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 การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ  ) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองการ
รําวงมาตรฐาน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ) ศึกษาความสามารถในการรําวง
มาตรฐานดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  และ ) ศึกษา
ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ กลุ่มตวัอยา่งทีใช ้ ในการวิจยั  คือ 
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที /   จาํนวน  คน ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที  ปีการศึกษา    โรงเรียน
เทศบาล  (เทศบาลสงเคราะห์) จงัหวดัราชบุรี   เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้
เรืองการรําวงมาตรฐานโดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ประเภทกิจกรรม เกม กิจกรรมบทบาทสมมติ กิจกรรมเพลง 
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มาตรฐาน แบบประเมินความสามารถในการรําวงมาตรฐาน  แบบสอบถามความคิดเห็นนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที  ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ ประกอบด้วย  
ค่าเฉลีย ( X )  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่า t-test  แบบ Dependent

 ผลการวจิยัพบวา่ :

 )   ผลการเรียนรู้เรืองในการรําวงมาตรฐานของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5  ก่อนและหลัง           
การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .01  โดยนกัเรียนมีผลการเรียนรู้
หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 

 )  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 มีความสามารถในการรําวงมาตรฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  
โดยนกัเรียนมีความสามารถในการปฏิบติั คือ ความพร้อมเพรียงในการรํา ความกลา้แสดงออก การเคลือนไหว
สมัพนัธ์กบับทเพลงและจงัหวะของดนตรี และแสดงลีลาตามแบบนาฏศิลป์ไทย เป็นลาํดบัสุดทา้ย
 )  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  5  มีความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม             
กลุ่มสัมพนัธ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก  คือ  ดา้นการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความเห็นว่าเป็น        
การจดัการเรียนรู้ทีทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เรือง รําวงมาตรฐานนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้และความคิดเห็นดา้น
บรรยากาศการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีความเห็นวา่เป็นการจดัการเรียนรู้ทีน่าสนใจ ทาํใหรู้้สึกอยากร่วมกิจกรรม 
และทาํใหน้กัเรียนมีความสุข และสนุกในการร่วมกิจกรรม
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 PATCHANEEPONG KLONGNAWA : THE DEVELOPMENT OF STANDARD THAI DANCE  

PERFORMANCE  ABILITY OF FIFTH  GRADE  STUDENTS’ TAUGHTY  BY GROUP  DYNAMICS 

APPROACH. THESIS ADVISORS :ASST.PROF. WATCHARA  LOWRIENDEE,Ph.D., ASST.PROF.CHAIYOS  
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The experimental research was conducted with purposes to 1) compare the learning outcomes on 

standard  thai dance of the fifth grade students’ before and after the instruction with of group dynamics approach, 

2) study the students’ performamce  ability on standard thai dance taught by the group dynamics approach and 

3) study the students’ opinions  towards the group dynamics approach . The  sample  consisted of 22  fifth  grade 

students ’ studying in the first semester of the academic  year  2009 in Tedsabarn3 (Tedsabarnsongkhor) School, 

Ratchaburi. The instruments employed to collect data were 5 lesson plans of the group dynamic activities 

included games , role play, song and movement performance with  music; the students’ ability on standard thai 

dance performance test and questionnaire . The collected data were analyzed by the statistical means of mean,  

standard  deviation , and  t – test  dependent .   

 The findings were as follows;  

 1)  The comparison of  the fifth  grade students’ learning  outcomes before and after the instruction 

by the  group  dynamics approach was found  statistically significant different at the level of .01 Whereas the 

learning outcomes after the  implementation of the group dynamics approach was found  statistically higher  than  

before the instruction . 

 2)  The fifth grade students’ performance ability on standard thai dance, such as the students’ 

movement performance to standard  thai dance, ability to perform accurately in accordance with rhythm,  melody 

gestures, movements  revealing students’ creativity in dancing,  ability to perform in accordance with song lyrics  

and thai dancing grace were  found at  the  high level  of  performance . 

 3)  The fifth  grade students’ revealed the positive opinions  toward  the  group dynamics  approach  

at  a  high  agreement  level with the focus on the learning activities  that encouraged  students’ learning  and  the  

class  atmosphere that   encouraged to learn  and  to  participate  with  pleasure . 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 จากสภาวะการเปลียนแปลงและพฒันาอยา่งรวดเร็วของสังคม ศิลปวฒันธรรม รวมทงั
วทิยาการประกอบกบักระแสโลกาภิวตัน์ทาํใหโ้ลกไร้พรมแดนการติดต่อสือสารทีรวดเร็วและไร้ซึง
ขอ้จาํกดั ส่งผลกระทบแก่ประเทศไทยเป็นอยา่งมาก นอกจากประเทศไทยจะไดรั้บข่าวสารเกียวกบั
การพฒันาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ประเทศไทยยงัรับ
วฒันธรรมและค่านิยมทีแปลกใหม่จากต่างประเทศเขา้มาดว้ย ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทางดา้น
วฒันธรรมและค่านิยมในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การสือสาร การพูดจา แต่มี
วฒันธรรมทีประเทศไทยยงัคงรักษาไวเ้ป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ และเป็นสิงทีสามารถบ่งชีความ
เป็นมาของประวติัศาสตร์  และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ได้อย่างดียิง นันคือ “นาฏศิลป์” ซึง
ศิลปวฒันธรรมทางดา้นนาฏศิลป์อนัอ่อนชอ้ยงดงามนีเป็นสิงทีบรรพบุรุษไทยไดรั้กษาและสืบทอด
มาแต่โบราณนับเป็นส่วนประกอบส่วนหนึงแห่งความเจริญของชาติ การจะทําให้นาฏศิลป์
เจริญรุ่งเรืองต่อไปไดน้นั  ตอ้งมีการอนุรักษ์พฒันาบาํรุงและส่งเสริมเพือสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลงั
อย่างมีระบบระเบียบ  นาฏศิลป์นบัว่าเป็นศิลปะทีโดดเด่นทีสุด สามารถแสดงออกไดโ้ดยตวัเอง    
ทงัในลกัษณะทีเขม้แข็งและอ่อนโยน นาฏศิลป์ถือว่าเป็นภาษาสากล เช่นเดียวกบัดนตรี แต่ดีกว่า
ตรงทีได้เห็นด้วยตาซึงทาํความเข้าใจได้ทนัที อีกทงัมีความแนบเนียนกว่าตรงทีมีความละมุน     
ละไมกวา่ (เรณู  โกศินานนท ์ 44 : 42)  นาฏศิลป์ไทย ถือวา่เป็นศาสตร์ทางศิลปะทีสาํคญัยิง เป็นที
รู้จกักนัดีในรูปแบบของการแสดงทีมีลีลาอนัอ่อนชอ้ยงดงาม บ่งบอกถึงความประณีตรักสวยรักงาม 
แฝงดว้ยจินตนาการและศิลปะอนัละเอียดอ่อนของคนไทย แสดงถึงความเป็นอารยธรรมอนัรุ่งเรือง 
และความมนัคงของชาติทีไดสื้บทอดต่อกนัมาตงัแต่โบราณกาล  และความสําคญัของนาฏศิลป์
นอกจากจะมีคุณค่า ในฐานะทีเป็นมรดกทางวฒันธรรมและแสดงถึงอารยธรรมทีรุ่งเรืองแล้ว 
นาฏศิลป์ยงัมีประโยชน์สําหรับผูที้ไดเ้รียนรู้ นนัเป็นเพราะว่าการเรียนนาฏศิลป์เป็นการใช้อวยัวะ
ทุกส่วนของร่างกายในการเคลือนไหว และท่าทางต่าง ๆ ของนาฏศิลป์ไทยมีท่วงทีคลา้ยท่าฤาษี    
ดดัตน จึงส่งผลให้ผูที้ได้ฝึกหัดเป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และมีบุคลิกภาพทีดี 
นอกจากนีนาฏศิลป์ยงัเป็นกิจกรรมทีสามารถเสริมสร้างนกัเรียนใหมี้วนิยัในตนเอง  
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รู้จกัระเบียบวนิยัในการแสดงออกร่วมกบัผูอื้น มีสมาธิ มีความพยายามอดทนในการฝึกซอ้ม มีความ
รับผิดชอบต่อผลงาน รู้จ ักความไพเราะของเสียงเพลงและการแสดง เสริมสร้างความรู้และ
ความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์และการตดัสินใจไดอ้ย่างมีเหตุผล ช่วยให้ผูฝึ้กกิจกรรมไดใ้ช้
เวลาวา่งไปในทางทีเป็นประโยชน์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ ทีสําคญัคือ ช่วยให้
เด็กไดรู้้คุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ รู้คุณค่าของศิลปะและวฒันธรรมประจาํชาติและยงัเขา้ใจ
ศิลปะของชาติดว้ย (อรวรรณ  บรรจงศิลป์ 45)  ในการพฒันาประเทศสามารถจะทาํไดห้ลายวิธี 
โดยการพฒันาคุณภาพของประชากรในประเทศซึงการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
เพราะการศึกษาเป็นพืนฐานสาํคญัทีจะช่วยส่งเสริมใหป้ระชากรในประเทศ มีการพฒันาการในดา้น
ต่าง ๆ ทงัทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ซึงมีผลให้บุคคลที
ได้รับการศึกษานันสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึงการเรียนนาฏศิลป์นัน          
มีความสําคญัในการช่วยพฒันาบุคคลให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
และยงัยืน เพราะการเรียนวิชานาฏศิลป์จะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน รู้สึกชืนชม และ  
เห็นความสาํคญัของการเรียนนาฏศิลป์ในฐานะเป็นมรดกทางวฒันธรรมของประเทศ เปิดโอกาสให้
นกัเรียนแสดงออกมากขึนทงัทางร่างกาย  อารมณ์  และสังคม  โดยการร้องเพลง  การเคาะจงัหวะ 
การเคลือนไหวร่างกายในลีลาจงัหวะต่าง ๆ สาระสําคญัของการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ คือ เป็น
การแสดงออกอยา่งหนึงของมนุษย ์เพือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองออกมาในรูปของเสียง
ประกอบจงัหวะ ท่าทางทีเลียนแบบจากธรรมชาติและมีการพฒันาการมาเป็นการแสดงจนกลายเป็น
ศิลปวฒันธรรมทีแสดง  ซึงเอกลกัษณ์ประจาํชาติ กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์มุ่งเนน้ให้นกัเรียนรู้จกัชม 
ฟัง และแสดงออกด้านดนตรีและนาฏศิลป์อย่างมีความสุขสนุกสนาน ดังนัน การจดักิจกรรม       
แต่ละครังตอ้งครอบคลุมกิจกรรมทงั  ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย ใน
การวดัผลประเมินผล ดนตรีและนาฏศิลป์ ตอ้งวดัผลและประเมินผลให้ครอบคลุมพฤติกรรมทงั      

 ดา้น ดงักล่าวดว้ยเช่นกนั (กรมวิชาการ 44)  การสอนดนตรีและนาฏศิลป์ ถึงแมจ้ะสร้างทกัษะ
และการปฏิบติั  แต่ความรู้พืนฐานทวัไป ก็ยงัมีความจาํเป็นต่อการเรียนการสอน เพราะดนตรีและ
นาฏศิลป์ตอ้งอาศยัความรู้ทกัษะพืนฐาน  เพือนาํไปประยุกต์และแสดงออกทีถูกตอ้ง (กระทรวง 
ศึกษาธิการ 4) 
 การศึกษาในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยได้
นาํแนวคิดทางเทคโนโลยีการศึกษาและนวตักรรมเข้ามามีบทบาทในการจดัการเรียนการสอน
เพือให้ผลการเรียนรู้และประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนดียิงขึน จากการติดตามกระบวนการ
การจดัการเรียนการสอนพบปัญหาหลายประการ เช่น การจดัการเรียนการสอนไม่เป็นไปตาม
หลกัสูตร ไม่เป็นไปตามปรัชญาทีตอ้งการคือการให้นักเรียนคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น ให้นักเรียนมี 
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ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสําหรับวิชานาฏศิลป์นัน  แนวทางหนึงทีจะช่วยให้ผลการจดั  
การเรียนการสอนก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน นกัเรียนไม่เกิดความเบือหน่ายในการเรียน และ
นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติักิจกรรมหรือชมกิจกรรมทางดา้นนาฏศิลป์ได ้คือ 
การเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองในทุก ๆ ดา้น 
เพราะการเขา้ร่วมกลุ่มนนัเป็นการแสดงถึงการยอมรับจากกลุ่ม เขา้ใจตนเองและเขา้ใจผูอื้น รู้จกั
ทาํงานร่วมกับบุคคลอืน รู้จ ักการปรับตัวเข้ากับบุคคลอืนได้ง่าย  ทําให้นักเรียนมีทักษะใน            
การคน้ควา้หาความรู้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทาํให้เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค์ นอกจากนี    
ยงัทําให้ผู ้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านอารมณ์  สังคม และสติปัญญามีการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ ซึงทกัษะดงักล่าวย่อมส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของ
ตนเอง และทาํให้นกัเรียนเกิดความเชือมนัในตนเอง ทาํให้ผูเ้รียนเป็นคนทีมีบุคลิกภาพทีดีต่อไป   
ในอนาคต 

จากการศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนนาฏศิลป์ทีผา่นมา ปัญหาทีพบ คือ ครูสอน
วิชานาฏศิลป์ไทยส่วนใหญ่ครูผูส้อนขาดประสบการณ์ในการสอนวิชานาฏศิลป์  หรือไม่ไดส้ําเร็จ
การศึกษาสาขานีโดยตรง   ผูส้อนต้องเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถทางนาฏศิลป์จึงจะสอนได ้        
จึงส่งผลให้นักเรียนขาดการส่งเสริม  และนักเรียนบางส่วนไม่ค่อยชอบเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย      
แต่มาเรียนเพราะผูป้กครองอยากให้มาเรียน   รวมทงัมีความคิดว่าวิชานาฏศิลป์ไทยจดจาํท่ารํา        
ได้ยาก เป็นวิชาทีน่าเบือ ไม่ชอบ ไม่สนุก ซึงขอ้ความดงักล่าวแสดงถึงเจตคติทีไม่ดีต่อการเรียน
นาฏศิลป์ไทย  (บุญเรือน ปรีชาธรรมรัตน์ 2535 : 13, อา้งถึงใน ฐปนี  ศรีสุคนธรัตน์ 2546 : 2)   ซึงมี
ผลมาจากสภาพการจดัการเรียนการสอน รวมทงัจารีตและวฒันธรรมการสอนของครูทางด้าน
นาฏศิลป์ โดยเฉพาะการฝึกปฏิบติันาฏศิลป์ตงัแต่สมยัโบราณ ผูถ่้ายทอดมีจุดหมายให้ผูเ้รียนเป็น
ฝ่ายรับความรู้ ท่าทางการร่ายรําต่างๆ จากครูอาจารยแ์ต่เพียงอยา่งเดียว (พจมาลย ์ สมรรคบุตร 2538 

: 4)  ดงัผลการวิจยั เรืองการศึกษาพฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ไทย ในวิทยาลยันาฏศิลป์  พบว่า 
รูปแบบการสอนนาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบติัใช้วิธีการเลียนแบบเป็นหลกัและปฏิบัติสืบต่อกนัมาแต่
โบราณ โดยถือว่าเป็นหลกัการสอนทีดีทีสุด (อุษา  สบฤกษ์ 2536 : บทคดัย่อ)  ซึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ นฤมล ขนัสัมฤทธิ (2542 : บทคดัย่อ) ทีกล่าวถึงลกัษณะครูผูส้อนนาฏศิลป์
ภาคปฏิบติัว่า ครูศิลปะยงัคงยึดแนวการสอนแบบเดิมทีเคยสอนมา คือสอนแบบอธิบายและสาธิต 
โดยมีครูเป็นจุดศูนยก์ลาง บางครังการเรียนการสอนมีความเขม้งวดเป็นระเบียบ และมีการฝึกปฏิบติั
อยา่งหนกั จนทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเครียดในการเรียนวิชานาฏศิลป์  จะเห็นไดว้า่การเรียนการสอน
ดว้ยวธีิการเลียนแบบ โดยไม่มีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดและปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งอิสระ
ในระหวา่งการฝึกหดั ผูเ้รียนมีหนา้ทีเป็นผูต้ามและเป็นผูรั้บการถ่ายทอดโดยตลอด ทาํให้ผูเ้รียนขาด
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ทกัษะการคิดดว้ยตนเอง รวมทงัเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมดา้นความคิดสร้างสรรค ์ซึงตอ้งอาศยั
กระบวนการคิดของตนเองเป็นหลกั (เครือจิต  ศรีบุณนาค  และคณะ 2542, อา้งถึงใน อุษา  สบฤกษ์
2545 : 3)   ดงันนัอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการคิดของผูเ้รียน ในการทีจะพฒันาทกัษะทางด้าน
นาฏศิลป์จะเกิดขึนไดย้าก ถา้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมเลียนแบบครูตลอดเวลา ซึงทาํให้ผูเ้รียนคิดไม่เป็น
ทาํไม่เป็น และแกปั้ญหาไม่เป็น 

 จากปัญหาดงักล่าวข้างตน้ ทาํให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ และส่งผลให้
ผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ตาํกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดไว ้และจากการวดั
และการประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา 2550-2551 ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียน
เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)  จงัหวดัราชบุรี  พบว่า  ในเนือหาพืนฐานด้านนาฏศิลป์ เรือง         
การปฏิบติักิจกรรมนาฏศิลป์ในโอกาสต่าง ๆ ดว้ยการประดิษฐ์ท่าทางดว้ยตนเองอย่างสร้างสรรค ์
นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่กลา้แสดงออก ขาดทกัษะดา้นการประดิษฐท์่าทางดว้ยตนเอง และขาดความคิด
สร้างสรรค ์มีคะแนนตาํกวา่เกณฑ์ของโรงเรียน คือ ร้อยละ 60  และผลการสอบภาคปฏิบติันกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 5  พบวา่ นกัเรียนครึงหนึงไม่สามารถประดิษฐ์ท่าทางจากท่านาฏศิลป์เบืองตน้
ได ้ไม่กลา้แสดงออกหนา้ชนัเรียน และจากการพูดคุยกบันกัเรียนพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบ
เรียนวิชานาฏศิลป์เพราะน่าเบือหน่าย ไม่มีกิจกรรมในการเรียนทีทาํให้เกิดความสนุกสนาน มีแต่
การปฏิบติัตามรูปภาพในหนงัสือและปฏิบติัตามครูผูส้อน 

 จากการศึกษาสาเหตุและปัญหา ทีทาํให้ทกัษะทางการเรียนรําวงมาตรฐานของผูเ้รียน  
อยู่ในระดบัตาํ เนืองจากนักเรียนไม่สามารถนําท่าทางนาฏศิลป์ไทยมาประยุกต์ใช้ในการรําวง
มาตรฐานไดเ้ท่าทีควร พบวา่มาจากสาเหตุหลายประการ ดงัพอสรุปไดด้งันี ในดา้นการจดัการเรียน
การสอนของครูทีไม่มีกิจกรรมทีหลากหลายและครูผูส้อนขาดประสบการณ์ในการสอนวิชา
นาฏศิลป์ไม่ไดจ้บการศึกษาสาขานีโดยตรงดงันันในการจดักระบวนการเรียนการสอนครูผูส้อน
ควรมีวิธีสอนการจดักิจกรรมการเลือกเนือหาและบทเรียนทีเหมาะสม เพือพฒันาการเรียนรู้ของ
นกัเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน ในการให้ผูเ้รียนคิดเป็นทาํเป็น แกปั้ญหาได ้ควรส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดแ้สดงออกในรูปของกิจกรรมทางศิลปะ และให้มีโอกาสไดแ้กปั้ญหา ในขณะสร้างสรรค์
งานจะช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพและมีความคิดริเริมสร้างสรรค์  (ปุณรัตน์   
พิชญ ไพบูลย ์2533 : 80-85)  ดงันนั จึงควรมีการจดักิจกรรม จดัประสบการณ์ต่าง ๆ เพือพฒันาและ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รู้จกัคิดได้ปฏิบติั ตดัสินใจ และค้นพบ ซึงเป็นการเรียนรู้ด้วยตวัของตวัเอ       
จึงเป็นการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนทีจะสามารถนาํไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนัได ้และเพือกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกอยา่งอิสระตามทีตอ้งการ 
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 นอกจากนีการ์ดเนอร์ (Gardner.1982) กล่าววา่ความสามารถดา้นความคิดสร้างสรรคถู์ก
ควบคุมดว้ยกลไกของสมองซีกขวาและสมองซีกซ้าย ทาํหน้าทีรับความรู้สึกจากร่างกายดา้นซ้าย
และควบคุมการเคลือนไหวของร่างกายซีกขวา สมองซีกขวามีลกัษณะเด่นดา้นศิลปะ จินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค ์และควบคุมความไวในการรับรู้ทุกเรืองรวมทงัเรืองของความรู้สึกในความงาม
ด้วย ถ้ากระบวนการเรียนรู้ได้ออกแบบและกระตุ้นให้ถูกวิธีในสมองส่วนนี รวมทังการจัด
ประสบการณ์ทีเหมะสม ความคิดสร้างสรรคจ์ะเติบโตเต็มศกัยภาพ  (วิชยั  วงษใ์หญ่ 2541 : 23-25) 
จะเห็นไดว้า่การเรียนการสอนนาฏศิลป์ จะให้ความสําคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนทงัทกัษะการปฏิบติั
และกระบวนการคิดดว้ยกลไกของสมองซีกขวา โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทีมุ่งเนน้ตวัผูเ้รียน
เป็นหลกั ซึงทาํให้ผูเ้รียนมีทกัษะการปฏิบติัในรูปแบบ และลีลาทีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง และ    
ยงัเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ในการคิดประดิษฐ์ท่าเตน้รําพร้อมกนัไปดว้ยซึงเป็นวิธีการ
สอนการคิดท่าอย่างอิสระโดยไม่มีการเตรียมการณ์ล่วงหน้า เนืองจากรูปแบบการสอนดงักล่าว    
จะส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีอิสระในการคิดจากการฝึกหดั การใชสิ้งกระตุน้ หรือจากการดึงประสบการณ์
ทางสุนทรียะของผูเ้รียนแต่ละคนออกมาใชอ้ยา่งเต็มที ซึงทาํให้เกิดผลดา้นความพึงพอใจในผลงาน
ของตนเองและเกิดความคิดริเริมสร้างสรรค ์

 ดงันนั ในการจดัการเรียนรู้เพือดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน จึงเป็นส่วนหนึงซึงจะตอ้ง
เกิดขึนเป็นอนัดบัแรกของการเรียน เพราะความสนใจเป็นแรงจูงใจในการเรียน ถา้ผูเ้รียนไม่มีความ
สนใจแล้ว จะเรียนรู้ได้น้อยมาก การทีนักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในห้อง สามารถเร้าให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน และรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง จนกระทงัสามารถสร้างสรรค์ผลงานทีมีคุณค่าและ
คุณภาพ (มาลี  จุฑา 2542 : 97-113) 
 การใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ จึงเป็นวธีิการหนึงทีจะช่วยแกปั้ญหาให้กบัผูเ้รียนในการที
จะพฒันาทกัษะการรําวงมาตรฐาน  ทิศนา  แขมมณี (2522 : 1-2) ไดก้ล่าวไวด้งันีวา่กระบวนการ
เรียนรู้โดยการทาํงานกลุ่ม หรือกลุ่มสัมพนัธ์ เป็นวิธีการสอนอย่างหนึงทีจะช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้น
สติปัญญา ทกัษะ ทศันคติ การคิดหาเหตุผลส่งเสริมพฒันาการทางสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ประชาธิปไตย และนกัเรียนจะไดฝึ้กหัดการแก้ปัญหาจากการทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่ม นอกจากนี
กลุ่มสัมพันธ์ เป็นกระบวนการทีช่วยให้นักเรียนได้มีพฒันาการในด้านทัศนคติ ค่านิยมและ
พฤติกรรมทีบกพร่องเป็นปัญหาสมควรแกไ้ข เป็นวิธีการเปิดโอกาสให้นกัเรียนเขา้ใจความตอ้งการ
ของตนเอง และของผูอื้นจากการสัมผสัด้วยการปฏิบติั จึงเกิดการคน้พบสิงทีตอ้งการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ซึงจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซึงจะทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติัตนในการอยู่
ร่วมกบัผูอื้นดว้ย (กรมวชิาการ 2541 : 4) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 6 

 เพียเจท ์(Piaget 1968 : 39-41, อา้งถึงใน หสัดินทร์ โคทวี 2542 : 3)  กล่าววา่ การนาํเอา
กระบวนการกลุ่มมาใช้กับนักเรียนในชันประถมศึกษา นอกจากจะช่วยเพิมพูนสมรรถภาพใน     
การทาํงานร่วมกบัคนอืนเป็นหมู่คณะแลว้ ยงัเป็นการส่งเสริมพฒันาการทางสังคมให้สอดคลอ้งกบั
วยัของเด็กอีกด้วย   เนืองจากผลการศึกษาของนักจิตวิทยา พบว่า  เด็กในวยั 7-12 ปี   สนใจ              
การรวมกลุ่มกบัเด็กวยัเดียวกนั และตอ้งการการยอมรับจากสังคม เด็กจะไดเ้รียนรู้สิงต่าง ๆ จาก
เพือน เช่น การปรับตวัทางสังคม การทาํตวัเขา้กบัหมู่คณะ ดงันนั การเรียนการสอนทีดี นอกจาก  
จะให้นกัเรียนไดท้าํงานหรือกิจกรรมตามลาํพงัแลว้ ควรจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดท้าํงานร่วมกนั
เป็นกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มทีจดัให้ ควรมีกระบวนการอย่างเป็นระเบียบ มีครูเป็นผูค้อยให้คาํแนะนาํ 
ช่วยเหลือเมือเด็กประสบปัญหาในขณะทาํงาน ซึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีการเรียนรู้ของเลวิน   ซึง    
เลวิน (Lewin 1947)  ไดใ้ห้หลกัการไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนว่าครูควรใชว้ิธีกลุ่มสัมพนัธ์ 
เพือให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กับครู จะได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มุ่งเน้นนักเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง (มาลี  จุฑา 2542 : 90)  ซึงจะช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นต่าง ๆ สูงกวา่การเรียนโดยครู
เป็นศูนยก์ลาง และยงัฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดและกลา้ทีจะแสดงออกมากยิงขึน และพร้อมทีจะฝึกให้
นกัเรียนมีชีวติอยูใ่นสังคมประชาธิปไตยได ้

 ดงันนั กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ คือ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยทีผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ผูเ้รียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
แลกเปลียนประสบการณ์เรียนรู้กบัผูอื้น ซึงผลการเรียนรู้จะเกิดขึนได้เมือผูเ้รียนร่วมวิเคราะห์
พฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั (ชนิตสิรี ศุภพิมล 2545 : 6)  อีกนยัหนึงอาจกล่าวไดว้า่ กิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์ เป็นการศึกษาจากประสบการณ์ทีผูเ้รียนตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้ที
จดัขึน ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว จะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ และ
ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม ให้ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็น       
มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นมากขึน 
และมองเห็นคุณค่าของสิงทีเรียนรู้วา่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง การเรียนการสอนดงักล่าว
จะช่วยใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนอยา่งสนุกสนานและทา้ทายความสามารถของตนเอง 

 สําหรับแนวการสอน ทิศนา  แขมมณี (2522) สมพงษ์ จิตระดบั (2530) และสุมณฑา 
พรหมบุญ  และคณะ (2539, อา้งถึงใน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540 : 18)  ไดเ้สนอแนะ
วิธีสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ไวใ้นลักษณะทีคล้ายคลึงกัน โดยยึดหลักในการจัด         
การเรียนการสอน สรุปไดด้งันี  
 1.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนโดยให้ผู ้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมใหม้ากทีสุด  
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 2. ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากกลุ่มใหไ้ดม้ากทีสุด  
 3.  นกัเรียนคน้พบและสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตวัของนกัเรียนเอง 

 4.  ให้ความสําคญัของกระบวนการเรียนรู้ ครูจะตอ้งให้ความสําคญัของกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการแสวงหาคาํตอบ 

 ทิศนา  แขมมณี.(2536 : 27-28) ได้เสนอการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ไวห้ลายวิธี ไดแ้ก่ เกม บทบาทสมมติ สถานการณ์จาํลอง กรณีตวัอยา่ง ละคร 
กลุ่มย่อย   ซึง วิไลวรรณ  สันถวโกมล (2522, อา้งถึงใน วาลิกา อคัรนิตย์ 2546 : 34)  กล่าวว่า 
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ช่วยฝึกทกัษะหลายด้าน เช่น ทกัษะทางสังคม ทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ 
ทกัษะทางปัญญา  ทกัษะการทาํงานกลุ่ม  ซึงสอดคลอ้งกบั สิริวรรณ ศรีพหล (2536 : 224-225) 
กล่าววา่เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอื้นรู้และเขา้ใจเกียวกบับทบาทของตนเอง และ
สมาชิกของกลุ่มอืน ๆ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และฝึกฝนทกัษะทางดา้นสังคม เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ฝึกทกัษะในดา้นความคิดกบักลุ่ม ฝึกการรู้จกัปรับตวัให้
เขา้กบัผูอื้น ฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เกียวกบัวถีิทางประชาธิปไตย ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และการสร้างค่านิยมในเรืองความสามคัคี การช่วยเหลือซึงกนัและกนั  นอกจากนี ทศวร   
ขาํมณี (2539 : 114) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ อิทธิพลของกลุ่มยงัมีผลต่อพฤติกรรมของ
สมาชิก ทงัในดา้นส่วนตวัและพฤติกรรมทางสังคม คือ กระตุน้ให้เกิดกาํลงัใจแก่สมาชิก สมาชิกได้
แสดงออก สมาชิกเขา้ใจตนเอง มีการแลกเปลียนประสบการณ์ และยอมรับในปทสัถานร่วมกนั  
การเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองในทุก ๆ ดา้น 
เพราะการเขา้ร่วมกลุ่มนนัเป็นการแสดงถึงการยอมรับจากกลุ่ม เขา้ใจตนเองและเขา้ใจผูอื้น รู้จกั
ทาํงานร่วมกับบุคคลอืน   รู้จ ักการปรับตัวเข้ากับบุคคลอืนได้ง่าย ทาํให้นักเรียนมีทักษะใน            
การคน้ควา้หาความรู้ในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า ทาํให้เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค์   นอกจากนี    
ยงัทําให้ผู ้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านอารมณ์  สังคม และสติปัญญามีการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ ซึงทกัษะดงักล่าวย่อมส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของ
ตนเอง และทาํให้นกัเรียนเกิดความเชือมนัในตนเอง ทาํให้ผูเ้รียนเป็นคนทีมีบุคลิกภาพทีดีต่อไป  
ในอนาคต 

 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะนาํวิธีจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ 
ซึงเป็นกระบวนการทีเน้นให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างทวัถึง  นอกจากนี
กิจกรรมดงักล่าวยงัมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูห้าคาํตอบดว้ยตนเอง กล่าวคือ เป็นกระบวนการทีส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ และฝึกฝนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม ให้ผูเ้รียน   
คิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็น มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนพร้อมกบัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
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ไดแ้สดงออกมากขึน ซึงเป็นกระบวนการจดักิจกรรมเพือพฒันาและส่งเสริมพฒันาทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของผูเ้รียนไปพร้อม ๆ กบัการทีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข  ผูว้ิจยั
จึงนาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน  การรําวงมาตรฐานเป็นการพฒันา
ทกัษะการรํา ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)   ทงันีเพือ
ฝึกทกัษะการปฏิบติังานเป็นกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึงกนัและกนั เพือช่วยในการพฒันาตนเองและ
พฒันาผลการเรียนรู้ให้ดีขึน  บรรลุตามวตัถุประสงค ์รวมทงัพฒันาผูเ้รียนให้มีความมนัใจ กลา้คิด 
กลา้แสดงออกมากยงิขึน 
 

กรอบแนวคิดทใีช้ในการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษา แนวคิด งานวจิยั และวรรณกรรมต่างๆ เพือเป็นแนวทางในการใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ดงันี 

 กลุ่มสัมพนัธ์หรือกิจกรรมการกลุ่มสัมพนัธ์เป็นศพัท์ทีใช้ในความหมาย ซึงตรงกับ
ภาษาองักฤษวา่   Group Process, Group Dynamic   ซึงในภาษาไทยใชชื้อต่าง ๆ ไดแ้ก่ พลงักลุ่ม 
พลวตัรกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม หรือ กลุ่มสัมพนัธ์  ซึง กรมวิชาการ (2541 : 14) ให้ความหมายของ
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์วา่ เป็นกระบวนการทีช่วยให้นกัเรียนไดมี้การพฒันาการในดา้นทศันคติ 
ค่านิยม และพฤติกรรมทีบกพร่อง และเป็นปัญหาสมควรแกไ้ข เป็นวิธีการเปิดโอกาสให้นกัเรียน
เข้าใจความต้องการของตนเองและผูอื้น จากการสัมผสัด้วยการปฏิบัติ จึงเกิดการค้นพบสิงที
ตอ้งการควรเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซึงทาํใหเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกนักบัผูอื้นดว้ย
สองคลอ้งกบั ปราณี  สละชีพ (2541 : 4)  กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ หมายถึง การสอนโดยการจดั
กิจกรรมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสมาชิกคน
อืนในกลุ่มโดยมีการแบ่งกลุ่มและให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทีดีขึน ดงัเช่น เกม 
บทบาทสมมติ สถานการณ์จาํลอง กรณีตวัอยา่งละคร (ทิศนา  แขมณี 2536 : 27-28)  
 นอกจากนีผูว้ิจยัได้คน้ควา้แนวคิดของการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ จากวรรณกรรม  
ต่าง ๆ พบว่า ทศวร  มณีศรีขาํ (2539 : 97-98)  กล่าวถึง  การสอนตามหลกัการกลุ่มสัมพนัธ์โดย   
ส่วนใหญ่มกัประกอบไปด้วยขนัตอนในการสอนดงันี คือ  ขนันาํคือ การปูพืนฐานผูเ้รียน ให้มี   
ความพร้อมในการเรียนหรือการสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมและเอือต่อการเรียนรู้ทีจะตามมา      
ขนักิจกรรมคือ เป็นการใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัตามภารกิจทีเตรียมไวเ้พือให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์
ตรงสามารถนาํมาอภิปรายและวเิคราะห์ไดห้ลงัจากปฏิบติักิจกรรมสินสุดลง ขนัอภิปรายคือ การให้
ผูเ้รียนมีโอกาส ไดแ้สดงความรู้สึกความคิดเห็นหลงัจากทีไดท้าํกิจกรรมเสร็จสินไปแลว้ ในขนันีครู
จะตอ้งเป็นผูน้าํทางช่วยให้ผูเ้รียนวิเคราะห์พฤติกรรมต่าง ๆ และอภิปรายร่วมกนัจนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายทีตงัไว ้ขนัสรุปและประยุกต์ใช้ หลงัจากทีผูเ้รียนไดร่้วมกนัอภิปรายจนเกิดความ
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เขา้ใจตามทีตอ้งการแลว้ ครูผูส้อนจะตอ้งช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดต่อไปถึงการนาํเอาการเรียนรู้ที
ได้รับไปใช้ในชีวิตจริง หลงัจากนนัครูผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งช่วยกนัสรุปถึงการเรียนรู้ทงัหมดที
เกิดขึนโดยหลงัจากเสร็จสินการสอนแลว้ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งประเมินผลดูวา่ ผูเ้รียนไดบ้รรลุตาม
จุดมุ่งหมายทีตงัไวห้รือไม่ 
 นอกจากนี ทิศนา  แขมมณี (2545 : 146-147) กล่าวถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
สามารถใชก้ระบวนการเป็นขนัตอนดงันี ขนันาํ คือ การเตรียมความพร้อมในการเรียนให้แก่ผูเ้รียน 
เช่น การทบทวนความรู้เดิม การสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมและเอือต่อการเรียนรู้ทีจะตามมา     
ขนักิจกรรม คือ การให้ผูเ้รียนลงมือทาํกิจกรรมทีเตรียมไวเ้พือให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ
ในการเรียนของตน และเพือให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ทีจะสามารถนาํมาวิเคราะห์อภิปรายให้เกิด
การเรียนรู้ทีชดัเจนขึนไดภ้ายหลงั ขนัอภิปราย คือ การให้ผูเ้รียนมีโอกาสแลกเปลียนประสบการณ์ 
ความคิด ความรู้สึก และการเรียนรู้ทีเกิดขึน ขนัสรุปและการนาํไปใชเ้ป็นขนัของการรวบรวมความ
คิดเห็นและขอ้มูลต่าง ๆ จากขนักิจกรรมและอภิปรายมาประสานกนัจนไดข้อ้สรุปทีชดัเจน รวมทงั
การกระตุน้ให้ผูเ้รียนนาํเอาการเรียนรู้ทีไดรั้บไปปฏิบติัหรือใช้จริงในชีวิตประจาํวนัและหลงัจาก
เสร็จสินการสอนแลว้ ครูจาํเป็นจะตอ้งประเมินผลดูว่าผูเ้รียนไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายทีตงัไวห้รือไม่  
การวดัผลจะตอ้งวดัใหต้รงตามจุดมุ่งหมาย 

 ผลการวิจยัของผูว้ิจยัหลาย ๆ ท่านทีเกียวกบัการใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ แสดงให้เห็น
วา่การใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์สามารถส่งเสริมเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความสามารถตาม
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและตามความตอ้งการของผูเ้รียน  องัศุธร  ถินหลวง (2542 : 35) ไดท้าํ
การวิจัยเรือง ผลของการใช้กลุ่มสัมพนัธ์เพือพฒันาพฤติกรรมกล้าแสดงออกในชันเรียนของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3   โรงเรียนวดัภาษี   กรุงเทพมหานคร   มีลาํดบัขนัตอนการสอนดงันี   
1) ขนันาํ   2) ขนักิจกรรม  3) ขนัอภิปราย  และ 4) ขนัสรุปและประยุกตใ์ช ้ และใชกิ้จกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์ประเภทการแสดงท่าทางด้วยบทบาทสมมติ เกม การแข่งขนั และกลุ่มย่อย ผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนทีได้รับการฝึกกลุ่มสัมพนัธ์ มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกในชันเรียนดีขึนอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 เช่นเดียวกบั สุพฎัรา  อน้ลาํพูล (2544 : 14) ไดศึ้กษาเรืองการใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพือพฒันาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนกัเรียนระดบั ปวช. 2 วิทยาลยัอาชีวศึกษา
นครปฐม ไดเ้สนอขนัตอนการสอน  โดยการใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ ดงันี   1) ขนันาํ   2) ขนั
กิจกรรม 3) ขนัอภิปราย  4) ขนัสรุป และ 5) ขนัประเมินผล และใชกิ้จกรรมกระบวนการกลุ่ม
สัมพนัธ์ประเภทการอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาํลอง เกม และการศึกษา  
เฉพาะกรณี ผลการวจิยัพบวา่หลงัการใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ นกัเรียนมีระดบัเหตุผลเชิงจริยธรรม
ดา้นความมีระเบียบวินยั ความซือสัตย ์และความรับผิดชอบสูงขึน พงษศ์านติ เยน็อ่อน (2545 : 8) 
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ศึกษาเรืองการสอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์เพือพฒันาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 4 ไดเ้สนอขนัตอนการสอนโดยการใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ไวด้งันี 1) ขนันาํ 
2) ขนักิจกรรม 3) ขนัอภิปราย 4) ขนัสรุปและประยุกตใ์ช ้และ 5) ขนัประเมินผล และใชกิ้จกรรม
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ประเภท เกม บทบาทสมมติ กรณีตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่มและสถานการณ์
จาํลอง ผลการวิจยัพบว่าหลงัการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์นักเรียนมีพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมสูงกวา่ก่อนการสอนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  จากงานวิจยัดงักล่าวแสดงให้
เห็นว่าการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ สามารถพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผูเ้รียน และคุณลกัษณะทีพึงประสงคไ์ด ้ รวมทงัสามารถพฒันาทกัษะในการปฏิบติัต่าง ๆไดดี้  
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะการพฒันาความสามารถในการปฏิบัติเพลงรําวงมาตรฐาน โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  และจากการศึกษาแนวคิดหลกัการ
และงานวิจยัเกียวกบักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  ผูว้ิจยัได้นาํมากาํหนดเป็นขนัตอนการจดักิจกรรม
ทงัหมด  5 ขนัตอน ดงันี 

 . ขนันาํ   เป็นขนันาํสู่กิจกรรม โดยการพูดคุยอธิบายรายละเอียดทีเกียวกบักิจกรรม 
และเป็นการสร้างบรรยากาศทีดีในการเรียนรู้     
 2.  ขนักิจกรรม   เป็นขนัทีผูเ้รียนลงมือปฏิบติัตามกิจกรรมนนัจะประกอบดว้ย การใช้
เกมแสดงบทบาทสมมติ  และใชเ้พลงแสดงท่าทางรําวงมาตรฐาน   
 3.  ขนัอภิปราย   เป็นขนัทีผูเ้รียนมีโอกาสแลกเปลียนประสบการณ์ ไดแ้สดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นหลงัจากทีไดท้าํกิจกรรมเสร็จสินลง      
 4.   ขนัสรุปและประยุกต์ใช ้ เป็นขนัของการรวบรวมความคิดเห็น  และขอ้มูลต่าง ๆ 
จากขนักิจกรรม และอภิปรายจนไดข้อ้สรุปทีชดัเจน รวมทงักระตุน้ให้ผูเ้รียนนาํเอาการเรียนรู้ทีได้
ปฏิบติันาํไปพฒันาตนเอง หรือนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั      

 . ขนัประเมินผลการปฏิบติั  เป็นขนัตอนการให้คะแนนแต่ละกลุ่มและมอบรางวลั
สาํหรับกลุ่มทียอดเยยีมทีสุด  

 จากการศึกษาแนวคิดและหลักการเกียวกบัการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ เพือพฒันา
ความสามารถในการรําวงมาตรฐาน ดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยักาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดัง
แผนภูมิที 1    
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 ผลการเรียนรู้เรืองการรําวง 

มาตรฐาน 

1. ขนันาํ  ความสามารถ 
2. ขนักิจกรรม  ในการปฏิบติัรําวงมาตรฐาน 
3. ขนัอภิปราย  ความคิดเห็นของนกัเรียน 
4. ขนัสรุปและประยกุตใ์ช ้   ทีมีต่อการใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
5. ขนัประเมินผลการปฏิบติั                  

 
แผนภูมิที 1   กรอบแนวคิดของการวจิยั  

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  เรืองการการรําวง
มาตรฐานก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 2.  เพือศึกษาความสามารถในการปฏิบติัรําวงมาตรฐาน ของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  
 3.  เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์เพือพฒันาทกัษะการรําวงมาตรฐาน 
 

คําถามของการวจัิย 
 1.  ผลการเรียนรู้ เรืองการรําวงมาตรฐานก่อนและหลงั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษา  
ปีที 5 การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์แตกต่างกนัหรือไม่ 
 2.  นกัเรียนมีความสามารถในการปฏิบติัรําวงมาตรฐานดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัใด 

 3. นกัเรียนมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพือ
พฒันาทกัษะการรําวงมาตรฐานอยูใ่นระดบัใด 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 มีผลการเรียนรู้ เรืองการรําวงมาตรฐานก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์แตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

   1.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียน
เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) จงัหวดัราชบุรี ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2552  จาํนวน  ห้องเรียน 
จาํนวนนกัเรียน  คน  
  1.2  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5/3  จาํนวน 22 คน ทีกาํลงั
ศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาล 3  (เทศบาลสงเคราะห์) จงัหวดัราชบุรี  

โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 2.  ตวัแปรทีศึกษา 
  2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

  2.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลการเรียนรู้ เรืองการรําวงมาตรฐาน ความสามารถใน   
การรําวงมาตรฐานและความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 3.  เนือหา ไดแ้ก่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  5 

  สาระที 3 นาฏศิลป์   มาตรฐาน ศ 3.1 ขอ้ที 6 ชนัประถมศึกษาปีที  คือ นาํความรู้  
ความเข้าใจจากประสบการณ์การฝึกฝนด้านละครสร้างสรรค์และนาฏศิลป์มาเชือมโยงกับ
ชีวิตประจาํวนั เรืองการปฏิบติักิจกรรมนาฏศิลป์ในโอกาสต่าง ๆ ด้วยการประดิษฐ์ท่าทางด้วย
ตนเองอยา่งสร้างสรรค ์  

 4.  ระยะเวลาการทดลอง 12 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ชวัโมง  รวม 12 ชวัโมง ในภาคเรียนที 1   
ปีการศึกษา 2552 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพือให้เขา้ใจความหมายเฉพาะของคาํทีใช้ในการวิจยัครังนีให้ตรงกนั ผูว้ิจยัไดนิ้ยาม
ความหมายของคาํต่าง ๆ ต่อไปนีไวด้งันี 

 1.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ทีจดัให้แก่ผูเ้รียนได้ร่วมกนัเรียนรู้ ปฏิบติัและแลกเปลียนความคิดเห็น ประกอบด้วย
กิจกรรม เกม บทบาทสมมติ เพลงรําวงมาตรฐาน โดยมีขนัตอนสําหรับใชใ้นการจดักิจกรรม  5  ขนั
ดงันี  1) ขนันาํ 2) ขนักิจกรรม 3) ขนัอภิปราย 4) ขนัสรุปและประยุกตใ์ช ้  และ 5)  ขนัประเมินผล
การปฏิบติั  
 2.   ผลการเรียนรู้ เรือง รําวงมาตรฐาน  หมายถึง คะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ
เกียวกบัเรือง รําวงมาตรฐาน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  
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.   ความสามารถในการปฏิบัติ รําวงมาตรฐาน  หมายถึง ความสามารถในการรําวง
มาตรฐานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ในดา้น  1) เคลือนไหวสัมพนัธ์กบับทเพลงและจงัหวะของดนตรี  
2) ลีลาและความสวยงามของท่าทางนาฏศิลป์ไทย  3) ความพร้อมเพรียง   4) ความกลา้แสดงออก  
โดยใชแ้บบประเมินความสามารถทีผูว้จิยัสร้างขึน   
 4.   ความคิดเห็น  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 ทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ซึงไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นทีผูว้ิจยัสร้างขึน 
ดา้นบรรยากาศในการเรียนและการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 5.   รําวงมาตรฐาน  หมายถึง  การละเล่นอย่างหนึงของชาวบา้นทีเล่นกนัเพือความ
สนุกสนาน และความสามคัคีกนั นิยมเล่นกนั ในระหวา่ง พ.ศ. -  รําวงนนัแต่เดิมเรียกว่า  
รําโทน 
 6.  นักเรียน  หมายถึง ผูที้กาํลงัศึกษาในระดบัชนัประถมศึกษา ปีที 5 โรงเรียนเทศบาล 
3 (เทศบาลสงเคราะห์) จงัหวดัราชบุรี  ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2552 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที  2 
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง  
 

 ในการพฒันาความสามารถในการรําวงมาตรฐาน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5   ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง
ดงันี  

 

  1. หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

 2    แนวทางการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระที  นาฏศิลป์ เรืองรําวง
มาตรฐาน 

 3.   หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)  

 4.   การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 5.   งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  
   

หลกัสูตรการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2544 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 

หลกัการ  
 เพือให้การจัดการศึกษาขันพืนฐานเป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศจึงกาํหนดหลกัการของหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน ไวด้งันี  

 1.  เป็นการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเนน้ความเป็นไทยควบคู่กบัความ
เป็นสากล  

 2.  เป็นการศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนจะไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาคและ
เท่าเทียมกนั โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
 3.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาและเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต โดยถือวา่
ผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด สามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ  

 4.  เป็นหลกัสูตรทีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทงัดา้นสาระ เวลา และการจดัการเรียนรู้  

 5.  เป็นหลกัสูตรทีจดัการศึกษาไดทุ้กรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  

 

14 
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จุดหมาย  
 หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ เป็นคนดี         

มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนด
จุดหมายซึงถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงัต่อไปนี  

 1.  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัในตนเอง ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาทีตนนบัถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ 

 2.  มีความคิดสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการคน้ควา้ 
 3.  มีความรู้อนัเป็นสากล รู้เท่าทนัการเปลียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการ มีทกัษะ และศกัยภาพในการจดัการ การสือสารและการใชเ้ทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 

วธีิการทาํงานไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  

 4.  เขา้ใจในประวติัศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมนั
ในวถีิชีวติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

 5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภ์าษาไทย ศิลปวฒันธรรม ประเพณี  กีฬา ภูมิปัญญาไทย  

ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาสิงแวดลอ้ม  

 6.  รักประเทศชาติและทอ้งถิน มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม  
 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ความสําคัญ  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้ การส่งเสริมให้มีความคิด
ริเริม สร้างสรรค์ มีจิตนาการทางศิลปะ ชืนชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึงมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตมนุษย์ ดงันันกิจกรรมศิลปะสามารถจาํไปใช้ในการพฒันาผูเ้รียนโดยตรงทงัด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนนาํไปสู่การพฒันาสิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีความเชือมนัในตนเอง และแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ พฒันากระบวนการรับรู้ทางศิลปะ 

การเห็นภาพรวม การสังเกตรายละเอียด สามารถคน้พบศกัยภาพของตนเอง อนัเป็นพืนฐานใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้ ดว้ยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั สามารถทาํงาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข  
 

 วสัิยทัศน์  
 การเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความรู้  ความเขา้ใจ การคิดทีจะเป็นเหตุเป็นผล
ถึงวิธีการทางศิลปะความเป็นมาของรูปแบบ ภูมิปัญญาทอ้งถิน และรากฐานทางวฒันธรรม คน้หา
วา่ผลงานศิลปะสือความหมายกบัตนเอง คน้หาศกัยภาพ ความสนใจส่วนตวั ฝึกการรับรู้ การสังเกต
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ทีละเอียดอ่อนอันนําไปสู่ความรัก เห็นคุณค่าและเกิดความซาบซึงในคุณค่าของศิลปะและ             
สิงรอบตวั พฒันาเจตคติ สมาธิ รสนิยมส่วนตวั มีทกัษะ กระบวนการ วิธีการแสดงออก การคิด
สร้างสรรค์ สร้างเสริมให้ผูเ้รียนตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรมในสังคม  ในบริบทของ           
การสะทอ้นวฒันธรรมทงัของตนเอง และวฒันธรรมอืน พิจารณาวา่ผูค้นในวฒันธรรมของตนมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่องานศิลปะ ช่วยให้มีมุมมองและเขา้ใจโลกทศัน์กวา้งไกล ช่วยเสริมความรู้ 

ความเขา้ใจมโนทศัน์ดา้นอืน ๆ  สะทอ้นให้เห็นมุมมองของชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกครอง และความเชือความศรัทธาทางศาสนา ดว้ยลกัษณะธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ศิลปะการเรียนรู้เทคนิค วิธีการทาํงาน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างอิสระ ทาํให้
ผูเ้รียนไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนใหคิ้ดริเริมสร้างสรรค ์ดดัแปลง จินตนาการ มีสุนทรียภาพ และ
เห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทยและสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเสริมสร้างให้ชีวิตมนุษย์
เปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน ช่วยใหมี้จิตใจงดงาม มีสมาธิสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสมดุล 

อนัเป็นรากฐานของการพฒันาชีวิตของมนุษยโ์ดยส่วนตน และส่งผลต่อการยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของสังคมโดยรวม  
 

 คุณภาพของผู้เรียน  
 เมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแลว้ ผูเ้รียนจะมีจิตใจงดงาม 

มีสุนทรียภาพ รักความสวยงาม ความเป็นระเบียบ รับรู้อยา่งพินิจพิเคราะห์ เห็นคุณค่าความสําคญั
ของศิลปะ ธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม ตลอดจนศิลปวฒันธรรมอนัเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนใน
ชาติ สามารถคน้พบศกัยภาพความสนใจของตนเอง อนัเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพทางศิลปะ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีสมาธิในการทาํงาน มีระเบียบวินยัความ
รับผดิชอบ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  

 สาระศิลปะ  แบ่งออกเป็น 3 สาระยอ่ย  ดงันี 
 สาระที 1 : ทศันศิลป์  

 สาระที 2 : ดนตรี  

 สาระที 3 : นาฏศิลป์  
 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขนัพืนฐาน  

 สาระท ี1 : ทศันศิลป์  
 มาตรฐาน ศ 1.1 : สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ ์ วิจารณ์คุณค่างามทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้ ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ       

ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 17 

มาตรฐาน ศ 1.2 : เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม 

เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย และสากล  

 สาระท ี2 : ดนตรี  
 มาตรฐาน ศ 2.1 : เขา้ใจ และแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์ วิเคราะห์ วิพากษ ์
วิจารณ์  คุณค่า ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนั    

 มาตรฐาน ศ 2.2 : เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์  และวฒันธรรม 

เห็นคุณค่าของดนตรีทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย และสากล  

 สาระท ี3 : นาฏศิลป์  
 มาตรฐาน ศ 3.1 : เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษ ์
วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนั  

 มาตรฐาน ศ 3.2 : เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม 

เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ทีเป็น มรดก ทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

แนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระ 3 นาฏศิลป์ เรืองรําวงมาตรฐาน 
 

ความสําคัญ  
 เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นการส่งเสริม ให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์               
มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพ สามารถนาํกิจกรรมไปใช้ในการพฒันาตนเองในทุกทาง ทงัร่างกาย 

อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนนาํไปสู่การพฒันาสิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ความเชือมนัในตนเองและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ สามารถคน้พบศกัยภาพของตนเอง อนัเป็น
พืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้ดว้ยการมีความรับผดิชอบ มีระเบียบวินยั มีคุณธรรม 

และจริยธรรม สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  

 

วสัิยทัศน์ 
 การเรียนรู้ “นาฏศิลป์” มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความเป็นมาภูมิ
ปัญญาและรากฐานทางวฒันธรรมของ “นาฏศิลป์” เห็นคุณค่าและเกิดความซาบซึงในกระบวนการ
แสดงออกอย่างมีระบบ มีขนัตอน คน้หาศกัยภาพของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้
ทางดา้น “นาฏศิลป์” จะช่วยใหผู้เ้รียนมีสุนทรียภาพ  และเห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงทงัของไทย
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และสากล นอกจากนนั ยงัจะช่วยใหมี้จิตใจทีงดงาม มีสมาธิต่อการเรียนรู้และการปฏิบติังานทงัวิชา 
“นาฏศิลป์” และสาระวชิาอืน เป็นการช่วยพฒันาบุคคล และส่งผลต่อการพฒันาส่วนรวม 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
 เมือจบการศึกษาขนัพืนฐานในสาระ 3 “นาฏศิลป์” แลว้ คาดหวงัวา่ผูเ้รียนจะมีจิตใจทีดี
งาม มีสุนทรียภาพ เป็นผูน้าํผูต้ามทีดี  มีความรู้ทางดา้นการแสดงสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์กิจกรรม
ทางดา้นนาฏศิลป์ไดอ้ยา่งมีเหตุผล  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์  พาให้วิชาทางดา้น  “นาฏศิลป์”    
กา้วไกล เชือมนัในตนเอง กลา้แสดงออก และมีความชืนชมต่อภูมิปัญญาดา้น  “นาฏศิลป์”  
 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์  
 1.  มาตรฐานการเรียนรู้แกนรวม  

  1.1  มาตรฐานดา้นความรู้  

   มาตรฐานที 1  มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับประวติัความเป็นมา และ
องคป์ระกอบของนาฏศิลป์  

   มาตรฐานที 2 มีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการ วิธีการปฏิบติัและวิธี
จดัการแสดง  

  1.2  มาตรฐานดา้นทกัษะ / กระบวนการ  

   มาตรฐานที 3  สามารถปฏิบติัตามหลกัการ วธีิการปฏิบติั และวธีิจดัการแสดง 

   มาตรฐานที 4  สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ ทีสือถึงความคิด
จินตนาการและประสบการณ์  

   มาตรฐานที 5 สามารถใชข้อ้มูลข่าวสาร เทคโนโลย ีและกระบวนการจดัการใน
การสร้างสรรคง์านทางในการสร้างสรรค ์ผลงานทาง นาฏศิลป์  

    1.3  มาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  

   มาตรฐานที 6 รักการแสดงออกทางนาฏศิลป์  

   มาตรฐานที 7  มีลักษณะนิสัย และจิตสํานึกทีดีงามในการแสดงออกทาง
นาฏศิลป์  

   มาตรฐานที 8  ภูมิใจเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  และ
ภูมิปัญญา  
 2.  มาตรฐานการเรียนรู้แกนเลือก 

  2.1  มาตรฐานดา้นความรู้  

   มาตรฐานที 1 มีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัทฤษฎีนาฏศิลป์  
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  2.2  มาตรฐานดา้นทกัษะ/กระบวนการ  

   มาตรฐานที 2 สามารถปฏิบติันาฏศิลป์ไทย  

   มาตรฐานที 3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานดา้นนาฏศิลป์ ทีสือถึงความคิด
จินตนาการ และประสบการณ์  

   มาตรฐานที 4 สามารถใชข้อ้มูลข่าวสาร เทคโนโลย ีและกระบวนการจดัการใน
การสร้างสรรค ์ผลงานทางนาฏศิลป์  

   2.3  มาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  

   มาตรฐานที 5  รักการแสดงออกทางนาฏศิลป์  

   มาตรฐานที 6  มีลักษณะนิสัยและจิตสํานึกทีดีงามในการแสดงออกทาง
นาฏศิลป์  

   มาตรฐานที 7 ภูมิใจเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ทีเป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญา  
 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 มุ่งส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียนเป็นผูแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  โดยให้รู้จกัแสวงหา
ความรู้ และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด เพือให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้
อยา่งเพียงพอ หลากหลายทงัในและนอกห้องเรียน รวมทงันอกสถานศึกษาดว้ย เช่น ในชุมชน    
ใกล ้ๆ บริเวณสถานศึกษา ตลาด วดั หรือสถานทีสําคญั ๆ ในแต่ละชุมชน มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียน    
ทุกคนไดเ้รียนรู้และสามารถคิดสร้างสรรค ์วเิคราะห์วจิารณ์ และแกปั้ญหาได ้ 
 

 กระบวนการเรียนรู้  
 การจดัการเรียนรู้ ตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย ตงัแต่ผูเ้รียน ผูส้อน 

ผูป้กครอง ชุมชน ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ให้ครบถว้นด้วยสมอง กาย ใจ และเรียนรู้ดว้ยตนเอง            
อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต ด้วยการจดัการเรียนรู้ให้ขวนขวายหาความรู้  เพิมความรับผิดชอบ           

กลา้แสดงออก และเน้นการทาํงานเป็นกลุ่ม ผูเ้รียนใช้กระบวนการคิดสร้างแบบการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ดงันนั กลุ่มศิลปะสาระนาฏศิลป์จึงเพมิประสบการณ์การทาํงานจริง ตามสถานการณ์ให้มาก
ยงิขึนไปตามช่วงชนั ในการจดัการเรียนรู้ควรเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั พฒันาความฉลาดทางสติปัญญา
และอารมณ์ ใหเ้ห็นคุณค่าของตนเองเพือการแสดงออกอยา่งอิสระ เพิมการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั
ไดจ้ริง เพิมโครงงานตามศกัยภาพ เพือให้ผูเ้รียน มีความสุข มีเสรีภาพในการเรียน และแสวงหา
ความรู้ไดต้ามตอ้งการ  
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 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  
 1.  การเรียนรู้แบบพฒันาความสามารถในกระบวนการคิดของผูเ้รียน 

  เป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทีผูเ้รียนตอ้งมีการใช้ขอ้มูลทางนาฏศิลป์กบักระบวน  
การคิดของตนเอง และการเรียนรู้จะเกิดขึนได ้ ดว้ยการตดัสินใจ การคน้ควา้ การประเมินตนเอง 

การวางแผนปฏิบติังาน ลงมือปฏิบติังาน ตรวจสอบและปรับปรุงผลงานอยูเ่สมอ  

  คิดริเริมสร้างสรรค ์ (Creative Thinking) ดว้ยการสร้างแนวความคิดใหม่/แสวงหา
ความรู้เพือพิจารณาทางเลือกอย่างหลากหลาย/ประยุกต์ใช้วิชาการทีมีในระดบัชนั ตงัขอ้ตกลง
ร่วมกนั   

  คิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ดว้ยกระบวนการตรวจสอบอยา่งชดัเจน/มีเหตุผล 

ตงัสมมติฐานในการวเิคราะห์ ประเมิน/สังเคราะห์  

  คิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking) รู้จกัคิดดว้ยการตงัคาํถาม ถามตนเอง หรือ
เชือมโยงความคิดก่อนหน้า ความคาดหวงั และประสบการณ์ปัจจุบนัเขา้ดว้ยกนั เพือพิจารณา
ทางเลือกทีเหมาะสม  

 2.  การเรียนรู้แบบการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)   

  เป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบติัเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยการปฏิบติัทดลอง  

สัมผสัจริงดว้ยตนเอง สรุปดว้ยตนเองเป็นประสบการณ์ตรง เช่น การไดแ้สดงออกทางดา้นนาฏศิลป์ 

และการละครดว้ยตนเอง หรืออืน ๆ ทีเป็นผลจากการปฏิบติัจริง  

 3.  การเรียนรู้แบบการประเมินตนเอง (Self Assessment)   

      เป็นการเรียนรู้ ทีมีการลาํดบัขนัตอนไวช้ดัเจน โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดป้ระเมิน
ตนเองหรือประเมินเพือนในชนัเรียนอยา่งมีเหตุผล ไดแ้ก่ การแสดงความสามารถในดา้นต่าง ๆ ใน
ชนัเรียน ฯลฯ  

 4.  การเรียนรู้แบบเรียนรู้ดว้ยการแกปั้ญหา (Problem-based Learning)   

      เป็นการเรียนรู้ทีเน้นให้ผูเ้รียนได้ศึกษาเอง  หาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตงัแต่      
การกาํหนดปัญหาและค้นหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีและขนัตอนทีเหมาะสมกับผูเ้รียน เช่น          

การแสดงละครสร้างสรรค ์การเขียนบท การกาํกบั ฯลฯ  

 5.  การเรียนรู้แบบเชือมโยงบูรณาการความรู้สหสาขา (Multidisciplinary Approach) 

      เป็นการเรียนรู้ทีสามารถบูรณาการ การเชือมโยงความรู้และกระบวนการทงัในกลุ่ม
สาระและระหวา่งกลุ่มสาระ  เช่น บูรณาการกบักลุ่มวชิาภาษาไทย ภาษาองักฤษ และสังคม ฯลฯ  
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การวดัและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 49-61)  
 หลกัการของหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน เน้นกระบวนการเรียนทียึดผูเ้รียนเป็น
สาํคญัโดยใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง มีการติดตามประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชนั ซึงให้เป็นเป้าหมายของการพฒันาผูเ้รียน ทงัครอบคลุม
ทงัดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ/กระบวนการ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ให้ผูเ้รียนมี      
ส่วนร่วมในการประเมินการเรียนของตนได้ และใช้วิธีการประเมินจากสภาพจริง  ด้วยวิธีการ
ประเมินผลทีหลากหลาย  มีการบนัทึกผลการประเมินอย่างเป็นระบบ เพือใช้เป็นขอ้มูลใน             
การพฒันาผูเ้รียนศิลปะอยา่งต่อเนือง  

 ในการวดัและผลประเมินผลการเรียนการสอนศิลปะตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน 

จึงจาํเป็นทีผูส้อนจะตอ้งวดัผลและประเมินผลให้ครอบคลุมทงั 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ/

กระบวนการ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  
 

 เครืองมือและประเมินผล  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีขอบข่ายครอบคลุม 3 สาระ ทศันศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์  ซึงในภาพรวมจะมุ่งพฒันานกัเรียนให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีสุนทรีย ์ สามารถ
แสดงออกทางดา้นทศันศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์อยา่งเป็นสุข และพฒันานกัเรียนให้มีความคิด
สร้างสรรค์ การวดัและประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงมีเครืองมือทีหลากหลาย
สามารถแบ่งออกเป็นเครืองมือตามลกัษณะการวดัไดด้งันี  

 1.  เครืองมือวดัดา้นความรู้ความเขา้ใจ  

  การวดัและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในดา้นความรู้ความเขา้ใจวิธีการ
หลกัทีใชก้นัอยูท่วัไป ไดแ้ก่ วิธีการทดสอบ ซึงอาจใชว้ิธีการเขียนตอบหรือสอบปากเปล่า จะเป็น
การประเมินพฤติกรรมนกัเรียนระดบัความเขา้ใจ ตวัอยา่งเช่น  

    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม  

    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม  

    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม  

  พฤติกรรมดา้นความเขา้ใจนี ผูเ้รียนอาจแสดงออกโดยพูด การเขียน อธิบายสิงที
เขา้ใจเพือสือสารต่อผูอื้น การประเมินอาจใชเ้ครืองมือดงันี  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 22 

  1.1  แบบทดสอบปากเปล่า  
   เป็นวิธีการวดัความรู้ ความเข้าใจ โดยครูตงัคาํถามแล้วให้นักเรียนตอบ        
ปากเปล่า ซึงสะดวกไม่ตอ้งใช้วสัดุอุปกรณ์มากและประหยดั เหมาะสําหรับนักเรียนทียงัไม่มี
ความสามารถทางการเรียน 

  1.2 แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  

   แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ เป็นแบบทดสอบทีครูส่วนใหญ่ใช้ในโรงเรียน    
ซึงวดัความสามารถดา้นพุทธิพิสัยของนกัเรียนระดบัความเขา้ใจ  ซึงครูอาจสร้างแบบทดสอบแบบ
อิงเกณฑช์นิดแบบทดสอบอิงมวลประสบการณ์ (Domain Referenced Test)  

 2.  เครืองมือวดัดา้นการปฏิบติังาน  

  การวดัดา้นการปฏิบติังานหรือด้านทกัษะพิสัย จะเป็นพฤติกรรมทีแสดงออกถึง
ดา้นการปฏิบติังานของผูเ้รียน วิธีหลกัทีใช้คือ การสังเกต และการตรวจผลงาน  โดยอาจใช้
เครืองมือวดัทีหลากหลาย ซึงจะทาํให้ผูส้อนทราบถึงคุณภาพของการปฏิบติังานและคุณภาพของ
ผลงานทีเกิดจากการปฏิบติังาน อาจมีกระบวนการประเมินดงันี  

  2.1 การทดสอบภาคปฏิบติัชนิดใช้ตวัแทนกลุ่มงาน   (Work Sample Test)          
การทดสอบภาคปฏิบัติชนิดตัวแทนกลุ่มงาน เป็นการคัดเลือกงานให้นักเรียนทาํงานทีใช้
ความสามารถหลาย ๆ อย่าง ฉะนนัการทดสอบชนิดนีจึงสามารถวดัความสามารถนกัเรียนได ้  
หลาย ๆ ดา้นในคราวเดียวกนั  

              2.2  การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment)  เป็นวิธีการประเมินทีใชก้นั
มากในปัจจุบนั โดยมีหลกัการสําคญั คือ ดาํเนินการเรียนการสอนและการประเมินผลใน
กระบวนการเดียวกนั การประเมินตามสภาพจริงจะใช้วิธีการทีหลากหลาย  เช่น การสังเกต           

การสัมภาษณ์ การบนัทึกจากผูที้เกียวขอ้ง การใช้ระเบียนสะสม   การทดสอบตามสภาพจริง  

(Authentic Test) และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส่วนเครืองมือทีใช้ก็มีไดห้ลาย
ชนิดขึนอยู่กบัวิธีการประเมินของครูผูส้อน ชนิดทีนิยมใช้ทวัไป ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบรายการ   
แบบจดัอนัดบั แบบมาตรการประมาณค่า แบบระเบียนสะสม และแบบรายงานประเมินตนเอง   

เป็นตน้  

  2.3 การประเมินจากผลงาน/ชินงานโดยครูผูส้อน  

   ครูผูส้อนจะทราบสิงทีตนเองสอนเพือเป็นขอ้มูลพืนฐานในการตดัสินใจว่า
ผลงานหรือชินงานทีนกัเรียนปฏิบติันนัแตกต่างจากแบบทีครูสอนมากนอ้ยเพียงใด เพือตดัสินว่า
นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคห์รือไม่ นอกจากนีครูผูส้อนยงัทราบพฒันาการของนกัเรียนรายบุคคล
ในแต่ละดา้น จึงทราบวา่นกัเรียนแต่ละคนมีความสามารถพืนฐานในระดบัใด เพือเห็นผลงานหรือ
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ชินงานนกัเรียน จึงสามารถลงขอ้สรุปว่านกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคห์รือไม่ หรืออาจประเมิน  
โดยใช้การวิเคราะห์จากแบบสอบถาม  โดยทีแบบสอบถามสามารถใช้เป็นเครืองมือช่วยใน           
การตดัสินใจวา่ นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคห์รือไม่ ตวัอยา่งเช่น  

   1. นกัเรียนไดแ้นวคิดในการสร้างผลงานนีมาจากทีใด  

   2. นกัเรียนเคยสร้างผลงานหรือแสดงผลงานเช่นนีมาหรือไม่  
   3. ถา้ให้สร้างหรือแสดงใหม่นกัเรียนคิดว่าจะสร้างผลงานหรือแสดงผลงาน
เหมือนเดิมหรือไม่ ถา้มีการเปลียนแปลงจะแกไ้ขในส่วนใด  

  2.4  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)   

   แฟ้มสะสมงาน หรือแฟ้มสะสมงานนกัเรียน (Portfolio) เป็นเครืองมือชนิด
หนึงทีมีศกัยภาพในการใหข้อ้มูลสารสนเทศในดา้นต่าง ๆ เช่น ความสามารถของผูส้ร้างแฟ้มสะสม
งานตามวตัถุประสงค์ ลกัษณะนิสัยและเอกลกัษณะเฉพาะของบุคคล สามารถประเมินไดใ้นหลาย
กลุ่มสาระในงานชินเดียว  

  2.5  การประเมินจากโครงงาน  

   โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ
สูง ทีนกัเรียนใชท้กัษะในการอ่าน การวิเคราะห์ปัญหา หาทางเลือกในการแกปั้ญหาทีหลากหลาย 

ดาํเนินการแกปั้ญหา สรุปผลการดาํเนินงาน นาํเสนอผลต่อสาธารณชนและผูที้เกียวขอ้ง การจดั   
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานจะสอดคลอ้งกบัทฤษฎีหลกัทีอยู่เบืองหลงัของหลกัสูตรการศึกษาขนั
พืนฐาน พุทธศกัราช 2544 คือ ทฤษฏีสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง สําหรับการวดัและประเมินเพือ
ตรวจผลในการสรุปผลดา้นการปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะจะทาํให้ทราบขอ้มูลสารสนเทศในดา้น
ต่าง ๆ คือ เป็นการยนืยนัวา่นกัเรียนสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง แสดงความสามารถของนกัเรียน
ดา้นการแกปั้ญหา  รวมทงัสามารถเห็นร่องรอยดา้นการคิดและการทาํงาน และสามารถออกแบบ
การนาํเสนองาน  

 3.  เครืองมือวดัดา้นจิตพิสัย  

  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีพฤติกรรมด้านจิตพิสัยอยู่เป็นจาํนวนมาก 

ตวัอยา่งเช่น ชืนชม เห็นคุณค่าของทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ เครืองมือทีใชว้ดัอาจใชด้งันี                     

            3.1 บนัทึกการสังเกต เป็นการบนัทึกสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะเขา้ร่วม
กิจกรรมตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างสมาํเสมอ ทงัในเวลาเรียนและกิจกรรมพิเศษนอก    
เวลาเรียน ผูบ้นัทึกหรือประเมินจะตอ้งบนัทึกเป็นระยะเวลายาว  

           3.2  แบบประเมินตนเอง เป็นแบบประเมินทีให้นกัเรียนประเมินตนเองซึงมีรายการ
ใหน้กัเรียนประเมิน ซึงอาจใชแ้บบสาํรวจรายการหรือมาตรประมาณค่าก็ได ้  
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           3.3  แบบประเมินค่านิยมหรือเจตคติ เป็นแบบวดัให้นกัเรียนตอบซึงมีหลายแบบ 

เช่น มาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท เพือตรวจสอบค่านิยมนกัเรียนจาํแนกค่านิยมในทางบวกและ    
ทางลง  
 

หลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) 

 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  มาตรา  27 ไดก้าํหนดให้มีการ
จดัทาํหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจ้ดัทาํหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน
พุทธศกัราช  2544  ขึน  ใชเ้ป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศทีมีจุดประเทศทีมีจุดประสงคที์จะ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตทีดี  มีขีดความสามารถในการ
แข่งขนั  โดยเฉพาะอยา่งยงิการเพิมศกัยภาพของผูเ้รียนให้สูงขึน  สามารถดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข
ได ้ บนพืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากลรวมทงัมีความสามารถในการประกอบอาชีพ  
หรือศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล  สถานศึกษาต้องนาํสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดในหลกัสูตรขนัพืนฐานไปจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา  โดยคาํนึงถึง
ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม 

 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) ได้จดัทาํหลักสูตรสถานศึกษาขึน โดยนํา
หลกัสูตรขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  2544  อนัเป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ ซึงกาํหนดเฉพาะ
มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชนั มาจดัทาํสาระรายละเอียด 
เพือเป็นกรอบในการจดัการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน และสนองความ
ตอ้งการของชุมชน ความถนดั ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียน  รวมทงัการดาํเนินการจดั
การศึกษาทีจะพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้  ทกัษะ  คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุดรวมถึงลาํดบัขนัของมวลประสบการณ์ที
ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนนาํความรู้ไปสู่การปฏิบติัได ้ประสบความสําเร็จใน
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  รู้จกัตนเอง  มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน  ชุมชน  สังคม  และโลกอย่างมีความสุข 
โดยมีรายละเอียดของหลกัสูตรสถานศึกษา  ดงันี 
 

วสัิยทัศน์  ปรัชญา  จุดเน้น  ภารกจิ  และเป้าหมาย 
 วสัิยทัศน์ 
 โรงเรียนเทศบาล   (เทศบาลสงเคราะห์) มุ่งจดัการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  มุ่งพฒันาให้เต็มตามศกัยภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคน      
เป็นคนดี มีคุณภาพ มีความปลอดภยั สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขในโรงเรียน เป็นผูที้มองกวา้ง 
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คิดไกล ใฝ่ดี ปราศจากอบายมุขและสิงเสพติด สามารถนาํเทคโนโลยี และภูมิปัญญาทอ้งถินมาเอือ
ต่อการเรียนรู้ โดยมีการบริหารจดัการด้วยการกระจายอาํนาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพือนําโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน ทงันีเพือเป็น
พืนฐานในการพฒันาสังคมและประเทศชาติในอนาคต 
 

 ปรัชญาของโรงเรียน 
 มีวนิยั   ใฝ่หาความรู้ ใจกตญั ู สู้งาน บริการสังคม 
 

 จุดเน้น 
 . นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน โดยทกัษะ     
การใชภ้าษา คิดวเิคราะห์ และใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้ 

 . นกัเรียนมีสุขภาพอนามยั มีการเจริญเติบโตตามวยั 

 . นกัเรียนมีความตระหนกั เห็นคุณค่า อนุรักษว์ฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิน และ
สิงแวดลอ้ม 

 . คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานเขา้ร่วมในการจดัทาํแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน
และดูแลตรวจสอบสมาํเสมอ 

 . ชุมชนเขา้ร่วมการสนบัสนุน ดูแลสภาพแวดลอ้มและอาคารสถานที 
 

 ภารกจิ 
 . จดัให้มีการควบคุมคุณภาพของการศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถินและมาตรฐานของชาติ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขนั
พืนฐาน 

 . จดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดนักเรียนเป็นสําคญั โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมี
ทกัษะในการใชภ้าษา การคิดวเิคราะห์ และการใชเ้ทคโนโลยี 
 . ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นคนดี มีความกตญั ู ต่อผูมี้พระคุณ มีวินัยในตนเอง  
โดยเนน้ใหน้กัเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและสาํนึกในความเป็นไทย 

 . จดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใหมี้ความปลอดภยั ร่มรืน สะอาด และสวยงาม 

 . จดักิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข 

 . ส่งเสริมการจดักิจกรรมโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถินเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 26 

 เป้าหมาย 
 . ผู้เ รียนร้อยละ  มีทักษะในการใช้ภาษา การคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้
เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ 

 . นักเรียนมีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข็งแรง มีทักษะชีวิตดี รู้จ ักป้องกันตนเอง         
ใหป้ราศจากโรคภยัไขเ้จบ็และอบายมุขสิงเสพติดทงัปวง 

 . ผู ้เ รียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ว ัฒนธรรมไทย  รู้จ ักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิงแวดลอ้ม และภูมิปัญญาทอ้งถิน 

 . คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน  ให้ความร่วมมือโดยเขา้มามีส่วนร่วมใน     
การจดัทาํแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนและช่วยกาํกบัดูแลและตรวจสอบอยา่งสมาํเสมอ 

5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยดูแลสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที
โดยทวัไป 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 .  ความมีวนิยั 

  .   การแต่งกาย 

  .   มีวนิยัในชนัเรียน 

  .   การทาํความเคารพ 

 .  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

  .   มีความสนใจเรียน 

  .   ขยนัหมนัเพียรมาเรียนสมาํเสมอ 

  .   ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

 .  ความมีคุณธรรมจริยธรรม 

  .   ซือสัตย ์

  .   ประหยดั 

  .   กตญั ู 
 .  มีความรับผดิชอบในการทาํงาน 

  .   ส่งงานตามกาํหนด 

  .   ส่งการบา้นสมาํเสมอ 

  .   ทาํความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามทีไดรั้บมอบหมาย 
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  (เทศบาลสงเคราะห์) 
 .  ระดบัช่วงชนั 

  การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานเป็นการจดัการศึกษา  ปี โดย
แบ่งเป็น  ช่วงชนั คือ 

  .  ช่วงชนัที  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที -  

  .  ช่วงชนัที  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที -  

  .  ช่วงชนัที  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที -  

  .  ช่วงชนัที  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที -  

  โรงเรียนเทศบาล    (เทศบาลสงเคราะห์)  จัดการศึกษาตงัแต่ระดับชันก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที -  และระดบัมธัยมศึกษาปีที -  และไดจ้ดัการศึกษาตามหลกัสูตร
การศึกษาขนัพืนฐาน  ช่วงชนั คือ 

  . ช่วงชนัที  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที -  
  .  ช่วงชนัที  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที -  
  .  ช่วงชนัที  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที -  

 . สาระการเรียนรู้ 

  โรงเรียนไดก้าํหนดสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ซึงประกอบดว้ยองคค์วามรู้ทกัษะ
หรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเ้รียนเป็น  กลุ่มวิชา 
คือ 

  .  ภาษาไทย 

  .  คณิตศาสตร์ 

  .  วทิยาศาสตร์ 

  .  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

  .  สุขศึกษาและพลศึกษา 
  .  ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) 
  .  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  .  ภาษาต่างประเทศ 
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ตารางที    การกาํหนดเวลาเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  ปีการศึกษา  
    

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เวลาเรียน (ชวัโมง) 

ช่วงชนัที  ช่วงชนัที  

. ภาษาไทย   

. คณิตศาสตร์   

. วิทยาศาสตร์   

. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   

. สุขศึกษาและพลศึกษา   

. ศิลปะ   

. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

. ภาษาต่างประเทศ   

. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

    - ลูกเสือ – ยวุกาชาด 

    - แนะแนว 

    - ชมรม 

 

 

 

 

 

 

รวม ,  ,  

 
ทีมา : โรงเรียนเทศบาล   (เทศบาลสงเคราะห์), หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  (เทศบาลสงเคราะห์)  
 
 
ตารางที     สัดส่วนเวลาการจดัสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

ช่วงชนั ชนั 
เวลาเรียนรวม 

ปีละ / ชวัโมง 

สาระการเรียนรู้ 

(ชวัโมง) 
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน (ชวัโมง) 

กิจกรรมเลือก 
(ชวัโมง) 

 ป. -     - 
 ป. -     - 
 ม.  -     - 
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 .  รายวชิาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  โรงเรียนเทศบาล  (เทศบาลสงเคราะห์) ได้นาํสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที
กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรขนัสูตร ขนัพืนฐาน ซึงเป็นหลกัสูตรแกนกลาง มาจดัทาํสาระการเรียนรู้    
ช่วงชัน สาระการเรียนรายปี ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัรายปี หน่วยการเรียนและคาํอธิบายรายวิชา 
เพือนาํไปสู่การจดัทาํแผนการใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนกรสอนต่อไป โดยมีรายละเอียดดงันี 

  คําอธิบายรายวชิา 
  เรียนรู้ฝึกปฏิบติัสังเกตคน้ควา้ศึกษาขอ้มูลเกียวกบัการวาดภาพธรรมชาติ คน สัตว ์
สิงของ วาดภาพทิวทศัน์ เลือกวสัดุอุปกรณ์มาใช้ในการปฏิบัติอย่างถูกวิธี วาดภาพในการจัด
องคป์ระกอบศิลป์ โดยใชรู้ปทรงรูปร่าง ภาพเหตุการณ์ในชุมชนและนาํเสนอผลงานไปประยุกตใ์ช้
ชีวิตประจาํวนั นาํเสนอผลงานตระหนกั ชืนชม คุณค่าทางศิลปะธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน เห็นคุณค่าการอนุรักษว์ฒันธรรม 

  ศึกษาฟังเพลงเครืองดนตรีจากการบรรเลงเดียว บรรเลงกลุ่ม บรรเลงเป็นวง ขบัร้อง 
และบรรเลงจากประสบการณ์และจินตนาการ โดยใชอ้งคป์ระกอบและเทคนิคเบืองตน้ทางดนตรี 
สนใจและเห็นคุณค่าดนตรีพนืบา้นทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

  ศึกษาเพือใหมี้ความรู้พืนฐานนาฏศิลป์เบืองตน้ สามารถแสดงออกตามลกัษณะและ
รูปแบบของนาฏศิลป์แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกียวกบัการแสดงออกของเพือนอยา่งมีเหตุผล
สร้างสรรค ์สามารถนาํความรู้ ดา้นนาฏศิลป์และละครสร้างสรรคม์าใชใ้นชีวิตประจาํวนั เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ของวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 . ฝึกการแสดงออกตามจินตนาการหรือเรืองแต่งหรือประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบ
ของการแสดงสดหรือละครหนา้กาก 

 . เขา้ใจพืนฐานการรํา เตน้เบืองตน้ และการแสดงออกตามลกัษณะแบบแผนของ
นาฏศิลป์เบืองตน้บนหลกัของความงาม 

 . แสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดเห็นเกียวกับการแสดงออกทางละคร
สร้างสรรคข์องผูอื้นไดอ้ยา่งจริงใจและมีเจตคติเชิงบวก 

 . ใช้ความรู้และประสบการณ์ดา้นนาฏศิลป์และละครสร้างสรรค์ในการเรียนรู้กลุ่ม
สาระอืน ๆ และชีวติประจาํวนั 

 5. นาํประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์และละครสร้างสรรค์มาทาํความเข้าใจกับ
บทบาทของมนุษยใ์นครอบครัว 
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 . พึงพอใจและยอมรับในภูมิปัญญาของการสร้างสรรคผ์ลงาน การสืบทอดนาฏศิลป์
ทีเกียวขอ้งกบัวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

การจัดหน่วยการเรียนรู้ 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ( นาฏศิลป์ )    ชนัประถมศึกษาปีที  

หน่วยการเรียนรู้       หน่วย     เวลา  ชวัโมง / ปี 

 

ตารางที   การจดัหน่วยการเรียนรู้ 

 
หน่วยการเรียนรู้ ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชัวโมง) 

 ละครสร้างสรรค์  
 ประดิษฐใ์หส้วยงาม  
 รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์  
 สุนทรียะของนาฏศิลป์  
 หลกัการและวธีิการปฏิบติันาฏศิลป์  

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์    เรือง รําวงมาตรฐาน 
 ในสมยัก่อนนนั คาํว่า “รําวงมาตรฐาน” ยงัมิไดมี้ใช้กนั มีเพียงคาํว่า “รําวง” ต่อมาเมือ
ไดมี้การกาํหนดท่ารํา บทร้องและดนตรีขึนอยา่งมีแบบแผน จึงเรียกกนัวา่ “รําวงมาตรฐาน” เพือจะ
ไดใ้ชเ้ป็นแบบอยา่งต่อไป 

 รําวงเป็นการละเล่นอย่างหนึงของชาวบา้นทีเล่นกนัเพือความสนุกสนาน และความ
สามคัคีกนั นิยมเล่นกนัในระหวา่ง พ.ศ. -  รําวงนนัแต่เดิมเรียกวา่ “รําโทน” อนัเป็นศิลปะ
ทีเกิดมาจากพืนบา้น มีเครืองดนตรีทีใชป้ระกอบการรําโทนก็คือ โทน ฉิง ฉาบ และกรับ ส่วนเพลง
ทีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย ก็คือ เพลงใกลเ้ขา้ไปอีกนิด ช่อมาลี ตามองตา ยวนยาเหล เป็นตน้ 

 ในช่วง พ.ศ.  นนัอยูร่ะหวา่งสงครามโลกครังที  พวกญีปุ่นไดเ้จรจาขอตงัฐานทพั
ในประเทศไทย เพือเป็นทางผ่านสําหรับลาํเลียงเสบียง อาวุธและกาํลังพล เพือไปต่อสู้กับฝ่าย
สัมพนัธมิตรโดยยกพลขึนทีตาํบลบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ เมือวนัที  ธนัวาคม  ประเทศ
ไทยซึงขณะนันมีจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี จาํเป็นต้องยอมให้ทหารญีปุ่น         
ตงัฐานทพั  มิฉะนันก็จะถูกฝ่ายอกัษะ ซึงมีประเทศญีปุ่นรวมอยู่ด้วยนันปราบปรามเป็นแน่ เมือ
ญีปุ่นมีฐานทพัอยู่ในไทย จึงเป็นเป้าหมายให้ฝ่ายสัมพนัธมิตรโจมตี โดยเขา้มารุกรานทางอากาศ           
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ส่งเครืองบินมาทิงระเบิดทาํลายทาํให้ชีวิตผูค้น บา้นเรือน ทรัพยสิ์นเสียหายยบัเยิน โดยเฉพาะที      
ทีอยู่ใกล้กับฐานทพัญีปุ่น ส่วนใหญ่แล้วฝ่ายพนัธมิตรจะส่งเครืองบินมารุกรานจุดยุทธศาสตร์       
ในเวลาทีเป็นคืนเดือนหงาย เพราะจะมองเห็นจุดยุทธศาสตร์ไดง่้าย ชาวไทยซึงมีทงัความหวดกลวั 
ความตึงเครียด จึงได้ชักชวนกนัเล่นเพลงพืนเมืองทีซบเซาไปนาน คือ การรําโทน ขึนมาเล่นกนั  
เพือผอ่นคลายอารมณ์ทีตึงเครียดนนัให้เพลิดเพลินสนุกสนานขึนบา้ง การเล่นรําโทนนนัใชภ้าษาที
เรียบง่าย เนือร้องเป็นเชิงเยา้แหย ่หยอกลอ้เกียวพาราสีกนัระหว่างหนุ่มสาว ทาํนองเพลง การร้อง 
ท่ารํา การแต่งกาย ก็เรียบง่าย มุ่งความสนุกสนาน พอผ่อนคลายความทุกไปไดบ้า้งเท่านัน มิได้
ประณีตแต่อย่างใด  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  เกรงว่าชาวต่างชาติทีไดพ้บเห็นจะเขา้ใจว่า ศิลปะ      
การฟ้อนรําของไทยมิได้ประณีตงดงาม มิไดแ้สดงออกว่าเป็นชาติทีมีวฒันธรรม ท่านจึงได้ให้มี  
การพฒันาการรําโทนขึนอยา่งมีแบบแผน ประณีตงดงาม ทงัท่ารํา คาํร้อง ทาํนองเพลงและเครือง
ดนตรีทีใชต้ลอดจนการแต่งกาย  (กาญจนา  อินทรสุนานนท ์2547) 
   

 ท่ารํา  
 ท่ารํานัน มีคุณครูศุภลักษณ์ ภทัรนาวิก  คุณครูมลัลี คงประภศัร์  และคุณครูละมุล        
ยมะคุปต ์ร่วมกนัประดิษฐท์่ารําขึน ทงัหมด   แม่ท่า (ทีเรียกวา่แม่ท่า เพราะเป็นชือเรียกท่ารําทีอยู่
ในรําแม่บท ซึงบรมครูไดบ้ญัญติัไวแ้ละมีทงัหมด  เพลง เรียกวา่ รําวงมาตรฐาน) 
 . เพลงงามแสงเดือน     ท่ารํา  สอดสร้อยมาลา       
 . เพลงชาวไทย  ท่ารํา ท่าชกัแป้งผดัหนา้    
 . เพลงรําซิมารํา  ท่ารํา รําส่าย      

  . เพลงคืนเดือนหงาย ท่ารํา สอดสร้อยมาลาแปลง (มิใช่แม่ท่า)  เพลงดวง 

  5. จนัทร์วนัเพญ็  ท่ารํา แขกเตา้เขา้รัง และ ท่าผาลาเพียงไหล่        

 . เพลงดอกไมข้องชาติ ท่ารํา รํายวั   

 . เพลงหญิงไทยใจงาม ท่ารํา พรหมสีหนา้ และ ท่ายงูฟ้อนหาง                           

 . เพลงดวงจนัทร์ขวญัฟ้า ท่ารํา (หญิง) ท่าชา้งประสานงา  
(ชาย)   ท่าจนัทร์ทรงกลดแปลง  (มิใช่แม่ท่า) 
 . เพลงยอดชายใจหาญ ท่ารํา (หญิง)  ท่าชะนีร่ายไม ้  

        (ชาย)    ท่าจ่อเพลิงกลัป์ 

                 . เพลงบูชานกัรบ  ท่ารํา เทียวที  (หญิง)   ท่าขดัจางนาง 

         (ชาย)     ท่าจนัทร์ทรงกลด 

        เทียวที   (หญิง)   ท่าล่อแกว้ 

               (ชาย)    ท่าขอแกว้  (มิใช่แม่ท่า) 
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 คําร้อง 
 จมืนมานิตยน์เรศ (เฉลิม  เศวตนนัท)์ หวัหนา้กองการสังคีต กรมศิลปากร ไดป้ระพนัธ์
ขึนในนามของกรมศิลปากรไวท้งัหมด  เพลง คือ 

 . งามแสงเดือน 

 . ชาวไทย 

 . รําซิมารํา 
 . คืนเดือนหงาย 

 ท่านผูห้ญิงละเอียด  พิบูลสงคราม ไดป้ระพนัธ์คาํร้องไวท้งัหมด  เพลง คือ 

 . ดวงจนัทร์วนัเพญ็ 

 . ดอกไมข้องชาติ 

 . หญิงไทยใจงาม 

 . ดวงจนัทร์ขวญัฟ้า 

 . ยอดชายใจหาญ 

 . บูชานกัรบ 
 

 ทาํนอง 
 อาจารยม์นตรี  ตราโมท ผูเ้ชียวชาญดนตรีไทย กรมศิลปากรในสมยันนั ไดแ้ต่งทาํนอง
ไวท้งัหมด  เพลง คือ 

 . งามแสงเดือน 

 . ชาวไทย 

 . รําซิมารํา 
 . คืนเดือนหงาย 

 . ดวงจนัทร์วนัเพญ็ 

 . ดอกไมข้องชาติ 

 ครูเอือ  สุนทรสนาน หวัหนา้วงดนตรีกรมประชาสัมพนัธ์  แต่งทาํนองไว ้   เพลง คือ 

 . หญิงไทยใจงาม 

 . ดวงจนัทร์ขวญัฟ้า 

 . ยอดชายใจหาญ 

 . บูชานกัรบ 
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 เครืองดนตรี 
 แต่เดิมนัน  “รําโทน” มีเครืองดนตรีประกอบ  คือ  ฉิง กรับ  ฉาบ และโทน เมือมี          
การพฒันารําโทนนีขึน จึงไดพ้ฒันาเครืองดนตรีทีใชด้ว้ย โดยใชว้งดนตรีไทยหรือใชว้งดนตรีสากล
บรรเลง 
 

 การแต่งกาย 
 มิไดก้าํหนดเฉพาะเจาะจงวา่ตอ้งแต่งชุดไทยอยา่งใดอย่างหนึงให้แน่นอน แต่สามารถ
แต่งได้หลายอย่าง เช่น หญิงจะแต่งชุดไทยจกัรี ชุดไทยสมยั ร.  ชุดไทยแบบชาวบา้น (ห่มสไบ      
นุ่งโจงกระเบน) หรือชุดไทยสมยัใดก็ได ้แต่ขอให้เป็นแบบไทย ดูสุภาพ งดงาม ชายก็สามารถแต่ง
ไดท้งัชุดไทยแบบชาวบา้น (นุ่งโจงกระเบน ใส่เสือคอพวงมาลยั แขนสัน ผา้คาดพุง) ชุดไทยทีเป็น
เสือพระราชทาน กางเกงขายาว ชุดราชปะแตน หรือชุดสากล (ใส่เสือสูตร ผกูเนกไท) ก็ได ้

 เมือได้มีการกําหนดรําโทนขึนอย่างมีแบบแผนแล้ว ต่อมาจึงได้เปลียนมาเรียกว่า        
“รําวง” และไดมี้คาํวา่ “มาตรฐาน” เพิมขึนมาอีก จึงกลายเป็น “รําวงมาตรฐาน” จนถึงปัจจุบนั 

 นอกจากนี ไดมี้ประวติัรําวงมาตรฐานทีมาจากการรําโทนไดค้น้ควา้ไดเ้ป็นบทกลอน 
อ่านแลว้เขา้ใจง่าย เห็นภาพพจน์ถึงความทุกขย์ากของประชาชนชาวไทยสมยัสงครามโลกครังที  
ทงัยงัไดท้ราบถึงประวติัความเป็นมาของรําวงมาตรฐานไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันี 

 แปดธนัวาสองสีแปดสิบสี  ยามราตรีมืดมิดจิตหวนัไหว 

ทหารญีปุ่นยกพลเขา้เมืองไทย   ดา้นบางปูไม่ไกลจากนครา 
ขอตงัทพัอยูเ่มืองไทยใชต่้อตี   เขาจะไปราว ีเข่น ฆ่า 
กบัทหารพนัธมิตร องักฤษ อเมริกา  ใช่วา่จะรุกรานบา้นเมืองไทย 

 ท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม  เกรงขามวา่ประชาจะหวนัไหว 

จาํยอมสร้างมิตรสัมพนัธ์ไว ้   ต่างถอ้ยทีถอ้ยอาศยัไมตรี 

แต่ศตัรูภายนอกเขา้รุกราน    วดัวาเคหาสถานทีสร้างสรรค์ 
ถูกขา้ศึกทาํลายไม่เวน้วนั    เหมือนเป็นภาพฝันใช่ความจริง 

 เสียงไซเรนสัญญาณภยัใจเตน้รัว บา้งจูงลูกตามผวัเหมือนผสิีง 

ผูเ้ฒ่าแก่นงัสวดมนตจ์นถูกยงิ   เพราะหมดแรงทีจะวงิตามลูกไป 

ศตัรูมาเมือเวลาจนัทราส่อง    นภาผอ่งส่องสวา่งกระจ่างใส 

ขา้ศึกมาเหนือฟ้าเมืองไทย    ทิงลูกระเบิดไฟภยัสงคราม 

 เสียงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  ดงัสะทา้นกอ้งฟ้าน่าเกรงขาม 

แสงไฟจบัทอ้งฟ้าทีเคยงาม    แดงดงัเลือดชาวสยามหลามแผน่ดิน 
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เสียงร้องครวญครางดงัไปทวั   ทงัคนดีคนชวัลม้ตายสิน 

ทีบุญปลอดรอดมานาํตาริน    เห็นพวกดบัดินไม่กลา้มอง 

 ครันเดือนมืดชาวประชานอนตาหลบั ขา้ศึกไม่ยอมกลบัใหห้ม่นหมอง 

ไทยจึงหยบิโทนตีเขา้ทาํนอง   ชวนกนัรําร้องให้เพลินใจ 

“ยวนยาเหล ยวนยาเหล     หวัใจวา้เหวไ่ม่รู้จะเร่ไปหาใคร 

จะซือเปลญวนทีมนัหยอ่นหยอ่น   จะเอานอ้งนอนไกวเชา้ไกวเยน็” 

 “ช่อมาลีคนดีของพีก็มา  สวยจริงหนาเวลาคาํคืน 

โอจ้นัทร์ไปไหนทาํไปจึงไม่ส่องแสง  เดือนมาแฝงแสงสวา่ง 

เมฆนอ้ยลอยมาบงั      แสงสวา่งก็หายไป” 

 การรําการร้องในครังนนั  เรียกกนัวา่รําโทนไม่หลงใหล 

ต่างคนต่างรําสาํราญใจ     ลีลาจึงไม่ไดเ้หมือนกนั 

หลวงพิบูลสงครามท่านนายก   จึงวติกวา่ต่างชาติจะผดิผนั 

กล่าวหาวา่ศิลป์ของไทยนนั   น่าขนัสินดีไม่ดีงาม 

 ท่านจึงมีบญัชามากรมศิลป์  ทุกสาขายลยนิต่างเกรมขาม 

ทุกท่านต่างตงัใจปฏิบติัตาม   เพลงแรกเพลงงามแสงเดือน 

เพลงทีสองเพลงชาวไทยเจา้เอ๋ย   รําซิมารําเจา้เคยรําไดเ้หมือน 

คืนเดือนหงายจาํไดไ้ม่ลืมเลือน   อยา่บิดเบือนสีเพลงรําจาํให้ดี 

 ท่านจมืนมานิตยน์เรศหวัหนา้กอง ท่านประพนัธ์คาํร้องอยา่งเร็วรี 

อาจารยม์นตรี ตราโมท โปรดปรานดนตรี  แต่งทาํนองเครืองตีประสานกนั 
เพลงดอกไมข้องชาติ-ดวงจนัทร์วนัเพญ็  จนัทร์ลอยเด่นกลางดาวราวกบัฝัน 

คาํร้องท่านผูห้ญิงประพนัธ์    อาจารยม์นตรีแต่งทาํนอง 

 เพลงดวงจนัทร์ขวญัฟ้า-บูชานกัรบ คาํร้องตน้จนจบสินทงัผอง 

เพลงหญิงไทยใจงามลาํยอง    ก็เป็นของท่านผูห้ญิงมิงอนงค ์

โอย้อดชายใจหาญท่านก็แต่ง   กรมประชาสัมพนัธ์เสริมแรงใหส้มประสงค ์

แต่งทาํนองสีเพลงหลงัดงัใจจง   จึงเกิดเพลงรําวงใหม่ขึนมา 
 เพลงรําวงไพเราะเสนาะลาํ  ทงัถอ้ยคาํเรียบง่ายเป็นนกัหนา 
แลว้ประดิษฐท์่ารําตามตาํรา   นาํแม่ท่ามาทบทวนกระบวนรํา 
งามแสงเดือนใชท้่าสอดสร้อยมาลา  ชาวไทยชกัแป้งผดัหนา้ท่าคมขาํ 
(ท่า) รําส่ายสองแขนรําซิมารํา   คืนเดือนหงายท่าซาํสอดสร้อยมาลาแปลง 
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 (ดวง) จนัทร์วนัเพญ็ท่าแขกเตา้กบัผาลา    ท่ารํายวัประจนัหนา้เป็นท่าแผลง 

หญิงชายเดินสวนหนา้อยา่ระแวง           ช่างพลิกแพลง (เพลง) ดอกไมข้องชาติวาดดวงงาม 

พรหมสีหนา้เป็นท่าเพลงหญิงไทย   (ท่า) ยงูฟ้อนหางแพนหางไดไ้ม่เกรงขาม 

เพลงนีมีสองท่าน่ารําตาม    ทงัสองท่างดงามตามแบบไทย 

 (ดวง) จนัทร์ขวญัฟ้าท่าชา้งประสานงา กบัแม่ท่าจนัทร์ทรงกลดสดใส 

หญิงชายร่ายรําสาํราญใจ     ก็ลืมความทุกขไ์ดใ้นราตรี 

โอย้อดชายใจหาญผลาญอริราช   จ่อเพลิงกลัป์องอาจดงัราชสีห์ 

หญิงเปลียนท่าใหม่ไม่รอรี    รําท่าชะนีร่ายไมพ้ลนั 

 บูชานกัรบมาพบรัก   หญิงชายต่างสมคัรสมานฉนัท ์

ชายรําจนัทร์ทรงกลดแปลงพลัวนั   หญิงนนัท่าขดัจางนางไม่หมางเมิน 

หญิงเปลียนเป็นท่าล่อแกว้    งามเพริศแพร้วชายขอไดไ้ม่ขดัขืน 

จบสิบเพลงสิบสีท่าไม่ขาดเกิน   ร่ายรําเพลินดูเพลินเจริญตา 
 ผูป้ระดิษฐท์่ารําจงจาํไว ้  ท่านตงัใจประดิษฐคิ์ดสรรหา 
หม่อมครู ครูลมุลขา้วนัทา    อีกครูยา่นาม มลัลี มีนาํใจ 

ทงัสามท่านบรรดาสานุศิษย ์   ต่างบูชิตจิตมนัไม่หวนัไหว 

ร่วมกนัประดิษฐท์่ารําวงไทย   ใหไ้วเ้ป็นแบบแผนสืบต่อมา 
      

                                                                            จากหนงัสือ “คู่มือการสอนและการจดัการแสดง” 
 

อธิบายท่ารํา 
 การรําวงมาตรฐานผูรํ้า จะรําเป็นคู่ชายหญิง  และตงัแถวเป็นรูปวงกลม (ตามรูปทีแสดง)  
โดยผูห้ญิงจะอยู่ทางด้านซ้ายผูรํ้าทงัหมดหันหน้าไปในทางเดียวกันตามทางทีทวนเข็มนาฬิกา        
แต่ละคู่จะยนืเวน้ระยะห่างกนั  จดัระยะวงใหส้วยงามกบัจาํนวนผูรํ้า 
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เพลงชาวไทย 
 

คาํร้อง จมืนมานิตยน์เรศ (นายเฉลิม  เศวตนนัท)์ หวัหนา้กองการสังคีต กรมศิลปากร 

 (ประพนัธ์ในนามกรมศิลปากร) 
ทาํนอง อาจารยม์นตรี  ตราโมท 
 

  ชาวไทยเจา้เอ๋ย   ขออยา่ละเลยในการทาํหนา้ที 

 การทีเราไดเ้ล่นสนุก   เปลืองทุกขส์บายอยา่งนี 

 เพราะชาติเราไดเ้สรี   มีเอกราชสมบูรณ์ 

 เราจึงควรช่วยชูชาติ    ใหเ้ก่งกาจเจิดจาํรูญ 

 เพือความสุขเพิมพนู   ของชาวไทยเราเอย 
 

 ความหมาย หนา้ทีทีชาวไทยพึงมีต่อประเทศชาตินนัเป็นสิงทีทุกคนควรกระทาํ อยา่ได้
ละเลยไปเสียในการทีเราไดม้าเล่นรําวงกนัอยา่งสนุกสนาน ปราศจากทุกขโ์ศกทงัปวงนีก็เพราะว่า
ประเทศไทยเรามีเอกราช ประชาชนมีเสรีในการจะคิดจะทาํสิงใด ๆ ดงันนั เราจึงควรช่วยกนัเชิดชู
ชาติไทยใหเ้จริญรุ่งเรืองต่อไป เพือความสุขยงิ ๆ ขึนของไทย เราตลอดไป 

 
ตารางที 4  การปฏิบติัท่าทางและเนือร้องเพลงรําวงมาตรฐาน เพลงชาวไทย 
 

คําร้อง มือ-แขน เท้า ศีรษะ / ไหล่ หมาย
เหตุ 

ชาวไทยเจา้เอ๋ย มือขวา จีบปรกขา้ง แลว้ลด
แขนลงมาอยูร่ะดบัตาํกวา่
ไหล่เลก็นอ้ย แลว้แบมือ
หงายปลายนิวตกลงตรงคาํวา่ 
“เอ๋ย” แขนงอ 

มือซ้าย ตงัวงหนา้แลว้ลดวง
ลงมาตาํกวา่วงหนา้เลก็นอ้ย 

เทา้ขวา กา้วตรงกบัคาํวา่ 
“ชาว” สะดุง้เข่านอ้ย ๆ  
แลว้กา้วสลบักบัเทา้ซา้ย
ตามจงัหวะเพลงเรือยไป 

เทา้ซา้ย กา้วตรงกบัคาํวา่ 
“ไทย” สะดุง้เข่านอ้ย ๆ 
แลว้กา้วสลบักบัเทา้ขวา
ตามจงัหวะเพลงเรือยไป 

เอียงขวา 
หนัหนา้ออก 
นอกวงรํา  
เดินเบียงตวั  

หญิง-
ชาย
ปฏิบติั
เหมือนกั
นตลอด
เพลง 

ขออยา่ละเลย 

ในการทาํหนา้ที 
มือซ้าย จีบควาํตรงคาํวา่  
“ขออยา่” แลว้เลือนจีบมาไว้
เป็นจีบปรกขา้งทางดา้นซา้ย
ตรงกบัคาํวา่“หนา้ที” 
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ตารางที 4  (ต่อ) 
 

คําร้อง มือ-แขน เท้า ศีรษะ / ไหล่ หมาย
เหตุ 

 มือขวา พลิกขอ้มือมาตงั 

วงหนา้ 
กา้วเทา้ซา้ย-ขวาสลบักนั
ไปตามจงัหวะเพลงสะดุง้
เข่าเลก็นอ้ย กา้วเทา้ซา้ย-
ขวาสลบักนัไปตาม
จงัหวะเพลง ะดุง้เข่า
เลก็นอ้ย 

เอียงซา้ยค่อย ๆ 
เดินเบียงตวัเขา้   
มาในวงรํา หนั
หนา้ 
เขา้ในวงรํา 

 

 

 

 

 

การทีเราได ้

เล่นสนุก 
มือซ้าย ลดแขนลงมาอยู่
ระดบัตาํกวา่ไหล่เลก็นอ้ย 
แขนงอ ปลายนิวตกลงตรงคาํ
วา่ “สนุก”  
มือขวา ลดวงลงมาตาํกวา่วง
หนา้เลก็นอ้ย 

กา้วเทา้ซา้ย-ขวาสลบักนั
ไปตามจงัหวะเพลง สะดุง้
เข่าเลก็นอ้ย 

เอียงซา้ย  

เปลืองทุกข์
สบายอยา่งนี 

มือขวา จีบควาํตรงคาํวา่ 
“เปลืองทุกข”์ แลว้เลือนจีบ
มาเป็นจีบปรกขา้งดา้นขวา
ตรงกบัคาํวา่ “อยา่งนี” 

มือซ้าย พลิกขอ้มือมาตงั 

วงหนา้ 

กา้วเทา้ซา้ย-ขวาสลบักนั
ไปตามจงัหวะเพลง สะดุง้
เข่าเลก็นอ้ย 

เอียงขวาค่อย ๆ 
เดินเบียงตวัออก
นอกวงรํา  และ 

หนัหนา้ออก
นอกวงรํา 

 

เพราะชาติเราได้
เสรี 

มือขวา ลดแขนลงมาอยู่
ระดบัตาํกวา่ไหล่เลก็นอ้ย
แขนงอ ปลายนิวตกลงตรงคาํ
วา่ “เสรี” 

กา้วเทา้ซา้ย-ขวาสลบักนั
ไปตามจงัหวะเพลง  
สะดุง้เข่าเลก็นอ้ย 

เอียงขวา  

มีเอกราช
สมบูรณ์ 

มือซ้าย จีบควาํตรงคาํวา่ “มี” 
แลว้เลือนจีบมาเป็นจีบปรก
ขา้งดา้นซา้ยตรงกบัคาํวา่ 
“สมบูรณ์”  
มือขวา พลิกขอ้มือมาตงั 

วงหนา้ 

กา้วเทา้ซา้ย-ขวาสลบักนั
ไปตามจงัหวะเพลง  
สะดุง้เข่าเลก็นอ้ย 

เอียงซา้ยค่อย ๆ 
เดินเบียงตวัเขา้
มาในวงรํา  และ 

หนัหนา้เขา้ใน 

วงรํา 
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ตารางที 4  (ต่อ) 
 

คําร้อง มือ-แขน เท้า ศีรษะ / ไหล่ หมาย
เหตุ 

เราจึงควรช่วย 

ชูชาติ 
มือซ้ายลดแขนลงมาอยูร่ะดบั
ตาํกวา่ไหล่เลก็นอ้ย แขนงอ 
ปลายนิวตกลงตรงคาํวา่  
“ชูชาติ” 

มือขวา ลดลงลงมาตาํกวา่วง
หนา้เลก็นอ้ย 

กา้วเทา้ซา้ย-ขวา
สลบักนัไปตามจงัหวะ
เพลง สะดุง้เข่าเลก็นอ้ย 

เอียงซา้ย  

เราจึงควรช่วย 

ชูชาติ 
มือซ้ายลดแขนลงมาอยูร่ะดบั
ตาํกวา่ไหล่เลก็นอ้ย แขนงอ 
ปลายนิวตกลงตรงคาํวา่  
“ชูชาติ” 

มือขวา ลดลงลงมาตาํกวา่ 
วงหนา้เลก็นอ้ย 

กา้วเทา้ซา้ย-ขวา
สลบักนัไปตามจงัหวะ
เพลง สะดุง้เข่าเลก็นอ้ย 

เอียงซา้ย  

ใหเ้ก่งกาจ 

เจิดจาํรูญ 
มือขวา จีบควาํตรงคาํวา่ “ให”้ 
แลว้เลือนจีบมาเป็นจีบปรกขา้ง
ดา้นขวา ตรงคาํวา่ “จาํรูญ” 

มือซ้าย พลิกขอ้มือมาตงั 

วงหนา้ 

กา้วเทา้ซา้ย-ขวา
สลบักนัไปตามจงัหวะ
เพลง  
สะดุง้เข่าเลก็นอ้ย 

เอียงขวาค่อย ๆ 
เดินเบียงตวัออก
นอกวงรํา และ
หนัหนา้ออก
นอกวง 

 

เพือความสุข
เพิมพนู 

มือขวา ลดแขนลงมาอยูร่ะดบั
ตาํกวา่ไหล่เลก็นอ้ยแขนงอ 
ปลายนิวตกลง วา่ “เพิมพนู” 

มือซ้าย ลดลงลงมาตาํกวา่ 
ลงหนา้เลก็นอ้ย 

กา้วเทา้ซา้ย-ขวา
สลบักนัไปตามจงัหวะ
เพลง สะดุง้เข่าเลก็นอ้ย 

เอียงขวา  

ของชาวไทยเรา
เอย 

มือซ้าย จีบควาํตรงคาํวา่ 
“ของ” แลว้เลือนจีบขึนมาเป็น
จีบปรกขา้งดา้นซา้ยตรงกบั 

คาํวา่ “เอย” 

มือขวา พลิกขอ้มือมาตงัวง
หนา้ 

กา้วเทา้ซา้ย-ขวา
สลบักนัไปตามจงัหวะ
เพลง สะดุง้เข่าเลก็นอ้ย 

เอียงซา้ยค่อย ๆ 
เดินเบียงตวัเขา้
มาในวงรํา และ
หนัหนา้เขา้ใน 

วงรํา 
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เพลงรําซิมารํา 

 

คําร้อง จมืนมานิตยน์เรศ (นายเฉลิม  เศวตนนัท)์ หวัหนา้กองการสังคีตกรมศิลปากร  
 (ประพนัธ์ในนามกรมศิลปากร) 
ทาํนอง อาจารยม์นตรี  ตราโมท 
 

  รํามาซิมารํา   เริงระบาํกนัใหส้นุก 

 ยามงานเราทาํงานจริง ๆ  ไม่ละไม่ทิงจะเกิดเขญ็ขลุก 

 ถึงยามวา่งเราจึงรําเล่น   ตามเชิงเช่นเพือใหส้ร่างทุกข ์

 ตามเยยีงอยา่งตามยคุ   เล่นสนุกอยา่งวฒันธรรม 

 เล่นอะไรใหมี้ระเบียบ   ใหง้ามใหเ้รียบจึงจะคมขาํ 
 มาซิมาเจา้เอ๋ยมาฟ้อนรํา  มาเล่นระบาํของไทยเราเอย 
 

 ความหมาย ขอพวกเรามาเล่นรําวงกนัให้สนุกสนานเถิดในยามว่างเช่นนีจะได้คลาย
ทุกข ์ถึงเวลางานเราก็จะทาํงานกนัจริง ๆ เพือจะไดไ้ม่ลาํบาก และการรําก็จะรําอยา่งมีระเบียบแบบ
แผนตามวฒันธรรมไทยของเราแลว้จะดูงดงามยงิ 
 

ชือแม่ท่ารํา รําส่าย   (กาญจนา  อินทรสุนานนท ์ 2542) 
 

ตารางที  5 การปฏิบติัท่าทางและเนือร้องเพลงรําวงมาตรฐาน เพลงรําซิมารํา 
 

คําร้อง มือ-แขน เท้า ศีรษะ / ไหล่ หมายเหตุ 
รํามาซิมารํา 
เริงระบาํกนั 

ใหส้นุก 

* แขนทงัสองตงึ* 
มือซ้าย มือซา้ยแบหงาย
ทอ้งแขนหงาย ยกแขนขึน
ระดบัไหล่ ตรงคาํวา่ “รํา” แรก
แลว้พลิกขอ้มือเป็นมือตงั แขน
ตึงระดบัไหล่ ตรงคาํวา่ “ซิ” 
มือขวา    มือขวา ตงัแขนตึง 
วาดแขนลงมาเลก็นอ้ยตรงคาํ
วา่ “รํา” แลว้พลิกขอ้มือเป็น
ทอ้งแขนหงาย มือแบหงาย
ปลายนิวตกตรงคาํวา่ “ซิ” 

เท้าขวา ใชจ้มูก
เทา้ถดัเทา้ตรง 

คาํวา่  “รํา” แลว้
กา้วสลบักบัเทา้
ซา้ยตามจงัหวะ
เพลงเรือยไป 
สะดุง้เข่า
เลก็นอ้ย 

เท้าซ้าย กา้วตรง
กบัคาํวา่ “ซิ” 
สะดุง้เข่า 

เอียงขวาหนัหนา้
ออกนอกวงรํา       
เดินเบียงตวั 

มือซา้ยและขวา
จะสลบักนัเป็น
มือแบหงายและ
มือตงัไปตาม
จงัหวะของ
เพลงจนจบ
เพลง (ท่ารํา
ส่าย) 
*หญิง-ชาย
ปฏิบติั
เหมือนกนั  
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ตารางที  5   (ต่อ) 
 

คําร้อง มือ-แขน เท้า ศีรษะ / ไหล่ หมายเหตุ 
  เลก็นอ้ยแลว้กา้ว

สลบักบัถดัเทา้
ขวาตามจงัหวะ
เพลงเรือยไป
สะดุง้เข่า
เลก็นอ้ย 

 จะเคลือนตวั
ต่างกนัตรง 

คาํร้อง “เล่น
อะไร.......” 

ซึงจะไดอ้ธิบาย
ไวใ้นช่องหมาย
เหตุต่อไป 

ยามงานเรา
ทาํงานจริง ๆ  
ไม่ละไม่ทิง 

จะเกิดเขญ็ขลุก 

มือและแขนซา้ย-ขวารําส่าย
สองแขน สลบักนัไปตาม
จงัหวะเพลงต่อเนืองจาก 

คาํร้องทีผา่นมา 

กา้วเทา้ซา้ย-ถดั
เทา้ขวาสลบักนั
ไปตามจงัหวะ
เพลง สะดุง้เข่า
เลก็นอ้ย 

เอียงซา้ยเดิน
เบียงตวัเขา้มาใน
วงรําหนัหนา้ 
เขา้ในวงรํา 

 

 

 

 

 
ถึงยามวา่ง 

เราจึงรําเล่น  
ตามเชิงเช่น
เพือใหส้ร่างทุกข ์

มือและแขนซา้ย-ขวารําส่าย
สองแขน สลบักนัไปตาม
จงัหวะเพลงต่อเนืองจาก 

คาํร้องทีผา่นมา 

กา้วเทา้ซา้ย-ถดั
เทา้ขวาสลบักนั
ไปตามจงัหวะ
เพลง สะดุง้เข่า
เลก็นอ้ย 

เอียงขวาเดิน
เบียงตวัออก
นอกวงรํา   
หนัหนา้ออก
นอกวงรํา 

 

ตามเยยีงอยา่ง
ตามยคุเล่นสนุก
อยา่งวฒันธรรม 

มือและแขนซา้ย-ขวารําส่าย
สองแขน สลบักนัไปตาม
จงัหวะเพลงต่อเนืองจาก 

คาํร้องทีผา่นมา 

กา้วเทา้ซา้ย-ถดั
เทา้ขวาสลบักนั
ไปตามจงัหวะ
เพลง สะดุง้เข่า
เลก็นอ้ย 

เอียงซา้ยเดิน
เบียงตวัเขา้มาใน
วงรําหนัหนา้ 
เขา้ในวงรํา 

 

เล่นอะไร 

ใหมี้ระเบียบ 

 ใหง้ามใหเ้รียบ
จึงจะคมขาํ 

มือและแขนซา้ย-ขวารําส่าย
สองแขน สลบักนัไปตาม
จงัหวะเพลงต่อเนืองจากคาํ
ร้องทีผา่นมา 

กา้วเทา้ซา้ย-ถดั
เทา้ขวาสลบักนั
ไปตามจงัหวะ
เพลง สะดุง้เข่า
เลก็นอ้ย 

เอียงซา้ย คาํวา่ “เล่น
อะไร” หญิง
กลบัหลงัหนั
ดา้นซา้ยมือจะ
หนัหนา้ 
ตรงขา้มกบั 

ชายเดินห่างชาย
ออกไป 

ดา้นนอกของ 
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ตารางที  5   (ต่อ) 
 

คําร้อง มือ-แขน เท้า ศีรษะ / ไหล่ หมายเหตุ 
    วงรํา จนหมด

คาํวา่ “คาํขาํ” 
ส่วนชายเดิน
ห่างจากหญิง
เขา้ในวงรํา จน
จบคาํวา่ “คม
ขาํ” 

หญิง 
ชาย 

*เดินลกัษณะ
เดียวกบัเพลง 
“งามแสงเดือน” 

มาซิมาเจา้เอ๋ยมา
ฟ้อนรํา มาเล่น
ระบาํของไทย 

เราเอย 

มือและแขนซา้ย-ขวารําส่าย
สองแขน สลบักนัไปตาม
จงัหวะเพลงต่อเนืองจากคาํ
ร้องทีผา่นมา 

กา้วเทา้ซา้ย-ถดั
เทา้ขวาสลบักนั
ไปตามจงัหวะ
เพลง สะดุง้เข่า
เลก็นอ้ย 

เอียงขวา คาํวา่ “มาซิมา” 
ทงัหญิง-ชายจะ
กลบัหลงัหนั 
หนา้ตรงขา้ม
กนั 

    หญิง 

ชาย 

เมือเดินสินสุด
แลว้จะไดรู้ป
หญิงอยูห่นา้
ชายเหมือนเมือ
ตอนเริมตน้รํา 
คือ 

    ญ 

ช 

* เดินลกัษณะ
เดียวกบัเพลง 
“งามแสงเดือน” 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
 

 กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ได้มีการนาํไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างกวา้งขวาง ในวงการ   
ต่าง ๆ โดยเฉพาะในวงการทางการศึกษา โดยนาํเขา้มาใช้เป็นกิจกรรมประกอบการจดัการเรียนรู้ 
เพือให้ผูเ้รียนคิดประสบการณ์ตรง และการจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากยงิขึน  
 

ความหมายของกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ (Group Dynamic)  
 โดยมีผูใ้หค้วามหมายของกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ไวด้งันี  
 แบรดฟอร์ด (Bradford 1987 : 4) และชอว ์(Shaw 1981 : 6)ไดก้ล่าวสอดคลอ้งกนัวา่
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เป็น พฤติกรรมกลุ่มทีมีผลมาจากการปะทะสังสรรค์ของบุคคลภายในกลุ่ม 
โดยตงัอยูบ่นพืนฐานขอบการอาศยัซึงกนัและกนัของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึงมีหลายองค์ประกอบ
ดว้ยกนั มีการเปลียนแปลงปรับตวัและเป็นวธีิการทีทาํให้เกิดความเขา้ใจระหวา่งกนั รู้ถึงพฤติกรรม
ของกนัและกนั ซึงเป็นการพฒันาสมาชิกภายในกลุ่มดว้ย  
 นอกจากนี คมเพชร ฉตัรศุภกุล (2530 : 20-21) ไดก้ล่าววา่ การทีสมาชิกในกลุ่มพยายาม
ช่วยกนัจดักิจกรรมให้ดาํเนินไปอย่างเรียบร้อย โดยทีกระบวนการตีความหมายของพฤติกรรม     
ของแต่ละบุคคล นันอาศยัประสบการณ์กลุ่มการทาํงานร่วมกัน การเลือกจุดมุ่งหมายของกลุ่ม      
การเสนอแนะ การประเมินผล วิธีการดาํเนินการ การตดัสินใจ การวางแผนเพือการปฏิบติั และ    
การดาํเนินการตามแผนนนั  
 หลุย  จาํปาเทศ  (2534 : 1, อา้งถึงใน  สุพฏัรา   อน้ลาํพนู  2544 :  34)  ทศวร   มณีศรีขาํ  
(2539 : 30) และสํานกังานคระกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2540 : 26) ไดก้ล่าวสอดคลอ้งกนัวา่ กลุ่ม
สัมพนัธ์ หมายถึง กิจกรรมทีว่าดว้ยการเคลือนไหวของคนตงัแต่สองคนขึนไป หรือกลุ่ม การทีมี
ความคิด มีการกระทาํ มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัหรือเป็นไปตามธรรมชาติของกลุ่ม หรือไปตามกลไกใด
กลไกหนึง วิธีใดวิธีหนึง โดยจะมีแรงผลกัดนั มีแรงจูงใจร่วมกนั หรืออิทธิพลบงัคบัจากภายนอก 
ภายใน หรือไม่ก็ตาม แต่กลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มจะเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของกลุ่มนนั และเรียนรู้วา่จะทาํอยา่งไรจะอยูร่่วมกนั ทาํงานร่วมกนั อยา่งปกติสุข ไดผ้ลงานทีดี  
 กรมวิชาการ (2541 : 4)  ได้อธิบายความหมายของคาํว่า กลุ่มสัมพนัธ์ หมายถึง 
กระบวนการทีช่วยให้นกัเรียนไดมี้พฒันาการในดา้นทศันคติ ค่านิยม แลพฤติกรรมทีบกพร่องเป็น
ปัญหาสมควรแกไ้ข เป็นวิธีการเปิดโอกาสให้นกัเรียน เขา้ใจความตอ้งการของตนเองและของผูอื้น 
จากการสัมผสัด้วยการปฏิบัติจึงเกิดการค้นพบสิงทีต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึงจะทาํให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกนักบัผูอื้นดว้ย  กาญจนา ไชยพนัธ์ (2542 : 2) ไดร้วบรวม
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ความหมายของกิจกรรมกลุ่มไวว้า่ เป็นทีรวมแห่งประสบการณ์ของบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย หรือการที
บุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไปมารวมกนัดว้ยความรู้สึกพึงพอใจ และเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทีมา
พบปะสังสรรคก์นั เรียกวา่เกิดการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) การปฏิสัมพนัธ์นีเองช่วยคน้พบวิธีการ
แกปั้ญหาทีน่าพอใจร่วมกนั ทาํให้แต่ละคนไดมี้โอกาสแลกเปลียนความรู้ประสบการณ์ในระหวา่ง
กนั และผลทาํให้มีแรงจูงใจให้แก่กนัและกนัมีความเอืออารีต่อกนั ผลรวมของประสบการณ์ย่อม
เกิดขึน หรือมีการดาํเนินงานของกลุ่ม เพือศึกษาเกียวกบักลุ่มคนในการนาํความรู้ไปใช้ปรับปรุง 
หรือเปลียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของคน เพือจะกระตุ้นให้กลุ่มดําเนินกิจกรรมไปสู่
เป้าหมายอนัเป็นของกลุ่มและสมาชิกโดยมีอิทธิพลต่าง ๆ ทีมีต่อกลุ่ม ไดแ้ก่ ลกัษณะของสมาชิกลุ่ม 
ผูน้าํและผูต้าม  
 สนอง  อินละคร (2544 : 101) กล่าววา่ กลุ่มสัมพนัธ์  หมายถึง การทีนกัเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม ร่วมวิเคราะห์หรืออภิปรายแลกเปลียนความคิดกนัภายในกลุ่ม เพือให้
เกิดการเรียนรู้  
 ทิศนา  แขมมณี (2545 : 139)  ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ไวว้่า 
หมายถึง กระบวนการ ขันตอน วิธีการ พฤติกรรม  และการปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนใน             
การดาํเนินการกลุ่ม ซึงจะช่วยใหก้ลุ่มดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 จากความหมายทีกล่าวมา สรุปไดว้า่กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ หมายถึง การรวมตวักนัของ
บุคคลตงัแต่สองคนขึนไป มีปฏิกิริยาตอบโตก้นัอยา่งเสรี มีการกระตุน้ซึงกนัและกนั มีการทาํงาน
อยา่งเป็นกระบวนการร่วมกนั มีการสือสาร มีการปรับตวัเขา้หากนั มีการแลกเปลียนแนวคิดซึงกนั
และกนั มีการตดัสินใจร่วมกนัเพือแกไ้ขปัญหาร่วมกนั รวมทงัมีการแปลความหมายของพฤติกรรม
ของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยอาศยัประสบการณ์ภายในกลุ่ม และความรู้ทีไดจ้ากการเรียนรู้ภายใน
กลุ่มนี จะนําไปใช้ในการปรับปรุงเปลียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม ให้มีความ 
สัมพนัธ์ทีดีต่อกนัทาํงานร่วมกนัอยา่งดีและมีประสิทธิภาพยงิขึน  
  

ทฤษฎกีจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  
 การศึกษาเกียวกบักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ จาํเป็นตอ้งศึกษาถึงทฤษฏีดว้ย ซึงทฤษฏีทีเป็น
พืนฐานของกลุ่มสัมพนัธ์มีหลายทฤษฎี คาร์ทไรท ์และแชนเดอร์, ซอว,์ ฟอสท ์(Cartwright and  

Zander 1968; Shaw, M. 1971 and Foresyth 1990, อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี (2545 : 6-9) ไดก้ล่าว  
 1.  ทฤษฏีสนาม (Field Theory)  ของ เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin)  ทฤษฏีนีมีแนวคิดที
สาํคญั สรุปไดด้งันี คือ 

  1.1  โครงการสร้างของกลุ่มเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลทีมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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              1.2  ในการรวมกลุ่มแต่ละครัง สมาชิกในกลุ่มจะมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกันในรูปของ     
การกระทาํ (Act) ความรู้สึก (Feel)  และความคิด (Think)  

   1.3  องคป์ระกอบต่าง ๆ ดงักล่าวไวใ้นขอ้ 1.2 มีผลต่อโครงสร้างของกลุ่ม ซึงจะมี
ลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของสมาชิกในกลุ่ม  
   1.4 สมาชิกในกลุ่มจะมีการปรับตวัเขา้หากนัและพยายามช่วยกนัทาํงาน ซึงการที
บุคคลพยายามปรับตวั จะก่อให้เกิดความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั (Cohesion)  และทาํให้เกิดพลงั
หรือแรงผลกัดนัทีทาํใหก้ลุ่มสามารถดาํเนินงานไปไดด้ว้ยดี  
 2.  ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction Theory)  ของเบลล์ (Bales) โฮมานส์ (Homans) 

และไวท ์(Whyte)  แนวคิดพืนฐานของทฤษฏีนี คือ  
  2.1 ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มจะเกิดขึนได้   ต้องอาศัยการกระทํากิจกรรมอย่างใด       
อยา่งหนึง (Activity)  

  2.2  ปฏิสัมพนัธ์ คือ  
      2.2.1 ปฏิสัมพนัธ์ทางร่างกาย (Physical Interaction)       

                  2.2.2 ปฏิสัมพนัธ์ทางวาจา (Verbal Interaction)  

      2.2.3 ปฏิสัมพนัธ์ทางอารมณ์จิตใจ (Emotional Interaction)  

  2.3  กิจกรรมต่าง ๆ ทีกระทาํผา่นการมีปฏิสัมพนัธ์นีจะก่อให้เกิดอารมณ์และรู้สึก 
(Sentiment)  

 3.  ทฤษฎีระบบ (System Theory)  ทฤษฏีนีมีแนวคิดสาํคญั คือ 

  3.1  กลุ่มมีโครงสร้างหรือระบบ ซึงประกอบด้วยการกาํหนดบทบาทหน้าทีของ
สมาชิก และการแสดงบทบาทของสมาชิกถือว่าเป็นการลงทุน (Input) เพือให้ไดผ้ลลพัธ์ (Output) 

อยา่งใดอยา่งหนึง  
  3.2  การแสดงบทบาทหน้าทีของสมาชิกกระทาํได้โดยผ่านทางระบบสือสาร 
(Communication) ซึงเป็นเครืองมือในการแสดงออก  
 4.  ทฤษฏีสังคมมิติ (Sociometric Orientation)  ของโมเรโน (Moreno)   ทฤษฏีนีมี
แนวคิดทีสาํคญัดงัต่อไปนี  
  4.1  ขอบเขตการกระทาํของกลุ่มขึนอยูก่บัการตดัสินใจของสมาชิกในกลุ่มในการ
เลือกรูปแบบ และวธีิการทีจะปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั (Interpersonal Choice)  

  4.2  เครืองมือทีสามารถนํามาใช้ในการศึกษาความสัมพนัธ์ได้ดี คือ การแสดง
บทบาทสมมติ (role playing) และการใชเ้ครืองมือวดัสังคมมิติ (Sociometric Test)   
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              5.  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Orientation) ของซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund 

Freud) ทฤษฎีนีมีแนวคิดทีสําคญั คือ  เมือบุคคลอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม จะตอ้งอาศยักระบวนการจูงใจ 
(Motivation Process) ซึงอาจเป็นการให้รางวลั หรือการไดรั้บผลจากการทาํงานในกลุ่มในการ
รวมกลุ่ม บุคคลมีโอกาสแสดงตนอย่างเปิดเผยหรือพยายามป้องกันปิดบงัตนเองโดยวิธีต่าง ๆ 
(Defense Mechanism) การช่วยให้บุคคลแสดงออกตามความเป็นจริง โดยใชว้ิธีการบาํบดัทางจิต 
(Therapy) สามารถช่วยใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอื้นไดดี้ยงิขึน 

 . ทฤษฎีจิตวิทยาทวัไป (General Psychology)  ทฤษฎีนีมีแนวคิดว่า การใช้หลัก
จิตวทิยาต่าง ๆ เช่น จิตวทิยาการรับรู้ การเรียนรู้ ความคิด ความเขา้ใจ การใหแ้รงจูงใจ ฯลฯ สามารถ
ช่วยใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมของบุคคล 

 . ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม (Group Syntality Theory)  ของแคทแทล (Cattel) คือ 
กฎแห่งผล (Law of Effect) เพืออธิบายพฤติกรรมของกลุ่ม แนวคิดในทฤษฎีนีประกอบดว้ย 

  .  ลกัษณะของกลุ่มโดยทวัไป มีดงันี 

                  7.1.1 กลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิกทีมีบุคลิกภาพเฉพาะตวั (Population Traits) ได ้

แก่ สติปัญญา ทศันคติ บุคลิกภาพ เป็นตน้ 

      7.1.2 กลุ่มแต่ละกลุ่มมีบุคลิกภาพเฉพาะกลุ่ม   (Sensuality Traits   หรือ 
Personality Traits) ซึงเป็นผลจากสมาชิกกลุ่มทีมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป บุคลิกภาพของกลุ่ม 
ไดแ้ก่ ความสามรถของกลุ่มทีมีอยู ่การกระทาํของสมาชิกร่วมกนั การตดัสินใจ รวมทงัพฤติกรรม
หรือการแสดงออกของสมาชิก เป็นตน้ 

      7.1.3 กลุ่มแต่ละกลุ่มมีโครงสร้างภายในเฉพาะตน (Characteristics of 

Internal Structure) ซึงหมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก และแบบแผนหรือลกัษณะใน         
การรวมกลุ่ม 

  7.2  พลงัอนัเกิดจากบุคลิกภาพของกลุ่ม (Dynamics of Syntality) หมายถึง          
การแสดงกิจกรรมหรือความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มเพือจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึง            
การกระทาํของสมาชิกมีลกัษณะ 2 ประการ คือ 

      7.2.1 ลกัษณะทีทาํให้กลุ่มรวมกันได้ (Maintenance Synergy) หมายถึง 
ลกัษณะของความร่วมมือในการกระทาํกิจกรรมของสมาชิกแต่ละกลุ่ม เพือให้ความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกเป็นไปไดอ้ย่างราบรืนและก่อให้เกิดความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั 
(Cohesion) ซึงทาํใหก้ลุ่มไม่แตกแยกหรือมีสมาชิกถอนตวัออกจากกลุ่ม 

       7.2.2 ลกัษณะทีทาํให้กลุ่มประสบความสําเร็จ (Effective Synergy) หมายถึง 
กิจกรรมทีสามาชิกกระทาํเพือใหก้ลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายทีตงัไว ้
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 8.  ทฤษฎีสัมฤทธิผลของกลุ่ม (A Theory of Group Achievement) สตอ๊กดิลล์ (Stogdill) 

ไดอ้ธิบายทฤษฎีนีไวว้า่ สัมฤทธิผลของกลุ่มโดยทวัไปมี 3 ดา้น คือ  
  8.1  การลงทุนของสมาชิก (Member Inputs) เมือบุคคลมารวมกลุ่มกนั ต่างคน    
ต่างจะแสดงออกและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น รวมทงัคาดหวงัการตอบสนองตามความคิดเห็นและ
ความเขา้ใจของตน ซึงการกระทาํต่าง ๆ ของสมาชิกกลุ่มถือเป็นการลงทุนของสมาชิก 

  .   โครงสร้างและผลสัมฤทธิของกลุ่ม  
      8.2.1 โครงสร้างอยา่งเป็นทางการ (Formal Structure) คือ สิงทีคาดหวงัจาก
การปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิก เช่น การกาํหนดตาํแหน่งใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคนให้มีฐานะ (Status) และ
หน้าที (Functions) ตามทีควรจะเป็น เพือให้สมาชิกกระทาํและตอบสนองตามทีคาดหวงัไว้ และ  
ทาํใหผ้ลของการทาํงานเป็นจริงขึนมาได ้

      8.2.2  โครงสร้างทีเกียวกับบทบาทของสมาชิก  (Role Structure) คือ  
โครงสร้างของกลุ่มทีเชือว่าจะมีอยู่ภายในตวัสมาชิกแต่คน สมาชิกแต่ละคนจะมีอิสระทีจะแสดง
บทบาทของตนไดอ้ยา่งเตม็ที บทบาททีกล่าวถึงไดแ้ก่ ความรับผิดชอบ (Responsibility) และอาํนาจ 
(Authority) ในการทาํตามตาํแหน่งหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย  
      8.2.3 ผลงานของกลุ่ม (Group Outputs) หรือสัมฤทธิผลของกลุ่ม (Group 

Achievement) หมายถึง  ผลทีได้รับจากการลงทุนของสมาชิก  ซึงได้แก่  การแสดงออก                  
การปฏิสัมพนัธ์ และการคาดหวงัผลโดยผา่นการแสดงออกตามโครงสร้างและการกระทาํของกลุ่ม 
ผลทีกลุ่มไดรั้บมี 3 ประการ คือ  
     1.  ผลของการทาํงาน (Productivity) ซึงเกิดจากความคาดหวงัหรือ
จุดมุ่งหมายและการกระทาํเพือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย  
     2.  ขวญักาํลงัใจของกลุ่ม (Group Morale) หากกลุ่มมีโครงสร้างและ
กระบวนการทีดีขวญัและกาํลงัใจของกลุ่มจะมีมากขึน 

     3.  ความสามคัคี หรือการยึดเหนียวเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั (Coherion) 

เป็นผลทีเกิดขึนจากความพอใจของสมาชิกกลุ่มในการทาํงานร่วมกนั 

  สัมฤทธิผลของกลุ่มดงักล่าว เป็นผลทีเกิดจาการลงทุนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
ซึงหมายถึง การแสดงอกของสมาชิกแต่ละคน การปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิก ความรับผิดชอบของ
สมาชิก การใช้อาํนาจของผูน้ํา บทบาทหน้าทีของสมาชิก ทงัทีเป็นทางการและทีเป็นบทบาท 
เฉพาะตน การคิดและตดัสินใจร่วมกนัของสมาชิกกลุ่ม เป็นตน้ 
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 9.   ทฤษฎีพืนฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Fundamental Interpersonal Relations 

Orientation)  

  ชุทช์ (Schutz 1982 ) อธิบายทฤษฎีนีไวว้า่ สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความตอ้งการทีจะ
เชือมโยงสัมพนัธ์กบัผูอื้น ตอ้งการทีจะเป็นส่วนหนึงของกลุ่ม/หมู่/คณะ (Inclusion) ตอ้งการทีจะ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือและการยกยอ่งจากผูอื้น นอกจากนนัยงัตอ้งการทีจะเป็นทีรักของบุคคลอืน 
(Affection) และในขณะเดียวกนัตอ้งการทีจะมีอาํนาจเหนือผูอื้น ควบคุมผูอื้น (Control) บุคคล     
แต่ละคนมีรูปแบบ หรือมีลกัษณะเฉพาะในการปฏิสัมพนัธ์เชือมโยง และปรับตวัให้เขา้กบัผูอื้น   
ซึงความสัมพันธ์นันอาจเป็นไปในลักษณะทีเข้ากันได้ (Compatibility) หรือเข้ากันไม่ได ้
(Incompatibility) ขึนอยูก่บัความสัมพนัธ์และการปรับตวัของสมาชิกในกลุ่ม 

  ทฤษฎีต่าง ๆ ดังกล่าวสรุปได้ว่า พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มทีมีปฏิสัมพนัธ์      
ต่อกนั ยอ่มก่อใหเ้กิดผลในการเปลียนแปลงของทงัตวับุคคลและกลุ่ม โดยอาศยักิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ตวักาํหนดทาํให้เกิดผลงานทีทาํให้สมาชิกแต่ละคนมองเห็นคุณค่าของผลงานทีไดท้าํงานร่วมกนั 
ซึงทาํให้สมาชิกในกลุ่มมีความสัมพนัธ์และมีการปรับตวัของสมาชิกในกลุ่ม ก่อให้เกิดความรู้สึก    
ทีดีต่อกนัดว้ย  
 

หลกัการสอนตามทฤษฎกีจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
 ทิศนา  แขมมณี (2536 : 14-15) กล่าววา่ ในการศึกษาเรืองกลุ่มสัมพนัธ์นนั นิยมใชว้ิธี
การศึกษาแบบห้องปฏิบติัการและแบบฝึกแบบเขม้ กล่าวคือ ผูศึ้กษาจะไดศึ้กษาจากพฤติกรรมของ
คนอืนทีร่วมกิจกรรมนนั จะมีโอกาสไดท้ดลองและเรียนรู้เกียวกบัพฤติกรรมของตนเองและผูอื้น
โดยใช้การรวมกลุ่มเป็นเสมือนห้องทดลองปฏิบติัการ การศึกษาในลกัษณะดงักล่าวจะเป็นไปใน
ลกัษณะต่อเนืองและเขม้ขน้เพือให้เกิดความรู้สึกเขา้ใจอยา่งลึกซึงและแน่นแฟ้น วิธีการศึกษาหรือ
การเรียนตามลกัษณะดงักล่าวเมือวิเคราะห์แลว้ พบว่า มีพืนฐานความเชือกบัหลกัการเรียนรู้และ
หลกัการสอน ดงันี 

 . หลกัการเรียนรู้ 

  .  การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทีควรเป็นไปอยา่งมีชีวิตชีวา การเรียนรู้จะเกิดขึน
ได้ดี ถา้ผูเ้รียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  
ของตน 

  .  การเรียนรู้เกิดขึนได้จากแหล่งต่างๆกันมิใช่จากแหล่งใดแหล่งหนึงเพียง   
แหล่งเดียว ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลถือวา่เป็นแหล่งการเรียนรู้ทีสาํคญั 
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  1.3 การเรียนรู้ทีดีตอ้งเป็นการเรียนรู้ทีเกิดจากความเขา้ใจ จึงจะช่วยให้ผูเ้รียนจดจาํ 
และสามารถใช้การเรียนรู้นนัให้เป็นประโยชน์ได ้การเรียนรู้ทีผูเ้รียนรู้เป็นผูค้น้พบดว้ยตวัเองนนั   
มีส่วนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซึงและจดจาํไดดี้ 

  1.4 การเรียนรู้กระบวนการนนัมีความสําคญั เพราะกระบวนการเป็นเครืองมือใน
การแสวงหาความรู้และคาํตอบต่างๆทีตนตอ้งการ ผลงานต่าง ๆ จะมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด
ขึนอยูก่บักระบวนการเป็นสาํคญั ดงันนั การเรียนรู้ทีดีจึงตอ้งเนน้กระบวนการดว้ย 

  1.5 การเรียนรู้ทีมีความหมายต่อผูเ้รียน คือ การเรียนรู้สามารถนาํไปใชไ้ด ้การช่วย
ใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในสิงนนัมากขึน และเกิดการเรียนรู้เพิมขึน 

 . หลกัการสอน 

  ความเชือในหลกัการเรียนรู้ดงักล่าว จะสะทอ้นไปสู่หลกัการทีใชใ้นการสอนเรือง
กลุ่มสัมพนัธ์โดยทวัไป  ครูผูส้อนจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลกัการเรียนรู้
ดงันี 

  .  ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยให้ผูเ้รียนมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนอยา่ง
ทวัถึงและมากทีสุดเท่าทีจะทาํได้ การทีผูเ้รียนไดมี้บทบาทเป็นผูก้ระทาํ รับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเองจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความพร้อม มีความกระตือรือร้นทีจะเรียนและเรียนอยา่งมีชีวติชีวา 
  .  ยดึกลุ่มเป็นแหล่งการเรียนรู้ทีสาํคญั โดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนั
ในกลุ่ม ไดพู้ดคุยกนัปรึกษาหารือ หรือแลกเปลียนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึงกนัและกนั 
ขอ้มูลต่างๆเหล่านี จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เกียวกบัพฤติกรรมของตนเองและผูอื้น และเรียนรู้
ทีจะปรับตวัให้สามารถอยู่และทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดดี้ยิงขึน รวมทงัไดเ้รียนรู้ขอ้มูลและมีทศันะ    
ทีกวา้งและหลากหลาย 

  2.3 ยึดการค้นพบด้วยตนเอง เป็นวิธีการสําคญัในการเรียนรู้ โดยครูพยายามจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ทีส่งเสริมให้ผูเ้ รียนได้ค้นหาและค้นพบคําตอบด้วยตนเอง ทังนีเพราะ          
การคน้พบความจริงใด ๆ ดว้ยตนเองนัน ผูเ้รียนจะจดจาํไดดี้ มีความหมายโดยตรงต่อผูเ้รียนและ    
มีผลก่อใหเ้กิดความเปลียนแปลงพฤติกรรมไดม้ากกวา่การเรียนรู้ทีไดรั้บการบอกเล่าจากบุคคลอืน 

              2.4 เนน้กระบวนการควบคู่ไปกบัผลงาน โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ถึง
กระบวนการกลุ่มและกระบวนการต่างๆ ทีทาํให้เกิดผลงานนนั มิใช่มุ่งพิจารณาถึงผลงานแต่เพียง
อยา่งเดียว ทงันีเพราะประสิทธิภาพของผลงานขึนอยูก่บัประสิทธิภาพของกระบวนการดว้ย ดงันนั
การเรียนรู้กระบวนการจึงจาํเป็นทีจะช่วยใหผ้ลงานดีขึน 
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   .  เน้นการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั โดยให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสคิดหา   
แนวทางทีจะนําความรู้ ความเข้าใจทีได้รับไปใช้ในชีวิตประจาํวนั ครูพยายามส่งเสริมให้เกิด       
การปฏิบติัจริงเพือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจลึกซึงและเกิดการเรียนรู้เพิมขึน 

 จากเอกสารดงักล่าว หลกัการสอนเกียวกบักลุ่มสัมพนัธ์ ครูผูส้อนจะเนน้หลกัการเรียนรู้
และหลกัการสอนทีเป็นกระบวนการสําคญั โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบติั
กิจกรรมการเรียนอยา่งทวัถึง มีปฏิสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่ม ไดพู้ดคุย ปรึกษาหารือมีการแลกเปลียน
ความคิดเห็นประสบการณ์ซึงกนัและกนั ได้เรียนรู้พฤติกรรมของตนเองและผูอื้นมีการวิเคราะห์
ขอ้มูลต่าง ๆ เพือให้ผูเ้รียนไดค้น้พบคาํตอบต่างๆดว้ยตนเองจากกิจกรรมการเรียน แลว้นาํความรู้ 
ความเขา้ใจทีได้รับไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั เพือให้ผูเ้รียนเกิดความ
เขา้ใจอยา่งลึกซึงและเกิดการเรียนรู้เพิมขึน สามารถปรับตวัใหอ้ยูแ่ละทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดดี้ขึน 
 

การเตรียมการสอนกลุ่มสัมพนัธ์ 
 การเตรียมการสอนกลุ่มสัมพนัธ์ ผูส้อนจะต้องจดัทาํแผนการสอน ซึงในการจดัทาํ
แผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามวตัถุประสงค์ทีตงัไว ้ ทศวร มณีขาํ (2539 : 97-98) 

กล่าวถึงการเตรียมการสอนกลุ่มสัมพนัธ์ โดยมีรายละเอียดดงันี  
 1.   การตงัจุดมุ่งหมาย ครูจาํเป็นตอ้งตงัจุดมุ่งหมายทีเป็นเชิงพฤติกรรม ซึงอาจมีทงั
จุดมุ่งหมายดา้นเนือหาและดา้นกลุ่มสัมพนัธ์ หรือเฉพาะดา้นกลุ่มสัมพนัธ์เท่านนั 

 2.   การจดักิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้ ในการสอนตามหลกัการกลุ่มสัมพนัธ์ 
โดยส่วนใหญ่มกัประกอบไปดว้ยขนัตอนในการสอน ดงันี คือ  
  2.1  ขนันํา คือ การปูพืนฐานผูเ้รียนให้มีความพร้อมในการเรียนหรือการสร้าง
บรรยากาศใหเ้หมาะสมและเอือต่อการเรียนรู้ทีจะตามมา 
  2.2  ขันกิจกรรม  คือ  เป็นการให้ผู ้เ รียนลงมือปฏิบัติตามภารกิจทีเตรียมไว ้       
เพือให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ตรงสามารถนาํมาอภิปรายและวิเคราะห์ไดห้ลงัจากปฏิบติักิจกรรม
สินสุดลง 

  2.3 ขันอภิปราย คือ การให้ผู ้เรียนมีโอกาสได้แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น 
หลงัจากทีได้ทาํกิจกรรมเสร็จสินไปแล้ว ในขนันี ครูจะตอ้งเป็นนาํทาง ช่วยให้ผูเ้รียนวิเคราะห์
พฤติกรรมต่างๆและอภิปรายร่วมกนัจนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายทีตงัไว ้

  2.4 ขนัสรุปและประยกุตใ์ชห้ลกัการทีผูเ้รียนไดร่้วมกนัอภิปรายจนเกิดความเขา้ใจ
ทีตอ้งการแลว้ ครูผูส้อนจะตอ้งช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดต่อไปถึงการนาํเอาการเรียนรู้ทีไดรั้บไปใช้
ในชีวติจริง หลงัจากนนัครูผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งช่วยกนัสรุปถึงการเรียนรู้ทงัหมดทีเกิดขึน 
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  2.5 ขนัการประเมินผลการปฏิบติั  การประเมินผลเป็นเรืองสําคญั หลงัจากเสร็จสิน
การสอนแล้วครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งประเมินผลดูว่า ผูเ้รียนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายทีตงัไวห้รือไม่   
ทิศนา  แขมมณี (2545 : 146-147)  กล่าวถึง การเตรียมการสอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ 
ย่อมต้องมีการเตรียมการสอนเพือประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเด็ก จาํเป็นจาํต้องมีการวาง
แผนการสอนทีมีความสอดคลอ้งกนัทงัระบบ แต่เนืองจากการสอนกลุ่มสัมพนัธ์มีหลกัการเฉพาะ
บางประการ การเตรียมการจึงตอ้งคาํนึงถึงหลกัการและลกัษณะดงักล่าวด้วย ซึงจะขอกล่าวเป็น
ลาํดบั ดงันี  
   . .  การกาํหนดจุดมุ่งหมาย เพือให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่ 
หลงทาง หรือออกนอกลู่นอกทาง ครูจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนให้ชดัเจน โดย
กาํหนดเป็น 2 ลกัษณะ คือ จุดมุ่งหมายทวัไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ ซึงในลกัษณะหลงันี นิยมเขียน
ในเชิงพฤติกรรม (Behavior or Performance Objective) นอกจากนีจุดมุ่งหมายแต่ละประเภท      
อาจแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคติ   ทงันี  แลว้แต่ความเหมาะสม
ของเนือหาและจุดมุ่งหมายของครูผูส้อน ในกรณีทีครูผูส้อนเนือหาสาระของกลุ่มประสบการณ์  
ต่าง ๆ และตอ้งการสอนกลุ่มสัมพนัธ์สอดแทรกหรือควบคู่กนัไปกบัเนือหาดว้ย เพือความชดัเจน 
ครูควรกําหนดจุดมุ่งหมายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายด้านเนือหาส่วนหนึง และ
จุดมุ่งหมายด้านความสัมพนัธ์หนึง การกาํหนดเช่นนี จะช่วยให้เกิดความสะดวกและชัดเจนใน       
การจดักิจกรรมและการประเมินผล 

   . .  การกาํหนดเนือหาหรือความคิดรวบยอด เมือกาํหนดจุดมุ่งหมายชดัเจน
แล้ว ครูผูส้อนจาํเป็นจะตอ้งทาํความเขา้ใจเนือหาสาระ และความคิดรวบยอดทีจะให้เกิดขึนกบั
ผูเ้รียน และเขียนใหเ้ขา้ใจชดัเจนเพือใชเ้ป็นหลกัในการออกแบบกิจกรรมสาํหรับผูเ้รียน 

 3.   การกาํหนดกิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

       การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีลกัษณะสอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้และ     
การสอนดงักล่าวขา้งตน้สามารถใชก้ระบวนการเป็นขนัตอนดงันี 

  3.1 ขนันาํ คือ การเตรียมความพร้อมในการเรียนให้แก่ผูเ้รียน เช่น การทบทวน
ความรู้เดิม การสร้างบรรยากาศใหเ้หมาะสมและเอือต่อการเรียนรู้ทีจะตามมา 
  3.2  ขนักิจกรรม คือ การให้ผูเ้รียนลงมือทาํกิจกรรมทีเตรียมไวเ้พือให้ผูเ้รียนมี   
ส่วนร่วมและรับผิดชอบในการเรียนของตน และเพือให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ทีจะสามารถนาํมา
วเิคราะห์อภิปรายใหเ้กิดการเรียนรู้ทีชดัเจนขึนไดภ้ายหลงั 

  3.3 ขนัอภิปราย คือ การให้ผูเ้รียนมีโอกาสแลกเปลียนประสบการณ์ ความคิด 
ความรู้สึก และการเรียนรู้ทีเกิดขึน 
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  3.4 ขนัสรุปและการนําไปใช้ เป็นขนัของการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูล    
ต่าง ๆ จากขนักิจกรรมและอภิปรายมาประสานกนั จนได้ขอ้สรุปทีชดัเจน รวมทงัการกระตุน้ให้
ผูเ้รียนนาํเอาการเรียนรู้ทีไดรั้บไปปฏิบติัหรือใชจ้ริงในชีวติประจาํวนั 

  3.5 ขนัการประเมินผลการปฏิบติั  คือ   หลงัจากเสร็จสินการสอนแลว้ ครูจาํเป็น
จะตอ้งประเมินผลดูว่า ผูเ้รียนไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายทีตงัไวห้รือไม่ การวดัผลจะตอ้งวดัให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมาย นอกจากนันครูควรกาํหนดลงไปให้ชัดเจนว่า จะใช้วิธีการอะไรในการประเมินผล
จุดมุ่งหมายแต่ละขอ้และครบทงั 2 ดา้น คือ ทงัดา้น เนือหาและดา้นกลุ่มสัมพนัธ์ 
 

ลาํดับขันการเรียนรู้ของกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
 การจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ควรจดัเป็นขนัตอน และเป็นระบบ เพือให้สอดคลอ้งกบั
การเรียนรู้ โดย  เยาวพา  เดชะคุปต ์(2522 : 228-231) ไดจ้ดัลาํดบัขนัการเรียนรู้ของกลุ่มสัมพนัธ์ไว้
เป็น 4 ระยะ ดงันี คือ  
 1.   ขนัการมีส่วนร่วม (Participation or Involvement Stage) การเรียนรู้เริมตน้จาก
ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซึงทาํใหก้ารเรียนรู้เป็นประสบการณ์ทีเร้าใจ
นอกจากนีการเรียนรู้จะเป็นประสบการณ์ทีมีคุณค่า และมีความหมายต่อผูเ้รียนมากขึน ถา้ผูเ้รียน 
เขา้มามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึงของกลุ่ม (Group 

Participation) ระยะการมีส่วนร่วมนีผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัหรือแสวง (Inquiry) สิงทีตอ้งการ
เรียนรู้นนัดว้ยตนเอง อาจกล่าวไดว้า่ผลการเรียนรู้จะเกิดจากตวัผูเ้รียนโดยตรง ซึงถา้ใครมีส่วนร่วม
มากเท่าใดก็จะไดรั้บผลการเรียนรู้มากขึน การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนในการทาํกิจกรรมการเรียนรู้  
จะเนน้การมีส่วนร่วมในทุกๆดา้น ดงันี  
  1.1 การมีส่วนร่วมทางดา้นร่างกาย (Physical Involvement) คือ การเรียนรู้ทีผูเ้รียน
ลงมือทาํกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Learning by Doing) โดยการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลียนความคิดเห็น คน้ควา้ดว้ยตนเอง ซึงตอ้งอาศยัการแสดงออกทางกายทางวาจา    
ในการสือความหมายกบัผูอื้นก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

  1.2 การมีส่วนร่วมทางดา้นจิตใจ (Ego or Emotional Involvement) คือ การเรียนรู้ที
ผูเ้รียนประสบความสําเร็จเกิดจากการเรียนรู้ทีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง โดยรับความรู้สึก
และอารมณ์ต่างๆเกียวกบัสิงทีกระทาํในขณะทีมีส่วนร่วมในกลุ่ม ความรู้สึกทีเกิดขึนนีจะนาํไปสู่
การรับรู้แนวคิดและการเรียนรู้ทางดา้นเนือหาวิชาได้เป็นอย่างดี และช่วยให้จาํเนือหาวิชานนั ๆ    
ไดน้าน 

  1.3 การมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญาหรือสมอง (Intellectual หรือ Mental 

Involvement) คือ การเรียนรู้ทีผูเ้รียนเกิดจากการเห็นจริงหรือประจกัษ์แจง้จากการคน้พบสิงทีตอ้ง
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เรียนรู้และการสร้างแนวความคิดจากสิงทีไดรั้บรู้นนั ซึงจะทาํให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย
ต่อตวัผูเ้รียนมากขึน และเป็นแนวทางในการพฒันาความคิดและเหตุผลในการพิจารณาไตร่ตรองใน
การทาํงาน การตดัสินใจ การวเิคราะห์ และสรุปสิงทีไดเ้รียนรู้นนัดว้ยตนเอง 

  1.4  การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Involvement) คือ การเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่ม
ย่อยตามหลกักระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ เมือผูเ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมในกลุ่ม หรือเป็นสมาชิกของ
กลุ่ม ก็จะมีความสัมพนัธ์กบัผูอื้น กล่าวคือ จะเกิดปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) หรือแลกเปลียนความคิด 
ประสบการณ์ ความรู้สึก ค่านิยม ความเชือฯลฯ ซึงจะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอยา่งกวา้งขวางและ
เกิดผลดี 

 2.  ขนัวิเคราะห์ (Analysis Stage) เมือผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยตนเองแลว้หลงัจากนนัผูเ้รียนจะร่วมกนัวเิคราะห์ประสบการณ์การเรียนรู้นนัทนัที ซึงจะช่วยให้
นักเรียนมีความรู้อย่างกวา้งขวาง และยงัช่วยให้ผูเ้รียนสามารถประเมินความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม วธีิการเรียน ผลของการเรียนรู้ นอกจากนนัยงัทาํใหผู้เ้รียนรู้จกัตนเองดียงิขึน 

 3. ขนัสรุปและการประยุกต์หลกัการ (Generalization and Application Stage) เมือ
ผูเ้รียนคน้พบสิงทีตอ้งการเรียนรู้ดว้ยตนเองแลว้ ผูเ้รียนจะรวบรวมแนวคิดทีตนคน้พบและแนวคิดที
ไดจ้ากเปลียนความคิดเห็นกบัผูอื้น แลว้สรุปเป็นหลกัการของตนเอง การเรียนรู้ทีไดรั้บนีนอกจาก
จะเป็นการเรียนรู้เพือแกปั้ญหาในปัจจุบนัแลว้ เรายงัเรียนรู้เพือแกปั้ญหา เพือสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ
ขึนในอนาคต ดงันนัจึงจาํเป็นทีเชือถือไดว้่าเมือผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้และเขา้ใจหลกัการของเรือง
หนึงเรืองใดแล้วสามารถนาํหลกัการไปประยุกต์ใช้ในอนาคตหรือประยุกต์ให้เขา้กับตนเองได ้   
การประยกุตท์าํไดใ้นสองลกัษณะ คือ  
   3.1 การประยุกต์เพือปรับปรุงบุคลิกภาพหรือการพฒันาตนเอง (Self-Development) 

ให้เหมาะสมยงิขึนรวมทงัการปรับตวัให้เขา้กบัผูอื้น ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้น
หรือการมีมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูอื้น 

   3.2  การประยกุตเ์พือใชใ้นการแกปั้ญหา (Problem-Solving) ต่าง ๆ ในอนาคต และ
เพือใชใ้นการปรับปรุงและควบคุมธรรมชาติและสังคมให้ดีขึนกวา่เดิม ตลอดจนช่วยในการคิดคน้
และประดิษฐสิ์งใหม่ ๆ ขึน 

 4.  ขนัประเมิน (Evaluation Stage) การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์นีเกิดขึน
โดยตวัผูเ้รียนโดยตรง และเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มย่อย ดงันัน ผูเ้รียนย่อมจะทราบผล   
การเรียนรู้ของตนเอง  และของกลุ่มได้เป็นอย่างดี การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตามทฤษฎี
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ถือว่า ผูเ้รียนเป็นผูป้ระเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่มจาก   
การอภิปรายให้ข้อเสนอแนะและติชมร่วมกับสมาชิกคนอืน ๆในกลุ่มวิธีการทาํกิจกรรมกลุ่ม
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สัมพนัธ์มาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ก็เพียงแต่จดัเวลาและสถานทีให้เหมาะสมต่อ
กิจกรรมทีจะนาํมาใชเ้ท่านนั แต่ขนัตอนสําคญัอยูที่การสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ให้ถูกตอ้งเหมะ
สมกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน กรมวชิาการ (2544 : 57-58) ไดก้ล่าวถึงขึนตอนการสร้าง
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ดงันี 

 ขนัที 1  วิเคราะห์ลกัษณะของผูเ้รียนตามวตัถุประสงค์ทีตอ้งการจะศึกษาและพฒันา 
เช่น ตอ้งการให้ผูเ้รียนมีความเชือมนัในตนเอง ก็จดักิจกรรมเกียวกบัการแสดงออก การกล้า
ตดัสินใจ เป็นตน้ 

 ขนัที 2  นาํลกัษณะทีวเิคราะห์ไดม้าตงัเป็นวตัถุประสงคข์องกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ โดย
แต่ละกิจกรรมมุ่งพฒันาลกัษณะต่างๆทีไดว้เิคราะห์ไวใ้นขนัที 1 

 ขนัที 3  สร้างกิจกรรมกลุ่มใหต้รงตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ซึงควรไดรั้บการตรวจสอบ
ในเรืองความสอดคลอ้งของกิจกรรมกบัจุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนรู้จากผูเ้ชียวชาญ ดา้นกลุ่ม
สัมพนัธ์ก่อนนาํไปใชจ้ริง กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ทีนาํมาใชส่้วนใหญ่ มีดงัต่อไปนี 

   . เกม (Games) 

   . บทบาทสมมติ (Role play) 

   . สถานการณ์จาํลอง  (Simulation) 

   . การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) 

   . กลุ่มยอ่ย  (Small group) 

   . การตงัคาํถาม (Questioning strategy) 

   . การอภิรายกลุ่ม (Discussion)  

 ขนัที 4  ขนันาํกิจกรรมกลุ่มไปทดลองใชก้บันกัเรียนกิจกรรมขนันีจะช่วยให้ไดข้อ้มูล
วา่ กิจกรรมนนัเหมาะสมกบัผูเ้รียนและบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
 ขนัที 5 ขันการประเมินผล  ช่วยให้ทราบว่าการจัดกิจกรรมนีบรรลุผลตรงตาม
วตัถุประสงคที์กาํหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด 

 สนอง  อินละคร (2544 : 101)  เสนอขนัตอนการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์  ประกอบดว้ย 
4 ขนัตอน มีดงันี  
 1.   ขนัเตรียม เป็นการเตรียมตวัของผูเ้รียนโดยการแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มนงัเป็นวงกลม
หันหน้าเขา้หากนั ครูสร้างบรรยากาศให้นักเรียนอยากเขา้ร่วมกิจกรรมด้วยการแจง้จุดประสงค ์  
การเรียนรู้ และวธีิการเรียนรู้ 

 2.   ขนัตอนการทาํกิจกรรม เป็นการให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตามที
กาํหนดไวเ้พือเกิดกาเรียนรู้ซึงกิจกรรมอาจเป็น เกม เพลง เล่านิทาน บทบาทสมมติ หรืออืน ๆ 
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 3.   ขนัวเิคราะห์ เป็นการเชือมโยงกิจกรรมทีทาํกบัประสบการณ์และเนือหาทีสอนโดย
ครูผูเ้ป็นผูต้งัคาํถามซึงอาจจะถามความรู้สึก ความเขา้ใจ ความคิด ขอ้คิดทีไดจ้ากการทาํกิจกรรม 
เพือบรรลุจุดประสงคที์ตอ้งการ 

 4.   ขนัสรุป เป็นขนัตอนทีสรุปเนือหาทีต้องการสอนนักเรียนในเรืองราวต่าง ๆ ที
กาํหนดไวใ้นจุดประสงค ์โดยการสรุปรวบรวมจากขอ้คิดเห็นของนกัเรียน พร้อมทงัเพิมเติมเนือหา
ความรู้แก่นกัเรียนให้สมบูรณ์ยงิขึน ถา้สรุปดว้ยคาํกลอน คาํคม หรือเพลง จะช่วยให้นกัเรียนจดจาํ
ไดดี้ขึน 

 จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว  สรุปได้ว่า การเข้าร่วมกลุ่มสัมพนัธ์ ผูเ้รียนจะเกิด          
การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมในฐานะทีเป็นสมาชิกคนหนึง และลงมือปฏิบติักิจกรรมร่วมกนักบักลุ่ม   
มีการวิเคราะห์อภิปรายร่วมกนั แล้วนาํความคิดทีได้คน้พบจากการแลกเปลียนความคิดเห็นนัน     
มาสรุปและประยุกต์ใช้เป็นหลกัการของตนเอง เพือนาํไปเป็นแนวทางในการปรับตวัและดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนัรวมทงัมีการประเมินผลในการเรียนรู้ของตนเองร่วมกบัสมาชิกคนอืน ๆในกลุ่ม 
ลาํดบัขนัของการเรียนรู้ตามวธีิการกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ขนันาํ เป็นการปูพืนฐานผูเ้รียนให้มี
ความพร้อมในการเรียนรู้หรือการสร้างบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ ขนักิจกรรม เป็นการให้
ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัตามกิจกรรมทีเตรียมไวเ้พือให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ตรง ขนัอภิปราย คือ    
การให้ผูเ้รียนมีโอกาส ได้แสดงความรู้สึกความคิดเห็นหลงัจากทีได้ทาํกิจกรรมเสร็จสินไปแล้ว   
ขนัสรุปและประยุกตใ์ช ้หลงัจากทีผูเ้รียนไดร่้วมกนัอภิปรายจนเกิดความเขา้ใจตามทีตอ้งการแลว้ 
รวมทงัการกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดต่อไปถึงการนาํการเรียนรู้ทีได้รับไปใช้ในชีวิตจริง หลงัจากนัน
ครูผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งช่วยกนัสรุปถึงการเรียนรู้ทงัหมดทีเกิดขึน ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งประเมินผล
ดูวา่ผูเ้รียนไดบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายทีตงัไวห้รือไม่ 
 

วธีิการสอนทส่ีงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
 การจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัหลกัการเรียนรู้ และหลกัการสอน 
การจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ จึงตอ้งอาศยัวิธีการสอนต่าง ๆ หลายวิธี   ซึง ทิศนา แขมมณี (2545 : 

152) ไดก้ล่าวไวด้งันี 

 1.   เกม (Game) เป็นวิธีการหนึงซึงสามารถนาํมาใชใ้นการสอนกลุ่มสัมพนัธ์ไดดี้ โดย
ครูผูส้อนสร้างสถานการณ์หรือเกมการเล่นขึน แลว้ให้ผูเ้รียนลงเล่นดว้ยตนเองภายใตข้อ้ตกลงหรือ
กติกาบางอยา่งทีกาํหนดไว ้ซึงผูเ้รียนจะตอ้งตดัสินใจทาํอยา่งใดอยา่งหนึง อนัจะมีผลออกมาในรูป
ของการแพก้ารชนะ วธีิการนีจะช่วยใหผู้เ้รียนฝึกการแกปั้ญหาและเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ 

 2.  บทบาทสมมติ (Role-Play) วิธีการนีมีลกัษณะเป็นสถานการณ์สมมติ เช่นเดียวกบั
เกม แต่มีการกาํหนดบทบาทของผูเ้ล่นในสถานการณ์ทีสมมติขึนมา แลว้ให้ผูเ้รียนสวมบทบาทนนั
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และแสดงออกตามธรรมชาติโดยอาศยับุคลิกภาพ ประสบการณ์ และความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 
เป็นหลัก ดังนัน วิธีการนีจึงมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสศึกษาวิเคราะห์ถึงความรู้สึกและ
พฤติกรรมของตนเองและผูอื้นอนัจะก่อให้เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอื้นอยา่งลึกซึง 

 3.   กรณีตวัอย่าง(Case) เป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึงซึงใช้กรณี หรือเรืองราวต่าง ๆ ที
เกิดขึนจริงๆ มาดดัแปลงและใชเ้ป็นตวัอยา่งในการใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา วเิคราะห์และอภิปรายร่วมกนั 
เพือสร้างความเขา้ใจและฝึกฝนหนทางแก้ไขปัญหานนั วิธีการนีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัคิดและ
พิจารณาขอ้มูลทีตนได้รับอย่างถีถ้วน และการอภิปรายจะช่วยให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสแลกเปลียน
ขอ้มูลซึงกนัและกนั รวมทงัการนาํเอากรณีต่างๆซึงคลา้ยคลึงกบัชีวิตจริงมาใช ้จะช่วยให้การเรียนรู้
มีลกัษณะใกล้เคียงกบัความจริง ซึงมีส่วนทาํให้การเรียนรู้มีความหมายสําหรับผูเ้รียนมากยิงขึน 
นอกจากนนั ยงัเป็นวธีิการทีช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการเผชิญและแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งรอให้พบกบั
ปัญหาจริง  
 4.   สถานการณ์จาํลอง (Simulation) คือ การจาํลองสถานการณ์จริง เพือให้ผูเ้รียนได้ 
ลงไปอยู่ในสถานการณ์นัน และได้เรียนรู้เกียวกบัความเป็นจริงในเรืองนัน วิธีการนีจะช่วยให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสทดลองแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึงในสถานการณ์จริงผูเ้รียนอาจจะไม่กลา้แสดง 
เพราะอาจจะเป็นการเสียงต่อผลทีจะไดรั้บจนเกินไป 

 5.   ละคร (Acting or Dramatization) เป็นวธีิการทีทาํให้ผูเ้รียนไดท้ดลองแสดงบทบาท
ตามบททีเขียนหรือกาํหนดไวใ้ห้ โดยผูแ้สดงจะตอ้งพยายามแสดงให้สมบทบาททีกาํหนดไว ้โดย
ไม่ตอ้งนาํเอาบุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของตนเขา้ไปมีส่วนเกียวขอ้งอนัจะมีส่วนทาํให้เกิดผล
เสียต่อการแสดงบทบาทนนั วิธีการนีเป็นวิธีทีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้สาระ โดยการช่วยกนันาํ
สาระมาแสดงให้เห็นชัด การทีผูเ้รียนได้มีโอกาสแสดงละครร่วมกนั จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความ
รับผดิชอบในการเรียนรู้ร่วมกนัไดฝึ้กการทาํงานร่วมกนั 

 6.   การอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Small Group Discussion) เป็นวิธีการทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงออก และช่วยให้ผูเ้รียนไดข้อ้มูลเพิมเติมมากขึน การจดักลุ่มย่อย   
มีส่วนร่วมในการแสดงออก และช่วยใหผู้เ้รียนไดข้อ้มูลเพิมเติมมากขึน การจดักลุ่มยอ่ยมีหลายแบบ
ต่างๆกัน  แล้วแต่วตัถุประสงค์ผู ้จ ัด เช่น การอภิปรายกลุ่มแบบระดมสมอง  (Brainstorming)          
การอภิปรายกลุ่มแบบฟิลลิป 66 (Phillip 66) หรือแบบกลุ่มหึง (Buzz Group) การอภิปรายกลุ่มแบบ
เวยีนรอบวง (Circular Response) และอภิปรายกลุ่มแบบกลุ่มซอ้น (Fishbow Technique) เป็นตน้ 

 7.   เป็นการฝึกให้มีการเรียนรู้จกัการปรับตวัให้เขา้กบัผูอื้นเพือเกิดการยอมรับซึงกนั
และกนั เช่น  การยอมรับมติของกลุ่ม  เป็นตน้ 
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 8.  เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เกียวกบัวิถีทางความเป็นประชาธิปไตยทงัในด้าน
ความคิดและการกระทาํ 
 9.  ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  ทาํให้เขารู้สึกวา่ตวัเองมีความสําคญัต่อ
กลุ่ม เช่น  การทีกลุ่มยอมรับความคิดเห็นของเขา  การทีกลุ่มเปิดโอกาสใหเ้ขาแสดงความคิดเห็น 

กลา้ผูก้ลา้ตดัสินใจ  ซึงทกัษะดงักล่าวจะทาํใหเ้กิดความมนัใจต่อมา 
               10.  สร้างค่านิยมในเรืองของความสามคัคี  การช่วยเหลือซึงกนัและกนั  ความเขา้ใจ 
และเห็นใจผูอื้น 

 นอกจากนี ทศวร มณีศรีขาํ (2539 : 114) ให้ทศันะวา่ในการจดัการสอนดว้ยกระบวนการ
กลุ่มสัมพนัธ์  อิทธิพลของกลุ่มยงัมีผลต่อพฤติกรรมของสมาชิก  ทงัในดา้นส่วนตวั  และพฤติกรรม
ทางสังคม  คือ กระตุน้ให้เกิดกาํลงัใจแก่สมาชิก  สมาชิกไดแ้สดงออก  สมาชิกเขา้ใจตนเอง สนอง
ความตอ้งการของสมาชิก  สมาชิกมีความกระตือรือร้นเกิดการตดัสินใจ และสามารถแกปั้ญหาลด
ความขดัขอ้งใจ ไม่ประพฤติออกนอลู่นอกทาง  เสริมสร้างสุขภาพทางกายและทางใจ  สร้างความ
เขา้ใจอนัดีต่อกนั มีการแลกเปลียนประสบการณ์  และยอมรับในปทสัถานร่วมกนั ดงันนัการสอน
ดว้ยกระบวนการจึงเป็นวิธีการทีทีสามารถนาํมาใช้ในการเรียนการสอน  เพือพฒันาเปลียนแปลง
และปรับปรุงพฤติกรรมของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดีโดยทีผูเ้รียนไม่เบือหน่ายการเรียน 

 สมบติั  กาญจนากิจ  (2544 : 55)  ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมนนัทนาการกลุ่มสัมพนัธ์วา่  เป็น
กิจกรรมซึงช่วยส่งเสริมมนุษยก์ารทาํงานเป็นทีม  การประสานงานร่วมมือของกลุ่ม  และยงัเป็น 
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่มของสังคมในวิถีประชาธิปไตยอีกดว้ย  กิจกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์มีประโยชน์อย่างยิงในการเป็นผูน้าํและผูต้าม  ให้รู้จกัหน้าทีความรับผิดชอบและ
บทบาทของตวัเองและสังคมทีดี 

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์มีคุณค่า  และประโยชน์ต่อผูร่้วม
กิจกรรม มีการปฏิสัมพนัธ์ รู้จกัตวัเอง และเขา้ใจผูอื้นมากยิงขึน  เกิดการพฒันาทกัษะด้านต่าง ๆ  
ช่วยส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม  จึงเป็นกิจกรรมทีสามารนาํมาใชใ้น
การเรียนการสอน  เพือพฒันาปรับปรุง และเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยที
ผูเ้รียนไม่เบือหน่ายการเรียน 
 

บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนการสอนในการจัดกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  ครูเป็นบุคคลสําคญัทีจะช่วย
อาํนวยความสะดวกและช่วยเหลือใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติักิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายทีตงัไว ้
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 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2540, อา้งถึงใน  บงัอร  ภานุศรี 2542 : 22-23)  

กล่าวถึงบทบาทของครูและนกัเรียนในการเรียนการสอนกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ไวด้งันี 

 . บทบาทของครู 

  .  มีความเป็นกันเอง  มีความเห็นอกเห็นใจนักเรียน สร้างบรรยากาศทีดีต่อ      
การเรียน  สนใจใหก้าํลงัใจ  สนทนา  และไถ่ถาม 

  .  ครูพูดน้อย  และจะเป็นเพียงผูป้ระสานงานแนะนําช่วยเหลือเมือนักเรียน
ตอ้งการเท่านนั 

  .  ครูไม่ชีนาํหรือโนม้นา้วความคิดของนกัเรียน 

  .  สนบัสนุนให้กาํลงัใจ กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทาํงาน
แสดงออกอยา่งอิสระและแสดงออกซึงความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน 

  .  ทาํความเขา้ใจงานทีไดรั้บมอบหมายและทาํงานร่วมกบักลุ่มไดดี้ 

 . บทบาทของนกัเรียน 

  .  เป็นผูล้งมือทาํกิจกรรม พยายามคน้หาและแสวงหาความรู้ทีเรียนดว้ยตนเอง  
  .  ใหค้วามช่วยเหลือกนัและแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั ในหมู่นกัเรียน 

  .  แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

  .  มีความรับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ทีของตนเองในกลุ่ม เช่นสร้างความสัมพนัธ์
อันดีกับคนอืนในกลุ่ม  การแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสม  พยายามปรับปรุงบุคลิกภาพเสมอ         
สร้างบรรยากาศทีดี และควบคุมการทาํงานของกลุ่ม 

  .  ทาํความเขา้ใจงานทีไดรั้บมอบหมาย และทาํงานร่วมกบักลุ่มไดดี้ (กรมวิชาการ 

2540 : 40)  สรุปไดว้่า หลกัการเรียนการสอนตามหลกัการทฤษฎีกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์จะ
ส่งเสริมบรรยากาศแบบประชาธิปไตย ตลอดจนการพฒันาคุณค่าของความเป็นของมนุษย  ์คือ 
ส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนและความสัมพนัธ์อันดีระหว่างผูเ้รียนช่วยให้ผูเ้ รียนรู้เกียวกับ
เนือหาวิชา มีโอกาสพฒันาสติปัญญา และอารมณ์ โดนวิธีการทีเหมาะสมซึงจะช่วยให้การเรียนรู้
เป็นสิงทีมีความหมายต่อผูเ้รียน 
 

ขนาดของกลุ่มในการจัดกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
 จาํนวนสมาชิกของคนภายในกลุ่ม จะมีผลกระทบต่อคุณภาพการมีปฏิสัมพนัธ์ภายใน
กลุ่มตลอดจนการสือสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ซึงมีผูแ้สดงความคิดเห็นเกียวกบัขนาดของ
กลุ่ม ดงันี 

 คมเพชร  ฉตัรศุภกุล (2530 : 26)  กล่าววา่ ขนาดของกลุ่มอาจเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึง 
ในการพิจารณาธรรมชาติของปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่ม กลุ่มทีมีขนาดแตกต่างกนัจะทาํให้ปฏิสัมพนัธ์
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แตกต่างกันไปด้วย หากกลุ่มทีมีสมาชิกมากเกินความจาํเป็นสมาชิกจะต้องทาํงานซําซ้อนกัน       
บางคนคาดหวงัวา่จะไดรั้บผิดชอบทงัหมด ในขณะทีคนอืนขบัขอ้งใจทีไม่มีงานทาํ ไม่ไดใ้ชท้กัษะ
ทีตนเองมีอยู่ ขนาดของกลุ่มไม่ควรเกิน 15 คน  กลุ่มใหญ่เท่าใดย่อมขึนอยู่กบัความจาํเป็นของ
สถานการณ์ จุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

 ซอว ์ (Shaw 1981 : 3) กล่าวว่า กลุ่มยอ่ยควรมีสมาชิก 10 คนเป็นอยา่งมาก หากมี
สมาชิก จาํนวน 30 คน ขึนไปก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ แต่อาจแบ่งกลุ่มย่อยได้ และมีความคิดเห็นว่า 
จาํนวนสมาชิกมิใช่ปัญหาสําคญั แต่องค์ประกอบอืน ๆ  ซึงได้แก่ความสัมพนัธ์ของสมาชิก และ 
การร่วมมือในการทาํงานของสมาชิก จะมีความสาํคญัต่อการทาํงานกลุ่มมากกวา่ 
 ขนาดของกลุ่มจะมากหรือน้อยขึนอยู่กับเนือหาวิชา และจุดมุ่งหมายของการเรียน     
การสอนและตามความมากน้อย ยากง่าย ของงานทีครูมอบหมาย กิจกรรมบางประเภทอาจใชก้ลุ่ม
ขนาดเล็ก แต่กิจกรรมบางประเภทอาจใชก้ลุ่มขนาดใหญ่ ครูจึงพิจารณาเองวา่กลุ่มใดมีขนาดเท่าใด 
จึงจะเหมาะสมกบัการเรียนแต่ละครัง โดยทวัไปกลุ่มทีใชใ้นการเรียนการสอน จะมีขนาด 6-8 คน 
(กรมวชิาการ 2540 : 40)  

 สรุปไดว้า่ ขนาดของกลุ่มทีใชใ้นการจดักิจกรรมทีเหมาะสมทีสุด ควรมีสมาชิกไม่เกิน 
15 คน เพราะจะทาํให้เกิดการร่วมมือ และการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัไดดี้ ทาํให้การจดักระบวนการ
เรียนรู้ภายในกลุ่มเกิดประสิทธิภาพยงิขึน  
 

การจัดกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  
 การจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์มีหลายประเภท ซึงสามารถเลือกใช้ไดต้ามวตัถุประสงค ์
ปัญหา และขนาดของกลุ่ม ซึงเป็นกิจกรรมทีสอดคล้องกบัทฤษฏีกลุ่มสัมพนัธ์ ไดห้ลายกิจกรรม 
เช่น เกม บทบาทสมมติ เพลง ท่าทางประกอบเพลง โดยมีรายละเอียดดงันี  
 กจิกรรมเกม  
 เกมเป็นกิจกรรมหนึงทีนาํมาประยุกตเ์ป็นกิจกรรมการสอน และสามารถทาํให้ผูเ้รียน 
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  
  

 ความหมายของเกม (Game) 
 อเนก  หงษท์องคาํ (2542 : 67)  กล่าววา่ เกมเป็นกิจกรรมการเล่นอยา่งหนึงทีถูกกาํหนด
ขึน เพือให้ผูเ้ข้าร่วมเกิดความสนุกสนานพึงพอใจ และสามารถส่งเสริมให้เกิดการพฒันาทกัษะ     
การเคลือนไหวขนัมูลฐานและเกิดทกัษะเบืองตน้ เป็นการสร้างแรงจูงใจใหทุ้กคนไดมี้การแสดงออก 

 นิรันดร์  จุลทรัพย ์(2544 : 258-259) ไดใ้ห้ความหมายของเกมไวว้า่ เกมคือกิจกรรมที
สมาชิกไดล้งมือปฏิบติัหรือไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะบรรยากาศของการแข่งขนัแทรกอยูด่ว้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 59 

โดยอาจจะเป็นการแข่งขนักบัตวัเอง แข่งขนักบัเวลา แข่งขนักบับุคคลอืน หรือแข่งขนัระหวา่งกลุ่ม
ภายใตก้ติกาและเงือนไขทีวางไว ้กิจกรรมทีจดัจะทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมเกิดการเรียนรู้ในสิงใดสิงหนึง   
ตามวตัถุประสงค์ทีกาํหนด เช่น การสร้างความคุ้นเคย สร้างความเข้าใจตนเองและเขา้ใจผูอื้น     
การตดั  สินใจ การแกปั้ญหาต่าง ๆ เป็นตน้  
 สนอง  อินละคร (2544 : 108);  สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2546 : 90) ไดก้ล่าว
สอดคล้องกันว่า เกม เป็นกิจกรรมทีครูจดัให้กับนักเรียนได้เรียนด้วยตนเอง มีกติกาบางอย่าง          
มีเงือนไข  หรือขอ้ตกลงร่วมกนัทีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ทีกาํหนดไวซึ้งนกัเรียนจะตอ้งตดัสินใจอยา่งใด
อยา่งหนึง เพือผลออกมาในรูปแพช้นะ ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ครูเป็นผูแ้นะนาํ 
นกัเรียนจะไดท้งัความรู้และความสนุกสนานร่าเริง เป็นการออกกาํลงักาย เพือพฒันาความคิดริเริม
สร้างสรรค ์มีโอกาสแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกบัผูอื้น ควบคู่กนัไป โดยมี
การนาํเนือหา ขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่นและผลการเล่นเกมมาใชใ้นการอภิปราย
เพือสรุปผลการเรียนรู้  
 พรทิพย ์  วฒันพงศ ์(2548 : 24) การจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ในรูปแบบของเกม ควรจะ
เนน้ให้สมาชิกทีเขา้ร่วมกิจกรรมไดส้ร้างความคุน้เคย ทาํความรู้จกักนัในเบืองตน้ เป็นเกมทีอิสระ
ไม่มีกฎระเบียบมากนกั สามารถแสดงความคิดเห็น และทาํงานเป็นทีมได ้ควรมีการแสดงบทบาท
กนัภายในกลุ่มเล็กๆเพือเป็นการสร้างความเชือมนัของสมาชิกอนัเป็นอีกแนวทางหนึงในการพฒันา 
บุคลิกภาพ นอกจากนียงัไดรั้บความสนุกสนาน ในการร่วมกิจกรรมอีกดว้ย การใช้เกมเพือช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ทีสุดนนั ผูส้อนตอ้งเขา้ใจหลกัการ และรายละเอียดในการเล่นเกม คือ  
 . กติกา หรือกฎเกณฑ์ เป็นส่วนสําคญัมากเพราะจะเป็นกระบวนการทีช่วยให้ผูเ้ล่น
สามารถดาํเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมายทีตอ้งการได้ โดยไม่พะวงอยู่กบัสิงทีไม่ตรงประเด็นที
ตอ้งการ  
 . วิธีการ คือ พฤติกรรมของผูเ้รียนทีมีผลต่อวิธีการและบรรยากาศในการเล่มเกม    
ซึงจะทาํใหเ้กมนนับรรลุจุดมุ่งหมายได ้ 
 . ขอบข่ายของการเล่นเกม ควรมีการกาํหนดขอบข่ายทีแน่นอน เพือเป็นแนวทางใน
การกาํหนดเกมทีจะเล่น  
 . จุดมุ่งหมายของเกม เป็นจุดสาํคญัทีผูเ้ล่นทุกคนจะตอ้งพยายามต่อสู้เพือใหบ้รรลุถึง                  
เป้าหมายทีตอ้งการ  
 นอกจากนีอารมณ์  การแสดงออก และการใช้ความคิด ยงัเป็นองค์ประกอบทีจะช่วย
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดรั้บประสบการณ์จากการเล่นเกม และเรียนรู้ 
วธีิการทาํงานต่าง ๆ ได ้ 
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 สรุปวา่เกม หมายถึง เกมเป็นกิจกรรมการเล่นอยา่งหนึงทีทีสมาชิกไดล้งมือปฏิบติัหรือ
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะบรรยากาศของการแข่งขนัแทรกอยูด่ว้ย เพือผลออกมาในรูปแพช้นะ 
โดยอาจจะเป็นการแข่งขนักบัตวัเอง แข่งขนักบัเวลา แข่งขนักบับุคคลอืน หรือแข่งขนัระหวา่งกลุ่ม
ภายใต้กติกาและเงือนไขทีวางไว  ้เพือให้ผูเ้ข้าร่วมเกิดความสนุกสนานพึงพอใจ  และสามารถ
ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาทกัษะการเคลือนไหวขนัมูลฐานและเกิดทกัษะเบืองตน้ เป็นการสร้างแรง    
จูงใจให้ทุกคนไดมี้การแสดงออก กิจกรรมทีจดัจะทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมเกิดการเรียนรู้ในสิงใดสิงหนึง 
ตามวตัถุประสงคที์กาํหนด ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ครูเป็นผูแ้นะนาํ นกัเรียนจะ
ไดท้งัความรู้และความสนุกสนานควบคู่กนัไป  
 

 วตัถุประสงค์ของเกม  
 เกมทีใช้ประกอบการสอน จดัเป็นสือการเรียนอีกประเภทหนึง ซึงเร้าให้นักเรียนเกิด
ความสนุกสนาน ใชเ้ป็นเครืองมือฝึกทกัษะ เกมแต่ละเกมมีจุดประสงคที์แน่ชดัวา่จะฝึกเนือหาอะไร  
ความสามารถอะไร สุวทิย ์ มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2546 : 90)  ไดก้ล่าวถึงจุดประสงคข์องเกม ดงันี  
 1.  เพือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เรืองต่าง ๆ ดว้ยความสนุกสนาน และทา้ทายความสามารถ 
โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ทาํใหไ้ดรั้บประสบการณ์ตรง  
 2.  เป็นวิธีการทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะและเทคนิคต่าง ๆ การมีส่วนร่วมใน   
การเรียนรู้มีโอกาสแลกเปลียนและประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกบัผูอื้น  
  

 องค์ประกอบสําคัญของเกม  
 สุวิทย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ (2546 : 90)  ไดเ้สนอการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมมี
องคป์ระกอบสาํคญัดงันี  
 1.  เกมและกติกาการเล่น  
 2.  มีการเล่นเกมตามกติกา  
 3.  มีการอภิปรายผลหลงัจากมีการเล่นเพือสรุปผลการเรียนรู้  
   

 ประเภทของเกม 
 เกมสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ มากมายหลายประเภทตามลกัษณะการเล่น
อุปกรณ์ วธีิการเล่น หรือรูปแบบการเล่น เช่น  
 สนอง   อินละคร (2544 : 108)  ไดแ้บ่ง เกมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี  
 1.  เกมทีเนน้ทางดา้นทกัษะ เช่น เกมกีฬาต่าง ๆ  
 2.  เกมทีเนน้ทางดา้นโอกาส เช่น เกมโดมิโน เกมบิงโก ้ 
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 3.  เกมทีแทจ้ริง เป็นเกมทีมีประโยชน์ต่อการศึกษา เช่น เกมอกัษรไขว ้เกมจดัพวก 
เกมเรียงคาํ เกมจบัคู่หรือหาคู่ เกมการแข่งขนัต่าง ๆ  
 4.  เกมทีไม่ใช่เกม เป็นกิจกรรมทีมุ่งความสนุกสนาน เช่น การต่อคาํคลอ้งจอง การใบ้
คาํการทายปัญหา  
 สุวทิย ์ และอรทยั  มูลคาํ (2546 : 90)  เกมสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น  
 . เกมเบ็ดเตล็ด เป็นลกัษณะเกมง่าย ๆ ทีสามารถจดัเล่นไดใ้นสถานทีต่าง ๆ โดยมี
จุดประสงค์ของการเล่นเพือให้การเล่นนันไปสู่จุดหมายในระยะเวลาสัน ๆ เป็นการสร้างเสริม
ทกัษะการเคลือนไหวเบืองตน้ คือการเคลือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพือให้เกิดทกัษะความ
ชาํนาญและคล่องตวั ซึงเกมประเภทนีไดแ้ก่เกมประเภทสนุกสนาน เกมมีจุดมุ่งหมาย เกมยาํ ความ
วอ่งไว และเกมฝึกสมอง เป็นตน้  
 . เกมเล่นเป็นนิยาย  เป็นลกัษณะของกิจกรรมการแสดงออกซึงท่าทางต่าง ๆ รวมทงั
การเคลือนไหวแสดงออกในรูปของการเล่นหรือแสดง โดยการกาํหนดบทบาทสมมติหรือการ
แสดงละครตามความเขา้ใจของผูแ้สดงแต่ละคน และดาํเนินเรืองไปตามเนือหา หรือเรืองทีจะเล่น 

 . เกมประเภทสร้างสรรค์  ลกัษณะของกิจกรรมเล่นทีส่งเสริมการเล่นทีส่งเสริม
ความคิดริเริมสร้างสรรค ์การแสดงออกซึงความสามารถในการเคลือนไหว ความสามารถในการใช้
ภาษาสมองคิดเพือโตต้อบหรือกิจกรรมการเล่นอยา่งสนุกสนาน  
 . เกมประเภทชิงทีหมายไล่จบั  
 . เกมประเภทชิงทีหมาย  เป็นเกมการเล่นทีตอ้งอาศยัความเข้มแข็ง รวดเร็วความ
คล่องตวัไหวพริบ การหลอกล่อ และกลวิธีเพือจบัเป้าหมายหรือชิงทีให้เร็วทีสุด ให้ประโยชน์ดา้น
ความสนุกสนาน พฒันาความเจริญเติบโตและความสามารถในการตดัสินใจของผูเ้รียน  
 . เกมประเภทไล่จบั  เป็นเกณฑ์ทีใช้ความคล่องตวัในการหลบหลีกไม่ให้ถูกตอ้ง  
ตอ้งอาศยัความแข็งแรงของกลา้มเนือขา สมรรถภาพทางกายให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
เป็นการออกกาํลงักายดว้ย  
 . เกมประเภทรายบุคคล   เป็นเกมแข่งขนัประเภทหนึงทีใช้ความสามารถและ
สมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคลเป็นหลกัในการแข่งขนั ใครสามารถทาํไดดี้และถูกตอ้งก็จะ
เป็นผูช้นะ จดัเป็นเกนประเภทวดัความสามารถของผูเ้รียนซึงควรจะเป็นลกัษณะเกมการต่อสู้หรือ
เลียนแบบก็ได ้ 
 . เกมแบบหมู่หรือผลดั  เป็นเกมทีมีลกัษณะในการแข่งขนัระหวา่งกลุ่ม โดยแต่ละหมู่
หรือกลุ่มจะไม่ยุ่งเกียวกบักลุ่มอืน  ทุก ๆ คนจะพยายามทาํให้ดีทีสุด เพือประโยชน์ของกลุ่มโดย
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อาศยัทกัษะความสามารถของสมาชิกแต่ละคนมาเป็นผลรวมของกลุ่ม เพือฝึกทกัษะเบืองตน้ทาง
กีฬา ส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย สนุกสนานร่าเริงและความมีนาํใจเป็นนกักีฬา เป็นตน้  
 . เกมพืนบา้น  เป็นเกมทีเด็ก ๆ เล่นกนัในทอ้งถินแต่ละบา้นซึงมีการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ เป็นเกมทีแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน แสดงถึงวฒันธรรมประเพณีทีมีมา
แต่โบราณ เช่น เกมหมากเก็บ เกมสะบา้ เกมจาํจี เป็นตน้  
                . เกมนาํไปสู่กีฬาใหญ่  เป็นเกมการเล่นทงัประเภทชุดและบุคคลทีใชท้กัษะสูงขึน
เพือเป็นการนาํไปสู่การเล่นกีฬาโดยจะนาํการเล่นกีฬาใหญ่มาดดัแปลงใหมี้กฎกติกานอ้ยลง เล่นง่าย
ขึนและเหมาะสมสําหรับวยัเด็ก แต่ยงัอาศยัหลกัและทกัษะแบบเดียวกนักบัทีกีฬาใหญ่นนั ใช้อยู ่
เช่น เกมนาํฟุตบอล เกมนาํบาสเกตบอล เกมนาํวอลเลยบ์อล เป็นตน้  
                . เกมละลายพฤติกรรม  เป็นเกมทีใชสื้อให้ผูเ้รียนทียงัไม่เคยรู้จกักนั ปรับพฤติกรรม
จากการเคร่งขรึม สงวนท่าทีไม่กลา้แสดงออกมาเป็นกลา้แสดงออก ยิมเปิดใจร่วมกนัสร้างสรรค์
บรรยากาศใหทุ้กคนรู้จกัและก่อใหเ้กิดสัมพนัธภาพทีดีต่อกนั  
                . เกมสันทนาการ  เป็นเกมการเล่นทีมีจุดหมาย เพือความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
ผ่อนคลายความตึงเครียด เล่นไดทุ้กเพศทุกวยั ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมทีจดัขึนในการรวบกลุ่ม   
พบปะสังสรรคต่์าง ๆ  
                . เกมเพือประสบการณ์การเรียนรู้  เป็นเกมทีใช้ประกอบการเรียนรู้โดยกาํหนด
วตัถุประสงค์และขนัตอนการดาํเนินการไวช้ดัเจน โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดจ้ดัทาํกิจกรรมทีจดั
ให้ทุกคนช่วยกนัคิดและเล่นเกมหลงัจากนนัจะมีการนาํเนือหาขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น
วิธีการเล่นและผลการเล่นมาใช้ในการอภิปรายเพือสรุปให้แนวคิดเชือมโยงกับเนือหาวิชาหรือ
บทเรียนนาํไปสู่การเรียนรู้ของผูเ้รียน  
 สรุปไดว้า่ เกมสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ มากมายหลายประเภทตามลกัษณะ
การเล่น  อุปกรณ์  วิธีการเล่น  หรือรูปแบบการเล่น  โดยกําหนดวัตถุประสงค์และขันตอน               
การดาํเนินการไวช้ดัเจน มีจุดหมายเพือ ทาํใหส้มาชิกภายในกลุ่มไดเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 

 ขันตอนของการจัดกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ โดยใชเ้กมมีดงันี 
 ประไพ  ตรีฤกษฤ์ทธิ (2543 : 31) ไดน้าํเสนอขนัตอนในการจดักิจกรรมดว้ยเกม ดงันี 
 1.  ชือเกม  
 2.  วตัถุประสงคข์องเกมนนั ๆ  
 3.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม   

 4.  อุปกรณ์  
 5.  สถานที  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 63 

 6.  วธีิการเล่น  
 7.  สรุปผลของกิจกรรม  
 

 รัชนี  จนัทร์อุไร (2543 : 16) ไดเ้สนอขนัตอนการจดัเกม ในกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ดงันี  
 1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียน  
 2.  ขนัเตรียมความพร้อม หรือกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 

 3.  ขนันาํไปใช ้ 
 4.  ขนัสรุป  
 

 สนอง  อินละคร (2544 : 108-109) ไดเ้สนอขนัตอนการจดัเกมในกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์
ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน ดงันี  
 1.  ขันเตรียม    เป็นการคัดเลือกเกมให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย  กําหนดวิธีการเล่น             
การจดัเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ในการเล่น  
 2.  ขนักาํหนดตวัผูเ้ล่น เป็นการกาํหนดตวัผูเ้ล่นวา่จะเล่นเดียวหรือเป็นกลุ่ม ถา้เล่นเป็น
กลุ่มตอ้งหาวธีิการแบ่งกลุ่มใหเ้หมาะสม  
 3.  ขนัเล่นเกม เป็นขนัให้นักเรียนได้แข่งขนัหรือเล่นเกม ครูอธิบายกติกา หรือให้
นกัเรียนศึกษากติกาการเล่นใหเ้ขา้ใจ และดาํเนินการเล่นเกม  
 4.  ขนัประเมินผล เป็นการนาํผลจากการเล่นเกมมาวิเคราะห์สาระเนือหาความรู้และ
ผลทีไดบ้รรจุจุดประสงคเ์พียงใด  
 5.  ขนัสรุป เป็นการสรุปคะแนนเพือประกาศเกียรติคุณมอบรางวลัหรือให้โบนัส    
เพือสร้างขวญักาํลงัใจ ตลอดจนชีแนะใหเ้ห็นส่วนดีส่วนเสียของตน  

 การเล่นเกมอาจใชเ้ป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ในกระบวนการสอนทวัไปคือ  
 1.  การเล่นเกมเพือนาํเขา้สู่บทเรียน เช่น เกมทายปัญหา เกมใบค้าํ เกมจบัคู่ เป็นตน้  
 2.  การเล่นเกมในขนัสาม เช่น   เกมกีฬาต่างๆ เกมจบัคู่ เป็นตน้  
 3.  การเล่นเกม ในขนัสรุปบทเรียน เช่น เกมจบัคู่คาํถาม คาํตอบ และเกมคาํคลอ้งจอง 
เป็นตน้   
 

 สุวทิย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2546 : 90)  ไดเ้สนอขนัตอนการจดัเกมในกิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน ดงันี  
 

 

 1.  ขนัเลือกเกม  
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  เกมทีนาํมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมทีเรียกว่า “เกมการศึกษา” 

คือ เป็นเกมทีมีวตัถุประสงค์ทีชดัเจน โดยมุ่งให้ผูเ้รียนเล่นเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ ดงันนั 
ผูส้อนจะตอ้งเลือกเกมเพือนาํมาใชจ้ดัการเรียนรู้ดงันี  
  .  ผูส้อนสร้างเกมขึนมาให้เหมาะกบัวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ ซึงหากผูส้อน
ตอ้งการสร้างเกมขึนใช้เอง ผูส้อนจาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัวิธีการสร้าง และจะตอ้ง
ทดลองใชเ้กมทีสร้างหลาย ๆ ครังจนกระทงัมนัใจวา่สามารถใชไ้ดดี้ตามวตัถุประสงค ์หรือ 

  1.2 ผู ้สอนเ ลือกเกมที มีผู ้ส ร้าง ขึนไว้แล้วนํามาดัดแปลงให้ เหมาะสมกับ
วตัถุประสงคข์องการสอนของตนได ้ซึงการดดัแปลงนนัผูส้อนจาํเป็นจะตอ้งศึกษาเกมนนัให้เขา้ใจ 
แล้วจึงดดัแปลงหรือทดลองใช้ก่อนเพือจะได้เห็นประเด็นหรือขอ้ขดัข้องต่าง ๆ ซึงจะช่วยให้มี     
การเตรียมการป้องกนัหรือแกไ้ขไวล่้วงหนา้  
 2.  ขนัชีแจงการเล่นและกติกา ผูส้อนควรดาํเนินการดงันี  
  .  บอกชือเกมแก่ผูเ้ล่น  
  .  ชีแจงกติกา โดยผูส้อนควรจัดลําดับขันตอนและให้รายละเอียดทีชัดเจน    
พร้อมทงัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามได ้ 
  .  สาธิตการเล่น เกมทีมีวธีิการเล่นทีซบัซอ้นบางครังอาจตอ้งมีการสาธิตก่อน 

  2.4 ซอ้มก่อนเล่นจริง เกมทีมีวธีิการเล่นทีซบัซอ้น นอกจากสาธิตแลว้ยงัอาจจาํเป็น
ทีจะใหผู้เ้ล่นลงซอ้มเล่นก่อน เพือความเขา้ใจทีชดัเจน   

 3.  ขนัเล่นเกม  
  .  จดัสถานทีสาํหรับการเล่นใหอ้ยูใ่นสภาพทีเอือต่อการเล่น  
  .  ให้ผูเ้รียนเล่นเกมและผูส้อนควบคุมการเล่นให้เป็นไปตามขนัตอน และใน   
บางกรณีตอ้งควบคุมเวลาในการเล่นดว้ย  
  .  ผูส้อนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผูเ้รียนอย่างใกลชิ้ด และควร
บนัทึกขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนไว ้เพือนาํไปใชโ้ดยการอภิปรายหลงัการเล่น 
หรือผูส้อนมอบหมายให้ผูเ้รียนบางคนทาํหน้าทีสังเกตการเล่น บนัทึกพฤติกรรมและควบคุมเวลา
เล่นดว้ยก็ได ้

 4.  ขนัอภิปรายหลงัการเล่นและสรุปผล  
  ขนัตอนนีเป็นขนัตอนทีสําคญัมากสําหรับการจดัเรียนรู้โดยใช้เกม เพือให้ไปถึง
เป้าหมายทีตอ้งการและโยงเขา้ไปประเด็นการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ดงันนัการดาํเนินการ
อภิปรายหลงัการเล่นเกมควรดาํเนินการดงันี  
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  .  ผูส้อนควรตงัประเด็นคาํถามเพือนาํไปสู่การอภิปราย เช่นผูช้นะมีวิธีการเล่น
อยา่งไร ผูช้นะหรือผูแ้พมี้ความรู้สึกอยา่งไร ผูช้นะเล่นเกมชนะเพราะเหตุใด ผูแ้พเ้ล่นเกมแพเ้พราะ
เหตุใด  
  .  ประเด็นคาํถามเกียวกบัเทคนิคหรือทกัษะต่าง ๆ ทีผูเ้รียนได้รับ เช่น ผูเ้รียน     
ได้พฒันาทกัษะ อะไรบา้ง ได้พฒันามากน้อยเพียงใด ประสบความสําเร็จตามทีตอ้งการหรือไม่             
มีขอ้ผดิพลาดอะไรบา้ง  และจะมีวธีิใดทีจะช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จมากขึน  
  .  ประเด็นคาํถามทีเกียวกบัเนือหาสาระต่าง ๆ ทีไดรั้บ เช่น การทดสอบความรู้ 
การใหเ้ขียนแผนผงัความคิด เป็นตน้   

 ดงันนั ขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมแสดงไดด้งันี  
 1.  ขนัเลือกเกม  
 2.  ขนัชีแจงการเล่นกติกา  
 3.  ขึนเล่นเกม  
 4.  ขนัอภิปรายหลงัการเล่นและสรุปผล  

5. ขนัประเมินผล  
 จากเอกสารดงักล่าว สรุปไดว้า่ การทีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง เกม
เป็นกิจกรรมหนึงทีสอดแทรกอยูใ่นการจดัการเรียนรู้ โดยมีลาํดบัขนัตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเกม  
คือ ขนัการเลือกเกม ขนัการเล่นเกม ขนัอภิปรายสรุป และขนัประเมินผล เพือพฒันาใหผู้เ้รียนไดเ้กิด
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้และเกิดความสนุกสนานในการเรียน  
 

หลกัในการเลอืกเกม  
 การเลือกเกมให้เหมาะสมกับผูเ้รียน หรือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายนัน ได้มีผูเ้สนอ
องคป์ระกอบทีสาํคญัในการพิจารณาเลือกเกมเพือนาํมาจดัการเรียนรู้ มีดงัต่อไปนี  
 สุวิทย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ (2546 : 90) ไดเ้สนอองค์ประกอบทีสําคญัในการ
พิจารณาเลือกเกมเพือนาํมาจดัการเรียนรู้ มีดงัต่อไปนี  
 วตัถุประสงค์ในการเล่น  
 . ระดบัของผูเ้ข้าร่วมเล่น ควรจะพิจารณาถึงเกมทีเหมาะกับสภาพร่างกาย ระดับ
ความสามารถ ระดบัอาย ุความสนใจ เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์ตอ้งการ   

 . สถานที ความเหมาะสมทีเป็นสิงสําคญัของการเล่นเกม เพราะจะตอ้งเหมาะสมกบั
จาํนวนผูเ้ล่น เพือใหทุ้กคนเล่นไดอ้ยา่งเตม็ทีและมีความปลอดภยั  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 66 

 . จาํนวนผูเ้ล่น ควรพิจารณาเลือกเกมทีผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมเล่นได ้ 
  .  อุปกรณ์ ควรเป็นลักษณะเกมทีจัดหาอุปกรณ์ได้ง่าย  สะดวก เหมาะสม 
ประหยดั และปลอดภยัต่อการเล่น ซึงคงจะจดัหาหรือจดัทาํขึนเองก็ได ้ 
  .  กติกา กฎ ระเบียบในการเล่น ผูน้าํเกมจะตอ้งชีแจงให้ผูเ้ล่นเขา้ใจถึงกติกาการ
เล่นและความสามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
  .  จดัเตรียมอุปกรณ์ทีใชป้ระกอบการเล่นไวใ้หพ้ร้อม  
  .  จดัเตรียมสถานทีเล่นใหพ้ร้อมและคาํนึงถึงความปลอดภยัดว้ย  
 

ประโยชน์ทไีด้รับจากการใช้เกม  
 สุวทิย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2546 : 90) ไดเ้สนอประโยชน์ทีไดรั้บจากการใชเ้กมใน
จดัการเรียนรู้ มีดงัต่อไปนี  
 1.  ช่วยใหเ้กิดพฒันาการทางดา้นความคิดใหก้บันกัเรียน 

 2.  ช่วยส่งเสริมทกัษะการใชภ้าษาดา้นการฟัง การพดู  การอ่าน และการเขียน 

 3.  ช่วยในการฝึกทกัษะและทบทวนเนือหาวชิาต่าง ๆ  
 4.  ช่วยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกซึงความสามารถทีมีอยู ่ 
 5.  ช่วยประเมินผลการเรียนการสอน  
 6.  ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเพลิดเพลิน และผอ่นคลายความตึงเครียดในการเรียน 

 7.  ช่วยจูงใจและเร้าความสนใจของนกัเรียน ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามคัคี 
รู้จกัเอือเฟือช่วยเหลือเกือกลูกนั  
 8.  ช่วยฝึกความรับผดิชอบและใหน้กัเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบกฎเกณฑ ์ 
 9.  ช่วยใหค้รูไดเ้ห็นพฤติกรรมของนกัเรียนไดอ้ยา่งชดัเจนยงิขึน  
                10.  ใชเ้ป็นกิจกรรมขึนจาํสู่บทเรียน เสริมบทเรียน และสรุปบทเรียนได ้ 
 

ข้อดีและข้อจํากดั  
 สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2546 : 90) ไดเ้สนอ ขอ้ดีและขอ้จาํกดัการเรียนรู้แบบ
ใชเ้กมมีขอ้ดีและขอ้จาํกดัดงันี  
 ข้อดี  
 1.  ใหโ้อกาสผูเ้รียนโดยฝึกทกัษะ เทคนิค กระบวนการต่าง ๆ เช่น เทคนิคการตดัสินใจ 
กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสือสาร  
 2.  ทาํให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้ 
โดยประจกัษแ์จง้ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้ทีมีความหมายและจดจาํไดน้าน  
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 3.  ผูเ้รียนชอบและผูส้อนก็ไม่เหนือยแรงมากในขณะจดัจดัการเรียนรู้  
 ข้อจํากดั  
 1.  ผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการสร้างเกม หรือเลือกเกมทีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้  
 2.  มีค่าใชจ่้ายเพราะบางเกมจาํเป็นจะตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์ในการเล่น  
 3.  ใชเ้วลาค่อนขา้งมาก เช่นการเตรียมการ การฝึกซอ้ม เป็นตน้  
 4. ผูส้อนตอ้งใช้ทกัษะในการตงัประเด็นและนาํอภิปรายทีมีประสิทธิภาพ รวมทงั   
การเชือมโยงผลการอภิปรายไปสู่วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  
 

กจิกรรมบทบาทสมมติ 
 บทบาทสมมติเป็นกิจกรรมหนึงทีนาํมาประยุกตเ์ป็นกิจกรรมการสอน โดยผูเ้รียนจะนาํ
ความรู้สึกนึกคิด และประสบการณ์ของตนเองมานาํเสนอ และสามารถทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งสร้างสรรค ์ 
 

 ความหมายของบทบาทสมมติ  
 สนอง  อินละคร (2544 : 99)  กล่าววา่ บทบาทสมมติ หมายถึง การแสดงบทบาทใน     
สถานการณ์ทีสมมติขึนเทียบเคียงกบัสถานการณ์ทีเป็นจริงตามทีผูแ้สดงบทบาทเขา้ใจ เพือทีจะให้
เขา้ใจว่าเกิดอะไรขึนโดยมีเหตุการณ์แวดล้อมอย่างไร จุดสําคญัอยู่ทีตอ้งการให้สถานการณ์หรือ  
เหตุการณ์ทีเกิดขึนนนัปรากฏแก่ผูดู้ราวกบัไดผ้า่นเหตุการณ์นนัดว้ยตนเอง เพือให้ดูเขา้ใจ กระจ่าง
และนาํมาอภิปรายกนัอยา่งถูกตอ้ง  
 สุวิทย ์  มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2546 : 90)  กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ คือ กระบวนการทีผูส้อนกาํหนดหัวขอ้เรืองปัญหา หรือสร้างสถานการณ์ขึนมาให้
คลา้ยกบัสภาพความเป็นจริง แลว้ใหผู้เ้รียนสวมบทบาท หรือแสดงบทบาทนนัตามความรู้สึกนึกคิด
และประสบการณ์ของผูเ้รียนทีคิดว่าควรจะเป็น ภายหลงัของการแสดงบทบาทสมมติ จะตอ้งมี   
การอภิปรายเกียวกบัการแสดงออกทงัดา้นความรู้ และพฤติกรรมของผูแ้สดง เพือการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงค ์ 
 สรุปไดว้า่ การแสดงบทบาทสมมติวา่ หมายถึง กิจกรรมทีให้นกัเรียนไดแ้สดงบทบาท
ตามการแสดงบทบาท และสถานการณ์ทีครูกาํหนดขึนมา ให้นกัเรียนไดแ้สดงออกตามทีตนคิดว่า
ควรจะเป็นอาศยับุคลิกภาพ และประสบการณ์ และความรู้สึกนึกคิดของตนเป็นหลกั  โดยไม่มี     
การฝึกซ้อมมาก่อน  ภายหลังของการแสดงบทบาทสมมติ  จะต้องมีการอภิปรายเกียวกับ               
การแสดงออกทงัดา้นความรู้ และพฤติกรรมของผูแ้สดง เพือการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ ดงันัน
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วิธีการนีจึงมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงออกมากยิงขึน และยงัช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้   

 

 วตัถุประสงค์ของบทบาทสมมติ 
 บทบาทสมมติทีใช้ประกอบการสอน จดัเป็นสือการเรียนอีกประเภทหนึง ซึงเร้าให้
นกัเรียนเกิดความสนุกสนาน ใช้เป็นเครืองมือฝึกทกัษะมีจุดประสงคที์แน่ชดัวา่จะฝึกเนือหาอะไร 
ความสามารถอะไร สุวทิย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2546 : 90)  ไดก้ล่าวถึงจุดประสงค ์  ดงันี  
 1.  เพือฝึกให้ผูเ้รียนรับรู้และเขา้ใจในความรู้สึกและพฤติกรรมรวมทงัของตนเองและ
ผูอื้น  
 2.  เพือฝึกให้ผูเ้รียนใชค้วามรู้ และทกัษะในการแกปั้ญหาและตดัสินใจในการเผชิญ
สถานการณ์ต่าง ๆ  
 3.  เพือให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีโอกาสแสดงออกและได้เรียนอย่าง
สนุกสนาน  
 

 องค์ประกอบสําคัญของบทบาทสมมติ  
 สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2546 : 90)  ไดเ้สนอองคป์ระกอบสําคญัในการจดั   
การเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ ไดแ้ก่  
 1.  การกาํหนดสถานการณ์สมมติ  หวัขอ้เรืองหรือปัญหา  
 2.  การกาํหนดบทบาทสมมติทีตอ้งการพร้อมรายละเอียด  
 3.  การแสดงบทบาทสมมติ  
 4.  กติกาควบคุมการแสดงบทบาทสมมติ  
 5.  การอภิปรายเกียวกบัความรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมติ 

 6.  การสรุปผลการเรียนรู้  
  

บทบาทสมมติทใีช้ประกอบการเรียนการสอน  
 สุวิทย ์ มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ  (2546 : 90)  ไดเ้สนอบทบาทสมมติทีใชป้ระกอบ   
การเรียนการสอนอยูใ่นปัจจุบนันี แยกออกเป็น 3 วธีิ ดงันี  
 1.  การแสดงบทบาทสมมติแบบไม่มีบทเตรียมไว ้ซึงผูแ้สดงไม่จาํเป็นตอ้งฝึกซ้อม
ก่อนทีจะแสดง เมือเรียนถึงเรืองใดตอนใดก็แสดงไดท้นัทีโดยแสดงไปตามความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเอง เช่น  เป็นครู ทหาร หรือบุคคลสาํคญัต่าง ๆ ในชุมชน เป็นตน้  
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 2.  การแสดงบทบาทสมมติแบบเตรียมบทไวพ้ร้อม ผูส้อนจะเตรียมบทไวล่้วงหน้า
บอกความคิดรวบยอดและบทบาทให้ผูแ้สดงทราบ ซึงผูแ้สดงอาจแสดงตามบททีกาํหนดบา้งหรือ
อาจคิดบทบาทขึนเองตามความคิด ความพอใจของตนแต่ตอ้งตรงกบัเนือหาทีกาํหนดไว ้ 
 3.  การแสดงบทบาทสมมติแบบแสดงละคร ผูส้อนกาํหนดบทบาทไวแ้ล้วผูแ้สดง
จะตอ้งฝึกซอ้มแสดงและพดูตามทีผูส้อนกาํหนดขึน  
 

ขันตอนการจัดกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ โดยใช้บทบาทสมมติ  
 มยุรี   เสมใจดี (2546 : 36)  ไดเ้สนอขนัตอน การจดักิจกรรมโดยใชบ้ทบาทสมมติ 
ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน ดงันี  
 1.  ขนัเตรียม  
  .  กาํหนดจุดมุ่งหมายแจง้วตัถุประสงค ์ 
  .  กาํหนดสถานการณ์และบทบาทสมมติ  
 2.  ขนัแสดง  
  .  การอุ่นเครือง คือ การนาํผูเ้รียนไปสู่สิงทีนกัเรียนจะแสดง  
  .  การคดัเลือกผูแ้สดง คือ นกัเรียนจะเริมเลือกนกัแสดงในกลุ่มของตนเอง และ   
ฝึกซอ้ม  
  .  การแสดง คือ ผูแ้สดงออกมาแสดงตามทีไดรั้บมอบหมาย  
 3.  ขนัการวเิคราะห์และอภิปรายผลการแสดง  
  ผูแ้สดงมีโอกาสแสดงเหตุผล  และความรู้สึกของตนว่าทาํไมจึงแสดงบทบาท 
เช่นนนั โดยมีผูส้อนเป็นผูช่้วยในการอภิปราย  
 4.  ขนัแสดงเพิมเติม  
  ผูที้สนใจทีจะขึนมาแสดงเพิมเติมจากผูที้ออกมาแสดง  
 5.  ขนัแลกเปลียนประสบการณ์และสรุป คือการ สรุปความคิดรวบยอดของเรืองนนั ๆ  
 

 สนอง   อินละคร (2544 : 99)  ไดเ้สนอขนัตอน การจดักิจกรรมโดยใชบ้ทบาทสมมติ 
ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน ดงันี  
 1.  ขนัเตรียม  เป็นการเตรียมตวัของนกัเรียน อาจทาํไดห้ลายวธีิคือ  
  1.1  ครูกาํหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา และเตรียมตวั
แสดงบทบาทตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์นนั ภายในเวลาทีกาํหนดให ้หรือ  
  1.2  ครูกาํหนดเฉพาะบทบาทให้นักเรียนได้แสดงโดยไม่มีการเขียนบท เพือให้
นกัเรียนรู้สึกเหมือนอยูใ่นฐานะของบุคคลเหล่านนัจริง หรือ  
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  1.3  ครูใหน้กัเรียนทีจะแสดงจบัฉลากบทบาทแลว้แสดงบทบาททีไดรั้บทนัที  
 2.  ขนัแสดงบทบาท เป็นการให้นกัเรียนไดแ้สดงบทบาทตามทีกลุ่มไดเ้ตรียมมา หรือ
แสดงบทบาทตามทีไดรั้บมอบหมาย นกัเรียนคนอืน ๆ ดูการแสดงบทบาทใหเ้ขา้ใจวา่เกิดอะไรขึน  
 3.  ขนัอภิปราย เป็นการอภิปรายสถานการณ์ หรือเหตุการณ์หรือบทบาททีได้แสดง  
ไปแลว้ ตามประเด็นทีกาํหนดให้ ในการอภิปรายอาจจะอภิปรายปากเปล่าทงัชนั หรืออภิปรายกลุ่ม
ตามประเด็นทีกาํหนดไวใ้นบตัรงานก็ได ้ 
 4.  ขนัสรุป  เป็นการสรุปเกียวกบัเหตุการณ์ หรือสถานการณ์หรือบทบาทนนั ๆ เป็น
ขอ้ความรู้ แต่ถ้าเป็นการอภิปรายกลุ่ม ก็จะทาํให้แต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการอภิปรายกลุ่มจากนัน     
จึงสรุปเป็นขอ้ความรู้ก็ได ้ 
 

 สุวิทย ์  มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2546 : 90)  ไดเ้สนอการจดัการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติประกอบดว้ย 7 ขนัตอน ดงัต่อไปนี  
 1.  ขนัเตรียมการ  
  ผูส้อนควรกาํหนดวตัถุประสงค์ให้ชัดเจน สร้างสถานการณ์และกาํหนดบทบาท
สมมติ  
 2.  ขนัเริมบทเรียน 

  ควรกระตุน้ความสนใจผูเ้รียนให้คิดและอยากติดตามเรืองราวต่าง ๆ ซึงอาจทาํได้
หลายวธีิ เช่น  
  .  การเชือมโยงประสบการณ์ใกลต้วัผูเ้รียน  
  .  การเชือมโยงประสบการณ์ทีผูเ้รียนไดรั้บในอดีต  
  .  การเล่าเรืองราวหรือสถานการณ์สมมติทีเตรียมมาแลว้และทิงทา้ยดว้ยปัญหา 
  .  การชีแจงใหเ้ห็นประโยชน์จากการเขา้ร่วมแสดงและร่วมกนัคิดแกปั้ญหา  
  .  การใชค้าํถามนาํซึงเป็นคาํถามหลกัในประเด็นทีตอ้งการกระตุน้ใหเ้กิดการคิด  
 3.  ขนัเลือกผูแ้สดง  
  การเลือกผูแ้สดงขึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายทีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน และควรให้โอกาส
ผูเ้รียนอาสาสมคัรแสดงบทบาทดว้ยความเต็มใจ เมือเลือกผูแ้สดงครบถว้นโดยวิธีการใดวิธีการหนึง
แลว้ควรใหเ้วลาในการเตรียมการแสดงและการฝึกซอ้มพอสมควร เช่น 

  .  เลือกผูแ้สดงทีมีลกัษณะเหมาะสมกบับทบาท เพือให้การแสดงเป็นไปอย่าง    
ราบรืนตามวตัถุประสงค ์ 
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  .  เลือกผูแ้สดงทีมีคุณลกัษณะตรงขา้กบับทบาททีกาํหนดให ้เพือใหผู้เ้รียนคนนนั
ไดรั้บประสบการณ์ใหม่ เกิดความเขา้ใจในความรู้สึกและพฤติกรรมของผูที้มีลกัษณะแตกต่างไป
จากคน   

  .  เลือกผูแ้สดงจากอาสาสมคัรหรือสมคัรใจทีผูแ้สดงแต่ละคนสนใจ  
  .  เลือกผูแ้สดงแบบจาํเพาะเจาะจง เพือให้บุคคลนนัเกิดการเรียนรู้ไดข้อ้คิดจาก
บทบาททีไดรั้บ  
 4.  ขนักาํหนดตวัผูส้ังเกตการณ์หรือผูช้ม  
  ผูส้อนควรซ้อมความเขา้ใจกบัผูช้มหรือผูส้ังเกตการว่า การแสดงบทบาทสมมติที
จดัขึนนีมิไดมุ้่งนาํเสนอเพือความสนุกสนาน ความบนัเทิง แต่ทีจริงแลว้จุดประสงคที์สําคญัมุ่งให้
เกิดการเรียนรู้แก่ผูแ้สดงและผูช้มหรือผูส้ังเกตการณ์ ดงันัน ผูช้มควรสังเกตและมีแบบบนัทึก      
การสังเกต เพือสะดวกในการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น  
 5.  ขนัแสดง  
  การปฏิบติัรําวงมาตรฐาน ของทุกกลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มจะตอ้งออกมาแสดงหน้า
ห้องเรียนโดยให้ครูเป็นผูใ้ห้คะแนนและคอยชีแนะ  โดยทีแต่ละกลุ่มจะประกอบไปดว้ย  กลุ่มเก่ง  
ปานกลาง และกลุ่มอ่อน  จึงไม่ตอ้งกงัวลวา่กลุ่มใดจะเสียเปรียบวา่จะไดก้ลุ่มไม่ดี จากกนนัให้แต่ละ
กลุ่มร่วมกนัใหค้ะแนน เพือทีออกไปแสดงหนา้ชนัเรียน 
  ขนัตอนนีเป็นขนัตอนสําคญัทีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค ์         
การเรียนรู้ เทคนิคทีจาํเป็นคือการสัมภาษณ์ความรู้สึกของผูแ้สดงและการจดับนัทึก ต่อจากนัน     
จึงสัมภาษณ์ผูช้ม/ผูส้ังเกตการต่าง ๆ จากขอ้มูลทีบนัทึกไว ้เพือนาํขอ้มูลเหล่านนัมาเป็นประเด็นใน
การอภิปรายสะทอ้นความคิดเห็นและสรุปประเด็นสาํคญัในการเรียนรู้  
  ผูส้อนตอ้งระมดัระวงัในการคุมประเด็นการอภิปราย โดยเนน้ผูร่้วมอภิปรายทุกคน
ให้ตระหนักถึงวตัถุประสงค์ของการแสดงบทบาทสมมติว่า บทบาททีผูแ้สดงออกมานันเป็น
เครืองมือในการดึงความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ เจตคติหรืออคติต่าง ๆ ทีซ่อนอยูใ่นส่วนลึกของผูแ้สดง
แต่ละคนออกเพือเป็นขอ้มูลในการเรียนรู้  ดงันนั การอภิปรายจึงควรมุ่งเน้นเฉพาะพฤติกรรมที        
ผูส้วนบทบาทแสดงออกมา ตลอดจนสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผูส้วมบทบาททีแสดงตาม
บทบาทนนั ๆ ประเด็นสําคญัผูร่้วมอภิปรายไม่ควรมุ่งประเด็นไปวิจารณ์การแสดงรายบุคคล เช่น 
แสดงไดดี้-ไม่มีเพียงไร เหมาะสมกบับทบาทหรือไม่ การแต่งกายถูกตอ้งหรือไม่รูปร่างหนา้ตาดี ไม่
มีเพียงไร ฯลฯ เพราะนอกจากจะทาํให้ผูแ้สดงทีตงัใจแสดงตามบทบาททีได้รับมอบหมายถูก
วิพากษว์ิจารณ์ จนเสียความรู้สึกแลว้ยงัผิดวตัถุประสงคที์ตอ้งการ เรียกวา่ อภิปรายไม่ตรงประเด็น
นนัเอง  
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 6.  ขนัแลกเปลียนประสบการณ์และสรุป  
  เมือไดว้ิเคราะห์และอภิปรายผลของการแสดงแลว้ ผูส้อนจะเป็นผูเ้ร้าและจูงใจ ให้
ผูเ้รียนไดแ้ลกเปลียนประสบการณ์ต่าง ๆ เพือให้เกิดแนวคิดกวา้งขวางขึน โดยให้ขอ้คิดว่าสิงทีได้
เรียนรู้หรือพบเห็นมานนั เป็นสิงทีมีส่วนเกียวขอ้งบนพืนฐานความเป็นจริงในวิถีชีวิตทงันนัแล้ว  
ใหผู้เ้รียนช่วยกนักาํหนดกรอบแนวคิดของเรือง สรุปประเด็นให้ตรงกบัวตัถุประสงคข์องการแสดง
ทีกาํหนดไว ้ 
 จากเอกสารดงักล่าว สรุปไดว้า่ การทีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ จากการนาํประสบการณ์
และความนึกคิดของตนเอง ซึงเป็นกิจกรรมหนึงทีพฒันาความคิดสร้างสรรค ์และฝึกการแสดงออก
ของนกัเรียนทีสอดแทรกอยูใ่นการจดัการเรียนรู้ โดยมีลาํดบัขนัตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทบาท
สมมติ คือ   1) ขนัเตรียม  คือ กาํหนดจุดมุ่งหมาย แจง้วตัถุประสงค ์กาํหนดสถานการณ์และบทบาท
สมมติ  2) ขนัแสดง  เป็นการอุ่นเครือง  การคดัเลือกผูแ้สดง และเริมการแสดง  3) ขนัการวิเคราะห์  
และอภิปรายผลการแสดง  ผูแ้สดงมีโอกาสแสดงเหตุผล และความรู้สึกของตนว่าทาํไมจึงแสดง
บทบาท    4) ขนัแสดงเพิมเติม  ผูที้สนใจทีจะขึนมาแสดงเพิมเติมจากผูที้ออกมาแสดง  และ 5) ขนั
แลกเปลียนประสบการณ์และสรุป คือ การสรุปความคิดรวบยอดของเรืองนนั ๆ  
 

ข้อเสนอแนะของบทบาทสมมติ  
 สุวิทย ์  มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2546 : 90)  ได้เสนอขอ้เสนอแนะในการเพิม
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ มีดงันี  
 1.  บรรยากาศการเรียนรู้  
  การเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทีเป็นอิสรเสรี สนุกสนานมีชีวิตชีวา โดยเริม
จาก  
  .  ความสมคัรใจของผูแ้สดง โดยคดัเลือกจากอาสาสมคัรมากกวา่การบงัคบั  
  .  การแบ่งหนา้ทีและความรับผิดชอบ เช่น ผูช้ม ผูว้ิจารณ์ ผูแ้สดง ผูคุ้มเวลา ผูท้าํ
หนา้ทีสรุปผล เป็นตน้  
  .  การร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม เช่น การตกแต่งฉาก เครืองแต่งกาย การเตรียม
สถานที และการช่วยกนัซอ้มบท เป็นตน้  
              1.4  การใหอิ้สระทางความคิด ผูส้อนเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาและผูส้นบัสนุนการทาํงาน
ของผูเ้รียน  
 2.  ขอ้ตกลงเบืองตน้  
  ผูส้อนควรสร้างขอ้ตกลงเบืองตน้หรือสร้างพนัธะสัญญา (Commitment) ร่วมกนั
ก่อนเช่น  
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  .  ชีแจงจุดประสงคใ์นการแสดงบทบาทสมมติและสิงทีตอ้งการใหเ้กิดการเรียนรู้  
  .  กาํหนดกติกาต่าง ๆ เช่น ขอบเขตของการวิพากษ์วิจารณ์ ความสมจริงสมจงั
ของการแสดงในแต่ละบทบาทของผูแ้สดง เป็นตน้ 

  .  กําหนดระยะเวลาของการทํางานให้พอเหมาะ  เ ช่น  การซ้อมบทบาท            
การเตรียมการแสดงแต่ละบทบาทการสรุปประเด็น เป็นตน้ 

 3.  ผูป้ระเมิน  
  ผู้สอนควรประเมินผลจากการสังเกต ผลจากการสรุปข้อคิดเห็นของผู ้เรียน         
การสอบถาม  ฯลฯ  ทุกครัง และนาํผลการประเมินไปใชเ้พือปรับปรุงในการแสดงครัง/ตอนต่อไป  
 

ข้อดีและและข้อจํากดั  
 สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2546 : 90)  ไดเ้สนอขอ้ดีและขอ้จาํกดัของการจดั      
การเรียนรู้แบบใชบ้ทบาทสมมติมีดงันี  
 ข้อดี  
 1.   เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน สามารถเรียกไดว้่า
เป็นเทคนิคการสอนแบบเล่นปนเรียน  
 2.  เป็นลกัษณะการจดัการเรียนรู้ทีมีความหมายสาํหรับผูเ้รียน  
 3.  เป็นการเรียนรู้ทีมีสภาพใกลเ้คียงกบัความจริงมาก ผูเ้รียนสามารถสัมผสัได ้ 
 4.  ช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในความคิด ความรู้สึกของผูอื้น และสามารถ
เกิดการเปลียนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของผูเ้รียนได ้ 
  

 ข้อจํากดั  
 1.  เป็นวิธีสอนทีใช้เวลามากพอสมควร ดงันนั ผูส้อนจะตอ้งวางแผนการใช้เวลาไว้
ล่วงหนา้และควรกาํหนดเวลาแบบยดึหยุน่ได ้ 
 2.  เป็นวธีิสอนทีมีขนัตอนค่อนขา้งมาก ผูส้อนตอ้งเตรียมการอยา่งรัดกุม  
 3.  ผูส้อนตอ้งมีประสบการณ์สัมผสัทีไวต่อการรับรู้ (Sensitivity)  สามารถสังเกตและ
เขา้ใจพฤติกรรมทงัของผูแ้สดงและผูช้มไดต้ลอดเวลา เพือนาํขอ้มูลเหล่านนัมาใชใ้นการวิเคราะห์
และอภิปรายผลการแสดง  
 สรุปไดว้า่ในงานวิจยันีใช ้ 4  ขนัตอน  คือ  เกม  บทบาทสมมติ  เพลง  ท่าทางการรําวง
มาตรฐาน  เป็นหลกัเกณฑ์ประเมินการแสดงท่าทางประกอบเพลง เพือจะไดข้อ้มูลในการตดัสิน
ระดับความสามารถในการปฏิบติัตาม หรือคุณภาพของผลงาน มีหลักเกณฑ์ประเมิน ดังนีคือ  
ปฏิบติัท่ารําไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งตามความหมายตามบทร้อง  ความพร้อมในการรํา   ลีลา ท่าทาง 
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อารมณ์ รูปแบบการเดินในลกัษณะวงกลม  ท่ารํามีความต่อเนือง  มีการเคลือนไหวสัมพนัธ์กับ
เสียงเพลงและดนตรี  
 

งานวจัิยทีเกียวข้อง 
 

งานวจัิยในประเทศ  
 พรทิพย ์ ศรีตระกูล (2541 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรืองผลการใชก้ลุ่มสัมพนัธ์ต่อสุขภาพจิต
ของนกัเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 4  ไดเ้สนอขนัตอนการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ดงันี  1)  ขนักิจกรรม  
2) ขนัแลกเปลียนปฏิกิริยาและการสังเกต  3) ขนัอภิปราย  4) ขนัสร้างกฎเกณฑ ์ และ 5) ขนัวางแผน 
การนาํไปใช ้และใชกิ้จกรรมกลุ่มประเภทเกม  บทบาทสมมติ กรณีตวัอยา่ง พบวา่ นกัเรียนในกลุ่ม
ทดลองหลงัจากไดรั้บการฝึกกลุ่มสัมพนัธ์ มีสุขภาพจิตเป็นรายด้านดีกว่าก่อนได้รับการฝึกกลุ่ม
สัมพนัธ์ทุกดา้น  โดยเฉพาะดา้น ความรู้สึกผิดปกติทางร่ายกาย การยาํคิดยาํทาํ ความรู้สึกอ่อนไหว
ในการคบกบัคนอืน การซึมเศร้า ความวิตกกงัวล ความโกรธ ก้าวร้าว ทาํลาย และอาการโรคจิต
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 ชรินธร วอ่งวรีะยทุธ์ (2542 :  บทคดัยอ่)  ศึกษาเรืองผลของการใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
เพือพฒันาความสามารถในการปรับตวัของ   ได้เสนอขนัตอนการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ดังนี           
1) ขนัมีส่วนร่วม  2) ขนัวเิคราะห์  3) ขนัประยุกตห์ลกัการ  และ 4) ขนัประเมินผล  และใชกิ้จกรรม
กลุ่มประเภทเกม การแสดงบทบาทสมมติ  กลุ่มยอ่ย  และการแข่งขนั พบว่า นกัศึกษาทีไดเ้ขา้ร่วม
การทดลองการใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  โดยกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม  และ นักศึกษากลุ่มทดลองทีเข้าร่วมการทดลองการใช้
กิจกรรมกลุ่ม สัมพนัธ์มีความสามารถในการปรับตวัไดดี้กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .01   

 เดชา  จนัทร์ศิริ (2542 :  บทคดัยอ่)  ศึกษาเรืองการศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรียน  และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1  ทีเรียนวิชาพุทธศาสนา โดยใช้         
การสอนตามแนวพุทธศาสนากบักระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ ไดเ้สนอขนัตอนการสอนโดยการใช้
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ไวด้งันี  1) ขนันาํ   2)  ขนัสอน  3 ขนัวิเคราะห์ประสบการณ์  4 ) ขนัสรุป
และประยุกตใ์ช้  และ 5) ขนัประเมินผล และใช้กิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ประเภท  เกม 
บทบาทสมมติ ละคร กรณีตวัอย่าง กลุ่มย่อย  และสถานการณ์จาํลอง พบว่า นักเรียนทีเรียนวิชา 
พระพุทธศาสนา โดยใช้การสอนตามแนวพุทธศาสนากบักระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  และนกัเรียนทีเรียนวิชาพุทธศาสนา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 75 

โดยใช้การสอนตามแนวพุทธศาสตร์กบักระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 หสัดินทร์  โคทวี  (2542 :  บทคดัยอ่)  ศึกษาเรืองการใชกิ้จกรรมทีเนน้กระบวนการ
กลุ่มสัมพนัธ์ในการพฒันาความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  ไดเ้สนอ
ขนัตอนการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ดงันี  1) ขนัมีส่วนร่วม  2) ขนัวิเคราะห์  3) ขนัประยุกตห์ลกัการ  
และ 4)  ขนัประเมินผล  และใช้กิจกรรมกลุ่มประเภทเกม การแสดงบทบาทสมมติ  เพลง 
สถานการณ์จาํลอง พบวา่ นกัเรียนทีเรียนภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมทีเนน้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์
มีความเขา้ใจในการอ่านหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  และความ
คิดเห็นของนกัเรียนทีเรียนภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมทีเน้นกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์พบว่าอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก 

 บงัอร  ภานุสี (2543  : บทคดัยอ่)  ศึกษาเรืองการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โดยการใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  1) ขนันาํ  2) ขนักิจกรรม  
3) ขนัอภิปราย  และ 4) ขนัสรุปและประยกุตใ์ช ้และใชกิ้จกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ ประเภท 
กิจกรรมกลุ่มยอ่ย พบวา่ พฤติกรรมการเรียน การสอนทีใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ร่วมกบัการใช้
หลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ พบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างทวัถึง และเป็น        
ผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง นกัเรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็นร่วมกนั  สามารถสรุปขอ้เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง กลา้แสดงออก มีความมนัใจในตนเองมากขึน      
พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม พบวา่ นกัเรียนสามารถทาํงานร่วมกนัอยา่งมีความสุขเกิดทกัษะการ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้น มีการร่วมกนัปรึกษาหารือ วางแผนในการทาํงานก่อนลงมือทาํ มีการแบ่งงาน
กนัทาํให้นักเรียนทุกคนมีบทบาทหน้าทีในการทาํงานร่วมกนั  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม ผลสัมฤทธิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรืองอาหาร ของนักเรียนภายหลงัทีได้รับ       
การสอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ สูงกวา่เกณฑค์วามรอบรู้ทีกาํหนด  

 พยงค ์ จิระพงษ ์(2544 :  บทคดัยอ่) ศึกษาเรืองการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  ทีเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนระบบ 4 MAT  กบักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  ไดเ้สนอขนัตอนการสอนโดยการใช้
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ไวด้งันี  1) ขนันาํ  2) ขนัสอน  3) ขนัสรุป  และ 4) ขนัประเมินผล  และ
ใช้กิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ประเภท  เกม  บทบาทสมมติ  และกลุ่มย่อย  พบว่า กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05   

 พนิดา  จนัทรกานต ์ (2544 :  บทคดัยอ่)  ศึกษาเรืองผลของการใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์
ทีมีต่อการพฒันาเชาวน์อารมณ์ของนักเรียนทีมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
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คณิตศาสตร์  ไดเ้สนอขนัตอนการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ดงันี   1) ขนัมีส่วนร่วม  2) ขนัวิเคราะห์  
3)  ขนัประยุกตห์ลกัการ  และ 4) ขนัประเมินผล  และใชกิ้จกรรมกลุ่มประเภทเกม  บทบาทสมมติ  
กรณีตวัอย่าง สถานการณ์จาํลองอภิปรายกลุ่ม พบว่า  หลงัการทดลองนักเรียนทีมีความสามารถ
พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทีได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  มีคะแนนเชาว์
อารมณ์ สูงกว่านักเรียนทีมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทีไม่ได้เขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั  .01  และหลงัการทดลองนกัเรียนทีมีความสามารถ
พิเศษทางดา้นวทิยาศาสตร์  
 พฒันาวดี  อนุสรเทวนิทร์ (2544 :  บทคดัยอ่)   ศึกษาเรืองการใชก้ลุ่มสัมพนัธ์เพือพฒันา
ความรับผดิชอบของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนลุมพุก  (วนัครู 2503)  อาํเภอเขือนแกว้  
จงัหวดัยโสธร ไดเ้สนอขนัตอนการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ดงันี  1)  ขนัมีส่วนร่วม  2) ขนัวิเคราะห์  
3) ขนัประยุกตห์ลกัการ และ 4) ขนัประเมินผล  และใช้กิจกรรมกลุ่มประเภทเกม บทบาทสมมติ  
กรณีตวัอยา่ง สถานการณ์จาํลอง และกลุ่มยอ่ย  พบวา่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีใชกิ้จกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์เพือพฒันาความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบรายดา้นทงั 6 ดา้น สูงกว่าก่อนการใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  และนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6       
ทีใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพือพฒันาความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบสูงกว่านักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6  ทีไม่ใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   

 สุพฏัรา  อน้ลาํพูน (2544 : 14)  ไดศึ้กษาเรืองการใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพือพฒันาหา  
เหตุผลเชิงจริยธรรมของนกัเรียนระดบั ปวช.2  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม ไดเ้สนอขนัตอน      
การสอนโดยการใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ ดงันี   1)  ขนันาํ  2) ขนักิจกรรม  3)  ขนัอภิปราย      
4) ขนัสรุป  และ 5) ขนัประเมินผล  และใชกิ้จกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ประเภทการอภิปราย  
การแสดงบทบาทสมมติ    สถานการณ์จาํลอง  เกม และการศึกษาเฉพาะกรณี  ผลการวิจยัพบว่า 
หลงัการใช้   กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  นกัเรียนมีระดบัเหตุผลเชิงจริยธรรม ดา้นความมีระเบียบวินยั  
ความซือสัตย ์ และความรับผดิชอบสูงขึน  
 ชนิตสิรี   ศุภพิมล  (2545 :  บทคดัยอ่)   ศึกษาเรืองการพฒันาความสามารถทางการพูด
ภาษาองักฤษและความเชือมนัในตนเองของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยใชกิ้จกรรมกระบวนการ 
กลุ่มสัมพนัธ์ ไดเ้สนอขนัตอนการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ดงันี  1) ขนัมีส่วนร่วม 2)  ขนัวิเคราะห์    
3) ขนัประยุกตห์ลกัการ  และ 4) ขนัประเมินผล  และใชกิ้จกรรมกลุ่มประเภท เกม บทบาทสมมติ  
กรณีตวัอยา่ง สถานการณ์จาํลอง ละคร พบวา่ ความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษของนกัศึกษาที
ไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ผา่นเกณฑ์ทีกาํหนด คือ ร้อยละ 60 โดยมี
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นกัศึกษาจาํนวนทีผา่น 21 คน จากจาํนวน  24  คน และ ความเชือมนัในตนเอง ของนกัศึกษาทีไดรั้บ
การสอนโดยใชกิ้จกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 6.8 %  

 วนัเพญ็   สุมนาพนัธ์ (2545 :  บทคดัยอ่)  ศึกษาเรืองผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ทีมีต่อ
การพฒันาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  ใช้กิจกรรมกลุ่มประเภท  เกม บทบาทสมมติ  กรณีตวัอย่าง อภิปรายกลุ่ม พบว่า
คะแนนเฉลียการเห็นคุณค่าในตนเองหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ สูงกว่าก่อนการเขร่้วม
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  แสดงให้เห็นวา่ การใชกิ้จกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์ในการวจิยัครังนี เป็นผลทาํใหน้กัศึกษามีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเพมิขึน  
 ทศัไนยวรรณ   จินตสุธานนท ์ (2546 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรืองผลของการใชก้ระบวนการ 
กลุ่มสัมพนัธ์เพือพฒันาการควบคุมตนเองของนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนอนุบาล
ชยัภูมิ อาํเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ  ไดเ้สนอขนัตอนการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ดงันี  1) ขนัเตรียมการ  
2) ขนัดาํเนินกิจกรรม  และ 3) ขนัประเมินผล  และใชกิ้จกรรมกลุ่มประเภท เกมสถานการณ์จาํลอง  
พบว่า นกัเรียนทีได้เขา้ร่วมกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ มีการควบคุมตนเองก่อนและหลงั
การทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 มยรีุ  เสมใจดี (2546 : 5) ศึกษาเรืองผลกลุ่มสัมพนัธ์เพือพฒันาความมีนาํใจต่อเพือนของ  

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันากรุงเทพมหานครไดเ้สมอ ขนัตอน
การสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ไวด้งันี 1) ขนันาํ 2) ขนัการมีส่วนร่วม  3) ขนัวิเคราะห์  และ 4) ขนัสรุป
และประยุกตห์ลกัการ 5) ขนัประเมินผล และใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ประเภท เกม บทบาทสมมติ 

และสถานการณ์จาํลอง ผลการวิจยัพบวา่ ความมีนาํใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยรวม
เพิมขึนหลงัจากเขา้ร่วมโปรแกรมกลุ่มสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 วาลิกา  อคัรนิตย ์ (2546 :  บทคดัยอ่)  ศึกษาเรืองการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของ   
นกัเรียนทีมีความสามารถพิเศษ ชนัประถมศึกษาปีที 4  โดยการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ไดเ้สนอ
ขนัตอนการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ดงันี  1) ขนัมีส่วนร่วม 2) ขนัวิเคราะห์  3) ขนัสรุปและประยุกต์
หลกัการ  และ 4)   ขนัประเมินผล  และใชกิ้จกรรมกลุ่มประเภท  เกม  บทบาทสมมติ  อภิปรายกลุ่ม   
สถานการณ์จาํลอง ละคร พบว่า ความฉลาด ทางอารมณ์ของนักเรียนทีมีความสามารถพิเศษชนั
ประถมศึกษาปีที 4   ก่อนการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง  หลงัจากการจดั
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัดี และความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนทีมีความสามารถพิเศษ 
ชนัประถมศึกษาปีที 4  หลงัจากการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์สูงขึนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที  
ระดบั .05 
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 ชิณณประภา  จาํเนียรกุล (2547: บทคดัยอ่) ศึกษาเรืองการศึกษาความรู้และภาวะผูน้าํ
ดา้นการทาํงานเป็นกลุ่ม ของเด็กทีมีความสามารถพิเศษ ชนัประถมศึกษาปีที 6 จากการฝึกกิจกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์ ไดเ้สนอขนัตอนการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ ดงันี 1) ขนันาํ  2) ขนักิจกรรม และ        

3)  ขนัสรุปและประยุกตห์ลกัการไปประยุกตใ์ช ้  และใชกิ้จกรรมกลุ่มประเภท เกม บทบาทสมมติ 

กรณีตวัอยา่ง  สถานการณ์จาํลอง  พบวา่ 1) ความรู้เกียวกบัผูน้าํทางการทาํงานเป็นกลุ่มของนกัเรียน
ทีมีความสามารถพิเศษดา้นระดบัสติปัญญาหลงัเขา้รับการฝึกกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง    

2) ภาวะผูน้าํดา้นการทาํงานเป็นกลุ่มของนกัเรียนทีมีความสามารถพิเศษดา้นระดบัสติปัญญาหลงั
เขา้รับการฝึกกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 3) ความรู้เกียวกบัผูน้าํการทาํงานเป็นกลุ่ม 

ของนกัเรียนทีมีความสามารถพิเศษดา้นระดบัสติปัญญา หลงัเขา้รับการฝึกกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  

สูงขึนอยา่งมีนยัความสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 และ  4) ภาวะผูน้าํดา้นการทาํงานเป็นกลุ่มของ   

นกัเรียนทีมีความสามารถพิเศษดา้นระดบัสติปัญญาหลงัเขา้รับการฝึกกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์มากขึน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 แทนคุณ  จิตอิสระ (2547 : 5)  ศึกษาเรืองผลการใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพือพฒันา
ความกตญั ูของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั ไดเ้สนอขนัตอน        
การสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ดงันี 1) ขนัมีส่วนร่วม  2) ขนัวิเคราะห์  3) ขนัประยุกตห์ลกัการ และ      

5) ขนัประเมินผล   และใชกิ้จกรรมกลุ่มประเภทอภิปรายกลุ่ม กรณีตวัอยา่ง และสถานการณ์จาํลอง
ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนทีไดรั้บโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์มีคะแนนความกตญั ูสูงขึนอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 ปราณี สละชีพ (2547: บทคดัยอ่) ศึกษาเรืองชุดการสอนซ่อมเสริมโดยใชก้ระบวนการ 

กลุ่มสัมพนัธ์ เรือง ความยาว พืนทีและปริมาตร ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 พบวา่ประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนซ่อมเสริมโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ เรือง ความยาว พืนทีและปริมาตรระดบั   

ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 จากการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง ได้เสนอขนัตอนการสอนโดยการใช ้  

กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ไวด้งันี  1) ขนัเตรียม  2) ขนัปฏิบติั  3) ขนัวิเคราะห์ 4) ขนัประยุกตใ์ช ้

และ  5) ขนัประเมินผล และใชกิ้จกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ประเภท เกม บทบาท  สมมติ 

กรณีตวัอยา่ง และอภิปรายกลุ่ม พบวา่ ชุดการสอนมีประสิทธิภาพเป็น 83.99/82.67 ซึงเป็นไปตาม
เกณฑ์ทีกาํหนดไว ้คือ 80/80 และผลสัมฤทธิทางการเรียนซ่อมเสริม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา     
ปีที 1  ทีเรียนเรืองความยาว พืนทีและปริมาตรโดยใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ สูงกวา่ก่อนไดรั้บ
การสอนอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .01  
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งานวจัิยในต่างประเทศ  
 บารอน  และคณะ (Barron  and Others 1993 : 4389-B) ศึกษาเรืองความร่วมมือในการ
แกปั้ญหาระหว่างการทาํงานเป็นทีมการทาํงานคนเดียว โดยทาํการทดลองการทาํงาน และการอยู่
ร่วมกันอย่างมีคุณภาพของบุคคลกับกลุ่มในระยะเวลาอันสัน  ในมหาวิทยาลัยแวนเอร์บิวท ์         
ผลการศึกษาพบว่า  การทาํงานเป็นทีมจะทาํให้การดาํเนินงานเสร็จเป็นทีเชือถือได ้ แตกต่างกบั   
การทาํงานคนเดียว  การทาํงานเป็นทีมจะมีประโยชน์ในดา้นการวางแผน การแสดงความคิดเห็น
และแก้ปัญหาร่วมกนั การทาํงานเป็นทีมทาํให้กลุ่มประสบความสําเร็จสูง และการทีจะประสบ
ความสําเร็จได้นันมีองค์ประกอบทีสําคญัคือกระบวนการกลุ่ม ได้แก่ ความพยายามในการทีจะ
พิจารณาแก้ปัญหาโดยการทีสมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกล้าทีจะแสดงออก         
การเปิดเผยความรู้สึกของ   ตนเอง การสือสาร ความร่วมมือ  และการช่วยเหลือซึงกนัและกนั 
 ลสัน (Willson  1993 : 1154-A) ศึกษาเรืองการให้คาํแนะนาํการถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกทีมีต่อความพร้อมในการแสดงละครในมหาวิทยาลยั  รัฐฟลอริดา  ผลการศึกษาพบว่า 
การได้รับคําแนะนําในการถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึกก่อนการซ้อมละครจะเกิดผลดีและ               
มีประโยชน์มากนบัวา่เป็นกระบวนการในการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน  เพราะความ
พยายามทีจะแสดงละครให้ดีนนัขึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 3 ประการ  ซึงประสานและสอดคลอ้งกนั 
คือกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก  และความพอใจในการทาํงานทาํให้
บุคคลประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ 

 เวลที และคณะ  (Welty and other 1993 : 548)   ศึกษาเรืองบทบาทของผูส้อน   และ    
การไดรั้บประโยชน์จากการฝึกกลุ่มสัมพนัธ์โดยการเรียนรู้จากวีดีโอเทศ ผลการศึกษาพบวา่ การให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัโดยใช้วีดีโอเทศเป็นสือ  ทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดร้ะดบัหนึง และวิธีการสอนทีเน้น
กลุ่มสัมพนัธ์เป็นพนืฐาน  ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมดว้ยการเปิดเผยตนเอง ซึงมีผลทาํให้
รู้สึกวา่กลา้แสดงออกและเห็นคุณค่าในตนเองมากขึน 

 เดอร์ชมิดท ์ (Durshmidt 1977 :  3953-A)  ศึกษาเรืองผลของการใชก้ระบวนการกลุ่ม
เพือพฒันาความเข้าใจและยอมรับตนเองของนักศึกษาโดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มทดลองของกลุ่ม
ควบคุม จาํนวน 38 คน และจาํนวน 63 คน ตามลาํดบั  กลุ่มทดลองเขา้ร่วมโปรแกรมกระบวนการ
กลุ่มสัมพนัธ์ส่วนกลุ่มควบคุมใช้วิธีการเรียนปกติ  ผลการศึกษาพบว่า เมือเปรียบเทียบระหว่าง  
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแลว้  กลุ่มทดลองมีการยอมรับตนเองดีขึนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  
ส่วนการเขา้ใจตนเองทงัสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั  
 เดวิส  (Davis 1988 : 3263)  ศึกษาเรืองผลการใชท้กัษะกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ใน 
การเรียนคณิตศาสตร์ หน่วยการแกปั้ญหาทีมีต่อผลสัมฤทธิและทศันคติการเรียนวิชาดงักล่าวของ
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นกัเรียนเกรด 7 จาํนวน 10 คน  โดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  พบวา่ ผลสัมฤทธิ
และทศันคติในการเรียนของนักเรียนทงัสองกลุ่มแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็พบวา่นกัเรียนในกลุ่มทดลองมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัดีกวา่นกัเรียนในกลุ่มควบคุม   
 จากผลการวจิยัทงัในประเทศและต่างประเทศ เกียวกบัการใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์
พบวา่นกัเรียน มีการพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียน และพฤติกรรมสูงขึนกวา่เดิม 
 

สรุป 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งสรุปไดว้า่หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันา
คนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย มีศกัยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามสาระที 3 นาฏศิลป์ มาตรฐาน        
ศ 3.1  และ ศ 3.2  การจดัการเรียนรู้ มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความเป็นมา           
ภูมิปัญญา  และเห็นคุณค่าและเกิดความซาบซึงในกระบวนการแสดงออกอยา่งมีระบบ  มีขนัตอน 
คน้หาศกัยภาพของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค ์ การเรียนรู้ทางดา้น “นาฏศิลป์”  จะช่วยให้ผูเ้รียน
ไดมี้สุนทรียภาพ และเห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงทงัของไทยและสากล  นอกจากนนั ยงัจะช่วย
ให้มีจิตใจทีงดงาม มีสมาธิต่อการเรียนรู้และการปฏิบติังานทงัวิชา “นาฏศิลป์” และสาระวิชาอืน 
เป็นการช่วยพฒันาบุคคล  และส่งผลต่อการพฒันาส่วนรวม การจดัการเรียนรู้เพือให้ผูเ้รียนเกิดการ
พฒันาความสามารถในการแสดงรําวงมาตรฐาน ผูว้ิจ ัยต้องศึกษาแนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยา 
หลกัการจดัการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ เป็น
กระบวนการเรียนรู้โดยการทาํงานกลุ่มเป็นวิธีการสอนอย่างหนึง ทีจะช่วยพฒันาผูเ้รียนด้าน
สติปัญญา ทกัษะ ทศันคติ  การคิดหาเหตุผลส่งเสริมพฒันาการทางสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ประชาธิปไตย  และนกัเรียนจะไดฝึ้กหัดการแกปั้ญญาจากการทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่ม  นอกจากนี 
กลุ่มสัมพนัธ์  เป็นกระบวนการทีช่วยให้นักเรียนได้มีพฒันาการในด้าน  ทศันคติ ค่านิยม และ
พฤติกรรมทีบกพร่องเป็นปัญหาสมควรแกไ้ข   
 โดยมีขันตอนการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์มี 5 ขันตอน คือ  การจดักิจกรรมหรือ       
ประสบการณ์การเรียนรู้  ในการสอนตามหลกัการกลุ่มสัมพนัธ์ โดยส่วนใหญ่มกัประกอบไปดว้ย 
ขนัตอนในการสอน ดงันี คือ ขนันํา เป็นการปูพืนฐานผูเ้รียนให้มีความพร้อมในการเรียนหรือ    
การสร้างบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ ขนักิจกรรม เป็นการให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัตามกิจกรรมที
เตรียมไวเ้พือให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ตรง  ขนัอภิปราย คือ การให้ผูเ้รียนมีโอกาส ได้แสดง
ความรู้สึกความคิดเห็นหลงัจากทีไดท้าํกิจกรรมเสร็จสินไปแลว้  ขนัสรุปและประยุกตใ์ช ้หลงัจากที
ผูเ้รียนได้ร่วมกนัอภิปรายจนเกิดความเขา้ใจตามทีตอ้งการแล้ว รวมทงัการกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิด
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ต่อไปถึงการนาํการเรียนรู้ทีไดรั้บไปใช้ในชีวิตจริง  หลงัจากนนัครูผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งช่วยกนั
สรุปถึงการเรียนรู้ทงัหมดทีเกิดขึน  ขนัประเมินผลการปฏิบติั  ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งประเมินผลดูว่า  
ผูเ้รียนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายทีตงัไวห้รือไม่ และกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ทีใช้ในการวิจยัครังนี 
ได้แก่ เกม   บทบาทสมมติ  เพลง  ท่าทางรําวงมาตรฐาน  และจากการศึกษาวิจยัทีเกียวขอ้งกับ    
การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ พบว่า การจดัการเรียนรู้ดงักล่าวสามารถนาํมาใช ้   
เพือพฒันาความสามารถในการปฏิบติัเพลงรําวงมาตรฐานของนกัเรียนได ้  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท ี 3 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การวิจยัเรือง  “การพฒันาความสามารถ ในการรําวงมาตรฐาน ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที   ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์”  ครังนีเป็นการวิจยัเชิง
ทดลอง (Experimental Research) โดยกาํหนดให้นกัเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิดาํเนินการวจิยัไว ้ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี 
 

ขนัตอนการดําเนินการวจัิย 

 เพือให้การดาํเนินการวิจยัเกิดประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงค์ทีตงัไว ้จึงกาํหนด
รายละเอียดของการดาํเนินการวจิยัไว ้3 ขนัตอน ดงันี 

 ขนัตอนท ี1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขันตอนนีเป็นการจัดเตรียมโครงการวิจัย
เพือให้เกิดระบบการดาํเนินการตามโครงการเป็นขนัตอนของการนิยามปัญหา โดยการศึกษาจาก
เอกสารตาํรา ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ การสัมภาษณ์ รวมถึงงานวิจยัทีเกียวข้องการพฒันาและ
ปรับปรุงขอ้บกพร่องของเครืองมือและเสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ขนัตอนท ี2  การดาํเนินงานตามโครงการวิจยั ขนัตอนนีเป็นขนัการทดลองเก็บขอ้มูล
จากเครืองมือทีไดรั้บการพฒันาจากขนัตอนที 1 แลว้นาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีกาํหนดไวเ้พือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ขนัตอนท ี3 การรายงานผลการวิจัย ขันตอนนีเป็นขันตอนการจัดทําร่างรายงาน
ผลการวิจยัเพือเสนอคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องเพือปรับปรุง 
แก้ไขขอ้บกพร่องตามทีคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์และเสนอแนะแล้วจดัพิมพ์รายงาน
ผลการวจิยัฉบบัร่างเพือเสนอโครงการวจิยั ปรับปรุง แกไ้ขตามคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์
เสนอแนะจดัพิมพ ์และรายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร
เพือขอจบการศึกษา 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 เพือให้งานวิจยันีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดระเบียบวธีิวจิยัซึงประกอบดว้ย ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรทีศึกษาการสร้าง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติทีใช ้ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี 

 ประชากร 
 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเทศบาล 3 

(เทศบาลสงเคราะห์) จงัหวดัราชบุรี ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2552  จาํนวน  ห้องเรียน จาํนวน
นกัเรียน  คน       
 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5/3 จาํนวน 22  คน ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่น
ภาคเรียนที 1   ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนเทศบาล 3  (เทศบาลสงเคราะห์)    จงัหวดัราชบุรี  โดย
การสุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling ) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 

ตัวแปรทศึีกษา 
 ตวัแปรทีศึกษาสาํหรับการวจิยัในครังนี ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ประเภท ดงันี 

 1.   ตวัแปรตน้  (Independent Variable)ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์  
 2.  ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ผลการเรียนรู้ เรืองการรําวงมาตรฐาน  
ความสามารถในการปฏิบติัการรําวงมาตรฐานและความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการใชกิ้จกรรม
การกลุ่มสัมพนัธ์ 
 

รูปแบบการทดลอง 

 ในการวิจยัครังนี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research)  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One Group Pretest 

Posttest Design)  ซึงมีรูปแบบดงันี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2547: 144)     
 

T1        X            T2 
 

 T1  คือ  ทดสอบก่อนการใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
   X คือ  การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

   T2  คือ  ทดสอบหลงัการใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั คือ 

 1.  แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ เกมการศึกษา บทบาท
สมมติ  เพลงรําวงมาตรฐาน จาํนวน 12 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ชวัโมง รวม 12 ชวัโมง   

 2.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองการใชท้่าทางนาฏศิลป์ในการรําวงมาตรฐานเป็น
แบบทดสอบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จาํนวน 20 ขอ้ 

 3.  แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัการรําวงมาตรฐาน   
 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์ 
 

การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 . การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 1.1  ศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 1.2  ศึกษาการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์ ซึงประยุกต์มาจากการศึกษางานวิจยั ผูว้ิจยัสร้างขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ขึนเอง 

 1.3  ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ช่วงชนัที 2  จากหลกัสูตร
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 และศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวิธีการสร้างเครืองมือวดัผล
ทางการศึกษา 

 1.4  สร้างแผนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ประกอบดว้ยกิจกรรม  กิจกรรม  คือ  เกมการศึกษา  บทบาทสมมติ  และเพลงรําวงมาตรฐาน  ซึงมี
ขนัตอนในการจดัการเรียน 

 1.5  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ต่ออาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพือพิจารณาและปรับปรุง 

 1.6  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ทีปรับปรุงแล้วต่อ
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน  เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) 

และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยทาํแบบ
ประเมินใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้ โดยกาํหนดคะแนนการพิจารณาดงันี            

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

              +1  ถา้แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นนัสอดคลอ้งกบัเนือหาตามจุดประสงคที์
ตอ้งการวดั 

                  0   ถ้าไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเ รียนรู้นันสอดคล้องกับเนือหาตาม
วตัถุประสงคที์ตอ้งการวดั 

               -1  ถ้าแน่ใจว่าแผนการจัดการเ รียนรู้นันไม่สอดคล้องกับเนือหาตาม
จุดประสงคที์ตอ้งการวดั 
 

   นาํคะแนนทีไดม้าแทนค่าในสูตรของ โรวายแนลลี และ แฮมเบลตนั (Rowineli 

and Hambelton 1977), อา้งถึงใน มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2547 : 177 
 

      IOC =  
N

R
 

  

 เมือ  IOC แทน   ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงคห์รือกบั 

                         ลกัษณะพฤติกรรม 

      R  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

      N แทน   จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

   ถา้ค่า IOC มีค่า มากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 ขึนไป แสดงวา่แผนการจดัการเรียนรู้
นนัใชไ้ด ้มีความเหมาะสมหรือมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือลกัษณะพฤติกรรม แต่ถา้ มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 แสดงว่าแผนการจดัการเรียนรู้นนัไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์หรือ
ลกัษณะพฤติกรรม ควรตดัทิงหรือนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหม่ และผลการพิจารณาพบว่า ไดค้่าดชันี
ความสอดคลอ้งเท่ากบั .00  
  1.7  สุ่มตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ จาํนวน 3 แผน 
(โดยใช้กิจกรรม เกมการศึกษา บทบาทสมมติ เพลงรําวงมาตรฐาน) ทดลองกบันกัเรียนระดบัชนั
ประถมศึกษาปีที 5  จาํนวน 1  ห้อง  จาํนวน 22  คน โดยเลือกห้องทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั
ครังนี ไดแ้ก่ชนัประถมศึกษาปีที /   เพือตรวจสอบความเหมาะสมก่อนนาํไปทดลองใช้ ผลการ
ทดลองพบวา่ นกัเรียนเขา้ใจในบทเรียนมากขึนและไดเ้รียนรู้แนวการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์เพมิขึน  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  การสร้างแผนการสอนมีขนัตอนการพฒันาดงัแสดงในแผนภูมิที 2 
 

 

ขนัที 1 

 

 

ขนัที 2 

 

 

 

ขนัที 3 

 

 

ขนัที 4 

 

 

ขนัที 5 

 

 

ขนัที  
 

 

ขนัที 7 

   
 

 

แผนภูมิที     การสร้างแผนการสอน 
 

 

 

ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยั
ทีเกียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสมัพนัธ์

ศึกษาการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดย
ใชกิ้จกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ ซึงประยกุตม์าจากการศึกษางานวจิยั 

ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ช่วงชนัที 2
จากหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2544

ศึกษาทฤษฎีหลกัการ และวธีิการสร้างเครืองมือวดัผลทางการศึกษา 

สร้างแผนการสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ 
ประกอบดว้ย กิจกรรม   เกมการศึกษา   บทบาทสมมติ   เพลงรําวงมาตรฐาน 

เสนอแผนการสอนใหผู้เ้ชียวชาญ ตรวจสอบ
การใชภ้าษา ความเทียงตรงตามเนือหา 

ปรับปรุงแผนการสอนตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
และผูเ้ชียวชาญ 

ทดลองกบันกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที 5    จาํนวน 22 คน  ซึงไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยัครังนีเพือตรวจสอบความถูกตอ้ง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 2.  การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง การใช้ท่าทางนาฏศิลป์ในการรําวง
มาตรฐาน  ก่อนและหลงัทดลอง  แบ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ตอบถูกได ้         
1 คะแนน และตอบผดิได ้0 คะแนน จาํนวน 20 ขอ้ 

  2.1  ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ช่วงชันที 2 จากหลกัสูตร
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 และ ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวิธีการสร้างเครืองมือวดัผล
ทางการศึกษา 

  2.2  ศึกษารายละเอียดของคุณลกัษณะ ในเรืองการรําวงมาตรฐาน   
  2.3  วิเคราะห์เนือหาและจุดประสงค ์โดยพิจารณาจากความสําคญัของจุดประสงค์

ปลายทางและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนือหาวิชาศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ดว้ยการสอน
โดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ของวิชาศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) เรืองการใช้
ท่าทางนาฏศิลป์ในการรําวงมาตรฐาน   

 

ตารางที  6  วเิคราะห์จาํนวนขอ้สอบและคะแนนความรู้เรืองการใชท้่าทางนาฏศิลป์ในการปฏิบติั 

 เพลงรําวงมาตรฐาน   
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เรือง การใช้ท่าทางนาฏศิลป์ในการปฏิบัติเพลงรําวงมาตรฐาน   คว

าม
รู้/จ

าํ 
คว

าม
เขา้

ใจ 
กา
รน

าํไป
ใช

 ้

กา
รว
เิคร

าะห์
 

รว
ม 

1.   บอกประวติัความเป็นมาของเพลงรําวงมาตรฐานได ้  4   4 

2.   บอกขนัตอนการปฏิบติัเพลงรําวงมาตรฐานได ้  1   1 

3.   อธิบายรูปแบบการรําวงมาตรฐานได ้  3   3 

4.   อธิบายความหมายของเพลงรําวงมาตรฐานได ้ 1    1 

5.   จาํแนกและจดักลุ่มการรําวงมาตรฐานและรําวงพืนเมืองได ้    1 5 
6.   บอกประโยชน์ของการนาํเพลงรําวงมาตรฐานไปใชใ้น 

      ชีวติประจาํวนัได ้
  3  

3 

7.   ลกัษณะความสัมพนัธ์ของเพลงรําวงมาตรฐาน 3    3 

รวม 8 8 3  20 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  2.4  สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วิชาศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) เรืองการใช้
ท่าทางนาฏศิลป์ในการรําวงมาตรฐาน สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  จาํนวน 5 ขอ้ 
  2.5  นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ และตารางวเิคราะห์ขอ้สอบเรืองการใชท้่าทาง
นาฏศิลป์ในการรําวงมาตรฐาน  ใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน ดา้นเนือหา
สาระ  ดา้นภาษา และดา้นวดัผลและประเมิน โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  โดยสรุปทุกขอ้
มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00 

 2.6  นาํแบบทดสอบไปทดลองใช้กบันกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6  ซึงเคย
เรียนมาแลว้ จากโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) จาํนวน  คน 
        2.7  นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์รายขอ้เพือหาคุณภาพของขอ้สอบ คือ สัดส่วน
ระหว่างจาํนวนคนทีทาํขอ้นันถูก ต่อจาํนวนคนทีทาํข้อนันทงัหมด โดยใช้เกณฑ์ความยากง่าย
ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2547 : 188)  และตรวจสอบค่าอาํนาจจาํแนก 
(Discrimination) คือ การตรวจสอบคะแนนระหวา่งคนทีไดค้ะแนนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน โดย
ใช้เกณฑ์การพิจารณาค่าอาํนาจจาํแนก ตงัแต่ 0.20 ขึนไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2547: 186)  แลว้คดั
แบบทดสอบตามเกณฑ์จาํนวน 20 ขอ้  โดยการตรวจสอบค่าความยากง่าย ระหวา่ง .  ถึง .   
และค่าอาํนาจจาํแนก ระหวา่ง .  ถึง .   
  2.8  นาํผลการทดลองมาวเิคราะห์จาํนวน 20 ขอ้ แลว้นาํมาหาค่าเทียงตรงและความ
เชือมนัของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20 เท่ากบั 0.62  

 

 การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ มีขนัตอนการพฒันาดงัแสดงในแผนภูมิที 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

                         การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ มีขนัตอนการพฒันา 
 

 

  ขนัที 1 

 

 

  ขนัที 2 

 

 

  ขนัที 3 

 

 

  ขนัที 4 

 

 

  ขนัที  
 

 

 

  ขนัที 6 

 

 

  ขนัที 7 

   

 ขนัที  8 
 

 

แผนภูมิที 3  ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

 

 

ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ช่วงชนัที 2
จากหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2544

และ ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวธีิการสร้างเครืองมือวดัผลทางการศึกษา 

ศึกษารายละเอียดของคุณลกัษณะในเรืองการรําวงมาตรฐาน  วเิคราะห์เนือหาและจุดประสงค ์
ใหค้รอบคลุมเนือหาวชิา 

สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วชิาศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) 

เสนอแบบทดสอบใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ
ตรวจสอบการใชภ้าษา  

ปรับปรุงแบบทดสอบตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ 

ทดลองกบันกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6 

ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครังนี 

นาํผลทีไดม้าวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก 

นาํผลทีไดม้าวเิคราะห์หาค่าความเชือมนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 3.  การสร้างแบบประเมินความสามารถในการรําวงมาตรฐาน   
       3.1  ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ช่วงชันที 2 จากหลกัสูตร

การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544   และศึกษาทฤษฎีหลกัการเกณฑ์การประเมิน และวิธีการ
สร้างเครืองมือวดัผลทางการศึกษา 

 3.2  วิเคราะห์เนือหาและจุดประสงค ์โดยพิจารณาจากความสําคญัของจุดประสงค์
ปลายทางและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนือหาวิชา ดว้ยการสอนโดยการจดัการเรียนรู้
โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 3.3  สร้างแบบประเมินความสามารถในการรําวงมาตรฐาน โดยมีลักษณะเป็น
เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubrics  จาํนวน 4  ขอ้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 4 เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์
ใหค้ะแนน 1 – 4 คะแนนตามลาํดบั เพือนาํมาคิดหาคะแนนพฒันาเป็นรายบุคคลและของกลุ่ม 
  

 สาํหรับการใหค้ะแนนการแสดงท่าทางประกอบเพลง แสดงไดด้งัตารางที  7  ดงันี 

 

ตารางที 7    เกณฑก์ารใหค้ะแนนการปฏิบติัเพลงรําวงมาตรฐาน   
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การแสดงท่าทาง 
ประกอบเพลง 

ระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

1.    การเคลือนไหว 

       สมัพนัธ์กบั 

       บทเพลงและ 

       จงัหวะของดนตรี 

4   คะแนน  หมายถึง   เคลือนไหวตามจงัหวะของเพลง ตามมาตรฐานในเรืองของ 

                                    จงัหวะไดอ้ยา่งถูกทุกขนัตอน 

3   คะแนน  หมายถึง   เคลือนไหวตามจงัหวะของเพลง ตามมาตรฐานในเรืองของ 

                                    จงัหวะการเอียงศีรษะผิด  
2   คะแนน  หมายถึง   เคลือนไหวตามจงัหวะของเพลง ตามมาตรฐานในเรืองของ 

                                    จงัหวะการใชมื้อและแขนผิด  
1   คะแนน  หมายถึง   เคลือนไหวตามจงัหวะของเพลง ตามมาตรฐานในเรืองของ  
                                    จงัหวะการกา้วเทา้ผิด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที  7   (ต่อ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การแสดงท่าทาง 
ประกอบเพลง 

ระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

2.   แสดงลีลาตามแบบ 

      นาฏศิลป์ไทย 
 

 

 

 

 

 

3.    ความพร้อมเพรียง 

      ในการรํา 
 

 

 

 

 

 

 

4. ความกลา้แสดงออก 

4   คะแนน  หมายถึง   แสดงลีลาตามแบบท่าทางนาฏศิลป์ไทยตาม 

                                    บทเพลงไดส้วยงามและถูกทุกขนัตอน 

3   คะแนน  หมายถึง   แสดงลีลาตามแบบนาฏศิลป์ไทยตามบทเพลงไดส้วยงาม 

                                    แต่เอียงศีรษะผิด 
2   คะแนน  หมายถึง   แสดงลีลาตามแบบนาฏศิลป์ไทยตามบทเพลงไดส้วยงาม  
                                    แต่ใชมื้อและแขนผิด 
1   คะแนน  หมายถึง   แสดงลีลา ตามแบบนาฏศิลป์ไทยไม่สวยงาม 

 
4   คะแนน  หมายถึง   สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลงร่วมกนัใน   
                                    กลุ่มไดอ้ยา่งพร้อมเพรียงและถูกตอ้งดีมาก 

3   คะแนน  หมายถึง   สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลงร่วมกนัใน 

                                    กลุ่มไดอ้ยา่งพร้อมเพรียง และผิดได ้ -  จุด 
2   คะแนน  หมายถึง   สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลงร่วมกนัใน 

                                    กลุ่มไดอ้ยา่งพร้อมเพรียงและผิดได ้ -  จุด 
1   คะแนน  หมายถึง   สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลงร่วมกนัในกลุ่มได ้

                                    อยา่งไม่พร้อมเพรียง 

 
4   คะแนน  หมายถึง   สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลงร่วมกนัในกลุ่มได ้

                                    อยา่งคล่องแคล่วและมนัใจมาก 
3   คะแนน  หมายถึง   สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลงร่วมกนัในกลุ่มได ้

                                    อยา่งมนัใจและมองเพือนในกลุ่มขณะแสดง 1-2 ครัง 
2   คะแนน  หมายถึง   สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลงร่วมกนัในกลุ่ม 

                                    ค่อนขา้งมนัใจและมองเพือนในกลุ่มขณะแสดง 3-4 ครัง 

1   คะแนน  หมายถึง   สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลงร่วมกนัในกลุ่มอยา่ง 

                                    ไม่มนัใจ 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  การวิเคราะห์แบบประเมินความสามารถในการรําวงมาตรฐาน มีเกณฑ์แปล
ความหมาย ดงันี 

 

ตารางที  8  เกณฑแ์ปลความหมายของแบบประเมินความสามารถในการรําวงมาตรฐาน 

  

ค่าเฉลีย ระดบัการปฏิบติัท่าทาง 
3.50 – 4.00 

2.50 – 3.49 

1.50 – 2.49 

1.00 – 1.49 

การปฏิบติัการรําวงมาตรฐาน ไดดี้มาก 
การปฏิบติัการรําวงมาตรฐาน ไดดี้ 

การปฏิบติัการรําวงมาตรฐาน ไดพ้อใช ้

การปฏิบติัการรําวงมาตรฐาน ควรปรับปรุง 
 

  3.4  นําแบบประเมินความสามารถเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือ
ตรวจสอบการวดัและประเมินผล ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content  Validity) โดยหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ซึงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัท่ารํา 
เรือง การพฒันาความสามารถในการรําวงมาตรฐาน โดยมีผูเ้ชียวชาญทงั 3 ท่าน ไดแ้ก่ ดา้นเนือหา
สาระ ดา้นภาษา และดา้นวดัผลและประเมินผล ตรวจสอบเนือหา  ทุกขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
เท่ากบั 1.00  

      3.5  นําแบบประเมินความสามารถมาปรับปรุงตามคาํแนะนําอาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ 

      3.6  นาํแบบประเมินความสามารถมาเป็นเครืองมือในการวิจยั 

 

  การสร้างแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัการรําวงมาตรฐาน  มีขนัตอน 
การพฒันา  ดงัแสดงในแผนภูมิที 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   การสร้างแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัการรําวงมาตรฐาน มีขนัตอนการพฒันา 
 

 

 

   ขนัที 1 

 

 

 

   ขนัที 2 

 

 

 

   ขนัที 3 

 

 

   ขนัที 4 

 

 

 

   ขนัที 5 

 

 

   ขนัที 6 

 

 

แผนภูมิที 4   ขนัตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัการรําวงมาตรฐาน 

 

 

 

 

ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ช่วงชนัที 2
จากหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544

และ ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวธีิการสร้างเครืองมือวดัผลทางการศึกษา 

วเิคราะห์เนือหาและจุดประสงค ์โดยพิจารณาจากความสาํคญัของจุดประสงค์
ปลายทางและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหค้รอบคลุมเนือหาวชิา 

สร้างแบบประเมินความสามารถในการรําวงมาตรฐาน 

เสนอแบบประเมินความสามารถใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
ผูเ้ชียวชาญ ตรวจสอบ 

ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถ
ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

นาํแบบประเมินความสามารถมาเป็นเครืองมือในการวิจยั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

4.  การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์ มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 3 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ย
นอ้ย โดยสอบถามใน 2 ประเด็น คือ 1) บรรยากาศในการเรียน  และ  2) การจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ทงันี กาํหนดค่าความคิดเห็น 3 ระดบั ดงันี 

 

ตารางที 9   การกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็น 

 
ระดับความคิดเห็น คะแนนทไีด้ 

                      เห็นดว้ยมาก 3   คะแนน 
                      เห็นดว้ยปานกลาง 2   คะแนน 
                      เห็นดว้ยนอ้ย 1   คะแนน 

 

ตารางที 10  เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าระดบัความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ 
    กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
 

ค่าเฉลยี ระดับความคิดเห็น 
2.50 – 3.00 เห็นดว้ยมาก 
1.50 – 2.49 เห็นดว้ยปานกลาง 
1.00 – 1.49 เห็นดว้ยนอ้ย 

 

 โดยมีขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามขนัตอน ดงันี  
  4.1  ศึกษารูปแบบการทาํแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับ การจดัการเรียนรู้   
โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

  4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 ทีมีต่อ
เกียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ จาํนวน 1 ฉบบั  ครอบคลุม 2 ประเด็น   คือ 
1) บรรยากาศในการเรียน และ  2)  จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

  4.3  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารยผ์ูที้ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหา (Content Validity) และความถูกตอ้งโดยหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective  Congruence ) ผลปรากฏไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง
เท่ากบั 1.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  4.4  ปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญโดย
เพิมคาํถามให้ครอบคลุม และสอดคลอ้งต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ซึงไดค้่า
ดชันีความสอดคลอ้งทุกขอ้ผา่นเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้คือ มากกวา่หรือเท่ากบั 0.50  ซึงค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์ โดยมีผูเ้ชียวชาญทงั 3 ท่าน ตรวจสอบเนือหา ไดแ้ก่ ดา้นเนือหาสาระ ดา้นภาษา และดา้น
วดัผลและประเมินผล ตรวจสอบเนือหา  ทุกขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00  

  แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบั การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดบั คือ มาก ปานกลาง น้อย 
จาํนวน 10 ขอ้ (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2547 : 183) ใชว้ดัหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์แลว้ 

  4.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์มาเป็นเครืองมือในการวจิยั 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลทีใช้ในงานวิจัย   ผูว้ิจยัได้ดําเนินการทดลองแบ่งออกเป็น              
3 ขนัตอน ดงันี 

 1.  ขนัก่อนการทดลอง เป็นขนัทีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

  ให้นกัเรียนกลุ่มทดลองทาํการทดสอบ (Pretest) เพือวดัความรู้เรือง การใชท้่าทาง
นาฏศิลป์ในการรําวงมาตรฐาน โดยใชแ้บบทดสอบทีผูว้ิจยัสร้างขึน และไดผ้า่นการตรวจแกไ้ขจาก
ผูเ้ชียวชาญ ตลอดจนการวเิคราะห์หาคุณภาพของเครืองมือแลว้ 

 2.  ขนัทดลอง ดาํเนินการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ โดยใช้ขนัตอน
สาํหรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย  5 ขนัตอน คือ 1) ขนันาํ 2) ขนักิจกรรม 3) ขนัอภิปราย 
4) ขนัสรุปและประยกุตใ์ช ้ และ 5)  ขนัประเมินผลการปฏิบติั  และกิจกรรม  เกมการศึกษา บทบาท
สมมติ เพลงรําวงมาตรฐาน ตามแผนการจัดกิจกรรมทีได้สร้างไวป้ระกอบด้วย เนือหาสาระ 
ความคิดรวบยอดจุดประสงคแ์นวการจดักิจกรรม ระยะเวลาจดักิจกรรมสือในการจดักิจกรรม การ
วดัและประเมินผลโดยใชเ้ครืองมือทีใชใ้นการวิจยัทีเตรียมไว ้ซึงมีรายละเอียดการสอนดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี 

  2.1  ระยะเวลาทดลอง ทาํการทดลอง จาํนวน 12  สัปดาห์ ๆ ละ 1 วนั   วนัละ            
1 ชวัโมง รวม 12 ชวัโมง  ในภาคเรียนที 1   ปีการศึกษา 2552 

  2.2  เนือหา ไดแ้ก่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สาระที 3 นาฏศิลป์ มาตรฐาน ศ 3.1 ขอ้ที  6 คือ นาํความรู้ ความเขา้ใจจากประสบการณ์ 
การฝึกฝนด้านละครสร้างสรรค์ และนาฏศิลป์มาเชือมโยงกับชีวิตประจาํวนั เรือง การปฏิบัติ
กิจกรรมนาฏศิลป์ในโอกาสต่าง ๆ ดว้ยการประดิษฐ ์ท่าทางดว้ยตนเองอยา่งสร้างสรรค ์

 กิจกรรมทีการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ มีดงัปรากฏในตารางที 11 

 

ตารางที 11 แสดงแผนการจดัการเรียนรู้ทีใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ กจิกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ จํานวนชัวโมง 
แผนที 1  ร้อง เล่น อยา่งสร้างสรรค ์ เพลง,  บทบาทสมมติ 1 

แผนที 2  บทบาทจาํเป็น เกมการศึกษา,  บทบาทสมมติ 1 

แผนที 3  สือสารดว้ยเสียงเพลง   เกมการศึกษา, เพลงรําวงมาตรฐาน 2 

แผนที 4  บทเพลงประจาํวนั เกมการศึกษา,  เพลงรําวงมาตรฐาน 2 

แผนที 5  รําวงพาเพลิน เกมการศึกษา,  เพลงรําวงมาตรฐาน 6 
 

  2.3 การนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้ในการดาํเนินการวิจยัเพือวดัผลการเรียนรู้
เรือง การใชท้่าทางนาฏศิลป์ในการรําวงมาตรฐาน ตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

    การเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้พืนฐานเกียวกบั เรืองภาษาท่าทาง
และนาฏยศพัท ์ทีใชใ้นการรําวงมาตรฐานและการดาํเนินการตามการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์ ดงันี 

   1.   จดักลุ่มนกัเรียนโดยคละความสามารถ  เช่น   
         -   ในกลุ่มจะต้องมีทังกลุ่มหรือคนเก่ง  กลุ่มหรือคนทีค่อนข้างเก่ง          
ปานกลาง  และกลุ่มอ่อน  เพศชายและเพศหญิง  กลุ่มละ 5-6 คน 

   2.    ชีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   3.    ชีแจงกิจกรรมการเรียนรู้ และการดาํเนินการ 

   4.    ชีแจงเกณฑก์ารประเมินผลการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

   5.    ทบทวนความรู้พืนฐานเกียวกบั เรืองภาษาท่าทาง และนาฏยศพัทที์ใชใ้น
การรําวงมาตรฐาน 
   

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
 การใช้เกมการศึกษา 
 ขนัท ี1 ขนันํา 
 . เตรียมความพร้อมนกัเรียน โดยการใหน้กัเรียนร้องเพลง  
 . ใหน้กัเรียนฝึกกายบริหารเบืองตน้ประกอบเพลง 

 ขนัท ี2 ขนักจิกรรม 
 1.    กิจกรรมธรรมชาติสร้างสรรค ์เป็นขนัตอนการใหน้กัเรียนทาํท่าทางการเคลือนไหว 
อยา่งอิสระและการเคลือนไหวอยา่งมีรูปแบบ 

 2.    กิจกรรมลีลาท่าทาง คือ การใหน้กัเรียนแสดงการรําวงมาตรฐาน 

                  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัเล่นเกมปฏิบติัท่าทางตามบตัรคาํทีกาํหนดให้ 
   นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัจบัคู่ภาพกบัท่าทางรําวงมาตรฐานกบั ชือของเพลง
รําวงมาตรฐาน กลุ่มใดมีคะแนนสูงสุดจะเป็นผูช้นะ 

    นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัส่งบอลตามเพลง เพลงหยุด ใครถือบอลในแต่ละ
กลุ่มลุกขึน ทาํท่าทางตามบตัรคาํ กลุ่มใดไดค้ะแนนสูงสุดจะเป็นผูช้นะ 

 ขนัท ี3 ขนัอภิปราย 
 ใหน้กัเรียนร่วมแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรม 

 ขนัท ี4 ขันสรุปและประยุกต์ใช้ 
 ให้นกัเรียนสรุปผลทีไดรั้บจากการปฏิบติักิจกรรม โดยผูว้ิจยัสรุปเพิมเติมโดยเชือมโยง
ความคิดจากผลการสรุปของนกัเรียน โดยเนน้ให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของท่าทาง และร่วมกนั
บอกประโยชน์ทีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 ขนัท ี 5  ขนัประเมินผลการปฏิบัติ 
 ให้ครูประเมินผลว่ากลุ่มใดมีคะแนนสูงสุดจากการเล่นเกม  จากนนัให้ผูเ้ล่นกลุ่มอืน
ปรบมือเพือแสดงความยนิดี 
 

 การใช้บทบาทสมมติ     
 ขนัท ี1  ขนันํา 
 ใหน้กัเรียนกิจกรรมอืน ๆ   เพือเตรียมความพร้อมนกัเรียน 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ขนัท ี2  ขนักจิกรรม 
 1.  กิจกรรมบทบาทจาํเป็น เป็นขนัตอนการให้นกัเรียนปฏิบติัท่าทางโดยแสดงเพือสือ

ความหมายใหผู้ช้มไดรั้บรู้ 

  นกัเรียนภายในแต่ละกลุ่มฝึกแสดงกิริยาเพือสือความหมายต่าง ๆ โดยให้นกัเรียน
ช่วยกนัคิดท่าทางเพือสือความหมายใหเ้ขา้ใจไดดี้ทีสุด 

  2.  กิจกรรมสือสารดว้ยท่าทาง เป็นขนัตอนการให้นกัเรียนปฏิบติัท่าทางโดยการใช้
บทบาทสมมติ 

  การให้แต่ละกลุ่มให้ร่วมกัน  แสดงบทบาทสมมติโดยการใช้ภาษาท่าทาง 
ประกอบการแสดงรําวงมาตรฐาน   โดยแบ่งบทบาทในกลุ่มของตนเอง เมือพร้อมจึงเริมแสดง
บทบาทของแต่ละกลุ่ม 

 ขนัท ี3  ขนัอภิปราย 
 ใหน้กัเรียนร่วมแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรม 

 ขนัท ี4  ขันสรุปและประยุกต์ใช้ 
 ให้นกัเรียนสรุปผลทีไดรั้บจากการปฏิบติักิจกรรม โดยผูว้ิจยัสรุปเพิมเติมโดยเชือมโยง
ความคิดจากผลการสรุปของนกัเรียน โดยเนน้ให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของท่าทาง และร่วมกนั
บอกประโยชน์ทีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 ขนัท ี5 ขนัประเมินผลการปฏิบัติ 
 ใหค้รูประเมินผลวา่กลุ่มใดมีการแสดงบทบาทสมมติไดส้มจริงทีสุด  จากนนัให้ผูแ้สดง
ทุกกลุ่มปรบมือเพือแสดงความยนิดี 
 

 การใช้เพลง 

 ขนัท ี1 ขนันํา 
 ผูว้ิจ ัยสนทนากับนักเรียน ชีแจงวตัถุประสงค์และบทบาทของนักเรียนในการทํา
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 ขนัท ี2 ขนักจิกรรม 
 1.  ครูร้องเพลงชาวไทยใหน้กัเรียนฟังแลว้ใหน้กัเรียนร้องตามทีละท่อนฝึกร้องร่วมกนั

ภายในกลุ่มและปรบมือตามจงัหวะใหเ้ขา้กบับทเพลง  
 2.  กิจกรรมเพลงของฉนั คือ การนกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัฝึกร้องเพลงรําวงมาตรฐาน 
และเคาะจงัหวะ และร่วมกนัปฏิบติัท่าทางตามบทเพลง  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ขนัท ี3 ขนัอภิปราย 
 ใหน้กัเรียนร่วมแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรม 

 ขนัท ี4 ขันสรุปและประยุกต์ใช้ 
ให้นกัเรียนสรุปผลทีไดรั้บจากการปฏิบติักิจกรรม โดยผูว้ิจยัสรุปเพิมเติมโดยเชือมโยง

ความคิดจากผลการสรุปของนกัเรียน โดยเนน้ให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของเพลงรําวงมาตรฐาน
และร่วมกนับอกประโยชน์ทีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 ขนัท ี 5  ขนัประเมินผลการปฏิบัติ 
 ให้ครูประเมินผลว่ากลุ่มใดมีการร้องเพลงรําวงมาตรฐานไดพ้ร้อมเพรียงและไพเราะ
มากทีสุด จากนนัใหผู้เ้ล่นกลุ่มอืนปรบมือเพือแสดงความยนิดี 
 

 การใช้ท่าทางประกอบเพลงรําวงมาตรฐาน         
 ขนัท ี1 ขนันํา    

 ผูว้ิจ ัยสนทนากับนักเรียนชีแจงวตัถุประสงค์ และบทบาทของนักเรียนในการทํา
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  

 ขนัท ี2 ขนักจิกรรม 
 กิจกรรมสร้างสรรคจิ์นตนาการ เป็นขนัตอนการทีสมาชิกทุกคนในกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
ร่วมรําวงมาตรฐานโดยใชท้่าทางนาฏศิลป์ไทย ฝึกการเคาะจงัหวะจากแผนภูมิเพลง  ฝึกการยาํเทา้
และกา้วเทา้ตามจงัหวะ   ฝึกการเอียงศีรษะตามจงัหวะเพลง  ฝึกการใช้มือในการร่ายรําประกอบ
เพลงจนเกิดความชาํนาญ  และสามารถร่ายรําเขา้กบับทเพลงได ้
 ขนัท ี3 ขนัอภิปราย 
 ใหน้กัเรียนร่วมแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรม 

 ขนัท ี4 ขันสรุปและประยุกต์ใช้ 
 ให้นกัเรียนสรุปผลทีไดรั้บจากการปฏิบติักิจกรรม โดยผูว้ิจยัสรุปเพิมเติมโดยเชือมโยง
ความคิดจากผลการสรุปของนกัเรียน โดยเนน้ให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของเพลงรําวงมาตรฐาน 
และร่วมกนับอกประโยชน์ทีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 ขนัท ี5 ขนัประเมินผลการปฏิบัติ 
 ให้ครูประเมินผลว่ากลุ่มใดมีการรําทีพร้อมเพรียง สวยงาม  และถูกต้อง มากทีสุด 
จากนันให้ผูเ้ล่นกลุ่มปรบมือเพือแสดงความยินดี  และครูมอบรางวลัให้กับผูช้นะในการร่วม
กิจกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  ขันหลังการทดลอง  ภายหลังเสร็จสินการดําเนินการทดลอง  ผู้วิจัยนําแบบวัด
ความสามารถในการปฏิบติัเพลงรําวงมาตรฐาน นกัเรียนเป็นกลุ่ม ในการวดัผลประเมินผลจะเป็น
การประเมินโดยผูว้ิจยั และครูกลุ่มสาระศิลปะเป็นผูป้ระเมินกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน และนํา
แบบทดสอบเพือวดัผลหลงัเรียน (Posttest) แลว้นาํแบบสอบถามความคิดเห็น ไปสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลอง เกียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เรือง การรําวงมาตรฐาน   ก่อนและหลัง            
การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

            1.1  ค่าเฉลีย ( ) 
            1.2  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

            1.3  วิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t – test) แบบ 
Dependent 

 2.  การวิเคราะห์ความสามารถในการรําวงมาตรฐาน ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

            2.1 ค่าเฉลีย ( ) 
            2.2  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.   การวเิคราะห์ความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

           3.1 ค่าเฉลีย ( ) 
           3.2 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 12  สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั 

 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มตัวอย่าง เครืองมือ การวเิคราะห์
ข้อมูล 

1. เปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ เรือง 
การรําวงมาตรฐาน  
ก่อนและหลงั  
การจดัการเรียนรู้
โดยใชกิ้จกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์เรียนรู้
โดยใชกิ้จกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์
สาํหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 5 

1. ชีแจงใหน้กัเรียนรับรู้และ
เขา้ใจวตัถุประสงค ์ในการ
จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม
กลุ่มสัมพนัธร์วมทงัการให้
คะแนนต่าง ๆ จนแน่ใจวา่
นกัเรียน เขา้ใจอยา่งทอ่งแทแ้ลว้
จึงทดสอบก่อนเรียน 

2. ทดลองสอน ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง 

3. นาํแบบทดสอบวดัผลการ 

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษา 
ปีที 5/3 ซึงศึกษา
ในภาคเรียนที 1  

ปีการศึกษา 2552 

จาํนวน  
22 คน 

 

1. แผนการ
จดัการจดั 

การเรียนรู้ 
โดยใช้
กิจกรรม 

กลุ่มสัมพนัธ ์

2. แบบทด 
สอบวดัผลการ
เรียนรู้ เรือง 
การรําวง 

มาตรฐาน 

การวิเคราะห์
ขอ้มูล  
ค่าเฉลีย ( )  

ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

และวิเคราะห์
ความแตกต่าง
โดยการทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระ  (t – test)  

แบบ Dependent 

2. ศึกษาความ
สามารถในการรํา
วงมาตรฐานดว้ย
การจดัการเรียนรู้
โดยใชกิ้จกรรม
กลุ่มสัมพนัธ ์ของ
นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 5 
3.  ศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียน
ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์เพือพฒันา
ทกัษะการรําวง
มาตรฐาน 
 

เรียนรู้ทดสอบนกัเรียนหลงัเรียน
ขนัตอนในการจดัการเรียนรู้  
4. ขนัสอน ประกอบดว้ย ขนันาํ 
ขนักิจกรรม ขนัอภิปราย ขนั
สรุปและประยกุตใ์ช้
ประกอบดว้ยกิจกรรม เกม 
บทบาทสมมติ เพลงรําวง
มาตรฐาน 
5. นาํแบบประเมินความ 

สามารถในการรําวงมาตรฐาน 
ทดสอบนกัเรียนหลงัสินสุด
กิจกรรม โดยจะประเมินเป็น
กลุ่มสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียน ทีเรียนโดยใชกิ้จกรรม
กลุม่สัมพนัธ์ดว้ยแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม
กลุ่มสัมพนัธ ์

 . แบบสอบ 

ถามความ
คิดเห็นของ
นกัเรียน  
ทีมีต่อการจดั 

การเรียนรู้ 

โดยใช้
กิจกรรม 

กลุ่มสัมพนัธ ์

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท ี  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยั เพือการพฒันาความสามารถในการรําวงมาตรฐานของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ โรงเรียน  
เทศบาล  (เทศบาลสงเคราะห์) อาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี  ภาคเรียนที   ปีการศึกษา  ทีเป็น
กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  คน ซึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลองตามขนัตอนและสอบถามความคิดเห็น
ของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง เพือเป็นการตอบวตัถุประสงคแ์ละขอ้คาํถามการวิจยั ผูว้ิจยัขอเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยจาํแนกเป็น  ตอน  ดงันี  
 ตอนที 1  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง  การพฒันาความสามารถในการรํา
วงมาตรฐานก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 ตอนที     ผลการศึกษาความสามารถในการรําวงมาตรฐานดว้ยการจดัการเรียนรู้โดย
ใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 

 ตอนที     ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพือพฒันาทกัษะการรําวงมาตรฐาน  ในด้านการจดัการเรียนรู้และด้าน
บรรยากาศในการเรียน โดยมีรายละเอียดดงันี 
 

ตอนท ี1    ผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้เรืองการใช้ท่าทางนาฏศิลป์ในการรําวงมาตรฐาน   
 ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรือง การพฒันาความสามารถในการรําวงมาตรฐาน  
ชนัประถมศึกษาปีที   ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  มีรายละเอียด
ดงัตารางที 13 
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ตารางที 3   ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง  ความสามารถในการรําวงมาตรฐานก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ โดยใชก้ารทดสอบค่า  t  แบบไม่
เป็นอิสระ 

 

 
ทดสอบ 

 
n 

 
คะแนนเต็ม 

 
X  

 
S.D. 

ค่า 
 t 

 
 

p 
ก่อนการเรียนรู้ 22  10.64 3.14 

-5.383 .01 
หลงัการเรียนรู้ 22  12.91 2.52 

 

 จากตารางที 3   พบว่าผลการเรียนรู้เรือง   ความสามารถในการปฏิบัติการรําวง
มาตรฐานของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั .01 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัทีกาํหนดไว ้ 
โดยค่าเฉลียผลการเรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ มีคะแนนเฉลีย ( X  = 
12.91, S.D. = 2.52) สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้  ( X  = 10.64, S.D. = . ) 
  

ตอนท ี    ผลการศึกษาความสามารถในการปฏิบัติการรําวงมาตรฐานด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
 กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามการวิจยัขอ้ที  จากการวิเคราะห์ความสามารถใน
การปฏิบัติ เรือง การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการรําวงมาตรฐานของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  มีรายละเอียดดงัตารางที 4 
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ตารางที 4   ความสามารถในการปฏิบติัการรําวงมาตรฐานดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม  
  กลุ่มสัมพนัธ์ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  5 

 

การเคลอืนไหวสัมพันธ์กบับทเพลง 
และจังหวะของดนตรี 

 
n 

คะแนน
เต็ม 
( 4 ) 

X  S.D. 
ระดับ
ความ 
สามารถ 

 
ลาํดับท ี

  . การเคลือนไหวสัมพนัธ์กบับทเพลง 

      และจงัหวะของดนตรี 
22  3.20 0.45 ดี 3 

  2. แสดงลีลาตามแบบนาฏศิลป์ไทย   2.80 0.84 ดี 4 
  3. ความพร้อมเพรียงในการรํา   3.40 0.55 ดี 1 
  4. ความกลา้แสดงออก   3.40 0.55 ดี 1 

เฉลยีรวม   3.20 0.54 ดี  
 

 จากตารางที  14  พบวา่  ความสามารถในการรําวงมาตรฐานดว้ยการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 โดยภาพรวม  นักเรียนมี
ความสามารถในการปฏิบติัอยูร่ะดบัดี  ( X = 3.20, S.D. = 0.54) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
นกัเรียนมีความสามารถอยูใ่นระดบัดีทงั  ดา้น  โดยเรียงลาํดบัจากคะแนนเฉลียจากมากไปนอ้ย ได้
ดงันี ความพร้อมเพรียงในการรํา ( X = 3.40, S.D. = 0.55) ความกลา้แสดงออก ( X = 3.40, S.D. = 

0.55) การเคลือนไหวสัมพนัธ์กบับทเพลงและจงัหวะของดนตรี ( X = 3.20, S.D. = 0.45) และแสดง
ลีลาตามแบบนาฏศิลป์ไทย ( X = 2.80, S.D. = 0.84)  ตามลาํดบั 

 

ตอนท ี   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ทมีีต่อการจัดการเรียนรู้ 
 โดยใช้กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพอืพฒันาทกัษะการรําวงมาตรฐาน  ในด้านการจัด 
 การเรียนรู้ และด้านบรรยากาศในการเรียน 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามการวิจยัขอ้ที  การวิเคราะห์แบบสอบถามความ
คิดเห็น ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพือ
พฒันาผลการเรียนรู้และความสามารถในการรําวงมาตรฐาน ในด้านการจดัการเรียนรู้และ
บรรยากาศในการเรียนอยูใ่นระดบัใด มีรายละเอียดดงัตารางที 5 
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ตารางที 5  ระดบัความคิดเห็นในภาพรวมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดั 

  การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพือพฒันาทกัษะการรําวงมาตรฐาน 

 

ความคิดเห็นของนักเรียนทมีีต่อการจัดการเรียนรู้ X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ลาํดับ 
ที 

 1. ด้านการจดัการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
     .   ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออกหนา้ชนัเรียนและ 

            มีความมนัใจในการรําเพิมมากขึน 
2.90 0.31 เห็นดว้ยมาก  

     .   ทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการท่าทางตามแบบแผน 

            ของนาฏศิลป์มาใชแ้สดงการรําวงมาตรฐาน 2.50 0.51 เห็นดว้ยมาก  

     1.3  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดก้ลบัไปฝึกฝนทีบา้น 

            แลว้นาํมาลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 2.35 0.49 เห็นดว้ยปานกลาง  

    .   ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดท้าํงานและปฏิบติักิจกรรมร่วม 

           กบัเพือน ๆ 3.00 0.00 เห็นดว้ยมาก  

    .  ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอน 

          ไดง่้ายยงิขึน 2.70 0.57 เห็นดว้ยมาก  

รวม 2.69 0.26 เห็นดว้ยมาก  
2.  ด้านบรรยากาศการจดัการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรม 
     กลุ่มสัมพนัธ์ 
     2.1  เป็นการจดัการเรียนรู้ทีน่าสนใจทาํใหน้กัเรียนเกิด 

            ความรู้สึกสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม 

2.95 0.22 เห็นดว้ยมาก  

     2.2  เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมี 

            ความกลา้แสดงออกในการรํา 2.95 0.22 เห็นดว้ยมาก  

     2.3  เป็นการจดัการเรียนรู้ทีฝึกใหน้กัเรียนช่วยเหลือเพือน 

           ในกลุ่มซึงกนัและกนั 2.55 0.51 เห็นดว้ยมาก  

     2.4  เป็นการจดัการเรียนรู้ทีทาํใหน้กัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ทีดี 

            กบัเพือนและครูผูส้อน 2.95 0.22 เห็นดว้ยมาก  

     2.5  เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ด 

           แสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบติัร่วมกนั 2.75 0.44 เห็นดว้ยมาก  

รวม 2.83 0.19 เห็นดว้ยมาก  
รวมทงั  ด้าน 2.76 0.21 เห็นด้วยมาก  
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 จากตารางที 5 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดั 
การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพือพฒันาทกัษะการรําวงมาตรฐาน ในภาพรวม  เห็นดว้ย   
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.76, S.D. = 0.21) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  นกัเรียนมีความเห็นดว้ย
ในระดบัมากเป็นลาํดับ    ด้านบรรยากาศการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ โดย
ภาพรวม เห็นดว้ยในระดบัมาก ( X = 2.83, S.D. = 0.19) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ นกัเรียน
เห็นดว้ยมาก  โดยเรียงลาํดบัจากคะแนนเฉลียมากไปน้อย  ดงันี เป็นการจดัการเรียนรู้ทีน่าสนใจ    
ทาํให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม ( X = 2.95, S.D. = 0.22) เป็นการจดั 
การเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีความกลา้แสดงออกในการรํา ( X = 2.95, S.D. = 0.22)   เป็น
การจดัการเรียนรู้ทีทาํให้นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบัเพือนและครูผูส้อน ( X = 2.95, S.D. = 0.22) 

เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้คิด แสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบติัร่วมกนั 
( X = 2.75, S.D. = 0.44) และเป็นการจดัการเรียนรู้ทีฝึกให้นกัเรียนช่วยเหลือเพือนในกลุ่มซึงกนั
และกนั ( X = 2.55, S.D. = 0.51)  และรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์ โดยภาพรวม เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.69, S.D. = 0.26)  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  
พบวา่  นกัเรียนเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก   ดา้น และเห็นดว้ยปานกลาง    ดา้น  โดนเรียงลาํดบัจาก
คะแนนเฉลียมากไปน้อย  ดงันี  ส่งเสริมให้นกัเรียนไดท้าํงานและปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัเพือน ๆ 
( X = 3.00, S.D. = 0.00) ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออกหนา้ชนัเรียนและมีความมนัใจในการรํา
เพิมมากขึน ( X = 2.90, S.D. = 0.31) ส่งเสริมใหน้กเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมตามชนัตอนไดง่้าย
ยิงขึน ( X = 2.70, S.D. = 0.57) และทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการท่าทางตามแบบแผนของ
นาฏศิลป์มาใชแ้สดงการรําวงมาตรฐาน ( X = 2.50, S.D. = 0.51) และขอ้ทีนกัเรียนเห็นดว้ยในระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ( X = 2.35, S.D. = 0.49) 

 จากการสังเกต  พฤติกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน ทุกแผน พบว่า นกัเรียนมี
พฒันาการของความสามารถในการปฏิบติัการรําวงมาตรฐาน ได้ดีขึนเป็นลาํดบั โดยแต่ละแผน    
จะเน้นกิจกรรมเกมการศึกษา บทบาทสมมติ และเพลงรําวงมาตรฐาน เพือให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบติักบัเป็นกลุ่ม นกัเรียนทีสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งก็สามารถช่วยเหลือและแนะนาํนกัเรียนทีไม่
สามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง จนสามารถปฏิบติัดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท ี 5 
 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเรือง การพฒันาความสามารถในการปฏิบติัการรําวงมาตรฐานของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที   ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์   เป็นการวิจยัเชิงทดลอง
(Experimental Research) โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงันี  1)  เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง
การใช้ท่าทางนาฏศิลป์ในการรําวงมาตรฐานก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์  )  เพือศึกษาความสามารถในการปฏิบติัการรําวงมาตรฐานด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 และ ) เพือศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพือพฒันาทกัษะการรําวงมาตรฐาน  

ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที / - /  จาํนวน  คน โรงเรียน
เทศบาล  (เทศบาลสงเคราะห์) จงัหวดัราชบุรี  ภาคเรียนที   ปีการศึกษา    โรงเรียนเทศบาล  
(เทศบาลสงเคราะห์) จงัหวดัราชบุรี  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั  คือ นกัเรียนชนัประถมศึกษา       
ปีที /   จาํนวน  คน ทีกาํลงัศึกษาอยู่ใน  ภาคเรียนที   ปีการศึกษา    โรงเรียนเทศบาล  
(เทศบาลสงเคราะห์) จงัหวดัราชบุรี 
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
จาํนวน  แผน  ) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรืองการพฒันาความสามารถในการรําวงมาตรฐาน 
ทีใชท้ดสอบก่อนและหลงัการไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ จาํนวน    ฉบบั 
เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ  ตวัเลือก จาํนวน  ขอ้  และ ) แบบประเมินความสามารถ
ในการปฏิบติัการรําวงมาตรฐาน  โดยนาํเสนอประเด็นการประเมินระดบัความสามารถในการปฏิบติั
ท่ารํา  ระดบั (Rubric Scoring) คือ ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัควรปรับปรุง ไดค้่าดชันี
ความสอดคล้องเท่ากบั   ) แบบสอบถามความคิดเห็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดั          
การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  จํานวน  ฉบับ สอบถามในลักษณะ  ประเด็น คือ               
ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ วิเคราะห์หาค่าเฉลีย 
( X )  และความเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวเิคราะห์ความแตกต่างผลการเรียนรู้เรืองการใชท้่าทาง
นาฏศิลป์ในการรําวงมาตรฐานก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ โดยใช ้      
t-test แบบ Dependent สรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี 
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สรุปผลการวจัิย 
 

 การวิจยัเรือง การพฒันาความสามารถในการปฏิบติัการรําวงมาตรฐานของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที   ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 1.  ผลการเรียนรู้เรืองในการพฒันาความสามารถในการรําวงมาตรฐานก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทีระดบั .01 ซึง
สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ทีตงัไว ้โดยมีค่าเฉลียของคะแนนผลการเรียนรู้ หลงัการจดั   
การเรียนรู้  ( X  = 12.91, S.D. = 2.52) สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ ( X  = 10.64, S.D. = . )   
 .  ความสามารถในการปฏิบติัการรําวงมาตรฐาน  โดยภาพรวม พบว่านักเรียนมี
ความสามารถในการปฏิบติัการรําวงมาตรฐาน โดยอยู่ในระดบัความสามารถในการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัดี  
 . ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์   
เพือพฒันาทกัษะการรําวงมาตรฐาน โดยภาพรวม พบว่า นกัเรียนเห็นดว้ยระดบัมาก โดยในดา้น  
การจดัการเรียนรู้ นกัเรียนเห็นวา่เป็นการจดัการเรียนรู้ทีทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เรือง รําวงมาตรฐาน
นาํมาใช้ในชีวิตประจาํวนัได ้และความคิดเห็นดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้   พบว่า นกัเรียน 
เห็นว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ทีน่าสนใจ ทาํให้รู้สึกอยากร่วมกิจกรรม และทาํให้นกัเรียนมีความสุข 
และสนุกในการร่วมกิจกรรม 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติการรําวงมาตรฐานด้วยการจัด       
การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โดยภาพรวมพบว่า
นกัเรียนมีความสามารถในการปฏิบติัโดยมีคะแนนเฉลียระดบัความสามารถในการปฏิบติัดี ทงันี
เนืองจาก กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เป็นกระบวนการทีจดัให้ผูเ้รียนได้ร่วมกนัเรียนรู้ ผูว้ิจยัทงัยงัได้
ปฏิบติัและแลกเปลียนความคิดเห็น เป็นไปตามทฤษฎีกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  ซึงทฤษฎีทีเป็น
พืนฐานของกลุ่มสัมพนัธ์มีหลายทฤษฎี คาร์ทไรท ์และแชนเดอร์, ซอว ์และฟอสท ์(Cartwright and  

Zander ; Shaw, M.  and Foresyth , อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี  : - ) คือ ทฤษฎี
สนาม (Field Theory) ของ เคิร์ท เลวิน (Kurt  Lewin)  ทฤษฏีนีกล่าวถึงโครงสร้างของกลุ่มเกิดจาก
การรวมกลุ่มของบุคคลทีมีลกัษณะแตกต่างกนั และในการรวมกลุ่มแต่ละครัง สมาชิกในกลุ่ม        
จะมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในรูปของการกระทาํ (Act) ความรู้สึก (Feel) และความคิด (Think) ซึง
องค์ประกอบต่าง ๆ ดงักล่าวมีผลต่อโครงสร้างของกลุ่ม ซึงจะมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตาม
ลกัษณะของสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะมีการปรับตวัเขา้หากนัและพยายามช่วยกนัทาํงาน   
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ซึงการทีบุคคลพยายามปรับตวัจะก่อใหเ้กิดความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั (Cohesion)  และทาํให้เกิด
พลงัหรือแรงผลกัดนัทีทาํให้กลุ่มสามารถดาํเนินงานไปไดด้ว้ยดี นอกจากนีสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ วิลสัน (Willson 1993 : 1154-A) ยงัไดศึ้กษาพบวา่กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ การถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึก  และความพอใจในการทาํงานทาํให้บุคคลประสบความสําเร็จในการเรียนรู้  

รวมทงั บารอน  และคณะ (Barron and others 1993 : 4389-B)  ทีพบวา่ การทาํงานเป็นทีมจะทาํให้
การดาํเนินงานเสร็จเป็นทีเชือถือได ้ แตกต่างกบัการทาํงานคนเดียว  จากผลการวิจยัทงัในประเทศ
และต่างประเทศ เกียวกบัการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์พบว่านกัเรียน มีการพฒันาผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน และพฤติกรรมสูงขึนกวา่เดิม อีกทฤษฎีหนึงทีนาํมาอธิบายขอ้คน้พบในการวิจยัครังนี 
คือ ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction Theory) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เบลล์ (Bales) โฮมานส์ 
(Homans) และไวท ์(Whyte) ทฤษฏีนี กล่าวถึงปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มจะเกิดขึนได ้ตอ้งอาศยัการกระทาํ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง (Activity)  ได้แก่ ปฏิสัมพนัธ์ทางร่างกาย (Physical Interaction) 

ปฏิสัมพนัธ์ทางวาจา (Verbal Interaction)  ปฏิสัมพนัธ์ทางอารมณ์จิตใจ (Emotional Interaction) 

กิจกรรมต่าง  ๆ  ทีกระทําผ่านการมีปฏิสัมพันธ์นีจะก่อให้เกิดอารมณ์และรู้สึก  (Sentiment)  

นอกจากนียงัมีทฤษฎีระบบ (System Theory)  ซึงประกอบดว้ยการกาํหนดบทบาทหน้าทีของ
สมาชิก และการแสดงบทบาทของสมาชิกถือว่าเป็นการลงทุน (Input) เพือให้ไดผ้ลลพัธ์ (Output) 

อย่างใดอย่างหนึง การแสดงบทบาทหน้าทีของสมาชิกกระทําได้โดยผ่านทางระบบสือสาร 
(Communication) ซึงเป็นเครืองมือในการแสดงออก  ทฤษฎีอืน ๆ ทีเกียวข้องนํามาอธิบาย 
ผลการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ ทฤษฏีสังคมมิติ (Sociometric Orientation) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

 โมเรโน (Moreno)  เป็นทฤษฎีทีกล่าวว่า ขอบเขตการกระทาํของกลุ่มขึนอยู่กบัการ
ตดัสินใจของสมาชิกในกลุ่มในการเลือกรูปแบบ และวิธีการทีจะปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั (Interpersonal 

Choice) และเครืองมือทีสามารถนาํมาใช้ในการศึกษาความสัมพนัธ์ไดดี้ คือ การแสดงบทบาท
สมมติ (Role Playing) และการใช้เครืองมือวดัสังคมมิติ (Sociometric Test) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
(Psychoanalytic Orientation) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ทฤษฎีนี
มีแนวคิด คือ เมือบุคคลอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม จะตอ้งอาศยักระบวนการจูงใจ (Motivation Process) ซึง
อาจเป็นการใหร้างวลั หรือการไดรั้บผลจากการทาํงานในกลุ่ม ในการรวมกลุ่มบุคคลมีโอกาสแสดง
ตนอยา่งเปิดเผยหรือพยายามป้องกนัปิดบงัตนเองโดยวิธีต่าง ๆ (Defense Mechanism) การช่วยให้
บุคคลแสดงออกตามความเป็นจริง โดยใชว้ธีิการบาํบดัทางจิต (Therapy) สามารถช่วยให้สมาชิกใน
กลุ่มเกิดความเข้าใจในตนเองและผูอื้นได้ดียิงขึน ทฤษฎีพืนฐานความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
(Fundamental Interpersonal Relations Orientation)  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชุทช์ (Schutz ) 
ทีอธิบายความต้องการของสมาชิกกลุ่มทุกคนทีจะเชือมโยงสัมพนัธ์กับผูอื้น ต้องการทีจะเป็น     
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ส่วนหนึงของกลุ่ม/หมู่/คณะ (Inclusion) ตอ้งการทีจะไดรั้บการยอมรับนบัถือและการยกยอ่งจาก
ผูอื้น นอกจากนนัยงัตอ้งการทีจะเป็นทีรักของบุคคลอืน (Affection) และในขณะเดียวกนัตอ้งการที
จะมีอาํนาจเหนือผูอื้น ควบคุมผูอื้น (Control) บุคคลแต่ละคนมีรูปแบบ หรือมีลกัษณะเฉพาะใน   
การปฏิสัมพนัธ์เชือมโยง และปรับตวัให้เขา้กบัผูอื้น ซึงความสัมพนัธ์นันอาจเป็นไปในลกัษณะ      
ทีเขา้กนัได้ (Compatibility) หรือเขา้กนัไม่ได้ (Incompatibility) ขึนอยู่กบัความสัมพนัธ์และ           
การปรับตวัของสมาชิกในกลุ่ม ทฤษฎีต่างๆดงักล่าวสรุปไดว้่า พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มทีมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน ย่อมก่อให้เกิดผลในการเปลียนแปลงของทังตัวบุคคลและกลุ่ม โดยอาศัย
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นตวักาํหนดทาํใหเ้กิดผลงานทีทาํให้สมาชิกแต่ละคนมองเห็นคุณค่าของผลงานที
ได้ทาํงานร่วมกัน ซึงทาํให้สมาชิกในกลุ่มมีความสัมพนัธ์และมีการปรับตวัของสมาชิกในกลุ่ม 
ก่อให้เกิดความรู้สึกทีดีต่อกนัดว้ยสอดคลอ้งกบัการคน้พบของ  บงัอร  ภานุสี (2543 : บทคดัยอ่) ที
พบวา่ การใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  1) ขนันาํ  2) ขนักิจกรรม  3) ขนัอภิปราย  และ 4) ขนัสรุป
และประยุกต์ใช้ และใช้กิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ ประเภท กิจกรรมกลุ่มย่อย จะทาํให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างทวัถึง และเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกนั  สามารถสรุปข้อ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง กล้าแสดงออก มีความมนัใจในตนเองมากขึน  ในด้านการทาํงานเป็นทีม 
นักเรียนสามารถทาํงานร่วมกนัอย่างมีความสุขเกิดทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอื้น มีการร่วมกัน
ปรึกษาหารือ วางแผนในการทาํงานก่อนลงมือทาํ มีการแบ่งงานกนัทาํให้นกัเรียนทุกคนมีบทบาท
หนา้ทีในการทาํงานร่วมกนั  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรืองอาหาร ของนกัเรียนภายหลงัทีไดรั้บการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  
สูงกวา่เกณฑค์วามรอบรู้ทีกาํหนด 

 จากผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์เพือพฒันาทกัษะการรําวงมาตรฐาน โดยภาพรวมพบว่า นกัเรียนเห็นดว้ยต่อการจดั การ
เรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  ทงันีอาจมาจากการจดัการเรียนรู้โดย
ใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ เปิดโอกาสให้นกัเรียนร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง และนกัเรียนได้
ทาํงานเป็นกลุ่ม ซึงเป็นผลดีต่อนกัเรียนในการปรับตวัใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข และสนุกสนาน   
กลา้คิดกลา้ปฏิบติั   ทาํใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม ทุกขนัตอน  ส่งผล
ให้เกิดบรรยากาศการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ และดา้นการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ยิงขึน สอดคลอ้งกบั กฎแห่งผล (Law of 

Effect) อธิบายพฤติกรรมของกลุ่มวา่ กลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิกทีมีบุคลิกภาพเฉพาะตวั (Population 

Traits) ได้แก่ สติปัญญา ทศันคติ บุคลิกภาพ เป็นตน้ กลุ่มแต่ละกลุ่มมีบุคลิกภาพเฉพาะกลุ่ม 
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(Syntality Traits หรือ Personality Traits) ซึงเป็นผลจากสมาชิกกลุ่มทีมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป 
บุคลิกภาพของกลุ่ม ได้แก่ ความสามารถของกลุ่มทีมีอยู่ การกระทาํของสมาชิกร่วมกัน การ
ตดัสินใจ รวมทงัพฤติกรรมหรือการแสดงออกของสมาชิก เป็นตน้ กลุ่มแต่ละกลุ่มมีโครงสร้าง
ภายในเฉพาะตน (Characteristic of Internal Structure) ซึงหมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก 
และแบบแผนหรือลกัษณะในการรวมกลุ่ม พลงัอนัเกิดจากบุคลิกภาพของกลุ่ม (Dynamics of 

Syntality) หมายถึง การแสดงกิจกรรมหรือความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มเพือจุดมุ่งหมายอยา่งใด
อยา่งหนึง  สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ หสัดินทร์  โคทวี (2542 :  บทคดัยอ่) ทีพบวา่นกัเรียนทีเรียน
ภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมทีเนน้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์พบว่านกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
 1.   จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  มีผลการเรียนรู้ ความสามารถการปฏิบติัการรําวงมาตรฐาน หลงัการ
จดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  นักเรียนมีความคิดเห็นทีดีต่อการใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์ ดงันนัควรเผยแพร่ใหโ้รงเรียนอืน ๆ นาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ไปใชใ้นการสอนนาฏศิลป์  
  .  จากผลการวจิยั พบวา่ ความสามารถในการปฏิบติั แสดงลีลาตามแบบนาฏศิลป์ไทย 
อยูใ่นระดบัตาํกวา่ดา้นอืน ๆ คือ ความพร้อมเพรียงในการรํา  ความกลา้แสดงออก  การเคลือนไหว
สัมพนัธ์กบับทเพลงและจงัหวะของดนตรี ดงันนั ครูผูส้อนจึงควรจดัการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนฝึก
การใชท้่าทางโดยเริมจากง่ายไปยาก ในบทเพลงทีไม่ยากจนเกินไป ครูควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
มีปฏิสัมพนัธ์กันระหว่างเพือนในกลุ่มและครูผู ้สอน เพือนักเรียนจะได้กล้าซักถามและกล้า
แสดงออก และสามารถแสดงลีลาตามแบบนาฏศิลป์ไทยใหเ้กิดความสวยงามและเหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยครังต่อไป 
 1.   ควรมีการศึกษาวิจยัในการนํากิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ไปใช้เพือพฒันาทกัษะด้าน    
อืน ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค ์ และการแสดงออก เป็นตน้ 

 2.   ควรมีการศึกษาวิจยัเพือพฒันาความสามารถในการปฏิบติัการรําวงมาตรฐาน โดย
ใช้กิจกรรมอืน ๆ เช่น การเรียนรู้แบบเพือช่วยเพือน และควรจดัการสอนนาฏศิลป์ประเภทอืน         
ทีเหมาะสม 
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 .   ควรมีการศึกษาวิจยัในการนาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ไปจดัการเรียนรู้ร่วมกบัชุดการ
สอน หรือ การฝึกการอบรม เพือพฒันาผลการเรียนรู้และ  การร่วมมือกนัสร้างสรรค์ทกัษะการคิด
และการปฏิบติัทีถูกตอ้งและสวยงาม 
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 รายชือผู้เชียวชาญเป็นผู้ตรวจเครืองมือทใีช้ในงานวจัิย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

รายชือผู้เชียวชาญเป็นผู้ตรวจเครืองมือในงานวจัิย 
................................. 

 

.   นางสาวณฏัฐิกา   ลิมเฉลิม   ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
        โรงเรียนคุง้นาํวน อาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี  

        ผูเ้ชียวชาญดา้นวดัผลประเมินผล 

 

.   นางอุบล    บุญแต่ง     ครูเชียวชาญ 

        โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

        ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา สาระนาฏศิลป์ 

 

.   นางกนกกร  เกษมสุขจรัสแสง  ครูเชียวชาญ 

        โรงเรียนเทศบาล  (เทศบาลสงเคราะห์)  
        อาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี 

        ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทใีช้ในงานวจัิย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 6    ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์

รายการประเมิน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 
ผูเ้ชียวชาญ 

 

 

R 

 
 

IOC 

1.   สาระสาํคญั 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล + + + +

.   เนือหา 
      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +

.   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล + + + +

.   สือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +
.   การประเมินผล 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 6  (ต่อ)   

รายการประเมิน
แผนการจดัการเรียนรู้ที 
ผูเ้ชียวชาญ 

 

 

R 

 
 

IOC 

1.   สาระสาํคญั 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล + + + +

.   เนือหา 
      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +

.   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล + + + +

.   สือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +
.   การประเมินผล 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 6  (ต่อ)   

รายการประเมิน
แผนการจดัการเรียนรู้ที 
ผูเ้ชียวชาญ 

 

 

R 

 
 

IOC 

1.   สาระสาํคญั 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล + + + +

.   เนือหา 
      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +

.   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล + + + +

.   สือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +
.   การประเมินผล 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 6  (ต่อ)   

รายการประเมิน
แผนการจดัการเรียนรู้ที 
ผูเ้ชียวชาญ 

 

 

R 

 
 

IOC 

1.   สาระสาํคญั 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล + + + +

.   เนือหา 
      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +

.   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล + + + +

.   สือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +
.   การประเมินผล 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 6  (ต่อ)   

รายการประเมิน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  5
ผูเ้ชียวชาญ 

 

 

R 

 
 

IOC 
  

1.   สาระสาํคญั 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล + + + +

.   เนือหา 
      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +

.   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล + + + +
.   สือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +
.   การประเมินผล 

      .    ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัเนือหา + + + +
      .    ความสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ + + + +

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 7 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ เรือง รําวงมาตรฐาน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ 

       โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

ดา้นทีพิจารณา 
 

ขอ้ที 
ผูเ้ชียวชาญ  

R 
 

IOC 
   

 

 
 

ร้อง เล่น อยา่งสร้างสรรค ์

ความรู้ / ความจาํ  +  +  +  +   

ความรู้ / ความจาํ  +  +  +  +   

ความรู้ / ความจาํ  +  +  +  +   

ความรู้ / ความจาํ  +  +  +  +   

การวเิคราะห์  +  +  +  +   

 
 

บทบาทจาํเป็น 

การวเิคราะห์  +  +  +  +   

ความเขา้ใจ  +  +  +  +   

การวเิคราะห์  +   +  +  .  

การนาํไปใช ้  +  +  +  +   

การวเิคราะห์  +  +  +  +   

 
สือสารดว้ยเสียงเพลง 

การนาํไปใช ้  +  +  +  +   

การนาํไปใช ้  +   +  +  .  

ความเขา้ใจ  +  +  +  +   

ความเขา้ใจ  +   +  +  .  

การนาํไปใช ้  +  +  +  +   

 
บทเพลงประจาํวนั 

ความรู้ / ความจาํ  +  +  +  +   

ความเขา้ใจ  +  +  +  +   

การวเิคราะห์  +  +   +  .  

ความรู้ / ความจาํ  +  +  +  +   

ความเขา้ใจ  +  +  +  +   

 
รําวงพาเพลิน 

ความรู้ / ความจาํ  +  +  +  +   

ความรู้ / ความจาํ  +  +  +  +   

การวเิคราะห์  +  +  +  +   

การวเิคราะห์  +  +  +  +   

ความเขา้ใจ  +  +   +  .  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 8 การหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ เรือง การพฒันา 

 ความสามารถในการรําวงมาตรฐานโดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
 

ขอ้ ความยากง่าย 

( P ) 
อาํนาจจาํแนก 

( r ) 
ขอ้ ความยากง่าย 

( P ) 
อาํนาจจาํแนก 

( r ) 
 .  .   . * .  

 .  .   .  .  

 .  .   .  .  

 .  .   .  .  

 .  .   . * .  

 .  .   .  .  

 .  .   .  .  

 . * .   .  .  

 .  .   .  .  

 .  .   .  .  

 .  .   .  .  

 .  . *  . * .  

 .  .  - - - 
 

หมายเหตุ 
 แบบทดสอบเรือง การพฒันาความสามารถในการรําวงมาตรฐาน โดยใช้กิจกรรม     
กลุ่มสัมพนัธ์ ขอ้  , , ,  และ   เป็นแบบทดสอบทีมีค่าความยากง่าย และอาํอาจจาํแนก           
ไม่เป็นไปตามทีกาํหนด ผูว้จิยัไดต้ดักล่าวออกจากแบบทดสอบ  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 9 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัท่ารํา เรือง  
 การพฒันาความสามารถในการรําวงมาตรฐาน 

 

รายการประเมิน ผูเ้ชียวชาญ 
 

 

R 

 
 

IOC 

1.   การเคลือนไหวสัมพนัธ์กบับทเพลงและจงัหวะของ 

      ดนตรี 
        คะแนน  เคลือนไหวตามจงัหวะของเพลง 
ตามมาตรฐานในเรืองของจงัหวะไดถู้กทุกขนัตอน 

 

 

+  

 

 

+  

 

 

+  

 

 

+  

 

 

 

        คะแนน  เคลือนไหวตามจงัหวะของเพลง  
ตามมาตรฐานในเรืองของจงัหวะการเอียงศีรษะผดิ  

 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

        คะแนน  เคลือนไหวตามจงัหวะของเพลง  
ตามมาตรฐานในเรืองของจงัหวะการใชมื้อและแขนผิด  

 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

        คะแนน  เคลือนไหวตามจงัหวะของเพลง  
ตามมาตรฐานในเรืองของจงัหวะการกา้วเทา้ผดิ  

 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

2.   แสดงลีลาตามแบบนาฏศิลป์ไทย 

         คะแนน  แสดงลีลาตามแบบนาฏศิลป์ไทย 

ตามบทเพลงไดส้วยงามและถูกตอ้งทุกขนัตอน 

 

 

+  

 

 

+  

 

 

+  

 

 

+  

 

 

 

         คะแนน  แสดงลีลาตามแบบนาฏศิลป์ไทย 

ตามบทเพลงไดส้วยงามแต่เอียงศีรษะผดิ 
 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

        คะแนน  แสดงลีลาตามแบบนาฏศิลป์ไทย 

ตามบทเพลงไดส้วยงามแต่ใชมื้อและแขนผดิ 
 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

        คะแนน  แสดงลีลา ตามแบบนาฏศิลป์ไทย 

ไม่สวยงาม 
 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 9  ( ต่อ)   
 

รายการประเมิน ผูเ้ชียวชาญ 
 

 

R 

 
 

IOC 

3.   มีความพร้อมเพรียงในการรํา 
        คะแนน  สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลง 

ร่วมกนัในกลุ่มไดอ้ยา่งพร้อมเพรียงและถูกตอ้งดีมาก 

 

 

+  

 

 

+  

 

 

+  

 

 

+  

 

 

 

        คะแนน  สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลง
ร่วมกนัในกลุ่มไดอ้ยา่งพร้อมเพรียงและผดิได ้1-2  จุด 

 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

        คะแนน  สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลง
ร่วมกนัในกลุ่มไดอ้ยา่งพร้อมเพรียงและผดิได ้3-4  จุด 

 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

        คะแนน  สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลง 

ร่วมกนัในกลุ่มไดอ้ยา่งไม่พร้อมเพรียง 
 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

.   ความกลา้แสดงออก 
        คะแนน  สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลง 
ร่วมกนัในกลุ่มไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและมนัใจมาก 

 

 

+  

 

 

+  

 

 

+  

 

 

+  

 

 

 

        คะแนน  สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลง 

ร่วมกนัในกลุ่มไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและมนัใจโดยมอง 

เพือนในกลุ่มขณะแสดง 1-2 ครัง 

 

 

+  

 

 

+  

 

 

+  

 

 

+  

 

 

 

       คะแนน  สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลง 

ร่วมกนัในกลุ่มค่อนขา้งมนัใจและมองเพือนในกลุ่ม 

ขณะแสดง 3-4 ครัง 

 

 

+  

 

 

+  

 

 

+  

 

 

+  

 

 

 

        คะแนน  สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลง 

ร่วมกนัในกลุ่มอยา่งไม่มนัใจ 
 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ 

  การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 

รายการประเมิน ผูเ้ชียวชาญ 
 

 

R 

 
 

IOC 

ดา้นการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
นกัเรียนมีความรู้สึกวา่เป็นการจดัการเรียนรู้ที :  

.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออกหนา้ชนัเรียนและ 

     มีความมนัใจในการรําเพิมมากขึน 

 

 

 

+  

 

 

 

+  

 

 

 

+  

 

 

 

+  

 

 

 

 

.  ทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ โดยการท่าทางตามแบบ 
     แผนของนาฏศิลป์ มาใชแ้สดงการรําวงมาตรฐาน 

 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

.  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดก้ลบัไปฝึกฝนทีบา้น  
     แลว้นาํมาลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 

 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดท้าํงานและปฏิบติักิจกรรม 

     ร่วมกบัเพือน ๆ 
 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมตาม 

     ขนัตอนไดง่้ายยงิขึน 
 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม 

กลุ่มสัมพนัธ์ 

นกัเรียนมีความรู้สึกวา่ : 
.  เป็นการจดัการเรียนรู้ทีน่าสนใจ  ทาํใหน้กัเรียนเกิด   

     ความรู้สึกสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

 

.  เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมี 

     ความกลา้แสดงออกในการรํา 
 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

.  เป็นการจดัการเรียนรู้ทีฝึกใหน้กัเรียนช่วยเหลือ 

     เพือนในกลุ่มซึงกนัและกนั 
 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

.  เป็นการจดัการเรียนรู้ทีทาํใหน้กัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ 

     ทีดีกบัเพือนและครูผูส้อน 
 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

. เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ด 

      แสดงความคิดเห็น และลงมือปฏิบติั ร่วมกนั 
 

+  

 

+  

 

+  

 

+  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค
การวเิคราะห์สมมติฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 1 ผลการทดสอบผลการเรียนรู้ เรืองการพฒันาความสามารถในการรําวงมาตรฐาน  
 ก่อนและหลงัการไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 

คนที ผลการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ ผลการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก  ง 

เครืองมือทใีช้ในงานวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

โครงสร้างการจัดหน่วยการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : นาฏศิลป์ ชันประถมศึกษาปีที 5 

ภาคเรียนที 1      เวลาเรียน 12 ชัวโมง 
 

ตารางที 22   โครงสร้างการจดัหน่วยการเรียนรู้ 
 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ที 

 
 

เนือหา 
กจิกรรม 

กลุ่มสัมพนัธ์ 
เวลาเรียน   
(ชัวโมง) 

  ร้อง  เล่น  อยา่งสร้างสรรค ์ 
-   การเคลือนไหวอยา่งอิสระ 

เพลง 

บทบาทสมมติ 

 

 บทบาทจาํเป็น 

-   การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง 
เกมการศึกษา 
บทบาทสมมติ 

 

 สือสารดว้ยเสียงเพลง 

-  ร้องและทาํท่าประกอบเพลงรําวงมาตรฐาน 

-   จบัคู่เพลงรําวงมาตรฐานกบัท่ารํา 

เกมการศึกษา 
เพลงรําวงมาตรฐาน 

 

( ) 
 

 
 บทเพลงประจาํวนั 

-   ขบัร้องเพลงชาวไทย 

-   ขบัร้องเพลงรํามาซิมารํา 

เกมการศึกษา 
เพลงรําวงมาตรฐาน 

( ) 
 

 
 รําวงพาเพลิน 

-   ฝึกท่าทางการใชส่้วนมือในการร่ายรํา 
-   ฝึกการยาํเทา้เขา้บทเพลง 

-   ฝึกการใชมื้อ  เทา้ และศีรษะ ใหเ้ขา้กบัเพลง 

-   การรําวงมาตรฐานทงั  เพลง ไดแ้ก่ เพลง 

    ชาวไทยและเพลงรํามาซิมารํา 

 

 

เพลงรําวงมาตรฐาน 

( ) 
 

 

 

 

รวมเวลาเรียน  ชัวโมง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที 3   การวเิคราะห์เนือหา จุดประสงคแ์ละเวลาเรียน 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ที 

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

 
 
 

เนือหา 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เวลา/
ชัวโมง 

 

 

ร้อง เล่น
อยา่ง

สร้างสรรค ์

 
 

 

บทเพลงรําวง
มาตรฐาน 

.  นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งเพลงรําวง
มาตรฐานได ้

.  นกัเรียนสามารถร้องเพลงรําวง
มาตรฐานได ้

 
 

 

 

บทบาท
จาํเป็น 

 

 

 

บทเพลงรําวง
มาตรฐานและ

ท่าทาง
ประกอบ 

การแสดง 

.  นกัเรียนสามารถแสดงท่าทางตามบท
เพลงทีไดจ้ากบตัรคาํ 

.  นกัเรียนสามารถร้องเพลงรําวง
มาตรฐานได ้

 

 

 

 

 

สือสาร
ดว้ย

เสียงเพลง 

 

 

 

 

บทเพลงรําวง
มาตรฐาน 

.  นกัเรียนสามารถร้องเพลงชาวไทย และ
เพลงรํามาซิมารําไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.  นกัเรียนสามารถเล่นเกมโดยใชก้าร
สือสารผา่นบทเพลงรําวงมาตรฐานได ้
 

 

 

 

 

 

บทเพลง
ประจาํวนั 

 
 

 

บทเพลงรําวง
มาตรฐาน 

.  นกัเรียนสามารถเติมเนือเพลงรําวง
มาตรฐานทีหายไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

. นกัเรียนสามารถทาํจงัหวะของบทเพลง
รําวงมาตรฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

 

 

รําวง 

พาเพลิน 

 
 

 

ท่ารําของเพลง
รําวงมาตรฐาน 

.  นกัเรียนสามารถใชมื้อ เทา้ และศีรษะ
ประกอบการรําได ้

.  นกัเรียนสามารถรําวงมาตรฐานเพลง
ชาวไทย และเพลงรํามาซิมารําไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ชือ…..............................................................................................ชัน......................เลขท.ี.................

     แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง รําวงมาตรฐาน    

จงเลอืกคําตอบทถูีกต้องเพยีงข้อเดียว    

1.  รําวงมาตรฐานพฒันามาจากการแสดง   
     ชนิดใด 

     ก.  รําโคม 

     ข.  รําวงป่า 
     ค.  รําโทน 

     ง.  รําเพลิน 

 

2.  รําวงมาตรฐานเกิดขึนในสมยัใด 

     ก.  กรุงศรีอยธุยา 

     ข.  สงครามโลกครังที 1  

     ค.  สงครามโลกครังที 2 

     ง.  รัชการที 5 

 

3.  ขอ้ใดไม่ใช่ผูป้ระดิษฐท์่ารําวงมาตรฐาน 

     ก.  อาจารยล์มุล   ยมะคุปต ์

     ข.  อาจารยม์ลัลี   คงประภทัร์ 

     ค.  อาจารยศุ์ภลกัษณ์   ภทัรนาวกิ 

     ง.  ท่านผูห้ญิงละเอียด  พิบูลยส์งคราม 

 

 

 

 

4.  รําวงมาตรฐานมีท่ารํา และบทเพลง 

     ทงัหมด กีเพลง  กีท่ารํา 
     ก.  10  เพลง   10  ท่ารํา 
     ข.  10  เพลง   12  ท่ารํา 
     ค.  10  เพลง   14  ท่ารํา 
     ง.  10  เพลง   16  ท่ารํา 
 

 

5.  ขอ้ใดทีไม่ใช่ชือเพลงรําวงมาตรฐานที 

      แต่งขึนโดยจมืนมานิตยน์เรศ 
     ก.  เพลงหญิงไทยใจงาม 

     ข.  เพลงชาวไทย 

     ค.  เพลงรํามาซิมารํา 
     ง.  เพลงคืนเดือนหงาย 

 

6.  เพลงใดคือชือเพลงรําวงมาตรฐาน 

     ก.  ใกลเ้ขา้ไปอีกนิด 

     ข.  ดอกไมข้องชาติ 

     ค.  ช่อมาลี 

     ง.  ยวนยาเหล่ 

 

          
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

7.  เพราะเหตุใดรําวงมาตรฐานจึงสามารถ 

     ใหผู้รํ้าสวมรองเทา้ขณะรําได ้

     ก.  เพือความสวยงามของผูรํ้า 

     ข.  เพือความเป็นระเบียบแบบแผน 

     ค.  เพือความปลอดภยัในการรํา 

     ง.  เพือความเป็นสากล ตามยคุสมยั 

 

8.  การรําโทนนิยมนาํมาเล่นเพือ 
     วตัถุประสงคใ์ด 

     ก.  เพือการปลุกใจเหล่าทหารไทย 

     ข.  เพือการหยอกลอ้ เกียวพาราสีของ 

          หนุ่ม-สาว 

     ค.  เพือการแสดงออกถึงชาติไทย 

     ง.  เพือใหก้าํลงัใจแก่ทหารไทย 

 

.  เป็นรําวงพืนเมืองของทอ้งถินใด 

     ก.  ภาคใต ้

     ข.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

     ค.  ภาคกลาง 

     ง.  ภาคเหนือ 

 

10. ขอ้ใดไม่ใช่การแต่งกายของรําวงมาตรฐาน 

      ก.  แบบพืนเมือง 

      ข.  แบบสากลนิยม 

      ค.  แบบไทยพระราชนิยม 

      ง.  ชุดลาํลอง 

 

 

 

 

11. นกัเรียนสามารถนาํรําวงมาตรฐาน 

     ไปใชใ้นโอกาสใดไดบ้า้ง 
      ก.  งานในพิธี 

      ข.  งานอุปสมบท 

      ค.  งานมงคล 

      ง.  งานรืนเริง 

 

12. เพลงรํามาซิมารํา ใชท้่ารําอะไร 

      ก.  ท่ารํายวั 

      ข.  ท่ารําส่าย 

      ค.  ท่าสอดสร้อยมาลา 
      ง.  ท่าผาลาเพียงไหล่ 

 

13. การรําวงมาตรฐานควรจดัรูปแบบ 

      การรําในลกัษณะใด 

      ก.  รําเป็นคู่ชาย-หญิง ตงัแถวเป็นวงกลม 

            ผูห้ญิงอยูด่า้นขวาของผูช้าย หนัหนา้ 
            ทวนเขม็นาฬิกา  
      ข.  รําเป็นคู่ชาย-หญิง ตงัแถวเป็นวงกลม 

            ผูห้ญิงอยูด่า้นขวาของผูช้าย หนัหนา้ 
            ตามเขม็นาฬิกา  
      ค.  รําเป็นคู่ชาย-หญิง ตงัแถวเป็นวงกลม 

            ผูห้ญิงอยูด่า้นซา้ยของผูช้าย หนัหนา้ 
            ทวนเขม็นาฬิกา  
      ง.  รําเป็นคู่ชาย-หญิง ตงัแถวเป็นวงกลม 

            ผูห้ญิงอยูด่า้นซา้ยของผูช้าย หนัหนา้ 
             ตามเขม็นาฬิกา 
   

           
         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

14. เพราะเหตุใดจึงเรียกวา่รําวงมาตรฐาน 

      ก.  ท่ารําใด ใชก้บัเพลงใดก็ได ้

      ข.  แต่ละเพลง  มีท่ารําเฉพาะเพลง 

      ค.  ขึนอยูก่บัครูผูส้อนวา่จะใชท้่ารําใด 

      ง.  ขึนอยูก่บัผูรํ้าวา่จะใชท้่ารําใดรําโทน 

 

15. เพลงชาวไทย  ใชท้่ารําอะไร 

      ก.  ท่ารําส่าย 

      ข.  ท่าพรหมสีหนา้ 
      ค.  ท่าชกัแป้งผดัหนา้ 
      ง.  ท่าจนัทร์ทรงกลด 

 

16. เพลงชาวไทย ใชน้าฏยศพัทข์อ้ใด 

      ก.  ตงัวงทงั 2 มือ 

      ข.  ตงัวงมือขวาระดบัปาก มือซา้ยจีบ 

           ปรกขา้ง 

      ค.  ตงัวงมือซา้ยระดบัปาก มือขวาจีบ 

           ปรกขา้ง 

      ง.  จีบปรกขา้งทงั 2 มือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. เนือร้อง /บทขบัร้องเพลง ชาวไทยมี  
       ความหมายวา่อยา่งไร 

      ก.  ถึงเวลาทาํงานเราก็ทาํงานจริง ๆ เพือจะ 

           ไดไ้ม่ลาํบาก 

      ข.  การรําอยา่งมีระเบียบแบบแผนตาม 

           วฒันธรรมไทย 

      ค.  ยกยอ่งเชิดชูชายทีมีความกลา้หาญต่อ 

            ประเทศ 

      ง.  หนา้ทีทีชาวไทยพึงมีต่อประเทศชาติ 

           ใหเ้จริญรุ่งเรือง 

 

18. ขอ้ใดมีความสัมพนัธ์กนัถูกตอ้งทีสุด 

      ก.  งามแสงเดือน-ชกัแป้งผดัหนา้ 
      ข.  ชาวไทย -  ยงูฟ้อนหาง 

      ค.  หญิงไทยใจงาม-สอดสร้อยมาลา 
      ง.  รํามาซิมารํา  -   รําส่าย 

 

19. เพลงใดเป็นเพลงรําวงพืนเมือง 

      ก.  คืนเดือนหงาย 

      ข.  ช่อมาลี 

      ค.  บูชานกัรบ 

      ง.  ชะตาชีวติ 

 

20. การรําทีมีเพลงและท่ารําทีเป็นแบบ 

      แผนคือขอ้ใด 
      ก.  รําวงพืนเมือง 

      ข.  การละเล่นพืนเมือง 

      ค.  รําวงมาตรฐาน 

      ง.  เพลงพืนบา้น        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนและหลงัการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) 
เรือง  การรําวงมาตรฐาน 

 

           คําชีแจง 
 

 . แบบทดสอบฉบบันีจดัทาํขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือวดัผลการเรียนรู้เรือง  การรําวง
มาตรฐานของนกัเรียนชนัประถมศึกษาประถมศึกษาปีที 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์ 

 2. แบบทดสอบนีเป็นแบบทดสอบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก มีทงัหมด 20 ขอ้ 
ขอ้ละ 1 คะแนน  รวม 20 คะแนน  ใชเ้วลาในการทาํขอ้สอบทงัหมด 30 นาที 

 . ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมาย  X  ลงในกระดาษคาํตอบ  ขอ้ ก. ข. ค.  หรือ ง.  
ทีนกัเรียนคิดวา่เป็นคาํตอบทีถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียวดงันี 

 

ข้อ ก ข ค ง 
1 X    

 

 หากตอ้งการเปลียนคาํตอบใหก้าเครืองหมายเส้นคู่ทบั   X  แลว้จึงเลือกคาํตอบทีถูกตอ้ง 

ใหม่ดงันี 

 

ข้อ ก ข ค ง 
1 X   X 

 

       
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ 
 

 

 

ข้อที เฉลย ด้านทปีระเมิน ข้อที เฉลย ด้านทปีระเมิน 
1. ค ความรู้ / ความจาํ 11. ง การนาํไปใช ้

2. ค ความรู้ / ความจาํ 12. ข ความรู้ / ความจาํ 
3. ค ความรู้ / ความจาํ 13. ก ความเขา้ใจ 

4. ค ความรู้ / ความจาํ 14. ข ความเขา้ใจ 

5. ก การวเิคราะห์ 15. ค ความรู้ / ความจาํ 
6. ข ความรู้ / ความจาํ 16. ค ความเขา้ใจ 

7. ง ความเขา้ใจ 17. ง ความรู้ / ความจาํ 
8. ข การนาํไปใช ้ 18. ง ความรู้ / ความจาํ 
9. ค ความรู้ / ความจาํ 19. ข การวเิคราะห์ 

10. ง การนาํไปใช ้ 20. ค การวเิคราะห์ 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
แบบประเมินความสามารถในการรําวงมาตรฐาน 

ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี 5 
 
 

    
             คําชีแจง 
  

 . แบบประเมินนีเป็นแบบประเมินความสามารถในการรําวงมาตรฐานของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 5  ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ โดยจะมีการประเมิน
ความสามารถทงัหมด 4  ขอ้  ดงันี 

  ขอ้ที  1    การเคลือนไหวสัมพนัธ์กบับทเพลงและจงัหวะของดนตรี 

  ขอ้ที  2    แสดงลีลาตามแบบนาฏศิลป์ไทย 

  ขอ้ที  3    ความพร้อมเพรียง 

  ขอ้ที  4    ความกลา้แสดงออก 

 2. แบบประเมินความสามารถในการรําวงมาตรฐาน จะประเมินโดยผูว้จิยั 

 3. ผูป้ระเมินจะพิจารณาความสามารถในการรําวงมาตรฐานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม  
โดยทาํเครืองหมาย    ใหต้รงกบัขอ้ความเพียงช่องเดียว  ดงันี  
 
 
 

                                                               
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

แบบประเมินความสามารถ 
ในการแสดงท่าทางประกอบเพลง 

                                                                                                                                    
 

เกณฑ์การพจิารณา 
 14-16     คะแนน หมายถึง     ดีมาก 
 11-13     คะแนน หมายถึง     ดี 
 8 - 10     คะแนน หมายถึง     พอใช ้
 4 - 7       คะแนน หมายถึง     ควรปรับปรุง 
 

ข้อท ี 1  การเคลอืนไหวสัมพนัธ์กบับทเพลงและจังหวะของดนตรี 
 

 

 

 

กลุ่ม
ที 

 คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน  

 

  รวม 
คะแนน 

เคลือนไหว
ตามจงัหวะ
ของเพลง ตาม
มาตรฐานใน
เรืองของ
จงัหวะไดถู้ก
ทุกขนัตอน 

เคลือนไหวตาม
จงัหวะของเพลง 
ตามมาตรฐานใน
เรืองของจงัหวะ
การเอียงศีรษะผดิ 
 

เคลือนไหวตาม
จงัหวะของเพลง 
ตามมาตรฐานใน
เรืองของจงัหวะ
การใชมื้อและ 

แขนผดิ 

เคลือนไหวตาม
จงัหวะของ
เพลง ตาม
มาตรฐานใน
เรืองของจงัหวะ
การกา้วเทา้ผดิ 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ข้อท ี2   แสดงลลีาตามแบบนาฏศิลป์ไทย 
 

 

 

 

กลุ่ม
ที 

 คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน  

 

 

คะแนน 

แสดงลีลาตาม
แบบนาฏศิลป์ไทย
ตามบทเพลงได้
สวยงามและ
ถูกตอ้ง 

ทุกขนัตอน 

แสดงลีลาตาม 

แบบนาฏศิลป์ไทย 

ตามบทเพลงได้
สวยงามแต่เอียง
ศีรษะผดิ 

 

แสดงลีลาตาม 
แบบนาฏศิลป์
ไทยตามบท
เพลงได้
สวยงามแต่ใช้
มือและแขนผดิ 

แสดงลีลา ตาม
แบบนาฏศิลป์
ไทยไม่สวยงาม 

1      

2      

3      

4      

5      

 

ข้อท ี3  มีความพร้อมเพรียงในการรํา 
 

 

 

 

กลุ่ม
ที 

 คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน  

 

 

คะแนน 

สามารถแสดง 

ท่าทางประกอบ 

เพลงร่วมกนัใน
กลุ่มไดอ้ยา่ง 

พร้อมเพรียงและ
ถูกตอ้งดีมาก 

สามารถแสดง
ท่าทางประกอบ
เพลงร่วมกนัใน
กลุ่มไดอ้ยา่งพร้อม
เพรียงและผดิได ้

1-2  จุด 

สามารถแสดง
ท่าทาง
ประกอบเพลง
ร่วมกนัในกลุ่ม
ไดอ้ยา่งพร้อม
เพรียงและผดิ
ได ้3-4  จุด 

สามารถแสดง 

ท่าทางประกอบ 

เพลงร่วมกนัใน 

กลุ่มไดอ้ยา่ง 

ไม่พร้อมเพรียง 

 

 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ข้อท ี4   ความกล้าแสดงออก 
 

 

 

 

กลุ่ม
ที 

 คะแนน  คะแนน  คะแนน  คะแนน  

 

 

 
คะแนน 

สามารถแสดง 

ท่าทางประกอบ 

เพลงร่วมกนัใน 
กลุ่มไดอ้ยา่ง 

คล่องแคล่วและ 

มนัใจมาก 

สามารถแสดง 

ท่าทางประกอบ 

เพลงร่วมกนั 

ในกลุ่มไดอ้ยา่ง 

คล่องแคล่วและ 

มนัใจโดยมอง 

เพือนในกลุ่ม 

ขณะแสดง  
1-2  ครัง 

สามารถแสดง 

ท่าทาง
ประกอบ 

เพลงร่วมกนั 

ในกลุ่ม
ค่อนขา้งมนัใจ
และมองเพือน
ในกลุ่มขณะ
แสดง 3-4 ครัง 

สามารถแสดง
ท่าทาง
ประกอบเพลง
ร่วมกนัในกลุ่ม
อยา่งไม่มนัใจ 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชือ ........................................................... ผูป้ระเมิน 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

แบบสรุป 
ความสามารถในการรําวงมาตรฐาน 

                                                                                
 

คําชีแจง   ผูว้จิยันาํผลคะแนนจาํนวนทงัหมด  4  ขอ้  จากการพิจารณาความสามารถ 

 ในการแสดงท่าทางการรําวงมาตรฐาน  ของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม  นาํมารวม   
 เพือสรุปผลความสามารถในการรําวงมาตรฐานของนกัเรียน 
 

 

เกณฑ์พจิารณา 
 14 -  16    คะแนน    หมายถึง     แสดงท่าทางการรําวงมาตรฐานไดดี้มาก 

 11 -  13    คะแนน    หมายถึง     แสดงท่าทางการรําวงมาตรฐานไดดี้ 
  8  -  10     คะแนน    หมายถึง     แสดงท่าทางการรําวงมาตรฐานไดพ้อใช ้
  4  -  7      คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุงการแสดงท่าทางการรําวงมาตรฐาน 
 

 
 

กลุ่ม
ที 

ข้อท ี 1 ข้อที  2 ข้อท ี 3 ข้อท ี 4  
 

รวม
คะแนน 

 
 

สรุปผล 
การเคลือนไหว
สัมพนัธ์กบั 

บทเพลงและ
จงัหวะของ
ดนตรี 

แสดงลีลาตาม
แบบนาฏศิลป์
ไทย 
 

มีความ 
พร้อม 

เพรียงใน 

การรํา 
 

ความกลา้
แสดงออก 

 

1       

2       

3       

4       

5       

 

ลงชือ ........................................................... ผูป้ระเมิน 

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

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี 5 

ทมีีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
 

 

คําชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1.   แบบสอบถามนีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น และความรู้สึก ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น 
คือ  ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 

 2.  แบบสอบถามนีไม่มีค ําตอบทีถูกหรือผิด  เพราะแต่ละคนย่อมมีความรู้สึกที  
แตกต่างกนั 

 3.  แบบสอบถามนีไม่ต้องการทราบว่าใครคือผูต้อบ คาํตอบของนักเรียนจึงไม่มี
ผลกระทบต่อนกัเรียน  ฉะนนัขอให้นกัเรียนตอบอยา่งสบายใจ  และคาํตอบของนกัเรียนจะเก็บไว้
เป็นความลบัดงันนั  นกัเรียนมีโอกาสเตม็ทีทีจะพิจารณาขอ้ความ  
  โดยทาํเครืองหมาย     ใหต้รงกบัขอ้ความเพียงช่องเดียว  ดงันี 

  เห็นดว้ยมาก   โดยทาํเครืองหมาย     ในรูป        
  เห็นดว้ยปานกลาง โดยทาํเครืองหมาย     ในรูป        

  เห็นดว้ยนอ้ย   โดยทาํเครืองหมาย     ในรูป        
 
คําสัง    โปรดทาํเครืองหมาย     ลงในช่องวา่งเพียงช่องเดียว 
 
ตัวอย่าง 
 

ข้อ ข้อความ มาก 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
 

1 นกัเรียนสนใจการรําวงมาตรฐาน    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

คําสัง    โปรดทาํเครืองหมาย     ลงในช่องวา่งเพียงช่องเดียว 
 

 

ข้อ 
 

ข้อความ มาก 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
 

ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
นกัเรียนมีความรู้สึกวา่ เป็นการจดัการเรียนรู้ที : 

   

 

1 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออกหนา้ชนัเรียนและ
มีความมนัใจในการรําเพิมมากขึน 

   

 

2 
ทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ โดยการท่าทางตามแบบ
แผนของนาฏศิลป์ มาใชแ้สดงการรําวงมาตรฐาน 

   

 

3 

 

 

ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดก้ลบัไปฝึกฝนทีบา้น
แลว้นาํมาลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 

   

4 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดท้าํงานและปฏิบติักิจกรรม
ร่วมกบัเพือน ๆ 

   

5 ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมตาม
ขนัตอนไดง่้ายยงิขึน 

   

ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
นกัเรียนมีความรู้สึกวา่  : 

   

6 เป็นการจดัการเรียนรู้ทีน่าสนใจ  ทาํใหน้กัเรียนเกิด
ความรู้สึกสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม 

   

7 เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีความ
กลา้แสดงออกในการรํา 

   

8 เป็นการจดัการเรียนรู้ทีฝึกให้นกัเรียนช่วยเหลือ
เพือนในกลุ่มซึงกนัและกนั 

   

9 เป็นการจดัการเรียนรู้ทีทาํให้นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ 

ทีดีกบัเพือนและครูผูส้อน 
   

10 เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ด  
แสดงความคิดเห็น และลงมือปฏิบติั ร่วมกนั 

   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
      แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียน 

                                                                                                    
   
คําชีแจง โปรดอ่านขอ้ความขา้งล่างแต่ละขอ้อยา่งละเอียด   แลว้พิจารณาวา่พฤติกรรมใน 

 การปฏิบติังานของนกัเรียนเป็นอยา่งไร ใหใ้ส่เครืองหมาย    ลงในช่องทีตรงกบั 

 การปฏิบติัจริงของนกัเรียน  

 

 

ข้อ พฤติกรรมทปีฏิบัติภายในกลุ่ม ปฏิบัติ 
สมําเสมอ 

ปฏิบัติ 
บางครัง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติ 

รวม 

1 

 

นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม 

    

2 

 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มมีการวางแผน และ 

มีการทาํขอ้ตกลงเกียวกบัการทาํงานและ 

การปฏิบติักนัภายในกลุ่ม 

    

 

3 

 

 

มีความตงัใจในการมอบหมายงานจากผูส้อน     

 

4 
 

มีการช่วยเหลือสมาชิกทีปฏิบติัการรําไม่ได้
ภายในกลุ่ม 

 

    

 

รวมคะแนน  

 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 -   ปฏิบติัสมาํเสมอ  (ทุกครังทีสังเกต)  ค่าคะแนน 2 

 -   ปฏิบติับางครัง    (2-3 ครัง)   ค่าคะแนน 1 

 -   ไม่เคยปฏิบติั     ค่าคะแนน 0 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ  (นาฏศิลป์)    ชันประถมศึกษาปีท ี 5  
หน่วยการเรียนรู้ท ี 1            เรือง ....  ร้อง  เล่น  อย่างสร้างสรรค์ 
ตรงตามมาตรฐานช่วงชันท ี 2  ศ. 3.1,  ศ. 3.2   เวลา    1   ชัวโมง 
............................................................................................................................................................. 
1.  สาระสําคัญ 
 รําวงมาตรฐานพฒันารูปแบบและวิธีการเล่นมาจาก รําโทน ซึงนิยมเล่นกนัมากในช่วง
สงครามโลกครังที 2  ต่อมาสมยัรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลยส์งคราม มอบให้กรมศิลปากรแต่งเพลง
และประดิษฐ์ท่ารําทีเป็นแบบแผนตามหลักนาฏศิลป์ไทย จึงถูกเรียกว่าเพลง  รําวงมาตรฐาน        
การแต่งกายในการแสดงรําวงมาตรฐานมี 3 ลกัษณะ คือ แบบพืนเมือง แบบสากลนิยมและแบบไทย
พระราชนิยม รําคู่ระหวา่งชาย – หญิง  ครังละหลาย ๆ คู่ 
 

2.  ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
      1.    อธิบายเกียวกบัท่ารําทีเป็นแบบแผนตามหลกันาฏศิลป์ไทย 

      2.    สามารถยกตวัอยา่งเพลงรําวงมาตรฐานและท่ารําวงมาตรฐานได ้

      3.    เห็นประโยชน์ของการรําวงมาตรฐานทีแสดงถึงความเป็นไทย 
 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 รําวงมาตรฐานเป็นการแสดงทีเกิดขึนตงัแต่สมยัสงครามโลกครังที 2 ซึงแต่เดิมมีเพียง  
4  เพลง ต่อมาท่านผูห้ญิงละเอียด  พิบูลยส์งคราม ไดป้ระดิษฐ์ท่ารําเพิมขึนอีก 6 เพลง รวมทงัหมด 
10 เพลง ซึงแต่ละเพลงนนัมีความหมายเกียวกบัการใหก้าํลงัใจต่อชาติและผูก้อบกูช้าติ   
 

4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขนันํา 
 . ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  5-6  คนโดยในกลุ่มประกอบดว้ยกลุ่มหรือคนเก่ง  
กลุ่มหรือคนทีค่อนขา้งเก่งปานกลาง และกลุ่มอ่อน  โดยใหมี้ทงัเพศชายและเพศหญิง  
 . ครูสนทนากบันกัเรียน เพือชีแจงวตัถุประสงค์และบทบาทของนกัเรียนในการทาํ
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ขนักจิกรรม   
 . ครูให้นักเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน เรือง รําวงมาตรฐาน จาํนวน 20 ข้อ      
เพือทดสอบความรู้พืนฐานของนกัเรียน ก่อนทีจะเริมเรียน    
 . ครูร้องเพลงรําวงมาตรฐาน เพลงชาวไทย และเพลงรํามาซิมารํา  ให้นกัเรียนฟังแลว้
ใหน้กัเรียนฝึกร้องตามทีละท่อน  
 3.    กิจกรรม ร้อง เล่น อยา่งสร้างสรรค์  คือ การให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัฝึกร้อง
เพลงรําวงมาตรฐานและเคาะจงัหวะตามบทเพลง 

 . ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกแสดงบทบาททีแต่ละคนได้รับ  เช่น  ถ้านักเรียนหญิง
จะตอ้งรําเป็นผูช้ายนกัเรียนตอ้งสวมบทบาทเป็นผูช้าย พร้อมทงัขณะทีรําจะตอ้งยนือยูด่า้นหลงัของ 

ฝ่ายหญิง  โดยใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดท่าทางประกอบการแสดงรําวงมาตรฐานเพือสือความหมายให้
เขา้ใจไดดี้ทีสุด  ก่อนทีครูจะสอนท่ารําของแต่ละเพลงต่อไป 
 

 ขนัอภิปราย 
 ใหน้กัเรียนร่วมแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรมครังนี 
 

 ขันสรุปและประยุกต์ใช้ 
 ใหน้กัเรียนสรุปผลทีไดรั้บจากการปฏิบติักิจกรรม โดยครูจะสรุปเพิมเติมโดยเชือมโยง
ความคิดจากผลการสรุปของนักเรียน โดยเน้นให้นักเรียนเห็นความสําคัญของเพลงร่วมกัน        
บอกประโยชน์ทีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรม 
 

 ขนัประเมินผลการปฏิบัติ 
 ครูประเมินผลวา่กลุ่มใดมีการแสดงบทบาทสมมติไดส้มจริงทีสุดและกลุ่มใดมีการร้อง
เพลงรําวงมาตรฐานไดพ้ร้อมเพรียงและไพเราะมากทีสุด  จากนนัให้ผูแ้สดงทุกกลุ่มปรบมือและ
แสดงความยนิดี 
 

5.  สือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.   ใบความรู้ เรือง รําวงมาตรฐาน 

         2. ใบงาน  เรือง   รําวงมาตรฐาน 

         3.  แผนภูมิเพลงรําวงมาตรฐาน  เพลงชาวไทย  และ เพลงรํามาซิมารํา 
         4.  หอ้งนาฎศิลป์ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

6.  กระบวนการวดัผลประเมินผล 
          1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

          2.  สังเกตจากการตอบคาํถาม 

        3.  ประเมินจากการปฏิบติั 

          4.  ประเมินจากการทาํใบงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน   ผูส้อนพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 

1.  เรือง... ร้อง  เล่น   อย่างสร้างสรรค์  และการทาํกจิกรรมต่าง ๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

นกัเรียนช่วยกนัคิดท่าทาง
ประกอบการแสดงรําวง
มาตรฐานเพือสือ
ความหมายใหเ้ขา้ใจไดดี้
ทีสุด  และสามารถร้อง
เพลงไดถู้กตอ้งและไพเราะ
ทีสุด 

คิดท่าทาง
ประกอบการ
แสดงรําวง
มาตรฐานเพือ
สือความหมาย
ใหเ้ขา้ใจและ
สามารถร้อง
เพลงไดถู้กตอ้ง
และไพเราะได้
ดว้ยตนเอง
อยา่งสมาํเสมอ
และสามารถ
แนะนาํใหผู้อื้น
ปฏิบติัตามได้

คิดท่าทาง
ประกอบการ
แสดงรําวง
มาตรฐานเพือ
สือความหมาย
ใหเ้ขา้ใจและ
สามารถร้อง
เพลงได้
ถูกตอ้งและผดิ
ได1้-2 จุด

คิดท่าทาง
ประกอบการ
แสดงรําวง
มาตรฐานเพือ
สือความหมาย
ใหเ้ขา้ใจและ
สามารถร้อง
เพลงได้
ถูกตอ้งและผดิ
ได ้3-4 จุด 

คิดท่าทาง
ประกอบการ
แสดงรําวง
มาตรฐาน
เพือสือ
ความหมาย
ใหเ้ขา้ใจและ
ร้องเพลงผดิ
มากกวา่  
4 จุด ครัง
โดยตอ้งมี
ผูอื้นแนะนาํ

เกณฑ์พจิารณา        1.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนตาํกวา่    ร้อยละ     50            ปรับปรุง 

        2.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนระหวา่ง  ร้อยละ    50 – 69       พอใช ้

        3.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนระหวา่ง  ร้อยละ    70 – 89        ดี 

        4.  ผูเ้รียนไดค้ะแนน               ร้อยละ    90 -       ดีมาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2.  ประเมินพฤติกรรมในการทาํงานกลุ่ม (โดยครู โดยตัวแทนกลุ่มของนักเรียน) 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
2 1 0 

พฤติกรรมในการทาํงานกลุ่ม 

1.  นกัเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 

2.  นกัเรียนร่วมมือกนัในการวางแผน และมีการตก 

      ลงเกียวกบัการปฏิบติังานกลุ่ม 

3.  ความตงัใจทีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม 

4.  มีการช่วยเหลือสมาชิกทีปฏิบติัการรําไม่ได ้

     ภายในกลุ่ม 

ปฏิบติั 
สมาํเสมอ 

(ทุกครัง) 

ปฏิบติั 
บางครัง 

(2-3 ครัง) 

ไม่เคย 

ปฏิบติั 

 
เกณฑ์พจิารณา     1.  ช่วงคะแนน    6 - 8  คะแนน       พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัดีมาก 

   2.  ช่วงคะแนน    3 - 5    คะแนน     พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัพอใช ้

   3.  ช่วงคะแนน    0 - 2    คะแนน      พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
 

 

 

 

ลงชือ............................................................ผูจ้ดัทาํแผนการเรียนการสอน 

                           (นางสาวพชันีพงศ ์   คล่องนาวา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  
 แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียน 

                                                                                                                  
   
คําชีแจง โปรดอ่านขอ้ความขา้งล่างแต่ละขอ้อยา่งละเอียด   แลว้พิจารณาวา่พฤติกรรมใน 

 การปฏิบติังานของนกัเรียนเป็นอยา่งไร ใหใ้ส่เครืองหมาย    ลงในช่องทีตรงกบั 

 การปฏิบติัจริงของนกัเรียน 

 

ข้อ พฤติกรรมทปีฏิบัติภายในกลุ่ม ปฏิบัติ 
สมําเสมอ 

ปฏิบัติ 
บางครัง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติ 

รวม 

1 

 

นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม 

    

2 

 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มมีการวางแผน และ 
มีการทาํขอ้ตกลงเกียวกบัการทาํงานและ 

การปฏิบติักนัภายในกลุ่ม 

    

 

3 

 

 

มีความตงัใจในการมอบหมายงานจากผูส้อน     

 

4 
 

มีการช่วยเหลือสมาชิกทีปฏิบติัการรําไม่ได้
ภายในกลุ่ม 

    

 

รวมคะแนน  

 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 -   ปฏิบติัสมาํเสมอ  (ทุกครังทีสังเกต) ค่าคะแนน 2 

 -   ปฏิบติับางครัง    (2-3 ครัง)  ค่าคะแนน 1 

 -   ไม่เคยปฏิบติั    ค่าคะแนน 0 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ  (นาฏศิลป์)    ชันประถมศึกษาปีท ี 5  
หน่วยการเรียนรู้ท ี         เรือง ....  บทบาทจําเป็น 
ตรงตามมาตรฐานช่วงชันท ี 2  ศ. 3.1,  ศ. 3.2   เวลา    1   ชัวโมง 
........................................................................................................................................................... 
 

1.  สาระสําคัญ 
 รําวงมาตรฐานพฒันารูปแบบและวิธีการเล่นมาจาก รําโทน ซึงนิยมเล่นกนัมากในช่วง
สงครามโลกครังที 2  ต่อมาสมยัรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลยส์งคราม มอบให้กรมศิลปากรแต่งเพลง
และประดิษฐ์ท่ารําทีเป็นแบบแผนตามหลักนาฏศิลป์ไทย จึงถูกเรียกว่าเพลง  รําวงมาตรฐาน        
การแต่งกายในการแสดงรําวงมาตรฐานมี 3 ลกัษณะ  คือ  แบบพืนเมือง  แบบสากลนิยมและแบบ
ไทยพระราชนิยม รําคู่ระหวา่งชาย – หญิง  ครังละหลาย ๆ คู่ 
 

2.  ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 สามารถยกตวัอยา่งเพลงรําวงมาตรฐานและท่ารําวงมาตรฐานได ้
 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 รําวงมาตรฐานเป็นการแสดงทีเกิดขึนตงัแต่สมยัสงครามโลกครังที 2 ซึงแต่เดิมมีเพียง  
4  เพลง  ต่อมาท่านผูห้ญิงละเอียด  พิบูลยส์งคราม ไดป้ระดิษฐ์ท่ารําเพิมขึนอีก 6 เพลง รวมทงัหมด 
10 เพลง ซึงแต่ละเพลงนนัมีความหมายเกียวกบัการใหก้าํลงัใจต่อชาติและผูก้อบกูช้าติ   
 

4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขนันํา 
 . ครูให้นกัเรียนเขา้กลุ่ม 5-6 คนทีไดเ้ลือกเอาไวแ้ลว้ จากนนัครูให้นกัเรียนทบทวน
ความรู้เดิมจากสัปดาห์ทีผา่นมา จากนนัครูชีแจงกิจกรรมการเรียนรู้ของสัปดาห์นี 

 . ครูให้นักเรียนฝึกร้องเพลงรําวงมาตรฐานทีครูได้สอนไปแล้ว เพือเตรียมความ
พร้อม เช่น ใหน้กัเรียนฝึกกายบริหารประกอบเพลงเบืองตน้ 
 

 ขนักจิกรรม 
 . กิจกรรมธรรมชาติสร้างสรรค ์เป็นขนัตอนการใหน้กัเรียนนาํท่าทางการเคลือนไหว
อยา่งอิสระและเคลือนไหวอยา่งมีรูปแบบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 . กิจกรรมลีลาท่าทาง คือ การใหน้กัเรียนไดรู้้จกักบัการแสดงรําวงมาตรฐาน 

 . ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเล่นเกมการศึกษาปฏิบัติท่าทางตามบัตรคําที
กาํหนดใหใ้นเรืองรําวงมาตรฐาน 

 . ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัจบัคู่ภาพระหวา่งชือท่ารํา กบั ชือเพลงรําวงมาตรฐาน  
ใหมี้ความสัมพนัธ์กนั  กลุ่มใดมีคะแนนสูงสุดจะเป็นผูช้นะ 

 . ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัส่งลูกบอลตามเพลงทีเปิด  เมือเพลงหยุด คนทีถือ
บอลอยู่ในมือของแต่ละกลุ่มจะตอ้งลุกขึนทาํท่าทางตามบตัรคาํ  กลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็น      
ผูช้นะ 

 . กิจกรรมบทบาทจาํเป็น  คือ  การให้นกัเรียนทีตอ้งแสดงท่าทางตามบตัรคาํออกมา
ทาํบทบาทตามทีไดเ้คยเรียนไปเมือสัปดาห์ทีผ่านมา  เช่น  ถ้านกัเรียนหญิง 2 คน จะตอ้งออกมา
แสดงท่าทาง  ตอ้งใหอี้กคนหนึงแสดงเป็นผูช้ายและปฏิบติัคู่กนั ทาํเช่นนีไปจนครบทุกกลุ่ม 
 

 ขนัอภิปราย 
 ใหน้กัเรียนร่วมแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรม 
 

 ขันสรุป  
 นกัเรียนสรุปผลทีได้รับจากการปฏิบติักิจกรรม โดยครูจะสรุปเพิมเติมโดยเชือมโยง
ความคิดจากผลการสรุปของนักเรียน โดยเน้นให้นักเรียนเห็นความสําคญัของท่าทางร่วมกัน      
บอกประโยชน์ทีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรม 
 

 ขนัประเมินผลการปฏิบัติ 
     ครูประเมินผลว่ากลุ่มใดมีคะแนนสูงสุดจากการเล่นเกม จากนันให้ผูแ้สดงทุกกลุ่ม
ปรบมือและแสดงความยนิดี 
 

5.  สือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.    ใบงานเรือง รําวงมาตรฐาน 

 2.    บตัรคาํ เรือง รําวงมาตรฐาน 

 3.    ลูกบอล หรือ อุปกรณ์อืนทีใชแ้ทนกนัได ้

 4.    เครืองวดิีทศัน์ 

 5.    หอ้งนาฏศิลป์ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

6.  กระบวนการวดัผลประเมินผล 

             1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

             2.  สังเกตจากการตอบคาํถาม 

           3.  ประเมินจากการปฏิบติั 

             4.   ประเมินจากการทาํใบงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน   ผูส้อนพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 

1.  เรือง... บทบาทจําเป็นและการทาํกจิกรรมต่าง ๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

นกัเรียนสามารถจบัคู่
ภาพระหวา่งชือท่ารํา 
กบัชือเพลงรําวง
มาตรฐานทงั 10 เพลง 
14 ท่ารํา  ใหมี้
ความสัมพนัธ์กนั 

สามารถจบัคู่ภาพ
ระหวา่งชือท่ารํา 
กบัชือเพลงรําวง
มาตรฐานใหมี้
ความสัมพนัธ์กนั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ไดด้ว้ยตนเอง
ทงัหมดทุกภาพ
และสามารถ
แนะนาํใหผู้อื้น
ปฏิบติัตามได้

สามารถจบัคู่
ภาพระหวา่ง
ชือท่ารํา กบั 
ชือเพลงรําวง
มาตรฐาน 

ใหมี้ความ 

สัมพนัธ์กนัได้
ดว้ยตนเอง
 7-9 ภาพ 

สามารถจบัคู่
ภาพระหวา่ง
ชือท่ารํา กบั 
ชือเพลงรําวง
มาตรฐาน  
ใหมี้ความ 

สัมพนัธ์กนั
ไดด้ว้ย
ตนเอง  
4-6 ภาพ

สามารถจบัคู่ภาพ
ระหวา่งชือท่ารํา 
กบัชือเพลงรําวง
มาตรฐาน ใหมี้
ความสัมพนัธ์ 

กนัไดด้ว้ยตนเอง 
1-3 ภาพโดยตอ้ง
มีผูอื้นแนะนาํ 

เกณฑ์พจิารณา   1.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนตาํกวา่     ร้อยละ     50            ปรับปรุง 

   2.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนระหวา่ง   ร้อยละ    50 – 69      พอใช ้

   3.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนระหวา่ง  ร้อยละ    70 – 89       ดี 

   4.  ผูเ้รียนไดค้ะแนน               ร้อยละ    90 ขึนไป     ดีมาก 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2.  ประเมินพฤติกรรมในการทาํงานกลุ่ม (โดยครู โดยตัวแทนกลุ่มของนักเรียน) 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 

2 1 0 
พฤติกรรมในการทาํงานกลุ่ม 

1.  นกัเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 

2.  นกัเรียนร่วมมือกนัในการวางแผน และมีการ 

     ตกลงเกียวกบัการปฏิบติังานกลุ่ม 

3.  ความตงัใจทีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม 

4.  มีการช่วยเหลือสมาชิกทีปฏิบติัการรําไม่ได ้

     ภายในกลุ่ม 

ปฏิบติั 

สมาํเสมอ 

(ทุกครัง) 
 

ปฏิบติั 
บางครัง 

(2-3 ครัง) 

ไม่เคย 

ปฏิบติั 

 
เกณฑ์พจิารณา     1.  ช่วงคะแนน    6 - 8  คะแนน        พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัดีมาก 

   2.  ช่วงคะแนน    3 - 5    คะแนน      พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัพอใช ้

   3.  ช่วงคะแนน    0 - 2    คะแนน       พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

ลงชือ............................................................ผูจ้ดัทาํแผนการเรียนการสอน 

                                                     (นางสาวพชันีพงศ ์   คล่องนาวา) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

      แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียน 

                                                                                                                         
   
คําชีแจง โปรดอ่านขอ้ความขา้งล่างแต่ละขอ้อยา่งละเอียด   แลว้พิจารณาวา่พฤติกรรมใน 

 การปฏิบติังานของนกัเรียนเป็นอยา่งไร ใหใ้ส่เครืองหมาย    ลงในช่องทีตรงกบั 

 การปฏิบติัจริงของนกัเรียน 

 

ข้อ พฤติกรรมทปีฏิบัติภายในกลุ่ม ปฏิบัติ 
สมําเสมอ 

ปฏิบัติ 
บางครัง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติ 

รวม 

1 

 

นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม 

    

2 

 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มมีการวางแผน และ 

มีการทาํขอ้ตกลงเกียวกบัการทาํงานและ 

การปฏิบติักนัภายในกลุ่ม 

    

 

3 

 

 

มีความตงัใจในการมอบหมายงานจากผูส้อน     

 

4 
 

มีการช่วยเหลือสมาชิกทีปฏิบติัการรําไม่ได้
ภายในกลุ่ม 

 

    

 

รวมคะแนน  

 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 -   ปฏิบติัสมาํเสมอ  (ทุกครังทีสังเกต) ค่าคะแนน 2 

 -   ปฏิบติับางครัง    ( 2-3 ครัง)  ค่าคะแนน 1 

 -   ไม่เคยปฏิบติั    ค่าคะแนน 0 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี 3 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ  (นาฏศิลป์)    ชันประถมศึกษาปีท ี 5  
หน่วยการเรียนรู้ท ี 3  เรือง ....  สือสารด้วยเสียงเพลง 
ตรงตามมาตรฐานช่วงชันท ี 2  ศ. 3.1,  ศ. 3.2   เวลา    2   ชัวโมง 
............................................................................................................................................................. 
 

1.  สาระสําคัญ 
 รําวงมาตรฐานพฒันารูปแบบและวิธีการเล่นมาจาก รําโทน ซึงนิยมเล่นกนัมากในช่วง
สงครามโลกครังที 2  ต่อมาสมยัรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลยส์งคราม มอบให้กรมศิลปากรแต่งเพลง
และประดิษฐ์ท่ารําทีเป็นแบบแผนตามหลักนาฏศิลป์ไทย จึงถูกเรียกว่าเพลง  รําวงมาตรฐาน        
การแต่งกายในการแสดงรําวงมาตรฐานมี 3 ลกัษณะ  คือ  แบบพืนเมือง  แบบสากลนิยมและแบบ
ไทยพระราชนิยม รําคู่ระหวา่งชาย – หญิง  ครังละหลาย ๆ คู่ 
 

2.  ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 นกัเรียนสามารถร้องเพลงชาวไทยและเพลงรํามาซิมารําไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและถูกตอ้ง 
 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 รําวงมาตรฐานเป็นการแสดงทีเกิดขึนตงัแต่สมยัสงครามโลกครังที 2 ซึงแต่เดิมมีเพียง  
4  เพลง  ต่อมาท่านผูห้ญิงละเอียด  พิบูลยส์งคราม ไดป้ระดิษฐ์ท่ารําเพิมขึนอีก 6 เพลง รวมทงัหมด 
10 เพลง ซึงแต่ละเพลงนนัมีความหมายเกียวกบัการใหก้าํลงัใจต่อชาติและผูก้อบกูช้าติ   
 

4.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขนันํา 
 ครูใหน้กัเรียนเขา้กลุ่ม 5-6 คนทีไดเ้ลือกเอาไวแ้ลว้ จากนนัครูใหน้กัเรียนทบทวนความรู้
เดิมจากสัปดาห์ทีผา่นมา จากนนัครูชีแจงกิจกรรมการเรียนรู้ของสัปดาห์นี 
 

 ขนักจิกรรม 
 . กิจกรรมสือสารดว้ยเสียงเพลง คือ การให้นกัเรียนทีเป็นหวัหนา้กลุ่มออกมารับบท
เพลงชาวไทยและเพลงรํามาซิมารําเพือใช้เป็นสารส่งต่อให้เพือน  โดยออกมารับจากครู กลุ่มละ
วรรคของเนือเพลง เพือทีจะไปร้องต่อใหเ้พือน ๆ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 . ให้หัวหน้ากลุ่มเริมทีหัวแถวของแต่ละกลุ่มให้กระซิบร้องเพลงทีขา้งหูของเพือน 
จนกระทงัถึงคนสุดทา้ยของกลุ่ม 

 . กลุ่มใดร้องเพลงโดยการกระซิบขา้งหูเสร็จก่อนให้คนสุดทา้ยของกลุ่มออกมาร้อง
ใหเ้พือนๆในหอ้งฟัง แลว้ใหต้อบคาํถามจากครูวา่ประโยคของเพลงทีไดร้้องไปนนัอยูใ่นเพลงรําวง
มาตรฐานทีชือว่าอะไร ทาํเช่นนีไปจนครบทุกกลุ่ม วนกนัเป็นคนมารับเพลงจากครูจนครบทุกคน
เพือใหน้กัเรียนรู้จกัชือเพลงและเนือเพลงครบกนัทุกคน 
 

 ขนัอภิปราย 
 ใหน้กัเรียนร่วมแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรม 
 

 ขันสรุป  
 ใหน้กัเรียนสรุปผลทีไดรั้บจากการปฏิบติักิจกรรม โดยครูจะสรุปเพิมเติมโดยเชือมโยง
ความคิดจากผลการสรุปของนกัเรียน โดยเนน้ให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของเพลงรําวงมาตรฐาน
และร่วมกนั บอกประโยชน์ทีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรม 
 

 ขนัประเมินผลการปฏิบัติ 
 ครูประเมินผลว่ากลุ่มใดมีการร้องเพลงรําวงมาตรฐานไดถู้กตอ้งและแม่นยาํมากทีสุด
จากนนัใหผู้แ้สดงทุกกลุ่มปรบมือและแสดงความยนิดี 
 

5.  สือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบงานเรือง รําวงมาตรฐาน 

 2.  หอ้งนาฏศิลป์ 
 

6.  กระบวนการวดัผลประเมินผล 

          1.    สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

         2.  สังเกตจากการตอบคาํถาม 

       3.  ประเมินจากการปฏิบติั 

          4.  ประเมินจากการทาํใบงาน 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เกณฑ์การประเมิน   ผูส้อนพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 

1.  เรือง... สือสารด้วยเสียงเพลงและการทาํกจิกรรมต่าง ๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

นกัเรียนสามารถร้อง 

เพลงรําวงมาตรฐาน 

เพลงชาวไทยและ 

เพลงรํามาซิมารําได ้

ถูกตอ้งและแม่นยาํ 
ไดม้ากทีสุด    

สามารถร้องเพลง
รําวงมาตรฐาน
ไดถู้กตอ้งและ
แม่นยาํมากทีสุด  
ไดด้ว้ยตนเอง
อยา่งสมาํเสมอ
และสามารถ
แนะนาํใหผู้อื้น
ปฏิบติัตามได้

สามารถร้อง
เพลงรําวง
มาตรฐานได้
ถูกตอ้งและ
แม่นยาํมาก
ดว้ยตนเอง
และผดิได ้ 
1-2 จุด

สามารถร้อง
เพลงรําวง
มาตรฐานได้
ถูกตอ้งและ
แม่นยาํดว้ย
ตนเองและผดิ
ได ้3-4 จุด

สามารถร้อง
เพลงรําวง
มาตรฐาน
ไดถู้กตอ้ง
และแม่น 

ยาํไดด้ว้ย
ตนเองและ
ผดิมากวา่ 
4 จุด
โดยตอ้งมี
ผูอื้นแนะนาํ

เกณฑ์พจิารณา   1.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนตาํกวา่    ร้อยละ     50               ปรับปรุง 

   2.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนระหวา่ง  ร้อยละ    50 – 69       พอใช ้

   3.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนระหวา่ง   ร้อยละ    70 – 89        ดี 

   4.  ผูเ้รียนไดค้ะแนน               ร้อยละ    90 ขึนไป     ดีมาก 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2.  ประเมินพฤติกรรมในการทาํงานกลุ่ม (โดยครู โดยตัวแทนกลุ่มของนักเรียน) 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
2 1 0 

พฤติกรรมในการทาํงานกลุ่ม 

1.  นกัเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 

2.  นกัเรียนร่วมมือกนัในการวางแผน และมีการตก 

     ลงเกียวกบัการปฏิบติังานกลุ่ม 

3.  ความตงัใจทีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม 

4.  มีการช่วยเหลือสมาชิกทีปฏิบติัการรําไม่ได ้

     ภายในกลุ่ม 

ปฏิบติั 
สมาํเสมอ 

(ทุกครัง) 

ปฏิบติั 
บางครัง 

(2-3 ครัง) 

ไม่เคย 
ปฏิบติั 

 
เกณฑ์พจิารณา     1.  ช่วงคะแนน     6 - 8  คะแนน       พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัดีมาก 

   2.  ช่วงคะแนน    3 - 5    คะแนน       พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัพอใช ้

   3.  ช่วงคะแนน     0 - 2    คะแนน       พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

ลงชือ............................................................ผูจ้ดัทาํแผนการเรียนการสอน 

                     (นางสาวพชันีพงศ ์   คล่องนาวา) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

      แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียน 

                                                                                                                      
   
คําชีแจง โปรดอ่านขอ้ความขา้งล่างแต่ละขอ้อยา่งละเอียด   แลว้พิจารณาวา่พฤติกรรมใน 

 การปฏิบติังานของนกัเรียนเป็นอยา่งไร ใหใ้ส่เครืองหมาย    ลงในช่องทีตรงกบั 

 การปฏิบติัจริงของนกัเรียน 
 

ข้อ พฤติกรรมทปีฏิบัติภายในกลุ่ม ปฏิบัติ 
สมําเสมอ 

ปฏิบัติ 
บางครัง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติ 

รวม 

1 

 

นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม 

    

2 

 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มมีการวางแผน และ 

มีการทาํขอ้ตกลงเกียวกบัการทาํงานและ
การปฏิบติักนัภายในกลุ่ม 

    

 

3 

 

 

มีความตงัใจในการมอบหมายงานจาก
ผูส้อน 

    

 

4 
 

มีการช่วยเหลือสมาชิกทีปฏิบติัการรํา
ไม่ไดภ้ายในกลุ่ม 

 

    

 

รวมคะแนน  

 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

  -   ปฏิบติัสมาํเสมอ  (ทุกครังทีสังเกต) ค่าคะแนน 2 

  -   ปฏิบติับางครัง     (2-3ครัง)  ค่าคะแนน 1 

  -   ไม่เคยปฏิบติั    ค่าคะแนน 0 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี 4 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ  (นาฏศิลป์)    ชันประถมศึกษาปีท ี 5  
หน่วยการเรียนรู้ท ี      เรือง ....  บทเพลงประจําวนั 
ตรงตามมาตรฐานช่วงชันท ี 2  ศ. 3.1,  ศ. 3.2   เวลา    2   ชัวโมง 
............................................................................................................................................................. 
 

1.  สาระสําคัญ 
 รําวงมาตรฐานพฒันารูปแบบและวิธีการเล่นมาจาก รําโทน ซึงนิยมเล่นกนัมากในช่วง
สงครามโลกครังที 2  ต่อมาสมยัรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลยส์งคราม มอบให้กรมศิลปากรแต่งเพลง
และประดิษฐ์ท่ารําทีเป็นแบบแผนตามหลักนาฏศิลป์ไทย จึงถูกเรียกว่าเพลง  รําวงมาตรฐาน       
การแต่งกายในการแสดงรําวงมาตรฐานมี 3 ลกัษณะ  คือ  แบบพืนเมือง  แบบสากลนิยมและแบบ
ไทยพระราชนิยม รําคู่ระหวา่งชาย – หญิง  ครังละหลาย ๆ คู่ 
 

2.  ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 นกัเรียนสามารถเติมเนือเพลงรําวงมาตรฐานเพลงชาวไทยและเพลงรํามาซิมารําไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 รําวงมาตรฐานเป็นการแสดงทีเกิดขึนตงัแต่สมยัสงครามโลกครังที 2 ซึงแต่เดิมมีเพียง  
4  เพลง  ต่อมาท่านผูห้ญิงละเอียด  พิบูลยส์งคราม ไดป้ระดิษฐ์ท่ารําเพิมขึนอีก 6 เพลง รวมทงัหมด 
10 เพลง ซึงแต่ละเพลงนนัมีความหมายเกียวกบัการใหก้าํลงัใจต่อชาติและผูก้อบกูช้าติ   
  

4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขนันํา 
 ครูใหน้กัเรียนเขา้กลุ่ม 5-6 คนทีไดเ้ลือกเอาไวแ้ลว้ จากนนัครูใหน้กัเรียนทบทวนความรู้
เดิมจากสัปดาห์ทีผา่นมา จากนนัครูชีแจงกิจกรรมการเรียนรู้ของสัปดาห์นี 
 

 ขนักจิกรรม  (ชัวโมงที 1) 
 . กิจกรรมเนือเพลงทีหายไป คือ การให้นักเรียนเติมเนือเพลงรําวงมาตรฐานทีครู
กาํหนดใหใ้นส่วนที หายไปลงในใบงานใหถู้กตอ้ง    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2. เมือนกัเรียนเติมเนือเพลงรําวงมาตรฐานลงในใบงานเสร็จแลว้ให้นกัเรียนภายในกลุ่ม
สลบักนัตรวจกบัเพือนในกลุ่มเพือใหน้กัเรียนทราบวา่สมาชิกในกลุ่มคนใดสามารถเติมเนือเพลงได้
ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ทีสุด 
 

 ขนักจิกรรม (ชัวโมงที 2) 
 กิจกรรมสร้างสรรคจิ์นตนาการเป็นขนัตอนทีสมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกนัฝึกการเคาะ
จงัหวะจากแผนภูมิเพลงรําวงมาตรฐานเพลงชาวไทย และฝึกการยาํเทา้การก้าวเทา้พร้อมกบัฝึก      
การเอียงศีรษะตามจงัหวะเพลง 
 

 ขนัอภิปราย 
 ใหน้กัเรียนร่วมแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรม 
 

 ขันสรุป  
 ใหน้กัเรียนสรุปผลทีไดรั้บจากการปฏิบติักิจกรรม โดยครูจะสรุปเพิมเติมโดยเชือมโยง 

ความคิดจากผลการสรุปของนกัเรียน โดยเนน้ให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของเพลงรําวงมาตรฐาน
และร่วมกนับอกประโยชน์ทีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรม 
 

 ขนัประเมินผลการปฏิบัติ 
 ครูประเมินผลวา่กลุ่มใดสามารถเติมเนือเพลงรําวงมาตรฐานในส่วนทีหายไปไดถู้กตอ้ง
มากทีสุดและกลุ่มใดสามารถยาํเทา้พร้อมกบัการเอียงศีรษะไดถู้กตอ้งและสวยงามมากทีสุด จากนนั
ใหผู้แ้สดงทุกกลุ่มปรบมือและแสดงความยนิดี 
 

5.  สือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบงานเรือง รําวงมาตรฐาน 

 2.  แผนภูมิเพลงรําวงมาตรฐาน 
 3.   เครืองวดิีทศัน์ 
 4.  หอ้งนาฏศิลป์ 
 

6.  กระบวนการวดัผลประเมินผล 

             1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

            2.  สังเกตจากการตอบคาํถาม 

           3.  ประเมินจากการปฏิบติั 

             4.    ประเมินจากการทาํใบงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เกณฑ์การประเมิน   ผูส้อนพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 

1.   เรือง... บทเพลงประจําวนัและการทาํกจิกรรมต่าง ๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1.   นกัเรียนสามารถร้อง
เพลงรําวงมาตรฐานเพลง
ชาวไทยและเพลงรํามาซิ 

มารําไดถู้กตอ้งและแม่นยาํ
มากทีสุด  

สามารถเติมเนือ
เพลงรําวง
มาตรฐานที
หายไปได้
ถูกตอ้งแม่นยาํ
มากทุกจุดและ
สามารถฝึกการ
ยาํเทา้พร้อมกบั
การเอียงศีรษะ
ในการรําวง
มาตรฐานได้
ดว้ยตนเองอยา่ง
สมาํเสมอ
ถูกตอ้งและ
สามารถแนะนาํ
ใหผู้อื้นปฏิบติั
ตามได้

สามารถเติม
เนือเพลงรํา
วงมาตรฐาน
ทีหายไปได้
ถูกตอ้ง
แม่นยาํมาก
แลสามารถ
ฝึกการยาํเทา้
พร้อมกบั
การเอียง
ศีรษะในการ
รําวง
มาตรฐานได้
ดว้ยตนเอง
โดยผดิได ้1-

2 จุด

สามารถเติม
เนือเพลงรําวง
มาตรฐานที
หายไปได้
ถูกตอ้งแม่นยาํ
และสามารถ
ฝึกการยาํเทา้
พร้อมกบัการ
เอียงศีรษะใน
การรําวง
มาตรฐานได้
ดว้ยตนเอง
โดยผดิได ้ 
3-4 จุด

สามารถเติม
เนือเพลงรําวง
มาตรฐานที
หายไปไดไ้ม่
ถูกตอ้งและ
สามารถฝึก
การยาํเทา้
พร้อมกบัการ
เอียงศีรษะใน
การรําวง
มาตรฐานได้
ดว้ยตนเอง
และผดิมาก
กวา่ 4 จุด
โดยตอ้งมี
ผูอื้นแนะนาํ

เกณฑ์พจิารณา   1.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนตาํกวา่     ร้อยละ     50               ปรับปรุง 

   2.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนระหวา่ง  ร้อยละ    50 – 69        พอใช ้

   3.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนระหวา่ง   ร้อยละ    70 – 89        ดี 

   4.  ผูเ้รียนไดค้ะแนน               ร้อยละ    90 ขึนไป     ดีมาก 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2.  ประเมินพฤติกรรมในการทาํงานกลุ่ม (โดยครู โดยตัวแทนกลุ่มของนักเรียน) 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
2 1 0 

พฤติกรรมในการทาํงานกลุ่ม 

1.  นกัเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 

2.  นกัเรียนร่วมมือกนัในการวางแผน และมีการตกลง
เกียวกบัการปฏิบติังานกลุ่ม 

3.  ความตงัใจทีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม 

4.  มีการช่วยเหลือสมาชิกทีปฏิบติัการรําไม่ไดภ้ายใน
กลุ่ม 

ปฏิบติั 

สมาํเสมอ 

(ทุกครัง) 

ปฏิบติั 
บางครัง 

(2-3 ครัง) 

ไม่เคย 
ปฏิบติั 

 
เกณฑ์พจิารณา     1.  ช่วงคะแนน    6 - 8  คะแนน       พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัดีมาก 

   2.  ช่วงคะแนน    3 - 5    คะแนน     พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัพอใช ้

   3.  ช่วงคะแนน    0 - 2    คะแนน      พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชือ............................................................ผูจ้ดัทาํแผนการเรียนการสอน 

                     (นางสาวพชันีพงศ ์   คล่องนาวา) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

      แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียน 

                                                                                                                       
   
คําชีแจง โปรดอ่านขอ้ความขา้งล่างแต่ละขอ้อยา่งละเอียด   แลว้พิจารณาวา่พฤติกรรมใน 

 การปฏิบติังานของนกัเรียนเป็นอยา่งไร ใหใ้ส่เครืองหมาย    ลงในช่องทีตรง 

 กบัการปฏิบติัจริงของนกัเรียน 

 

ข้อ พฤติกรรมทปีฏิบัติภายในกลุ่ม ปฏิบัติ 
สมําเสมอ 

ปฏิบัติ 
บางครัง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติ 

รวม 

1 

 

นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม 

    

2 

 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มมีการวางแผน และ 

มีการทาํขอ้ตกลงเกียวกบัการทาํงานและ 

การปฏิบติักนัภายในกลุ่ม 

    

 

3 

 

 

มีความตงัใจในการมอบหมายงานจากผูส้อน     

 

4 
 

มีการช่วยเหลือสมาชิกทีปฏิบติัการรําไม่ได้
ภายในกลุ่ม 

 

    

 

รวมคะแนน  

 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 -   ปฏิบติัสมาํเสมอ  (ทุกครังทีสังเกต)  ค่าคะแนน 2 

 -   ปฏิบติับางครัง     ( 2-3   ครัง)  ค่าคะแนน 1 

 -   ไม่เคยปฏิบติั     ค่าคะแนน 0 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี 5 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ  (นาฏศิลป์)    ชันประถมศึกษาปีท ี 5  
หน่วยการเรียนรู้ท ี 5         เรือง ....  รําวงพาเพลนิ 
ตรงตามมาตรฐานช่วงชันท ี 2  ศ. 3.1,  ศ. 3.2   เวลา    6   ชัวโมง 
............................................................................................................................................................. 
 

1.  สาระสําคัญ 
 รําวงมาตรฐานพฒันารูปแบบและวิธีการเล่นมาจาก รําโทน ซึงนิยมเล่นกนัมากในช่วง
สงครามโลกครังที 2  ต่อมาสมยัรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลยส์งคราม มอบให้กรมศิลปากรแต่งเพลง
และประดิษฐ์ท่ารําทีเป็นแบบแผนตามหลักนาฏศิลป์ไทย จึงถูกเรียกว่าเพลง  รําวงมาตรฐาน        
การแต่งกายในการแสดงรําวงมาตรฐานมี 3 ลกัษณะ  คือ  แบบพืนเมือง  แบบสากลนิยมและแบบ
ไทยพระราชนิยม รําคู่ระหวา่งชาย – หญิง  ครังละหลาย ๆ คู่ 
 

2.  ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 นกัเรียนสามารถรําเพลงชาวไทยและเพลงรํามาซิมารําไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 รําวงมาตรฐานเป็นการแสดงทีเกิดขึนตงัแต่สมยัสงครามโลกครังที 2 ซึงแต่เดิมมีเพียง  
4  เพลง  ต่อมาท่านผูห้ญิงละเอียด  พิบูลยส์งคราม ไดป้ระดิษฐ์ท่ารําเพิมขึนอีก 6 เพลง รวมทงัหมด 
10 เพลง ซึงแต่ละเพลงนนัมีความหมายเกียวกบัการใหก้าํลงัใจต่อชาติและผูก้อบกูช้าติ   
 

4.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขนันํา 
 ครูใหน้กัเรียนเขา้กลุ่ม 5-6 คนทีไดเ้ลือกเอาไวแ้ลว้ จากนนัครูใหน้กัเรียนทบทวน   
ความรู้เดิมจากสัปดาห์ทีผา่นมา จากนนัครูชีแจงกิจกรรมการเรียนรู้ของสัปดาห์นี 
 

 ขนักจิกรรม  (ชัวโมงที 1) 
 1.   เมือนกัเรียนสามารถยาํเทา้และเอียงศีรษะตามเพลง ชาวไทยไดแ้ลว้ ผูส้อนจะเริมฝึก
การใช้ท่าทางส่วนมือในเพลงชาวไทย ให้กบันักเรียน และเมือปฏิบติัได้แล้วให้นักเรียนฝึกทุก
ขนัตอนทีครูไดส้อนไปแลว้พร้อมกบับทเพลงชาวไทย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ขนักจิกรรม  (ชัวโมงที 2) 
 กิจกรรมสร้างสรรคจิ์นตนาการเป็นขนัตอนทีสมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกนัฝึกการเคาะ
จงัหวะจากแผนภูมิเพลงรําวงมาตรฐานเพลง  รํามาซิมารํา และฝึกการยาํเทา้การกา้วเทา้พร้อมกบัฝึก
การเอียงศีรษะตามจงัหวะเพลง 
 

 ขนักจิกรรม  (ชัวโมงที 3) 
 เมือนกัเรียนสามารถยาํเทา้และเอียงศีรษะตามเพลง รํามาซิมารําไดแ้ลว้ ผูส้อนจะเริมฝึก
การใช้ท่าทางส่วนมือในเพลงรํามาซิมารํา ให้กบันักเรียน และเมือปฏิบติัได้แล้วให้นักเรียนฝึก     
ทุกขนัตอนทีครูไดส้อนไปแลว้พร้อมกบับทเพลง 
 

 ขนักจิกรรม  (ชัวโมงที 4) 
 . เมือนักเรียนฝึกปฏิบติัจนเกิดความชํานาญให้นักเรียนฝึกปฏิบติัภายในกลุ่มของ
ตวัเอง และใหเ้พือนทีปฏิบติัไดค้ล่องแคล่วฝึกฝนเพือนทียงัปฏิบติัไม่ไดจ้นเพือนเกิดความชาํนาญ  
 . ใหน้กัเรียนทุกคนฝึกปฏิบติัพร้อมกบับทเพลงรําวงมาตรฐานทงั 2 เพลง 
 

 ขนักจิกรรม  (ชัวโมงที 5) 
 ให้แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมารําวงมาตรฐานหน้าชันเรียนกลุ่มละ 2 คน เพือความ
เพลิดเพลินในการเรียน ทาํเช่นนีเรือยไปจนสมาชิกในกลุ่มทุกคนไดอ้อกมาปฏิบติัหนา้ชนัเรียน 
 

 ขนักจิกรรม  (ชัวโมงที 6) 
 ทบทวนการรําวงมาตรฐานทีครูไดส้อนไปแลว้ ทงั 2 เพลง โดยใหน้กัเรียนทุกคนปฏิบติั
หนา้ชนัเรียนจนเกิดความคล่องแคล่วและสามารถฝึกฝนใหเ้กิดความชาํนาญต่อไปได ้
 

 ขนัอภิปราย 
 ใหน้กัเรียนร่วมแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรม 
 

 ขันสรุป  
 ใหน้กัเรียนสรุปผลทีไดรั้บจากการปฏิบติักิจกรรม โดยครูจะสรุปเพิมเติมโดยเชือมโยง 

ความคิดจากผลการสรุปของนกัเรียน โดยเนน้ให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของเพลงรําวงมาตรฐาน
และร่วมกนับอกประโยชน์ทีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ขนัประเมินผลการปฏิบัติ 
 ครูประเมินผลว่ากลุ่มใดสามารถรําเพลงชาวไทยและเพลงรํามาซิมารําได้ถูกต้อง       
มากทีสุดจากนนัใหผู้แ้สดงทุกกลุ่มปรบมือและแสดงความยนิดี 
 

5.   สือและแหล่งการเรียนรู้ 

 1.   แผนภูมิเพลงรําวงมาตรฐาน 
 2.  เครืองวดิีทศัน์ 
 3.   หอ้งนาฏศิลป์ 
 

6.  กระบวนการวดัผลประเมินผล 

             1.   สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

             2.  สังเกตจากการตอบคาํถาม 

           3.  ประเมินจากการปฏิบติั 

            4.  ประเมินจากการทาํใบงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เกณฑ์การประเมิน   ผูส้อนพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 

1.   เรือง... รําวงพาเพลนิและการทาํกจิกรรมต่าง ๆ 
 

 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1.   นกัเรียนสามารถรําวง  
มาตรฐานเพลงชาวไทย
และเพลงรํามาซิมารํา 
ไดถู้กตอ้งและแม่นยาํ 
มากทีสุด   

สามารถรําเพลง
ชาวไทยและ
เพลงรํามาซิ 

มารํา ไดด้ว้ย
ตนเองอยา่ง
สมาํเสมอและ
สามารถแนะนาํ
ใหผู้อื้นปฏิบติั
ตามได้

สามารถรํา
เพลงชาวไทย
และเพลงรํามา
ซิมารํา ไดด้ว้ย
ตนเอง และผดิ
ได ้1-2 จุด 

สามารถรํา
เพลงชาว
ไทยและ
เพลงรํามา
ซิมารํา 
ไดด้ว้ย
ตนเอง และ
ผดิได ้ 
3-4 จุด 

สามารถรําเพลง
ชาวไทยและ
เพลงรํามาซิมารํา
ไดด้ว้ยตนเอง 
แต่ผดิมากวา่  
4 จุด และตอ้งมี
ผูอื้นคอยแนะนาํ 

เกณฑ์พจิารณา   1.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนตาํกวา่    ร้อยละ     50               ปรับปรุง 

   2.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนระหวา่ง  ร้อยละ    50 – 69       พอใช ้

   3.  ผูเ้รียนไดค้ะแนนระหวา่ง  ร้อยละ    70 – 89         ดี 

   4.  ผูเ้รียนไดค้ะแนน               ร้อยละ    90 ขึนไป      ดีมาก 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2.   ประเมินพฤติกรรมในการทาํงานกลุ่ม (โดยครู โดยตัวแทนกลุ่มของนักเรียน) 
 

เกณฑ์การประเมนิ ระดับคะแนน 
2 1 0 

พฤติกรรมในการทาํงานกลุ่ม 

1.  นกัเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 

2.  นกัเรียนร่วมมือกนัในการวางแผน และมีการตก 

      ลงเกียวกบัการปฏิบติังานกลุ่ม 

3.  ความตงัใจทีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม 

4.  มีการช่วยเหลือสมาชิกทีปฏิบติัการรําไม่ได ้

     ภายในกลุ่ม 

ปฏิบติั 

สมาํเสมอ 

(ทุกครัง) 

ปฏิบติั 

บางครัง 

(2-3 ครัง) 

ไม่เคย 
ปฏิบติั 

 
เกณฑ์พจิารณา     1.  ช่วงคะแนน    6 - 8  คะแนน      พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัดีมาก 

   2.  ช่วงคะแนน    3 - 5    คะแนน     พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัพอใช ้

   3.  ช่วงคะแนน    0 - 2    คะแนน     พฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

ลงชือ............................................................ผูจ้ดัทาํแผนการเรียนการสอน 

                     (นางสาวพชันีพงศ ์   คล่องนาวา) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

      แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียน 

                                                                                                               
   
คําชีแจง โปรดอ่านขอ้ความขา้งล่างแต่ละขอ้อยา่งละเอียด   แลว้พิจารณาวา่พฤติกรรมใน 

 การปฏิบติังานของนกัเรียนเป็นอยา่งไร ใหใ้ส่เครืองหมาย    ลงในช่องทีตรงกบั 

 การปฏิบติัจริงของนกัเรียน 
 

ข้อ พฤติกรรมทปีฏิบัติภายในกลุ่ม ปฏิบัติ 
สมําเสมอ 

ปฏิบัติ 
บางครัง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติ 

รวม 

1 

 

นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม 

    

2 

 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มมีการวางแผน และ 

มีการทาํขอ้ตกลงเกียวกบัการทาํงานและ 

การปฏิบติักนัภายในกลุ่ม 

    

 

3 

 

 

มีความตงัใจในการมอบหมายงานจากผูส้อน     

 

4 
 

มีการช่วยเหลือสมาชิกทีปฏิบติัการรําไม่ได้
ภายในกลุ่ม 

 

    

 

รวมคะแนน  

 

 

      เกณฑก์ารประเมิน 

 

 -   ปฏิบติัสมาํเสมอ  (ทุกครังทีสังเกต)  ค่าคะแนน 2 

 -   ปฏิบติับางครัง     (2-3 ครัง)   ค่าคะแนน 1 

 -   ไม่เคยปฏิบติั     ค่าคะแนน 0 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ใบความรู้ 
เรือง  รําวงมาตรฐาน 

 

ประวตัิรําวงมาตรฐาน 
 รําวงมาตรฐาน  เป็นศิลปะเนืองมาจากการรําโทน ซึงเป็นการเล่นพืนเมืองของชาวไทย
ทีนิยมเล่นกันเฉพาะทอ้งถินของบางจงัหวดัเท่านัน  สําหรับเครืองดนตรีทีเป็นจงัหวะประกอบ    
การรํานนัก็มีฉิง  กรับ  โทน  โดยทีการรําใชจ้งัหวะโทนเป็นหลกัสาํคญั จึงนิยมเรียกการรําวงแบบนี
วา่  รําโทน 

 ต่อมาราว พ.ศ. 2483   มีผูน้าํรําโทนนีไปเล่นในทีต่าง ๆ  ทาํให้มีผูนิ้ยมอยา่งแพร่หลาย
ในระหว่างทีการรําโทนเป็นทีนิยมอยู่นี  ก็มีผูคิ้ดแต่งบทร้องและทาํนองขึนใหม่หลายบท เช่น   
หล่อจริงนะดารา ตามองตา ใกลเ้ขา้ไปอีกนิด  เป็นตน้ 

 ในระหวา่งสงครามโลกครังที 2 (พ.ศ. 2484-2488)   ประชาชนในจงัหวดพระนครและ
จงัหวดัธนบุรี พากนันิยมเล่นรําโทนเพือช่วยกนัเชิดชูศิลปะการเล่นพืนเมืองให้เป็นแบบนาฎศิลป์
ไทยกรมศิลปากรไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามให้พิจารณาปรับปรุงการเล่น
รําโทนเสียใหม่  ดงันนั ใน พ.ศ. 2487  กรมศิลปากรจึงสร้างบทร้องขึนใหม่ 4 บท คือ งามแสงเดือน  
ชาวไทย  รํามาซิมารํา  คืนเดือนหงาย  โดยปรับปรุงใหม่ทงัทาํนองเพลงและเครืองดนตรีพร้อมทงั
แต่งท่ารําใหถู้กตอ้งงดงามตามแบบฉบบันาฏศิลป์ไทยอีกดว้ย  โดย นาํท่า  สอดสร้อยมาลามาใชก้บั
เพลงงามแสงเดือน ท่า ชักแป้งผดัหน้า มาใช้กับเพลงไทย ท่ารําส่ายมาใช้กับเพลงรํามาซิมารํา       
ท่า สอดสร้อยมาลาแปลง มาใชก้บัเพลงคืนเดือนหงาย  และในการปรับปรุงครังนีไดเ้ปลียนชือจาก
การรําโทน  มาเป็น รําวง เพราะผูเ้ล่นจะรําเคลือนทีเวยีนไปเป็นวง 

 ต่อมาท่านผูห้ญิงละเอียด  พิบูลสงครามไดแ้ต่งบทร้องใหม่เพิมขึนอีก 6  เพลง  คือ    
ดวงจนัทร์ วนัเพ็ญ หญิงไทยใจงาม  ดวงจนัทร์ขวญัฟ้า  บูชานักรบ  ดอกไม้ของชาติ  ยอดชาย        
ใจหาญ  กรมศิลปากรประสงคจ์ะรักษาศิลปะการรําวงตามแบบทีปรับปรุงขึนใหม่ให้เป็นแบบฉบบั
ทีมีมาตรฐานจึงกาํหนดท่ารําของเพลงต่าง ๆ ในชุดรําวงมาตรฐานนี ซึงมีอยู ่10  เพลง รวม  14 ท่ารํา  
ใชเ้ป็นท่าประจาํอยูแ่ลว้ 
 

รําวงมาตรฐาน 
 รําวงมาตรฐาน  เป็นการรําวงทีกาํหนดแบบแผนท่ารําไวเ้ป็นมาตรฐาน โดยนาํท่ารํา
แม่บทของนาฏศิลป์ไทยทีเป็นแบบมาตรฐานมาสอดแทรกไว ้และกาํหนดไวเ้ป็นแบบฉบบัและ   
แม่ท่า  แต่ท่ารําเหล่านีก็เพียงแต่กําหนดไวเ้ป็นมาตรฐานเท่านัน  ผูส้ันทัดทางนาฏศิลป์อาจ
เปลียนแปลง  ยกัยา้ยเปลียนท่าไปไดสุ้ดแต่จะเห็นงาม ส่วนผูที้รักสนุกและใคร่จะร่วมเล่นร่วมรํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ดว้ย  แต่มิไดถ้นดันาฏศิลป์ก็อาจเขา้ร่วมรําเล่นเพือความบนัเทิงได ้ โดยเพียงรักษาจงัหวะเทา้และ
อาการเคลือนไหวอวยัวะของตนให้เข้ากับจังหวะเพลงดนตรีและบทร้องตามจังหวะทาํนอง           
แต่ละบท สําหรับเนือเพลงใช้ถ้อยคาํทีสุภาพ  ทาํนองเพลงง่ายสะดวกแก่การร้องมุ่งให้เห็น
วฒันธรรมของชาติเป็นส่วนใหญ่บางเพลงมีเนือร้องยกย่องความสามารถของนักรบไทย เช่น     
เพลงบูชานกัรบ  เพลงยอดชายใจหาญหรือบางเพลงให้เห็นลกัษณะของหญิงไทยทีมีความชาํนาญ
และความสามารถ ตวัอยา่งเช่น  
 เพลงหญงิไทยใจงาม 
 การแต่งกาย  แต่เดิมแต่งแบบพืนบา้น  คือ  ชาย  นุ่งโจมกระเบนผา้พืนสวมเสือคอกลม
แขนพอดีศอก  ผา้ขาวมา้คาดเอว หญิง นุ่งผา้ซินมีเชิงกรอมเทา้  สวมเสือแขนกระบอก ห่มสไบเฉียง  
หรือ ชาย นุ่งโจงกระเบนผา้ม่วง  สวมเสือราชปะแตน  ใส่ถุงน่องขาว สวมรองเทา้หนังสีดาํ       
หญิง แต่งชุดไทยเรือนตน้ ต่อมา ชาย นิยมแต่งกายแบบสากล คือ แต่งชุดสากลนิยม หรือแต่งสากล
ครึงท่อนไม่ใส่เสือนอก  จะเป็นเชิตแขนสันหรือยาวก็ได ้ ผกูเนกไทหรือไม่ผกูแลว้แต่จะนดัแนะให้
เหมือนกนั หญิง แต่งกายแบบไทยสากลนิยม 
 

 วธีิเล่น 
 . เล่นแบบระบาํหมู่  หญิงชายหลายคู่ 

 . การแสดงแต่ละครังไม่ควรน้อยกว่า 5 คู่  จะแสดงมากกว่านี ให้พิจารณาแลว้แต่
สถานที 

 . มีความพร้อมเพรียงกันในเวลาแสดง  ระยะระหว่างคู่ไม่ให้ห่างหรือชิดเกินไป 
ระวงัอยา่ใหว้งเบียวหรือวงขาด 

 . ก่อนเริมรํา  หญิงชายทาํความเคารพกนั  ชายโคง้ใหห้ญิงซึงพนมมือไหวด้ว้ยท่าทาง
สุภาพ 

 . ก่อนรําแต่ละเพลง  ดนตรีนาํ  1  วรรค  เพือใหผู้รํ้าตงัตน้จงัหวะไดพ้ร้อมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ใบความรู้ 
เรือง  รําวงมาตรฐาน 

 
อธิบายท่ารํา 

 

 การรําวงมาตรฐานผูรํ้า จะรําเป็นคู่ชายหญิง และตงัแถวเป็นรูปวงกลม (ตามรูปทีแสดง)  
โดยผูห้ญิงจะอยู่ทางด้านซ้ายผูรํ้าทงัหมดหันหน้าไปในทางเดียวกันตามทางทีทวนเข็มนาฬิกา        
แต่ละคู่จะยนืเวน้ระยะห่างกนั  จดัระยะวงใหส้วยงามกบัจาํนวนผูรํ้า 

                   
เพลงชาวไทย 

 

คําร้อง  จมืนมานิตยน์เรศ (นายเฉลิม  เศวตนนัท)์ หวัหนา้กองการสังคีต กรมศิลปากร 

  (ประพนัธ์ในนามกรมศิลปากร) 
ทาํนอง  อาจารยม์นตรี  ตราโมท 
 

   ชาวไทยเจา้เอ๋ย   ขออยา่ละเลยในการทาํหนา้ที 

  การทีเราไดเ้ล่นสนุก   เปลืองทุกขส์บายอยา่งนี 

  เพราะชาติเราไดเ้สรี   มีเอกราชสมบูรณ์ 

  เราจึงควรช่วยชูชาติ    ใหเ้ก่งกาจเจิดจาํรูญ 

  เพือความสุขเพิมพนู   ของชาวไทยเราเอย 
 

 ความหมาย หนา้ทีทีชาวไทยพึงมีต่อประเทศชาตินนัเป็นสิงทีทุกคนควรกระทาํ อยา่ได้
ละเลยไปเสีย ในการทีเราไดม้าเล่นรําวงกนัอยา่งสนุกสนาน ปราศจากทุกขโ์ศกทงัปวงนีก็เพราะวา่
ประเทศไทยเรามีเอกราช ประชาชนมีเสรีในการจะคิดจะทาํสิงใด ๆ ดงันนั เราจึงควรช่วยกนัเชิดชู
ชาติไทยใหเ้จริญรุ่งเรืองต่อไป เพือความสุขยงิ ๆ ขึนของไทย เราตลอดไป 

 

ชือท่ารํา ชกัแป้งผดัหนา้   (กาญจนา  อินทรสุนานนท ์ 2542) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

เพลงรําซิมารํา 
 

คําร้อง  จมืนมานิตยน์เรศ (นายเฉลิม  เศวตนนัท)์  
หวัหนา้กองการสังคีตกรมศิลปากร (ประพนัธ์ในนามกรมศิลปากร) 
ทาํนอง  อาจารยม์นตรี  ตราโมท 
 

   รํามาซิมารํา   เริงระบาํกนัใหส้นุก 

  ยามงานเราทาํงานจริง ๆ  ไม่ละไม่ทิงจะเกิดเขญ็ขลุก 

  ถึงยามวา่งเราจึงรําเล่น  ตามเชิงเช่นเพือใหส้ร่างทุกข ์

  ตามเยยีงอยา่งตามยคุ  เล่นสนุกอยา่งวฒันธรรม 

  เล่นอะไรใหมี้ระเบียบ  ใหง้ามใหเ้รียบจึงจะคมขาํ 
  มาซิมาเจา้เอ๋ยมาฟ้อนรํา  มาเล่นระบาํของไทยเราเอย 
 

 ความหมาย ขอพวกเรามาเล่นรําวงกนัให้สนุกสนานเถิดในยามว่างเช่นนีจะได้คลาย
ทุกข ์ถึงเวลางานเราก็จะทาํงานกนัจริง ๆ เพือจะไดไ้ม่ลาํบาก และการรําก็จะรําอยา่งมีระเบียบแบบ
แผนตามวฒันธรรมไทยของเราแลว้จะดูงดงามยงิ 
 

ชือท่ารํา รําส่าย   (กาญจนา  อินทรสุนานนท ์ 2542) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

     ใบกจิรรมท ี 2        
 

ชือ………………………………………….………………….………ชนั…………..เลขที............. 
 
คําชีแจง    ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนีตามความเขา้ใจของนกัเรียน 

1.  ใหน้กัเรียนบอกประวติัความเป็นมาของรําวงมาตรฐาน ตามความเขา้ใจ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.  ใหน้กัเรียนบอกความสาํคญัและวธีิการเล่นรําวงมาตรฐาน ตามความเขา้ใจ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

   
ใบกจิกรรมท ี 3     

 
 

ชือ…………………………………………........................…………ชนั…………..เลขที.............. 
 

คําชีแจง  ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนีตามความเขา้ใจของนกัเรียน 

 

.  นกัเรียนคิดวา่ ความหมายของเพลง   ชาวไทย  นนัมีความหมายวา่อะไร 

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

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

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

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

 

.  นกัเรียนคิดวา่  เพลงชาวไทยและเพลงรํามาซิมารํา ใชท้่ารําใดบา้งประกอบการรํา 
 1…………………………………………………………………………………… 

 2…………………………………………………………………………………… 

 

.  นกัเรียนคิดวา่ เครืองดนตรีชนิดใดบา้งทีใชบ้รรเลงประกอบการแสดงรําวงมาตรฐาน 

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

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

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

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

 

.  นกัเรียนคิดวา่ เครืองแต่งกายการรําวงมาตรฐานแบ่งเป็น  3  ประเภท  มีอะไรบา้ง 

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

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

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

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

                                                     
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

ใบกจิกรรมกลุ่ม 
                                         

 

ชือ…………………………..……………………………………..ชนั...................เลขที.............  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชีแจง  ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัเพลงรําวง เธอรําช่างน่าดู แลว้ตอบคาํถามต่อไปนี 

  (ช)  เธอรําช่างน่าดู   ถา้แมรํ้าคู่จะเป็นบุญตา 
  (ญ)  อยา่มาทาํอยา่มาทาํพดูจา  ประเดียวจะวา่ใหไ้ดอ้า้ย 

  (ช)  หวานคารมคาํคมแง่งอน  (ญ)   รู้วา่งอนมาวอนทาํไม 

  (ช)  รับรักฉนัหน่อยไดไ้หม  (ญ)   อุย๊ ! ไม่ไดห้วานใจเธอมี 

1.     ใหน้กัเรียนกาํหนดท่ารําทีจะใชป้ระกอบเพลงรําวงแต่ละเพลง 

2.     ใหน้กัเรียนทดลองปฏิบติัตามเพลงและท่ารําทีกาํหนดไว ้แลว้นาํเสนอใหเ้พือน ๆ ช่วยกนั 

        อภิปรายเพือแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

3.     นกัเรียนแกไ้ขขอ้บกพร่อง แลว้ฝึกปฏิบติัซาํจนสามารถปฏิบติัไดดี้ มีความเชือมนัและภูมิใจใน   
        ผลงาน 
 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทกึตามหัวข้อต่อไปนี 
1. ในกลุ่มของนกัเรียนใชท้่ารําใดประกอบการรําวงบา้ง 

  เพลงเธอรําช่างน่าดู ใชท้่า 
………………………………………………………………………………….……………… 

2.    นกัเรียนสามารถปฏิบติัไดต้ามทีกาํหนดไวต้งัแต่ตน้หรือไม่ 
   ได ้     ไม่ได ้

3.    เพือน ๆ ติชมการปฏิบติัของนกัเรียนอยา่งไร 

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

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

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

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

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

4.   นกัเรียนมีวธีิแกไ้ขขอ้บกพร่องอยา่งไร 

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

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

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

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

5.   นอกจากเพลงรําวงทีนกัเรียนไดป้ฏิบติัมาแลว้ นกัเรียนรู้จกัเพลงรําวงอะไรอีกบา้ง 

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

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

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

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

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ใบกจิกรรมท ี1 
เรือง   รําวงมาตรฐาน 

 

ชือ................................................................................................ชัน.....................เลขที.................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงงามแสงเดือน 

 

ท่ารํา................................. 

เพลงชาวไทย 

 

ท่ารํา...................................

เพลง รํามาซิมารํา 

 

ท่ารํา...............................

เพลงคืนเดือนหงาย 

 

ท่ารํา.................................. 

เพลงดวงจนัทร์วนัเพญ็  

 

ท่ารํา....................................
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ใบความรู้ 
เรือง  รําวงมาตรฐาน 

 

ประวตัิรําวงมาตรฐาน 
 รําวงมาตรฐาน  เป็นศิลปะเนืองมาจากการรําโทน ซึงเป็นการเล่นพืนเมืองของชาวไทย
ทีนิยมเล่นกันเฉพาะทอ้งถินของบางจงัหวดัเท่านัน  สําหรับเครืองดนตรีทีเป็นจงัหวะประกอบ   
การรํานนัก็มีฉิง  กรับ  โทน  โดยทีการรําใชจ้งัหวะโทนเป็นหลกัสาํคญั จึงนิยมเรียกการรําวงแบบนี
วา่  รําโทน 

 ต่อมาราว พ.ศ. 2483 มีผูน้าํรําโทนนีไปเล่นในทีต่าง ๆ  ทาํให้มีผูนิ้ยมอยา่งแพร่หลายใน
ระหวา่งทีการรําโทนเป็นทีนิยมอยูนี่  ก็มีผูคิ้ดแต่งบทร้องและทาํนองขึนใหม่หลายบท เช่น หล่อจริง
นะดารา ตามองตา ใกลเ้ขา้ไปอีกนิด  เป็นตน้ 

 ในระหวา่งสงครามโลกครังที 2 (พ.ศ. 2484-2488)    ประชาชนในจงัหวดพระนครและ
จงัหวดัธนบุรี พากนันิยมเล่นรําโทนเพือช่วยกนัเชิดชูศิลปะการเล่นพืนเมืองให้เป็นแบบนาฎศิลป์
ไทยกรมศิลปากรไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามให้พิจารณาปรับปรุงการเล่น
รําโทนเสียใหม่  ดงันนั ใน พ.ศ. 2487  กรมศิลปากรจึงสร้างบทร้องขึนใหม่ 4 บท คือ งามแสงเดือน  
ชาวไทย  รํามาซิมารํา  คืนเดือนหงาย  โดยปรับปรุงใหม่ทงัทาํนองเพลงและเครืองดนตรีพร้อมทงั
แต่งท่ารําใหถู้กตอ้งงดงามตามแบบฉบบันาฏศิลป์ไทยอีกดว้ย  โดย นาํท่า  สอดสร้อยมาลามาใชก้บั
เพลงงามแสงเดือน ท่า ชักแป้งผดัหน้า มาใช้กับเพลงไทย ท่ารําส่ายมาใช้กับเพลงรํามาซิมารํา       
ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง มาใชก้บัเพลงคืนเดือนหงาย  และในการปรับปรุงครังนีไดเ้ปลียนชือจาก
การรําโทน  มาเป็น รําวง เพราะผูเ้ล่นจะรําเคลือนทีเวยีนไปเป็นวง 

 ต่อมาท่านผูห้ญิงละเอียด  พิบูลสงครามไดแ้ต่งบทร้องใหม่เพิมขึนอีก 6  เพลง  คือ     
ดวงจนัทร์ วนัเพ็ญ หญิงไทยใจงาม  ดวงจนัทร์ขวญัฟ้า  บูชานักรบ  ดอกไม้ของชาติ  ยอดชาย         
ใจหาญ  กรมศิลปากรประสงคจ์ะรักษาศิลปะการรําวงตามแบบทีปรับปรุงขึนใหม่ให้เป็นแบบฉบบั
ทีมีมาตรฐานจึงกาํหนดท่ารําของเพลงต่าง ๆ ในชุดรําวงมาตรฐานนี ซึงมีอยู ่10  เพลง รวม 14  ท่ารํา  
ใชเ้ป็นท่าประจาํอยูแ่ลว้ 
 

รําวงมาตรฐาน 
 รําวงมาตรฐาน  เป็นการรําวงทีกาํหนดแบบแผนท่ารําไวเ้ป็นมาตรฐาน โดยนาํท่ารํา
แม่บทของนาฏศิลป์ไทยทีเป็นแบบมาตรฐานมาสอดแทรกไว ้และกาํหนดไวเ้ป็นแบบฉบบัและ   
แม่ท่า  แต่ท่ารําเหล่านีก็เพียงแต่กําหนดไวเ้ป็นมาตรฐานเท่านัน  ผูส้ันทัดทางนาฏศิลป์อาจ
เปลียนแปลง  ยกัยา้ยเปลียนท่าไปไดสุ้ดแต่จะเห็นงาม ส่วนผูที้รักสนุกและใคร่จะร่วมเล่นร่วมรํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ดว้ย  แต่มิไดถ้นดันาฏศิลป์ก็อาจเขา้ร่วมรําเล่นเพือความบนัเทิงได ้ โดยเพียงรักษาจงัหวะเทา้และ
อาการเคลือนไหวอวยัวะของตนให้เข้ากับจังหวะเพลงดนตรีและบทร้องตามจังหวะทาํนอง          
แต่ละบท สําหรับเนือเพลงใช้ถ้อยคาํทีสุภาพ  ทาํนองเพลงง่ายสะดวกแก่การร้องมุ่งให้เห็น
วฒันธรรมของชาติเป็นส่วนใหญ่บางเพลงมีเนือร้องยกย่องความสามารถของนักรบไทย เช่น    
เพลงบูชานกัรบ  เพลงยอดชายใจหาญหรือบางเพลงให้เห็นลกัษณะของหญิงไทยทีมีความชาํนาญ
และความสามารถ ตวัอยา่งเช่น  
 

 เพลงหญงิไทยใจงาม 
 การแต่งกาย  แต่เดิมแต่งแบบพืนบา้น  คือ  ชาย  นุ่งโจมกระเบนผา้พืนสวมเสือคอกลม
แขนพอดีศอก  ผา้ขาวมา้คาดเอว หญิง นุ่งผา้ซินมีเชิงกรอมเทา้  สวมเสือแขนกระบอก ห่มสไบเฉียง  
หรือชาย นุ่งโจงกระเบนผา้ม่วง  สวมเสือราชปะแตน  ใส่ถุงน่องขาว สวมรองเทา้หนังสีดาํ        
หญิงแต่งชุดไทยเรือนตน้ ต่อมา ชาย นิยมแต่งกายแบบสากล คือ แต่งชุดสากลนิยม หรือแต่งสากล
ครึงท่อนไม่ใส่เสือนอก จะเป็นเชิตแขนสันหรือยาวก็ได ้ ผกูเนกไทหรือไม่ผกูแลว้แต่จะนดัแนะให้
เหมือนกนั หญิง แต่งกายแบบไทยสากลนิยม 
 

 วธีิเล่น 
 . เล่นแบบระบาํหมู่  หญิงชายหลายคู่ 

 . การแสดงแต่ละครังไม่ควรน้อยกว่า 5 คู่  จะแสดงมากกว่านี ให้พิจารณาแลว้แต่
สถานที 

 . มีความพร้อมเพรียงกันในเวลาแสดง  ระยะระหว่างคู่ไม่ให้ห่างหรือชิดเกินไป 
ระวงัอยา่ใหว้งเบียวหรือวงขาด 

 . ก่อนเริมรํา  หญิงชายทาํความเคารพกนั  ชายโคง้ใหห้ญิงซึงพนมมือไหวด้ว้ยท่าทาง
สุภาพ 

 . ก่อนรําแต่ละเพลง  ดนตรีนาํ  1  วรรค  เพือใหผู้รํ้าตงัตน้จงัหวะไดพ้ร้อมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บันทกึผลหลงัการสอน 
 

.   ผลการสอน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

.   ปัญหา  /  อุปสรรค์ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.   ข้อเสนอแนะ  /  แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

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

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

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

ลงชือ ............................................ ผูส้อน 

(นางสาวพชันีพงศ ์   คล่องนาวา) 
วนัที .......... / ........................ / .............. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บันทกึผลหลงัการสอน 
 

.   ผลการสอน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

.   ปัญหา  /  อุปสรรค์ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.   ข้อเสนอแนะ  /  แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

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

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

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

ลงชือ ............................................ ผูส้อน 

(นางสาวพชันีพงศ ์   คล่องนาวา) 
วนัที .......... / ........................ / .............. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บันทกึผลหลงัการสอน 
 

.   ผลการสอน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

.   ปัญหา  /  อุปสรรค์ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.   ข้อเสนอแนะ  /  แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

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

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

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

ลงชือ ............................................ ผูส้อน 

(นางสาวพชันีพงศ ์   คล่องนาวา) 
วนัที .......... / ........................ / .............. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บันทกึผลหลงัการสอน 
 

.   ผลการสอน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

.   ปัญหา  /  อุปสรรค์ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.   ข้อเสนอแนะ  /  แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

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

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

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

ลงชือ ............................................ ผูส้อน 

(นางสาวพชันีพงศ ์   คล่องนาวา) 
วนัที .......... / ........................ / .............. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บันทกึผลหลงัการสอน 
 

.   ผลการสอน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

.   ปัญหา  /  อุปสรรค์ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.   ข้อเสนอแนะ  /  แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

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

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

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

ลงชือ ............................................ ผูส้อน 

(นางสาวพชันีพงศ ์   คล่องนาวา) 
วนัที .......... / ........................ / .............. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   จ 
หนังสือขออนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
รูปภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

                                ภาพถ่ายระหว่างให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

ภาพถ่ายระหว่างนักเรียนกาํลังรํา เพลงชาวไทย  
 
 

 
 

ภาพถ่ายระหว่างนักเรียนกาํลังรํา เพลงรํามาซิมารํา  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

ภาพถ่ายระหว่างให้นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 

 
 

ภาพถ่ายระหว่างการรําเป็นกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะต้องแบ่งมีคนเก่ง กลาง และอ่อน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

ภาพถ่ายระหว่างการแบ่งกลุ่มนักเรียนเพอืรําเพลง  ชาวไทย 
 

 
 

ภาพถ่ายระหว่างการแบ่งกลุ่มน◌ักเรียนเพอืรําเพลง รํามาซิมารํา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

ภาพถ่ายระหว่างนักเรียนกาํลังรําวงมาตรฐานร่วมกันทงัห้องเรียน 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
ประวตัิผู้วจัิย

ชือ  สกุล      นางสาวพชันีพงศ ์    คล่องนาวา
ทอียู่        หมู่    ตาํบลคูบวั  อาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี 
สถานทีทาํงาน     โรงเรียนเทศบาล   (เทศบาลสงเคราะห์) 
      ตาํบลหนา้เมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี 

ประวตัิการศึกษา  
 พ.ศ.    สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
      จากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จงัหวดัราชบุรี
 พ.ศ.    สาํเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบณัฑิต
      สาขาวชิานาฏศิลป์   เกียรตินิยมอนัดบั 
      มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
 พ.ศ.    สาํเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
      สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ
      มหาวทิยาลยัศิลปากร

ประวตัิการทาํงาน
 พ.ศ.    ครูผูช่้วย  โรงเรียนเทศบาล   (เทศบาลสงเคราะห์)
      ตาํบลหนา้เมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี    
 พ.ศ. -ปัจจุบนั ครู  รับเงินเดือนในอนัดบั  คศ.
      โรงเรียนเทศบาล   (เทศบาลสงเคราะห์)
      ตาํบลหนา้เมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



