทางโดยเลือกใชลักษณะเดน

 ของคนและสัตวท่ีมีลักษณะเฉพาะ  เชน  ทาลิง  ทามา  ทาคนแก  ทานก  เปนตน 

  4) ใชภาษาทาสื่อความหมายตามหลักนาฏศิลปไทย  เปนการนําทารายรําทาง

 นาฏศิลปหรือนาฏยศัพทมาใช  เชน การจีบ การตั้งวง เพ่ือใหเกิดความสวยงามมากยิ่งข้ึน  

 เชน ทายิ้ม ทาดีใจ ทาเดินไป ทาตัวเรา เปนตน 
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  -   ครูเปดวีดีทัศนการปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลปไทยใหนักเรียนชม สลับการหยุด          

         วีดีทัศน เพ่ือครูสาธิตทารําและใหนักเรียนปฏิบัติตามพรอมๆกันทีละทา   

 ข้ันท่ี 3 การศึกษาและสรางความเขาใจขอมูลความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหม 

         กับความรูเดิม  (I=Interaction) (P=Process Learning) (P=Physical participation) 

- ใหนักเรียนแตละกลุม ฝกปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป ตามท่ีไดเรียนรูจากการชม

วีดีทัศน  โดยมีครูเปนผูสังเกตการณ และใหคําแนะนําแกนักเรียนในวิธีการปฏิบัติ   

ภาษาทา และภาษานาฏศิลปท่ีมีความยาก และซับซอน 

- ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป ของนักเรียน ครั้งท่ี 1 

โดยใหนักเรียนแตละกลุมออกมาปฏิบัติหนาชั้นเรียน โดยครูทําการบันทึก VDO ในขณะ

ท่ีนักเรียนปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป  เพ่ือนําไปใหคะแนนในภายหลัง  

 

ครั้งท่ี 2 เวลา 1 ชั่วโมง  

 ข้ันท่ี 4  การแลกเปลี่ยนเรียนรูความเขาใจกับกลุม (I=Interaction) (P=Process Learning) 

(P=Physical participation) 

- นักเรียนแตละกลุมรวมกันทําความเขาใจ อภิปราย และวิเคราะห เปรียบเทียบความ

แตกตางระหวาง ภาษาทาและภาษาทานาฏศิลป โดยแตละกลุมสงตัวแทนออกมา

อภิปรายหนาชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนสรุปผลจากการอภิปรายรวมกัน 

- ใหนักเรียนแตละกลุมออกมาปฏิบัติภาษาทา และภาษาทานาฏศิลป ท่ีครูกําหนดหนาชั้น

เรียนทีละกลุม 

- ครูยกตัวอยางประโยค เชน ฉันรักเธอ แลวสาธิตการตีบทใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง แลว

แผนปายท่ีระบุประโยคตางๆ ไว  (ตัวอยางประโยค เชน ฉันจะไปท่ีโนน พวกเราตอง

เขมแข็ง ฉันไมตองการ เธอจงออกไป ฉันกลัว เปนตน) ใหนักเรียนแตละกลุมนําไปฝก             

ตีบทโดยใชภาษาทา และภาษาทาทางนาฏศิลป   

 ข้ันท่ี  5  การสรุปและจัดระเบียบความรู  (P=Physical participation) (C=Construction 

of knowledge) 

- ใหนักเรียนแตละกลุมออกมาแสดงการตีบทหนาชั้นเรียน และอธิบายวิธีการปฏิบัติให

เพ่ือนกลุมๆอ่ืนฟง เม่ือนักเรียนออกมาแสดงการตีบทหนาชั้นเรียนครบทุกกลุมแลว ครู

ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เพ่ือเปนประโยชนในการนําไปใชสรางสรรค 

หรือประดิษฐทารําตอไป 
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- ครูแจงผลคะแนนจากการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติภาษาทา และภาษา

นาฏศิลปของนักเรียน ครั้งท่ี 1 พรอมกับเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยตางๆ 

และสาธิตการปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป ท่ีนักเรียนสวนใหญยังไมสามารถ

ปฏิบัติไดซํ้าอีกครั้ง และใชวิธีการ เลนเกมกระจก คือครูหันหนาเขาหานักเรียน ดังนั้นมือ

และขาของครูจะตรงกันขามกับผูเรียน จากนั้นครูปฏิบัติทารํา แลวใหนักเรียนปฏิบัติตาม

เสมือนนักเรียนเปนกระจก และปฏิบัติทานั้นซํ้า หลายๆครั้ง จนกวานักเรียนจะปฏิบัติได 

แลวใหนักเรียนปฏิบัติดวยตนเอง 

-    ทําการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป ของนักเรียน 

ครั้งท่ี 2 โดยใหนักเรียนแตละกลุมออกมาปฏิบัติหนาชั้นเรียน โดยครูทําการบันทึก VDO 

ในขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป เพ่ือนําไปใหคะแนนในภายหลัง 

 

ครั้งท่ี 3 เวลา 1 ชั่วโมง  

 ข้ันท่ี 6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน  (P=Process Learning) (P=Physical 

participation) 

- ครูกลาวถึงประโยชน ความสําคัญของ ภาษาทา และภาษานาฏศิลป ใหนักเรียนทราบ 

และการนําภาษาทา ภาษานาฏศิลป ไปใชในการสรางสรรคการแสดงทางนาฏศิลป      

โดยเปดคลิป VDO การแสดงภาษาทาและนาฏยศัพทประกอบบทเพลง ใหนักเรียนชม 

หลังจากนั้นใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นตอคลิป VDO ท่ีไดชม  

- ใหนักเรียนเลือกประโยคเพลงจาก VDO การแสดงภาษาทาและนาฏยศัพทประกอบ         

บทเพลงท่ีไดชม กลุมละ 1 ประโยคเพลง แลวใหชวยกันตีบท ประโยคเพลงนั้นโดย          

ท่ีทาทางไมซํ้ากับในคลิป VDO หลังจากนั้นใหนักเรียนออกมาปฏิบัติหนาชั้นเรียน 

 -    ครูทบทวนการปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป ใหแกนักเรียน โดยปฏิบัติภาษาทา 

      และภาษานาฏศิลป ตางๆ แลวใหนักเรียนชวยกันตอบวาเปนภาษาทา และภาษา 

      นาฏศิลปทาใด 

 -    ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันฝกปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป หลังจากนั้นให 

      นักเรียนในกลุมรวมกันคัดเลือกตัวแทนของกลุมท่ีปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป ได

      ถูกตองท่ีสุด ออกมาปฏิบัติหนาชั้นเรียน ครูคอยสังเกตและใหใหคําแนะนําในการปฏิบัติ

      ภาษาทา และภาษานาฏศิลปของนักเรียน เพ่ือใหเกิดความถูกตองยิ่งข้ึน 
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 ข้ันท่ี  7  การประยุกตใชความรู (A=Application) 

- ครูเปด VDO การแสดงรําคู ชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาใหนักเรียนชม จากนั้นให

นักเรียนรวมกันเลาถึงการแสดงท่ีไดชมวามีเรื่องราวเปนอยางไร เหตุใดนักเรียนจึงเขาใจ

เรื่องราวนั้น 

- ครูสรุปถึงความสําคัญของภาษาทา ภาษาทานาฏศิลป และการตีบท วาชวยพัฒนาการ

แสดงนาฏศิลปไทยใหมีความสวยงามไดมาตรฐาน สื่อความหมายใหเขาใจไดตรงกันเม่ือ

เรียกและใชภาษานาฏศิลปตางๆ และใชเปนแนวทางในการประดิษฐทารายรําของการ

แสดงนาฏศิลปชุดตางๆ 

- ครูตั้งคําถามวานักเรียนจะนําความรูเรื่อง การสรางสรรคทารําทางนาฏศิลปไทย มาเปน

แนวทางในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยเพ่ือใชแสดงในโอกาสและงานตางๆ ได

อยางไรบาง  

- ครูแจงผลคะแนนจากการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติภาษาทา และภาษา

นาฏศิลป ของนักเรียน ครั้งท่ี 2 พรอมกับใหนักเรียนดูผลตางของคะแนนระหวางครั้งท่ี 

1 และครั้งท่ี 2 และใหรางวัลแกนักเรียนท่ีมีพัฒนาการดีท่ีสุด พรอมกับกลาวชมเชย และ

ให กําลั งใจนักเรียนคนอ่ืนๆในการพัฒนาตนเอง หลังจากนั้น ทําการทดสอบ

ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพทของนักเรียน ครั้งท่ี 3 โดยใหนักเรียนแตละกลุม

ออกมาปฏิบัติหนาชั้นเรียน โดยครูทําการบันทึก VDO ในขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติภาษาทา 

และภาษานาฏศิลป เพ่ือนําไปใหคะแนนในภายหลัง 

 

ส่ือการเรียนรู 

1. คลิป VDO การแสดงละครใบ 

2. วีดีทัศนเรื่อง ภาษาทานาฏศิลปไทย 

3. แผนปายประโยคเพลง 

4. คลิป VDO การแสดงภาษาทาและนาฏยศัพทประกอบบทเพลง 

5. VDO การแสดงรําคู ชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 

แหลงการเรียนรู 

1. หองนาฏศิลป 

2. หองสมุดโรงเรียน 

3. เว็บไซตตางๆเก่ียวกับนาฏศิลป 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  (สาระนาฏศิลป)         ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6

หนวยการเรียนรูท่ี 7 การสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง  

เรื่อง นาฏยประดิษฐชวนทํา  สรางสรรคทารําประกอบบทเพลง        เวลา  4  ช่ัวโมง  

ครูผูสอน นางสาวภัททิรา เงาะลําดวน ภาคเรียนท่ี 2          ปการศึกษา 2558  

 

 

สาระสําคัญ 

 การสรางสรรคทารําทางนาฏศิลปไทย หมายถึง การประดิษฐ ดัดแปลง หรือ ปรับปรุงทารํา

ข้ึนใหมใหมีความสวยงามและถูกตองตามหลักนาฏศิลปไทย ซ่ึงสิ่งสําคัญในการสรางสรรคทารําทาง

นาฏศิลปไทย คือ ผูสรางสรรคจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของทารําพ้ืนฐานและสามารถปฏิบัติ

ทารําพ้ืนฐานไดซ่ึง ไดแก นาฏยศัพทและภาษาทาทางนาฏศิลป และมีความเขาใจหลักในการ

สรางสรรคทารําทางนาฏศิลปไทย คือ การใชทารําท่ีงาย ไมซับซอน มีจังหวะเพลงไมยาว เนื้อเพลงท่ี

ไมยาว และทารําท่ีสรางสรรคข้ึนก็ไมควรซํ้าทากันมากเกินไป 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู อธิบายสิ่งสําคัญและหลักในการสรางสรรคทารําทางนาฏศิลปไทยได  

 ดานทักษะ สรางสรรคทารําประกอบเพลงคานิยมหลัก 12 ประการได 

 ดานคุณลักษณะ มีวินัย ใฝเรียนรู  มุงม่ันในการทํางาน มีความสามัคคี รักความเปนไทย   

สาระการเรียนรู 

1. สิ่งสําคัญและหลักในการสรางสรรคทารําทางนาฏศิลปไทย 

2. การประดิษฐทาทางประกอบเพลง 

ช้ินงานหรือภาระงาน 

1. การประดิษฐทาทางประกอบเพลง คานิยม 12 ประการ 

การประเมินผล 

การประเมินผล 

 ดานความรู ประเมินจากการตอบคําถาม  
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 ดานทักษะ ประเมินผลจากแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบ

บทเพลงคานิยม 12 ประการ 

 ดานคุณลักษณะ แบบประเมินคุณลักษณะ 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ครั้งท่ี 1 เวลา 1 ช่ัวโมง 

 ข้ันท่ี 1 การทบทวน/ตรวจสอบความรูเดิม (C=Construction of knowledge) 

 - ครูตั้งประเด็นคําถาม เก่ียวกับการแสดงนาฏศิลปไทยมีองคประกอบอะไรบาง และหาก

 นักเรียนจะสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปไทย นักเรียนจะตองทําอยางไร 

 - ครูใหนักเรียนชมสื่อวีดีทัศนการแสดงระบําชาวนา และซักถามนักเรียนวาการระบําชาวนา

 ท่ีนักเรียนไดชมไปนั้นมีลักษณะการรายรําและลีลาทาทางอยางไรบาง ผูแสดงแตละคนแสดง

 สีหนา ทาทาง อารมณความรูสึกอยางไรบาง โดยใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและอภิปราย

 รวมกันตามความรู ความเขาใจและประสบการณของตนเอง 

 - ครูเชื่อมโยงสิ่งท่ีนักเรียนตอบกับเรื่องการสรางสรรคทารําทางนาฏศิลปไทย  

 

 ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม (C=Construction of knowledge) (I=Interaction) 

 - ครูนําเสนอเนื้อหาเรื่อง การสรางสรรคทารําทางนาฏศิลปไทย เก่ียวกับสิ่งสําคัญในการ

 สรางสรรคทารําทางนาฏศิลปไทย ซ่ึงไดแก นาฏยศัพท ภาษาทาทางนาฏศิลป และหลักใน

 การสรางสรรคทารําทางนาฏศิลปไทย ไดแก การสรางสรรคทารําตามทํานองเพลง                  

 การสรางสรรคทารําท่ีสื่อความหมายตามเนื้อเพลง และการสรางสรรคทารําประกอบเพลง 

 - ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกัน สืบคนคลิปวิดีโอการแสดงนาฏศิลป กลุมละ 1 ชุดการ

 แสดง แลวพิจารณาวามีนาฏยศัพทและภาษาทาทางนาฏศิลปอะไรบาง รวมท้ังรูปแบบ

 กระบวนการแปรแถวก่ีรูปแบบ แลวเขียนบันทึกพรอมกับออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

 

 ข้ันท่ี 3 การศึกษาและสรางความเขาใจขอมูลความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหม 

         กับความรูเดิม (P=Process Learning) (I=Interaction) 

  - ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม เก่ียวกับพ้ืนฐานสําคัญของการสรางสรรคทารํา โดยใหนักเรียน

 พิจารณาภาพท่ีกําหนดใหวามีนาฏยศัพทอะไรบาง พรอมกับจําแนกวาเปนทารําท่ีใชสวนใด

 ของรางกายในการเคลื่อนไหว  
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ครั้งท่ี 2 เวลา 1 ช่ัวโมง  

 ข้ันท่ี 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูความเขาใจกับกลุม (P=Process Learning) (I=Interaction) 

(P=Physical participation) 

 - ใหนักเรียนแตละกลุม สืบคนคลิป VDO การแสดงนาฏยศัพทและภาษาทาประกอบบท

 เพลงจากเว็บไซต YOUTUBE แลวสังเกตลักษณะการแสดงการรายรํา ลีลาทาทาง และการ

 แสดงอารมณความรูสึกของผูแสดง แลวรวมกันแสดงความคิดเห็นภายในกลุม 

 - ใหนักเรียนแตกลุมเลือกเนื้อเพลงจากคลิปวิดีโอการแสดงภาษาทาและนาฏยศัพทประกอบ

 บทเพลงท่ีนักเรียนชม มากลุมละ 1 บท แลวฝกรองจนจําเนื้อเพลงไดและรองถูกตองตาม

 จังหวะ จากนั้นใหแตละกลุมคิดสรางสรรคทารําข้ึนใหมใหสอดคลองกับเนื้อเพลงและถูกตอง

 สวยงาม 

 - ใหนักเรียนแตละกลุมผลัดกันออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  

 ข้ันท่ี  5  การสรุปและจัดระเบียบความรู (C=Construction of knowledge) (P=Process 

Learning) 

 - นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายสรุปเรื่อง หลักการสรางสรรคทารําทาง

 นาฏศิลปไทย เปนความคิดของชั้นเรียน โดยครูคอยแนะนํา ใหความรูเสริมในสวนท่ีนักเรียน

 ไมเขาใจหรือสรุป ไมตรงกับจุดประสงคการเรียนรู หลังจากนั้นครูอานผลการสรุป เรื่อง 

 หลักการสรางสรรคทารําทางนาฏศิลปไทยท่ีนักเรียนรวมกันสรุปไว ใหนักเรียนฟงพรอมกัน

 อีกครั้ง 

 

ครั้งท่ี 3 เวลา 2 ช่ัวโมง  

 ข้ันท่ี  6  การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน (P=Process Learning) (I=Interaction) 

(P=Physical participation) 

 - ครูเปดเพลง คานิยม 12 ประการใหนักเรียนฟง และรวมกันรองเพลงจนสามารถจดจําเนื้อ

 เพลงได 

 - ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม สรางสรรคทารํา โดยใหนักเรียนแตละกลุม รวมกันออกแบบและ

 สรางสรรคทารําประกอบบทเพลง คานิยม 12 ประการ และฝกซอมให ถูกตองพรอมเพรียง 

 โดยครูคอยสังเกต วาผูเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนรูอยางไร และคอยสอบถามแนวคิดใน

 การสรางสรรคทารําของนักเรียนแตละกลุม วาท่ีเลือกปฏิบัติทาเชนนี้ เนื่องจากเหตุผลใด 

 โดยไมกลาววาสิ่งนั้นผิด หรือ ไมถูกตอง เนื่องจากจะทําใหผูเรียนไมกลาแสดงความคิด หรือ

 แสดงออกในการปฏิบัติ แตควรชี้แนะ หรือเพ่ิมเติม เชน แนะนําใหนักเรียนศึกษาจาก
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 ตัวอยางการแสดงนาฏศิลปชุดอ่ืนๆ หรือการแสดงละคร โขน ท่ีมีการใชภาษาทา และภาษา

 นาฏศิลปเพ่ือสื่อสารกับผูชม ท้ังนี้เพ่ือใหการสรางสรรคทารํามีความถูกตองสมบูรณข้ึน 

 -  ใหนักเรียนแตละกลุม ออกมาแสดงผลงานการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง คานิยม  

 12 ประการ หนาชั้นเรียน โดยครูทําการบันทึก VDO ในขณะท่ีนักเรียนทําการแสดงผลงาน 

 เพ่ือนําไปใหคะแนนในภายหลัง และเพ่ือใหผูเรียนไดเก็บไวเปนผลงานของตนเอง จะไดเกิด

 ความภาคภูมิใจ วาตนเองมีความสามารถในดานนาฏศิลปไทย เพ่ือปลูกฝงใหเกิดเปนความ

 รักในวิชานาฏศิลปไทย 

 ข้ันท่ี  7 การประยุกตใชความรู (A=Application) 

 - นักเรียนนําความรูเรื่อง การสรางสรรคทารําทางนาฏศิลปไทย มาเปนแนวทางในการ

 สรางสรรคงานนาฏศิลปไทยเพ่ือใชแสดงในโอกาสและงานตาง ๆ เชน การสรางสรรคทารํา

 เพลงอวยพรเพ่ือแสดงในงานวันพอ  วันแม  วันเด็ก ท่ีทางโรงเรียนหรือชุมชนของ

 นักเรียนจัดข้ึน เปนตน 

 - ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็น ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบ

ซิปปา 

 

ส่ือการเรียนรู 

1. วีดีทัศนการแสดงระบําชาวนา  

2. แผนภาพทารํา 

3. คลิป VDO การแสดงภาษาทาและนาฏยศัพทประกอบบทเพลง 

4. บทเพลง คานิยม 12 ประการ 

แหลงการเรียนรู 

1. หองนาฏศิลป 

2. หองสมุดโรงเรียน 

3. เว็บไซตตางๆเก่ียวกับนาฏศิลป 
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แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท 

คําช้ีแจง ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย () ลงในชองคะแนน โดยทําเครื่องหมาย () ลงในชอง

คะแนน 1 เม่ือนักเรียนปฏิบัตินาฏยศัพทไดถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด โดยทําเครื่องหมาย () ลงใน

ชองคะแนน 0 เม่ือนักเรียนปฏิบัตินาฏยศัพทไมถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 

ชื่อ-สกลุ การปฏิบัตินาฏยศัพทสวนมือ 

จีบ
หง

าย
  

จีบ
คว่ํ

า 
 

จีบ
ตะ

แค
งร

ะดั
บห

นา
  

จีบ
ปร

กข
าง

 

จีบ
หล

ัง 
 

มือ
ลอ

แก
ว 

 

ตั้ง
วง

บน
  

ตั้ง
วง

กล
าง

  

ตั้ง
วง

ลา
ง 

 

ตั้ง
วง

หน
า 

 

รว
มค

ะแ
นน

 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
     

    ลงช่ือ...........................................................................ครูผูประเมิน 

    (...............................................................................) 
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แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท 

คําช้ีแจง ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย () ลงในชองคะแนน โดยทําเครื่องหมาย () ลงในชอง

คะแนน 1 เม่ือนักเรียนปฏิบัตินาฏยศัพทไดถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด โดยทําเครื่องหมาย () ลงใน

ชองคะแนน 0 เม่ือนักเรียนปฏิบัตินาฏยศัพทไมถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 

ชื่อ-

สกุล 

การปฏิบัตินาฏยศัพทสวนเทาและขา 

ยืน
เห

ลื่อ
มเ

ทา
 

ซอ
ยเ

ทา
 

จร
ดเ

ทา
 

ปร
ะเ

ทา
 

ยก
เท

าแ
บบ

นา
ง 

กา
วห

นา
แบ

บน
าง

 

กา
วข

าง
แบ

บน
าง

 

วา
งเ

ทา
 

กร
ะด

กเ
ทา

 

ขยั่
นเ

ทา
 

รว
มค

ะแ
นน

 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
     

    ลงช่ือ...........................................................................ครูผูประเมิน 

    (...............................................................................) 
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เกณฑการประเมินการปฏิบัตินาฏยศัพท (20 คะแนน) 

การปฏิบัตินาฏยศัพท 

สวนมือ 

เกณฑการใหคะแนน 

1 0 

จีบหงาย นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวหัวแมมือจรดขอสดุทายของปลาย

น้ิวช้ี น้ิวท้ัง 3 ท่ีเหลือกรดีตึงคลายรูปพัด 

2. หักขอมือเขาหาลําแขน ใหปลายน้ิวช้ี 

ช้ีข้ึนดานบน 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

จีบควํ่า นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวหัวแมมือจรดขอสดุทายของปลาย

น้ิวช้ี น้ิวท้ัง 3 ท่ีเหลือกรดีตึงคลายรูปพัด 

2. หักขอมือเขาหาลําแขน ใหปลายน้ิวช้ี 

ช้ีลงดานลาง 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

จีบตะแคงระดับหนา นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวหัวแมมือจรดขอสดุทายของปลาย

น้ิวช้ี น้ิวท้ัง 3 ท่ีเหลือกรดีตึงคลายรูปพัด 

2. ยกแขนและมือท่ีจีบ ใหน้ิวสูงระดบั

หนาผาก หันมือท่ีจีบเขาหาใบหนาและหัก

ขอมือเขาหาลําแขน 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

จีบปรกขาง นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวหัวแมมือจรดขอสดุทายของปลาย

น้ิวช้ี น้ิวท้ัง 3 ท่ีเหลือกรดีตึงคลายรูปพัด 

2. ยกสวนแขนและจีบสูงระดบัวงบน หัน

มือท่ีจีบเขาหาแงศีรษะ และหักขอมือเขา

หาลําแขน 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

จีบหลัง นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวหัวแมมือจรดขอสดุทายของปลาย

น้ิวช้ี น้ิวท้ัง 3 ท่ีเหลือกรีดตึงคลายรูปพัด 

2. สงลําแขนและมือไปดานหลัง เหยียด

แขนตึงและพลิกขอมือจีบ ใหหงายข้ึน 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

มือลอแกว นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

1. ใชน้ิวหัวแมมือกดปลายน้ิวกลาง ใหเปน

รูปวงกลมคลายลูกแกวอยูในมือ  น้ิวท่ี

เหลือกรดีออกใหตึง 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 
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การปฏิบัตินาฏยศัพท 

สวนมือ 

เกณฑการใหคะแนน 

1 0 

ตั้งวงบน นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวท้ัง 4 เรียงชิดติดกัน  สวน

น้ิวหัวแมมือหักเขาหาฝามือ     

2. ยกลําแขนข้ึนเปนวงโคง และสงลําแขน

ไปขางลําตัว  โดยตัวพระปลายน้ิวมืออยูใน

ระดับแงศรีษะ สวนของตัวนางจะอยูระดับ

หางคิ้ว 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตั้งวงกลาง นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวท้ัง 4 เรียงชิดติดกัน  สวน

น้ิวหัวแมมือหักเขาหาฝามือ     

2. ยกลําแขนข้ึนเปนวงโคง และสงลําแขน

ไปขางลําตัว  โดยท้ังตัวพระและตวันาง 

ปลายน้ิวมืออยูในระดับหัวไหล 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตั้งวงลาง นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวท้ัง 4 เรียงชิดติดกัน  สวน

น้ิวหัวแมมือหักเขาหาฝามือ     

2. ทอดลําแขนโคงลงดานลาง ใหปลายน้ิว

อยูระดับเอวหรือชายพก โดยวงลางของตัว

พระตองกันขอศอกออกไปดานขางเอว 

สวนวงลางของตัวนางใหหนีบขอศอกเขา

หาลําตัวปลายน้ิวจะอยูระดับเอว 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตั้งวงหนา นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. น้ิวท้ัง 4 เรียงชิดติดกัน  สวน

น้ิวหัวแมมือหักเขาหาฝามือ     

2. ยกลําแขนข้ึนเปนวงโคงไปดานหนา ให

ปลายน้ิวมือของตวัพระอยูระดับขางแกม 

สวนตัวนางปลายน้ิวอยูระดับปาก  

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 
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การปฏิบัตินาฏยศัพท 

สวนเทาและขา 

เกณฑการใหคะแนน 

1 0 

ยืนเหลื่อมเทา นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. วางเทาขวาเฉียงไปดานขวา โดยสนเทาขวา

วางชิดชวงกลางเทาซาย 

2. เปดปลายเทาขวาข้ึน 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

ซอยเทา นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชจมูกเทาท้ังสองขางวางลงกับพ้ืน ยกสน

เทาข้ึนเล็กนอย 

2. ย่ําเทาซาย เทาขวาสลับกันถ่ีๆ 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

จรดเทา นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ยืนเหลื่อมเทาและตึงปลายน้ิวท้ัง 5 น้ิว 

2. ยกเทาข้ึน ใชจมูกเทาแตะลงพ้ืน เปดสนเทา

ข้ึน 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

ประเทา นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ยืนเหลื่อมเทาและตึงปลายน้ิวท้ัง 5 น้ิว 

2. ยกปลายเทาข้ึน ใหสนเทายนัพ้ืนไว        

ใชจมูกเทาตบลงพ้ืน แลวยกเทาข้ึน 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

ยกเทาแบบนาง นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ประเทาข้ึน 

2. ยกขาใหปลายเทาช้ีไปขางหนา ระดับครึ่ง

นองของขาท่ียืนอยู และตึงปลายน้ิวท้ัง 5 น้ิว 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

กาวหนาแบบนาง นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. เริ่มตนจากทายกเทา แลวกาวไปขางหนา 

โดยใชสนเทาวางลงกอน 

2. เบนปลายเทาเฉียงออกไปดานนอก สนเทา

ท่ีกาวไปขางหนาตรงกับหัวแมเทาท่ีอยู

ดานหลงั เปดสนเทาหลงั 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

กาวขางแบบนาง นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. เริ่มตนจากทายกเทา บิดขอเทาไปดานขาง 

แลวกาวเทาไปขางๆตวัโดยใชสนเทาจรดลงไป

กอน 

2. เหยียบลงไปเตม็เทาใหปลายเทาช้ีไปขางๆ

ตัว หลบเขาหลังตามเทาท่ีกาว เปดสนเทาหลัง 

 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 
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การปฏิบัตนิาฏยศัพท 

สวนเทาและขา 

เกณฑการใหคะแนน 

1 0 

วางเทา นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. กาวเทาขางใดขางหน่ึงไปขางหนา เปดสน

เทาหลังใหน้ิวท้ัง 5 วางลงบน พ้ืนดวยจมูกเทา 

2. ยกเทาหลังข้ึน แลวกระแทกจมกูเทากับพ้ืน

เบาๆ แลวยกข้ึน 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

กระดกเทา นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. เปนกิริยาตอเน่ืองจากการกระทุงเทาแลว

ยกข้ึน  

2. ใหสวนของนองหนีบติดกับทองขาโดยสง

เขาไปดานหลังใหมากท่ีสุด ปลายน้ิวเทาช้ีลง 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

ขยั่นเทา นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. กาวเทาขางใดขางหน่ึงไขวไปดานหนา 

2. ยกสนเทาท้ังสองขางข้ึน และเคลื่อนท่ีไปถ่ีๆ 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิด

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป 

คําช้ีแจง ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย () ลงในชองคะแนน โดยทําเครื่องหมาย () ลงในชองคะแนน 1 เมื่อนักเรียน ปฏิบัติภาษาทาและภาษานาฏศิลปไดถูกตองตาม

เกณฑท่ีกําหนด โดยทําเครื่องหมาย () ลงในชองคะแนน 0 เมื่อนักเรียนปฏิบัติภาษาทาและภาษานาฏศิลปไมถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 
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         ลงชื่อ...........................................................................ครูผูประเมิน 
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เกณฑการประเมินการปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป (20 คะแนน) 

การปฏิบัติภาษาทา                     

และภาษานาฏศิลป 

เกณฑการใหคะแนน 

1 0 

ทายืน (แบบนาง) นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ยืนตัวตรง เทาขวายืนตึงเขา สนเทาซายวางชิดชวงกลางเทาขวา เทาซายเปดปลายเทา

ออกเล็กนอย 

2. มือขวาจีบหงายท่ีเอว มือซายเหยียดตึง วางฝามือแตะท่ีหนาขา เอียงศีรษะดานซาย 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

ทาเดิน นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. มือท้ังสองขางจีบควํ่า กาวหนาเทาซายแลวยอเขาลง เปดสนเทาหลัง    มือท้ังสองปลอย

ออกเปนตั้งวง โดยมือซายเหยียดยาวตั้งวงดานขางลําตัว  มือขวาตั้งวงไวท่ีหัวเข็มขัด งอแขน

เล็กนอย ศีรษะเอียงขวา 

2. ปฏิบัติซ้ําเชนเดิมโดยสลับทําอีกขาง 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

ตัวเรา นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

ใชมือซายจีบตะแคง ช้ีเขาหาอก 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

ทาน นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชมือขางใดขางหน่ึง ตั้งตะแคงใหน้ิวหัวแมมือเขาหาตัว ระดับวงบน แขนงอ 

2. เอียงศีรษะตรงขามมือ สายตามองมือท่ียกข้ึน 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

เธอ นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชมือขางใดขางหน่ึง ช้ีน้ิวตะแคงมือ ระดับเอว แขนงอ 

2. เอียงศีรษะตรงขามมือ สายตามองมือท่ีช้ี 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 
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การปฏิบัติภาษาทา                     

และภาษานาฏศิลป 

เกณฑการใหคะแนน 

1 0 

มา/เรียก นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชมือขางใดขางหน่ึงตั้งวงดานหนา ระดับวงกลาง 

2. จีบควํ่า แลวคอยๆดึงมือจบีเขาหาตัว 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

 

ไป/ไล นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชมือขางใดขางหน่ึงจีบหงายดานหนา ระดับหนาอก 

2. มวนมือจีบลง แลวปลอยมือจีบเปนตั้งวงดานหนา ระดับวงกลาง 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

ปฏิเสธ นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

ใชมือขางใดขางหน่ึง ตั้งปลายน้ิวข้ึนหันฝามือออกนอกตัวระดับอก แขนงอสั่นปลายน้ิว 

พรอมกับสายหนาเล็กนอย 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

รวมกัน นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

ใชมือท้ังสองควํ่า ซอนกันระดับวงลาง แขนงอเล็กนอย 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

เทิดทูน นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

มือท้ังสองแบหงาย ชอนขอมือข้ึนโดยมือขางหน่ึงยกสูงระดับวงบน มืออีกขางหน่ึงลดระดับ

ต่ํากวาเล็กนอย 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

เขมแข็ง นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

กํามือขวา ฟาดลงบนมือซาย ระดบัเอว 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

กลาหาญ นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. มือซายแบแลวแทงปลายมือข้ึนเปนตั้งวงบน มือขวาแบควํ่าท่ีหนาขาขวา  

2. กาวหนาเทาขวา แลวเผนตัวข้ึน 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 
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การปฏิบัติภาษาทา                     

และภาษานาฏศิลป 

เกณฑการใหคะแนน 

1 0 

ยิ่งใหญ นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชมือท้ังสองจีบควํ่า ระดับหนาอก 

2. คลายมือจีบออกไปเปนมือแบระดับวงบน ปลายน้ิวมือเฉียงออก  

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

ตาย นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. มือท้ังสองควํ่าลง มือประสานกันระดับเอว 

2. พลิกฝามือเปนแบหงาย แลววาดมือออกขางลําตัว 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

รัก นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

มือท้ังสองแบควํ่า ไขวแขนทาบมือลงบริเวณฐานไหล 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

โกรธ นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชมือซาย หันฝามือชิดกานคอใตใบหูถูไปมา มือขวาจีบหงายระดบัเอว 

2. กระชากมือซายลง 

 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

กลัว นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

ฝามือท้ังสองประสานเขาหากันระดับอก กรีดปลายน้ิวออกจากกันเล็กนอย               สั่น

ปลายมือ  

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

อาย นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑทุกขอ ดังน้ี 

1. ใชมือซาย หันฝามือแนบแกม เชิดปลายน้ิวข้ึนเล็กนอย 

2. เอียงศีรษะขางซาย 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 
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การปฏิบัติภาษาทา                     

และภาษานาฏศิลป 

เกณฑการใหคะแนน 

1 0 

ยิ้ม/ดีใจ นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

มือซายจีบควํ่า แลวตะแคงมือจีบเขาไวท่ีมุมปาก 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

โศกเศรา/เสียใจ นักเรียนปฏิบัติไดตามเกณฑ ดังน้ี คือ 

 ใชมือท้ังสองแบควํ่า ไขวแขนระดบัหนาทอง ใหฝามือทาบลงบริเวณ         

ตนขา กมหนาลงเล็กนอย 

นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

 

 เกณฑการตัดสินคุณภาพการปฏิบัตินาฏยศัพทภาษาทา และภาษานาฏศิลป  

  ชวงคะแนน 34.00 – 40.00 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก  

  ชวงคะแนน 27.00 – 33.99  คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 

  ชวงคะแนน 20.00 – 26.99  คะแนน ระดับคุณภาพ พอใช 

  ชวงคะแนน 0 – 19.99   คะแนน ระดับคุณภาพ ควรปรับปรุง   

 (นักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพดีข้ึนไปถือวาผาน)
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แบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง 

คําช้ีแจง ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย () ลงในชองคะแนนท่ีตรงกับระดับความคิดเห็น 

 

 

 

กลุมท่ี 

รายการประเมินการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง  

 

รวม 

20 

คะแนน 

ประดิษฐทาราํ

ประกอบเน้ือ

รองจังหวะ 

และทํานอง

เพลง 

ปฏิบัติทารํา

สอดคลองตาม

จังหวะและ

ทํานอง 

สื่ออารมณ

ความรูสึกตาม

เน้ือรองและ

ทํานองเพลง 

สรางสรรคการ

แปรแถวใน

รูปแบบตางๆ 

ความสัมพันธ

หมู 

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

1                      

2                      

3                      

4                      
 

 

 

     ลงชื่อ...........................................................ครูผูประเมิน 

          (...................................................................)   
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เกณฑการประเมินความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงคานิยม 12 ประการ 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ประดิษฐทารํา

ประกอบเนื้อรอง 

จังหวะ และ

ทํานองเพลง 

         

ใชนาฏยศัพท ภาษาทา

และภาษานาฏศิลปมา

ประดิษฐทารําประกอบ

เนื้อรอง จังหวะ และ

ทํานองเพลงไดสอดคลอง 

ตามความหมายของบท

รองทุกทารํา  

ใชนาฏยศัพท ภาษาทา

และภาษานาฏศิลปมา

ประดิษฐทารําประกอบ

เน้ือรอง จังหวะ และ

ทํานองเพลงได

สอดคลอง ตาม

ความหมายของบทรอง 

มีเพียง 1-2 ทารํา ที่ยัง

ไมสอดคลอง 

ใชนาฏยศัพท ภาษาทา

และภาษานาฏศิลปมา

ประดิษฐทารําประกอบ

เนื้อรอง จังหวะ และ

ทํานองเพลงไดเสอด

คลอง ตามความหมาย

ของบทรอง มีเพียง 3-4 

ทารํา ที่ยังไมสอดคลอง 

ใชนาฏยศัพท ภาษาทา

และภาษานาฏศิลปมา

ประดิษฐทารําประกอบ

เน้ือรอง จังหวะ และ

ทํานองเพลงไม

สอดคลองตาม

ความหมายของบทรอง

ต้ังแต 5 ทารําขึ้นไป 

2. ปฏิบัติทารํา

สอดคลองตาม

จังหวะและทาํนอง 

ปฏิบัติทารําสอดคลองตาม

จังหวะและทาํนองตลอด

เพลง 

ปฏิบัติทารําสอดคลอง

ตามจังหวะและทํานอง

เกือบตลอดเพลงมีเพียง 

1-2 ทารํา ทีย่ังไมตรง

ตามจังหวะและทํานอง

เพลง 

ปฏิบัติทารําสอดคลอง

ตามจังหวะและทํานอง

เกือบตลอดเพลงมีเพียง 

3-4 ทารํา ทีย่ังไมตรง

ตามจังหวะและทํานอง

เพลง 

ปฏิบัติทารําไม

สอดคลองตามจังหวะ

และทํานองเพลง ต้ังแต 

5 ทารําขึ้นไป 

3. ส่ืออารมณ

ความรูสึกตามเนื้อ

รองและทํานอง

เพลง 

แสดงสีหนาส่ืออารมณ

และความรูสึกสอดคลอง

ตามเนื้อรองและทํานอง

เพลง ไดตลอดเพลง 

แสดงสีหนาส่ืออารมณ

และความรูสึก

สอดคลองตามเนื้อรอง

และทํานองเพลง ได

เกือบตลอดเพลงมีเพียง 

1-2 ทารํา ทีย่ังไม

สอดคลอง 

แสดงสีหนาส่ืออารมณ

และความรูสึก

สอดคลองตามเนื้อรอง

และทํานองเพลง ได

เกือบตลอดเพลงมีเพียง 

3-4 ทารํา ทีย่ังไม

สอดคลอง 

แสดงสีหนา เพื่อส่ือ

อารมณและความรูสึก 

ไมสอดคลองตามเนื้อ

รองและทํานองเพลง 

ต้ังแต 5 ทารําขึ้นไป 

4. สรางสรรคการ

แปรแถวใน

รูปแบบตางๆ 

 

สรางสรรคการแปรแถวใน

รูปแบบตางๆ ไดเพิ่ม

มากกวา 3 รูปแบบขึ้นไป 

และทําไดสวยงาม 

สรางสรรคการแปรแถว

ในรูปแบบตางๆ ไดเพิ่ม

มากกวา 2 รูปแบบ 

สรางสรรคการแปรแถว

ในรูปแบบตางๆ ไดเพิ่ม

มากกวา1 รูปแบบ 

มีการแปรแถวเพียง 1 

รูปแบบ 

5. ความสัมพันธ

หมู 

ปฏิบัติทารําและการ        

แปรแถวไดพรอมเพรียง 

และสัมพันธกันกับผูแสดง

คนอื่นๆ ตลอดทั้งเพลง   

ปฏิบัติทารําและการ

แปรแถวไดพรอมเพรียง 

และสัมพันธกันกับผู

แสดงคนอื่นๆ มีเพียง  

1-2 ทารํา ทีย่ังไมพรอม

เพรียง และสัมพันธกัน 

ปฏิบัติทารําและการ

แปรแถวไดพรอมเพรียง 

และสัมพันธกันกับผู

แสดงคนอื่นๆ มีเพียง  

3-4 ทารํา ทีย่ังไมพรอม

เพรียง และสัมพันธกัน 

ปฏิบัติทารําและการ

แปรแถวไมพรอมเพรียง 

และไมสัมพันธกันกับผู

แสดงคนอื่นๆ ต้ังแต 5 

ทารําขึ้นไป 
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เกณฑการตัดสินคุณภาพความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง 

 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.00 ระดับคุณภาพการปฏิบัติอยูในเกณฑดีมาก 

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพการปฏิบัติอยูในเกณฑดี 

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับคุณภาพการปฏิบัติอยูในเกณฑพอใช 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพการปฏิบัติอยูในเกณฑควรปรับปรุง 

(นักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพดีข้ึนไปถือวาผาน) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลง 

 

คําช้ีแจง ใหทําเครื่องหมาย    ใหตรงกับระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

      ระดับ  5 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยมากท่ีสุด 

    ระดับ  4 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยมาก 

    ระดับ  3 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยปานกลาง 

    ระดับ  2 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยนอย 

    ระดับ  1 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยนอยท่ีสุด 

 

ขอท่ี รายการ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานบรรยากาศ      

1 บรรยากาศของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกระตุนหรือ

เราความสนใจ 

     

2 บรรยากาศของการเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดมี  

โอกาสศึกษาคนควา และสรางความรูดวยตนเอง 

     

3 บรรยากาศของการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีการ

แลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจกับกลุม 

     

4 บรรยากาศของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเปน รายบุคคลและเปนกลุม 

     

5 บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนเกิดความคิด

สรางสรรค 

     

ดานกิจกรรมการเรียนรู      

6 กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเนื้อหา       

7 กิจกรรมการเรียนรูนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหา ในบทเรียนกับเพ่ือนได 

     

8 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสได 

เคลื่อนไหวรางกายในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู

ไดอยางอิสระ 
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ขอท่ี รายการ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

9 กิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวม

ในกิจกรรมการเรียนรูทุกคาบ 

     

10 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามาก

ข้ึน 

     

11 สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

กิจกรรมการเรียนรู 

     

12 สื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคทาง

นาฏศิลป 

     

13 สื่อการเรียนรูสามารถจัดหา หรือผลิตไดงาย      

14 การวัดและประเมินผลมีความสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรู 

     

15 มีการวัดและประเมินผลเปนระยะๆ      

ดานประโยชนท่ีไดรับ      

16 การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย      

17 การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหจําเนื้อหาไดนาน      

18 การจัดกิจกรรมการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู 

ความเขาใจดวยตนเองได 

     

19 การจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้สามารถนําไปเปน

แนวทางในการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปตอไป 

     

20 กิจกรรมการเรียนรูนี้ทําใหไดทํางานรวมกับผูอ่ืน      

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คะแนนความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ครั้งท่ี 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 

ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ครั้งที่ .....1.....

ทานาฏยศัพท

จีบหงาย จีบคว่ํา ตะแคงระดับหจีบปรกขาง จีบหลัง มือลอแกว ตั้งวงบน ตั้งวงกลาง ตั้งวงลาง วงกลางดานหยืนเหลื่อมเทา ซอยเทา จรดเทา ประเทา ยกเทา กาวหนา กาวขาง วางเทา กระดกเทา ขยั่นเทา รวมคะแนน

นักเรียน

คนที่ 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 11

คนที่ 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 12

คนที่ 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 10

คนที่ 4 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 10

คนที่ 5 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 10

คนที่ 6 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 12

คนที่ 7 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 11

คนที่ 8 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 11

คนที่ 9 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 12

คนที่ 10 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 10

คนที่ 11 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 12

คนที่ 12 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 11

คนที่ 13 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 10

คนที่ 14 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 11

คนที่ 15 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 10

คนที่ 16 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 12

คนที่ 17 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 13

คนที่ 18 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 10

คนที่ 19 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 10

คนที่ 20 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 10

รวม 14 20 7 14 6 13 10 20 5 9 12 16 2 9 6 12 2 19 6 16 218

200 



 

 

คะแนนความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ครั้งท่ี 2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 

ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ครั้งที่ .....2....

ทานาฏยศัพท

จีบหงาย จีบคว่ํา ตะแคงระดับหจีบปรกขาง จีบหลัง มือลอแกว ตั้งวงบน ตั้งวงกลาง ตั้งวงลาง วงกลางดานหยืนเหลื่อมเทา ซอยเทา จรดเทา ประเทา ยกเทา กาวหนา กาวขาง วางเทา กระดกเทา ขยั่นเทา รวมคะแนน

นักเรียน

คนที่ 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 13

คนที่ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 15

คนที่ 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 12

คนที่ 4 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 12

คนที่ 5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 13

คนที่ 6 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 14

คนที่ 7 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 13

คนที่ 8 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 13

คนที่ 9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 15

คนที่ 10 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 12

คนที่ 11 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 14

คนที่ 12 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 14

คนที่ 13 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 12

คนที่ 14 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 13

คนที่ 15 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 12

คนที่ 16 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 15

คนที่ 17 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 15

คนที่ 18 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 13

คนที่ 19 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 13

คนที่ 20 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 13

รวม 15 20 11 16 8 15 17 20 9 10 14 19 7 13 7 15 4 19 10 17 266

201 



 

 

คะแนนความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ครั้งท่ี 3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 

 

ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ครั้งที่ .....3....

ทานาฏยศัพท

จีบหงาย จีบคว่ํา ตะแคงระดับหจีบปรกขาง จีบหลัง มือลอแกว ตั้งวงบน ตั้งวงกลาง ตั้งวงลาง วงกลางดานหยืนเหลื่อมเทา ซอยเทา จรดเทา ประเทา ยกเทา กาวหนา กาวขาง วางเทา กระดกเทา ขยั่นเทา รวมคะแนน

นักเรียน

คนที่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 16

คนที่ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18

คนที่ 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 15

คนที่ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 17

คนที่ 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 15

คนที่ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 16

คนที่ 7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 17

คนที่ 8 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 15

คนที่ 9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18

คนที่ 10 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 14

คนที่ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 17

คนที่ 12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 16

คนที่ 13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 17

คนที่ 14 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15

คนที่ 15 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 15

คนที่ 16 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17

คนที่ 17 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17

คนที่ 18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 15

คนที่ 19 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 14

คนที่ 20 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 15

รวม 19 20 18 16 10 20 19 20 12 16 16 20 13 17 10 14 7 20 14 18 319
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คะแนนความสามารถในการปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป ครัง้ท่ี 1 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 

 

ความสามารถในการปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ครั้งที่ .....1....

ภาษาทา และภาษานาฏศิลป

ทายืน ทาเดิน ตัวเรา ทาน เธอ มา/เรียก ไป/ไล ปฏิเสธ รวมกัน เทิดทูน เขมแข็ง กลาหาญ ยิ่งใหญ ตาย  รัก โกรธ กลัว อาย ยิ้ม/ดีใจ ศกเศรา/เสียใจ รวมคะแนน

นักเรียน

คนที่ 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 12

คนที่ 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 13

คนที่ 3 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 12

คนที่ 4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 14

คนที่ 5 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13

คนที่ 6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 13

คนที่ 7 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 13

คนที่ 8 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 13

คนที่ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 15

คนที่ 10 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 12

คนที่ 11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 13

คนที่ 12 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 12

คนที่ 13 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 12

คนที่ 14 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 11

คนที่ 15 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 11

คนที่ 16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 13

คนที่ 17 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 14

คนที่ 18 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 12

คนที่ 19 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 12

คนที่ 20 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 13

รวม 16 8 14 15 20 6 15 20 14 9 20 4 12 6 15 12 11 8 10 18
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คะแนนความสามารถในการปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป ครัง้ท่ี 2 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 

 

ความสามารถในการปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ครั้งที่ .....2....

ภาษาทา และภาษานาฏศิลป

ทายืน ทาเดิน ตัวเรา ทาน เธอ มา/เรียก ไป/ไล ปฏิเสธ รวมกัน เทิดทูน เขมแข็ง กลาหาญ ยิ่งใหญ ตาย  รัก โกรธ กลัว อาย ยิ้ม/ดีใจ ศกเศรา/เสียใจ รวมคะแนน

นักเรียน

คนที่ 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 13

คนที่ 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 15

คนที่ 3 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 13

คนที่ 4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 14

คนที่ 5 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 14

คนที่ 6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 13

คนที่ 7 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 14

คนที่ 8 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 14

คนที่ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 15

คนที่ 10 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 14

คนที่ 11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 14

คนที่ 12 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 14

คนที่ 13 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 15

คนที่ 14 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 12

คนที่ 15 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 14

คนที่ 16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 14

คนที่ 17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 15

คนที่ 18 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 13

คนที่ 19 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 12

คนที่ 20 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 14

รวม 19 8 16 16 20 6 15 20 18 11 20 6 16 8 16 12 12 8 10 19
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คะแนนความสามารถในการปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป ครัง้ท่ี 3 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

ความสามารถในการปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ครั้งที่ .....3....

ภาษาทา และภาษานาฏศิลป

ทายืน ทาเดิน ตัวเรา ทาน เธอ มา/เรียก ไป/ไล ปฏิเสธ รวมกัน เทิดทูน เขมแข็ง กลาหาญ ยิ่งใหญ ตาย  รัก โกรธ กลัว อาย ยิ้ม/ดีใจ ศกเศรา/เสียใจ รวมคะแนน

นักเรียน

คนที่ 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 15

คนที่ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19

คนที่ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 16

คนที่ 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 17

คนที่ 5 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16

คนที่ 6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 16

คนที่ 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19

คนที่ 8 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 16

คนที่ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 19

คนที่ 10 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16

คนที่ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 17

คนที่ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 17

คนที่ 13 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17

คนที่ 14 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 14

คนที่ 15 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 16

คนที่ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 17

คนที่ 17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16

คนที่ 18 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 15

คนที่ 19 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 15

คนที่ 20 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 16

รวม 20 10 20 20 20 8 20 20 19 16 20 15 20 11 18 12 15 9 17 19
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ความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท ภาษาทา และภาษานาฏศิลปของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปท่ี 4-6 ไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 
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ความสามารถในการสรางสรรคทารําประกอบบทเพลงคานิยม 12 ประการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  4-6 

 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 

รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 

กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 กลุมท่ี 4 เฉล่ียรวม S.D. 

รายขอ 

1. ประดิษฐทารําประกอบเนื้อรอง จังหวะ และทํานองเพลง 4 3 3 3 3 3.00 0.00 

2. ปฏิบัติทารําสอดคลองตามจังหวะ และทํานองเพลง 4 3 3 2 3 2.75 0.43 

3. สื่ออารมณความรูสึกตามเนื้อรองและทํานองเพลง 4 2 3 3 2 2.50 0.50 

4. สรางสรรคการแปรแถวในรูปแบบตางๆ 4 4 4 4 4 4.00 0.00 

5. ความสัมพันธหมู 4 3 3 3 3 3.00 0.00 

เฉลี่ยรวม 4.00 3.00 3.20 3.00 3.00 3.05 0.19 
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ผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 

 

ขอที่ 1 ขอที่ 2 ขอที่ 3 ขอที่ 4 ขอที่ 5 ดานที่ 1 ขอที่ 6 ขอที่ 7 ขอที่ 8 ขอที่ 9 ขอที่ 10 ขอที่ 11 ขอที่ 12 ขอที่ 13 ขอที่ 14 ขอที่ 15 ดานที่ 2 ขอที่ 16 ขอที่ 17 ขอที่ 18 ขอที่ 19 ขอที่ 20 ดานที่ 3 รวม

คนที่ 1 5 4 4 5 5 4.60 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4.20 4 3 4 4 5 4.00 4.27

คนที่ 2 5 5 4 5 4 4.60 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4.50 5 4 4 5 5 4.60 4.57

คนที่ 3 5 4 4 5 5 4.60 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4.50 5 4 5 5 4 4.60 4.57

คนที่ 4 4 4 5 5 4 4.40 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4.40 3 3 4 4 5 3.80 4.20

คนที่ 5 4 3 4 5 4 4.00 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4.30 4 4 3 4 5 4.00 4.10

คนที่ 6 4 4 5 5 4 4.40 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4.20 4 4 3 4 4 3.80 4.13

คนที่ 7 5 4 4 5 4 4.40 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4.20 4 4 3 4 5 4.00 4.20

คนที่ 8 4 5 4 5 4 4.40 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4.30 4 3 3 4 5 3.80 4.17

คนที่ 9 4 4 5 4 4 4.20 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4.10 4 4 3 5 5 4.20 4.17

คนที่ 10 4 4 5 5 4 4.40 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4.40 4 3 4 5 5 4.20 4.33

คนที่ 11 4 4 5 5 4 4.40 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4.40 4 3 4 5 5 4.20 4.33

คนที่ 12 4 3 4 5 4 4.00 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4.30 4 4 3 4 4 3.80 4.03

คนที่ 13 3 4 5 5 4 4.20 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4.50 4 4 4 4 5 4.20 4.30

คนที่ 14 3 3 4 4 3 3.40 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4.10 4 4 3 4 5 4.00 3.83

คนที่ 15 4 3 4 4 4 3.80 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4.50 4 4 4 5 4 4.20 4.17

คนที่ 16 4 4 5 5 4 4.40 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4.00 4 3 4 5 5 4.20 4.20

คนที่ 17 4 4 5 5 4 4.40 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4.30 4 4 4 4 5 4.20 4.30

คนที่ 18 4 3 4 4 4 3.80 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4.70 4 4 4 5 5 4.40 4.30

คนที่ 19 4 3 5 5 4 4.20 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4.60 4 4 3 5 5 4.20 4.33

คนที่ 20 3 4 5 5 4 4.20 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4.50 4 4 3 4 4 3.80 4.17

คาเฉลี่ย 4.05 3.80 4.50 4.80 4.05 4.24 4.50 4.35 4.60 4.45 3.65 4.25 4.15 4.45 4.35 4.75 4.35 4.05 3.70 3.60 4.45 4.75 4.11 4.23

S.D. 0.60 0.62 0.51 0.41 0.39 0.51 0.51 0.49 0.50 0.51 0.49 0.44 0.49 0.51 0.49 0.44 0.49 0.39 0.47 0.60 0.51 0.44 0.48 0.49
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 
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ภาพทดสอบความสามารถในการปฏิบัตินาฏยศัพท เพ่ือดูพ้ืนฐานของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 



211 

 

ภาพนักเรียนรวมกันศึกษาความรูเรื่องนาฏยศัพท 

 

 

 

 

 

 



212 

 

ภาพนักเรียนรวมกันทําแผนภาพ สรุปความรูเรื่องนาฏยศัพท 

 

 

 

 

 

 



213 

 

ภาพการฝกปฏิบัติทานาฏยศัพทของนักเรียน ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา 

 

 

 

 

 

 



214 

 

ภาพการทดสอบปฏิบัติทานาฏยศัพทของนักเรียน 

  

     

 

 

 

 



215 

 

ภาพตัวแทนนักเรียนปฏิบัติภาษาทา ตามท่ีครูกําหนด เท่ือทบทวนความรูเดิม 

 

 

 

 

 

 



216 

 

ภาพนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง ภาษาทาและภาษานาฏศิลปเพ่ิมเติมจากใบความรู และแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 



217 

 

ภาพนักเรียนฝกปฏิบัติ ภาษาทาและภาษานาฏศิลป 

 

 

 

 

 

 



218 

 

ภาพนักเรียนฝกปฏิบัติ ภาษาทาและภาษานาฏศิลป 

 

 

 

 

 

 



219 

 

ภาพการทดสอบปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลปของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 



220 

 

ภาพการทดสอบปฏิบัติภาษาทา และภาษานาฏศิลปของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 



221 

 

ภาพนักเรียนชมวีดิทัศนการแสดงระบําชาวนา เพ่ือเปนการทบทวนความรูเดิมเรื่องหลักการ

สรางสรรคการแสดงนาฏศิลป 

 

 

 

 

 



222 

 

ภาพนักเรียนแตละกลุม รวมกันสืบคนการแสดงนาฏศิลปไทย และรวมกันบันทึกนาฏยศัพท ภาษาทา 

ภาษานาฏศิลป และรูปแบบการแปรแถวท่ีพบในการแสดงนั้น 

 

 

 

 

 



223 

 

ภาพนักเรียนรวมกัน ฝกขับรองเพลง คานิยม 12 ประการ 

 

 

 

 

 

 



224 

 

ภาพนักเรียนแตละกลุม รวมกันคิดทารําประกอบบทเพลงคานิยม 12 ประการ 
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ภาพการแสดงทารําประกอบบทเพลงของนักเรียนกลุมท่ี 1 

 

 

 

 

 

 



226 

 

ภาพการแสดงทารําประกอบบทเพลงของนักเรียนกลุมท่ี  2 
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ภาพการแสดงทารําประกอบบทเพลงของนักเรียนกลุมท่ี 3 

 

 

 

 

 

 



228 

 

ภาพการแสดงทารําประกอบบทเพลงของนักเรียนกลุมท่ี 4 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ    นางสาวภัททิรา เงาะลําดวน 

เกิด    7 เมษายน พ.ศ. 2531 

ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี 165  หมู 14  ตําบลปากแรต  อําเภอบานโปง 
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