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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลงได ดวยความอนุเคราะหใหคําปรึกษาแนะนําอยางดียิ่งจาก 
อาจารย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ที่ไดใหความอนุเคราะห เปนท้ังผูควบคุมวิทยานิพนธ เปนที่
ปรึกษาและเสียสละดูแล เอาใจใส ตั้งแตตนจนสําเร็จอยางทุกกวันนี้ อาจารย ดร.ปฤณัต นัจนฤตย 
และอาจารย ดร.มนตชัย พงศกรนฤวงษ  ตลอดท้ังใหกําลังใจจนสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารยทุกทานเปนอยางสูง 
 ขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ ที่กรุณาเปนประธานในการพิจารณา
วิทยานิพนธ และอาจารย ดร. ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําแนะนําในการแกไข
ขอบกพรอง ตลอดจนคณาจารยในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ และคณาจารยทุกทานท่ีไดให
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 ขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนวัดนวมกานนท นายสนอง สุภาสัย ครูวิชาการ นางสาว
วันเพ็ญ คุณพิริยะทวี นางสาวพจนา เขียนสะอาด ครูเชาวลีย บุนนาค นางสาวฉวีวรรณ ตาลสุก
ตลอดจนครูอาจารย และผูที่ไมไดกลาวนาม ณ ที่นี้ทุกทานท่ีกรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ทําวิทยานิพนธ 
 ขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา ทองนิล ผูชวยศาสตราจารย              
ดร.ปรณัฐ กิจรุงเรือง อาจารย ดร.พลวัต วุฒิประจักษ อาจารย ดร. สุดา เชิดเกียรติคุณ และดร.โชติมา 
หนูพริก ที่กรุณาตรวจเครื่องมือประกอบการวิจัย เพื่อใหเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีคุณภาพ 
 ขอบคุณบิดา มารดา ญาติพีน่อง พี่ๆและเพื่อนๆ หลักสูตรรุน 54 ในสาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศทุกทานที่ใหกําลังใจเสมอมา 

หากวิทยานิพนธฉบับนีก้อใหเกดิประโยชนและคุณคา ผูวิจัยขอมอบคุณความดีท้ังมวลแกผู
ที่เกี่ยวของทั้งหมดท่ีทําใหวิทยานิพนธนี้ประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปน เครื่ องมือสํา คัญที่ทํ าใหบุคคลมีการพัฒนาดานความรู  ความคิด                    

ความประพฤติ  ทัศนคติ  คานิยม  และคุณธรรม  ซึ่งสงผลตอการเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ               

และประสิทธิภาพ ในการพัฒนาประเทศ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร                        

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ความตอนหน่ึงวา “ความรู                
ที่จะศึกษามีอยูสามสวน คือความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความคิดอานตามเหตุผล                  

ความเปนจริง ซึ่งแตละคนควรรูใหครบ เพื่อสามารถนําไปใชประกอบกิจการงาน และแกปญหา            
ทั้งปวงไดอยางมีประสิทธิภาพ” ดังนั้นการศึกษาจึงเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความรูสามสวน             

นี้ได  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545  

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2545: 1-8) มีจุดมุงหมายในการสรางเด็กไทย                

ใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ซึ่งมุงเนนพัฒนาทั้งดานสติปญญา (Intelligence Quotuent : IQ) 

ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotuent : EQ) และดานคุณธรรม จริยธรรม (Moral Quotuent : 

MQ) เพื่อใหเด็กไทยอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกไดอยางมีคุณภาพและรู เทาทัน  

นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในมาตรา 4 ซึ่งไดพูดถึงความหมายของการศึกษา               
ไววา เปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู 
การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ                   

การสรางองคความรูอนัเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล
ไดเรียนรูตลอดชีวิต มาตรา 6 ไดกลาวไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย                       

ใหเปนมนุษยทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม                       

ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มาตรา 7 ไดกลาวไววาในกระบวนการ
เรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา
ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ               
การกีฬา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาไทย  และความรูอันเปนสากล  ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง                        
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มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มาตรา 22 ไดกลาวไววา                    
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 ไดกลาวถึงแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู จัดเนื้อหาสาระ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณ และประยุกตใชใหผูเรียน                

ไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติใหทําได ผสมผสานความรูอยางสมดุล ปลูกฝงคุณธรรม 

คานิยมที่ดีงาม จัดสภาพแวดลอมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และประสานความรวมมือเพื่อพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 93) จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545  สรุปไดวาการพัฒนา              
คนไทยใหเปนมนุษยทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขนั้น 

ควรมีการสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง รวมทั้งสงเสริม ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
ฝกใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู
และพัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด และควรจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมใหสอดคลอง            

กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน  

จากประเด็นท่ีกลาวมาสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดประกาศใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จัดทําข้ึนสําหรับสถานศึกษาไดนําไปใช                    
เปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็ก           

และเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะท่ีจําเปน      

ในการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและการแสวงหาความรู  เพื่อพัฒนาตนเอง                      

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้ยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาในการเปนเยาวชนของชาติสูโลก
ศตวรรษที่ 21 และมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพ รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห                
และความคิดสรางสรรค มีทักษะทางดานเทคโนโลยี สามารถทํางานอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคม
โลกไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 7) ซึ่งความสามารถในการคิดและทักษะใน
การคิดมีความสําคัญยิ่ง เพราะความสามารถและทักษะในการคิดมีความจําเปนสําหรับการเรียนรู
ตลอดชีวิต การดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะ              

ในยุคขอมูลขาวสารความรูที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ดังมีนักการศึกษากลาวถึง
แนวคิดสําคัญอยางหนึ่งในยุคศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and 

Innovation Skills)  ไดแก  1)  ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  2) การคิดเชิงวิพากษ                     
และการแกปญหา  และ3) การส่ือสารและการรวมมือทํางาน  ทักษะชีวิตและการทํางาน (Social and 
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Cross-Cultural Skills) ไดแก 1) ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว 2) ความคิดริเริ่ม     

และการช้ีนําตนเอง 3) ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 4) การเพ่ิมผลผลิตและความรู
รับผิด และ5) ความเปนผูนําและความรับผิดชอบ (Ken Kay, 2011: 34-35) ซึ่งทักษะดานการ
สรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and innovation) และทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม 

ตางกระบวนทัศน (Cross-cultural understanding) เปนทักษะที่สําคัญในยุคศตวรรษที่ 21 

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ทักษะดานนี้จุดเนนอยู
บนพื้นฐานแหงการสรางสรรค การคิดแบบมีวิจารณญาณ การส่ือสาร และการมีสวนรวม             

ในการทํางาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 1) ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creatively and 

Innovation) ประกอบดวย การคิดสรางสรรค (Think Creativity) โดยใชเทคนิคของการสรางสรรค
ทางความคิดท่ีเปดกวาง เชน การระดมสมอง สรางสรรคสิ่งแปลกใหมและเสริมสรางคุณคาทาง
ความคิดและสติปญญา มีความละเอียดรอบคอบตอการคิดวิเคราะหและประเมินแนวความคิด              

เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนางานในเชิงสรางสรรค  2) การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
สรางสรรค (Work Creativity with Others) โดยมุงพัฒนาเนนปฏิบัติและส่ือสารแนวคิดใหมๆไปสู
ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ เปดใจกวางและยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศนใหม ที่สงผลตอระบบ
การทํางาน เปนผูนําในการสรางสรรคงาน รวมท้ังมีความรูและเขาใจในสภาพการณซึ่งอาจเปน
ขอเท็จจริงหรือเปนขอจํากัด โดยพรอมท่ีจะยอมรับความคิดหรือสภาพการณใหมๆที่เกิดข้ึนนั้นได  
สามารถสรางวิกฤติใหเปนโอกาสสงผลตอการเรียนรู  และเขาใจถึงวิธีการสรางสรรคนวัตกรรมที่
ตองใชเวลาและสามารถนําเอาขอผิดพลาดมาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานไดอยางตอเนื่อง                

การนําเอานวัตกรรมมาสูการปฏิบัติ (Implement Innovations) โดยปฏิบัติเชิงสรางสรรคใหเกิด
คุณประโยชนตอการปรับใชและพัฒนาจากผลแหงนวัตกรรมท่ีนํามาใช (Bernie Trilling and 

Charles Fadel, 2009: 59) 

ความสําคัญดานการศึกษาเชิงสรางสรรค เนื่องจากสังคมปจจุบัน  เปนสังคมของการศึกษา
เชิงสรางสรรค (Creative Education) ที่ไดถูกกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติที่สําคัญ การสรางสรรค 
คือ การเรียนรูเพื่อจรรโลงความกาวหนา  ในอดีตการศึกษาเนนเรื่องเศรษฐกิจ ทําใหหลักสูตร
การศึกษาตองเปนหลักสูตรท่ีมีคุณคาเชิงการตลาด แตเมื่อเกิดการปฏิรูปการศึกษารูปแบบการศึกษา
เชิงสรางสรรคจึงเขามามีสวนในการจัดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการคิดและจินตนาการใหเกิดส่ิงท่ีดีมี
คุณคา สอดคลองกับแนวคิดการเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ตามหลักการ ดานบริบทของการเรียนรู 
ซึ่งปจจัยสิ่งแวดลอม อันไดแก วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการส่ังสอนลวนแลวแตมีผลกระทบตอ
การเรียนรูของผูเรียน (American Psychological Association, 1997) การสรางสรรค (Creativity) 

เปนกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการคิดและจินตนาการเปนกิจกรรมท่ีสรางข้ึน โดยมีจุดหมายไปสู
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ความสําเร็จกอใหเกิดส่ิงท่ีดีมีคุณคา การสรางสรรคมิไดจําเพาะเจาะจงวาตองเกี่ยวของกับศิลปะ
เพียงดานเดียว หากแตเปนพื้นฐานสําหรับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 

การเมือง ธุรกิจ และในทุกๆสาขาของการดํารงชวีิตประจําวัน ในการศึกษาเชิงสรางสรรค การละคร
มีสวนสําคัญที่จะทําใหผูเรียนทุกวัยไดพัฒนาการเรียนรู เขาใจสภาพความเปนจริงและปญหาใน
สังคม มีมุมมองท่ีแตกตางตอสภาพปญหา เปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ชวยพัฒนาคนให
สมบูรณ อีกทั้งยังเปนวิธีการเรียนรูที่เอื้อตอความสามารถหรือปญญาของมนุษยทั้ง 8 ดาน อันไดแก 
1) ตรรกะและคณิตศาสตร 2) ภาษา 3) ดนตรี 4) มิติสัมพันธ 5) การเคล่ือนไหว 6) การเขาใจผูอื่น    

7) การเขาใจตนเองและ 8) การเขาใจธรรมชาติ (Ken Robinson, 2002: 9) โรนัลด เอ เบอรทโท           

และเจมส ซี คอฟแมน (Ronald A. Beghrtto and James C. Kaufman, 2010: 11) ไดกลาวไววา
ความสามารถในการสรางสรรคสามารถแบงไดเปน 4 ระดับ ไดแก 1) ความสามารถในการ
สรางสรรคระดับการแปลความหมาย การตีความหมาย (mini-c) เชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

สามารถคิดวิธีใหมๆในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได 2) ความสามารถในการสรางสรรคระดับ
เปนประจําทุกวัน (little-c) เชน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ในการเรียนวิชาสังคมสามารถพัฒนา
จากโครงการแบบด้ังเ ดิมมาเปนการรวมกันระหวางเหตุการณสํา คัญในประวัติศาสตร                             
กับประวัติศาสตรที่รวบรวมท้ังหมดในประเทศ 3) ความสามารถในการสรางสรรคระดับเช่ียวชาญ 

(Pro-C) เชน  ความคิดท่ีพลิกแพลง  และเปนผูริ เริ่ม  โดยครูอารอน  แซม  (Aaron Sams)                  

และโจนาธาน เบิรกแมน (Jonathan Bergmann) และ4) ความสามารถในการสรางสรรคระดับ             

มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ (Big-C) เชน วิธีการสอนแบบใหมของมาเรีย มอนเตสเซอรี่ ( Maria 

Montessori) สําหรับการศึกษาสําหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มเรียนรู สําหรับความสามารถในการสรางสรรค
ทั้งสี่ระดับนี้นักเรียนสามารถท่ีจะพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นได 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  การจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค  และทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษที่ 21 นาฏศิลป
สรางสรรคสอดคลองกันในดานการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทักษะดานการสรางสรรค 
และนวัตกรรม และทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน สรางความรักความ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตน และรูจักศิลปวัฒนธรรมของตางชาติ ดังท่ี เคน โรบินสัน            

(Ken Robinson, 2002: 9) ผูนําดานความคิดสรางสรรคไดกลาววา “เราไมเติบโตเปนความคิด
สรางสรรค  แตเราเติบโตออกมาจากมันหรือเราไดศึกษาออกมาจากมัน” ผูวิจัยจึงไดพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนนาฏศิลปสรางสรรค ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการสรางสรรคงานนาฏศิลป            
ไดฝกปฏิบัตินาฏศิลปที่สรางสรรคโดยนํานาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมามาใหผูเรียนไดเรียนรู 
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และมีอิสระ ในการสรางสรรคงานนาฏศิลปตามจินตนาการของตนเองไดอยางอิสระ ชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค  ซึ่งการคิดนั้นเปนส่ิงสําคัญท่ีเราตองใหความสําคัญและปลูกฝงให
เกิดกับผูเรียน  เพราะทักษะการคิดโดยเฉพาะการคิดสรางสรรคเปนทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษที่ 21 

จึงควรพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนนาฏศิลปสรางสรรคในบริบทของทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิต ใหผูเรียนไดศึกษาในรูปแบบและวัฒนธรรมการทํางานใหมๆ โดยเฉพาะดานความเขาใจ
ตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน ตลอดจนใหเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมระหวาง
ชาติที่เปนพื้นฐานการศึกษาที่สําคัญในอนาคต 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษาไวรองรับ
การกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนของไทยอยางเต็มตัว  ในป  2558  ซึ่งจะทําใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญและเขาใจความเปน “อาเซียน” องคกรเกาแกและมีความสําคัญมากท่ีสุดสําหรับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  เพ่ือสรางและพัฒนาอาเซียนใหมีศักยภาพและกาวทันความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน                  

และประชาชนท่ัวไปในฐานะที่เปนพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียน จําเปนท่ีจะตองมีการเตรียม
ความพรอมในหลายๆ ดาน เพ่ือใหสามารถรองรับการแขงขันในดานตางๆ  ที่จะเกิดข้ึนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในฐานะท่ีไทยเปนประเทศสมาชิกผูกอตั้งอาเซียน รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญใน
การเตรียมความพรอมของประเทศ   เพื่อรวมผลักดันใหการสรางประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จ
ภายใน พ.ศ. 2558 เพ่ือผลประโยชนของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ตามที่ปรากฏในปฏิญญา
ชะอํา-หัวหิน วาดวยแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2553-2558 ซึ่งไทยมีขอผูกพัน
รวมกับสมาชิกอาเซียนที่จะสงเสริมใหประชาคมอาเซียนมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการ
รวมตัวของอาเซียน ย้ําความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาค อันจะทําใหประชาชนสามารถกาวสู
การเปนประชาคมอาเซียนได (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2554:      

16-21) 

การเตรียมความพรอมดานการศึกษากับอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยตองพรอม           

ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีความสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกได   
ดังนั้น การศึกษาเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรม ภาษา และภูมิศาสตร ประวัติศาสตรของประเทศ
สมาชิกในอาเซียน จึงเปนเรื่องสําคัญในการเตรียมความพรอมของเยาวชนไทย กรมอาเซียนไดให
ความสําคัญกับความตระหนักรู เพื่อใหเยาวชนไทยไดมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคม
อาเซียนสรางและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยใหมีความรู 4 ดาน ไดแก 1) เรียนรู
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาราชการของอาเซียนและภาษาสากลของโลก 2) เรียนรูภาษาวัฒนธรรม
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ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือประโยชนในการติดตอสื่อสารและการสรางความเขาใจระหวาง
เพื่อนบาน 3) ฝกใหมีทักษะท่ีดีในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร           

4) สรางความตระหนักรูและมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียนผานกิจกรรมและ
โครงการตางๆ  ความรวมมือของอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา 

“ความรวมมือเฉพาะดาน” คือ ความรวมมือดานอื่นๆ ที่มิใชดานการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพ่ือแกไขปญหาสังคมที่สงผลกระทบในระดับภูมิภาค  พัฒนาและเสริมสราง
สภาพชีวิตความเปนอยูของประชากรในภูมิภาคใหดีขึ้น  รวมถึงลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดจาก
การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียน สงเสริมและรักษาเอกลักษณ ประเพณีและวัฒนธรรม           

ที่แตกตางกันของแตละประเทศ ตลอดจนสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนในแตละ
ประเทศสมาชิก (สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ,            

2554: 72) สถานศึกษาจึงตองใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแก
เยาวชน โดยการใหความรูความเขาใจในการเปนประชาคมอาเซียน มีการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุม 

กลาวคือ เยาวชนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรมรวมกับเด็กและเยาวชนในประเทศ
สมาชิกอาเซียน มีการเปดโอกาสไดมีสวนรวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน มีความรวมมือกับ
องคกรระหวางประเทศ เพื่อใหเยาวชนไดมีโอกาสปรับบทบาทเขาสูเวทีสากลได  ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีการเรียนรูเกี่ยวกับสังคม และวัฒนธรรมดานศิลปวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงเอกลักษณ
ประจําชาติของแตประเทศ เพื่อใหมีความเขาใจ สรางความสัมพันธระหวางประเทศ  และอยูรวมกัน
อยางมีความสุข ประเทศสมาชิกในอาเซียน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการเรียนรู เกี่ยวกับสังคม            

และวัฒนธรรมของแตประเทศ เพื่อใหมีความเขาใจ เพื่อจะไดอยูรวมกันอยางมีความสุข  

พมาเปนประเทศหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนประเทศเพ่ือนบานมีพื้นท่ีติดตอ
กับทางทิศเหนือของประเทศไทย ประชากรชาวพมาไดอพยพเขามาประกอบอาชีพในประเทศไทย
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครมีประชากรชาวพมาอาศัยอยูประมาณ 176,500 คน 

คิดเปนรอยละ 36.42 ของประชากรจังหวัดสมุทรสาคร (สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, 

2553: 28) การจัดการศึกษาเพ่ือเตรยีมการกาวสูประชาคมอาเซียนท่ีตองใหความสําคัญประเด็นหนึ่ง 

คือการจัดการศึกษาเพ่ือการสรางความเขาใจและความตระหนักในเรื่องเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบาน
และประเทศอื่นในประชาคม ตลอดจนการสรางความตระหนักในความหลากหลายของภูมิภาค 

เพ่ือที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางในเชิงเช้ือชาติ ศาสนา และภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ (พินิต รตะนานุกูล, 2555: 95-96)  

จากนโยบายเรื่องอาเซียนที่กลาวมาโรงเรียนวัดนวมกานนท  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ตั้งอยูในเขตชุมชนท่ีมีชาวพมาอาศัยอยู ซึ่งในโรงเรียนวัดนวมกานนทมี
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นักเรียนที่เปนลูกหลานชาวพมาอยูดวย ดังนั้นการจัดการศึกษาควรมุงเนนการเรียนรูรวมกันดาน
ศิลปวัฒนธรรมของแตละชาติเพ่ือจะไดมีความเขาใจในความแตกตางดานตางๆ และอยูรวมกันได
อยางมีความสุข ดังท่ีวิสัยทัศนของโรงเรียนไดกลาวไววาภายในป 2556 นักเรียนโรงเรียนวัดนวม  

กานนท มีความรู  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 สามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง ใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข
ภายใตวัฒนธรรมทองถิ่น และมุงใหโรงเรียนเปนศูนยกลางชุมชนโดยใชเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
แหลงเรียนรูในทองถ่ิน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดไวในโครงสรางของหลักสูตร เพื่อมุงใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา 
อารมณ และสังคม เสริมสรางผูเรียนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม  สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยาง             

มีความสุข กิจกรรมชุมนุมเปนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมนักเรียนท่ีสถานศึกษา
สนับสนุนใหผูเรียนรวมกลุมกันจัดข้ึนตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผูเรียน เพื่อเติม
เต็มศักยภาพของผูเรียนตามเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 51)  

ไทยและพมาไดลงนามความตกลงทางวัฒนธรรมไทย-พมา เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2542

โดยกําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งคณะนาฏศิลป
ของท้ังสองฝาย และใหความรวมมือในการบูรณะปฏิสังขรณโบราณสถานและโบราณวัตถุในพมา 
นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศไดอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทาน จากประเทศไทยไปถวาย
ที่วัดพุทธในพมาทุกปนับตั้งแตป 2538 เปนตนมา ไทยใหความรวมมือทางวิชาการแกพมา
ใน 3 สาขาคือ การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข นอกจากนี้ ฝายไทยไดใหความรวมมือดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปศุสัตวและการประมง การคมนาคม การทองเท่ียว วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และการบินพลเรอืนดวย (กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก, 2556: ออนไลน) 
ประเทศพมามีประชากรท่ีประกอบดวยชนหลายเผา แตละเผายึดม่ันในวัฒนธรรมของตนเอง ยังยึด
มั่นในศาสนาของตนเองอยางเครงครั ด  ประชาชนสวนใหญประมาณรอยละ  85 นับถือ
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรมในการแตงกาย  ประชาชนพมานิยมแตงกายตามแบบฉบับของเผาของ
ตน จึงเปนการยากที่จะใหแตงกายแบบเดียวกัน แมพมาจะตกเปนเมืองข้ึนของอังกฤษนานถึง 62 ป 
แตอิทธิพลวัฒนธรรมแบบตะวันตก ก็ไมสามารถเปล่ียนแปลงการแตงกายของชาวพมาได                 
แตชาวพมาไดรับวัฒนธรรมผสม เนื่องจากพมาไดรับอิทธิพลจากหลายทางดวยกัน เชน จากอินเดีย 
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จีน มอญ ธิเบต ลาว ไทย และชาวเขาเผาตาง ๆ ประเพณีวัฒนธรรมของชนชาติตาง ๆ ดังกลาวจึงเขา
ไปปะปนกับวัฒนธรรมของพมา (แคน หยง, 2556: ออนไลน)  

จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และเปนจังหวัดท่ีมี
แรงงานขามชาติเปนจํานวนมาก โดยเขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการสงออกใน
หลายๆประเภท  หนึ่งในประเภทกิจการท่ีมีแรงงานขามชาติเขาไปทํางานทดแทนแรงงานไทย มาก
ที่สุดคือ  กิจการอุตสาหกรรมตอเนื่องจากประมงทะเล  การแปรรูปอาหารเบื้องตน  และอาหารแช
เยือกแข็งเพ่ือการสงออก  ซึ่งในแตละปมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเหลานี้อยูเสมอ ทําให
ความตองการแรงงานเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ไมมีท่ีสิ้นสุด ซึ่งมีแรงงานขามชาติจาก 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว 

และกัมพูชา แบงเปน  แรงงานขามชาติสัญชาติพมา  จํานวน 70,508 คน เปนแรงงานขาม
ชาติ สัญชาติลาว จํานวน 4,490 คน และเปนแรงงานขามชาติ สัญชาติกัมพูชา จํานวน 4,217 คน ซึ่ง
สวนใหญจะเปนแรงงานชาวพมา (สมพงษ สระแกว, 2556: ออนไลน) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีหลักการสําคัญ คือ มีเปาหมายของการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน                

เปนรูปธรรม และครอบคลุมผูเรียนทุกคน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางรอบดานเต็ม
ตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด ความตองการเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ เปนกิจกรรมที่
ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคมในลักษณะตางๆท่ี
สอดคลองกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เปนกิจกรรมท่ียึด
หลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู พอแม ผูปกครอง ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน องคกร 

และหนวยงานอื่น มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงสงเสริมและพัฒนา
ใหผูเรียนใชความรู ทักษะ และประสบการณจากการเรียนรูไปพัฒนาตนเองใหเกิดสมรรถนะสําคัญ 

5 ประการ ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี อันจะนําไปสู
คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 7)  

กิจกรรมชุมนุมเปนกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมที่สถานศึกษา
สนับสนุนใหผูเรียนรวมกลุมกันจัดข้ึนตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผูเรียน เพื่อเติม
เต็มศักยภาพของผูเรียนตามเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 กิจกรรมชุมนุมมีหลักการที่สําคัญคือ เปนกิจกรรมที่เกิดจากการสรางสรรคและออกแบบ
กิจกรรมของผูเรียนตามความสมัครใจ เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนรวมกันทํางานเปนทีม ชวยกันคิด 

ชวยกันทํา  และชวยกันแกปญหา  เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู เรียน                        

เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความ
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สนใจ ความถนัด และความตองการของตน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถดานการ
คิดวิเคราะห สังเคราะห ใหเกิดประสบการณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ เพื่อสงเสริม
ใหผูเรียนใชเวลาใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม เพื่อใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นไดตาม
วิถีประชาธิปไตย (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 51-52) 

จากความสําคัญและความจําเปนดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนในรายวิชานาฏศิลปไทย 

โรงเรียนวัดนวมกานนท  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงสนใจในการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมา สัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา โดยเนนใหความสําคัญในการพัฒนานาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมา สัมพันธ              
ที่สอดคลองกับความตองการ  ความสนใจของนักเรียนและคนในชุมชน อันเปนการสรางแหลง
เรียนรู ในทอง ถ่ิน  เพื่อใหนักเรียนได เรียนรู นาฏศิลปและศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย                         

และศิลปวัฒนธรรมของชาติพมา เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศในกลุมอาเซียน และ
เปนการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน สอดคลองกับทักษะดานความเขาใจตาง
วัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross-cultural understanding) ในศตวรรษที่ 21 และรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนรวมถึงการพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค ในเรื่องนาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมา 
สัมพันธ อีกดวย 

 
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด หลักการ
และงานวิจัยตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 กาญจนา คุณารักษ (2540: 309) ไดเสนอข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับ
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของสงัด อุทรานันท (2532: 38) และฮิลดา ทาบา (Hilda Taba, 1962: 

12-13) ไว 7 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวินิจฉัยความตองการของนักเรียนเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ
ขั้นตอนแรกที่จะตัดสินใจวาควรจะพัฒนาหลักสูตรอะไรใหกับนักเรียน โดยการศึกษาขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนวานักเรียนมีภูมิหลังและมีความตองการในเรื่องอะไร อยางไร ขั้นตอนท่ี 2 

การกําหนดจุดมุงหมาย เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรไดอยางชัดเจนวาหลักสูตรท่ีจะ
พัฒนาขึ้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะอยางไรบาง ขั้นตอนท่ี 3 การเลือก
เนื้อหา เปนการเลือกเนือ้หาสาระท่ีจะจัดใหกับนกัเรยีนไดเรยีนรูที่สอดคลองกับตามจุดมุงหมายของ
การเรียนรูที่หลักสูตรไดกาํหนดไว ขั้นตอนที่ 4 การจัดเนื้อหาสาระ เปนการตัดสินใจวาเนื้อหาสาระ
ที่เลือกไวนั้นควรจะจัดใหกับนักเรียนในระดับชั้นใด โดยคํานึงถึงพัฒนาการทางจิตวิทยาการเรียนรู
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ของนักเรียน ขั้นตอนท่ี 5 การเลือกประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียนเปนการเลือก
ประสบการณการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระและจุดมุงหมายของหลักสูตร ขั้นตอนที่ 6       

การจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียน เปนการตัดสินใจวาควรจะจัดประสบการณเรียนรู
อะไรบาง ใหกับนักเรียน และควรมีวิธีการจัดการเรียนรูอยางไรเพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระ
และจุดมุงหมายในการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียนตามความเหมาะสมของนักเรียน ขั้นตอนท่ี 7           

การประเมินผลเปนการประเมินผลนักเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตรวานักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามที่หลักสูตรตองการหรอืไม เพื่อตอบสนองจุดมุงหมายของหลักสูตร 

 ไทเลอร (Tyler, 1950: 1-2) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของเซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส (Saylor , Alexander and Lewis, 1981: 30-39) ไว 4 ขั้นตอน 

คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนหลักสูตร (Curriculum Planning) โดยอาศัยการระดมความคิด 

แสวงหาคําตอบ  

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) เนนกระบวนการสํารวจ 

ศึกษา และวิเคราะหขอมูลที่จําเปนตอการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 3 การเลือกและจัดประสบการณการเรียนรู ไทเลอรไดเสนอเกณฑในการ
พิจารณาเลือกประสบการณการเรียนรูไวดังนี้ 

1. นักเรียนควรมีโอกาสฝกพฤติกรรมและเรียนรูเนื้อหาตามที่ระบุไวในจุดประสงค 
2. กิจกรรมและประสบการณนั้นควรจะทําใหนักเรียนพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติตามพฤติกรรมท่ี

ไดระบุไวในจุดประสงค 
3. กิจกรรมและประสบการณนั้นควรจะอยูในขอบขายความพอใจท่ีพึงปฏิบัติได 
4. กิจกรรมและประสบการณหลายๆดานของการเรียนรูอาจนําไปสูจุดประสงคที่กําหนด

ไวเพียงขอเดียว ในทํานองเดียวกันกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูเพียงอยางเดียวอาจ
ตอบสนองจุดประสงคหลายๆขอได 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล เพื่อที่จะตรวจสอบดูวาการเรียนการสอนไดบรรลุจุดประสงค
ตามที่กําหนดไวหรือไม สมควรจะมีการปรับแกในสวนใดบาง  

นอกจากนี้ไดศึกษาการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) ซึ่งเปนลักษณะ
หนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่ใชกระบวนการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ 

มุงพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหมๆ เพื่อใชในการยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต โดยมีการ
พัฒนาตนแบบนวัตกรรม  (หมายถึงส่ือ /สิ่ งประดิษฐ  หรือวิธีการ )  แลวมีการทดลองใช                           
เพื่อตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ ทั้งนี้ นวัตกรรมท่ีนํามาทดลอง คือ ปฏิบัติการ (Treatment) 
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หรือตัวแปรตน โดยมี “ดัชนีชี้คุณภาพ” ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนตัวแปรตาม การวิจัยและ
พัฒนาจะใหผลลัพธที่สําคัญ 2 ลักษณะคือ 

1. นวัตกรรมประเภทวัตถุที่เปนชิ้นอัน ซึ่งอาจเปนประเภท วัสดุ/อุปกรณ/ชิ้นงาน เชน 

รถยนต คอมพิวเตอร ชุดการสอน สื่อการสอน ชุดกิจกรรม เสริมความรู คูมือประกอบการทํางาน 

เปนตน 

2. นวัตกรรมประเภทท่ีเปนรูปแบบ /วิธีการ/ กระบวนการ/ระบบปฏิบัติการ อาทิ รูปแบบ
การสอน วิธีการสอน รูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการทํางาน Quality Control (QC.) Total 

Quality Management (TQM) The Balanced Scorecard (BSC) ระบบ ISO เปนตน 

ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยและพัฒนา คุณคาของงานจะอยูที่ “สิ่งประดิษฐ/ผลงาน
เปนชิ้นเปนอันที่สรางขึ้น” หรือ “วิธีการ/รูปแบบการทํางาน/รูปแบบการจัดการ” ที่พัฒนาขึ้น 

กระบวนการวิจัยและพัฒนา อาจเริ่มดวยระบบของการวิเคราะหสภาพปญหาใหชัดเจน แลวเขาสู
ระยะของการพัฒนาทางเลือก หรือวิธีการใหมๆ ซึ่งระยะของการพัฒนาทางเลือกจะมีขั้นตอน
คลายคลึงกับการวิจัยโดยทั่วไป แตเปนการพัฒนาตนแบบนวัตกรรมใหไดมาตรฐานกอนที่ จะทํา
การทดลองใชในสภาพจริง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม โดยท่ัวไปการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม จะมีขั้นตอนท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  พัฒนาตนแบบ ( อาจเปนการพัฒนาส่ือ อุปกรณ หรอืรูปแบบการบรหิารจัดการ) 

ขั้นที่ 2 ทดลองใชนวัตกรรม 

ขั้นที่ 3  สรุปผลการทดลอง / เขียนรายงาน 

ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาตามแนวของ วอเลเทอร อาร บอรก และ เมเรดิธ แดเมียน
กอล (Walter R. Borg and Meredith  Damien Gall, 1989: 785-795)  ประกอบดวย 10 ขั้นตอนดังนี้ 
           ข้ันตอนที่ 1 : รวบรวมขอมูลและผลงานวิจัย 

            ขั้นรวบรวมขอมูลและผลงานวิจัยซึ่งจะครอบคลุมการประเมินความตองการ การสํารวจ
ตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวของ การศึกษาวิจัยขนาดเลก็และการเตรียมรายงาน หลังจากผูวิจัยตัดสินใจ
แลววาควรจะพัฒนานวัตกรรมอะไร เพื่อความมั่นใจวาผูวิจัยมีกรอบทฤษฎี และผลการวิจัยเพียง
พอที่จะช้ีแนะแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมที่สนใจ ผูวิจัยจึงตองศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี                        

และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมนอกจากนี้บางครั้งอาจจะไดขอมูลมาโดยการสังเกตภาคสนาม
ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรมที่ตองการจะสรางขึ้นถามีความจําเปน หรืออาจจะตองมีการทําการ
วิจัยขนาดเล็กเพ่ือหาคําตอบ ซึ่งงานวิจัยและทฤษฎีที่มีอยูไมสามารถตอบไดในการทําการศึกษา
ตามที่กลาวมานั้นมีจุดประสงคเพื่อจะนําความรูเหลานั้นมาพัฒนานวัตกรรม  เมื่อรวบรวมขอมูลได
ครบตามที่ตองการแลวจึงดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
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ข้ันตอนที่ 2 : การวางแผนการวิจัยและพัฒนา  
จุดสําคัญของการวางแผนพัฒนานวัตกรรม คือการกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะของการ

พัฒนานวัตกรรม เชน วัตถุประสงคของการพัฒนาหลักสูตรใหมที่เขียนในรูปผลลัพธที่เกิดข้ึนกับ
นักเรียน เปนตน  ถาเปนไปไดควรที่จะเขียนวัตถุประสงคของการพัฒนานวัตกรรมในรูปของ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กําหนดวิธีการท่ีจะพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนทรัพยากรท่ีตองการเพ่ือ
การพัฒนานวัตกรรม ทั้งในดานกําลังคน งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ และระยะเวลา  เปนตน 

ข้ันตอนที่ 3 : การพัฒนารูปแบบของนวัตกรรมเบื้องตน   
           การพัฒนารูปแบบของนวัตกรรมเบื้องตน ประกอบดวย การเตรียมการผลิต กระบวนการ
ผลิตและการประเมินผล หลกัการท่ีสาํคัญของข้ันตอนนี้คอื ตองกําหนดโครงสรางนวัตกรรมเพ่ือให
ไดผลยอนกลับจากการทดสอบภาคสนามใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

ข้ันตอนที่ 4 : การทดลองใชคร้ังที่ 1   
การทดลองใชกลุมเล็กเปนการทดลองเบื้องตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและ

วิเคราะหผลการประเมินเบื้องตนของนวัตกรรม ขอมูลไดจากการสัมภาษณ การสังเกตและการ
สอบถามเปนการทดลองกับกลุมตวัอยางขนาดเล็ก เชน โรงเรียน 1-3 โรง เด็กนักเรียน 6-12 คน เปน
ตน สิ่งสําคัญคือการสรางสถานการณทดลองใหมีความคลายคลึงกับสถานการณจริงท่ีจะนํา
ผลิตภัณฑที่เสร็จสมบูรณแลวไปใช ถาสถานการณการทดลองมีความแตกตางไปจากสถานการณ
จริงแลวผูวิจัยจะประสบปญหาเรื่องการสรุปอางอิงผลการทดลองจากสภาพหน่ึงไปยังอีกสภาพ
หนึ่ง  

ข้ันตอนท่ี 5 : การปรับปรุงนวัตกรรม คร้ังที่ 1 

เปนการทบทวนปรับปรุงนวัตกรรม อันเปนผลมาจากการทดลองใชครั้งท่ี 1 ในกลุมเล็ก
ของข้ันตอนที่ 4 เพื่อพรอมท่ีจะนําไปทดลองกลุมใหญตอไป 

ข้ันตอนท่ี 6 : การทดลองใชคร้ังที่ 2  
เปนการนํานวัตกรรมไปทดลองกับกลุมขนาดใหญ เชน ทําการทดสอบกับโรงเรียนจํานวน 

5-15 โรง มีกลุมตัวอยาง นักเรียน 30-100 คน เปนตน 

การประเมินผล ใชการทดสอบกอนและหลังการใชนวัตกรรม (Pre-test และ Post-test) นํา
ผลท่ีไดจากการประเมินโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค หรือกลุมควบคุมท่ีเหมาะสม 

            วัตถุประสงคหลักของการทดลองใชนวัตกรรมในกลุมใหญ คือ ตองการจะบงช้ีวา
นวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ีเขียนอยางชัดแจงในรูปของ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ระเบียบวิจัยเชิงประเมินในการทดลองกลุมใหญนิยมใชระเบียบวิธีวิจัย
ทดลอง 
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ข้ันตอนท่ี 7 : การปรับปรุงนวัตกรรม คร้ังที่ 2 

             หลังจากวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองใชนวัตกรรมกับกลุมขนาดใหญแลว นํามา
ปรับปรุงแกไขผลิตภัณฑอีกครั้ง  เพื่อใหไดผลดีและมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชมากขึ้นกอนที่จะ
นําไปทดลองภาคสนามขนาดใหญในข้ันตอไป  

ข้ันตอนท่ี 8 : การทดลองใช คร้ังที่ 3  
             หลังจากปรับปรุงรูปแบบนวัตกรรมจนมีความมั่นใจในดานคุณภาพ ผูวิจัยเห็นสมควรนํา
รูปแบบไปทดลองใช เพื่อตรวจสอบความพรอมสูปฏิบัติ ในข้ันตอนนี้ตองใชกลุมทดลองท่ีมีขนาด
ใหญที่สุด เชน นําไปใชในโรงเรียน 10-13 โรง นักเรียน 40-200 คน เปนตน 

            การประเมินผล จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถาม สัมภาษณ และสังเกตการณ 
แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

ข้ันตอนท่ี 9 : การปรับปรุงนวัตกรรม คร้ังที่ 3  
เปนการปรับปรุงนวัตกรรมโดยใชผลจากการทดสอบภาคสนามปฏิบัติการมาเปนเกณฑใน

การปรับปรุงแลวจึงนํานวัตกรรมที่ไดนั้นไปเผยแพร 
ข้ันตอนท่ี 10: การนํานวัตกรรมไปใชและการเผยแพร 

  เปนการเสนอนวัตกรรมตอที่ประชุมวิชาการและตีพิมพเผยแพรในวารสารหรืออาจจะมี
การเผยแพรโดยวิธีการอื่น เชน การเผยแพรผานส่ือมวลชนแขนงตางๆ เพื่อใหผลท่ีไดจากการวิจัย
เผยแพรไปในวงกวาง และเปนประโยชนตอบุคคลท่ัวไปทุกระดับชั้น 

จากข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนาตามแนวของ วอเลเทอร อาร บอรก และ เมเรดิธ แด
เมียนกอล (Walter R. Borg and Meredith  Damien Gall, 1989: 785-795)  สามารถสรุปไดวาในการ
สรางตนแบบนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาจะตองตรวจสอบและปรับปรุงตนแบบนวัตกรรมอยาง
ตอเนื่องในลักษณะของ R and D ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  วิจัย (R1 : Research) : ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

 ขั้นตอนที่ 2  พัฒนา (D1 : Development) : พัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 3  วิจัย (R2 : Research) : ทดลอง 

 ขั้นตอนที่ 4  พัฒนา (D2 : Development) : ประเมินผลและปรับปรุง 

จากแนวคิด ทฤษฎี ของนักการศึกษาที่ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย
และพัฒนา (R and D) ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชกับงานวิจัยการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน โดยศึกษาจากงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพิ่มเติม ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 7) ไดเสนอแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ดังนี้ 1) ใหผูเรียนจัดกิจกรรมตามความสนใจ 2) ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมผานประสบการณ
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ที่หลากหลาย  ฝกการทํางานท่ีสอดคลองกับชีวิตจริ ง  ตลอดจนสะทอนความรู  ทักษะ                   

และประสบการณของผูเรียน 3) จัดกิจกรรมอยางสมดุลทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรยีน และกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรม
กลุม ทั้งในและนอกสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 4) จัดกิจกรรมใหผู เรียนเปน
ผูดําเนินการ โดยการศึกษาและใชขอมูลประกอบการวางแผนอยางเปนระบบ เนนการคิดวิเคราะห 
และใชความคิดสรางสรรคในการดําเนินกิจกรรม 5) ใชกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูแบบ
รวมมือมากกวาเนนการแขงขันบนพื้นฐานการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย 6) จัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรกิจกรรม 

นอกจากนี้ยังไดศึกษาเก่ียวกับนาฏศิลปสรางสรรค ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
นาฏศิลปสรางสรรคจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปดังนี้ 
 นาฏศิลป  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  นั้นมีความหมายวา  ศิลปะ
แหงการละครและการฟอนรํา  ในทางนาฏศิลป หมายถึง การเคล่ือนไหวอิริยาบถตางๆ เพื่อ
ถายทอดความหมายและอารมณใหผูชมรับรู 
 สรางสรรค  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  นั้นมีความหมายวา สราง
ใหมีใหเปนขึ้น เนรมิต 

สุรพล  วิรุฬรักษ (2549: 286-574) และฉันทนา เอี่ยมสกุล (2553: 38) ไดกลาวคลายคลึงกัน
วา นาฏศิลปสรางสรรค เปนการสรางสรรคระบําใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการในลักษณะ
ตางๆ ซึ่งสามารถจําแนกตามเนื้อหาสาระ และรูปแบบออกไดเปน 6 ประเภท คือ 1) ระบําในโขน
ละคร  2) ระบําศิลปาชีพ  3)  ระบําเนื่องในประเพณี   พิธีกรรม  และการละเลน 4) ระบําโบราณคติ 
5) ระบําแสดงเอกลักษณทองถ่ิน 6) ระบําเบ็ดเตล็ด  ขอมูลที่นํามาใชประยุกตเพื่อสรางสรรคเปน
ระบําสวนใหญนาํมาจากวิถีชวีิตและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น สวนศุภชัย  จันทรสุวรรณ และนภัสกร 

มิตรเอม (อางถึงในฉวีวรรณ ตาลสุก, 2556: 191) ไดกลาวคลายคลึงกันวา นาฏศิลปสรางสรรคเปน
การแสดงท่ีสรางสรรคขึ้นมา โดยอาจแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 1) นาฏศิลปไทยสรางสรรคซึ่งยึดแบบ
แผนทารํา ดนตรีทางนาฏศิลปไทย  2) นาฏศิลปรวมสมัยซึ่งมีการผสมผสานศิลปะการเตน  และ
ดนตรีของชาติอื่นๆ ซึ่งนาฏศิลปสรางสรรคนั้นสรางข้ึนจากประวัติศาสตร  วิถีชีวิตในทองถ่ิน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  และการละเลนตางๆ 

 สรุปไดวา นาฏศิลปสรางสรรคเปน  การประดิษฐ ประยุกตและดัดแปลงทารํา หรือ ลีลา
การเคลื่อนไหวโดยนําทารําหรือนาฏยศัพทพื้นฐานมาประกอบเปนทารํา หรือระบําสําหรับการจัด
แสดงเพ่ือใหคนท่ัวไปชม นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงองคประกอบอื่นๆในการจัดการแสดงคือฉาก 

อุปกรณประกอบการแสดง เครื่องแตงกาย  และดนตรี เปนตนและมีการแสดงแบงออกเปน                 
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2 รูปแบบ คือ 1) นาฏศิลปไทยสรางสรรคซึ่งยึดแบบแผนทารํา ดนตรีทางนาฏศิลปไทย 2) นาฏศิลป
รวมสมัยตามสมัยนิยม ซึ่งมีการผสมผสานศิลปะการเตน และดนตรีของชาติอื่นๆ ในการวิจัยครั้งนี้
เปนนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ  

จากการศึกษารูปแบบและกระบวนการการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน และนาฏศิลป
สรางสรรค ผูวิจัยไดสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน มาเปนกรอบ
แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ  โดย 1) วิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 2) ศึกษาความตองการของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดนวมกานนทเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ ในดานเนื้อหาสาระ กิจกรรม การวัดและการ
ประเมินผล 3) ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย ผูอํานวยการ               

ครูวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครูนาฏศิลป ผูปกครอง 4) ศึกษาขอมูลนาฏศิลป
ไทย-พมา 

2. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยนําผลการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 มาพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนฉบับราง ประกอบดวย 1) หลักการ 2) เปาหมาย 3) แนวการจัดกิจกรรม 4) รูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 5) คําอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงคการเรียนรู 7) โครงสรางการจัดกิจกรรม   

8) สื่อ 9) การวัดและประเมินผล 10) หนวยการเรียนรู จํานวน 6 หนวย  
3. การทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยนํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่พัฒนาแลวไปใชกับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดนวมกานนท โดยจัดการเรียนรูแบบประสบการณและ
เนนที่การปฏิบัติ  6 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นศึกษา/วิเคราะห 3) ขั้นปฏิบัติ/
ฝกหัด/ทดลอง 4) ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู 5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใช 6) ขั้นการ
ประเมินผล 
 4. การประเมินผลและการปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยประเมินดานผลการเรียนรู
เกี่ยวกับนาฏศิลปไทย-พมา ดานความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 
และประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการทํา
วิจัยดังแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา 

สัมพันธ 

1. หลักการ 

2. เปาหมาย 

3. แนวการจัดกิจกรรม 

4. รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
5. คําอธิบายรายวิชา 
6. จุดประสงคการเรียนรู 
7. โครงสรางการจัดกิจกรรม 

8. สื่อ 

 9. การวัดและประเมินผล 
10.หนวยการเรียนรู จํานวน 6 

หนวย 

ประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

 

ผลการเรียนรู  เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา

สัมพันธ 
ความสามารถของนักเรียน
ในการปฏิบัตินาฏศิลป
สรางสรรคไทย-พมา 

สัมพันธ 
 

ความพึงพอใจของนักเรียน      

ที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เรื่องนาฏศิลปไทย
สรางสรรค  

ไทย-พมา สัมพันธ  

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และนาฏศิลปสรางสรรค 
กาญจนา คุณารักษ (2540 : 309), สงัด อุทรานันท (2532 : 38), ทาบา (Taba 1962 : 12-13), ไทเลอร (Tyler, 1950: 1-2), เซเลอร อเล็ก
ซานเดอร และเลวิส (Saylor , Alexander and Lewis, 1981 : 30-39), Walter R. Borg & Meredith Demin Gall ทฤษฎี R&D (1989 : 

785-795), กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 7), แนวการจัดกิจกรรมพัฒนา ผูเรียน สุรพล  วิรุฬรักษ (2549 : 286-574), ฉันทนา เอ่ียมสกุล 

(2553: 38), ศุภชัย  จันทรสุวรรณ, นภัสกร  มิตรเอม  (2555 : บทสัมภาษณ) 

ข้ันตอนการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน
1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ    2. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
3. การทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    4. การประเมินผลและการปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

จัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณและเนนที่การ

ปฏิบัติ  6 ข้ันตอน 
 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  

2. ขัน้ศึกษา/วิเคราะห  
3. ขัน้ปฏิบัต/ิฝกหัด/ทดลอง  

4. ขัน้สรุป/เสนอผลการ
เรียนรู  
5. ขัน้ปรับปรุงการเรียนรู/
นําไปใช  
6. ขัน้การประเมินผล 
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คําถามการวิจัย 

1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการเพ่ือพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ เปนอยางไร 

2. ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ                 
มีองคประกอบอะไรบาง 

3. การทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ เปน
อยางไร 

4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในประเด็นตอไปนี้ 

   4.1 ผลการเรียนรู  เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ หลังการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 80 หรือไม 

   4.2 ความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธอยูในระดับใด  

       4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค    
ไทย-พมาสัมพันธ อยูในระดับใดและเปนอยางไร  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

3. เพื่อทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

4. เพื่อประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ใน
ประเด็นตอไปนี้ 

   4.1 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ หลังการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ เทียบกับเกณฑรอยละ 80 

   4.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัตนิาฏศลิปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ หลังการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
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   4.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ  
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลการเรียนรู  เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ หลังการใชกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 80  

2. ความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธอยูใน
ระดับดีข้ึนไป   

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-

พมาสัมพันธ อยูในระดับมาก  

 
ขอบเขตการวิจัย 
 เพื่อใหงานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2557 

โรงเรียนวัดนวมกานนท จํานวน 56 คน  

2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดนวมกานนท สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 ซึ่ง
ผูวิจัยไดมาจากการสุมแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) จํานวน 20 คน เรียนในชุมนุมรักษ
นาฏศิลป โดยแบงเปนนักเรียนไทย จํานวน 17 คน และนักเรียนพมา จํานวน 3 คน 

3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย  

    3.1 ตัวแปรตน ไดแก  
          3.1.1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ    

    3.2 ตัวแปรตาม ไดแก  
          3.2.1 ผลการเรียนรูเรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

         3.2.2 ความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 
          3.3.3 ความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา 
สัมพันธ  

4. ระยะเวลาในการทดลอง ใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ใชเวลาสอนสัปดาหละ 2 ชั่วโมง จํานวน 10 สัปดาห รวมระยะเวลา
การใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 20 ชั่วโมง 
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 5. เนื้อหา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ มาจากความ
คิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และความ
ตองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ประกอบดวย การกําหนดสาระใหผูเรียนไดเรียน
เกี่ยวกับนาฏศิลปไทยและพมา โดยกําหนดเนื้อหาเปน 2 สวน คือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไดแก 
    5.1 ภาคทฤษฏี ประกอบดวย  

หนวยการเรยีนรูที่ 1 มาเรียนนาฏศิลปไทย-พมากนัเถอะ 

หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรยีนรูนาฏศิลปสองชาติ และนาฏศิลปสรางสรรค 
    5.2 ภาคปฏิบัติ ประกอบดวย 

หนวยการเรียนรูที่ 3 เกริ่นนํารําไทย  

หนวยการเรียนรูที่ 4 โยงใยนาฏศิลปพมา  
หนวยการเรียนรูที่ 5 ลีลาสรางสรรคสัมพันธสองชาติ 
หนวยการเรียนรูที่ 6 ผลงานสรางสรรค 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง ชุมนุมรักษนาฏศิลป ของโรงเรียนวัดนวมกานนท                  
เปนกิจกรรมที่จัดอยางเปนกระบวนการดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย  มุงใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา 
อารมณ สังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึก
ของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  

นาฏศิลปสรางสรรค หมายถึง ระดับความสามารถในการประดิษฐ ประยุกตและดัดแปลง
ทารํา หรือ ลีลาการเคลื่อนไหวโดยนําทารําหรือนาฏยศัพทพื้นฐานมาประกอบเปนทารํา  หรือระบํา
สําหรับการจัดแสดงเพ่ือใหคนทั่วไปชม นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงองคประกอบอื่นๆในการจัดการ
แสดงคือฉาก อุปกรณประกอบการแสดง เครื่องแตงกาย และดนตรี เปนตน 

นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ หมายถึง ระดับความสามารถในการนําทารําของ
นาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมา มาประดิษฐ ประยุกต และดัดแปลงทารําหรือลีลาการเคลื่อนไหว  
โดยมีองคประกอบคือ การสรางสรรคทารํา การสรางสรรครูปแบบแถว และการสรางสรรค                 
การแตงกาย 

การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เ ร่ืองนาฏศิลปไทยสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ 
หมายถึงกระบวนการสรางกิจกรรมชุมนุม ซึ่งเปนสวนประกอบของกิจกรรมนักเรียน และเปนสวน
หนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งใชนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ เพื่อสนองความ
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ตองการและความสนใจของผูเรียน ดําเนินงานตามข้ันตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูล
พื้นฐานและความตองการ ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และข้ันตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ โดยจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนท่ีการปฏิบัติ  6 ขั้นตอน 

ไดแก 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นศึกษา/วิเคราะห 3) ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง 4) ขั้นสรุป/เสนอ
ผลการเรียนรู 5) ข้ันปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใช 6) ข้ันการประเมินผล 

ผลการเรียนรู หมายถึง ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัตินาฏศิลปไทย ประวัติ
นาฏศิลปพมา ประเภทของนาฏศิลปไทย  นาฏศิลปพมาในยุคตางๆ ดนตรีและเพลงประกอบ
นาฏศิลปไทย ดนตรีที่ใชประกอบนาฏศิลปพมา การแตงกายนาฏศิลปไทย การแตงกายนาฏศิลป
พมา นาฏศิลปสรางสรรค ของนักเรียนซ่ึงไดจากการทําแบบทดสอบเก่ียวกับนาฏศิลปสรางสรรค
ไทย-พมา สัมพันธ โดยใชแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

ความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค  ไทย-พมาสัมพันธ หมายถึง ระดับ
ความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ซึ่งการประเมินจากการ
สรางสรรคทารํา การสรางสรรครูปแบบแถว และการสรางสรรคการแตงกายเปนรายกลุมโดยใช
แบบประเมินความสามารถที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคในการตัดสินคะแนน  

ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกทางอารมณในลักษณะ พอใจ ชื่นชม สนใจ เห็น
คุณคาตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดนวมกานนท ที่ประเมินไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูวิจัย
สรางขึ้น โดยแบงเปน 3 ดาน ประกอบดวย ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานส่ือประกอบกิจกรรม และ
ดานประโยชนที่ไดรับ 

 นักเรียน หมายถึง ผูเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียน                   

วัดนวมกานนท ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557  

 
ประโยชนทีไ่ดรับ 

 1. โรงเรียนวัดนวมกานนท  มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีเนื้อหาสอดคลองกับทองถ่ิน                 

พรอมกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใชในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน 
 2. นักเรียนมีความรูและความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคและเปนการสราง
เสริมความสัมพันธของไทยและพมาในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
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 3. เปนแนวทางสําหรับครูในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการเรียนรูเรื่องนาฏศิลป
ไทยและนาฏศิลปพมา 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมา
สัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผูวิจัยไดนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีสําคัญของแนวคิดและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนประกอบดวยหัวขอดังนี้ 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดนวมกานนท พุทธศักราช 2553 : กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 2. การสอนนาฏศิลปสรางสรรค 
     2.1 การจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค 
     2.2 นาฏศิลปสรางสรรค 
     2.3 การจัดการเรียนสอนนาฏศิลป 
     2.4 การจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ  
      3. นาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมา 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

      4.1 งานวิจัยในประเทศ 

      4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดนวมกานนท พุทธศักราช 2553 : กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา                
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถพรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่  2) พ .ศ .  2545 นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  1 1                            

(พ.ศ. 2555 – 2559) ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคน
ในสังคมไทยให มีคุณธรรม และมีความรอบรูอยาง เทาทันใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย 
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สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูได
อยางม่ันคง แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิต
สาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรูพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอ
การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 
2555: 10) ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะ
การคิดวิเคราะห สรางสรรค  มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) 

วิสัยทัศน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปน

กําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปน
พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

 3. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยดืหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการ
เรียนรู 

5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทกุกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ  
 



24 
 

จุดหมาย 
             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี             
มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อให
เกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเองมีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2. มีความรู ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข     

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหมีกลุมสาระการ
เรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีมุงสงเสริมการพัฒนา
ผูเรียนเพ่ิมเติมจากกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม ใหสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองเต็ม
ตามศักยภาพผูเรียน คนพบความสามารถ ความถนัดของตนเองอยางแทจริง สอดคลองกับจุดหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 3 ลักษณะ 
ดังนี้ ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน 
นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม) และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ซึ่ง
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมตามความสนใจของผูเรยีนท่ีจะทําเพื่อบุคคล
อื่น สังคม ชุมชน เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ 

 กาญจนา คุณารักษ (2540: 342) และกาญจนา ศรีกาฬสินธุ (2538: 491) กลาวสอดคลอง
กันวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีผูเรียกแตกตางกันออกไปทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน 
กิจกรรมนักเรียน (Student Activities) กิจกรรมพิเศษ (Extra Activities) กิจกรรมนอกหองเรียน 
(Extra Class Activities) กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra Curriculur Activities) กิจกรรมไมมี
หลักสูตร (Non Curriculur Activities) กิจกรรมก่ึงหลักสูตร (Semi Curriculur Activities) กิจกรรม
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เสริมหลักสูตร (Co- Curriculur Activities) กิจกรรมไมเปนทางการ (Informal Curriculum) กิจกรรม
กลุม (Group Activities) และในปจจุบันตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ไดใชคําวา “กิจกรรมพัฒนาผูเรียน” (Activities for Learners’ Development) แมวากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนจะมีชื่อแตกตางกัน แตจุดประสงคในการจัดกิจกรรมตางๆยอมเหมือนกัน คือ มุง
สงเสริมประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางย่ิงข้ึน เพื่อใหการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีความ
สมบูรณ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ มุงเนนเพิ่มจากกิจกรรมท่ีไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม การเขารวมและ
ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือกดวยตนเอง ตาม
ความสามารถและความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวมของความ
เปนมนุษยใหครบทุกดานท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งท่ี
จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพเพ่ือพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพื่อสังคม  ซึ่งสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการท่ี
เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ คือ  
 1. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสราง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูเชิงพหุปญญา และการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่ง
ผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอ และการพัฒนาตนเองสูโลก
อาชีพและการมีงานทํา 
 2. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียน มุงพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคเพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุมสาระ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกันคิกชวยกันทํา ชวยกัน
แกปญหา เสริมศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มท่ี รวมถึงกิจกรรมท่ีมุงปลูกฝงความมีระเบียบวินัย 
รับผิดชอบ รูสิทธิและหนาท่ีของตนเอง แบงตามความแตกตางระหวางกิจกรรมไดเปน 2 ลักษณะ 
ไดแก 
    2.1 กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ ตามความตองการของผูเรียน เปนกิจกรรมท่ีมุง
การเติมเต็มความรู ความชํานาญ และประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางย่ิงข้ึน เพื่อคนพบความ
ถนัด ความสนใจของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม 
และปลูกฝงจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 

    2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร เปน
กิจกรรมที่มุงปลูกฝงระเบียบวินัย กฎเกณฑเพื่อการอยูรวมกันในสภาพชีวิตตางๆ นําไปสูพื้นฐาน
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การทําประโยชนใหแกสังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ซึ่งกระบวนการจัดใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ ยุวกาชาด ผู
บําเพ็ญประโยชน และวิชาทหาร  
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมท่ีตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคญัทั้งความรูและคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียน
คิดสรางสรรคออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนอยางหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมในลักษณะจิตอาสา   
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย เกิดความรู 
ความชํานาญ ดานวิชาการและวิชาชีพ คนพบความสนใจ และความถนัดของตนเอง นําความรูและ
ประสบการณไปใชพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพสุจริต มองเห็นชองทางในการสรางงาน อาชีพ
ในอนาคตไดอยางเหมาะสม คนพบพัฒนาศักยภาพ พัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติคานิยมท่ีดีในการ
ดําเนินชีวิต เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนความเปนระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3-4) 
 ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 มีนักการศึกษาไดใหความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้ 
 ปยะนุช แสงจันทร (2534: 10) ใหความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวา เปนกิจกรรมที่
จัดใหนักเรียนภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา กิจกรรมตางๆ ที่จัดข้ึนไมเกี่ยวของกับวิชาการ
โดยตรง  การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผู เรียนเปนไปตามความสมัครใจ ชวยเติมความรูและ
ประสบการณที่นอกเหนือจากหลักสูตรกําหนดไว เพื่อใหผูเรียนเจริญทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับกูด 
(Good 1973 : 9) ท่ีวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่นักเรียนสมัครใจท่ีเขารวมดําเนินการเอง 
โดยความเห็นชอบและสนบัสนนุจากอาจารย และอยูภายใตการควบคุมของสถานศึกษา ไมมีการให
หนวยกิตและคะแนนใดๆ เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อเพิ่มพูนความรู ตอบสนองความสนใจและ
ความสามารถ รวมทั้งเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตของนักเรียนเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

 ดํารง ประเสริฐกุล (2542: 18) และวัตสัน (Watson, 2006) ใหความหมายของกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนสอดคลองกันวาเปนกิจกรรมท่ีโรงเรียนใหนักเรียนเขารวมดวยความสมัครใจ เปน
กิจกรรมหรือส่ิงที่นกัเรียนจะตองทํานอกหองเรยีน หรือเปนกิจกรรมหลักสูตรพิเศษที่ใหนักเรียนทํา
ในระหวางเรียน เพื่อตอบสนองความตองการ ความสนใจและความแตกตางของนักเรียนโดยไดรับ
ความเห็นชอบและการสนับสนุนจากอาจารย ไมมีการใหหนวยกิต และคะแนนในการเรียน 
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 สุนันท สิริวรรณ (2544: 20) สุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2545: 3) วะราพร เจริญสุข (2546: 2) 
และสมิธ (Smith, 2006) กลาววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมเสริมหลัก สูตรและ
ประสบการณ เพื่อสงเสริมการพัฒนาและความเจริญเติบโต พัฒนาทักษะและสงเสริมใหนักเรียนมี
ความเปนผูนําในการทํางานรวมกัน มีความสัมพันธที่ดีในการทํางานกลุมของนักเรียนกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน มีรูปแบบวิธีที่หลากหลาย พัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และ
สติปญญา มุงสงเสริมเจตคติ คุณคาชีวิต สรางจิตสํานึกในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค สงเสริมใหรูจักและเขาใจตนเอง สามารถปรับตัว 
ปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 2-4) ใหความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวา เปนกิจกรรม
ที่จัดอยางเปนกระบวนการดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย   ในการพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย 
จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม มุงเสริมเจตคติ  คุณคาชีวิต ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมท่ีพึง
ประสงค สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สรางจิตสํานึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  

ประกอบดวย กิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย 2.1)
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 2.2) กิจกรรม
ชุมนุม ชมรม และ3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
 ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา กิจกรรมท่ีจัดอยางเปน
กระบวนการดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา
อยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม เสริมสรางใหเปน
ผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 
สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอืน่อยางมคีวามสุข ประกอบดวย กิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย 2.1)กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู
บําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 2.2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม และ3) กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) 
 ความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 มีนักวิชาการไดใหความหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้ 
 ใจจริง บุญเรืองรอด (2534: 35-40) ไดกลาวถึงความจําเปนท่ีตองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
วากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนเครื่องมือสงเสริมและขยายความสนใจของนักเรียนแตละคนใหกวาง
ขึ้น สงเสริมความเปนผูนํา มีความรับผิดชอบ เปดโอกาสใหนักเรียนไดทดลองหรือสํารวจ
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ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง นําความรูและทฤษฎีที่เคยเรียนจากหองมา
ประยุกตใช ชวยใหนักเรียนรูสึกวาสิ่งที่ตนเองเรียนมานั้นมีความหมายมากข้ึน  

 แม็คคาวน และสเปนเซอร (McKown and Spencer, อางถึงใน ศุภชัย ไพศาลวัน, 2548: 14) 
ไดแสดงความคิดเห็นวา กิจกรรมพัฒนาผูเรยีนนั้นมีความสําคัญเทากับการจัดการเรียนการสอนและ
ยังกลาววา หลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนสิ่งท่ีแยกออกจากกันไมไดแมจะมีวิธีการ 
อุปกรณ และเครื่องมือที่ในการจัดทําที่แตกตางกัน แตนักเรียน อาจารยเปนบุคคลกลุมเดียวกันและ
จุดมุงหมายพ้ืนฐานของการศึกษาอันเดียวกัน นักจิตวิทยาบางคนใหความเห็นวา การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนชวยใหผูเรียนใชเวลาวางอยางมีประโยชน มีเพื่อนมากขึ้น ชวยพัฒนาความสามารถ
พิเศษ ชวยใหนักเรียนเปนพลเมืองท่ีดีและชวยพัฒนาบุคลิกภาพ 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1) กลาวไววา จากจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี คนเกง และอยูรวมสังคม
อยางมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนคนไทยนั้น นอกจากการพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรูที่
เปนพื้นฐานสําคัญซึ่งไดกําหนดไวในโครงสราง กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมแลว หลักสูตรยังได
กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในโครงสรางหลักสูตรดวย โดยมุงสงเสริมการพัฒนาผูเรียน
เพิ่มเติมจากกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม ใหผูเรียนรูจักตนเอง คนพบความสามารถ ความถนัดของ
ตนเอง เพ่ือการพัฒนาใหเต็มศักยภาพ เห็นคุณคาในการประกอบสัมมาชีพ ใหเปนผูมีระเบียบวินัย 
ศีลธรรม จริยธรรม รูจักบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ การบําเพ็ญประโยชนใหชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกสวนในสังคม
ทั้งผูปกครอง ชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น 

 จากความสําคัญที่นักการศึกษาไดกลาวไวแลวขางตน จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนมีความจําเปนจะตองจัดใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษา ซึ่งไมสามารถแยกออกจากหลักสูตรได และมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน 
สงเสริมวิชาการตางๆ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชวยใหผูเรียนรูจักตนเอง คนพบความสามารถ ความ
ถนัดของตนเอง เพื่อการพัฒนาใหเต็มศักยภาพ เห็นคุณคาในการประกอบสัมมาชีพ ใหเปนผูมี
ระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม รูจักบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ การบําเพ็ญประโยชนให
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 จุดมุงหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาในหลายๆ ดาน ซึ่งมี
นักวิชาการไดกลาวไวดังนี้ 
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 ใจจริง บุญเรืองรอด (2534, อางถึงใน ศุภชัย ไพศาลวัน, 2548) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายที่ตอง
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวา เพื่อสนองความตองการของจิตวิทยาของนักเรียน ซึ่งตองการการ
ยอมรับของบุคคลในวัยเดียวกัน  เพื่อเสริมสรางนักเรียนใหเจริญเติบโตไปไดสูงสุด เพื่อ
ประสิทธิภาพในการใหการศึกษาท่ีสูงสุดเทาท่ีจะเปนไปได เพื่อเปนการเตรียมเด็กใหดํารงชีวิตอยู
ในสังคมประชาธิปไตย เพื่อเสริมสรางการรูจักนําตนเองและบังคับตนเองได ปรับตนเองใหเขากับ
สภาพชีวิตและการเปนนักเรียน เพื่อสนองความรวมมือกันทางสังคม เพื่อใหเด็กไดสนใจกับกิจการ
ของโรงเรียน สรางและกระตุนนักเรียนใหรักสถานศึกษา เพื่อสรางเสริมใหนักเรียนรูจัก เคารพกฎ
และคําส่ัง เพื่อจะไดสํารวจและพัฒนาความสนใจและความตองการของแตละบุคคล 

 กาญจนา ศรีกาฬสินธุ (2538: 501-502) ไดสรุปจุดมุงหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวา 
เพื่อใหเปนผูมีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขาใจ
และเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบในหนาท่ี มีความรักและ
สามัคคีในหมูคณะ สงเสริมทักษะ ความถนัดและความคิดริเริ่มสรางสรรค สงเสริมพัฒนาการทาง
รางกายและจิตใจ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 สุนันท ศิริวรรณ (2544: 23) และกรรณิกา ภูระหงษ (2547: 24) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกันวา เพื่อสํารวจความสนใจและความถนัดของแตละ
บุคคล ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สนองความตองการทางจิตวิทยาใหเปนท่ียอมรับของกลุมชวย
ใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาและไดเรียนรูได
กวางขวางข้ึน และเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนโดย
มุงเนนและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 2) ไดกลาววา กิจกรรมพัฒนาผูเรยีนมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนา ดังนี้ 
 1. พัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และ
สังคม 

 2. พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ โดยมุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดให
ผูเรียนเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม 

 3. เขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เลือกตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 

 จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรยีนในดานตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาองครวมของความ
เปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งในดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม พัฒนาความสามารถของ
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ตนเองตามศักยภาพ เพื่อใหผูเรียนเขารวมปฏิบัติกิจกรรมท่ีมีความถนัดและความสนใจ โดยมุงเนน
เพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีไดจัดใหผูเรียนไดเรียนรูตาม 8 กลุมสาระการเรียนรู 
 ขอบขายและประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 แนวคิดในการจัดประเภทและขอบขายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดมีนักการศึกษาจําแนก
ประเภทและขอบขายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้ 
 กอรตั้น (Gorton, 1983: 410, อางถึงใน กาญจนา ศรีกาฬสินธุ, 2538: 504) ไดแบงประเภท
ของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
 1. กิจกรรมนักเรียนในสวนที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปกครอง และการพิมพ ไดแก 
สภานักเรียน หนังสือพิมพนักเรียน หนังสือประจําป และอื่นๆ 

 2. กิจกรรมกลุมการแสดง ไดแก การละคร ดนตรี ขับรอง การโตวาทีและอื่นๆ 

 3. กิจกรรมชมรมและองคกรตางๆ เชน ชมรมหมากกระดาน ชมรมถายรูปและอื่นๆ 

 4. กิจกรรมการกีฬา เชน ฟุตบอล ปงปอง เทนนิส บาสเกตบอล วายน้ําและอื่นๆ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 8) ไดกลาววา สถานศึกษาตองจัดใหครบท้ัง 3 ลักษณะ คือ 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนโดยสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดหลากหลายรูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบขายดังนี้ 
 1. เปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูใหกวางขวางลึกซึ้งย่ิงข้ึน ใน
ลักษณะเปนกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการ
ระหวางกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
 2. เปนกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียน ตามความ
แตกตางระหวางบุคคล เนนการใหผูเรียนเห็นคุณคาของวิชาความรู อาชีพ และการดําเนินชีวิตท่ีดี
งาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

 3. เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกการทําประโยชนตอสังคมในลักษณะตางๆ 
สนับสนุนคานิยมท่ีดีงามและเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 4. เปนกิจกรรมท่ีฝกการทํางานและการใหบริการดานตางๆท่ีเปนประโยชนตอตนเอง 
สวนรวม เสริมสรางความมีน้ําใจ ความเอื้ออาทร ความเปนพลเมืองดี และรับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว และสังคม  
 สรุปไดวา ขอบขายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีดังนี้ 1) เปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 8 

กลุมสาระการเรียนรูใหกวางขวางลึกซ้ึงย่ิงข้ึน ในลักษณะเปนกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรม 2) เปนกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความตองการของ
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ผูเรียน ตามความแตกตางระหวางบุคคล เนนการใหผูเรียนเห็นคุณคาของวิชาความรู อาชีพ และการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 3) เปนกิจกรรมที่
ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกการทําประโยชนตอสังคมในลักษณะตางๆ สนับสนุนคานิยมท่ีดีงาม
และเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค 4) เปนกิจกรรมที่ฝกการทํางานและการใหบริการดาน
ตางๆท่ีเปนประโยชนตอตนเอง สวนรวม เสริมสรางความมีน้ําใจ ความเอื้ออาทร ความเปนพลเมือง
ดี และรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม ประเภทกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสามารถแบงได 3 

ประเภทไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  
ในการวิจัยครั้งนี้เปนกิจกรรมชุมนุม ซึ่งอยูในกิจกรรมนักเรียน 

 หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 7) กลาววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีหลักการ
สําคัญ ดังนี้ 
 1. มีเปาหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และครอบคลุมผูเรียนทุกคน 

 2. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางรอบดานเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ 
ความถนัด ความตองการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ 
 3. เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในลักษณะ
ตางๆ ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 4. เปนกิจกรรมที่ยึดหลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู พอแม ผูปกครอง ผูนําชุมชน 
ปราชญชาวบาน องคกร และหนวยงานอื่น มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

 จากหลักการจัดกิจกรรมดังกลาวจะเห็นวา หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนควรจัดใหทุก
คนมีสวนรวมในกิจกรรม ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผูเรียน ใหผูเรียนได
ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต และรูสึกสนุกกับการใฝรูใฝเรียนใชกระบวนการ
กลุมในการจัดประสบการณการเรียนรู ฝกใหคิดวิเคราะห สรางสรรค จินตนาการท่ีเปนประโยชน 
อยูภายใตการควบคุมของผูบริหารและสถานศึกษา ในงานวิจัยครั้งนี้มีการปลูกฝงและสงเสริมวิถี
ชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนซึ่งมีทั้งคนไทยและพมา โดยใหครู ผูปกครอง และชุมชน และ
ปราชญชาวบานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางรอบดานเต็มตาม
ศักยภาพตามความสนใจ ความถนัด ความตองการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ 

 การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ถือเปนกระบวนการที่สําคัญที่ใหไดขอมูลมาเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อจะใหไดแนวทางในการจัดครั้งตอไป 
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 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 30-32) กลาววา การประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเปนเง่ือนไขสําคัญประการหนึ่ง สําหรับการผานชวงช้ันหรือจบหลักสูตร โดยมีครูที่ปรึกษา
กิจกรรมนักเรียน และผูปกครองมีสวนรวมตามแนวประเมิน ดังนี้ 
 1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน
ตามจุดประสงคของแตละกิจกรรม โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการ
ปฏิบัติ กิจกรรมดวยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง ตรวจสอบเวลาการเขารวมกิจกรรมของ
ผูเรียน ประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดไว ประเมินผานจุดประสงคของกิจกรรมเม่ือสิ้นสุด
ปการศึกษา ถาผูเรียนผานจุดประสงคของกิจกรรมและมีเวลาการเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑที่
สถาบันกําหนดใหการประเมินเปน (ผ) ผูผานการประเมินการเขารวมกิจกรรม แตถาผูเรียนไมผาน
จุดประสงคของกิจกรรม และมีเวลาการเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑที่สถาบันกําหนดใหการ
ประเมินเปน (มผ) ผูไมผานการประเมินการเขารวมกิจกรรม ผูที่มีผลการประเมินบกพรองในเกณฑ
ใดเกณฑหนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ จะเปนผูไมผานการประเมินการเขารวมกิจกรรมจะตองซอมเสริม
ขอบกพรองใหผานเกณฑกอน จึงจะไดรับการตัดสินใหผานกิจกรรม 

 2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานชวงช้ัน กําหนดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนทุกคนทุกชวงชั้น มีการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนด นําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเพื่อให
เห็นความชอบ เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินและอนุมัติผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนผานชวงชั้นตอไป 

 เอกรินทร สี่มหาศาล (2551: 50-51) ไดกลาวถึงการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไววา 
มีวิธีการประเมิน ดังนี้ ผูที่รับผิดชอบกิจกรรมจะประเมินผลการปฏิบัติของผูเรียนตามจุดประสงคที่
กําหนดไวในแตละกิจกรรมโดยดูจากพฤติกรรม การปฏิบัติกิจกรรม การลงมือดําเนินกิจกรรม
ตามที่กําหนด ดูผลงานของนักเรียนท่ีปฏิบัติมีคุณภาพมากนอยเพียงใด ซึ่งตองอาศัยวิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพจริง นอกจากนั้นผูที่รับผิดชอบกิจกรรมจะตองคอยตรวจสอบในเรื่องการใช
เวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวาเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดหรือไม เมื่อผูเรียนได
เรียนรูไปในระยะหนึ่งแลว ผูรับผิดชอบในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองจัดใหมีการประเมิน
การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสรุปความกาวหนาในสภาพของการปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียนในแตละระยะ แลวรายงานผลการประเมินใหผูปกครองทราบทุกกิจกรรม โดยทําการ
ประเมินตามจุดประสงคที่สําคญัของกิจกรรมแตละกิจกรรมท่ีเด็กเขารวม และนําผลการประเมินนัน้
ไปรวมกับการประเมินการรวมกิจกรรม ในชวงปลายภาคอีกคร้ังหนึง่เพือ่ตดัสินผลการรวมกิจกรรม
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เมื่อสิ้นสุดการศึกษา การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้นใหใช ผ หมายถึง ผานเกณฑมาตรฐาน 
และมผ หมายถึงไมผานเกณฑมาตรฐาน 

 สรุปไดวา การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความจําเปนอยางย่ิง เนื่องจากว าผลการ
ประเมินจะเปนตัวบงช้ีไดวา กิจกรรมนั้นประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด และ
เปนการประเมินเพื่อใหทราบขอบกพรอง เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ 
ถาผูเรียนผานจุดประสงคของกิจกรรมและมีเวลาการเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑกําหนดใหการ
ประเมินเปน (ผ) แตถาผูเรียนไมผานจุดประสงคของกิจกรรมและมีเวลาการเขารวมกิจกรรมไมครบ
ตามเกณฑที่สถาบันกําหนดใหการประเมินเปน (มผ) ผูที่มีผลการประเมินบกพรองในเกณฑใด
เกณฑหนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ จะเปนผูไมผานการประเมินการเขารวมกิจกรรม จะตองซ อมเสริม
ขอบกพรองใหผานเกณฑกอน จึงจะไดรับการตัดสินใหผานกิจกรรม 

 บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 6-11) กลาววา ในการดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธผิล จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
สถานศึกษาจะสามารถนําไปปรับปรุงปฏิบัติตามความเหมาะสม และความพรอมของแตละ
สถานศึกษา คือ 

 1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีบทบาทในการใหความเห็นชอบ มีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบาย เปาหมายและการดําเนินการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในดานการจัดหา
งบประมาณ สนับสนุนวัสดุภัณฑตางๆ ในการปฏิบัติกิจกรรม เปนวิทยากรและแนะนําวิทยากรให
คําปรึกษาและสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีการประสาน
สัมพันธแหลงการเรียนรู สถานประกอบการ แหลงวิทยากรตางๆ และเปนแหลงศึกษาดูงานตาม
ความตองการของผูเรียนในแตละกิจกรรม 

 2. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการดําเนินการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติโดย
การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 และคูมือการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนกําหนดระเบียบและหลักเกณฑการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สงเสริมสนับสนุนใหมี
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

 3. บทบาทของหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองดําเนินการสํารวจขอมูลความพรอม ความตองการ และ
สภาพปญหาของสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และผูเรียน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม
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ใหสอดคลองกับความตองการและปญหาของผูเรียน ประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
รวมกันกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและปญหาของ
ผูเรียน ประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อรวมกันกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมให
เหมาะสมกับสภาพความตองการและปญหาของสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินและผูเรียน จัดทําและ
รวบรวมแผนงาน โครงการ ปฏิทินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ประสานงานและ
อํานวยความสะดวกใหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย และนิเทศติดตาม
ใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากครูที่ปรึกษากิจกรรม
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตอผูบริหารสถานศึกษา 
 4. บทบาทของครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองปฐมนิเทศใหผูเรียนเขาใจเปาหมายและวิธีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดใหผูเรียนเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนที่เปนสมาชิกของกิจกรรมรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนงาน/
โครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานอยางอิสระ ประสานงานและอํานวยความสะดวกในดาน
ทรัพยากรตามความเหมาะสม ใหคําปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปตาม
แผนงานดวยความเรียบรอยและปลอดภัย ประเมินผลการเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 
สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตอหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 5. บทบาทของผูเรียน 
 ผูเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจทุกภาคเรียนโดยรวม 
เสนอกิจกรรมตามความตองการหรืออาจเขารวมกิจกรรมตามขอเสนอแนะของสถานศึกษา เขารับ
การปฐมนิเทศ รับฟงขอเสนอแนะตางๆ เพื่อเขารวมและดําเนินการจัดกิจกรรมไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝายตางๆ ประกอบดวย ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นาย
ทะเบียน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม การวางแผนดําเนินงาน ควรเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม
ในการวางแผน และจัดทําโครงการปฏิทินงานท่ีกําหนดวันเวลาไวอยางชัดเจน แลวนําเสนอตอครูที่
ปรึกษากิจกรรม 

 6. บทบาทของผูปกครองและชุมชน 
 ผูปกครองมีบทบาทในการรวมมือประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน สงเสริมสนับสนุนใหโอกาสผูเรียนไดใชสถานประกอบการเปนแหลงเรียนรู เปนวิทยากร
ใหความรู ดูแลเอาใจใสผูเรียนและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการปองกัน แกไข พัฒนาผูเรียน
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รวมมือกับสถานศึกษาเพื่อติดตามพัฒนาการของผู เรียน บันทึกสรุปพัฒนาการและการปฏิบัติ
กิจกรรมของผูเรียน 
 

หลักสูตรโรงเรียนวัดนวมกานนท พุทธศักราช 2553 
ขอมูลท่ัวไป 
โรงเรียนวัดนวมกานนท (ส.ธนกิจราษฎรบํารุง) ตั้งอยูที่ หมู 5 บานทุงเตาดํา ตําบลชัยมงคล 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 
2482 ระดับการศึกษาที่เปดสอนต้ังแตชั้นอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

วิสัยทัศน 
 ภายในป 2556 นักเรียนโรงเรียนวัดนวมกานนท มีความรู คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง ใชชีวิต
รวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุขภายใตวัฒนธรรมทองถ่ิน และมุงใหโรงเรียนเปนศูนยกลาง
ชุมชนโดยใชเทคโนโลยี นวัตกรรมและแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาทุกลุมสาระการเรียนรู 
 3. จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

 4. พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
 5. ประสานความสัมพันธการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
 6. พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 7. นําภูมิปญญาทองถิ่น สื่อ เทคโนโลยีมาประยุกตใชจัดการเรียนรู 

เปาหมาย 
 1. เพ่ือใหครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ีพอใจของผูที่
เกี่ยวของ 

 2. เพื่อใหชุมชนพึงพอใจผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 3. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเต็มศักยภาพ 

 4. เพื่อใหผูเรียน ครู บุคลการมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 5. เพื่อจัดหาและพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีและนําภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูตางๆใน
ชุมชน มาจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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 6. เพื่อใหโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธที่ดีในการรวมกันพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนและชุมชน 

 7. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
 8. เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาอยางเต็ม
ศักยภาพ 

อัตลักษณของสถานศึกษา 
 มารยาทงาม เปยมวิชาการ 

เอกลักษณของสถานศึกษา 
 โรงเรียนวิถีพุทธ  

สมรรถนะสําคญัของผูเรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร  

 2. ความสามารถในการคิด  
 3. ความสามารถในการแกปญหา  
 4. ความสามารถในการใชทกัษะชีวติ    
 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค 
1.  รักชาติศาสน กษตัรยิ 

 2.  ซื่อสัตยสุจรติ 

 3.  มีวินัย 

 4. ใฝเรียนรู 
 5. อยูอยางพอเพยีง 

 6.  มุงมั่นในการทํางาน 

 7.  รักความเปนไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนวัดนวมกานนท 

ตารางที่ 1 โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนวัดนวมกานนท

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม ระดบัประถมศกึษา 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 กลุมสาระการเรียนรู       

     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

     คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 

     วทิยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

80 80 80 80 80 80 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

    การงานอาชีพและ 

     เทคโนโลย ี
40 40 40 80 80 80 

    ภาษาตางประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 800 800 800 800 800 800 
 กจิกรรมพัฒนาผูเรยีน 

     - กิจกรรมแนะแนว 

      - กิจกรรมนักเรียน 

      - กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

120 120 120 120 120 120 

รายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศกึษาจัด
เพิ่มเติมตามความพรอมและจดุเนน   

ปละไมเกิน 80 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไมเกิน  1,000 ชั่วโมง/ป 
 

 จากตารางโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนวมกานนท  จะแบงออกเปนสาระ
การเรียนรู 8 กลุมสาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และรายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตาม
ความพรอมและจุดเนน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี 120 ชั่วโมง แบงเปนแนะแนว 40 ชั่วโมง กิจกรรม
นักเรียน ประกอบดวย ลูกเสือ – เนตรนารี 40 ชั่วโมง ชุมนุม 40 ชั่วโมง ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนในครั้งนี้เปนชุมนุมรักษนาฏศิลป เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2557 จะจัดในจํานวน 20 ชั่วโมง 
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การศึกษาการสอนนาฏศิลปสรางสรรค 
ความหมายของนาฏศิลป 

คําวา “นาฏศิลป” เปนคําสมาสแยกไดเปน 2 คําคือนาฏและศิลป นาฏ หมายถึง การฟอนรํา
ศิลป หมายถึง สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  

พาณี สีสวย (2526: 7) จาตุรงค มนตรีศาสตร (2527: 6)  และอมรา กล่ําเจริญ (2531: 2) 

กลาววานาฏศิลปหมายถึงศิลปะการเคลื่อนไหวอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายอยางปราณีต ออน
ชอย การฟอนรําหรือความรูที่เปนแบบแผนของการฟอนรําเปนส่ิงท่ีมนุษยประดิษฐขึ้นดวยความ
ประณีตงดงามวิจิตรบรรจง  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2542 (2542: 576) ไดใหความหมายของ
นาฏศิลปหมายถึงศิลปะแหงการละครหรือการฟอนรํา 

สุมนมาลย  นิ่มเมติพันธ  (2543: 16)  ไดใหความหมายไววา นาฏศิลป หมายถึงศิลปะใน
การรายรําดวยความประณีตงดงาม  มีระเบียบแบบแผนตามที่นักปราชญทางนาฏศิลปไดประดิษฐ
ทารําไว  นาฏศิลปมี 2 ชนิด คือ  การแสดงท่ีเปนเรื่อง  คือ ละคร  และการแสดงบทฟอนรําท่ีเรียกวา
ระบํา 

จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา นาฏศิลป หมายถึง ศิลปะแหงการละครและฟอน
รําท่ีประดิษฐขึ้นดวยความประณีตงดงามมีระเบียบแบบแผนและยังรวมถึงการขับรองและการ
บรรเลงดนตรีดวย 

 
การจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค 
 การจัดการศึกษาเชิงสรางสรรคเปนหนาท่ีโดยทั่วไปของการศึกษา การสงเสริมจัด
การศึกษาเชิงสรางสรรคและเชิงวัฒนธรรมใหไดผลนั้นตองใชยุทธศาสตรที่เปนระบบนั่นคือ
ยุทธศาสตรที่สรางความสมดุลระหวางหลักสูตรของโรงเรียน วิธีการสอน วิธีการท่ีโรงเรียนติดตอ
กับผูอื่นและแหลงความรูอื่นๆ รวมท้ังการอบรมและพัฒนาครูและบุคคลอื่นๆ 

 คําจํากัดความของการสรางสรรคแสดงใหเห็นองคประกอบของกระบวนการแหงการ
สรางสรรคที่เราตองการจะกระตุนใหเกิดเพ่ือวัตถุประสงคทางการศึกษา จุดเริ่มตนการรับรูถึง
คุณลักษณะ 4 ประการของกระบวนการแหงการสรางสรรค   
 ประการแรก  มักจะเกี่ยวของกับการคิดหรือการปฏิบัติตนอยางมีจินตนาการเสมอ 

 ประการท่ี 2 กิจกรรมที่สรางจินตนาการนี้จะตองเต็มไปดวยจุดมุงหมาย  นั่นคือจะตองมี
การต้ังเปาหมายเพื่อใหเกิดความสําเร็จ 

 ประการท่ี 3 กระบวนการนี้จะตองกอใหเกิดสิ่งที่มีลักษณะริเริ่มไมเหมือนใคร   
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 ประการท่ี 4 ผลที่ไดจะตองมีคุณคาเก่ียวเนื่องกับจุดมุงหมายท่ีตั้งไว  จึงกําหนดนิยามการ
สรางสรรควา “กิจกรรมแหงจินตนาการท่ีกอใหเกิดผลท่ีเปนทั้งการริเริ่มข้ึนเปนครั้งแรกและมี
คุณคา” 

คุณลักษณะ 4 ประการแหงการสรางสรรค   
การใชจินตนาการ 

  กิจกรรมแหงจินตนาการ ตางจากการเพอฝนหรือการสรางภาพ ถึงแมวาอาจจะมีสิ่งทั้งสอง
เกี่ยวของดวย แตไมใชเพียงการผลิตส่ิงทดแทนในมโนภาพของส่ิงซ่ึงไมมีอยูหรือไมมีใครเคยพบ
เห็น  กิจกรรมแหงจินตนาการเปนกระบวนการของการสรางสิง่ที่มีเอกลกัษณคือ การสรางทางเลือก
ใหกับสิ่งที่เปนท่ีมุงหวังตามปกติ สิ่งที่ทํากันตามประเพณี หรือสิ่งที่เปนเรื่องปกติธรรมดา  กิจกรรม
นี้เกี่ยวของกับกระบวนการในการคิดหรือพฤติกรรม   พฤติกรรมอาจรวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่มีการ
นําความคิดเปนรูปเปนรางสูความเคลื่อนไหว เชนในการแสดงและรูปแบบอื่นๆ ซึ่งไมจําเปน
จะตองเปนการคิดลวงหนา (prefigurative) กิจกรรมแหงจินตนาการเปนรูปแบบหนึ่งของการ
แสดงออกทางมโนภาพเปนการแสดงอยางจริงจังท่ีนําไปสูวัตถุประสงคทางการสรางสรรคบาง
ประการ เปนวิธีการคิดอยางหนึ่งซ่ึงโดยเนี้อแทแลวจะมีความสรางสรรคที่เราพยายามท่ีจะขยาย
ความเปนไปไดของสถานการณที่มีการกําหนดไวให เปนวิธีการมองดวยมุมมองใหมๆ หาทางเลือก
ตางๆ สําหรับสิ่งที่เปนเรื่องปกติธรรมดาหรือเปนที่ทราบกันดีอยูเกี่ยวกับงานช้ินใดช้ินหนึ่งท่ีไดรับ
มอบหมาย ความเขาใจลึกซึ้งเก่ียวกับการสรางสรรคมักจะเกิดข้ึนเม่ือนําความคิดท่ีมีอยูนั้นมา
รวมกันหรือไดรับการตีความใหมในแนวทางท่ีไมปกติธรรมดา หรือเม่ือมีการนําไปใชในสาขาซ่ึง
ไมไดใชอยูโดยปกติ บอยครั้งท่ีสิ่งนี้เกิดข้ึนโดยการสรางความสัมพันธแบบไมปกติ  โดยการเห็น
ความคลายคลึงกันและความเกี่ยวของระหวางความคิดหรือวัตถุซึ่งไมเคยมีการเกี่ยวของกันมากอน 

ไปใหถึงจุดมุงหมาย 
  การสรางสรรคนั้นมีความคิดแหงการกระทําและวัตถุประสงครวมอยูดวย  โดยอีกนัยหนึ่ง
ก็คือจินตนาการไดรับการประยุกตนั่นเอง  กิจกรรมแหงจินตนาการนั้นไดรับการวางรูปแบบและ
บอยครั้งท่ีมีการวางรูปแบบซํ้าๆ เพื่อไปใหถึงจุดมุงหมาย หากจะเอยวาบุคคลใดเปนผูมีความ
สรางสรรคก็คือการกลาวเปนนัยวาพวกเขานั้นทํากิจกรรมท่ีกอใหเกิดผลงานอยางตั้งใจแตทั้งนี้มิได
หมายความวาการหย่ังรูลึกซ้ึงหรือการคนพบใหมๆ เกี่ยวกับการสรางสรรคนั้นจะไมเกิดข้ึนอยางไม
คาดหวัง ตัวอยางเชน การเกิดข้ึนโดยสัญชาตญาณ หรือความคิดท่ีไมมีการช้ีนํา แตจะเกิดข้ึนตาม
หนทางไปสูบางสิ่ง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคโดยรวม  หรือเพื่อแกปญหาสวนที่เปนหลัก  

กระบวนการนี้อาจเปนกระบวนการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสูงมาก ชึ่งกอใหเกิดผลในข้ันสุดทายท่ีอาจ
มีความแตกตางจากส่ิงที่เคยคาดหวังไวตั้งแตตน บางครั้งจุดมุงหมายก็เปล่ียนไปเมื่อมีความคิดและ
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ความเปนไปไดใหมๆ เกิดข้ึน บางครั้งก็เกิดข้ึนกับการคิดประดิษฐสิ่งใหมๆ หรือการคนพบสิ่ง
ใหมๆ จุดมุงหมายใหมๆ นี้จะเกิดขึ้นเมื่อผลผลิตหรือความคิดเบ้ืองตนไดเกิดข้ีน 

เปนของใหมที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรก 
  การสรางสรรคนั้นเก่ียวเนื่องกับความคิดริเริ่มเสมอ  แตความคิดริเริมนั้นก็มีหลายประเภท
 - ความเปนปจเจกชน งานของคนใดคนหน่ีงอาจเปนความคิดริเริ่มเก่ียวเนื่องกับงานช้ิน
กอนหนาของตน 

 - ความสัมพันธ งานอาจเปนความคิดริเริ่มเก่ียวเนื่องกับกลุมคนท่ีตนสังคมดวย  

ตัวอยางเชน กับเยาวชนคนอื่นที่อายุใกลเคียงกัน 

 - ประวัติศาสตร  งานอาจเปนการริเริ่มในแงมุมของผลงานช้ินกอนหนานี้  ของใครคนใด
คนหนึ่งในสาขาใดโดยเฉพาะ นั่นคือ อาจเปนความริเริ่มที่มีลักษณะเปนเอกลักษณ 
 ระดับความคิดริเริ่มนั้นอาจมีไดหลายระดับในแตละประเภทเหลานี้  อาจมีความคิดริเริ่ม
มากกวาหรือนอยกวาเม่ือเกี่ยวเนื่องกับผลงานของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือของกลุม  ความคิดริเริ่ม
ในงานสรางสรรคนั้นปกติจะไดรับการจัดใหอยูในสองประเภทแรก  จากเหตุผลท่ีไดเสนอมา สิ่งนี้
จะเปนสิ่งสําคัญในการศึกษาท่ัวไปของแตละบุคคล  แตในความคิดของเราน้ันการประสบ
ความสําเร็จของแตละบุคคลอยางเปนพิเศษ เชน การมีความคิดริเริ่มเปนประวัติศาสตรนั้นมีความ
เปนไปไดที่จะเกิดข้ึนจากระบบการศึกษาท่ีกระตุนใหเกิดความสามารถในการสรางสรรคในทุกๆ 

คน 

ตัดสินคุณคา 
 กิจกรรมทางจินตนาการเปนวิธีการคิดอยางสรางสรรค  โดยความสรางสรรคนั้นก็จะ
เกี่ยวของกับวิธีคิดท่ีสองซ่ึงเปนวิธีที่กลับกันกับความคิดแรก นั่นก็คือวิธีการประเมิน การมีความคิด
ริเริ่มในระดับหนึ่งเปนสิ่งจําเปนในการสรางงานสรางสรรคทุกประเภท  แตก็ไมเคยเพียงพอเสียที 
ความคิดริเริ่มอาจไมจําเปนสําหรับวัตถุประสงคที่วางไว  อาจเปนเรื่องประหลาด หรือผิดพลาด ผล
ของกิจกรรมแหงจินตนาการจะไดรับการขนานนามวาเปนส่ิงสรางสรรคก็ตอเม่ือมันมีคุณคาตองาน
ชิ้นนั้นๆ “คุณคา”  ในท่ีนี้เปนการตัดสินสมบัติบางประการในผลท่ีออกมาท่ีเกี่ยวของกับ
วัตถุประสงค การตัดสินนั้นมีความเปนไปไดหลายประการตามสาขาของกิจกรรม  เชน มี
ประสิทธิภาพ มีประโยชน สนุกสนาน เปนท่ีนาพอใจ ใชได มีเหตุผลสนับสนุน บรรทัดฐานของ
คุณคามีความแตกตางกันไปตามสาขาของกิจกรรมนั้นๆ 

การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสติปญญา 
 สติปญญานั้นเปนสิ่งที่มีหลากหลายมิติ และยังเปนส่ิงท่ีไมหยุดนิ่งอีกดวย ในชวงทศวรรษ
ระหวาง พ.ศ. 2503-2512 งานคนควาวิจัยในสหรัฐอเมริการะบุวา สมอง 2 ซีกนั้นมีหนาท่ีตางกัน 
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โดยมีการพบวาสมองชีกซายเกี่ยวของกับความคิดอยางมีเหตมุีผลและอยางวิเคราะหวิจารณ ในขณะ
ที่สมองซีกขวาจะเก่ียวของกับวิธีการคิดท่ีมีความลึกมากกวา กับการจําหนาตา รูปแบบ และมิติการ
เคลื่อนไหวสมอง 2 ซีกนี้เชื่อมตอกันดวยกระจุกของเสนประสาทซ่ึงเรียกวา corpus callosum ซึ่งจะ
ทําหนาท่ีชวยประสานการมีปฏิสัมพันธกันระหวางสมอง 2 ซีก และระหวางกิจกรรมตางชนิดกัน 

การศึกษาเม่ือเร็วๆ นี้ยืนยันวาพ้ืนที่ตางๆ กันของสมองนั้น เช่ือมโยงกับกิจกรรมตางประเภทกัน 

เชน การพูด อารมณ การจับตอง มิติสัมพันธและอื่นๆ และยังแสดงใหเห็นวาสมองไมไดทํางาน
อยางโดดเด่ียวหรือแยกออกจากอวัยวะอื่น แตทํางานแบบเปนระบบท่ีมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
สวนตางๆ ของสมองทํางานรวมกับกิจกรรมประเภทตางๆ ตัวอยางเชน ในการพูด รูปแบบการ
ทํางานของสมองนั้นแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับวาเราพูดภาษาของเราเองหรือพูดภาษาอื่น 

 วิธีการคิดบางวิธีมีอิทธิพลตอกิจกรรมตางชนิดกัน  กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการฟงเสียงในดาน
ดนตรี กิจกรรมที่เกี่ยวกบัการใชพื้นที่การทรงตัวและการเคล่ีอนไหวในนาฏศิลป การคํานวณในวิชา
ฟสิกส แตกิจกรรมทางสติปญญาเหลานี้และในรูปแบบอื่น  ๆ จะอาศัยพื้นฐานจากสติปญญาดาน
ตางๆ ในเวลาเดียวกัน นั่นคือเปนการคิดแบบหลายแบบมุมมอง (multi-model) ตัวอยางเชน  นัก
คณิตศาสตรนั้นมักจะกลาวถึงการทําใหเห็นปญหาหรือวิธีแกปญหา  ในขณะท่ีนาฏศิลปนั้นมี
ความสัมพันธใกลชดิกับความเขาใจในดานดนตรกีลาวคือ การประพันธดนตรีมักไดรับแรงดลใจมา
จากความเขาใจในคณิตศาลตร การคนควาในยุโรปและสหรัฐอเมริกา (ฟอกซและการดเนอร,            
2548: 134) ไดใหขอคิดเห็นวาการศึกษาดานดนตรีนั้นสามารถสงผลโดยตรงตอความสามารถทาง
คณิตศาสตร และในทํานองเดียวกัน การแสดงละครเปนวิธทีี่สําคัญในการสงเสริมทักษะในการอาน 

การเขียน และในการพูดได ซึ่งมีบอยครั้งท่ีความหย่ังรูลึกซึ้งในการสรางสรรคเกิดข้ึนเมื่อมีการเกิด
ความสัมพันธใหมๆ ขึ้นระหวางความคิดตางๆ และประสบการณตางๆ ที่ไมเคยมีความสัมพันธกัน
มากอน โดยเกิดขึ้นทั้งระหวางภายนอกและภายใน วิธีการคิดตางๆกัน 

 การสรางสรรคเกิดขึ้นไดในทุกสาขาของสติปญญาของมนุษย และมีความหลากหลายและ
มีหลายแงมุม  การประสบความสําเรจ็ในการสรางสรรคอยางแทจริงตองใชความรู การควบคุม และ
วินัย ผนวกกับความเปนอิสระและความม่ันใจท่ีจะทําการทดลอง  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545: อัดสําเนา) 

การศึกษาเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 
 การศึกษาเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิด  

 ประการแรก กระบวนการแหงการสรางสรรคนั้นเกิดข้ึนโดยตรงจากสภาวะแวดลอมทาง
วัฒนธรรมที่กระบวนการเหลานั้นเกิดข้ึน ศิลปนวาดภาพจากผลงานและแรงบันดาลใจจากศิลปน 

สไตล และขนบประเพณีอื่นๆ เชนเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตรก็เกิดข้ึนจากความรูลึกซึ้งและ
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ความสําเร็จของกลุมนักวิทยาศาสตร บางครั้งความสัมพันธระหวางนวัตกรรมและความรูที่ไดรับก็
เปนสิ่งท่ีดี นั่นคือ การกล่ันกรองและเพิ่มเติมส่ิงท่ีเปนท่ีรูอยูแลวหรือทําไปแลว  บางครั้งก็เปนการ
โตตอบตอตานส่ิงเหลานั้น กอใหเกิดการมองเห็นแบบใหมๆ ที่รุนแรง ซึ่งเปนเรื่องจริงในกิจกรรม
ของมนุษยทุก ๆ ดาน 

 ประการท่ี 2 วัฒนธรรมของมนษุยนั้นเปนสิ่งที่ซับชอน และหลากหลายมากอันเนื่องมาจาก
ความม่ังค่ัง ความสลับซับซอนและความหลากหลายของการสรางสรรคของมนุษย  วัฒนธรรมนั้น
ไดรับการวางรูปแบบและเปนผลผลิตจากการสรางสรรคของมนุษย โดยเกิดข้ึนจากการตอบสนอง
ของเราตอปญหาของการใหความหมายและการปฏิบัติที่เราเผชิญอยู การท่ีเรามองเหตุการณตางๆ 

เปนอยางไรนั้นไดรับผลกระทบอยางลึกซึ้งจากความคิดและคุณคาที่เราใหตอสิ่งนั้น ประวัติศาสตร
เต็มไปดวยบันทึกการเปลี่ยนแปลงความรูสึกมีสติสัมปชัญญะอยางลึกซึ้ง บันทึกวิธีการมองโลกซึ่ง
เกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่องของความคิดและเหตุการณตางๆ เชน ระหวาง
วิทยาศาสตร ศาสนา ศีลธรรม การเมืองกับศิลปะ และระหวางธรรมเนียมประเพณีกับนวัตกรรม 

การศึกษาจําเปนตองตระหนักถึงความสัมพันธอันใกลชิดดังกลาวนีแ้ละสงเสริมใหมีอยูในหลักสูตร
การศึกษาโดยตลอด ในการจะทําเชนนั้น เราจําเปนตองสงเสริมหลักการแหงสมดุลในโรงเรียน 3 

ประการ 

 ประการแรก จําเปนตองมีความสมดุลระหวางหลักสูตรการศึกษาเชิงสรางสรรคและเชิง
วัฒนธรรมสาขาตางๆ ทุกสาขามีความจําเปนตอการพัฒนาบุคคลอยางมีสมดุลและตอความเขาใจ
อันสมดุลของบุคคลในเรื่องของวัฒนธรรมทางสังคม  เขาใจความไมหยุดนิ่ง  ความหลากหลาย  
และการพัฒนาของสังคม 
 ประการท่ีสอง ในการสอนทุกวิชาจําเปนตองมีความสมดุลระหวางขนบธรรมเนียม
ประเพณีและนวัตกรรม คนเราไมไดมีการสรางสรรคในสูญญากาศ การสรางสรรคจะตองเกิดขึ้นใน
สภาวะแวดลอมหนึ่ง  การจะเกิดการสรางสรรคตองมีความเขาใจถึงความเปนไปได  ขอบเขตและ
วิธีการตางๆ ของสาขาวิชานั้น ๆ ดังนั้น จะตองมีสมดุลระหวางการที่เยาวชนสรางผลงานของตน
และการทําความเขาใจสาขาวิชาที่ตนกําลังสรางผลงานอยู การศึกษามีหนาท่ีในการถายทอดความรู
และวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง คือการสงตอความเขาใจวาเหตุใดส่ิงตางๆ จึงเปน
เชนท่ีเปนอยู การศึกษายังตองชวยกระตุนการคิดเชิงจินตนาการและเชิงวิเคราะห  ความสามารถใน
การต้ังสมมติฐาน และตั้งคําถามเกี่ยวกับวิธีการกระทําสิ่งตางๆ ที่เคยเปนมา 
 ประการท่ีสาม  จําเปนตองมีความสมดุลระหวางการสอนคานิยมในในวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ โลกท่ีเยาวชนอาศัยอยูและจะเปนเจาของตอไปเปนโลกแหงนานา
วัฒนธรรม  โรงเรียนจึงจําเปนตองสนองตอบตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม  นั่นหมายความถึง
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การสงเสริมการเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  การประพฤติปฏิบัติตางๆ  การทํา
ความเขาใจกับคานิยม  การรับรูทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ  โรงเรียนจะตองคํานึงถึงความหลากหลายนี้ใน
การดําเนินงานทางวัฒนธรรมท่ีรวบรวมไวในหลักสูตรและในคานิยมท่ีเราสงเสริมผานการเรียน
การสอน (คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาแหงชาติดานการศึกษาเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม, 2544: 

56-61) 
 
นาฏศิลปสรางสรรค 
 นาฏศิลปสรางสรรคผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับนาฏศิลปสรางสรรคจาก
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปดังนี้   

 นาฏศิลป  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  นั้นมีความหมายวา  ศิลปะ
แหงการละครและการฟอนรํา  ในทางนาฏศิลป หมายถึง การเคล่ือนไหวอิริยาบถตางๆ เพื่อ
ถายทอดความหมายและอารมณใหผูชมรับรู 
 สรางสรรค  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  นั้นมีความหมายวา สราง
ใหมีใหเปนขึ้น เนรมิต 

สุรพล  วิรุฬรักษ (2549: 286-574) และฉันทนา เอี่ยมสกุล (2553: 38) ไดกลาวคลายคลึงกัน
วา นาฏศิลปสรางสรรค เปนการสรางสรรคระบําใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการในลักษณะ
ตางๆ ซึ่งสามารถจําแนกตามเนื้อหาสาระ และรูปแบบออกไดเปน 6 ประเภท คือ 1. ระบําในโขน
ละคร 2. ระบําศิลปาชีพ 3. ระบําเนื่องในประเพณี  พิธีกรรม  และการละเลน 4. ระบําโบราณคดี 5. 
ระบําแสดงเอกลักษณทองถิ่น 6. ระบําเบ็ดเตล็ด  ขอมูลที่นํามาใชประยุกตเพื่อสรางสรรคเปนระบํา
สวนใหญนํามาจากวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น สวนศุภชัย  จันทรสุวรรณ และนภัสกร  มิตร
เอม (อางถึงในฉวีวรรณ ตาลสุก, 2556: 183)ไดกลาวคลายคลึงกันวา นาฏศิลปสรางสรรคเปนการ
แสดงท่ีสรางสรรคขึ้นมา โดยอาจแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 1) นาฏศิลปไทยสรางสรรคซึ่งยึดแบบ
แผนทารํา ดนตรีทางนาฏศิลปไทย  2) นาฏศิลปรวมสมัยซึ่งมีการผสมผสานศิลปะการเตน  และ
ดนตรีของชาติอื่นๆ ซึ่งนาฏศิลปสรางสรรคนั้นสรางข้ึนจากประวัติศาสตร วิถีชีวิตในทองถ่ิน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และการละเลนตางๆ 
 สรุปไดวา นาฏศิลปสรางสรรคเปนการแสดงท่ีประดิษฐขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการใน
ลักษณะตางๆ ซึ่งสามารถจําแนกตามเนื้อหาสาระได เปน 6 ประเภท คือ 1) ระบําในโขนละคร                 
2) ระบําศิลปาชีพ 3) ระบําเนื่องในประเพณี  พิธีกรรม  และการละเลน 4) ระบําโบราณคดี 5) ระบํา
แสดงเอกลักษณทองถิ่น 6) ระบําเบ็ดเตล็ด และมีการแสดงแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 1) นาฏศิลป
ไทยสรางสรรคซึ่งยึดแบบแผนทารํา ดนตรีทางนาฏศิลปไทย 2) นาฏศิลปรวมสมัยตามสมัยนิยม   
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ซึ่งมีการผสมผสานศิลปะการเตน และดนตรขีองชาตอิืน่ๆ ในการวิจัยครัง้นีเ้ปนนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธ  

ลักษณะของนาฏศิลปสรางสรรค 
จตุพร  รัตนะวราหะ ศุภชัย  จันทรสุวรรณ และนภัสกร  มิตรเอม (อางถึงในฉวีวรรณ ตาล

สุก, 2556: 183) กลาวคลายคลึงกันวา ลักษณะของนาฏศิลปสรางสรรคเปนการแสดงท่ีสรางสรรค
ขึ้นมาจากฐานเดิม การสรางชุดการแสดงใหมๆ ที่อยูบนฐานของนาฏศิลปเดิม ใชหลักนาฏศิลปใช
นาฏยศัพท ภาษาทา หากมาจากศิลปะรวมสมัยก็จะออกลีลาทาทางตามพ้ืนฐานหลัก เชน บัลเลตก็
เนนที่การยืนบนปลายเทา การใชความสมดุล การใชความขัดแยง 

 จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญไดกลาวไปในแนวทางเดียวกันถึงลักษณะของนาฏศิลป
สรางสรรควาเปนการแสดงท่ีคิดข้ึนมาใหมซึ่งมาจากรากฐานเดิมท้ังทางนาฏศิลปไทยและแนวรวม
สมัยแตไมทําลายศิลปะอันดีงามของนาฏศิลปเดิมใหดอยลง นอกจากนี้ผูเช่ียวชาญยังใหความ
คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันวานาฏศิลปไทย  นาฏศิลปพื้นบานสามารถกาวสูนาฏศิลปสรางสรรค
ไดเพราะเกิดจากแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมประจําถิ่น ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ 

การปลูกฝงเสริมสรางใหเยาวชนของชาติเปนผูสรางสรรคงานทางดานนาฏศิลป 
 การปลูกฝงเสริมสรางใหเยาวชนของชาติเปนผูสรางสรรคงานทางดานนาฏศิลปมีความจํา
เปนมาก เราจะสอนใหเยาวชนทําตามแบบอยางไทยไมผิดแตการสอนนัน้ตองคอยๆ สอน ไมบีบค้ัน  
หรือสอนแบบเลน ควรสอนทุกวันจนเขาท่ี การสรางสรรคก็คือทําใหเด็กไดออกความคิดเห็น  
นอกจากนี้ศุภชัย  จันทรสุวรรณ (อางถึงในฉวีวรรณ ตาลสุก, 2556: 185) ยังใหความคิดเห็นวาควรมี
วิชาทีเ่กี่ยวกับการสรางงานนาฏศิลป และมีการฝกใหผูเรียนไดคิดทาทางประกอบเพลง 

 นอกจากนี้หากจะพัฒนาใหผูเรียนเรียนรู เขาใจและแสดงได และตระหนักถึง นาฏศิลป
สรางสรรค ในการพัฒนาหรือการสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนควรกําหนดใหมีประเด็นตางๆ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 ตารางสังเคราะหแนวทางการสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนาฏศิลปสรางสรรค 

รายการ 

หนวยงานทางการศกึษา นักวชิาการ และนกัการศึกษา 

ผลการ
สังเคราะห 

จตุพร 

รัตนะวราหะ 
(2555) 

ศุภชัย 

จันทรสุวรรณ
(2555) 

นภัสกร 

มิตรเอม         
(2555) 

โรงเรียน 

ภัทราวด ี

มัธยมศึกษา  
หัวหนิ 

1. วัตถุประสงค เนนในดาน
การรักษาและ
สืบทอดศิลป 
วัฒนธรรม 

ฝกใหมีการ
สรางสรรคตาม
ระดับของ
ผูเรียนโดยเปด
โอกาสให
นักเรียนคิด  ได
ใชจิตนาการ 

เปดโอกาสให
นักเรียนคิดให
นักเรียนเปนผู
ประเมินโดย
เรียนรูจาก
รากฐานเพื่อเปน
วัตถุดบิให
นักเรียน
สรางสรรคงาน 

- เพื่อใหนักเรียน
สนุกกับการ
เรียนรูวิชาตางๆ 
และสามารถ
นํามาใชไดใน
ชีวิตประจําวนั 

- เพื่อใหนักเรียนมี
ความรอบรูใน
วัฒนธรรมไทย 
และวัฒนธรรม
สากล มีระเบยีบ 
วินัยและมี
คุณธรรม 

- เพื่อปลูกฝงให
นักเรียนมี
ความคิดริเริม่และ
สามารถวิเคราะห
ปญหาตางๆเพ่ือ
ใชเปนแนวทางใน
การแกไขปญหา
ตางๆได 

- เพื่อใหนักเรียน
สนุกกับการ
เรียนรูวิชาตางๆ 
ที่เปนพื้นฐาน
ทางนาฏศิลป
และสามารถ
นํามาใชไดใน
ชีวิตประจําวนั 

- เพื่อให
นักเรียนมีความ
รอบรูใน
วัฒนธรรมไทย 
และวัฒนธรรม
สากล มีระเบยีบ 
วินัยและมี
คุณธรรม และ
รักษาสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม 
- เพื่อปลูกฝงให
นักเรียนมี
ความคิดริเริม่  
จินตนาการ
สรางสรรคงาน  
และสามารถ
วิเคราะหปญหา
ตางๆ  รวม
ประเมินผลงาน
เพื่อใชเปน
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รายการ 

หนวยงานทางการศกึษา นักวชิาการ และนกัการศึกษา 

ผลการ
สังเคราะห 

จตุพร 

รัตนะวราหะ 
(2555) 

ศุภชัย 

จันทรสุวรรณ
(2555) 

นภัสกร 

มิตรเอม
(2555) 

โรงเรียน 

ภัทราวด ี

มัธยมศึกษา  
หัวหนิ 

แนวทางในการ
แกไขปญหา
ตางๆได 

2. เนื้อหาสาระ ถือตนแบบ
เปนเกณฑ
และศึกษา
ศิลปะของ
ชาติอื่นดวย 

1.หลักนาฏศิลป
ไทย
2.วิถีชีวิต          
ภูมิปญญา  
ศิลปวัฒนธรรม 
3.ทาทาง
ประกอบเพลง 

พื้นฐาน
นาฏศิลป 
การสรางสรรค
งานนาฏศิลป 

เรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิัตริวมทั้ง
ศึกษาวิชาศิลป
ศาสตรแขนง
ตางๆ เชน ดนตรี
ไทย รําไทย รอง
เพลงไทยและ
เพลงสากล หรือ
ศิลปสากล เชน 
บัลเลย กายกรรม 
Ballroom Dance 

และพ้ืนฐานวิชา 
Creative 

Thinking 

ภาคทฤษฎี 
1.หลักนาฏศิลป
ไทย 

2.วิถีชีวิต  ภูมิ
ปญญา  
ศิลปวัฒนธรรม
ของไทยและ
ของชาติอื่น 

3. พื้นฐานวิชา 
Creative 

Thinking 

ภาคปฏบิัต ิ
1. ปฏบิัติ
นาฏศิลปไทย 

2. ฝกปฏิบตัิ
ศิลปแขนงตางๆ 

3. ฝกคิดงาน
นาฏศิลป
(ทาทาง
ประกอบเพลง  
การแสดงตางๆ) 

ตารางท่ี 2 ตารางสังเคราะหแนวทางการสรางกิจกรรมพัฒนาผเรียนนาฏศิลปสรางสรรค (ตอ) 
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รายการ 

หนวยงานทางการศกึษา นักวชิาการ และนกัการศึกษา 

ผลการ
สังเคราะห 

จตุพร 

รัตนะวราหะ 
(2555) 

ศุภชัย 

จันทรสุวรรณ
(2555) 

นภัสกร 

มิตรเอม
(2555) 

โรงเรียน 

ภัทราวด ี

มัธยมศึกษา  
หัวหนิ 

3. จัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอน 

เปดโอกาสให
นักเรียนคิด
โดยครูผูสอน
มีบทบาทเปน
ผูแนะนํา  
ศึกษาประวัติ
และฝกปฏิบตั ิ

1.ครูสอน
พื้นฐาน
นาฏศิลป 
2.นักเรยีน
เรียนรูวิถีชีวิต
เพื่อสรางสรรค
ผลงานจากส่ิงที่
เขาเห็นแลว
นํามาคิดทาทาง 

1.ทําใหนักเรยีน
ชอบ เกดิความ
สนใจ 

2.สอนพ้ืน
ฐานาฏศิลป 
3.เปดโอกาสให
นักเรียนคิด  ฝก
สมาธิ 

4.ใหนักเรียน
เปนผู
ประเมินผลงาน
ของเพ่ือน
รวมกับครู 

- จัด
สภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการนาํมา
ปฏบิัติจริง 

- จัดทัศนศึกษา
นอกสถานที ่
- รวมวิเคราะหกับ
ผูเชี่ยวชาญรับเชิญ  

1. จัด
สภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการ
นํามาปฏบิัติจริง 

2. ทาํให
นักเรียนชอบ 
เกิดความสนใจ 

3. ครูสอน
ประวัติและฝก
พื้นฐาน
นาฏศิลป 
3. จัดทัศนศึกษา
นอกสถานที่
เพื่อเรียนรูวิถี
ชีวิตเพื่อ
สรางสรรค
ผลงานจากส่ิงที่
เขาเห็นแลว
นํามาคิดทาทาง 
4. เปดโอกาส
ใหนักเรยีนคิด
งานนาฏศิลป  
ฝกสมาธิ 

5. นักเรียนเปผู
ประเมินผลงาน
ของเพ่ือน
รวมกับครูหรือ
ผูเชี่ยวชาญรับ
เชิญ 

ตารางท่ี 2 ตารางสังเคราะหแนวทางการสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนาฏศิลปสรางสรรค (ตอ) 
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รายการ 

หนวยงานทางการศกึษา นักวชิาการ และนกัการศึกษา 

ผลการ
สังเคราะห 

จตุพร 

รัตนะวราหะ 
(2555) 

ศุภชัย 

จันทรสุวรรณ
(2555) 

นภัสกร 

มิตรเอม
(2555) 

โรงเรียน 

ภัทราวด ี

มัธยมศึกษา  
หัวหนิ 

4. วัดและ
ประเมินผล 

ดูการแสดง
ทาทาง  การ
เคล่ือนไหว  
ความสวยงาม  
ความพรอม
เพรียง  เนน
ภาคปฏบิัติ
เปนหลัก  แต
ก็เนนภาค
ความรูควบคู
กันไป  เนน
ความแตกตาง
ระหวางบุคคล
โดยคดิและ
แสดงทาทาง 

1.พิจารณาจาก
การเสนอชื่อชดุ
ผลงานมาจาแรง
บันดาลใจอะไร  
แนวทางที่จะจดั
แสดงมีเพลง
ประกอบ  
รูปแบบการ
แสดง  การแตง
กาย  ทารําส่ือถึง
อะไร 

2.พิจารณาจาก
การแสดงจริง
สอดคลองกับ
แนวคิดหรือไม  
ส่ือใหผูชม
เขาใจไดหรือไม 
3.พิจารณาจาก
กรรมการ
ภายนอกโดยไม
ตองให
กรรมการทราบ
รายละเอียดแตมี
เกณฑให
พิจารณาทารํา 
จุดเดน จุดเนน 
จังหวะ แตตอง
มีพื้นฐานของ
นาฏศิลปไทย 

ใหนักเรยีนเปน
ผูประเมินผล
งานของเพ่ือน
รวมกับครู  
พิจารณาจาก
ความสวยงาม
และความ
ตอเน่ืองของทา
รํา 

การสังเกต
พัฒนาการและ 

ความประพฤติ
ของผูเรียน การ
สังเกตพฤติกรรม
การเรียน การรวม
กิจกรรม 

และการทดสอบ
ภายหลังการเรียน 

ซ่ึงผูสอนนํา
นวัตกรรมการวัด
และ 

ประเมินทางเลือก
ใหม (Alternative 

Assessment) เชน 

การประเมิน
สภาพ 

จริง (Authentic 

Assessment) การ
ประเมินการ
ปฏบิัติงาน 

(Performance 

Assessment) การ
ประเมินจาก
โครงงาน (Work 

Project) และการ
ประเมินจากแฟม
สะสมงาน 

(Portfolio) ไปใช

1. การสังเกต
พัฒนาการ
พฤติกรรมการ
เรียน การรวม
กิจกรรม 

- การแสดง
ทาทาง 

- การ
เคล่ือนไหว   
- ความสวยงาม   
- ความพรอม
เพรียงโดย
คํานึงถึงความ
แตกตาง 
ระหวางบุคคล 
โดยใหนักเรียน
เปนผู
ประเมินผลงาน
ของเพ่ือน
รวมกับครู 
2. ทดสอบ
ภายหลังการ
เรียน ซ่ึงผูสอน
นํานวัตกรรม
การวัดและ
ประเมิน
ทางเลือกใหม 
(Alternative 

Assessment)  

ตารางท่ี 2 ตารางสังเคราะหแนวทางการสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนาฏศิลปสรางสรรค (ตอ) 
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รายการ 

หนวยงานทางการศกึษา นักวชิาการ และนกัการศึกษา 

ผลการ
สังเคราะห 

จตุพร 

รัตนะวราหะ 
(2555) 

ศุภชัย 

จันทรสุวรรณ
(2555) 

นภัสกร 

มิตรเอม
(2555) 

โรงเรียน 

ภัทราวด ี

มัธยมศึกษา  
หัวหนิ 

ในการประเมินผล
การเรียนควบคูไป
กับ 

การใช
แบบทดสอบ
ตางๆ  

- การประเมิน
สภาพ 

จริง (Authentic 

Assessment)  

- การประเมิน
การปฏิบตัิงาน 

(Performance 

Assessment)  

- การประเมิน
จากโครงงาน 

(Work Project) 

โดย
1.พิจารณาจาก
การเสนอชื่อชดุ
ผลงานมาจาก
แรงบันดาลใจ
อะไร  แนวทาง
ที่จะจดัแสดงมี
เพลงประกอบ  
รูปแบบการ
แสดง  การแตง
กาย  ทารําส่ือถึง
อะไร 

2.พิจารณาจาก
การแสดงจริง
สอดคลองกับ
แนวคิดหรือไม  
ส่ือใหผูชม
เขาใจไดหรือไม 

ตารางท่ี 2 ตารางสังเคราะหแนวทางการสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนาฏศิลปสรางสรรค (ตอ) 
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รายการ 

หนวยงานทางการศกึษา นักวชิาการ และนกัการศึกษา 

ผลการ
สังเคราะห 

จตุพร 

รัตนะวราหะ 
(2555) 

ศุภชัย 

จันทรสุวรรณ
(2555) 

นภัสกร 

มิตรเอม
(2555) 

โรงเรียน 

ภัทราวด ี

มัธยมศึกษา  
หัวหนิ 

3.พิจารณาจาก
กรรมการ
ภายนอกโดยไม
ตองให
กรรมการทราบ
รายละเอียดแตมี
เกณฑให
พิจารณาทารํา 
จุดเดน จุดเนน 
จังหวะ แตตอง
มีพื้นฐานของ
นาฏศิลปไทย 

- การประเมิน
จากแฟมสะสม
งาน (Portfolio)  

- แบบทดสอบ
ตางๆ 

 

สรุปแนวคิดของนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนนาฏศิลป
สรางสรรค 

วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหนักเรียนสนุกกับการเรียนรูวิชาตางๆ ที่เปนพื้นฐานทางนาฏศิลปและสามารถ
นํามาใชไดในชีวิตประจําวัน 

 2. เพื่อใหนักเรียนมีความรอบรูในวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสากล มีระเบียบ วินัยและ
มีคุณธรรม และรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
 3. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีความคิดริเริ่ม จินตนาการสรางสรรคงาน และสามารถวิเคราะห
ปญหาตางๆ รวมประเมินผลงานเพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆได 
 

ตารางท่ี 2 ตารางสังเคราะหแนวทางการสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนาฏศิลปสรางสรรค (ตอ) 
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เนื้อหาสาระ  ประสบการณ   
ภาคทฤษฎี 

 1. หลักนาฏศิลปไทย 

 2. วิถีชีวิต ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรมของไทยและของชาติอื่น 

 3. พื้นฐานวิชา Creative Thinking 

ภาคปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัตินาฏศิลปไทย 

 2. ฝกปฏิบัติศิลปะแขนงตางๆ 

 3. ฝกคิดงานนาฏศิลป (ทาทางประกอบเพลง  การแสดงตางๆ) 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

 1. จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการนํามาปฏิบัติจริง 

 2. ทําใหนักเรียนชอบ เกิดความสนใจ 

 3. ครูสอนประวัติและฝกพื้นฐานนาฏศิลป 
 4. จัดทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตเพ่ือสรางสรรคผลงานจากสิ่งท่ีเขาเห็นแลว
นํามาคิดทาทาง 

 4. เปดโอกาสใหนักเรียนคิดงานนาฏศิลป  ฝกสมาธิ 
 5. นักเรียนเปนผูประเมินผลงานของเพื่อนรวมกับครูหรือผูเชี่ยวชาญรับเชิญ 

การวัดและประเมินผล   
 1. การสังเกตพัฒนาการพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม 

    1.1 การแสดงทาทาง 

    1.2 การเคลื่อนไหว   
    1.3 ความสวยงาม   
    1.4 ความพรอมเพรียงโดยคํานึงถึงความแตกตาง ระหวางบุคคล โดยใหนักเรียนเปน          
ผูประเมินผลงานของเพื่อนรวมกับครู 
 2. ทดสอบภายหลังการเรียน ซึ่งผูสอนนํานวัตกรรมการวัดและประเมินทางเลือกใหม 
(Alternative Assessment)  

    - การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment)  

    - การประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Assessment)  

    - การประเมินจากโครงงาน (Work Project) โดยพิจารณาจาก 



52 
 

      1.พิจารณาจากการเสนอช่ือชดุผลงานมาจากแรงบันดาลใจอะไร แนวทางท่ีจะจัดแสดงมี
เพลงประกอบ รูปแบบการแสดง การแตงกาย ทารําสื่อถึงอะไร 

      2. พิจารณาจากการแสดงจริงสอดคลองกับแนวคิดหรือไม  สื่อใหผูชมเขาใจไดหรือไม 
      3. พิจารณาจากกรรมการภายนอกโดยไมตองใหกรรมการทราบรายละเอียดแตมีเกณฑ
ใหพิจารณาทารํา จุดเดน จุดเนน จังหวะ แตตองมีพื้นฐานของนาฏศิลปไทย 

    - การประเมินจากแฟมสะสมงาน (Portfolio)  

    - แบบทดสอบตางๆ  
 นอกจากนี้นักการศึกษาและผู เชี่ยวชาญยังใหความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงบทบาทของ
สถานศึกษา หนวยงานของรัฐ ชุมชน องคกร ผูสอน ศิลปนในการรวมสรางสรรคกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ดังนี้   

เอกรินทร  สี่มหาศาลและคณะ (2544: 201-202) กลาววา นาฏศิลปเปนผลงานที่มนุษย
สรางสรรคขึ้น เพ่ือสนองตอบในส่ิงท่ีเห็นวาดีงาม มีความสุข มีความบันเทิง คุณคาของนาฏศิลป
สามารถนําไปสูความรูสกึนึกคิดของจิตใจสงผลใหเกิดพลงัในการดําเนนิชีวิต การแสดงนาฏศิลปจึง
มีวัตถุประสงคสําคัญ  ดังนี้ 
 1. เพื่อนําคุณคาทางสุนทรียศิลปมาปรุงแตงในชีวิตใหสมบูรณขึ้น 

 2. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการ และเนื้อหาสาระของนาฏศิลป 
 3. เพื่อเรียนรูนาฏศิลปซึ่งเปนวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 
 4. เพื่อเปนการปลูกฝงและสงเสริมนิสัยทางศิลปะ 

 5. เพื่อสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูสืบไป 

 6. เพื่อฝกการทํางานรวมกับคนอื่น กลาแสดงออก สามารถนําความรูไปใชประกอบอาชีพ  
หรือเพื่อศึกษาตอความถนัดของแตละบุคคล 
 นาฏศิลปไทยมีลักษณะเฉพาะตัว แสดงเอกลักษณของความเปนไทย ถึงแมวาบางอยางเรา
ไดนําแบบอยางมาจากตางชาติบาง แตก็มีการนํามาดัดแปลงใหเขากับนาฏศิลปไทยไดอยาง
กลมกลืนจนกลายเปนลักษณะเฉพาะแบบไทย นาฏศิลปไทยสามารถสังเกตไดจากองคประกอบ  
ดังนี้ 

1. ทารํา  การรายรําหรือการแสดงนาฏศิลปไทยจะมีลักษณะออนชอยสวยงาม และมีทารํา 
หรือนาฏยศัพทเปนของตนเองไมเหมือนชาติใด 

 2. ดนตรีประกอบ การแสดงนาฏศิลปของไทย สวนมากมักมีดนตรีปะกอบ โดยเฉพาะการ 
ระบํา รําฟอน ซึ่งใชเครื่องดนตรีไทยบรรเลงประกอบ 
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 3. เนื้อรอง  การแสดงนาฏศิลปไทยบางประเภทอาจใชเนื้อรองประกอบการแสดงจะเปน
เพลงไทย  มีการเอื้อนเปนเอกลักษณเฉพาะ 

 4. เครื่องแตงกาย  ในการแสดงนาฏศิลปไทยผูแสดงตองแตงกายใหเขากับการแสดง  โดย
ใชเคร่ืองแตงกายแบบไทย ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะ 

 การแสดงพ้ืนเมืองหรือการละเลนพื้นเมืองของไทย หมายถึง การแสดงหรือการละเลนของ
แตละทองถ่ินของไทยสืบบทอดตอๆ กันมาตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน การแสดงดังกลาวจะ
แฝงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณประจําทองถ่ิน ซึ่งแบงออกเปน   
2 ประเภทดังนี้  
 1. เพลงพื้นเมือง คือ เพลงท่ีชาวบานในทองถิ่นตางๆ แตงขึ้นตามความนิยม และใชสําเนียง
ภาษาพูดของทองถ่ิน นิยมเลนในงานเทศกาล  หรือมีการชุมนุมของคนในหมูบาน เพลงเหลานี้
มักจะจดจําสืบทอดตอๆ กันมา  ไมทราบผูประพันธ เชน  เพลงเรือ  เพลงเกี่ยวขาว  เพลงพวงมาลัย  
เปนตน 

 2. การแสดงงานพ้ืนเมือง  คือ  การฟอน  การรํา  และระบํา  ที่มาจากทองถ่ินตางๆ เชน 
ฟอนเทียน  ฟอนเล็บ  ฟอนเงี้ยว  ฟอนแพน  รําวง  รํากลองยาว  เปนตน 

 ราณี  ชัยสงคราม (2544: 5) กลาวถึง นาฏศิลปพื้นเมือง คือ การรําพ้ืนเมืองเปนการรําท่ี
สะทอนถึงวิถีชีวิตของผูคนแตละภาค  อันเนื่องมาจากพิธีกรรมตางๆ งานรื่นเริง  จารีตประเพณี  
การเก้ียวพาราสี  และงานอาชีพตางๆ 

 สุมิตร  เทพวงษ (2548: 59) กลาวถึง ระบําปรับปรุงจากพ้ืนบานวาระบําปรับปรุงจาก
พื้นบาน  หมายถึง  ระบําท่ีคิดประดิษฐสรางสรรคขึ้นมาจากแนวทางความเปนอยูของคนพื้นบาน  
การทํามาหากิน  อุตสาหกรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ในแตละทองถ่ินมาแสดงออกเปนรูป
ระบํา  เพื่อเปนเอกลักษณประจําถิ่นของตน 

 สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ (2554: 98-104) กลาวถึงนาฏศิลปทองถ่ินวา ลักษณะของคนไทย
ที่มีความสนุกสนานรื่นเริงไมวาจะเหน็ดเหนื่อยจากการประกอบอาชีพ  ก็สามารถหาความบันเทิง
เพื ่อผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลานั ้นได และการที่คนไทยเปนคนเจาบทเจากลอนมี
ความสามารถตอบโตดวยคารมคมคาย  จึงทําใหเกิดการละเลนพื้นเมืองขึ้น  เชน เพลงเกี่ยวขาว 
เพลงเรือ เปนตน ในสังคมไทยตั้งแตเกิดถึงตายก็เกี่ยวของกับดนตรีและนาฏศิลป  นับไดวาดนตรี
และนาฏศิลปเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทยในทุกๆภาคของประเทศไทย นาฏศิลปพื้นเมืองเปน
การแสดงท่ีสะทอนความเปนเอกลักษณของแตละภูมิภาคตางๆของประเทศไทย 

 การแสดงพื้นเมือง เปนศิลปะแหงการรายราํที่มีทั้งราํ ระบํา หรือการละเลนท่ีเปนเอกลักษณ
ของกลุมชนตามวัฒนธรรมในแตละภูมิภาค ซึ่งสามารถแบงออกเปนภูมิภาคได 4 ภาค ดังนี้  
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 1. การแสดงพ้ืนเมืองภาคเหนือ เปนศิลปะการรํา และการละเลน หรือที่นิยมเรียกกันท่ัวไป
วา“ ฟอน ” การฟอนเปนวัฒนธรรมของชาวลานนา และกลุมชนเผาตาง ๆ เชน ชาวไต ชาวลื้อ ชาว
ยอง ชาวเขิน เปนตน ลักษณะของการฟอน แบงเปน 2 แบบ คือ แบบด้ังเดิม และแบบท่ีปรับปรุงข้ึน
ใหม แตยังคงมีการรักษาเอกลักษณทางการแสดงไวคือ มีลีลาทารําที่แชมชา ออนชอยมีการแตงกาย
ตามวัฒนธรรมทองถ่ินที่สวยงามประกอบกับการบรรเลงและขับรองดวยวงดนตรีพื้นบาน  เชน วง
สะลอ ซอ ซึง วงปูเจ วงกลองแอว เปนตน โอกาสท่ีแสดงมักเลนกันในงานประเพณี หรือตอนรับ
แขกบานแขกเมอืง ไดแก ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ฟอนครัวทาน ฟอนสาวไหม และฟอนเจิง  

 2. การแสดงพ้ืนเมืองภาคกลาง เปนศิลปะการรําและการละเลนของชนชาวพื้นเมืองภาค
กลาง ซึ่งสวนใหญมีอาชีพเกี่ยวกับเกตรกรรม ศิลปะการแสดงจึงมีความสอดคลองกับวิถีและเพ่ือ
ความบันเทิงสนุกสนาน เปนการพักผอนหยอนใจจากการทํางาน หรือเม่ือเสร็จจากเทศกาลฤดูเก็บ
เกี่ยว เชน การเลนเพลงเกี่ยวขาว เตนกํารําเคียว รําโทนหรือรําวง รําเถิดเทิง รํากลองยาว เปนตน                 

มีการแตงกายตามวัฒนธรรมของทองถิ่น และใชเครื่องดนตรีพื้นบาน เชน กลองยาว กลองโทน ฉิ่ง 
ฉาบ กรับ และโหมง  

 3. การแสดงพ้ืนเมืองภาคอีสาน เปนศิลปะการรําและการละเลนของชาวพ้ืนบานภาคอีสาน 

หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แบงไดเปน 2 กลุมวัฒนธรรมใหญๆ คือ กลุมอีสานเหนือ              
มีวัฒนธรรมไทยลาวซึ่งมักเรยีกการละเลนวา “ เซิ้ง ฟอน และหมอรํา “ เชน เซิ้งบ้ังไฟ เซิ้งสวิง ฟอน
ภูไท ลํากลอนเกี้ยว ลําเตย ซึ่งใชเครื่องดนตรีพื้นบานประกอบ ไดแก แคน พิณ ซอ กลองยาวอีสาน 
ฉิ่ง ฉาบ ฆองและกรับ ภายหลังเพ่ิมเติมโปงลางและโหวดเขามาดวย  สวนกลุมอีสานใตไดรับ
อิทธิพลไทยเขมร มีการละเลนที่เรียกวา เรือม หรือ เร็อม  เชน เรือมลูดอันเร หรือรํากระทบสาก            
รํากระโน็บติงตอง หรือระบําตั๊กแตนตําขาว รําอาไย หรือรําตัด หรือเพลงอีแซวแบบภาคกลาง             
วงดนตรีที่ใชบรรเลงคือ วงมโหรีอีสานใต มีเครื่องดนตรีคือ ซอดวง ซอตรัวเอก กลองกันตรึม พิณ 
ระนาดเอกไม ปสไล กลองรํามะนาและเครื่องประกอบจังหวะ การแตงกายประกอบการแสดง
เปนไปตามวัฒนธรรมพื้นบาน ลักษณะท่ีรําและทวงทํานองดนตรีในการแสดงคอนขางกระชับ 
รวดเร็วและสนุกสนาน  

 4. การแสดงพ้ืนเมืองภาคใต เปนศิลปะการรําและการละเลนของชาวพื้นเมืองภาคใตอาจ
แบงตามกลุมวัฒนธรรมได 2 กลุมคือ วัฒนธรรมไทยพุทธ ไดแก การแสดงโนรา หนังตะลุง เพลง
บอก เพลงนา และวัฒนธรรมไทยมุสลิม ไดแก รองเง็ง ซําเปง  มะโยง (การแสดงละคร) ลิเกฮูลู      
(คลายลิเกภาคกลาง) และซิละ มีเครื่องดนตรีประกอบที่สําคัญ เชน กลองโนรา กลองโพน กลองปด 
กลองโทน ทับ กรับพวง โหมง ปกาหลอ ปไหน รํามะนา ไวโอลิน อัคคอรเดียน ภายหลังไดมีระบํา
ที่ปรับปรุงจากกิจกรรมในวิถีชีวิต ศิลปาชีพตางๆ เชน ระบํารอนแร กรีดยาง ปาเตะ เปนตน  
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 จตุพร  รัตนะวราหะ (อางถึงในฉวีวรรณ ตาลสุก, 2555: 185) กลาววา การสงเสริมให
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ถาเราเจอส่ิงท่ีไมเหมาะสมก็อยาไปดู ตองอบรมลูกหลาน คนโบราณทาน
คิดดีแลว การทํานาฏศิลปสรางสรรคตองคิดข้ึนมาใหม อยาหนีเรื่องนาฏศิลปไทย การสรางสรรค
ตองไมทําลายอันเดิม ตองทําใหดีขึ้น ถาเราฝกมากๆก็จะดีขึ้นเมื่อเกิดความชํานาญ ความสามารถมี
อยูในตัวเราอยูแลวเพียงแคยังไมไดนําออกมาใช โขน ละคร มีความนุมนวลแฝงดวยความสงางาม  
รวมท้ังเสริมบุคลิกภาพ ประโยชนคือ รักษาความดีงามเปนเอกลักษณ  มาเมืองไทยดูวัด ดูนาฏศิลป  
โขนมาจากจารีตประเพณี หลายโรงเรียนตองการครูนาฏศิลปเฉพาะทาง  
 ศุภชัย  จันทรสุวรรณ  (อางถึงในฉวีวรรณ ตาลสุก, 2555: 187) กลาววา ทุกคนมีสวนรวม
ในการสรางสรรคของหลกัสตูรท้ังอาจารยหรือผูเกี่ยวของ  เราเนน 2 ลักษณะ คือ อนุรักษ จะทําฐาน 
ตองแนนถึงจะสวยงาม  ตองดูมาตรฐานดั้งเดิมเพราะอาจทําใหเปล่ียนไป และตองอยูบนฐานของ
ความถูกตอง ทั้งองคประกอบ อุปกรณที่ประกอบ บริบทตางกัน ภูมิศาสตร จารีตประเพณีตองถือ
ตรงนี้ “แกนตองม่ัน รากตองม่ันคงเราถึงจะแตกไป”  เพราะปจจุบันถาฐานเราไมมั่นคงจริง  คงไม
เหลือส่ิงที่บรรพบุรุษใหไว  รากเหงาของเราบางทีเราอาจจะไมรูเลยวาเปนมาอยางไร หรือระบําชุด
นี้มาจากระบํานี้ เชน รัตนมาลีมาจากนพรัตน  จะรูไดวามาจากแมแบบใดแลวมาปรับแกจากเพชร
พลอยมาเปนดอกไม หรือจากโบราณคดี 5 ชุดมาแตกเปนชุดใหมๆ ขยายผลตอ ครูนาฏศิลปที่ดีนั้น
ควรมีลักษณะ คือ 
 1. ไมใชแคสอนแคในเนื้อหา  แตควรสอนลึกไปวามันเกิดจากภูมิปญญา สิ่งนี้มาจาก
ศิลปวัฒนธรรมท่ีบงบอกวาเราเปนคนไทย  นี่คือตัวตนของเรา ไมใชแคความรู แตควรปลูกฝงวาส่ิง
นี้มีความสําคัญ  ทารําเขาสรางมาจากอากัปกิริยาของคนเรา เชน ยืน เดิน นั่ง นอน ดีใจ เสียใจ            
เปนสิ่งที่ภาคภูมิใจวาเราคือคนไทย  เรากาวทันโลกแตเราตองกาวอยางม่ันคง แตตองดูรากแหงเรา
ดวย โขนเปนไง อยาสอนใหรูแคเนื้อหา แตตองสอนใหตระหนัก รักษคุณคา บทบาทอะไรที่
เกี่ยวกับเรา ไมใชกลายไปแลวไปเตนเหมือนฝรั่งแลว 

 2. ผูสอนไมใชใครสอนก็ได  ผูสอนตองสรางตัวเรากอน  ใหเราเห็นคุณคากอนถึงจะ
ถายทอดใหเขาได  เราตองอนุรักษสืบสาน  สืบทอด  ถึงจะสานตอ 

 นภัสกร  มิตรเอม (อางถึงในฉวีวรรณ ตาลสุก, 2556: 191) กลาววา  รัฐบาลมีสวนในการ
อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม สามารถเปนผูนําเรื่องหลักสูตรนาฏศิลป  แตโรงเรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สรางจุดเดนของโรงเรียนโดยสามารถสอดแทรกวรรณคดีไทย เชน “ปลาบูทอง 
English Version” ลิเกภาษาอังกฤษ ใหมีเนื้อหาท่ีสนกุ ใชภาษางายๆ สื่อสารไดก็ประสบความสําเร็จ  
มีการปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับโรงเรียน สุดทายประเทศชาติไดผลประโยชน   
นาฏศิลปไทยสรางเอกลักษณความเปนไทย 
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 จากขอมูลของนักการศึกษาทางดานนาฏศิลปไดใหความหมายของนาฏศิลปวา เปนศิลปะ
แหงการรายรําที่มีทั้งรํา ระบํา หรือการละเลนท่ีเปนเอกลักษณของกลุมชนตามวัฒนธรรมในแตละ
ภูมิภาค  ที่คิดประดิษฐสรางสรรคขึ้นมาจากวิถีชีวิต  งานอาชีพ อุตสาหกรรม การเกี้ยวพาราสี
ขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณประจําถิ่น 

 
การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป 
 ความมุงหมายของการเรียนนาฏศิลป 
 การเรียนนาฏศิลปตามความมุงหมายโดยท่ัวไป เพื่อใหผูที่เรียนนาฏศิลปไดรูจักและเขาใจ
ในงานนาฏศิลปมากยิ่งขึ้น ดวยการดํารงไวในสมบัติอันมีคาของตนเอง และเปนการเตือนใหมนุษย
รูซึ้งของคุณคาในศิลปะของตนเองและผูอื่น โดยมีนักวิชาการทางดานนาฏศิลปไทยไดกลา วถึง
ความมุงหมายของการเรียนนาฏศิลป ดังนี้ 
 จาตุรงค  มนตรีศาสตร  (2527: 297)ไดสรุปความมุงหมายของการเรียนนาฏศิลปไวดังนี้ 
 1. เพื่อแสดงออกเกี่ยวกับการสรางสรรคอยางเสรี ดวยการรองรํา เขียนประดิษฐและแสดง 

 2. เพื่อความเขาใจและสนุกสนานเก่ียวกับนาฏศิลป 
 3. เพื่อการติดตอสัมพันธระหวางกันและกันของวิชา 
 4. เพื่อรวมกันในการจัดกิจกรรมตางๆทางนาฏศิลป 

5. เพ่ือสงเสริมและกอใหเกิดความสามารถ ความชํานาญและเจตคติที่ดีตอวิชานาฏศิลป  
เรณู  โกศินานนท  (2545: 7)  ไดกลาวถึงความมุงหมายของการเรียนนาฏศิลป  ดังนี้ 

 1.  เพื่อใหมีโอกาสแสดงออก  หากมีความถนัดพอ 

 2.  เปนสันทนาการท่ีดี  แมจะไมไดแสดงเองแตถาทราบหลักไวบางก็จะชวยใหการชมเกิด
อรรถรสมากย่ิงข้ึน  และสามารถวิพากษวิจารณไดถูกตอง 

 3.  เปนการรวมมือในการรักษาการรางของไทยใหเปนสมบัติอันลํ้าคาของไทย 

 4.  ปลูกฝงนิสัยรักศิลปะแขนงนี้ 
 5.  ใหมีความคิดอานหรือสติปญญาจากการชมหรือการแสดง 

 6.  ชวยใหสรางความถนัดของผูเรียน  ถามีใจรักการแสดงสามารถยึดเปนอาชีพ 

 7.  ไดฝกหัดการประสานงานตางๆ  ในการทําเปนหมูคณะ 

 8.  ชวยในการสรางเสริมบุคลิกภาพและชวยในการออกกําลังกายท่ีดี 

การสอนนาฏศิลป 
 นาฏศิลป  เปนวิชาท่ีเนนทักษะการปฏิบัติและการฝกฝนท่ีถูกแบบ  เพ่ือใหผูเรียนมีนิสัยใน
การฝกฝนตนเองอยูเองเสมอ  ดังนั้นในการสอนจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด  ครูผูสอนจึงตองรูจักเลือก
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วิธีการสอนใหเหมาะสม  เพื่อใหเกิดประโยชนและตรงกับจุดมุงหมาย  รวมทั้งสรางความนิยมและ
ความมีสุนทรียภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ซึ่งมีผูใหหลักการสอนนาฏศิลปไวดังนี้  
 จาตุรงค  มนตรีศาสตร  (2527: 305)กลาวถึงการสอนนาฏศิลปไววา ควรมีลําดับข้ันตอน
ดังนี้ 
 1.  ครูผูสอนตองใหขอมูลเก่ียวกับการสอนนั้น ๆ  
 2.  ใหผูเรียนฟงทํานองท่ีเรียนจากสื่อ 

 3.  แนะนําอุปกรณการแสดง หรือ วิธีการใช 
 4.  บรรยายทารําและสาธิตทารําใหนักเรียนดู 
 5.  ในขณะดําเนินการสอน ครูจะตองรํานําหนา 

อมรา  กลํ่าเจริญ  (2535: 35) กลาวถึงแนวทางการสอนนาฏศิลปวา ในการฝกปฏิบัติ           
ครูจะตองเปนผูนําสาธิตการปฏิบัติทาทาง  เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติตาม 

อุษา  สบฤกษ  (2536: 31) กลาววา  การสอนนาฏศิลปนั้น  ยังคงใชการสอนวิธีแบบเกาท่ี
ไดรับแบบอยางสืบตอกันมา  คือ 

 1.  ใชวิธีสอนโดยใหปฏิบัติเลียนแบบครูเปนหลัก  ครูรําใหดูเปนตัวอยาง  ผูเรียนจะตอง
อาศัยการสังเกตและใชความจํา 
 2.  อธิบายทารําในขณะท่ีปฎิบัติ โดยครูตองบอกลวงหนากอนถึงจังหวะเพลงรวมถึง
อธิบาย      นาฏยศัพทของทารําดวย นอกจากนี้ครูผูสอนจะตองจับทารําของผูเรียนใหทําทาได
ถูกตอง 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2536: 38) กลาวถึงหลักที่ควรฝกปฏิบัติในการสอน
ดังนี้ 
 1.  ใหนักเรียนลองปฏิบัติกอน  แลวชวยกันสรุปเปนหลักการ  โดยครูอาจใชวิธีการแนะนํา
หรือสาธิตใหนักเรียนปฏิบัติตาม 

 2.  สอนใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค ครูตองใหโอกาสนักเรียนในการคิดหรือการ
แสดงออกในกิจกรรมนาฏศิลป 
 3.  จัดการเรียนการสอนใหผสมผสานกัน ในการสอนแตละครั้งครูไมควรมุงเนนเนื้อหา
หรือประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตควรจัดใหผสมผสานกลมกลืนไปกับกิจกรรมอื่น ๆ  
 4.  สอนใหเชื่อมโยงกับวิชาอืน่ ครูสามารถใชกิจกรรมเปนแกนในการเช่ือมโยงวิชาอื่นหรือ 

การบูรณาการ 

 5.  การสอนโดนเนนลักษณะนิสัย โดยมุงสรางคุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค 
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ชนัย  วรรณะลี (2543: 2) กลาววา  การสอนโดยเนนผูเรียนปฏิบัติตามอยางเครงครัด  ทําให
ผูเรียนไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามรวมท้ังการศึกษาคนควาดวยตนเอง  

 จากแนวคิดการสอนนาฏศิลปกลาวไดวา  แนวทางการสอนนาฏศิลปนั้นจะเนนการฝก
ปฏิบัติ  ครูสาธิตเพ่ือใหผูเรยีนไดเลยีนแบบดวยการสังเกตและการฝกปฏิบัติตาม  ควรเปดโอกาสให
ผูเรียนไดแสดงออกตามความสามารถและความสนใจของผูเรียนท่ีมุงเนนพัฒนาใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรคและเกิดลักษณะนิสัยที่พึงประสงคซึ่งผูวิจัยไดสรุปหลักการเรียนนาฏศิลปไว
ดังนี้ 

1. การเรียนนาฏศิลปที่ดี ตองจัดเนื้อหาสาระของบทเรียนใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของ
ผูเรียน ซึ่งจะบังคับใหเรียนอยางวิชาอื่น ๆไมได ผูเรียนจะเรียนจากความสนใจของตนเอง ผูเรียน
ตองการการแสดงอยางอิสระ และตองการการเคลื่อนไหว การระบายออกทางรางกายและอารมณ 
ชวยใหผูเรียนมีอารมณเบิกบานแจมใส 

 2. การสรางความสนใจ ตองสรางใหเกิดความสนใจในวิชาดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัย 
และประสบการณ รูจักสรางสรรคกอนที่จะเรียนหลักเกณฑ โดยพยายามหาประสบการณ เชน การ
ไปศึกษานอกสถานท่ี และมีกิจกรรมประกอบการศึกษาใหสัมพันธกับวิชา 
 3. ผูเรียนตองสรางทัศนคติที่ดีตอวิชานาฏศิลปใหเกิดขึ้น และควรคิดวาศิลปะเปนเรื่องของ
ธรรมชาติ วิวัฒนาการมาจากธรรมชาติ เปนวิชาท่ีทุกคนสามารถเรียนรูได มีความเปนตัวของตัวเอง
มีประโยชนมากมายในการเช่ือมโยงกับวิชาอื่น  และไดมีโอกาสทํางานกับบุคคลอื่นดวย
ความสามารถของตนเอง ศิลปะเปนเรื่องท่ีทุกคนตองพบเห็นในชีวิตประจําวัน และทําใหเปนคน
มองโลกในแงดี 

 4. ความตองการของผูเรียน เปนรากฐานของความสนใจ ความสนใจเปนความรูสึกภายใน
ที่แสดงออกมาเม่ือประสบส่ิงที่อารมณปรารถนา ความสนใจก็คือ อาการท่ีจิตใจถูกชักนําใหไปสูสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด ซึ่งถือวาเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดในการเรียนวิชานาฏศิลปไทย 

 
การจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ 
 แนวคิดในการจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนท่ีการปฏิบัติ  ครูผูสอนจะตอง
คํานึงถึงผูเรียนในการเรียนการสอน ที่จะทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ไดผลตามคาดหมายหรือจุดประสงคที่ไดวางไว โดยมีแนวคิดในการสอนปฏิบัติ ดังนี้ 

พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ (2532: 105-106) ไดกลาววา รูปแบบการสอนการฝกทักษะ           
มีขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการฝกนี้แบงออกไดเปน 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 1. ระบุจุดมุงหมายจุดมุงหมายตองชัดเจน นักเรียนทุกคนเขาใจดีวาตองการใหเขาทําอะไร 
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 2. การอธิบายแนวทฤษฎี เมื่อบอกวาตองการใหนักเรียนทําอะไรแลว ครูก็อธิบายใหเหตุผล
ตามทฤษฎีวาทําไมจึงตองทําใหไดตามจุดมุงหมายนั้น  การทําอยางนี้จะชวยทําใหผูเรียนเขาใจ
เปาหมายไดแจมแจงขึ้นและเขาใจตอไปวาทําไมจึงตองฝกทักษะนั้น ๆ  

 3. สาธิตการกระทําท่ีถูกตอง ครูอาจจะใหนักเรียนดูการแสดงสาธิต ใหดูแบบอยางจาก
ภาพยนตร ในข้ันนี้จะเปนขั้นที่บอกใหนักเรียนรูวาการกระทําที่ถูกตองนั้นเปนอยางไร 

 4. ฝกหัดเลียนแบบและการรับขอมูลยอนกลับ  เมื่อนักเรียนรูวาจะตองทําอะไรและทํา
อยางไรแลว ครูก็ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ โดยเริ่มใหเลียนแบบจากครูใหเหมือนตามแบบใหมาก
ที่สุด  เมื่อนักเรียนทําตามแบบท่ีครูทําใหดู แตยังทําไดไมถูกตอง ครูก็อธิบายหรือทําใหดูใหม
จนกระทั่งนักเรียนสามารถทําไดตามแบบอยางถูกตอง หลังจากท่ีนักเรียนทําทาถูกตองแลว ครูก็ให
ฝกหัดทําตามแบบท่ีถูกตองนั้นจนสามารถทําไดอยางคลองแคลวเปนอัตโนมัติตอไป  สวนการให
ขอมูลปอนกลับนั้นทําไดโดยการชมเชย  การแสดงแบบที่ถูกตองใหดู  ซึ่งจะทําใหผูเรียนรูวาการ
ปฏิบัติทําท่ีถูกตองนั้นเปนอยางไร  เมื่อครูฝกใหนักเรียนปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดแลว  กอนที่ครูจะ
เริ่มฝกเรื่องใหมตอไป  ครูตองทดสอบเสียกอนวา เรื่องเดิมนั้นนกัเรยีนไดปฏบิัติไดอยางถูกตองแลว
หรือไม  เพราะถาไมทําเชนนั้นก็จะไมสามารถฝกเรื่องอื่น ๆ ใหดีได  เนื่องจากการฝกในข้ันแรก ๆ 
นั้นจะตองใชเปนพื้นฐานในการฝกเรื่องอื่น ๆ ตอไป 

 5. การถายโอนความรูและทักษะ  ในการเรียนนั้นครูอาจจะใหนักเรียนทดลองฝกใน
หองเรียน หลังจากท่ีนักเรียนสามารถกระทําไดอยางถูกตองแลว ครูก็นํานักเรียนออกไปฝกซอมใน
สนาม ตอไปก็จัดใหมีการแขงขันกัน แลวใหนักเรียนดูวาการฝกนั้นยังบกพรองหรือไม   อยางไร 

โดยใหนักเรยีนดูการกระทําของเพื่อน ๆ ดวยกันเอง และใหขอมูลยอนกลับแกเพื่อนดวยเพื่อที่จะให
เพื่อน ๆ ไดกระทําไดอยางถูกตอง  ครูอาจจะใหนักเรียนคนหนึ่งลองฝกปฏิบัติ  แลวครูก็เปนผูให
ขอมูลยอนกลับ  นักเรียนคนอื่น ๆ ก็เปนผูสังเกตการณและจดจําส่ิงท่ีเพื่อน ๆทํา และฟงขอมูล
ยอนกลับที่ครูใหดวย  หลังจากนั้นนักเรียนก็วิเคราะหการกระทําของตนเองและตรวจสอบวาตัวเอง
ทําถูกตองหรือไมเอง สุดทายก็สามารถลงทําการแขงขันไดจริง ๆ แตครูผูสอนก็ยังคงใหขอมูล
ยอนกลับอีกเรื่อยๆ แมกระทั่งในขณะท่ีทําการแขงขัน 

 มาลินี  จุฑะรพ (2537: 133) ไดกลาวไววา การสอนเพื่อใหเกิดทักษะควรดําเนินการใหครบ 
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นใหความรู ในการฝกทักษะเรื่องใดก็ตาม ผูฝกจะตองใหความรูวาทักษะท่ีจะฝกนั้นมี
ขั้นตอนอยางไร อาจใชวิธีการบรรยาย สาธิต ใหชมวีดิทัศน ฉายสไลดประกอบคําบรรยาย หรือฉาย
ภาพยนตรประกอบคําบรรยาย 



60 
 

 2. ขั้นใหลงมือปฏิบัติ ในการฝกทักษะจะตองใหทั้งความรูและใหลงมือปฏิบัติจริง ๆ 
เพื่อใหเกิดความถูกตองและยืนยันวาปฏิบัติจริงได 
 3. ขั้นใหทดสอบความถูกตองรวดเร็ว ในการฝกทักษะท่ีดีจะตองมีการทดสอบวาทําได
ถูกตองและรวดเร็วเพียงใด ผูรับการฝกทักษะมีความม่ันใจและสามารถปฏิบัติทักษะดังกลาวไดโดย
อัตโนมัติหรือไมเพียงใด ถาทําไดครบทั้ง 3 ขั้นตอน ก็เปนท่ียืนยันไดวาบุคคลนั้นเกิดทักษะแลว 

 พรรณี ช. เจนจิต (2538: 539 -541) ไดอธิบายถึง การสอนทักษะ ไวดังนี้ 
 1. บอกใหผูเรียนทราบวาจะทําอะไร ชี้แจงใหเห็นความสําคัญเพื่อเราใหผูเรียนเกิดความ
สนใจ และกระตุนใหเห็นวาส่ิงนั้นมีความจําเปนสําหรับตนอยางไร ตอจากนั้นจึงสาธิตใหดูตั้งแต
ตนจนจบเพื่อใหผูเรียนจัดระบบส่ิงท่ีจะเรียนเปนเรื่องเปนราวเมื่อสาธิตจบ  อธิบายใหเขาใจถึง
ความสัมพันธระหวางส่ิงตาง ๆ เนนจุดท่ีสําคัญหรือจุดท่ีจะตองสังเกตโดยเขียนบนกระดาน  ซึ่งครู
จะสามารถอางอิงถึงเมื่อแสดงใหดูอีกครั้ง โดยทําไปทีละขั้น 

 2. ใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกหัดทันทีหลังจากการสาธิต  สิ่งท่ีตองคํานึงถึงการทําซํ้าและการ
เสริมแรง  ถาเครื่องใชมีไมพอ  ใหสาธิตกับผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ เพื่อใหผูเรียนทุกคนมีโอกาส
ฝกหัด  และครูจะไดใหการเสริมแรงอยางท่ัวถึง การฝกทักษะจะเสียเวลาเปลาถาเด็กไมมีโอกาสได
ฝกหัด  ในช่ัวโมงฝกหัดจะไดผลดีถาผูเรียนอยูในสภาพกระตือรือรนซ่ึงหมายถึงครูใหการเสริมแรง
เปนการกระตุนทุกครั้ง  ถาพบวาในขณะท่ีฝกหัดมีคนบางคนทําผิด ใหสาธิตใหมอยาทําเฉพาะ
คน  เพราะผูเรียนจะคิดวาตัวเองเขาใจอะไรยากกวาเพ่ือนๆ หรือบางครั้งเพ่ือนในหองอาจจะคิดวา
ทําไมครูจะตองเอาใจใสกับผูเรียนบางคนเปนพิเศษซึ่งความคิดท้ัง 2 อยางนี้ไมมีผลดีท้ังสิ้น 

 3. ในขณะฝกหัดใหคําแนะนําเพื่อชวยใหผูเรียนทําทักษะนั้น ๆ ไดดวยตนเอง 

 4. ใหคําแนะนําในลักษณะท่ีอยูในบรรยากาศที่สบายๆ ไมวิจารณ 
 5. ในการฝกหัด การเนนสิ่งท่ีถูกเปนสิ่งท่ีมีประโยชน แตบางครั้งการทําส่ิงท่ีผิดพลาดจน
เกินกวาเหตุก็จะชวยแกไขขอผิดใหถูกได 
 ไพโรจน  ตีรณธนากุล (2542: 134-135) ไดกลาววา การสอนทักษะปฏิบัติตองดําเนินดวย
วิธีการท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม  ในการสอนทักษะปฏิบัติมี
ลําดับขั้น 4 ขั้น ดังนี้คือ 

 1. ขั้นกลาวนํา (Introduction) เพื่อสรางความสนใจชี้แจงใหผูเรียนทราบเปาหมายท่ีจะฝก
กัน ตลอดจนจัดตําแหนงผูเรียนใหเหมาะสมกอนเริ่มตนใหเนื้อหาวิชา 
 2. ขั้นการสาธิตจากครู (Demonstration from the teach) อธิบายลักษณะงาน วิธีการ
ทํางาน แลวสาธิตพรอม ๆ กับอธิบายดวย 
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 3. ขั้นการสาธิตจากผูเรียน (Demonstration from the learner) ใหผูเรียนลองปฏิบัติได
เพียงใด ซึ่งจะเปน Feed back ใหครูผูสอนปรับปรุงในการสอน 

 4. ขั้นใหการฝกหัดและตรวจผลสําเร็จ (Exercise and Progress) ตองแนใจวาผูเรียนทําได
แลวโดยไมผิดพลาด จึงจะมอบหมายใหทํางานได 
 ซิมพซัน (Simpson, 1972) กลาววา  ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝน ซึ่งหาก
ไดรับการฝกฝนที่ดีแลว จะเกิดความถูกตอง ความคลองแคลว ความเชี่ยวชาญชํานาญการและความ
คงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทําสามารถสังเกตไดจากความรวดเร็ว ความแมนยํา  ความแรง
หรือความราบร่ืนในการจัดการ  ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมีทั้งหมด 7 ขั้น คือ 

 1. ขั้นการรับรู (Perception) เปนขั้นการใหผูเรียนรับรูในส่ิงท่ีจะทํา  โดยการใหผูเรียน
สังเกตการณทํางานนั้นอยางตั้งใจ 

 2. ขั้นการเตรียมความพรอม (Readiness) เปนข้ันการปรับตัวใหพรอมเพื่อการทํางานหรือ
แสดงพฤติกรรมนั้นทั้งทางดานรางกาย  จิตใจและอารมณ โดยการปรับตัวใหพรอมท่ีจะทําการ
เคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะนั้นๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณที่ดีตอการที่จะทําหรือแสดงทักษะ
นั้นๆ 

 3. ขั้นการสนองตอบภายใตการควบคุม (Guided Response) เปนข้ันท่ีใหโอกาสแกผูเรียน
ในการตอบสนองตอสิ่งที่รับรู ซึ่งอาจใชวิธีการใหผูเรียนเลียนแบบการกระทําหรือการแสดงทักษะ
นั้น หรืออาจใชวิธีการใหผูเรียนลองผิดลองถูก (Trial and Error) จนกระทั่งสามารถตอบสนองได
อยางถูกตอง  

 4. ขั้นการใหลงมือกระทําจนกลายเปนกลไกท่ีสามารถกระทําไดเอง (Mechanism) เปนขั้น
ที่ชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเช่ือมั่นในการทําสิ่งนั้นๆ 

 5. ขั้นการกระทําอยางชํานาญ (Complex Overt Response) เปนขั้นท่ีชวยใหผูเรียนไดฝกฝน
การกระทํานัน้ๆ จนผูเรยีนสามารถทําไดอยางคลองแคลวชาํนาญเปนไปโดยอตัโนมัติและดวยความ
เชื่อมั่นในตนเอง 

 6. ขั้นการปรับปรุงและประยุกตใช (Adaptation) เปนขั้นที่ชวยใหผูเรียนปรับปรุงทักษะ
หรือการปฏิบัติของตนใหดียิ่งขึ้นและประยุกตใชทักษะท่ีตนไดรับการพัฒนาในสถานการณตางๆ  

 7. ขั้นการคิดริเริ่ม (Origination) เมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยาง
ชํานาญ และสามารถประยุกตใชในสถานการณที่หลากหลายแลว ผูปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม ๆ 
ในการกระทําหรือปรับการกระทํานั้นใหเปนไปตามท่ีตนตองการ 
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  แฮรโรว (Harrow, 1972: 96-99, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545) ไดจัดลําดับข้ันของการ
เรียนรูทางดานทักษะปฏิบัติ โดยเริ่มจากระดับท่ีซับซอนนอยไปจนถึงระดับที่มีความซับซอน
มาก ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมีทั้งหมด 5 ขั้น คือ 

 1. ขั้นการเลียนแบบ เปนขั้นที่ใหผูเรียนสังเกตการกระทําท่ีตองการใหผูเรียนทําไดซึ่ง
ผูเรียนยอมจะรับรูหรือสังเกตเห็นรายละเอียดตาง ๆ ไดไมครบถวน  แตอยางนอยผูเรียนจะสามารถ
บอกไดวา ขั้นตอนหลักของการกระทํานั้นๆ มีอะไรบาง 

 2. ขั้นการลงมือกระทําตามคําส่ัง  เมื่อผูเรียนไดเห็นและสามารถบอกข้ันตอนของการ
กระทําท่ีตองการเรียนรูแลว ใหผูเรียนลงมือทําโดยไมมีแบบอยางใหเห็น  ผูเรียนอาจลงมือทําตาม
คําส่ังของผูสอน หรือทําตามคําส่ังท่ีผูสอนเขียนไวในคูมือก็ได การลงมือปฏิบัติตามคําส่ังนี้ แม
ผูเรียนจะยังไมสามารถทําไดอยางสมบูรณ  แตอยางนอยผูเรียนก็ไดประสบการณในการลงมือ
ทํา และคนพบปญหาตาง ๆ ซึ่งชวยใหเกิดการเรียนรู และการปรับการกระทําใหถูกตองสมบูรณขึ้น 

 3. ขั้นการกระทําอยางถูกตองสมบูรณ (Precision) ขั้นนี้เปนข้ันที่ผูเรียนจะตองฝกฝนจน
สามารถทําส่ิงนั้น ๆ ไดอยางถูกตองสมบูรณ โดยไมจําเปนตองมีแบบอยางหรือมีคําส่ังนําทางการ
กระทํา การกระทําที่ถูกตองแมนยําตรง พอดี สมบูรณแบบ เปนส่ิงท่ีผูเรียนจะตองสามารถทําไดใน
ขั้นนี้ 
 4. ขั้นการแสดงออก  (Articulation) ขั้นนี้ เปนขั้นที่ผู เรียนมีโอกาสไดฝกฝนมาก
ขึ้น จนกระทั่งสามารถกระทําส่ิงนั้นไดถูกตองสมบูรณแบบอยางคลองแคลว  รวดเร็ว ราบรื่น และ
ดวยความม่ันใจ 

 5. ขั้นการกระทําอยางเปนธรรมชาติ (Naturalization) ขั้นนี้เปนข้ันท่ีผูเรียนสามารถกระทํา
สิ่งนั้น ๆ อยางสบาย เปนไปอยางอัตโนมัติ โดยไมรูสึกวาตองใชความพยายามเปนพิเศษ  ซึ่งตอง
อาศัยการปฏิบัติบอย ๆ ในสถานการณตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 

  เดวีส (Davies, 1971: 50-56, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2550: 246 – 247) ไดนําเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไววาทักษะสวนใหญจะประกอบไปดวยทักษะยอย ๆ 
จํานวนมากการฝกใหผูเรียนสามารถทําทักษะยอยๆ เหลานั้นไดกอนแลวคอยเชื่อมโยงตอกันเปน
ทักษะใหญ จะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเรจ็ไดดีและรวดเรว็ขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบมีทัง้หมด 5 ขั้น คือ 

 1. ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทํา  ขั้นนี้เปนข้ันท่ีใหผูเรียนไดเห็นทักษะหรือการกระทําท่ี
ตองการใหผูเรยีนทําไดในภาพรวม โดยการสาธิตใหผูเรียนดูท้ังหมดตั้งแตตนจนจบ ทักษะหรือการ
กระทําท่ีสาธิตใหผูเรียนดูนั้น จะตองเปนการกระทําในลักษณะท่ีเปนธรรมชาติ  ไมชาหรือเร็วเกิน
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ปกติ กอนการสาธิต ครูควรใหคําแนะนําแกผูเรียนในการสังเกต ควรช้ีแนะจุดสําคัญท่ีควรใหความ
สนใจเปนพิเศษในการสังเกต  

2. ขั้นสาธิตและใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย  เมื่อผูเรียนไดเห็นภาพรวมของการกระทําหรือ
ทักษะท้ังหมดแลว ผูสอนควรจะแตกทักษะท้ังหมดใหเปนทักษะยอยๆ หรือแบงส่ิงท่ีกระทํา
ออกเปนสวนยอยๆ และสาธิตสวนยอยแตละสวนใหผูเรียนสังเกตและทําตามไปทีละสวนอยาง              
ชา ๆ 

 3. ขั้นใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ผูเรียนลงมือปฏิบัติทักษะยอยโดยไมมีการสาธิตหรือมี
แบบอยางใหดู หากติดขัดจุดใด ผูสอนควรใหคําช้ีแนะและชวยแกไขจนผูเรียนทําได  เมื่อไดแลว
ผูสอนจึงเริ่มสาธิตทักษะยอยสวนตอไป และใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอยนั้นจนทําได  ทําเชนนี้
เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกสวน 

4. ขั้นใหเทคนิควิธีการ เมื่อผูเรียนปฏิบัติไดแลว ผูสอนอาจแนะนําเทคนิควิธีการท่ีจะชวย
ใหผูเรียนสามารถทํางานนั้นไดดีขึ้น เชน ทําไดประณีตสวยงามข้ึนทําไดรวดเร็วขึ้น  ทําไดงายข้ึน 

หรือสิ้นเปลืองนอยลง เปนตน 

 5. ขั้นใหผูเรียนเชื่อมโยงทักษะยอย ๆ เปนทักษะที่สมบูรณ เมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติแตละ
สวนไดแลว จึงใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ๆ ตอเนื่องกันตั้งแตตนจนจบ และฝกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้ง
จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะท่ีสมบูรณไดอยางที่ชํานาญ 

 ดี  เชคโค (De Cecco, 1974: 272-279) ไดเสนอขั้นตอนการสอนเพื่อใหเกิดทักษะไว  5

ขั้นตอนดังนี้ 
 1. วิเคราะหทักษะท่ีจะสอน เปนข้ันแรกของการสอนทักษะ โดยที่ผูสอนจะตองวิเคราะห
งานท่ีจะใหผูเรียนปฏิบัติกอนวา งานนั้นประกอบดวยทักษะยอยอะไรบาง 

 2. ประเมินความสามารถเบ้ืองตนของผูเรียน วาผูเรียนมีความรูความสามารถพ้ืนฐานเพียง
พอท่ีจะเรียนทักษะใหมหรือไม ถายังขาดความรูความสามารถท่ีจําเปนตอการเรียนทักษะนั้นก็ตอง
เรียนเสริมใหมีพื้นฐานความรูเพียงพอเสียกอน 

 3. จัดข้ันตอนการฝกใหเปนไปตามลําดับขั้นจากงายไปยาก จากทักษะพื้นฐานไปสูทักษะท่ี
มีความสลับซับซอน จัดใหมีการฝกทักษะยอยเสียกอน แลวฝกรวมทั้งหมด 

 4. สาธิตและอธิบายแนะนํา เปนขั้นใหผูเรียนไดเห็นลําดับขั้นตอนการปฏิบัติจากตัวอยางท่ี
ผูสอนสาธิตใหดูหรือจากภาพยนตร จากวีดิทัศน ซึ่งจะทําใหผูเรียนเห็นรายละเอียดการปฏิบัติใน
ขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางชัดเจน   

 5. จัดใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง โดยคํานึงถึงหลักการตอไปนี้ 
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    5.1 ความตอเนื่อง จัดใหผู เรียนไดฝกปฏิบัติทักษะท่ีเรียนตามลําดับข้ันตอนอยาง
ตอเนื่องกัน  

    5.2 การฝกหัด ใหผูเรียนไดฝกทักษะ เนนทักษะยอยที่สําคัญ ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ในสวนที่ผิด ในการฝกนี้ตองจัดแบงเวลาฝกเวลาพักใหเหมาะสม 

    5.3  การใหแรงเสริม โดยใหผูเรียนไดรูผลของการฝกปฏิบัติ (Feedback) ซึ่งมี 2 ทาง คือ 
การรูผลจากภายนอก (Extrinsic Feedback) คือ จากคําบอกกลาวของครูวาดีหรือบกพรอง
อยางไร ควรแกไขอยางไร พอผูเรียนเกิดความกาวหนาไปถึงขั้นท่ีจะเพิ่มพูนความชํานาญ เขาจะรูได
โดยการสังเกตดวยตนเอง  เปนการรูผลจากภายในตนเอง (Intrinsic Feedback) 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550: 51-54) ไดเสนอแนวคิดของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติไววา ประสบการณเปนแหลงท่ีมาของการ
เรียนรูและเปนพื้นฐานสําคัญของการเกิดความคิด ความรู และการกระทําตางๆ การเรียนรูโดยอาศัย
ประสบการณสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจท่ีชัดเจนและมีความหมายตอตน 
เนื่องจากเปนการเรียนรูที่เริ่มจากประสบการณที่เปนรูปธรรมเห็นไดชัดเจน จึงสามารถนําไปสูการ
เรียนรูเชิงนามธรรมอันจะสงผลตอการคิด การปฏิบัติหรือการกระทําใหมๆตอไป การท่ีผูเรียน
ไดรับประสบการณตรงและคนพบการเรียนรูดวยตนเอง จะชวยใหการเรียนรูนั้นมีความหมายตอ
ตนเอง และชวยใหผูเรียนเกิดความรูสึกผูกพัน ความตองการและรับผิดชอบที่จะเรียนรูตอไป 

 วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ เพื่อให
ผูเรียนไดใชประสบการณเปนเครือ่งมือหรอืสื่อในการเรยีนรู ใหผูเรียนไดยอนไปสังเกต ทบทวนสิ่ง
ที่เกิดข้ึนและนําส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาพิจารณาไตรตรองรวมกันจนกระท่ังผูเรียนสามารถสรางความคิด
รวบยอดหรือสมมติฐานตางๆ ในเรื่องท่ีเรยีนรู แลวจึงนําความคิดหรือสมมติฐานเหลานั้นไปทดลอง
หรือประยุกตในสถานการณใหมๆตอไป 

 การจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนที่การ
ปฏิบัติมีขั้นตอนดังนี้  
 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูกระตุนใหนักเรียนไดทบทวนประสบการณเดิมของผูเรียน โดย
การใชคําถาม นอกจากน้ีครูผูสอนแจงวัตถุประสงคการเรียนรูและรวมกันกําหนดขอบขายหรือ
ประเด็นความรูใหม 
 2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห เปนขั้นตอน การแบงกลุมนักเรียนเพื่อทํากิจกรรมกลุมรวมกันเพื่อ
แสวงหาความรู แสดงความคิดเห็นรวมกันวิเคราะหและหาขอสรุปในประเด็นที่ตั้งไว ผูสอน
ออกแบบกลุมใหผูเรียนไดเรียนรูตามความเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู 



65 
 

ผูสอนใหประสบการณใหมแกผูเรียนโดยใชสื่อการสอนและแหลงเรียนรู เชน แผนภูมิ ใบความรู 
รูปภาพ วีดิทัศน 
 3. ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง เปนข้ันที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติตามขั้นตอน โดยครูผูสอนดูแลให
ผูเรียนไดฝกทักษะการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 

 4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู เปนข้ันท่ีผู เรียนแตละกลุมไดประมวลขอมูลจาก
ประสบการณทั้ งหมดมา วิ เคราะห  แสดงความคิดเห็น  สะทอนการเรี ยนรู  ( reflection)                            
ตอประสบการณใหมที่ไดรับ 

 5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใช เปนข้ันท่ีผูเรียนแตละกลุมปรับปรุงผลงานของตนเอง 
โดยใชแนวคิดจากขอมูลที่แตละกลุมนําเสนอ อาจนําความรูที่ไดรับจากกลุมอื่นมาพัฒนาใหดีขึ้น
หรือเกิดความคิดใหม สรางสรรคงานท่ีตางจากเดิม หรืออาจไดรับแนวคิดจากขอเสนอแนะของ
ผูสอนมาประยุกตสรางผลงานใหมๆ ท่ีสามารถนําไปใชในสภาพการณจริงได 
 6. ขั้นการประเมินผล วัดประเมินผลตามสภาพจริง โดยเนนการวัดผลจากการปฏิบัติจริง 
แฟมสะสมผลงาน ชิ้นงาน/ผลงาน ผูเรียนประเมินตนเอง สมาชิกแตละกลุม ผูปกครองและผูสอนมี
บทบาทในการประเมินผลดวย การประเมินเนนการประเมินทั้งตัวความรู ความคิดรวบยอดใหม 
กระบวนการทํางาน และกระบวนการปฏิบัติ 
 จากการนําเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณและเนนที่การปฏิบัติของนักการศึกษา สามารถสรุปไดวา ทักษะการปฏิบัติจะเกิดข้ึน
จากการฝกฝน โดยจะเกิดทักษะยอยไปสูทักษะใหญ ซึ่งจะตองดําเนินดวยวิธกีารที่สงเสรมิใหผูเรยีน
ไดเรียนรูตามความเหมาะสม และยังมุงชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการปฏิบัติ                      
การแสดงออกตาง ๆ เปนการฝกประสบการณใหกับผูเรียนและเปนการพัฒนาผูเรียน ทีละข้ันตอน
จากงาย ๆ ไปจนถึงข้ันตอนยาก สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง นาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นศึกษา/วิเคราะห                      
3) ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง 4) ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู 5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใช              
6) ข้ันการประเมินผล 
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นาฏศิลปไทย และนาฏศิลปพมา 
ความสัมพนัธระหวางไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 ความสัมพันธระหวางไทยกับเมียนมารดีขึ้นเปนลําดับ และมีการแลกเปล่ียน หนวยงานท่ี
เกี่ยวของสองฝายมีความรวมมอืทวิภาคีที่คบืหนาในดานตางๆ ทั้งดานการปราบปรามยาเสพติด การ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย การแกไขปญหาแรงงานผิดกฎหมาย การสงเสริมการคาและ
การลงทุน 

นาฏศิลปไทย 
ประวัตินาฏศิลปไทย 

 นาฏศิลปไทยเปนศิลปะการละครฟอนรําและดนตรีอันมีคุณสมบัติตามคัมภีรนาฏะหรือ
นาฏยะกําหนดวา ตองประกอบไปดวยศิลปะ 3 ประการ คือ การฟอนรํา การดนตรี และการขับรอง 
รวมเขาดวยกัน ซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้ เปนอุปนิสัยของคนมาแตดึกดําบรรพ นาฏศิลปไทยมีที่มาและเกิดจาก
สาเหตุแนวคิดตาง ๆ เชน เกิดจากความรูสึกกระทบกระเทือนทางอารมณไมวาจะอารมณแหงสุข 
หรือความทุกขและสะทอนออกมาเปนทาทางแบบธรรมชาติและประดิษฐขึ้นมาเปนทาทางลีลาการ
ฟอนรํา หรือเกิดจากลัทธิความเชื่อในการนับถือส่ิงศักด์ิสิทธ เทพเจา โดยแสดงความเคารพบูชาดวย
การเตนรํา ขับรองฟอนราํใหเกิดความพึงพอใจ เปนตน นาฏศิลปไทยยังไดรับอิทธิพลแบบแผนตาม
แนวคิดจากตางชาติเขามาผสมผสานดวย เชน วัฒนธรรมอินเดียเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีเปนเรื่องของ
เทพเจาและตํานานการฟอนราํโดยผานเขาสูประเทศไทยท้ังทางตรงและทางออมคือผานชนชาติชวา
และเขมร กอนที่จะนํามาปรับปรุงใหเปนรูปแบบตามเอกลักษณของไทย เชน ตัวอยางของเทวรูป
ศิวะปางนาฏราชท่ีสรางเปนทาการรายรําของพระอิศวร ซึ่งมีทั้งหมด 108 ทา หรือ 108 กรณะ                 
โดยทรงฟอนรําครั้งแรกในโลก ณ ตําบลจิทรัมพรัม เมืองมัทราส อินเดียใต ปจจุบันอยูในรัฐทมิฬ
นาดูนับเปนคัมภีรสําหรับการฟอนรํา แตงโดยพระภรตมุนีเรียกวาคัมภีรภรตนาฏยศาสตร ถือเปน
อิทธิพลสําคัญตอแบบแผนการสืบสานและถายทอดนาฏศิลปของไทยจนเกิดขึ้นเปนเอกลักษณของ
ตนเองที่มีรูปแบบ แบบแผนการเรียน การฝกหัด จารีต ขนบธรรมเนียมมาจนถึงปจจุบัน บรรดา
ผูเชี่ยวชาญท่ีศึกษาทางดานนาฏศิลปไทยไดสันนิษฐานวา อารยธรรมทางศิลปะดานนาฏศิลปของ
อินเดียนี้ไดเผยแพรเขามาสูประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตามประวัติการสรางเทวาลัยศิวะ
นาฏราชท่ีสรางข้ึนในป พ.ศ. 1800 ซึ่งเปนระยะท่ีไทยเริ่มกอตั้งกรุงสุโขทัย ดังนั้นทารําไทยท่ี
ดัดแปลงมาจากอินเดียในครั้งแรกจึงเปนความคิดของนักปราชญในสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีการ
แกไขปรับปรุงหรือประดิษฐขึ้นใหมในกรุงรัตนโกสินทร จนนํามาสูการประดิษฐทารายรําและ
ละครไทยมาจนถึงปจจุบัน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2556: ออนไลน) 
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ประเภทของนาฏศิลปไทย 
แบงออกตามลักษณะของรูปแบบการแสดง เปนประเภท 4 ประเภท คือ 

1. โขน 
เปนการแสดงนาฏศิลปชั้นสูงของไทยที่มีเอกลักษณคือ ผูแสดงจะตองสวมหัวที่เรียกวาโขน 

และใชลีลาทาทางการแสดงดวยการเตนไปตามบทพากย การเจรจาของผูพากยและตามทํานองเพลง
หนาพาทยดวยวงปพาทย เรื่องท่ีนิยมนํามาแสดง คือ พระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์ แตง
กายเลียนแบบเคร่ืองทรงของพระมหากษัตริยที่เปนเครื่องตน เรียกวา การแตงกายแบบ “ยืนเครื่อง” 

มีจารีตข้ันตอนการแสดงท่ีเปนแบบแผน นิยมจัดแสดงเฉพาะงานพิธีสําคัญ ไดแก งานพระราชพิธี
ตาง ๆ 

2. ละคร 
เปนศิลปะการรายรําท่ีเลนเปนเรื่องราว มีพัฒนาการมาจากการเลานิทาน ละครมีเอกลักษณ

ในการแสดงและการดําเนินเรื่องดวยกระบวนลีลาทาทาง เขาบทรอง ทํานองเพลงและเพลงหนา
พาทยที่บรรเลงดวยวงปพาทยมีแบบแผนการเลนที่เปนทั้งของชาวบานและของหลวงท่ีเรียกวา 
ละครโนราชาตรี ละครนอกและละครใน เรื่องท่ีนิยมนํามาแสดงคือ พระสุธน สังขทอง คาวี อิเหนา 
อุณรุฑ นอกจากนี้ยังมีละครท่ีปรับปรุงข้ึนใหมอีกหลายชนิด การแตงกายของละครจะเลียนแบบ
เครื่องทรงของพระมหากษัตริย เรียกวา การแตงกายแบบยืนเครื่อง นิยมเลนในพิธีสําคัญและงาน
พระราชพิธีของพระมหากษัตริย 

3. รําและระบํา 
เปนศิลปะแหงการรายรําประกอบเพลงดนตรีและบทขับรอง โดยไมเลนเปนเรื่องราว ในท่ีนี้

หมายถึง รําและระบําท่ีมีลักษณะเปนการแสดงแบบมาตรฐาน ซึ่งมีความหมายท่ีจะอธิบายไดพอ
สังเขปดังนี้ 

    3.1 รํา 
    หมายถึง ศิลปะแหงการรายรําท่ีมีผูแสดงตั้งแต 1-2 คน เชนการรําเด่ียว การรําคู การรํา

อาวุธ เปนตน มีลักษณะการแตงกายตามรูปแบบของการแสดง ไมเลนเปนเรื่องราว อาจมีบทขับรอง
ประกอบการรําเขาทํานองเพลงดนตรี มีกระบวนทารํา โดยเฉพาะการรําคูจะตางกับระบํา เนื่องจาก
ทารําจะมีความเชื่อมโยงสอดคลองตอเนื่องกัน และเปนบทเฉพาะสําหรับผูแสดงนั้น ๆ เชน รําเพลง
ชา – เพลงเร็ว รําแมบท รําเมขลา – รามสูร เปนตน 

  3.2 ระบํา 
    หมายถึง ศิลปะแหงการรายรําท่ีมีผูแสดงตั้งแต 2 คนข้ึนไป มีลักษณะการแตงกาย

คลายคลึงกัน กระบวนทารายรําคลายคลึงกัน ไมเลนเปนเรื่องราว อาจมีบทขับรองประกอบการรํา
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เขาทํานองเพลงดนตรี ซึ่งระบําแบบมาตรฐานมักบรรเลงดวยวงปพาทย การแตงกายนยิมแตงกายยนื
เครื่องพระ – นางหรือแตงแบบนางในราชสํานัก เชน ระบําสี่บท ระบํากฤดาภินิหาร ระบําฉิ่ง 

4. การแสดงพื้นเมือง 
เปนศิลปะแหงการรายรําท่ีมีทั้งรํา ระบํา หรือการละเลนที่เปนเอกลักษณของกลุมชนตาม

วัฒนธรรมในแตละภูมิภาค ซึ่งสามารถแบงออกเปนภูมิภาคได 4 ภาค ดังนี้ 
    4.1 การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ 
    เปนศิลปะการรําและการละเลน หรือที่นิยมเรียกกันท่ัวไปวา“ฟอน” การฟอนเปน

วัฒนธรรมของชาวลานนา และกลุมชนเผาตาง ๆ เชน ชาวไต ชาวล้ือ ชาวยอง ชาวเขิน เปนตน 
ลักษณะของการฟอน แบงเปน 2 แบบ คือ แบบด้ังเดิม และแบบที่ปรับปรุงข้ึนใหม แตยังคงมีการ
รักษาเอกลักษณทางการแสดงไวคือ มีลีลาทารําท่ีแชมชา ออนชอยมีการแตงกายตามวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่สวยงามประกอบกับการบรรเลงและขับรองดวยวงดนตรีพื้นบาน เชน วงสะลอ ซอ ซึง วง
ปูเจ วงกลองแอว เปนตน โอกาสท่ีแสดงมักเลนกันในงานประเพณี หรือตอนรับแขกบานแขกเมือง 
ไดแก ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ฟอนครัวทาน ฟอนสาวไหม และฟอนเจิง 

    4.2 การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง 
เปนศิลปะการรําและการละเลนของชนชาวพื้นเมืองภาคกลาง ซึ่งสวนใหญมีอาชีพเกี่ยวกับ

เกตรกรรม ศิลปะการแสดงจึงมีความสอดคลองกับวิถีและเพ่ือความบันเทิงสนุกสนาน เปนการ
พักผอนหยอนใจจากการทํางาน หรือเม่ือเสร็จจากเทศกาลฤดูเก็บเก่ียว เชน การเลนเพลงเกี่ยวขาว 
เตนกํารําเคียว รําโทนหรือรําวง รําเถิดเทิง รํากลองยาว เปนตน มีการแตงกายตามวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น และใชเครื่องดนตรีพื้นบาน เชน กลองยาว กลองโทน ฉ่ิง ฉาบ กรับ และโหมง 

    4.3 การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน 
    เปนศิลปะการรําและการละเลนของชาวพ้ืนบานภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของไทย แบงไดเปน 2 กลุมวัฒนธรรมใหญๆ คือ กลุมอีสานเหนือ มีวัฒนธรรมไทยลาวซ่ึงมักเรียก
การละเลนวา “เซิ้ง ฟอน และหมอรํา“ เชน เซิ้งบ้ังไฟ เซิ้งสวิง ฟอนภูไท ลํากลอนเกี้ยว ลําเตย ซึ่งใช
เครื่องดนตรีพื้นบานประกอบ ไดแก แคน พิณ ซอ กลองยาวอีสาน ฉิ่ง ฉาบ ฆองและกรับ ภายหลัง
เพ่ิมเติมโปงลางและโหวดเขามาดวย สวนกลุมอีสานใตไดรับอิทธิพลไทยเขมร มีการละเลนที่
เรียกวา เรือม หรือ เร็อม เชน เรือมลูดอันเร หรือรํากระทบสาก รํากระโน็บติงตอง หรือระบํา
ตั๊กแตนตําขาว รําอาไย หรือรําตัด หรือเพลงอีแซวแบบภาคกลาง วงดนตรีที่ใชบรรเลงคือ วงมโหรี
อีสานใต  มี เครื่องดนตรีคือ  ซอดวง  ซอตรัวเอก  กลองกันตรึม  พิณ  ระนาดเอกไม  ปสไล                    
กลองรํามะนาและเครื่องประกอบจังหวะ การแตงกายประกอบการแสดงเปนไปตามวัฒนธรรม
พื้นบาน ลักษณะท่ีรําและทวงทํานองดนตรีในการแสดงคอนขางกระชับ รวดเร็วและสนุกสนาน 
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    4.4 การแสดงพื้นเมืองภาคใต 
    เปนศิลปะการรําและการละเลนของชาวพ้ืนเมืองภาคใต แบงตามกลุมวัฒนธรรม                   

ได 2 กลุม คือ วัฒนธรรมไทยพุทธ ไดแก การแสดงโนรา หนังตะลุง เพลงบอก เพลงนา และ
วัฒนธรรมไทยมุสลิม ไดแก รองเง็ง ซําเปง มะโยง (การแสดงละคร) ลิเกฮูลู (คลายลิเกภาคกลาง) 
และซิละ               มีเครื่องดนตรีประกอบที่สําคัญ เชน กลองโนรา กลองโพน กลองปด กลองโทน 
ทับ กรับพวง โหมง ปกาหลอ ปไหน รํามะนา ไวโอลิน อัคคอรเดียน ภายหลังไดมีระบําท่ีปรับปรุง
จากกิจกรรมในวิถีชีวิต ศิลปาชีพตางๆ เชน ระบํารอนแร กรีดยาง ปาเตะ เปนตน 

ดนตรีและเพลงประกอบนาฏศิลป 
ดนตรี เพลง และการขับรองเพลงไทยสําหรับประกอบการแสดง สามารถแบงออกเปน                 

2 กลุม คือ ดนตรีที่ใชประกอบการแสดงนาฏศิลปไทย และเพลงสําหรับประกอบการแสดง
นาฏศิลปไทย 

ดนตรีที่ใชประกอบการแสดงนาฏศิลปไทย ประกอบดวย 

1. ดนตรีประกอบการแสดงโขน – ละคร 
วงดนตรีที่ใชประกอบการแสดงโขนและละครของไทยคือ วงปพาทย ซึ่งมีขนาดของวงเปน

แบบวงประเภทใดนั้นข้ึนอยูกับลักษณะของการแสดงนั้น ๆ ดวย เชน การแสดงโขนนั่งราวใชวง             
ปพาทยเครื่องหา 2 วง การแสดงละครในอาจใชวงปพาทยเครือ่งคู หรือการแสดงดึกดําบรรพตองใช
วงปพาทยดึกดําบรรพเปนตน 

2. ดนตรีประกอบการแสดงรําและระบํามาตรฐาน 
การแสดงรําและระบําท่ีเปนชุดการแสดงท่ีเรียกวา รํามาตรฐานและระบํามาตรฐานนั้น 

เครื่องดนตรีทีใชประกอบการแสดงอาจมีการนําเครื่องดนตรีบางชนิดเขามาประกอบการแสดง               
จะใชวงปพาทยบรรเลง เชน ระบํากฤดาภินิหาร อาจนําเครื่องดนตรี ขิมหรือซอดวง มาลอ               
กลองตอก และกลองแดว มาบรรเลงในชวงทายของการรําที่เปนเพลงเชิดจีนก็ได 

3. ดนตรีที่ใชประกอบการแสดงพื้นเมืองภาคตาง ๆ ของไทย  จะเปนวงดนตรีพื้นบาน                  
ซึ่งนับเปนเอกลักษณที่มีคุณคาของแตละภูมิภาค ไดแก 

    3.1 ดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือ 
มีเครื่องดนตรี เชน พิณเปยะ ซึง สะลอ ปแน ปกลาง ปกอย ปตัด ปเล็ก ปาดไม (ระนาดไม) 

ปาดเหล็ก (ระนาดเหล็ก) ปาดฆอง (ฆองวงใหญ) ฆองหุย ฆองเหมง กลองหลวง กลองแอว กลองปู
เจ กลองปูจา กลองสะบัดไชย กลองมองเซิง กลองเตงท้ิง กลองมาน และกลองตะโลดโปด เมื่อ
นํามารวมเปนวง จะไดวงตาง ๆ คือ วงสะลอ ซอ ซึง วงปูจา วงกลองแอว วงกลองมาน วงปจุม           
วงเติ่งทิ้ง วงกลองปูจาและวงกลองสะบัดไชย 
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    3.2 ดนตรีพ้ืนเมืองภาคกลาง 
เปนเครื่องดนตรีประเภทเดียวกับวงดนตรีหลักของไทยคือ วงปพาทยและเครื่องสาย ซึ่ง

ลักษณะในการนํามาใชอํานาจนํามาเปนบางสวนหรือบางประเภท เชน กลองตะโพนและเครื่อง
ประกอบจังหวะนํามาใชในการเลนเพลงอีแซว  เพลงเกี่ยวขาว กลองรํามะนาใชเลนเพลงลําตัด 
กลองยาวใชเลนราํเถิดเทิง กลองโทนใชเลนรําวงและรําโทน สวนเครื่องเดินทํานองก็นิยมใชระนาด 
ซอหรือป เปนตน 

    3.3 ดนตรีพ้ืนเมืองภาคอีสาน 
    มีเครื่องดนตรีสําคัญ ไดแก พิณ อาจเรียกตางกันไปตามทองถ่ิน เชน ซุง หมากจับป หมาก

ตับแตงและหมากตดโตง ซอ โปงลาง แคน โหวด กลองยาวอีสาน กลองกันตรึม ซอกันตรึม ซอดวง 
ซอตรัวเอก ปออ ปราเตรียง ปสไล เมื่อนํามาประสมวงแลวจะไดวงดนตรีพื้นเมือง คือ วงโปงลาง 
วงแคน วงมโหรีอีสานใต วงทุมโหมง และวงเจรียงเมริน 

    3.4 ดนตรีพ้ืนเมืองภาคใต 
    มีเครื่องดนตรีที่สําคัญ ไดแก กลองโนรา กลองชาตรีหรือกลองตุก กลองโพน กลองปด 

โทน กลองทับ รํามะนา โหมง ฆองคู ปกาหลอ ปไหน กรับพวงภาคใต แกระ และนําเครื่องดนตรี
สากลเขามาผสม ไดแก ไวโอลิน กีตาร เบนโจ อัคคอรเดียน ลูกแซ็ก สวนการประสมวงนั้น เปนการ
ประสมวงตามประเภทของการแสดงแตละชนิด 

เพลงไทยสําหรับประกอบการแสดงนาฏศิลปไทย 
เพลงไทยประกอบการแสดงโขน ละคร รํา และระบํามาตรฐาน 

เพลงไทยที่ใชบรรเลงและขับรองประกอบการแสดงนาฏศิลปไทย โขน ละคร รําและระบํา
มาตรฐานนั้นแบงไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 

1. เพลงหนาพาทย 
เพลงหนาพาทย ไดแก เพลงท่ีใชบรรเลงหรือขับรองประกอบอากัปกิริยาของตัวโขน ละคร 

เชน การเดินทาง ยกทัพ สูรบ แปลงกาย และนําเพลงหนาพาทยที่ใชในการรําและระบํา เชน รัว โคม
เวียน ชํานาญ ตระบองกัน เปนตน 

2. เพลงขับรองรับสง 
คือเพลงไทยทีนํามาบรรจุไวในบทโขน – ละคร อาจนํามาจากเพลงตับ เถา หรือเพลงเกร็ด 

เพื่อบรรเลงขับรองประกอบการรําบทหรือใชบทของตัวโขน ละครหรือเปนบทขับรองในเพลง
สําหรับการรําแลระบํา เชน เพลงชาป เพลงข้ึนพลับพลา เพลงนกกระจอกทอง เพลงลมพัดชายเขา 
เพลงเวสสุกรรม เพลงแขกตะเขิ่ง เพลงแขกเจาเซ็น เปนตน 
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เพลงไทยประกอบการแสดงพื้นเมือง เพลงไทยที่ใชประกอบการแสดงนาฏศิลปพ้ืนเมือง 
เปนบทเพลงพื้นบานท่ีใชบรรเลงและขับรองประกอบการแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง โดยแบง

ออกตามภูมิภาคดังนี้ 
เพลงบรรเลงและขับรองประกอบนาฏศิลปพื้นเมืองภาคเหนือ 
เพลงประกอบการฟอนเล็บ ไดแก เพลงแหยงหลวง ฟอนเทียน ไดแก เพลงลาวเส่ียงเทียน 

ฟอนสาวไหม ไดแก เพลงปราสาทไหวและสาวสมเด็จ ระบําซอ ไดแก ทํานองซอย๊ิและซอจอยเชียง
แสน บรรเลงเพลงลาวจอย ตอยตล่ิงและลาวกระแซ เปนตน 

เพลงบรรเลงและขับรองประกอบนาฏศิลปพื้นเมืองภาคกลาง 

เพลงประกอบการเตนรํากําเคียว ไดแก เพลงระบําชาวนา เปนตน 

เพลงบรรเลงและขับรองประกอบนาฏศิลปพื้นเมืองภาคอีสาน 

เพลงประกอบการแสดงเซิ้งโปงลาง บรรเลงเพลงลายโปงลาง เซิ้งภูไทย บรรเลงลายลําภูไท
เปนตน 

เพลงบรรเลงและขบัรองประกอบนาฏศิลปพื้นเมืองภาคใต 
เพลงประกอบการแสดงลิเกปา นิยมใชเพลงตะลุมโปง เพลงสรอยสน เพลงดอกดิน การ

แสดงชุดรองเง็งบรรเลงเพลงลาฆูดูวอ เพลงมะอีนังลามา เพลงลานัง เพลงปูโจะปชัง เปนตน 

การแตงกายนาฏศิลปไทย 
จะใชเครื่องแตงกายตามความเหมาะสมกับการแสดงนั้น ๆ เชน นุงโจงกระเบน หมผาสไบ 

และสวมชุดไทยตาง ๆ เปนตน ตลอดจนยังมีการแสดงหรือการฟอนรําแบบพ้ืนเมืองของทองถ่ิน
ตาง ๆ ซึ่งจะมีการแตงกายที่แตกตางกันไปตามแตละทองถ่ินดวย (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี: 
ออนไลน) ดังตัวอยางการแตงกาย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 1 การแตงกายนาฏศิลปไทย ชุดระบําวิชนี 
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=830185 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การแตงกายนาฏศิลปไทย ชุดรําสีนวลวรเชษฐ 
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=830185 
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ภาพท่ี 3 การแตงกายนาฏศิลปไทย ชุดระบําอยุธยา 
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=830185 

 
นาฏศิลปพมา 

ประวัตินาฏศิลปสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (พมา) 
ประวัตินาฏศิลปพมาท่ีมีหลักฐานแนนอน ภายหลัง พ.ศ. 2310 คือ หลังจากกรุงศรีอยุธยา

แตกครั้งที่ 2 พมาไดรับอิทธิพลนาฏศิลปไปจากไทย กอนหนานี้ นาฏศิลปของพมาเปนของพ้ืนเมือง
มากกวาท่ีจะไดรับอิทธิพลมาจากภายนอกประเทศ เหมือนกับประเทศอื่นๆ นาฏศิลปพมาเริ่มตน
จากพิธีทางศาสนา ตอมาเม่ือพมามีการติดตอกับอินเดียและจีน ทารายรําของ 2 ชาติดังกลาว ก็จะมี
อิทธิพลแทรกซึมในนาฏศิลปพื้นเมืองของพมา  แตทารายรําของเดิมมีความเปนเอกลักษณของพมา
จริงๆ นาฏศิลปการละครในประเทศพมา มีลักษณะพิเศษ คือ ในแตละยุคสมัยลักษณะนาฏศิลปและ
การละคร จะแตกตางกันออกไปตามอิทธิพลภายนอกท่ีไดรับ (บานรําไทย, 2556: ออนไลน) 

ประเภทของนาฏศิลปพมา 
ชวลีย บุนนาค (2557: บทสัมภาษณโดย นางสาวธรีาภรณ  ชูชื่น เมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2557) 

กลาววา การแสดงนาฏศิลปพมาไดรับอิทธิพลจากอนิเดยีเปนสวนใหญ สังเกตจากเหลี่ยม วง และ
ลําตัว สาํหรับการแบงประเภทน้ันใหนึกเรยีกหรอืนําเอานาฏศิลปไทยเปนตนแบบสําหรับการจัด
และแยกประเภท เพราะนาฏศิลปพมาจะมีนาฏศิลปไทยเปนพื้นฐาน และนาํพื้นฐานน้ันไปจัดเปน
ชุดหรอืเปนรีวิว จะฝกนาฏศิลปพื้นฐาน หรอืแมบทพมาแลวนําทาพืน้ฐานไปจัดเปนการแสดงเฉก
เชนเดียวกับนาฏศิลปไทย มีประเภทรําเดีย่ว รําหมู ราํตลก รําเลียนแบบทาทางอยางสัตว และระบํา
ชาวบานสนุกสนาน 

 1. การราํเดี่ยว จะเปนการแสดงท่ีใชผูมีฝมือเพ่ืออวดลีลาทาทางตนฉบับ การเตะชายผาได
อยางคลองแคลวนาดู เชน ราํตะเกียง (เรยีกตามอุปกรณทีใ่ช) รํานกยูง เปนตน 
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ภาพท่ี 4 การแสดงราํเดี่ยวของนาฏศิลปพมา 
ที่มา : ครูชวลยี บุนนาค ขาราชการบํานาญ โรงเรยีนวัดพลับพลาชัย สังกัด สพป.กทม. 

2. การราํหมู มักแสดงรูปแบบการเก้ียวพาราสีของชายทีม่ีตอหญงิ หรอืเปนเรื่องเลาตาม
ความหมายของเน้ือเพลง โดยอาจมีผูบรรเลงพิณพมามานัง่บรรเลงประกอบการแสดงดวยในบางชุด 

เชน ราํกลองยาวพมา 
 3. ประเภทสนุกสนาน แสดงไดหลายคน จะเปนหญิงลวน ชายลวน หรอืคละกนัก็แลวแต 
การแสดงจะมุงในทาทางเพือ่ใหสนุกขบขนั จังหวะมีทั้งชาและเร็ว สวนมากเริม่ตนจงัหวะปาน
กลางและจะเร็วขึ้น ผูแสดงชายหญิงจะผลัดกนัแสดงลลีาตามจังหวะจนจบเพลง 

นาฏศิลปพมาในยุคตางๆ 
นาฏศิลปพมาแบงไดเปน 3 ยุค คือ 

1. ยุคกอนรับนับถือพระพุทธศาสนาเปนยุคของการนับถือผี  การฟอนรําเปนไปในการทรง
เจาเขาผี  บูชาผีและบรรพบุรุษท่ีตายไปแลว ตอมาก็มีการฟอนรําในงานพิธีตางๆ เชน โกนจุก  

  2. ยุคนับถือศาสนาพุทธ พมารับนับถือศาสนาพุทธหลังป พ.ศ. 1559 ในสมัยนี้การฟอนรํา
เพื่อบูชาผีก็ยังมีอยู และการฟอนรํากลายเปนสวนหนึ่งของการบูชาในพุทธศาสนาดวย  

หลังป พ.ศ. 1800 เกิดมีการละครแบบหนึ่ง เรียกวา "นิพัทข่ิน" เปนละครเร แสดงเรื่อง พุทธ
ประวัติเพ่ือเผยแพรความรูในพุทธศาสนา เพื่อใหชาวบานเขาใจเรื่องราวไดงาย  ตอมาเพ่ือใหความ
สนุกสนานจึงไดเพ่ิมบทตลกใหมากข้ึน บทตลกนี้ไมมีเขียนไว ผูแสดงตองหามุขแทรกเอาเอง ตัว
ตลกนั้นมีทั้งหญิงและชาย มักจะเปนสาวใช คนใช คนสนิทของตัวเอก ตอมาบทของเทวทัตตก็
กลายเปนบทตลกไปดวย ละครนิพัทขิ่น มักจะแสดงเรื่องพุทธประวัติ ตอนตรัสรู  เพราะไมนิยม
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แสดงบทบาทของพระพุทธเจา หรือพระสาวกองคสําคัญ  ตอมาพมาไดรับอิทธิพลของอินเดียโดย
ผานทางเขมร ละครนิพัทขิ่นจึงแสดงเรือ่งอื่นๆ เชน รามายณะ เทพนิยายตางๆ และเหตุการณในราช
สํานัก 

3. ยุคอิทธิพลละครไทย หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาในป พ.ศ. 2310 ชาวไทยก็ถูก
กวาดตอนไปเปนจํานวนมาก พวกละครและดนตรี ถูกนําไปไวในราชสํานัก เกิดความนิยมละคร
แบบไทยข้ึน จึงถือเปนเครื่องประดับราชสํานัก  นิยมใหเด็กพมาหัดละครไทย ละครแบบพมาในยุค
นี้เรียกวา “โยธยาสัตคยี” หรือละครแบบโยธยา ทารํา ดนตร ีและเรื่องท่ีแสดงรวมท้ังภาษาที่ใชก็เปน
ของไทย  มีการแสดงอยู 2 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ เลนแบบโขน  และอิเหนา เลนแบบละครใน 

ในป พ.ศ. 2328 เมียวดี ขาราชการพมา ไดคิดละครแบบใหมขึ้น ชื่อเรื่อง “อีนอง” ซึ่งมีลักษณะ
ใกลเคียงกับอิเหนามาก  มีสิ่งท่ีแปลกออกไปคือตัวละคร ตัวละครของเรื่องนี้ มีลักษณะเปนมนุษย
ธรรมดาสามัญที่มีกิเลส มีความดีความช่ัว ละครเรื่องนี้เปนแรงบันดาลใจใหเกิดละครในแนวนี้อีก
หลายเรื่อง 

ตอมา ละครในราชสํานักเสื่อมความนิยมลง เมื่อกลายเปนของชาวบานก็คอยๆ เสื่อมลง แต
ละครแบบนิพัทขิ่นกลับเฟองฟูขึ้น แตก็ลดมาตรฐานลงจนกลายเปนจําอวด เมื่อประเทศพมาตกเปน
เมืองข้ึนของอังกฤษแลว ในป พ.ศ. 2428 ละครหลวงและละครพื้นเมืองซบเซา  ตอมามีการละครท่ี
นําแบบอยางมาจากอังกฤษเขาแทนที่  ถึงสมัย ปจจุบันนี้ละครของเกาคูบานคูเมืองของพมาจึงหาชม
ไดยาก (บานรําไทย: ออนไลน) 

ดนตรีที่ใช 
นิ ยม ใช ว งป พ า ทย ไ ม น วมจะ เป น เ ค รื่ อ งห า  เ ค รื่ อ ง คู  หรื อ เ ค รื่ อ ง ใหญ ก็ ไ ด  

ถาเรื่องใดผสมดวยทารําและเพลงรอง เพลงดนตรีภาษาอื่น เครื่องบรรเลงในวงปพาทยก็จะตองเพิ่ม
เครื่องอันเปนสัญลักษณของเครื่องภาษานั้น ๆ ซึ่งเรียกวา เครื่องภาษา เครื่องภาษาที่ใชเพิ่มเขาไปใน
วงปพาทย คือ เครื่องภาษาพมา มีดังนี้ 

1. กลองยาวพมา 
2. เครื่องประกอบจังหวะพมา 
3. กลองพมา 
4. เปงมางคอก 
5. มองซาย 
เคร่ืองแตงกายนาฏศิลปพมา 
1. นุงผาปาย มีเชิงโปรงยาวกรอมเทา 
2. เสื้อนอกแขนยาว ขอบเอวโคง 
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3. เข็มขัด 

4. เสื้อในรัดอก 

5. ผาคลองไหล 
6. เครื่องประดับศีรษะผมยาวเกลาเปนผมมวยสูง ปลอยปลายผมดานขวา  (อินทนิล บุญ

ประกอบ 2552 : ออนไลน) ดังตัวอยางการแตงกาย ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 การแตงกายนาฏศิลปพมา ชุดฟอนมานมงคล 

 ที่มา : http://group.wunjun.com/stou27/topic/298942-8669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 การแตงกายนาฏศิลปพมา ชุดระบําพมาเปงมาง 

ทีม่า : http://group.wunjun.com/stou27/topic/298942-8669 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทยีบนาฏศลิปไทยและนาฏศิลปพมา 
รายการ นาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา 

ประวัตนิาฏศิลป นาฏศิลปไทยเปนศิลปะการละครฟอนรํา
และดนตรีอันมีคุณสมบัติตามคัมภีรนาฏะ
หรือนาฏยะกําหนดวา ตองประกอบไปดวย
ศิลปะ 3 ประการ คือ การฟอนรํา การดนตรี 
และการขับรอง รวมเขาดวยกัน นาฏศิลป
ไทยมีที่มาและเกิดจากสาเหตุแนวคิดตาง ๆ 
เชน เกิดจากความรูสึกกระทบกระเทือน
ทางอารมณไมวาจะอารมณแหงสุข หรือ
ความทุกขและสะทอนออกมาเปนทาทาง
แบบธรรมชาติและประดิษฐ ข้ึนมาเปน
ทาทางลีลาการฟอนรํา นาฏศิลปไทยยัง
ไดรับอิทธิพลแบบแผนตามแนวคิดจาก
ตางชาติเขามาผสมผสานดวย ทารําไทยที่
ดัดแปลงมาจากอินเดียในคร้ังแรกจึงเปน
ความคิดของนักปราชญในสมัยกรุงศรี
อยุธยา  และมีการแกไขปรับปรุงหรือ
ประดิษฐข้ึนใหมในกรุงรัตนโกสินทร จน
นํามาสูการประดษิฐทารายราํและละครไทย
มาจนถึงปจจุบัน 

ประวัตินาฏศิลปพมาที่มีหลักฐานแนนอน 
ภายหลัง พ.ศ. 2310 คือ หลังจากกรุงศรีอยุธยา
แตกคร้ังที่ 2 พมาไดรับอิทธิพลนาฏศิลปไป
จากไทย กอนหนาน้ี นาฏศิลปของพมาเปน
ของพื้นเมืองมากกวาที่จะไดรับอิทธิพลมาจาก
ภายนอกประเทศ เหมือนกับประเทศอ่ืนๆ 
นาฏศิลปพมาเริ่มตนจากพิธีทางศาสนา ตอมา
เม่ือพมามีการติดตอกับอินเดียและจีน ทาราย
รําของ 2 ชาติดังกลาว ก็จะมีอิทธิพลแทรกซึม
ในนาฏศิลปพื้นเมืองของพมา  แตทารายรํา
ของเดิมมีความเปนเอกลักษณของพมาจริงๆ 

นาฏศิลปการละครในประเทศพมา มีลักษณะ
พิเศษ คือ ในแตละยุคสมัยลักษณะนาฏศิลป
และการละคร จะแตกตางกันออกไปตาม
อิทธิพลภายนอกท่ีไดรับ  
 

ประเภทของ
นาฏศิลป 

แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) โขน   
2) ละคร  3) รําและระบํา และ4) การแสดง
พื้นเมือง 

แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก 1) รําเดี่ยว 2) 
รําหมู 3) รําตลก 4) รําเลียนแบบทาทางอยาง
สัตว และ5) ระบาํชาวบานสนุกสนาน 

ดนตรีที่ใช นิยมใชวงปพาทยเครือ่งหา เครื่องคู เครื่อง
ดนตรี มดีังน้ี 

1. ระนาดเอก 

2. ระนาดทุม 

3. ฆองวงเล็ก 

4. ฆองวงใหญ 
5. กลองทัด 

6. ตะโพน 

7. ฉิ่ง 

8. ฉาบ 

นิยมใชวงปพาทยไมนวมจะเปนเคร่ืองหา 
เครื่องคู หรอืเครื่องใหญกไ็ด เครือ่งภาษาพมา 
มีดังน้ี 

1. กลองยาวพมา  
2. เครื่องประกอบจังหวะพมา  
3. กลองพมา 
4. เปงมางคอก 

5. มองซาย 
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รายการ นาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา 
 9. โหมง  

เครื่องแตงกาย เครื่องแตงกายของไทย มีดังน้ี 
1. นุงโจงกระเบน หมผาสไบ 

2. นุงผาถุง หมผาสไบ 

3. เข็มขัด 

4. กําไลขอมือ 

5. กําไลขอแขน
6. ขอเทา 

เครื่องแตงกายของพมา มีดังน้ี 
1. นุงผาปาย มีเชิงโปรงยาวกรอมเทา 
2. เสื้อนอกแขนยาว ขอบเอวโคง 

3. เข็มขัด 

4. เสื้อในรัดอก 

5. ผาคลองไหล
6. เครื่องประดบัศีรษะผมยาวเกลาเปนผมมวย
สูง ปลอยปลายผมดานขวา 

 

งานวจิัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ศุภชัย ไพศาลวัน (2548) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 3 มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตอไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 

การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  และความตองการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู เรียน  ขั้นตอนท่ี  2                    
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียน
และบุคคลท่ีเกี่ยวของตองการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
โดยใหมีการจัดกิจกรรมท่ีใชเพลง เทป และสถานการณสมมติ เปนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน เนนให
นักเรียนไดใชทักษะภาษาอังกฤษ จัดเนื้อหาของกิจกรรมใหตอบสนองความตองการ ความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียน ใชวิธีการวัดผลและประเมินผล โดยการสัมภาษณ การพูด และการทดสอบ  

2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 4 แผนการ
จัดกิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 80.08 / 81.56 3) นักเรียนกลาพูดและมีทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ นักเรียนเขารวมกจิกรรมในระดับดี 4) นักเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีทักษะการใช
ภาษาอังกฤษหลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความคิดเห็นวา กิ จกรรม
พัฒนาผูเรียนมีบรรยากาศที่สงเสริมใหนักเรียนไดรับความสนุกสนาน สงเสริมใหนักเรียนสามารถ
ทํางานกลุม มีประโยชนตอการเรียนภาษาอังกฤษและทําใหนักเรียนชอบภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

ตารางท่ี 3 เปรียบเทยีบนาฏศลิปไทยและนาฏศิลปพมา (ตอ) 
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 สุภัทรา จําปาเงิน (2548) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องการอนุรักษปาไม
ในชุมชน สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตอไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 

การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน และความตองการเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา
และหาประสิทธิภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนและ
บุคคลที่เกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 โดยใหมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในปาไมในชุมชนจริง เรียนรูเนื้อหาเก่ียวกับการอนุรักษปาไมใน
ชุมชน เชิญผูรูในเรื่องตางๆมารวมถายทอดความรู จัดการเรียนรูจากสถานการณจริง และเนนการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีประสิทธิภาพ 82.00 / 80.11 

3) นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม 4) นักเรียนมีผลการเรียนรูกอนและหลังใช
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใชกิจกรรมมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนใชกิจกรรม นักเรียนมีความสามารถในการเปนนักอนุรักษได และนักเรียน
มีความคิดเห็นวา เปนกิจกรรมท่ีนาสนใจ มีคุณคา ทําใหเห็นประโยชนของการอนุรักษปาไม 
รวมท้ังสรางจิตสํานึกที่ดีในการรักทองถ่ิน  
 อันธิกา วงษจําปา (2549) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริมนสิัยรักการ
อาน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตอไปนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูล
พื้นฐานและความตองการ ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช
แผนการจัดกิจกรรม ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงแกไข ผลการวิจัยพบวา นักเรียนและ
บุคคลท่ีเกี่ยวของตองการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 โดยมีการจัดกิจกรรมใหตอบสนองความตองการ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 
โดยใชการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 2) นักเรียนมีนิสัยรักการอานกอนและหลังการใช
แผนการจัดกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 นักเรียนมีความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยทําผลงานอยูในระดับดีมาก นักเรียนมีความสนใจ มีสวนรวมในการวาง
แผนการทํางานและการแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรม มีการชวยเหลือกนั รับฟงความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุม นอกจากน้ีนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีความสุข 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน กระตือรือรนท่ีไดปฏิบัติกิจกรรม  
 สาลิกา สําเภาทอง (2553) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชของเลนพื้นบาน
เพื่อสงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัยตอไปนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน และความตองการเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ผลการวิจัย
พบวา 1)การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนควรใชรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใชของเลนพื้นบาน            
ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงและใชความรูวิทยาศาสตรบนพ้ืนฐานความเปนไทย 2) แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 80.59 / 80.63 3) ผลการเรียนรูเรื่อง กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชของเลนพื้นบานของนกัเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน  
 ฮารเจอรตี้ (Hargerty, 1970: 2401A, อางถึงใน สาลิกา สําเภาทอง, 2553: 99) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน รัฐมิชิแกน เพื่อศึกษา
ระเบียบวิธีการจัดกิจกรรมนักเรียน และองคประกอบตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการการจัดกิจกรรม
นักเรียน ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน รัฐมิชิแกน ไดรับการ
ยอมรับใหเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมโรงเรียน และถือวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการศึกษา 
แตลักษณะการดําเนินงานยังมีขอบกพรองอยู เชน ผูบริหารเปนผูตัดสินใจ และวางนโยบายควบคุม
ในการบริหารดานกิจกรรมนักเรียน แตแนวโนมในการจัดกิจกรรมนักเรียนจะประสบความสําเร็จ
ถึงข้ันรวมวิชาการจัดกิจกรรมนักเรียนเขาไวในหลักสูตรและเปดช้ันเรียนพิเศษ 

 ชารล (Charles, 1978: 3499A-3450A, อางถึงใน สาลิกา สําเภาทอง, 2553: 99) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การศึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรัฐโอคลาโฮมา กลุม
ตัวอยาง จํานวน 478 คน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนสวนใหญจัดโปรแกรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให
นักเรียนไดมีสวนรวม นักเรียนจํานวนมากไดเขารวมกิจกรรมประเภทกีฬา การรวมอภิปราย โตวาที
และเปนสมาชิกชุมนุมวิชาการตางๆ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมตางๆ มีนักเรียนจํานวนหนึ่งไมเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร แตมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูง กิจกรรมสวนใหญขาดงบประมาณ เวลา และการวัดผลประเมินผล รวมท้ังผูบริหารเปนผู
ตัดสินใจ และวางนโยบายฝายเดียว 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สามารถสรุปไดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปน
กิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรม
ที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรยีนรูทั้ง 8 กลุม การเขารวมและปฏิบัติกจิกรรมที่เหมาะสม เปน
การสงเสริมวิชาการตางๆ ชวยใหผูเรียนรูจักตนเอง คนพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง เพื่อ
การพัฒนาใหเต็มศักยภาพ เห็นคุณคาในการประกอบสัมมาชีพ เปนผูมีระเบียบวินัย ศีลธรรม 
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จริยธรรม รูจักบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ การบําเพ็ญประโยชนใหชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนาฏศิลป 
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับนาฏศิลป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

อุษา  สบฤกษ (2545: รายงานการวิจัย) ไดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏยสรรค
ที่สงเสริมความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลปของผูเรียนนาฏศิลปไทยในสถาบันอุดมศึกษา   กลุม
ตัวอยางในการวิจัย ไดแก อาจารยผูสอนนาฏศิลปไทย จํานวน 68 คน นักศึกษาวิชานาฏศิลปไทย 

ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทย  15 สถาบัน ประกอบดวย
มหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันราชภัฏ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล โดยวิธีการสุมตามภาค ไดแก ภาคเหนือ จํานวน 3 สถาบัน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 สถาบัน ภาคกลาง จํานวน 6 สถาบัน และภาคใต จํานวน 3 สถาบัน 

ไดกลุมตัวอยางนักศึกษาท้ังส้ิน จํานวน 800 คน จําแนกเปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 จํานวน 256 คน 

นักศึกษาช้ันปที่ 1 จํานวน 194 คน นักศึกษาช้ันปที่ 1 จํานวน 177 คนนักศึกษาช้ันปที่ 1 จํานวน 173 

คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปและศิลปะการแสดง  2)
แบบสอบถามอาจารยผูสอนนาฏศิลปไทย 3) แบบวัดนาฏยสรรค  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ย  จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทุกดานพบวานักศึกษา
ทุกชั้นปมีความคิดสรางสรรคเฉลี่ยอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง โดยคาเฉลี่ยความคิดสรางสรรคจะ
สูงข้ึนตามระดับชั้นปที่ศึกษา  สําหรับสภาพการเรียนการสอนนาฏศิลปพบวายังคงใชวิธีการ
เลียนแบบเปนหลักและใชการฝกใหผูเรียนตีบท (คิดทารําตามความหมายของบทละครหรือบท
ประพันธ) เปนการสอนความคิดสรางสรรค รวมท้ังไมเนนการสอนความคิดสรางสรรคเปน
รายบุคคล 

สุมนรตี นิ่มเนติพันธ (2553) ไดศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเตนแจสท่ี
สงเสริมความคิดสรางสรรค กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาแจสแดนซ 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ของภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ จํานวน 52 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุมเรียน คือ กลุมที่ไดรับการสอนการสอนเตน
แจสที่สงเสริมความคิดสรางสรรคทางการเตนรําสมัยใหมจํานวน 26 คน และกลุมท่ีไดรับการสอน
แบบปกติจํานวน 26 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก  แบบวัดความคิดสรางสรรค
ทางการเตนแจส  แบบวัดทักษะปฏิบัติทางการเตนแจส  แบบสังเกตพฤติกรรมผูเรียน  แบบประเมิน
ตนเองและแบบประเมินกลุมเพ่ือน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี  คารอยละ 
คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิด
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สรางสรรคทางการเตนแจส  ทักษะปฏิบัติการเตนแจสระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมกอนและ
หลังการทดลอง โดยใชการทดสอบคาสถิติ t-test independent และเปรียบเทียบความแตกตาง
คาเฉลี่ยของความคิดสรางสรรคทางการเตนแจส  ทักษะปฏิบัติการเตนแจส ภายในกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง โดยใชการทดสอบคาสถิติ t-test dependent  ผลการศึกษา
พบวา 1) กลุมทดลองมีความคิดสรางสรรค ทักษะปฏิบัติการเตนแจสสูงกวากลุมควบคุมอยาง
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความคิดสรางสรรค ทักษะ
ปฏิบัติการเตนแจสสูงกวากอนการทดลองอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) มีพฤติกรรมการ
เรียนเกี่ยวกับความสามารถออกแบบทาเตนแจสตามจินตนาการของตนเอง มีความเปนอิสระเปนตัว
ของตัวเอง มีความคลองทางความคิด  สามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง มีความคิดริเริ่มที่แตกตางจาก
คนอื่น ปรับตัวไดดี  สัมพันธภาพกับสมาชิกในกลุม อยูในระดับดีมาก 4) ผลการประเมินของกลุม
ทดลองพบวากอนการทดลองการประเมินตนเองโดยรวมอยูในระดับดี และหลังการทดลองพบวา
อยูในระดับดีมาก 5) ผลการประเมินกลุมเพื่อนของกลุมทดลองพบวา กอนการทดลองการประเมิน
กลุมเพื่อนโดยรวมอยูในระดับดี และหลังการทดลองพบวาอยูในระดับดีมาก 

 

สรุป 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม การเขา
รวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม เปนการสงเสริมวิชาการตางๆ ชวยใหผูเรียนรูจักตนเอง คนพบ
ความสามารถ ความถนัดของตนเอง เพื่อการพัฒนาใหเต็มศักยภาพ เห็นคุณคาในการประกอบ
สัมมาชีพ เปนผูมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม รูจักบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ การบําเพ็ญ
ประโยชนใหชุมชน สังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข รูจักใชเวลาว างใหเปน
ประโยชน กิจกรรมนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสรางสรรค มุงเนนที่การพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนในการสรางสรรค การปฏิบัติทารํา การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนาฏศิลปของไทยและพมา 
ชวยกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ เกิดแรงจูงใจในการเรียนนาฏศิลป ชวยเสริมสรางสภาพแวดลอม
และบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนและครูผูสอน ใหผูเรียนไดมี
ความสามารถนําความรูไปใชกับสถานการณในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม การพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
มีวัตถุประสงคเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหไดรับประสบการณจากรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย คนพบ
และพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยมีครูเปนผูคอยใหคําปรึกษา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสรางข้ึน
เปนการพัฒนากระบวนการตามความถนัด และความสนใจของผูเรียนในรูปแบบของกิจกรรม
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ชุมนุมรักษนาฏศิลป โดยดําเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนท่ี  1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
และความตองการ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และขั้นตอนที่ 4 ประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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บทที ่3 
วิธีดําเนินการวิจยั 

 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศกึษา เปนลกัษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : 
R and D) ใชแบบแผนการวิจัยแบบ กลุมเดียวทดสอบหลัง (One – Shot Case Study) โดยใช
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดนวมกานนท เปนหนวย
การวิเคราะห ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัย มี 4 ข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1  วิจัย (R1 : Research) : ศึกษาขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับความตองการ ความ
คิดเห็น ขอมูลเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย-พมา โดยศึกษาความตองการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูจากผูเกี่ยวของ ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย-พมา 
เพื่อนํามาใชประกอบการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
 ข้ันตอนท่ี 2  พัฒนา (D1 : Development) : พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน การพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งประกอบดวย  ขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนฉบับราง 2) ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับรางโดยผูเชี่ยวชาญ และ 3) การปรับปรุง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับราง 
 ข้ันตอนท่ี 3  วิจัย (R2 : Research) : ทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยทดลองใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2557  
 ข้ันตอนท่ี 4  พัฒนา (D2 : Development) : ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ไดแก 1) ประเมินผลการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง นาฏศิลปไทยและ
นาฏศิลปพมา 2) ประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ โดยใช
แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค 3) สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 การดําเนินการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบดําเนินการวิจัย ดังแผนภูมิท่ี 2  
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ขั้นที่ 1 (วิจัย) 
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดนวม 
กานนท  : กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากผูที่
เก่ียวของ ไดแก 
1. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
2. ครูวิชาการ 
3. คณะกรรมการสถานศึกษา 
4. ครูนาฏศิลป 
5. ผูปกครอง 

  ศึกษาความตองการของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4- 6 เกี่ยวกับ
รูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เน้ือหากิจกรม วิธีดําเนินกิจกรรม สื่อ
การเรียนรู และการวัดและประเมินผล
กิจกรรม 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี 
   - การจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค 
   - นาฏศิลปสรางสรรค 
   - การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป 
   - การจัดการเรียนรูแบบประสบการณ
และเนนที่การปฏิบัติ 
   - นาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมา 

ขั้นที่ 2 (พัฒนา) 
การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

 
กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน(ชุมนุมรักษ
นาฏศิลป) ฉบับราง 
1. หลักการ 
2. เปาหมาย 
3. แนวการจัด
กิจกรรม 
4. รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
5. คําอธิบายรายวิชา 
6. จุดประสงคการ
เรียนรู 
7. โครงสรางการจัด
กิจกรรม 
8. สื่อ 
 9. การวัดและ
ประเมินผล 
10.หนวยการเรียนรู 
จํานวน 6 หนวย 

 
ประเมินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
ฉบับราง 

โดยผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 ทาน 

 
 

ปรับปรุงกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
ฉบับราง 

โดยประมวลจาก 
การประเมิน

ความสามารถในการ
ปฏิบัตินาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-
พมาสัมพันธ 

ขั้นที่ 4 (พัฒนา) 
การประเมินผลและ
ปรับปรุงกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

 ประเมินผลการใช 
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
1. ผลการเรียนรู 
2. ความสามารถของ 
นั ก เ รี ย น ใ น ก า ร
ปฏิบัติ 
นาฏศิลปสรางสรรค
ไทย-พมาสัมพันธ 
3. ความพึงพอใจของ 
นักเรียนที่มีตอ
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน  

ขั้นที่ 3 (วิจัย) 
การทดลองใช
กิจกรรมพัฒนาผู 
 

 นํากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ไป
ทดลองใชกับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่   
4-6 โรงเรียนวัด
นวมกานนท ภาค
เรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2557 
จํานวน 20 ชั่วโมง 

ผลการ 
ประเมิน 

ปรับปรุง 
    แกไข 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนฉบับสมบูรณ 

ไมผาน 
ผาน 

แผนภูมิที่ 2 กรอบดําเนินการวิจัย 
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ข้ันตอนที่ 1 วิจัย (R1 : Research) : ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
 วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เรื่อง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ  
 กลุมเปาหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 20 คน และผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูอํานวยการ
จํานวน 1 คนครูวิชาการจํานวน 1 คน ครูนาฏศิลปจํานวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานจํานวน 2 คน ผูปกครอง จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 28 คน 
วิธีดําเนินการ 
 วิธีการดําเนินการ ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นที่  1  วิ เคราะหหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษา ข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551                   
และหลักสูตรสถานศึกษา แนวทางการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับการจัดทํากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
 ขั้นท่ี 2 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานความตองการ การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เนื้อหากิจกรม วิธีดําเนินกิจกรรม สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผลกิจกรรม โดยการ
ตอบแบบสอบถาม 
 ขั้นท่ี 3 ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค  ไทย-พมาสัมพันธ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  และผูที่ เกี่ยวของ  ไดแก 
ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูนาฏศิลป และผูปกครอง                
เพื่อรวมใหขอมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหากิจกรรม วิธีดําเนินกิจกรรม และการวัดและ
ประเมินผล 
 ขั้นท่ี 4 ศึกษาขอมูลการเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย-พมา โดยศึกษาจากเอกสาร การลงภาคสนาม
และจากการสัมภาษณ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานและขอมูลที่เกี่ยวของโดยการใชแบบสอบถาม
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 20 คน การสัมภาษณอยางเปนทางการกับผูอํานวยการ
จํานวน 1 คนครูวิชาการจํานวน 1 คน ครูนาฏศิลปจํานวน 1 คน และการสัมภาษณกับบุคคลซ่ึง
ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวน 2 คน ผูปกครอง จํานวน 3 คน รวม
ทั้งสิ้น 28 คน โดยใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวประมาณ 2 สัปดาห   
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังตอไปนี้ 
 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นและ
ความตองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลทั่วไป เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก เพศ กําลัง
ศึกษาชั้น เชื้อชาติ สัญชาติ    
 ตอนที่ 2  สอบถามคิดเห็นและความตองการของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4-6 ในการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ เกี่ยวกับ ลักษณะกิจกรรม 
เนื้อหากิจกรรม วิธีดําเนินกิจกรรม สื่อการเรียนรู ซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
 การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด  หลักการ ทฤษฏีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและนาฏศิลป 
 ขั้นท่ี 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเพ่ือกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือ 
และขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ขั้นท่ี 3 สรางแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหาในพฤติกรรมช้ีบงท่ีกําหนด จากนั้นนํา
แบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะแลว
นํามาปรับปรุงแกไข 
 ขั้นท่ี 4 นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญดานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน ดานนาฏศิลป ดานพมา 
ดานการจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ  และดานการวัดและประเมินผล 
จํานวน 5 ทาน  ประกอบดวย 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรณัฐ กิจรุงเรือง อาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเช่ียวชาญดาน
การจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ 
 3. อาจารย ดร.พลวัต วุฒิประจักษ อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูเช่ียวชาญดาน
สังคมและวัฒนธรรม 
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 4. อาจารย ดร.สุดา เชิดเกียรติคุณ อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผูเชี่ยวชาญดาน
นาฏศิลป 
 5. ดร. โชติมา หนูพริก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
ผูเชี่ยวชาญดานวัดและประเมินผล 
 เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการนําแบบ
ประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญแตละทานพิจารณา             
ลงความเห็นและใหคะแนนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 + 1 หมายถึง   แนใจวาขอคําถามในแบบสอบถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
    0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามในแบบสอบถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
 - 1   หมายถึง  แนใจวาขอคําถามในแบบสอบถามไมมีความสอดคลองกับจุดประสงค  
 แลวนําคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญแตละคนมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Objective Congruence : IOC) จากสูตร (มาเรียม  นิลพันธุ 2553 : 177) 
 
 

  IOC  =  
N
R  

 

 IOC   หมายถึง   ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามในแบบสอบถาม 
 R  หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N หมายถึง   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 คาดัชนี  IOC  ที่คํานวณไดเทากับ 1.00 แสดงวาขอคําถามในแบบสอบถามมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคหรือกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม  (มาเรียม  นิลพันธุ 
2553 : 177) ซึ่งการหาคาดัชนีความสอดคลองไดคา เทากับ 1.00 ทั้งนี้ผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะ และ
ใหปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
 4.1  ขอคําถามควรปรับใหมีการใชภาษาท่ีเขาใจงายเหมาะสมสําหรับนักเรียน ผูวิจัยได
แกไขปรับปรุง โดยปรับภาษาใหเขาใจงายข้ึน 
 ขั้นท่ี 5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขในประเด็นท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะ แลวให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ขั้นท่ี 6 นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริงกับนักเรียนกลุมทดลองโดยสรุปข้ันตอนการ
สรางแบบสอบถามไดดังแผนภูมิท่ี 3 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขั้นที่ 1 ทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนวัดนวมกานนท เพื่ออนุญาตใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับเนื้อหากิจกรรม วิธีดําเนินกิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล
กิจกรรม  

ขั้นที่ 2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดนวมกานนท ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 20 คน 
โดยสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง ชี้แจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ 
 ขั้นที่ 3 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหนักเรยีนคนละฉบับและอธิบายคําถาม เพื่อทําความเขาใจ
ที่ตรงกันในการตอบแบบสอบถาม 
 ขั้นที่ 4 รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนมา เพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากหนังสือ  และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

นําขอมูลที่ไดมากําหนดเปนโครงสรางของแบบสอบถาม 

สรางแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารยทีป่รึกษา  

 ตรวจสอบเพื่อใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

ปรับปรุงแกไข 
นําแบบสอบถาม
เสนอผูเชีย่วชาญ

ไมผาน 

ผาน 

นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจรงิกับ
นักเรียนกลุมทดลอง 
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 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  เกี่ยวกับความตองการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ โดยวิเคราะหขอมูลท่ัวไปใน ตอนท่ี 1 โดยการใชสถิติ            
คารอยละ ในตอนที่ 2 โดยการวิเคราะหความคิดเห็น ตอนที่ 3 โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) 
 2.  แบบสัมภาษณ  (Interview Form) ซึ่ ง เปนแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง                   
(Structured Interview) จํานวน 1 ฉบับ สําหรับการสัมภาษณผูอํานวยการสถานศึกษา และแบบ
สัมภาษณชนิดไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) จํานวน 1 ฉบับ สําหรับครูวิชาการ              
ครูนาฏศิลป คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง เกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณไดแก ชื่อ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงการทํางาน ประสบการณการทํางาน 
 ตอนที่ 2  ประเด็นสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและองคประกอบ  ไดแก              
1) หลักการ 2) เปาหมาย 3) แนวการจัดกิจกรรม 4) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5) คําอธิบาย
รายวิชา 6) จุดประสงคการเรียนรู 7) โครงสรางการจัดกิจกรรม 8) สื่อ 9) การวัดและประเมินผล     
10) หนวยการเรียนรู ที่จําเปนของการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค                     
ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ตอนที่ 3 สัมภาษณเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 การสรางแบบสัมภาษณ 
 ผูวิจัยดําเนินการโดยมีขั้นตอนในการสราง ดังตอไปนี้ 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และนาฏศิลปสรางสรรค 
 ขั้นที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเพ่ือกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือ 
และขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ขั้นที่ 3 สรางแบบสัมภาษณตามขอบเขตเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ท่ีกําหนด จากนั้นนําแบบ
สัมภาษณที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบใหขอเสนอแนะแลวนํามา
ปรับปรุงแกไข 
 ขั้นที่ 4 นําแบบสัมภาษณเสนอผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานนาฏศิลปไทย 
ดานพมา ดานการจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนท่ีการปฏิบัติ  และดานการวัดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการนําแบบ
ประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญแตละทานพิจารณา       



91 
 

 

ลงความเห็นและใหคะแนน ซึ่งการหาคาดัชนีความสอดคลองไดคา เทากับ 1.00  ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญได
เสนอแนะ และใหปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
 4.1 ขอคําถามควรเหมาะสําหรับผูปกครองเทาท่ีความคิด ความเขาใจของผูปกครองจะ
ตอบได ผูวิจัยไดแกไขปรับปรุง โดยปรับเปลี่ยนขอคําถามใหเขาใจงายข้ึน 
 4.2 ขอคําถามควรเนนประเด็นสัมภาษณในดานนาฏศิลป ผูวิจัยไดแกไขปรับปรุง โดย
เพิ่มขอคําถามเกี่ยวกับนาฏศิลปในประเด็นสัมภาษณ 
 ขั้นที่ 5 นําแบบสัมภาษณไปปรับปรุงแกไขในกรณีมีคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ จากนั้นนํา
แบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลวใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีก
ครั้ง เพ่ือความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยสรุปข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณตาม
แผนภูมิที ่4 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากหนังสือ  และงานวิจัย       
ที่เกี่ยวของ กบัการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

นําขอมูลที่ไดมากําหนดเปนโครงสรางของเคร่ืองมือ 

สรางแบบสัมภาษณ แลวนาํเสนออาจารยทีป่รึกษาตรวจสอบ
เพื่อใหขอเสนอแนะแลวนาํมาปรับปรุงแกไข 

แผนภูมิที ่4 แสดงข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณ 

นําแบบสัมภาษณ
เสนอผูเชีย่วชาญ 

นําแบบสัมภาษณนําไปทดลองใช 

ปรับปรุงแกไข 
ไมผาน 

ผาน 



92 
 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ 
ขั้นที่ 1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการ ครูวิชาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา ครูนาฏศิลป และผูปกครอง เพื่อขออนุญาตสัมภาษณเกี่ยวกับ 
ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เนื้อหากิจกรรม วิธีดําเนินกิจกรรม 
สื่อ/อุปกรณ การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรคไทย -พมา
สัมพันธ 
 ขั้นที่ 2 ดําเนินการเก็บขอมูลโดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับ
ผูอํานวยการ ครูวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูนาฏศิลป และผูปกครอง โดยการสัมภาษณ
อยางเปนทางการ เริ่มจากผูวิจัยแนะนําตนเอง สนทนาทําความคุนเคยกับผูใหสัมภาษณตามสมควร
เพื่อสรางบรรยากาศที่เปนกันเองเสียกอน ใชคําถามท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาหรือวิจัยควรใชภาษา
งายๆ คําถามชัดเจนรัดกุมหลีกเลี่ยงคําถามท่ีเปนไปในทางแนะคําตอบ หรือเปนผลกระทบตอ
อารมณของผูตอบ จดบันทึก บันทึกเสียง และถายรูปในการสัมภาษณครั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการ
สัมภาษณ ตองแนใจวาผูใหสัมภาษณไมเกิดความไมสบายใจอันเนื่องมาจากการสัมภาษณ 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ขอมูลจากแบบสัมภาษณเกี่ยวกบัความคิดเหน็ในการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา จํานวน 1 ฉบับ โดยการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปในตอนท่ี 1 ใชสถิติคา
รอยละ  จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยายและวิเคราะหความคิดเห็น  และ
ขอเสนอแนะ สวนในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 โดยการการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ
นําเสนอแบบพรรณนาความเรียง และวิเคราะหแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเก่ียวกับเนื้อหา
สาระของนาฏศิลปไทยและพมา แนวทางการจัดการเรียนรูและการประเมินผลเก่ียวกับการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ และการปฏิบัตินาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธโดยการการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 จากขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ดั งตารางท่ี 4 
ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยจากข้ันตอนที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/
เอกสาร เครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล 

1.วิเคราะห 
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

- ศึกษาและ
วิเคราะหหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 
2551กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

- แบบวิเคราะห
เอกสาร 

-  วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

2. เพื่อศึกษาความ
ตองการเก่ียวกบั
ขอบขายสาระการ
เรียนรู การวัดและ
ประเมินผลกิจกรรม  

- สอบถามความ
ตองการเกี่ยวกบั
ขอบขายสาระการ
เรียนรู การจัด
กิจกรรม การวัดและ
การประเมินผล
กิจกรรม 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่         
4-6 โรงเรียนวัด
นวมกานนท 

- แบบสอบ 
ถาม 
 

- รอยละ (%)             
- วิเคราะหเน้ือหา
(Content Analysis) 
 

3.เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นจากบุคคลที่
เกี่ยวของ 
4. ศึกษาขอมูล
นาฏศิลปไทย-พมา 

- สัมภาษณความ
คิดเห็นจากบุคคลที่
เกี่ยวของ 
 

บุคคลที่เกี่ยวของ 
ประกอบดวย             
- ผูอํานวยการ       

- ครูวิชาการ                
- คณะกรรมการ
โรงเรียน               
- ครูนาฏศิลป              
- ผูปกครอง 

- แบบสัมภาษณ - รอยละ (%)             
- วิเคราะหเน้ือหา 
(Content          
Analysis) 
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ข้ันตอนที่ 2 พัฒนา (D1 : Development): พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

 วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาฉบับราง 
 กลุมเปาหมาย 
 ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
วิธีดําเนินการ 
 ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ นําขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหขั้นตอนที่ 1 คือ  ขั้นศึกษาขอมูล
พื้นฐานมาใชในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งประกอบดวย  ขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน  คือ            
1) การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับราง 2) ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับรางโดย
ผูเชี่ยวชาญ และ 3) การปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับราง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับราง  โดยผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากข้ันตอนท่ี 1 จาก
การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
การศึกษาความคิดเห็นและความตองการเก่ียวกับสาระการเรียนรู  การจัดการเรียนรูการวัดและ
ประเมินผล และขอเสนอแนะตางๆ ที่ผานการรวมกันวิเคราะหแลวดําเนนิการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนฉบับรางท่ีประกอบดวย 1) หลักการ 2) เปาหมาย 3) แนวการจัดกิจกรรม 4) รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 5) คําอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงคการเรียนรู 7) โครงสรางการจัดกิจกรรม      
8) สื่อ 9) การวัดและประเมินผล 10) หนวยการเรียนรู จํานวน 6 หนวย   
 2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับราง  เมื่อสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับราง
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกอนนําไปทดลองใช โดยตรวจสอบดาน
ความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบของโครงรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 สิ่งท่ีตองการตรวจสอบ  คือสวนประกอบของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก            
1) หลักการ 2) เปาหมาย 3) แนวการจัดกิจกรรม 4) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5) คําอธิบาย
รายวิชา 6) จุดประสงคการเรียนรู 7) โครงสรางการจัดกิจกรรม  8) สื่อ 9) การวัดและประเมินผล 
10) หนวยการเรียนรู จํานวน 6 หนวย เปนการพิจารณาวามีความเหมาะสมกับสภาพปญหาความ
จําเปนกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือไม และสอดคลองกันหรือไม เพียงใด 
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 ขั้นที่ 2 ผูตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับราง นํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับ
รางที่พัฒนาขึ้น ไปตรวจสอบกอนนําไปทดลองใช  โดยใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคลอง แลวจึงใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไดแก 
     2.1 ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตรวจสอบความสอดคลองของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่พัฒนาขึ้นวามีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของกจิกรรมพัฒนา
ผูเรียนหรือไม และตรวจสอบหนวยการเรียนรูวามีความสอดคลองกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือไม 
     2.2 ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลป ตรวจสอบเก่ียวกับความถูกตองของเนื้อหาและระยะเวลา
ในการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     2.3 ผูเชี่ยวชาญดานสังคมและวัฒนธรรม ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกตองของเนื้อหาและ
ระยะเวลาในการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     2.4 ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนท่ีการปฏิบัติ  ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคลองในการจัดการเรียนรูของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
     2.5 ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของการประเมินผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ขั้นที่ 3 เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพ คือแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
ผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคกับ
องคประกอบของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 ขั้นที่ 4 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล นําเครื่องมือท่ีสรางข้ึน พรอมท้ัง กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญแตละทานพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของโครงรางกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนโดยใช มาตรประเมินคา  (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดคะแนนในการพิจารณา
ผูเชี่ยวชาญเปน 5, 4 , 3 , 2 และ 1 ดังนี้ 
   คะแนน 5  คือ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีคุณภาพมากท่ีสุด 
   คะแนน 4  คือ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีคุณภาพมาก 
   คะแนน 3  คือ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีคุณภาพปานกลาง 
   คะแนน 2  คือ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีคุณภาพนอย 
   คะแนน 1  คือ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีคุณภาพนอยท่ีสุด 
 แลวทําการหาคาเฉลี่ย ( )  ซึ่งตองมีคาตั้งแต 3.51 ขึ้นไปจึงจะถือวาเหมาะสม นําไปใชใน
การเก็บขอมูลได และสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) นอยกวา 1.00  ซึ่งคาเฉลี่ยท่ีไดมีคาเทากับ              
4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีไดมีคาเทากับ 0.54 แสดงวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความเหมาสม
และสอดคลอง  
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 3. การปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับราง นําผลการประเมินหลักสูตรฉบับราง
ของผูเชี่ยวชาญมาเปนขอมูลในการปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยการแกไข ดังนี้ 
  3.1 ใบงานควรมีคําชี้แจงใหชัดเจน 
 การสรางหนวยการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 การสรางและตรวจสอบหนวยการเรียนรู จํานวน 6 หนวย ใชเวลาสอน 20 ชั่วโมง เรื่อง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กําหนดข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูนาฏศิลป 
 ขั้นที่ 2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบ ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ  
 ขั้นที่ 3 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา เพื่อนํามาสรางหนวยการเรียนรู 
 ขั้นที่ 4 สรางหนวยการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ขั้นท่ี 5 นําเสนอหนวยการเรยีนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองทางภาษาและความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ซึ่งคาเฉลี่ยที่ไดมีคาเทากับ 4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีไดมีคาเทากับ
0.54 แสดงวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลอง สําหรับการนําไปทดลองใช 
 ขั้นที่ 6 ปรับปรุงหนวยการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามคําแนะนําของอาจารยและ
ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
  6.1 จุดประสงคการเรียนรูในหนวยการเรียนรูมีมากเกินไป ผูวิจัยไดแกไขปรับปรุง 
โดยนําจุดประสงคการเรียนรูที่เปนเรื่องเดียวกัน คลายคลึงกัน ไวดวยกัน ทําใหจุดประสงคการ
เรียนรูในหนวยการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกระชับ และเขาใจงายข้ึน 
  6.2 ใบงานในหนวยการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนควรสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู ผูวิจัยไดแกไขปรับปรุง โดยปรับเปลี่ยนใบงานใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูใน
แตละหนวย   
  6.3 เกณฑการวัดและประเมินผลในหนวยการเรียนรูควรสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู ผูวิจัยไดแกไขปรับปรุง โดยปรับเปล่ียนเกณฑการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูในแตละหนวย 
 ขั้นที่ 7 นําหนวยการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง โรงเรียนวัดปากบอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจํานวน 22 คน 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของหนวยการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ
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นําไปปรับปรุงกอนนําไปใชจริง ผลการนําไปทดลองใช พบวาผูเรียนสามารถปฏิบัตินาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธได แตยังมีสวนท่ีตองงปรับปรุงแกไข คือ ในเรื่องของเนื้อหาของ
กิจกรรมตองกระชับใหมากขึ้น การวัดและประเมินผลควรปรับใหชัดเจนมากข้ึน 
 ขั้นที่ 8 นําหนวยการเรียนรู เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4-6 โรงเรียนวัดนวมกานนท สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 สัปดาหละ 2 ชั่วโมง จํานวน 10 
สัปดาห รวม 20 ชั่วโมง โดยสรุปขั้นตอน ดังแผนภูมิที่ 5 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิเคราะหหนวยการเรยีนรู จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู เพื่อนํามา
สรางหนวยการเรียนรู 

สรางหนวยการเรียนรู 

ปรับปรุงแกไข 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เก่ียวกับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ 

แผนภูมิที่ 5 แสดงข้ันตอนการสรางหนวยการเรยีนรู 

นําเสนออาจารยทีป่รึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ

ทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใช
กลุมตัวอยาง 

หนวยการเรียนรูฉบับสมบูรณ 

ปรับปรุงแกไข 

ไมผาน 

ไมผาน 

ผาน 
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ตารางที่  5 สรุปหนวยการเรียนรู เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หนวยการเรียนรู เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

กิจกรรมที่ หนวยที่ 1 หนวยที่ 2 หนวยที่ 3 หนวยที่ 4 หนวยที่ 5 หนวยที่ 6 
ชื่อหนวย มาเรียนนาฏศิลป

ไทย-พมากันเถอะ
เรียนรูนาฏศิลปสอง
ชาติ และนาฏศิลป

สรางสรรค

เกริ่นนํารําไทย โยงใยนาฏศิลป
พมา

ลีลาสรางสรรค
สัมพันธสองชาติ

ผลงานสรางสรรค 

จํานวนเวลาที่ใชจัดกิจกรรม 2 2 4 4 6 2 
จุดประสงคการเรียนรู       
1.ดานพุทธิพิสัย  
1.1 นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางไทยกับพมา

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.2 นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา และนาฏศิลป
สรางสรรค       

2.ดานทักษะพิสัย  
2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัตินาฏยศัพทเบื้องตนของนาฏศิลปไทยและ
นาฏศิลปพมา 

 
- 

 
- 

 
 

 
 

 
- 

 
 

2.2 นักเรียนสามารถปฏิบัตนิาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ - - - -   
3.ดานจิตพิสัย  
3.1 นักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของนาฏศิลปไทย และนาฏศิลปพมา      - 

3.2 นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธ       
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน       
คุณลักษณะอันพึงประสงค       
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จากตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดของหนวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย
หนวยการเรียนรู จํานวน 6 หนวย ดังนี้ 
 หนวยการเรียนรูที่ 1 มาเรียนนาฏศิลปไทย-พมากันเถอะ จํานวน 2 ชั่วโมง จุดประสงคการ
เรียนรูประกอบดวย นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางไทยกับพมาได นักเรียนสามารถ
จําแนกการแสดงนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมาได นักเรียนสามารถบอกความสําคัญในการเรียน
นาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 
  หนวยการเรียนรูที่ 2  เรียนรูนาฏศิลปสองชาติ และนาฏศิลปสรางสรรค  จุดประสงคการ
เรียนรูประกอบดวย นักเรียนสามารถบอกความหมายของนาฏศิลปได นักเรียนสามารถบอกความรู
เกี่ยวกับนาฏศิลปไทยได นักเรียนสามารถบอกความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปพมาได นักเรียนสามารถ
บอกความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปสรางสรรคได นักเรียนสามารถบอกประโยชนที่ไดรับจากการเรียน
ความรูเบื้องตนนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา และนาฏศิลปสรางสรรคได 
 หนวยการเรียนรูที่ 3  เรื่องเกริ่นนํารําไทย จุดประสงคการเรียนรูประกอบดวย นักเรียน
สามารถบอกช่ือเรียกนาฏยศัพทเบื้องตนของนาฏศิลปไทยได นักเรียนสามารถปฏิบัตินาฏยศัพท
เบื้องตนของนาฏศิลปไทยได นักเรียนเห็นคุณคาของนาฏศิลปไทย 

 หนวยการเรียนรูที่ 4  เรื่องโยงใยนาฏศิลปพมา จุดประสงคการเรียนรูประกอบดวย 
นักเรียนสามารถบอกช่ือเรียกนาฏยศัพทเบื้องตนของนาฏศิลปพมาได นักเรียนสามารถปฏิบัตินาฏย
ศัพทเบื้องตนของนาฏศิลปพมาได นักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนนาฏศิลปพมา 
 หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่องลีลาสรางสรรคสัมพันธสองชาติ  จุดประสงคการเรียนรู
ประกอบดวย นักเรียนสามารถบอกความเปนมาของนาฏศิลปสรางสรรคไทย -พมาสัมพันธได 
นักเรียนสามารถปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธได นักเรียนบอกประโยชนที่ไดรับ
จากการสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธได 

หนวยการเรียนรูที่ 6  เรื่องผลงานสรางสรรค จุดประสงคการเรียนรูประกอบดวย นักเรียน
สามารถบอกความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา และนาฏศิลปสรางสรรคได นักเรียน
สามารถปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธได นักเรียนบอกประโยชนที่ไดรับจากการ
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธได 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ และสงเสริมสมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคทุกหนวยการเรียนรู 
 จากข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัย               
ดังตารางที่ 5 ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 6 สรุปวิธกีารดําเนินการวิจัยจากข้ันตอนท่ี 2 

วัตถุประสงค วิธีการ 
กลุมเปาหมาย/

เอกสาร 
เครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล 

1. เพื่อพัฒนา 
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรื่อง  
นาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูฉบับราง
ประกอบดวย 

1. หลักการ 

2. เปาหมาย 

3. แนวการจดั
กิจกรรม 

4. รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
5. คําอธิบายรายวิชา 
6. จุดประสงคการ
เรียนรู 
7. โครงสรางการจัด
กิจกรรม 

8. ส่ือ 

 9. การวัดและ
ประเมินผล 
10.หนวยการเรียนรู
จํานวน 6 หนวย 

- ครูผูสอน 

- ผูเชี่ยวชาญดาน
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ผูเชี่ยวชาญ
ดานนาฏศิลปไทย 
ผูเชี่ยวชาญดาน
นาฏศิลปพมา  
ผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการเรียนรูแบบ
ประสบการณและ
เนนที่การปฏบิตัิ 
และ ผูเชี่ยวชาญดาน
การวัดและการ
ประเมินผล จํานวน 
5 คน 

- แบบประเมิน
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

ฉบับราง 
- แบบสัมภาษณ 
- กิจกรรมพฒันา
ผูเรียนฉบับราง 

-  วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 
- หาคาระดับความ
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ (Rating 

Scale) 
 

2.เพื่อประเมิน
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรื่อง
นาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษา ฉบบั
ราง 
3.การปรบัปรุง
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรื่อง
นาฏศิลปสรางสรรค  

- ตรวจสอบความ
เหมาะสมของ
องคประกอบใน 

การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

- ตรวจสอบความ 

สอดคลองของ
องคประกอบของ
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
- สัมภาษณ 
- ตรวจสอบคุณภาพ 

- ผูเชี่ยวชาญดาน
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ผูเชี่ยวชาญ
ดานนาฏศิลปไทย 
ผูเชี่ยวชาญดาน
นาฏศิลปพมา  
ผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการเรียนรูแบบ
ประสบ การณและ
เนนที่การปฏบิตัิ 
และผูเชี่ยวชาญดาน
การวัดและการ 

- แบบประเมิน
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

ฉบับราง 
- แบบสัมภาษณ 
- กิจกรรมพฒันา
ผูเรียนฉบับราง 

-  วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 
- หาคาระดับความ
คิดเห็นของ 

ผูเชี่ยวชาญ (Rating 

Scale) 
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ข้ันตอนที่ 3 (R2 : Research): ทดลองจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 วัตถุประสงค 
 เพ่ือทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ทั้งนี้เพื่อพิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทดลองใชกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดังกลาว ซึ่งในการทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียว
ทดสอบหลัง (One - Shot Case Study) (มาเรียม นิลพันธุ, 2553: 143-144) 

 
แบบแผนการวิจัย 
ตารางที่ 7 แบบแผนการวิจัย 

 
ทดลอง สอบหลัง 

X T2 

 

 X  หมายถึง    การทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
 T2 หมายถึง  ทดสอบผลการเรียนรูหลังจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

วัตถุประสงค วิธีการ 
กลุมเปาหมาย/

เอกสาร 
เครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล 

ไทย - พมา
สัมพันธ สําหรับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ฉบับราง 

กับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 4-6 

โรงเรียนวัดปากบอ 
จํานวน 22 คน 
- ปรับปรุงแกไข
กิจกรรมการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นตามขอมูล
การประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญ กอนนํามา
ทดลองใช 

ประเมินผล 

จํานวน 5 คน 
  

ตารางท่ี 6 สรุปวิธกีารดําเนินการวิจัยจากข้ันตอนท่ี 2 (ตอ)
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 กลุมเปาหมาย 

ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดนวมกานนท สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 ซึ่งผูวิจัยไดมา
จากการสุมแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) จํานวน 20 คน เรียนในชุมนุมรักษนาฏศิลป         
โดยแบงเปนนักเรียนไทย จํานวน 17 คน และนักเรียนพมา จํานวน 3 คน 
 

วิธีการดําเนินการ 

 วิธีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดนวมกานนทเพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่พัฒนาขึ้น 

 ขั้นที่ 2 ทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ผูวิจัยทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา             
ปที ่4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โดยดําเนินกิจกรรมตามหนวยการเรียนรู 
 ขั้นที่ 3 ในการทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมา
สัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 
     3.1 ผูวิจัยแนะนําวิธีการและข้ันตอนในการเสนอหนวยการเรียนรูกับครูผูสอนวิชา
นาฏศิลปเพื่อนําไปใชในการกิจกรรมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  
     3.2 ผูวิจัย ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยจัดกิจกรรมในหองเรียน และนอกหองเรียน ทั้ง
รายบุคคลและกระบวนการกลุม ประกอบดวยการสนทนา ซักถาม ใหนักเรียนปฏิบัติตามใน
กิจกรรม ศึกษา จากเอกสาร หนังสือ ใชสื่อและเทคโนโลยีตางๆ  เพื่อกระตุนใหนักเรียนอยากรู
อยากอยากเห็น  ฝกใหนักเรียนคิดประเด็นคําถาม พานักเรียนออกไปเรียนรูนอกสถานท่ีจริง ฝกการ
สังเกต สัมภาษณ  รวบรวมขอมูล และศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากใบความรู หนังสือในหองสมุด 
อินเตอรเน็ตแลวนําขอมูลและความรูที่ไดรับมารวมกันวิเคราะห อภิปราย และแสดงความคิดเห็น 
และ สรุปเปนความรูใหม 
     3.3 ภาคปฏิบัติ การจัดกิจกรรมในภาคสนาม เนนการฝกทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ โดยจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ ไดแก 
  3.3.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  
  3.3.2 ขั้นศึกษา/วิเคราะห  
  3.3.3 ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง  
  3.3.4 ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู  
  3.3.5 ขั้นปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใช          
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  3.3.6 ขั้นการประเมินผล  
     3.4 หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหกับนักเรียนแลว มีการวัดและประเมิน ผลการ
เรียนรู  ความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค  ไทย-พมาสัมพันธของนักเรียน                 
และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องการปฏิบัติทารํา ไทย-
พมาสัมพันธ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในขั้นตอไป 

เคร่ืองท่ีใชในการวิจัย 
 1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง นาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  
 2. หนวยการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยครูกิจกรรมชุมนุมรักษนาฏศิลป  
 จากข้ันตอนที่ 3 การทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา
สัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัย  ดังตารางที่ 7 
ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 8 สรุปวธิีดําเนินการวิจัยจากข้ันตอนที่ 3  
 

วัตถุประสงค วิธีการ 
กลุมเปาหมาย/

เอกสาร 
เครื่องมือ การวิเคราะห 

1. เพื่อทดลองจัด 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

1. จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตาม 

หนวยการเรียนรูที่
กําหนดไว 
2. ทดสอบยอย
ประจําหนวยการ
เรียนรู  
3. ทดสอบผลการ
เรียนรูหลัง 
การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

- นักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 
4-6 โรงเรียนวัด
นวมกานนท 

- หนวยการเรียนรู 
- เอกสารประกอบ 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

- แบบทดสอบ 

-  วิเคราะห
เนื้อหา 
(Content 

Analysis) 

- รอยละ (%) 
- คาเฉลี่ย ( X ) 

- สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
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ข้ันตอนที่ 4 พัฒนา (D2 : Development): ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง นาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมา
สัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขใหเปนกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนฉบับสมบูรณ 
วิธีการดําเนินการ 
 ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ประเมินผลการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง  นาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ  แลวนําผลการทดสอบมาหาคาคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แลวนํามาเทียบกับเกณฑรอยละ 80 
 ขั้นที่ 2 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติทารําไทย-พมาสัมพันธ โดยใชแบบประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค 
 ขั้นที่ 3 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยสอบถาม
เกี่ยวกับดานกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อประกอบกิจกรรม และดานประโยชนที่ไดรับ 
 ขั้นที่ 4 การปรับปรุง  การแกไขกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยนําผลการประเมินผลและ
ขอเสนอมาใชในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความสมบูรณและเหมาะสมใน
การนําไปใช 
เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผล 

 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง นาฏศิลป
สรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ประกอบดวย แบบทดสอบผลการ
เรียนรู แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้  
 1. แบบทดสอบผลการเรียนรู  
 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู มีจํานวน 1 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบปรนัย จํานวน 20 ขอ ใช
ในการประเมินผลการเรียนรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในภาคทฤษฎีมี
ขั้นตอนการสรางดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบและหลักเกณฑใหคะแนนจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ การประเมินผลภาคปฏิบัติ และคูมือวัดผลและประเมินผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 : กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ขั้นที่ 2 สรางตารางวิเคราะหขอสอบใหสอดคลองกับจุดประสงค และครอบคลุมสาระการ
เรียนรูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับแบบทดสอบท่ีจัดทําครั้งนี้มี 1 ฉบับ ซึ่งผูวิจัยสรางไว 40 ขอ 
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ใชจริง 20 ขอ โดยสรางขอสอบตามเนื้อหาวิชา เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple  

Choice) 4 ตัวเลือก ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน มีวิธีการตรวจใหคะแนน ตอบถูกได                    
1 คะแนน ตอบผิดได 0 ดังตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9 วิเคราะหขอสอบ (ปรนัย) 

จุดประสงคการเรียนรู 

กา
รจํ
า (R
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g) 
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รเข

าใจ
 (U
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g) 

กา
รป
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ยุก
ต (
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ng

) 

กา
รวิ
เคร

าะห
 (A

na
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sis
) 

กา
รป
ระ
เมิน

คา 
(Ev

alu
ati

on
s) 

กา
รส
ราง

สร
รค
 (C

re
ati

ng
) 

รวม 

1. นักเรยีนบอกความหมายของนาฏศลิปได - 1 - - - - 1 

2. นักเรยีนบอกความรูเกีย่วกบันาฏศิลปไทยได 4 2 - - - - 6 

3. นักเรยีนบอกความรูเกีย่วกบันาฏศิลปพมาได 1 2 - - - - 3 

4. นักเรยีนจาํแนกการแสดงนาฏศิลปไทยและ
นาฏศิลปพมาได 

- 4 - - - - 4 

5. นักเรยีนบอกความรูเกีย่วกบันาฏศิลปสรางสรรค
ได 

- 4 2 - - - 6 

รวม 5 13 2 - - - 20 

 

 ขั้นตอนที่ 3  นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึน  ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาความ
เหมาะสมความถูกตองตามเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

ขั้นที่ 4 นํานําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาเฉลี่ย         

( )  ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอยกวา 1.00 จึงจะถือวาเหมาะสม           
ซึ่งคาเฉล่ียที่ไดมีคาระหวาง 4.40 - 4.60 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่ไดมีคาระหวาง 0.44 - 0.54               
แสดงวาแบบทดสอบมีความเหมาะสมและสอดคลอง สําหรับการนําไปทดลองใช  

ขั้นที่ 5 นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
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โรงเรียนวัดปากบอ สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 22 คน เพื่อหาคา
ความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก  (r) 

ขอสอบมีคาความยากงายระหวาง 0.20 - 0.80 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.30 - 0.65 และนํา
แบบทดสอบมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของขอสอบ โดยนําผลการทดลองใช มาหาคาความ
เชื่อมั่น โดยใชสูตรของ Kuder-Richardson (KR-20)   

คาความเช่ือมั่นที่ไดเทากับ 0.86  ซึ่งเปนคาความเช่ือมั่นที่ดี และสามารถนําไปใชเก็บขอมูล
เพื่อการวิจัยไดดี 

ขั้นที่ 6  นําแบบทดสอบไปทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังการทดลองจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียน            
วัดนวมกานนท จํานวน 20 คนที่เปนกลุมตัวอยาง  

 การวิเคราะหขอมูล 

 นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังเรยีนมาหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และ One Sample t-test เทียบกับเกณฑรอยละ 80 
 2. แบบประเมินความสามารถ 
 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ แบงเปน 3 
สวน คือ สวนท่ี 1 การสรางสรรคทารํา สวนที่ 2 การสรางสรรครูปแบบแถว  และสวนที่ 3                    
การสรางสรรคการแตงกาย ผูวิจัยใชเกณฑการใหคะแนนแบบคุณภาพ (Rubric Score) จําแนกระดับ
ความสามารถออกเปน 4 ระดับ โดยแบบประเมินมีสวนบันทึกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผูประเมินโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินจากเอกสาร ระเบียบการตรวจสอบการปฏิบัติ
นาฏศิลปสรางสรรค และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
นาฏศิลปสรางสรรค 

ขั้นที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดโครงสรางและขอบขายเนื้อหา
ของเครื่องมือ และดําเนินการสรางเครื่องมือ มีประเด็นการประเมินการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค 
คือ  สวนที่ 1 การสรางสรรคทารํา  สวนที่ 2 การสรางสรรครูปแบบแถว  และสวนท่ี 3                    
การสรางสรรคการแตงกาย โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบ Rubric โดยมีระดับการให
คะแนน ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10  เกณฑการใหคะแนนการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

วิธีการคิดคะแนนแตละรายการประเมิน  (สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554: 144) 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

                ดีมาก 
4 

                 ด ี

3 

พอใช 
2 

ควรปรบัปรุง 
1 

การสรางสรรคทารํา 
(60%) 

    

ความแปลกใหมของ
ทารํา 
(30%) 

มีทารําที่แปลกใหมไม
ซ้ําจากเดิมตลอดทั้งบท
เพลง 

มีทารําที่แปลกใหม แต
ยังมีทาเดิมอยู 1สวน 

ของบทเพลง 

มีทารําที่แปลกใหม แต
ยังมีทาเดิมอยู 2สวน
ของบทเพลง 

มีทาเดิมอยู 3สวน ของ
บทเพลง 

ความสัมพนัธของ
ทารํา 
(30%) 

ทารําสื่อถึง
ความสัมพนัธของไทย
และพมาตลอดท้ังบท
เพลง 

ทารําสื่อถึง
ความสัมพนัธของไทย
และพมา 3 สวน  ของ
บทเพลง 

ทารําสื่อถึง
ความสัมพนัธของไทย
และพมา 2 สวน ของบท
เพลง 

ทารําสื่อถึง
ความสัมพนัธของไทย
และพมา 1สวน ของบท
เพลง 

การสรางสรรค
รูปแบบแถว(20%) 

    

ความสมบูรณของ
แถว 

(10%) 

ปฏิบัติการแปรแถว
สมบูรณตลอดทั้งบท
เพลง 

ปฏิบัติการแปรแถวไม
สมบูรณ 1 ชวงเพลง 

ปฏิบัติการแปรแถวไม
สมบูรณ 2ชวงเพลง 

ปฏิบัติการแปรแถวไม
สมบูรณ 3ชวงเพลง 

ดานความพรอมและ
ความสวยงาม 

(10%) 

ทุกคนปฏิบัติการแปร
แถวไดพรอมเพรียงและ
สวยงามทุกขบวนแถว
ตลอดทั้งบทเพลง 

ทุกคนปฏิบัติการแปร
แถวไดพรอมเพรียงและ
สวยงาม 3 สวนของบท
เพลง 

ทุกคนปฏิบัติการแปร
แถวไดพรอมเพรียงและ
สวยงาม 2 สวนของบท
เพลง 

ทุกคนปฏิบัติการแปร
แถวไดพรอมเพรียงและ
สวยงาม 1 สวนของบท
เพลง 

การสรางสรรคการ
แตงกาย(20%) 

    

(20%) เครื่องแตงกายมีความ
สวยงามแสดงถึง
เอกลักษณความเปน
ไทยและเอกลักษณ
ความเปนพมาอยาง
สรางสรรค และไมเปน
อุปสรรคตอผูแสดง 
ตลอดทั้งบทเพลง 

เครื่องแตงกายมีความ
สวยงามแสดงถึง
เอกลักษณความเปน
ไทยและเอกลักษณ
ความเปนพมาอยาง
สรางสรรค และเกิด
ความแตกตางอยาง
ชัดเจน 

เครื่องแตงกายมีความ
สวยงามแสดงถึง
เอกลักษณความเปน
ไทยและเอกลักษณ
ความเปนพมา โดย
สรางสรรคแบบ ใดแบบ
หนึ่ง 

เครื่องแตงกายมีความ
สวยงามแสดงถึง
เอกลักษณความเปน
ไทยและเอกลักษณ
ความเปนพมาในรูป
แบบเดิม ไมแปลกใหม 
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         รอยละของรายการประเมิน =  

ตัวอยาง 
ประเมินไดระดับคุณภาพ 3  

คะแนนความแปลกใหมของทารํา = (3) × 30 

             4 

    = 22.5 

สรุป คะแนนความแปลกใหมของทารํา  ไดคะแนน 22.5 

หลังจากนั้นนํามารวมกับคะแนนในรายการประเมินดานอื่นๆ 

 

คาเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการแปลความหมาย
รายขอ โดยใชการแปลความหมายตามชวงคะแนนรอยละ 

เกณฑการประเมิน/ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 - 100 หมายถึง  ดีมาก 

 รอยละ 60 - 79 หมายถึง  ดี 

 รอยละ 50 - 59 หมายถึง  พอใช 
 นอยกวารอยละ 50  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการประเมินความสามารถการปฏิบัตนิาฏศิลป
สรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 

คะแนนเฉลี่ย มีความสามารถในระดับ 
3.50-4.00 ดีมาก 
2.50-3.49 ดี 

1.50-2.49 พอใช 
1.00-1.49 ปรับปรงุ 

คะแนนท่ีไดตามระดับคุณภาพ × น้ําหนัก 

คะแนนเต็ม (4 คะแนน) 
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ขั้นที่ 3 นําแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคที่สรางข้ึนเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองเชิงเนื้อหาและนํามา
ปรับปรุงแกไขในประเด็นการประเมิน 

ขั้นที่ 4 นําแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคที่ปรับปรุงแกไข
แลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) ที่มีคาเฉลี่ย ( )  ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอยกวา 1.00             
จึงจะถือวาเหมาะสม ซึ่งคาเฉลี่ยที่ไดมีคาเทากับ 4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีไดมีคาเทากับ 0.54 

แสดงวาแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคมีความเหมาะสม                    
และสอดคลอง   

ขั้นที่ 5 นําแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคมาปรับปรุงแกไข
ในประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ เพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยกอนนําไปใช 
 การวิเคราะหขอมูล นําผลจากการประเมินมาวิเคราะหโดยใชระดับความสามารถ เสนอคา
เปนรอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

3. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ  
 เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจและความรูสึกของนักเรียนท่ีมีตอ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ เกี่ยวกับความพึงพอใจตอ             
ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานส่ือประกอบกิจกรรม และดานประโยชนที่ไดรับ มีการประเมินแบบ
มาตราสวนประเมินคา จําแนกระดับความพึงพอใจออกเปน 3 ระดับ โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ขั้นที่ 2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจแบงเปน 2 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ จํานวน 7 ขอ โดยเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale) 3 ระดับ ดังนี้ 

ใหคะแนน 3 คะแนน  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับมาก   
 ใหคะแนน 2 คะแนน  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับปานกลาง  

ใหคะแนน 1 คะแนน  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับนอย   
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จากนั้นนําคาเฉลี่ยท่ีไดจากการวิเคราะหไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการแปล
ความหมายรายขอ โดยใชการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.00 หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนเขียนแสดงความพึงพอใจและขอเสนอแนะ แบบความเรียง โดยให
นักเรียนเขียนแบบสอบถามหลังส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ขั้นที่ 3 นําเครื่องมือที่สรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกตองเชิงเนื้อหา และนําไปปรับปรุงแกไข 

 ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ที่มีคาเฉลี่ย ( )  ตั้งแต 3.51 

ขึ้นไป และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอยกวา 1.00 จึงจะถือวาเหมาะสม ซึ่งคาเฉลี่ยที่ไดมีคา
ระหวาง 4.20 - 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีไดมีคาระหวาง 0.83 - 0.89 แสดงวาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจมีความเหมาะสมและสอดคลอง   

ขั้นที่ 5 นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขในกรณีมีคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเพ่ือความ
สมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหโดยใชระดับคะแนน เสนอคาเปนคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
 ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยตารางที่ 11 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 11 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย จากขั้นตอนท่ี 4 
 

วัตถุประสงค วิธีการ 
กลุมเปาหมาย/

เอกสาร 
เครื่องมือ วิเคราะหขอมูล 

1. เพื่อประเมินผล 

การเรียนรูเรื่อง 

การปฏิบตัินาฏศิลป
สรางสรรค ไทย -
พมาสัมพันธ 

- ทดสอบ  
ผลการเรียนรู 
หลังการใช 
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

 

- นักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่      
4-6โรงเรียนวดั
นวมกานนท 

- แบบทดสอบ 

ผลการเรียนรู 
 

 

- คาเฉลี่ย ( X ) 

- ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน (S.D.) 

- หลังการใช
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน สูงกวา เกณฑ
รอยละ 80 (One-

Sample     t-test) 
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วัตถุประสงค วิธีการ 
กลุมเปาหมาย/

เอกสาร 
เครื่องมือ วิเคราะหขอมูล 

2. เพื่อประเมิน 

ความสามารถใน 

การปฏิบตัินาฏศิลป
สรางสรรค 

- ประเมิน 

ความสามารถใน 

การปฏิบตัินาฏศิลป
สรางสรรค 
หลังการใช 
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

นักเรียนกลุมละ 
10 คน 2 กลุม รวม 
20 คน 

- แบบประเมิน 

ความสามารถใน 

การปฏิบตัิ
นาฏศิลป
สรางสรรค 

- คาเฉลี่ย ( X ) 

- สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 

3. เพื่อศึกษาความ 

พึงพอใจของ
นักเรียน 

ที่มีตอกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

- สอบถามความ 

พึงพอใจหลังการใช 
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

 

- นักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่      
4-6โรงเรียนวดั
นวมกานนท 

- แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจตอ 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเรือ่ง 

นาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-
พมาสัมพันธ 

- คาเฉลี่ย ( X ) 

- ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน (S.D.) 

- วิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) 

4. เพื่อปรับปรุง
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

- นําผลการประเมนิ
ดานตางๆมา
ปรับปรุงแกไข           

- นักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่      
4-6โรงเรียนวดั
นวมกานนท 

 - คาเฉลี่ย ( X ) 

- สวนเบีย่งเบน            
มาตรฐาน (S.D.)    

- วิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis)      

 

ตารางที่ 11 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย จากขั้นตอนที่ 4 (ตอ) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

  
 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1                
ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนท่ี 2 ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นตอนท่ี 3 ผลการ
ทดลองการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และข้ันตอนท่ี 4 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน               
มีผลการวิเคราะหขอมูลแตละข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
  

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน และความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้  
1) ผลการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 2) ผลการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดนวมกานนท (ส.ธนกิจราษฎรบํารุง) 
ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3) ผลการศึกษาแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากเอกสารเก่ียวกับโครงการ
กิจกรรมชุมนุมรักษนาฏศิลป 4) ผลการศึกษาความตองการเกี่ยวกับเนื้อหากิจกรรม การจัดกิจกรรม
การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากนักเรียน 5) ผลการศึกษา
รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 1 คนครูวิชาการจํานวน             
1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 คน ครูนาฏศิลปจํานวน 1 คน และผูปกครอง 
จํานวน 2 คน 6) ผลการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -
พมาสัมพันธ จากเอกสารเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมของชุมนุมรักษนาฏศิลป เพื่อนําขอมูลที่ไดมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน                  
และ7) ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และนาฏศิลป 
 1. ผลการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนวัดนวมกานนท (ส.ธนกิจราษฎรบํารุง) ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   1.1 การศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยใน
มาตรฐานการเรียนรูไดระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
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พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  : คํานํา) โดยยึดหลักวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคน              
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและมีจุดเนนท่ีสําคัญในการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี         
มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  : 1) ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา 
อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกันกับผูอื่นอยาง                
มีความสุข เปนการจัดกิจกรรมท่ีจัดตามความสนใจของผูเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและสวนรวมและทํางานรวมกับผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย 
   1.2 การศึกษาวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดนวมกานนท (ส.ธนกิจ
ราษฎรบํารุง) ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบ
ดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 
สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกันกับผูอื่นอยางมีความสุข เปนการจัดกิจกรรมที่จัดตามความ
สนใจของผูเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวมและทํางาน
รวมกับผูอื่นไดตามวิถีประชาธิปไตย ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดทําและกําหนดเนื้อหาสาระในกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ชุมนุมรักษนาฏศิลป ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนวมกานนท 
โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนตัวกําหนดกรอบกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน จํานวน 40 ชั่วโมง ตอปการศึกษา (โรงเรียนวัดนวมกานนท 2553 : 85) 
 1.3 การศึกษาแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ และจาก
เอกสารเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมชุมนุมรักษนาฏศิลป  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดให
ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม เปนการสงเสริม
วิชาการตางๆ ชวยใหผูเรียนรูจักตนเอง คนพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง เพื่อการพัฒนา
ใหเต็มศักยภาพ เห็นคุณคาในการประกอบสัมมาชีพ ใหเปนผูมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม 
รูจักบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ การบําเพ็ญประโยชนใหชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน จากความจําเปนและความสําคัญของ
การจัดการเรียนรูเกีย่วกับกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน รวมถงึในป 2558 มีการเขาสูประชาคมอาเซียนอยาง
เต็มรูปแบบ และในจังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดท่ีมีกลุมสมาชิกอาเซียนชาวพมาเปนสวนใหญ 
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ผูวิจัยจึงไดดําเนินการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
 2. ผลการศึกษาความตองการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 
 การเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาความตองการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6                
ไดดําเนินการเกบ็รวบรวมขอมูลดวยการสอบถามกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัด
นวมกานนท จํานวน 20 คน โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1) สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) ความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธ 3) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกเพศ วิเคราะหโดย
ใชคาสถิติคารอยละ ดังตารางที่ 12 
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
11 
9 

 
55.00 
45.00 

รวม 20 100.00 
2. กําลังศึกษาชั้น 
    ประถมศึกษาปที่ 4 
    ประถมศกึษาปที ่5     
    ประถมศึกษาปที่ 6 

 
6 
9 
5 

 
30.00 
45.00 
25.00 

รวม 20 100.00 
3. เชื้อชาต ิ สัญชาต ิ
    ไทย     
    พมา 

 
17 
3 

 
85.00 
15.00 

รวม 20 100.00 
4. นักเรียนรูจักนาฏศิลปประเทศไหนบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    ไทย 
    พมา 
    อื่นๆ 

 
20 
3 
- 

 
100.00 
15.00 
0.00 
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สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

5. นักเรียนเคยแสดงนาฏศิลปประเทศอืน่หรือไม 
    เคย 
    ไมเคย 

 
- 

20 

 
0.00 

100.00 
รวม 20 100.00 

  
จากตารางท่ี 12 พบวา นักเรียนสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55.00 

เพศหญิง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45.00 สวนใหญกําลังศึกษาช้ัน ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 9 
คน คิดเปนรอยละ 45.00 ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25.00 สวนใหญเปนเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย จํานวน 17 คน คิดเปน
รอยละ 85.00 เชื้อชาติพมา สัญชาติพมา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15.00 นักเรียนรูจักนาฏศิลป
ประเทศไทย จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 100.00 นักเรียนรูจักนาฏศิลปประเทศพมา จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 15.00 และนักเรียนไมเคยแสดงนาฏศิลปประเทศอื่น จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 
100.00 
 ตอนที่ 2 ความตองการเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมา
สัมพันธ วิเคราะหโดยใชสถิติคารอยละ ดังตารางที่ 13 
ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนรอยละของความตองการเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป   

สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
ความตองการเก่ียวกับกจิกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน รอยละ 

ดานเนื้อหากิจกรรม 
     - ประวัตินาฏศิลปไทย และพมา 
     - การแตงกายนาฏศิลปไทย และพมา 
    - ประเภทของนาฏศิลปไทย 
     - ความรูเบือ้งตนเกีย่วกับนาฏศิลปและนาฏศลิปสรางสรรค  
     - ดนตรีและเพลงประกอบนาฏศิลปไทย และพมา 
     - นาฏศิลปพมาในยุคตางๆ    

 
8 
5 
4 
1 
1 
1 

 
40.00 
25.00 
20.00 
5.00 
5.00 
5.00 

รวม 20 100.00 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
    - การจัดกิจกรรมกลุมและการศึกษาคนควาและการปฏิบัติ 

 
6 

 
30.00 

ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและรอยละเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
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ความตองการเกี่ยวกับกจิกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน   รอยละ 
- การจัดการเรียนรูโดยครผููสอน

    - การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเพ่ือน 
    - การศึกษาจากใบความรูที่ครูเตรยีมให 
    - การศึกษานอกสถานทีใ่นชุมชน  
    - การสัมภาษณผูรูเกีย่วกับนาฏศิลปไทย-พมา 
    - การรายงานเกีย่วกับความสัมพันธระหวางประเทศไทยและ
ประเทศพมา 
    - การถายทอดความรูจากผูรูในทองถิน่ เกี่ยวกับนาฏศลิปไทย-
พมา 
    - การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยครรูวมกับผูรูทองถิน่ 

4
3 
2 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

20.00
15.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 

 
5.00 

 
5.00 

รวม 20 100.00 
ดานเอกสารและใบงาน 
    - มีกิจกรรมทีห่ลากหลาย     
    - มีแบบประเมินการพัฒนาหลังเรียน 
    - มีรูปภาพประกอบและมีสีสันสวยงาม 
    - มากดวยเนือ้หาสาระ 
    - มีการอธิบายข้ันตอนอยางละเอยีดทุกขั้น 
    - นําเสนอเนือ้หาพอเขาใจ ตัวหนังสอือานงาย 

 
10 
5 
2 
1 
1 
1 

 
50.00 
25.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 

รวม 20 100.00 
ดานวิธีการวัดและประเมนิผล 
    - การตรวจชิน้งาน (ชิ้นงานการปฏิบตัิงานของนักเรยีน)     
    - การสังเกตพฤติกรรมการฝกการปฏิบัตกิิจกรรมตางๆ     
    - การทดสอบ 
    - การสัมภาษณ  
    - การสอบถาม  
    - การใชแฟมงาน 

 
7 
4 
4 
3 
1 
1 

 
35.00 
20.00 
20.00 
15.00 
5.00 
5.00 

รวม 20 100.00 

ตารางที่ 13 แสดงจํานวนรอยละของความตองการเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ (ตอ) 
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ความตองการเกี่ยวกับกจิกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน   รอยละ 
ดานผูประเมินผล 
    - ครูผูสอน    
    - เพื่อนประเมินเพือ่น 
    - ประเมินตนเอง 
    - ผูปกครอง 

 
10 
5 
4 
1 

 
50.00 
25.00 
20.00 
5.00 

รวม 20 100.00 
  

จากตารางท่ี 13 พบวา ความตองการเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานเนื้อหากิจกรรม
สวนใหญตองการเรียนรูประวัตินาฏศิลปไทยและพมา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40.00 การแตง
กายนาฏศิลปพมา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และประเภทของนาฏศิลปไทย จํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 20.00 
 ความตองการดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  สวนใหญตองการ  การจัดกิจกรรมกลุมและ
การศึกษาคนควาและการปฏิบัติ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30.00 การจัดการเรียนรูโดยครูผูสอน
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20.00 การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเพ่ือน จํานวน 3 คน               
คิดเปนรอยละ 15.00 และการศึกษาจากใบความรูที่ครูเตรียมใหจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.00   
 ความตองการดานเอกสารและใบงาน สวนใหญตองการ  มีกิจกรรมท่ีหลากหลายจํานวน 
10 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และมีแบบประเมินการพัฒนาหลังเรียนจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
25.00 
 ความตองการดานวิธีการวัดและประเมินผล สวนใหญตองการ  การตรวจช้ินงาน (ชิ้นงาน
การปฏิบัติงานของนักเรียน)  จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35.00 การสังเกตพฤติกรรมการฝกการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20.00 การทดสอบจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
20.00 และการสัมภาษณ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15.00 

ความตองการดานผูประเมินผลสวนใหญตองการ  ครูผูสอนเปนผูประเมินจํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 50.00 ตองการใหเพื่อนประเมินเพื่อนจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ25.00 และตองการ
ประเมินตนเอง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20.00 

 
 

ตารางที่ 13 แสดงจํานวนรอยละของความตองการเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ (ตอ) 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
 จากการศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียน พบวา นักเรียนตองการใหมีการแสดงจริง
หลังจากท่ีเรียนจบแลว 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
การเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน           

ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูอํานวยการโรงเรียนวัดนวมกานนท จํานวน  1 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 2 คน ครูวิชาการ จํานวน 1 คน ครูนาฏศิลป จํานวน  
1 คน และผูปกครอง จํานวน 3 คน รวบรวมและวิเคราะหขอมูลจาก 1) สถานภาพและขอมูลทั่วไป           
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมา
สัมพันธ  3) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและรอยละเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของการสัมภาษณ เกี่ยวกับ                        

การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
3 
5 

 
37.50 
62.50 

รวม 8 100.00 
2. อายุ 
    30-40 ป 
    41-50 ป 
    51 ปขึ้นไป 

 
4 
2 
2 

 
50.00 
25.00 
25.00 

รวม 8 100.00 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
    ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษาตอนตน 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
3 
1 
1 

 
37.50 
12.50 
12.50 
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สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
    ปริญญาตร ี
    ปริญญาโท 

1 
2 

12.50 
25.50 

รวม 8 100.00 
4. อาชีพ 
    ขาราชการ     
    พนักงานบริษัท 
    เกษตรกร 
    รับจางทั่วไป 

 
4 
2 
1 
1 

 
50.00 
25.50 
12.50 
12.50 

รวม 8 100.00 
  

จากตารางที่ 14 พบวา ผูใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 62.50 มีอายุระหวาง 30-40 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอย
ละ 50.00 ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.50 และมีอาชีพ 
ขาราชการ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 50.00 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ  ของผูอํานวยการสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครูวิชาการ ครูนาฏศิลป และผูปกครอง มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เร่ืองนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ พบวา ทุกคนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ควรให
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ เพราะทําให
นักเรียนเขาใจวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ระหวางไทยและพมา ทั้งนี้ไทยกําลังเขาสูประชาคมอาเซียน 
ในป 2558 การจัดกิจกรรมนั้นมีความสําคัญท่ีจะทําใหความสัมพันธระหวางไทยและพมาดีตอกัน 
เพราะฉะนั้นเราจึงมีความจําเปนที่ควรจะทําหรือจัดกิจกรรมนั้นๆ เพื่อเปนการผูกสัมพันธไมตรี
ระหวางไทยและพมา ดังคํากลาวของผูใหสัมภาษณทานหนึ่งวา กลาววา 

 

ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและรอยละเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของการสัมภาษณ เกี่ยวกับ   
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ (ตอ) 
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“...การจัดกิจกรรมนั้นมีความสําคัญที่จะทําใหความสัมพันธระหวางไทยและพมารักและดี
ตอกัน เพราะฉะนั้นเราจึงมีความจําเปนที่ควรจะทําหรือจัดกิจกรรมนั้นๆ เพื่อเปนการผูกสัมพันธ
ไมตรีระหวางไทยและพมา” 

      (ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนวมกานนท) 
 “...สําหรับจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีชาวพมาเขามาทํางานเปนจํานวนมาก การจัดกิจกรรมที่
จะถายทอดความสัมพันธระหวางไทยและพมา ชวยสรางความเขาใจอันดีระหวางคนในชุมชนและ
ที่เขามาอยูใหมเปนอยางดี การแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม ความเปนอยู ความศรัทธาซ่ึงกันและกัน 
ชวยใหเกิดความเขาใจอันดี เอื้ออารีตอกัน” 
       (ครูวิชาการโรงเรียนวัดนวมกานนท) 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับจุดประสงคการเรียนรู ของการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ือง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ พบวา สวนใหญตองการใหนักเรียนสามารถปฏิบัติทา 
นาฏยศัพทเบื้องตนของพมา สามารถเปรียบเทียบระหวางนาฏยศัพทของไทยและนาฏยศัพทของ
พมา และจัดการแสดงท่ีมีการผสมผสานระหวางนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมาไดอยางเหมาะสม 
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหา กิจกรรม และสื่อการเรียนรู ของการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เร่ืองนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ พบวา  สวนใหญตองการใหนักเรียนเรียนเรื่อง
นาฏศิลปไทย และนาฏศิลปพมา นอกจากนี้ยังควรจะเรียนถึงวิธีการสรางสรรคนาฏศิลปวาจะทําได
อยางไร สําหรับกิจกรรมที่ใชควรเนนการปฏิบัติ และสําหรับสื่อการเรียนรู ควรมีวีดิทัศน ใบความรู
ตางๆ รวมท้ังซีดีเพลง 
 4. ความคิดเห็นเก่ียวกับการวัดและประเมินผล ของการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ือง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ พบวา สวนใหญตองการใหมีการวัดผลระหวางเรียน และ
หลังเรียน โดยใชการประเมนิตามสภาพจริง สังเกตการปฏิบัติ/พฤติกรรมระหวางเรียน และจัดใหมี
การแสดงเพ่ือเปนการประเมินผล ดังคํากลาวของผูใหสัมภาษณทานหนึ่งวา กลาววา 
 “...การใหนักเรียนที่รํานาฏศิลปแสดงการโชวเพื่อเปนการประเมิน วาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนมีผลการเรียนรูเกี่ยวกับการจํา การสรางสรรค และความกลาแสดงออกของนักเรียนแค
ไหน” 
               (ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดนวมกานนท) 
 “...ในการวัดผลประเมินผลนั้นควรวัดระหวางเรียน และหลังเรียน โดยใชการประเมินตาม
สภาพจริง” 
       (ครูวิชาการโรงเรียนวัดนวมกานนท) 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 จากขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูใหสัมภาษณ พบวา เห็นสมควรและเห็นดวยเปนอยางย่ิงท่ี
จะจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อจะไดเผยแพรความรูเรื่องนาฏศิลปใหเพื่อนบานไดรูวามีความ
สวยงามอยางไร และควรใหนักเรียนคิดคนทาทางการรํานาฏศิลป เพื่อนํามาประยุกตใชใหเขากับ
จังหวะของเพลงในการแสดง  
ผลการศึกษาขอมูลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนวมกานนท ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
การสอบถามความตองการของนักเรียน การสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนวัดนวมกานนท 
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูนาฏศิลป และผูปกครอง ศึกษาขอมูลการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน สรุปไดวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดให
สถานศึกษาจัดทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีเวลาเรียน 40 ชั่วโมงตอปการศึกษา ภาคเรียนละ 20 
ชั่วโมง ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนวัดนวมกานนท จึงไดจัดทําชุมนุมรักษนาฏศิลป 
มุงเนนใหผู เรียนไดรูจักนาฏศิลปของประเทศเพ่ือนบาน การเรียนรูตางกระบวนทัศน ตาง
วัฒนธรรม ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติ
จริงในชุมนุมรักษนาฏศิลป เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ ความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

 
ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนากจิกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองนาฏศลิปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษา 
ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลขั้นท่ี 1 ไดแก 1) วิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนวมกานนท ดาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2) สอบถามความตองการของนักเรียน 3) สัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนวัด
นวมกานนท คณะกรรมการสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูนาฏศิลป และผูปกครอง 4) ศึกษาขอมูลการ
จัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ 5) ศึกษาขอมูลเก่ียวกับนาฏศิลปไทยและพมา 
มาเปนการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน (ฉบับราง) 2) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ฉบับราง) 3) การปรับปรุงแกไข
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1. ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ฉบับราง)  
ผูวิจัยไดนําผลจากการวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการ

พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา และไดปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อขอคําแนะนําและขอเสนอแนะในการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ มีองคประกอบดังนี้  

1. หลักการ  
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีนมหีลักการสําคัญ ดังนี ้

     1.1 มีเปาหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และครอบคลุมผูเรียนทุกคน  
     1.2 เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางรอบดานเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ 
ความถนัด ความตองการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ 
     1.3 เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ
สังคมในลักษณะตางๆ ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
     1.4 เปนกิจกรรมท่ียึดหลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู พอแม ผูปกครอง ผูนํา
ชุมชน ปราชญชาวบาน องคกร และหนวยงานอื่น มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

2. เปาหมาย  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนใชความรู ทักษะ และ

ประสบการณจากการเรียนรูไปพัฒนาตนเองใหเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี อันจะนําไปสูคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดแก รักชาติ 
ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุ งม่ันในการทํางาน รักความเปน
ไทย และมีจิตสาธารณะ 

3. แนวการจัดกิจกรรม  
สถานศึกษาจัดใหผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 เขารวมกิจกรรม โดยมีแนวการจัด

กิจกรรม ดังนี้ 
     3.1 ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 
     3.2 ใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมผานประสบการณที่หลากหลาย ฝกการทํางานท่ี
สอดคลองกับชีวิตจริง ตลอดจนสะทอนความรู ทักษะ และประสบการณของผูเรียน 
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     3.3 จัดกิจกรรมแบบรายบุคคล กิจกรรมกลุม โดยใหผูเรียนเปนผูดําเนินการ โดย
การศึกษาและใชขอมูลประกอบการวางแผนอยางเปนระบบ เนนการคิดวิเคราะหและใชความคิด
สรางสรรคในการดําเนินกิจกรรม 
     3.4 ใชกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูแบบรวมมือมากกวาเนนการแขงขันบน
พื้นฐานการปฏิบัติตามวิถปีระชาธิปไตย 
     3.5 ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย สาธิต แบบประสบการณและเนนท่ีการปฏิบัติ 

4. คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาความสัมพันธ ระหวางไทยกับพมา ศึกษารูปแบบ กระบวนการ วิธีการจัดกิจกรรม

โดยใชนาฏศิลปไทย และนาฏศิลปพมา เพื่อการเรียนรูตางกระบวนทัศน ตางวัฒนธรรม การปฏิบัติ
นาฏยศัพทเบื้องตนของนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมา จําแนกการแสดงนาฏศิลปไทยและพมา 
ประยุกตนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมาสูนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ตระหนักใน
ความสําคัญ และความสัมพันธของนาฏศิลปไทย -พมา ใฝรูใฝเรียน และมีเจตคติตอการเรียน
นาฏศิลป 

5. จุดประสงคการเรียนรู  
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ประกอบไปดวย 3 ดาน  

     5.1 ดานพุทธิพิสัย  
  5.1.1 นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางไทยกับพมา 
  5.1.2 นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา และนาฏศิลป
สรางสรรค 
     5.2 ดานทักษะพิสัย  

5.2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัตินาฏยศัพทเบื้องตนของนาฏศิลปไทยและนาฏศิลป
พมา 
  5.2.2 นักเรียนสามารถปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 
     5.3 ดานจิตพิสัย  

5.3.1 นักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของนาฏศิลปไทย และนาฏศิลปพมา 
5.3.2 นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-

พมาสัมพันธ 
6 โครงสรางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เนื้อหาของกิจกรรมพัฒนาผู เรียน  เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค  ไทย -พมาสัมพันธ  มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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หนวย
ที่ 

ชื่อเร่ือง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

สัดสวนของพิสัย (รอยละ) 
พุทธิพิสัย ทักษะพิสยั จิตพิสัย 

1 มาเรียนนาฏศิลปไทย-พมากันเถอะ 2 5 4 - 1 

2 เรียนรูนาฏศิลปสองชาติ และ
นาฏศิลปสรางสรรค 

2 10 4 5 1 

3 เกริ่นนํารําไทย 4 15 4 10 1 
4 โยงใยนาฏศิลปพมา 4 15 4 10 1 
5 ลีลาสรางสรรคสัมพันธสองชาติ 6 20 4 15 1 
6 ผลงานสรางสรรค 2 35 10 20 5 

รวม 20 100 30 60 10 
 7 สื่อประกอบกิจกรรม  

         7.1 วีดิทัศน 
     7.2 รูปภาพ 
     7.3 CD เพลงไทย-พมาสัมพันธ 
     7.4 ใบความรู 
     7.5 ใบงาน 

8 การวัดและประเมินผล  
การวัดและประเมินผลระหวางเรียนและหลังเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู โดยการวัดมีความ
ครอบคลุมทั้งทางดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
     8.1 ดานพุทธิพิสัย (รอยละ 30) 
      8.1.1 การทําใบงานเรียน (รอยละ 10 ) 
     8.1.2 การตอบคําถามและการซักถาม (รอยละ 10 ) 
     8.1.3 การทําแบบทดสอบหลังเรียน (รอยละ 10 ) 
     8.2 ดานทักษะพิสัย (รอยละ 60) 
    8.2.1 การปฏิบัตินาฏยศัพทของนาฏศิลปไทยของนักเรียน (รอยละ 10 ) 
      8.2.2 การปฏิบัตินาฏยศัพทของนาฏศิลปพมาของนักเรียน (รอยละ 10 ) 
      8.2.3 การปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธของนักเรียน (รอยละ 30 )    

    8.2.4 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียน (รอยละ 10 ) 
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     8.3 ดานจิตพิสัย (รอยละ 10) 
8.3.1 การทําใบงาน เกี่ยวกับประโยชน คุณคา ความสําคัญ ของเรื่องท่ีเรียน                 

(รอยละ 5 ) 
8.3.2 สอบถามความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป

สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ (รอยละ 5 ) 
9 คําช้ีแจงการใชหนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรู ชุมนุมรักษนาฏศิลป เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษา เปนหนวยการเรียนรูที่จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบการจัด
ประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาใหนักเรียนไดรวมมือกันเรียนรู ใหประสบผลสําเร็จ
ดวยตัวนักเรียนโดยใชกระบวนการกลุม เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนใหดียิ่งข้ึน เปนหนวยการ
เรียนรูที่เนนพัฒนาการของนักเรียน โดยกระบวนการทํางานรวมกับผูอื่น รวมมือซ่ึงกันและกัน            
ฝกใหผูเรียนรูจักสรางสรรค ทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข มีหนวยการเรียนรู จํานวน 6 หนวย 
รวม 20 ชั่วโมง ดังนี้ 

หนวยการเรยีนรูที่ 1  เรื่อง มาเรยีนนาฏศิลปไทย-พมากนัเถอะ 
หนวยการเรยีนรูที่ 2  เรื่อง เรยีนรูนาฏศลิปสองชาติ และนาฏศิลปสรางสรรค 

 หนวยการเรียนรูที่ 3  เรื่อง เกริ่นนํารําไทย 
 หนวยการเรียนรูที่ 4  เรื่อง โยงใยนาฏศิลปพมา 

หนวยการเรียนรูที่ 5  เรื่อง ลีลาสรางสรรคสัมพันธสองชาติ 
หนวยการเรียนรูที่ 6  เรื่อง ผลงานสรางสรรค 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

ประสบการณและเนนที่การปฏบิัติ ที่จะประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ผูสอนตองศึกษารูปแบบการ
สอน เตรียมเอกสาร สื่อและวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และปฐมนิเทศนักเรียน
เพ่ือสรางความเขาใจและขอตกลงในการเรียน นักเรียนตองศึกษาคนควา และทดลองปฏิบัติ                
สรางผลงานใหเกิดผลสําเร็จ และมีคุณภาพ กระตุนผูเรียนใหรูจักสรางสรรค การทํางานเปนกลุม 
เพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริงและย่ังยืน 

10 หนวยการเรียนรู จํานวน 6 หนวย รวม 20 ชั่วโมง ประกอบดวย  1) หลักการ                       
2) เปาหมาย 3) แนวการจัดกิจกรรม 4) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5) คําอธิบายรายวิชา                
6) จุดประสงคการเรียนรู 7) โครงสรางการจัดกิจกรรม 8) สื่อ 9) การวัดและประเมินผล  10) หนวย
การเรียนรูกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 6 หนวย โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 
ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองทางภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งมี
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คาเฉลี่ยเทากับ 4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 แสดงวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความ
เหมาะสมและสอดคลอง สําหรับการนําไปทดลองใช (รายละเอยีดดังตารางท่ี 26 ภาคผนวก จ : หนา 
261) 

 
ตอนท่ี 3 การทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ภายหลังการปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมา
สัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผูวิจัยไดนําการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ไปใชกับกลุมตัวอยาง ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 20 คน โรงเรียนวัดนวมกานนท (ส.ธนกิจราษฎรบํารุง) สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ระหวางวันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลาท่ีใชดําเนินการท้ังหมด 20 ชั่วโมง ตาม
หนวยการเรียนรู ผลการทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
กอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กอนการทดลองผูวิจัยไดช้ีแจงทําความเขาใจกับนักเรียนถึงจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ โดยการช้ีแจงการดําเนินการศึกษาการ
ใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และแนวการจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนท่ีการปฏิบัติ  ผูเรียน
ไดใชประสบการณเปนเครื่องมือหรือสื่อในการเรียนรู ใหผูเรียนไดยอนไปสังเกต ทบทวนส่ิงท่ี
เกิดขึ้นและนําสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาพิจารณาไตรตรองรวมกันจนกระท่ังผูเรียนสามารถสรางความคิดรวบ
ยอดหรือสมมติฐานตางๆ ในเรื่องท่ีเรียนรู แลวจึงนําความคิดหรือสมมติฐานเหลานั้นไปทดลอง
หรือประยุกตในสถานการณใหมๆตอไป  
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ผูวิจัยจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูที่ 1-6 ในภาคเรียนท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้  
หนวยการเรียนรูที่ 1  เรื่อง มาเรียนนาฏศิลปไทย-พมากันเถอะ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

เวลา 2 ชั่วโมง โดยมีครูเปนผูสอน นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางไทยและพมา 
การแสดงนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมา และความสําคัญในการเรียนนาฏศิลปสรางสรรคไทย-
พมาสัมพันธ ผลจากการทํากิจกรรมพบวานักเรียนสวนใหญสามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง
ไทยกับพมาไดเปนอยางดี สามารถจําแนกการแสดงระหวางนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมาไดอยาง
ถูกตอง และเห็นถึงความสําคัญของการเรียนนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ซึ่งไดจากการ
ทําใบงานเรื่องความสัมพันธระหวางไทยกับพมา ผัง Venn Diagram เรื่อง ความเหมือนและความ
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แตกตางของนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมา และใบงาน เรื่องความสําคัญในการเรียนนาฏศิลป
สรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 

หนวยการเรียนรูที่ 2  เรื่องเรียนรูนาฏศิลปสองชาติ และนาฏศิลปสรางสรรค วันที่ 29 
พฤษภาคม 2557 เวลา 2 ชั่วโมง โดยมีครูเปนผูสอน นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของ
นาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา นาฏศิลปสรางสรรค และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนความรู
เบื้องตนนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา และนาฏศิลปสรางสรรคได  ผลจากการทํากิจกรรมพบวา
นักเรียนสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับความหมายของนาฏศิลป ความรูทั่วไปของนาฏศิลปไทย 
นาฏศิลปพมา นาฏศิลปสรางสรรคไดชัดเจน ถูกตอง และสามารถบอกประโยชนที่ไดรับจากการ
เรียนความรูเบ้ืองตนนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา และนาฏศิลปสรางสรรคไดเปนอยางดี ซึ่งไดจาก
การทําใบงานเรื่องความหมายของนาฏศิลป นาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา  นาฏศิลปสรางสรรค              
และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนความรูเบ้ืองตน เก่ียวกับนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา และ
นาฏศิลปสรางสรรค 

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องเกริ่นนํารําไทย วันท่ี 5 มิถุนายน 2557 เวลา 4 ชั่วโมง โดยมีครู
เปนผูสอน นักเรียนปฏิบัตนิาฏยศัพทเบื้องตนของนาฏศิลปไทย ไดแก จีบหงาย จีบคว่ํา จีบปรกหนา 
จีบปรกขาง ลอแกว ประเทา ยกเทา กาวหนา กาวขาง กระทุง กระดกเทา  และเห็นคุณคาของ
นาฏศิลปไทย ผลจากการทํากจิกรรมพบวานักเรียนสามารถปฏิบัตินาฏยศัพทเบื้องตน บอกชื่อนาฏย
ศัพทไดถูกตอง มีความตั้งใจในการปฏิบัติ และนักเรียนสวนใหญเห็นคุณคาของนาฏศิลปไทยจาก
การตรวจใบงานโดยใหนักเรียนเขียนตามความคิดของนักเรียน ซึ่งไดจากการทํา Mind mapping 
เรื่องนาฏยศัพทไทย การปฏิบัตินาฏยศัพท และการทําใบงานเรื่องคุณคาของนาฏศิลปไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 การปฏิบัตนิาฏยศัพทนาฏศิลปไทย 
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หนวยการเรยีนรูที่ 4 เรื่องโยงใยนาฏศิลปพมา วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 4 ชั่วโมง โดยมี
ครู และผูรูในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการสอน นักเรียนปฏิบัติลีลาการเคลื่อนไหวของนาฏศิลป
พมา ไดแก การจีบ การตั้งวง ถัดเทา ดีดเทา วางเทา และเห็นความสําคัญของนาฏศิลปพมา ผลจาก
การทํากิจกรรมพบวานักเรียนสวนใหญสามารถปฏิบัติลีลาการเคลื่อนไหวของนาฏศิลปพมาไดเปน
อยางดี และยังใหความสนใจเปนพิเศษ ตั้งใจปฏิบัติกันอยางความสนุกสนาน และเห็นความสําคัญ
ของนาฏศิลปพมาจากการตรวจใบงานโดยใหนักเรียนเขียนตามความคิดของนักเรียน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8 การปฏิบัตลิีลาการเคล่ือนไหวของนาฏศิลปพมา 
 
หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่องลีลาสรางสรรคสัมพันธสองชาติ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 6

ชั่วโมง โดยมีครูเปนผูสอน มีการแบงกลุมใหนักเรียนบอกความเปนมาของชุดการแสดงของ
นักเรียน นักเรียนไดแสดงความสามารถในการสรางสรรคทารํา การสรางสรรครูปแบบ การ
สรางสรรคการแตงกาย และบอกประโยชนที่ไดรับจากการสรางสรรคชุดการแสดงของนักเรียน ผล
จากการทํากิจกรรมพบวา นักเรยีนสามารถบอกความเปนมาของการแสดงในกลุมของตนเองไดเปน
อยางดี สามารถสรางสรรคทารํา การแปรแถว และการแตงกายได โดยอาศัยความรวมมือ ความ
สามัคคี ความต้ังใจ ความกระตือรอืรน การแบงงานของสมาชิกในกลุม ทําใหการสรางสรรคออกมา
ในลักษณะที่ดี และนักเรียนสามารถบอกประโยชนที่ไดรับจากการสรางสรรคชุดการแสดงของ
นักเรียนได สังเกตไดจากการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 
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ภาพท่ี 9 การปฏิบัตนิาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพนัธ 
 
หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่องผลงานสรางสรรค วันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 2 ชั่วโมง ครู

และผูรูในทองถ่ินรวมกันทดสอบความรูที่ไดเรียนมาท้ังหมด เกี่ยวกับนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา 
นาฏศิลปสรางสรรค ครูใหนักเรียนนําเสนอผลงานการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย -พมา 
สัมพันธ และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ผลจากการทํากิจกรรมพบวา นักเรียนทุกคนสามารถทําแบบทดสอบ
ไดผานเกณฑรอยละ 80 สามารถปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธอยูในระดับดีมาก 
โดยนักเรียนสามารถบอกความเปนมาของการแสดงในกลุมของตนเองไดเปนอยางดี สามารถ
สรางสรรคทารํา การแปรแถว และการแตงกายได โดยอาศัยความรวมมือ ความสามัคคี ความตั้งใจ 
ความกระตือรือรน การแบงงานของสมาชิกในกลุม ทําใหการสรางสรรคออกมาในลักษณะท่ีดีและ
มีความพึงพอใจตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ อยูในระดับ
มาก  
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ภาพท่ี 10 ภาพกิจกรรมนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสมัพันธ 
 
นอกจากนี้นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ แสดงความคิดเห็น ตั้งขอสังเกต วิเคราะห ในการ

แสวงหาเพื่อใหมาซึ่งคําตอบ จากการตั้งประเด็นคําถามของครู ในหนวยนั้นๆ และรวมกันอภิปราย
แลกเปลี่ยน แสดงเหตุผลอยางสมเหตุสมผล เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับเนื้องาน นักเรียนมักจะเขามา
สอบถามเสมอ เมื่อครูถามถึงความเปนมาของงานท่ีนกัเรยีนสรางสรรค นักเรยีนสามารถอธิบายและ
แสดงความคิดเห็นไดอยางมีเหตุมีผล นักเรียนรวมกันสรางสรรคทารํานาฏศิลปไทยและนาฏศิลป
พมา  ออกแบบเครื่องแตงกายของการแสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา ออกแบบการแปรแถว ได
เปนอยางดี จากนั้นนําใบงานท่ีนักเรียนไดทําในแตละหนวยการเรียนรู จัดนิทรรศการ เพื่อเปนการ
สรุปความรูในเรื่องนาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ อีกครั้งหนึ่ง  

ในการจัดการเรียนรูทุกหนวยการเรียนรู ครูผูสอนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูรูใน
ทองถิ่น นักเรียนและผูที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ มีการเตรียมความพรอมท้ังบุคลากร สถานท่ี และ
สื่อการเรียนรู มีการบันทึกภาพกิจกรรมขณะกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนไดรวมกันแสดงความ
คิดเห็นในการเรียนรู ฝกการทํางานเปนกลุม การคิดสรางสรรค รวมกันผลิตช้ินงานตามความสนใจ
และสอดคลองกับสิ่งท่ีครูมอบหมายให ประเมินผลการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบ  ประเมิน
ความสามารถโดยใชวิธีการปฏิบัติ  สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ผูรูในทองถ่ินมี
ความสัมพันธอันดีกับนักเรียนและครูผูสอน    
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ตอนท่ี 4 ผลการประเมินผลและการปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ผลการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดนวมกานนท สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร มีผูวิจัยซึ่งเปนผูสอนและผูรูในทองถิ่น เปนผูรวมประเมิน กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนมีการประเมิน ดังนี้ 
 การประเมินหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยการประเมินนักเรียน 4 ดาน คือ                
1) ผลการเรียนรู เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 2) การปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธ  3)  สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมพัฒนาผู เรียน               
เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ  
1. ผลการประเมินผลการเรียนรู เร่ือง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ  
 การประเมินผลการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลจุดประสงคการเรียนรูที่อยูใน
สวนของภาคทฤษฎี  เรื่องนาฏศิลปไทย  นาฏศิลปพมา  และนาฏศิลปสรางสรรค   โดยใช
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน จํานวน 1 ชุด แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ แสดงผล
การวิเคราะหทําแบบทดสอบของนักเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ดังตารางที่ 15 
ตารางท่ี 15 แสดงผลการวิเคราะหทาํแบบทดสอบของนกัเรยีนตามจุดประสงคการเรยีนรู  

จุดประสงคการเรียนรู 
คาเฉลีย่ 

( X ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

หมายเหต ุ

1. นักเรยีนสามารถบอกความหมายของนาฏศิลปได 17.00 0.00 ลําดับที ่4 
2. นักเรยีนสามารถบอกความรูเก่ียวกับนาฏศิลปไทย
ได 

17.50 1.05 ลําดับที ่3 

3. นักเรยีนสามารถบอกความรูเก่ียวกับนาฏศิลปพมา
ได 

18.67 0.58 ลําดับที ่1 

4. นักเรยีนสามารถจําแนกการแสดงนาฏศิลปไทยและ
นาฏศิลปพมาได 

16.75 0.50 ลําดับที ่5 

5. นักเรยีนสามารถบอกความรูเก่ียวกับนาฏศิลป
สรางสรรคได 

17.67 1.75 ลําดับที ่2 

รวม 17.60 0.78  
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ผูวิจัยไดนํามาทดสอบคาทีแบบ One – Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 80 

สรุปผลดังตารางที่ 16 
 

ตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ หลังการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ กับเกณฑรอยละ 80 

ผลการเรียนรู 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คาเฉลีย่ 
( X ) 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

รอยละ 
(%) 

t-test sig 

หลังเรยีน 20 20 17.60 0.78 88 61.82 .000 
 

จากตารางที่ 16 พบวา ผลการเรียนรูเรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ หลังการ
ใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 17.60 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78            
มีคารอยละ 88 สูงกวาเกณฑรอยละ 80 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 ที่กําหนดไว  
 2. ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา 
สัมพันธ  
 การประเมินความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมา 
สัมพันธ หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ เปนการ
ประเมินจากการปฏิบัต ิโดยนักเรียนเปนผูสรางสรรคทารํา การแปรแถว และการแตงกายข้ึนมาใหม  
ซึ่งปรากฏดังตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ  
หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 

 
จากตารางท่ี 17 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัตินาฏศิลป

สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 82.50, S.D. = 0.17) ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความสามารถท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ การ
สรางสรรคทารํา  อยูในระดับคุณภาพดีมาก รองลงมา คือ การสรางสรรครูปแบบแถว และการ
สรางสรรคการออกแบบเครื่องแตงกาย อยูในระดับคุณภาพดี  

3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
 การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค  ไทย-พมาสัมพันธ โดยใช Checklist 
สวนตอนท่ี 2 เปนการสอบถาม โดยใหนกัเรียนเขียนบรรยาย ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลการสอบถาม
ในตอนที่ 1 ปรากฏดังตารางที่ 18 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คาเฉลีย่ 
( X ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

รอยละ 
(%) 

ระดับ
คุณภาพ 

ลําดับ
ที ่

การสรางสรรคทารํา  60% 52.50 0.51 87.50 ดีมาก 1 
การสรางสรรครูปแบบแถว  20% 15.00 0.00 75.00 ดี 2 
การสรางสรรคการออกแบบ
เครื่องแตงกาย  20% 15.00 0.00 75.00 ดี 2 

รวม 100 82.50 0.17  ดีมาก  
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ตารางที่ 18 ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ  

ความพึงพอใจของนักเรียน 
คาเฉลีย่ 

( X ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ลําดับที ่

ดานกิจกรรมการเรียนรู     
1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ จัดกิจกรรมการ
เรียนรูไดเหมาะสมกับเวลา 

2.75 0.44 มาก 7 

รวม 2.75 0.44 มาก 3 
ดานส่ือประกอบกิจกรรม     
1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สื่อการสอนทํา
ใหผูเรยีนเขาใจเนือ้หาไดงาย 

2.90 0.44 มาก 2 

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สื่อการสอน
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ 

2.85 0.37 มาก 3 

รวม 2.88 0.41 มาก 1 
ดานประโยชนที่ไดรับ     
1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ฝกใหมีทักษะใน
การสรางสรรค 

2.95 0.22 มาก 1 

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ใหผูเรยีนมสีวน
รวมในกิจกรรมการเรียนรู 

2.75 0.64 มาก 4 

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ทําใหมีความ
มั่นใจและสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชได 

2.70 0.66 มาก 6 

4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลป 2.80 0.41 มาก 5 
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ความพึงพอใจของนักเรียน 
คาเฉลีย่ 

( X ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ลําดับที ่

สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สามารถนํา
ความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชในโอกาสอืน่ได     

รวม 2.80 0.48 มาก 2 
รวมทั้งหมด 2.81 0.44 มาก  

 
จากตารางท่ี 18 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง

นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 2.81, S.D. = 0.44)                
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไวในขอ 3 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความ
พึงพอใจตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานส่ือประกอบกิจกรรมเปนลําดับที่ 1 โดยอยูในระดับมาก                 
( X = 2.88, S.D. = 0.41) รองลงมาลําดับที่ 2 คือดานประโยชนที่ไดรับ อยูในระดับมาก ( X = 2.80, 
S.D. = 0.48) รองลงมาลําดับที่ 3 คือดานกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมาก ( X = 2.75,                  
S.D. = 0.44) 

ตอนที่ 2 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เร่ืองนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ  

การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ตอนที่ 2 โดยใหนักเรียนพมาแสดงความคิดเหน็ตอการเรียนนาฏศิลป
ไทย และนักเรียนไทยแสดงความคิดเห็นถึงการเรียนนาฏศิลปพมา ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลการ
สอบถาม มีดังนี้ 
 4.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพมา (นักเรียนไทย) 

นักเรียนสวนใหญรูสึกดีที่ไดเรียนประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพมา รูสึกวาไทยและ
พมามีความสัมพันธกันอยางลึกซ้ึงและเปนเพื่อนบานท่ีดีตอกัน ไดรูจักนาฏศิลปพมามาก ข้ึน ได
ความรูเรื่องราวเกี่ยวกับพมา ดีใจท่ีเพื่อนบานอาเซียนของเรามารวมมือกัน ไดรู เรื่องราวของ
นาฏศิลปพมา ไดรูวานาฏศิลปพมามีความเปนมาอยางไร และวัฒนธรรมของพมาเปนอยางไร ดังคํา
กลาวของนักเรียนกลาววา 

ตารางที่ 18 ตอนที่ 1 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ (ตอ) 
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“...ดีใจมากเลยครับที่ไดเรียนเกีย่วกับประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพมา ทําใหผมรูเรื่อง
ที่ไมเคยรูมากอนเลยครับ...” 

              (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4) 
“...รูสึกวาเปนเรื่องท่ีแปลกใหมมากเลยครับ ไดความรูเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบานในแบบ

ของนาฏศิลปครับ...” 
                      (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
“...รูสึกวาไทยและพมามีความสัมพันธกนัอยางลกึซึ้งและเปนเพื่อนบานท่ีดีตอกัน และไดรู

เรื่องราวของนาฏศิลปพมา ไดรูวานาฏศิลปพมามีความเปนมาอยางไร และวัฒนธรรมของพมาเปน
อยางไรคะ...”    

               (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนประวัติความเปนมาของนาฏศิลปไทย (นักเรียนพมา) 
นักเรียนพมาทุกคนรูสึกดีที่ไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของนาฏศิลปไทย ในตอน

แรกพอจะมีความรูเกีย่วกับนาฏศิลปอยูบางเพราะเรยีนที่ไทยมาตัง้แตแรก จึงรูจักนาฏศิลปไทยดีกวา
นาฏศิลปพมา ดังคํากลาวของนักเรียนกลาววา 

“...นาฏศิลปไทยเปนเรื่องท่ีคุนเคยอยูแลว แตไมเคยท่ีจะรูประวัติความเปนมาของนาฏศิลป
ไทย ครั้งนี้ทําใหไดความรูเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งครับ...” 

                (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
“...รูสึกอยากเรียนมากคะ เพราะนาฏศิลปไทยเคยไดเรียนแตภาคปฏิบัติแตภาคทฤษฎีท่ีเนน

รายละเอียดยังไมเคยไดเรียน จึงรูสึกตื่นเตนคะ..” 
                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
“...รูสึกดีใจครับท่ีไดเรียน เพราะเปนเรื่องท่ีคุนเคยอยูแลว เคยเห็นเพื่อนๆผูหญิงรํา แตผม

ไมเคยมีโอกาสไดไปแสดงเหมือนเพื่อนผูหญิง ผมเลยอยากเรียนเผื่อจะไดไปรําเหมือนผูหญิงบาง
ครับ...” 

                       (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
 4.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนประเภทของนาฏศิลปพมา (นักเรียนไทย) 

นักเรียนสวนใหญรูสึกดีที่จะไดรูเรื่องราวของนาฏศิลปพมาวา เปนอยางไรมีอะไรที่คลาย
กับนาฏศิลปไทยหรือไม รูสึกสนุกสนานในการที่ไดเรียน รูสึกวานาฏศิลปพมาเปนนาฏศิลปที่มี
ความสนุกสนานและรวดเร็ว และไดรับความรูเรื่องนาฏศิลปพมาแบงออกเปน 3 ยุค คือ 1. ยุคกอน
นับถือพระพุทธศาสนา เปนยุคของการนับถือผี 2. ยุคนับถือศาสนาพุทธ 3. ยุคอิทธิพลละครไทย ดัง
คํากลาวของนักเรียนกลาววา 
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 “...รูสึกดีใจคะ เพราะไมเคยรูเรื่องนีม้ากอน และอยากรูวานาฏศิลปพมาเปนอยางไร มีอะไร
ที่คลายหรือแตกตางจากนาฏศิลปไทยบาง พอไดเรียนจึงเขาใจมากข้ึนคะ...” 

                 (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4) 
 “...รูสึกตื่นเตนคะ ท่ีไดเรียนเรื่องแปลกใหม และไดรับความรูเกี่ยวกับประเภทและยุคของ
นาฏศิลปพมาดวยคะ” 

                       (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนประเภทของนาฏศิลปไทย (นักเรียนพมา) 
นักเรียนทุกคนรูสึกวานาฏศิลปไทยมีความหลากหลายทางดานการแสดง มีทั้งระบํา รํา 

ฟอน มีทั้งออนชอยสวยงาม และสนุกสนาน มีการแสดงท่ีบงบอกถงึวิถชีีวิตของคนในแตละภาค ดัง
คํากลาวของนักเรียนกลาววา 
 “...รูสึกวานาฏศิลปไทยมีหลากหลายประเภท มีทั้งออนชอย สวยงาม สนุกสนาน ทําให
นาสนใจครับ” 

                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
 “...รูสึกวาดีใจมากท่ีไดเรียนประเภทของนาฏศิลปไทย เพราะวาทําใหไดรูจักวานาฏศิลป
ไทยไมใชแครําชาๆอยางเดียว ยังมีการแสดงอื่นๆอีกที่ทําใหสนุกสนาน นาชมครับ” 

                                   (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
“...รูสึกวานาฏศิลปไทยในแตละภาคสามารถบงบอกวิถีชีวิตไดดีมาก ทั้งๆที่ไมเคยไปแตก็

สามารถรูไดวาภาคใดมีวิถีชีวิตอยางไร...” 
                 (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
4.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการไดออกแบบเคร่ืองแตงกายของนาฏศิลปพมา (นักเรียนไทย) 
นักเรียนสวนใหญไดกลาวไววา เราสามารถใชความคิดสรางสรรคของตนเอง และประยุกต

ชุดนาฏศิลปพมาขึ้นมา ไดรูจักเครื่องแตงกายของนาฏศิลปพมา การไดออกแบบเครื่องแตงกายของ
นาฏศิลปพมามีชุดท่ีมีความสวยงามมากไมแพกับนาฏศิลปไทย ไดออกแบบสิ่งแปลกใหมอยางที่ไม
เคยมากอน มีความสุขท่ีไดออกแบบชุดพมา เกิดความคิดวาชุดพมาควรออกแบบอยางไรใหเขากับ
พมา รูสึกดีใจที่ไดออกแบบเครื่องแตงกายของนาฏศิลปพมา รูสึกอยากใสชุดพมา และไดออกแบบ
เสื้อผาแปลกๆ  ดังคํากลาวของนักเรียนกลาววา 
 “...รูสึกดีใจมากเลยคะ ไมเคยมีโอกาสไดออกแบบชุดรํามากอนเลยคะ และยังไดใช
ความคิดสรางสรรคดวยคะ...” 

                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4) 
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 “...รูสึกดีใจท่ีไดออกแบบเครื่องแตงกายของนาฏศิลปพมา รูสึกอยากใสชุดพมา และได
ออกแบบเสื้อผาแปลกๆ...” 

                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
 “...ดีใจมากเลยคะ ที่ไดมีโอกาสออกแบบชุดเปนของตัวเอง เราสามารถใชความคิดของ
ตนเอง และประยุกตชุดนาฏศิลปพมาขึ้นมา...” 

                        (นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5) 
 “...ดีใจคะไดรูจักเครื่องแตงกายของนาฏศิลปพมา การไดออกแบบเครื่องแตงกายของ
นาฏศิลปพมาที่มีความสวยงามมากไมแพกับนาฏศิลปไทย...” 

                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการไดออกแบบเคร่ืองแตงกายของนาฏศิลปไทย (นักเรียนพมา) 

 นักเรียนทุกคนรูสึกตื่นเตนที่ไดออกแบบเคร่ืองแตงกายท่ีใชในการแสดง เพราะไมเคยได
ออกแบบดวยตัวเองมากอน และยังเปนการฝกใหเรามีความคิดสรางสรรคอีกดวย นาฏศิลปไทยเปน
ชุดการแสดงท่ีเห็นไดบอย แตก็ยังรูสึกดีที่ไดออกแบบ คิดวาตองออกแบบมาสวยแนนอน  ดังคํา
กลาวของนักเรียนกลาววา 
 “...รูสึกดีใจที่ไดออกแบบชุดไทย เพราะวาไมเคยได ออกแบบดวยตัวเองมากอนเลยคะ” 

                       (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
 “...นาฏศิลปไทยเปนชุดการแสดงท่ีเห็นไดบอย แตก็ยังรูสึกดีที่ไดออกแบบ คิดวาตอง
ออกแบบมาสวยแนนอนครับ” 

                 (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
 “...รูสึกตื่นเตนที่ไดออกแบบเครื่องแตงกายท่ีใชในการแสดง เพราะไมเคยไดออกแบบดวย
ตวัเองมากอน และยังเปนการฝกใหเรามีความคิดสรางสรรคอีกดวย” 

                       (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
 4.4 ความคิดเห็นเก่ียวกับนาฏยศัพทของนาฏศิลปพมา (นักเรียนไทย) 
 นักเรียนสวนใหญไดกลาวไววา ไดความรูจากการเรียนนาฏยศัพทของนาฏศิลปพมาท่ีไม
เคยเรียนมากอน รูสึกสนกุมาก รูสึกดีใจมากๆ ชอบในการเรียนนาฏยศัพทของนาฏศิลปพมา ไดรูทา
รําหลายอยาง และรูสึกสนุกสนานรวดเร็ว ตื่นเตน ดังคํากลาวของนักเรียนกลาววา 
 “...ไดความรูจากการเรียนนาฏยศัพทของนาฏศิลปพมาที่ไมเคยเรียนมากอนคะ...” 

                         (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4) 
 “...รูสึกสนุกมาก เปนทารําที่ไมเคยเรียน และเห็นมากอนเลยครับ...” 

                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
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“...รูสึกดีใจมากๆ ชอบในการเรียนนาฏยศัพทของนาฏศิลปพมา ไดรูทารําหลายอยาง และ

รูสึกสนุกสนานรวดเร็ว ตื่นเตนมากๆเลยคะ...”         
          (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 

ความคิดเห็นเก่ียวกับนาฏยศัพทของนาฏศิลปไทย (นักเรียนพมา) 
นักเรียนทุกคนรูสึกดีใจท่ีไดเรียน เพราะเปนการทบทวนสิ่งที่ไดเรียนมาแลว ทารําของไทย

มีความสวยงาม ออนชอย สามารถทําใหฝกสมาธิ และความอดทนอีกดวย ดังคํากลาวของนักเรียน
กลาววา 

“...รูสึกดีใจที่ไดเรียน เพราะเปนการทบทวนสิ่งที่ไดเรียนมาแลวดวยคะ...” 
                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
“...รูสึกวาไดฝกสมาธิ และความอดทน เพราะเวลาเรียนเราตองจดจอกับสิ่งนั้นครับ...” 
                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
 
“...รูสึกวาทารําของไทยสวยงาม สามารถทําใหฝกสมาธิ และความอดทนอีกดวยครับ...” 
                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 

 4.5 ความคิดเห็นเก่ียวกับการประดิษฐทารําของนาฏศิลปพมา (นักเรียนไทย) 
 นักเรียนสวนใหญไดกลาวไววา เราสามารถใชความคิดของตนเอง และประยุกต

ทาทางของนาฏศิลปพมาใหเขากับนาฏศิลปไทย รูสึกตื่นเตนที่ไดใชความคิดเปนของตนเอง รูสึกวา
เราคิดไป เราก็ไดความรูเพิ่มเติมขึ้นมามากมายในสมองของเรา และสนุกในการคิด ไดคิดประดิษฐ
ทารําใหมๆ ไดความรูเพ่ิมเติมจากการแลกเปล่ียนความคิดกับเพื่อนๆในกลุม ฝกความสามัคคี และ
การทํางานรวมกันเปนทีม รูสึกรักเพื่อนมากขึ้น ไดฝกความคิดสรางสรรค รูสึกวาเปนคนพมา ไดมี
ความคิดสรางสรรค รูสึกดีที่สุดท่ีไดประดิษฐทารํา และรูสึกสนุกที่ไดคิดทารําแปลกๆ ดังคํากลาว
ของนักเรียนกลาววา 
 “...เราสามารถใชความคิดของตนเอง และประยุกตทาทางของนาฏศิลปพมาใหเขากับ
นาฏศิลปไทยโดยที่ไมตองกลัววาจะผิดคะ...” 

                                  (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4) 
 “...รูสึกตื่นเตนที่ไดใชความคิดเปนของตนเอง รูสึกวาเราคิดไป เราก็ไดความรูเพิ่มเติม
ขึ้นมามากมายในสมองของเรา และสนุกในการคิดคะ” 

                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
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 “...ไดคิดประดิษฐทารําใหมๆ ไดความรูเพิ่มเติมจากการแลกเปล่ียนความคิดกับเพื่อนๆใน
กลุมครับ...” 

                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
 “..รูสึกวาได.ฝกความสามัคคี และการทํางานรวมกันเปนทีม รูสึกรักเพื่อนมากขึ้น ไดฝก
ความคิดสรางสรรคครับ” 

                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
“...รูสึกวาเปนคนพมา เวลาที่ไดรําทารําของพมาครับ...” 
                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
“...รูสึกดีที่สุดท่ีไดประดิษฐทารํา และรูสึกสนุกที่ไดคิดทารําแปลกๆ...” 
                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการประดิษฐทารําของนาฏศิลปไทย (นักเรียนพมา) 
นักเรียนทุกคนรูสึกตื่นเตนท่ีไดมีโอกาสคิดประดิษฐทารําดวยตนเอง โดยเฉพาะนาฏศิลป

ไทยที่ตองมีความออนชอยสวยงาม แตก็พยายามอยางสุดความสามารถไดความรูเพิ่มเติมจากการ
แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆในกลุม ไดฝกใหเกิดความคิดสรางสรรค ดังคํากลาวของนักเรียน
กลาววา 
 “...รูสึกตื่นเตนคะที่ไดมีโอกาสคิดประดิษฐทารําดวยตนเอง โดยเฉพาะนาฏศิลปไทยท่ีตอง
มีความออนชอยสวยงาม...” 

                       (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
 

 “...ไดฝกใหเกิดความคิดสรางสรรคโดยเฉพาะนาฏศิลปไทยที่ทารําตองมีความออนชอย
สวยงาม และไดความรูเพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆในกลุม ครับ...” 

                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
 “...รูสึกตื่นเตนที่ไดมีโอกาสคิดประดิษฐทารําดวยตนเอง โดยเฉพาะนาฏศิลปไทยท่ีตองมี
ความออนชอยสวยงาม แตก็พยายามอยางสุดความสามารถครับ...” 

                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ไดจากการสัมภาษณ สามารถสรุปไดดังนี้  
 นักเรียนมีความตองการใหผูสอนสอนนาฏศิลปไทยสัมพันธของประเทศอื่นๆในกลุม
สมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนมีความสุข สนุกสนาน เนื่องจากไดมีการปฏิบัติจริง อีก
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ทั้งยังสามารถเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของประเทศพมาไดเปนอยางดี รวมไปถึงอยากใหมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลักษณะนี้อยางตอเนื่อง ดังคํากลาวท่ีวา 

“...สนุกมากๆ ขอใหมีอีกและสอนนาฏศิลปประเทศอ่ืนๆอีก…” 
                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4) 
“...ชอบมากเลยครับอยากใหมีนาฏศิลปอยางอื่นอีกครับ…” 
                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4) 
 “...ชอบนาฏศิลปพมามาก นาจะมีนาฏศิลปประเทศอ่ืนบาง…” 
                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
“...รูสึกดีมากๆเลยครับ อยากเรียนนาฏศิลปพมาอีก อยากใหมีอีก…” 
                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 
 “...มีความสุขและดีมากเลยคะ…” 
                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5) 

 “...ชอบมากเลยครับ อยากใหมีอีกครับ…” 
                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
“...อยากใหมีนาฏศิลปประเทศอ่ืนบางคะ สนุกมากคะ…” 
                        (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
 
ขอสังเกตที่ได 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -

พมาสัมพันธ ในการจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนท่ีการปฏิบัติ  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4-6 พบวา 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน นักเรียนไดทบทวนประสบการณเดิมของตนเอง มีการ
ซักถามและตอบคําถามในประเด็นตางๆ นักเรียนสวนใหญใหความสนใจเปนอยางดี และมีความ
กระตือรือรนในการเรียน 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นศึกษา/วิเคราะห นักเรียนแบงกลุมทํากิจกรรมรวมกันเพื่อคนควาหาความรู 
แสดงความคิดเห็นรวมกันวิเคราะหและหาขอสรุปในประเด็นท่ีตั้งไว นักเรียนไดมีสวนรวมในการ
เรียนรู และรวมกิจกรรมกลุมดวยความกระตือรือรน 
 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง นักเรียนไดฝกปฏิบัติตามขั้นตอน และมีโอกาสได
แสดงการสรางสรรคทารํา การแปรแถว และการแตงกาย 
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 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู นักเรียนแตละกลุมไดประมวลขอมูลจาก
ประสบการณทั้ งหมดมา วิ เคราะห  แสดงความคิดเห็น  สะทอนการเรี ยนรู  ( reflection)                            
ตอประสบการณใหมที่ไดรับ ในรูปแบบการนําเสนอผลงานเปนนิทรรศการ และมีการแสดง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นปรับปรุงการเรยีนรู/นําไปใช นักเรยีนแตละกลุมปรับปรงุผลงานของตนเอง 
โดยใชแนวคิดจากขอมูลที่สมาชิกในกลุมนําเสนอ นําความรูที่ไดรับจากกลุมอื่นมาพัฒนาใหดีขึ้น
หรือเกิดความคิดใหม สรางสรรคงานท่ีตางจากเดิม และไดรับแนวคิดจากขอเสนอแนะของผูสอน
มาประยุกตสรางผลงานใหมๆ ท่ีสามารถนําไปใชในสภาพการณจริงได เชน นําผลงานไปแสดงใน
งานสําคัญตางๆของโรงเรียน ชุมชน หนวยงานตางๆในทองถิ่น 
 ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นการประเมินผล มีวัดประเมินผลตามสภาพจริง เนนการวัดผลจากการ
ปฏิบัติจริง ชิ้นงาน/ผลงาน โดยผูรูในทองถ่ินและผูสอนมีบทบาทในการประเมินผล การประเมิน
เนนการประเมินทั้งตัวความรู ความคิดรวบยอดใหม กระบวนการทํางาน และกระบวนการปฏิบัติ 
 

ผลการปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ผลการนํากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค  ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาไปใช พบวา ยังมีประเด็นที่ควรปรับปรุงดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
คือ ในเรื่องของระยะเวลากับเนื้อหาสาระในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมสอดคลองกัน เนื่องจากการ
ปฏิบัตินาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา และการสรางสรรคนาฏศิลปทั้งสองประเทศน้ันตองใชเวลามาก 
และมีเนื้อหามากเกินไป ทําใหสงผลตอการทํากิจกรรมไมทันกับเวลา จึงมีการปรับเนื้อหาสาระ             
ใหกระชับข้ึน เนนที่สําคัญ และนักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง รวมไปถึงการใหใบงาน มีบาง 
ใบงานท่ีคําส่ังไมชัดเจน ทําใหผูเรียนเกิดความสงสัย จึงมีการปรับใบงานใหมีคําส่ังท่ีชัดเจนมากข้ึน ทั้งนี้
เมื่อนักเรียนทําแลว มีการประเมินแลว ตองสามารถประเมินไดสอดคลองกับเนื้อหาสาระและจุดประสงค
การเรียนรูดวย ดานการวัดและประเมินผลในดานความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-
พมาสัมพันธ เกณฑในการวัดกวางมากเกินไป จึงปรับเกณฑใหกระชับ เขาใจงายมากขึ้น เพื่อที่จะไดวัด
ไดตรงจุดมากขึ้น ดานความสามารถในการสรางสรรคการแตงกาย นักเรียนบางคนขาดทักษะ             
ดานการวาดรูปตามความคิดของตนเอง ดังนั้นครูอาจใหนักเรียนนําอุปกรณ เชน ผา กระดาษสี มา
ตัด หรือสรางเปนแบบจําลองตามความคิดของตนเองแทน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมา

สัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : 

R&D) มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 3) เพื่อทดลองจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
4) เพื่อประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ เกี่ยวกับ ผลการ
เรียนรู  เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ ความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษา          
ปที่ 1-6 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดนวมกานนท จํานวน 54 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดนวมกานนท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรสาคร ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 20 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  1)  เครื่องมือสํารวจขอมูลพื้นฐาน  ไดแก 
แบบสอบถามความตองการของนักเรียน แบบสัมภาษณ 2) เครื่องมือที่ใชในการทดลองใชกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ไดแก 1) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ                   
2) แบบทดสอบ เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 3) แบบประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

โดยดําเนินการเก็บขอมูลทุกขั้นตอนดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ  (%) 
คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา t-test แบบ One Sample t-test และวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis)  
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูล  นําเสนอตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา  ( Research and 

Development : R&D) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 1) การวิจัย (Research) : การศึกษา
ขอมูลพื้นฐานและความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 2) การพัฒนา (Development) : การพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
(ฉบับราง) 3) การวิจัย (Research) : การทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 4) การพัฒนา (Development) : การประเมิน
และปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 และบุคคลท่ี
เกี่ยวของตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา
สัมพันธ โดยมีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ เปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนมีความสุข เนนใหผูเรียนได
ลงมือปฏิบัติจริง โดยใชการวัดและประเมินผลใหครบทุกดาน ทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิต
พิสัย เนนการประเมินโดยใหครู และนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล 

2. ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสรางข้ึน มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.60, S.D. = 0.54) โดยกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมาสัมพันธ มีองคประกอบที่สําคัญ คือ 1) หลักการ 2) เปาหมาย 3) แนวการจัดกิจกรรม                  
4) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5) คําอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงคการเรียนรู 7) โครงสราง
การจัดกิจกรรม 8) สื่อ 9) การวัดและประเมินผล 10) หนวยการเรียนรู จํานวน 6 หนวย ไดแก 
หนวยการเรียนรูที่ 1 มาเรียนนาฏศิลปไทย-พมากันเถอะ หนวยการเรียนรูที่ 2 เรียนรูนาฏศิลปสอง
ชาติ และนาฏศิลปสรางสรรค หนวยการเรียนรูท่ี 3 เกริ่นนํารําไทย หนวยการเรียนรูที่ 4 โยงใย
นาฏศิลปพมา หนวยการเรียนรูที่ 5 ลีลาสรางสรรคสัมพันธสองชาติ และหนวยการเรียนรูที่ 6 

ผลงานสรางสรรค แตละหนวยจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ 6 ขั้นตอน 
ไดแก 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นศึกษา/วิเคราะห 3) ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง 4) ขั้นสรุป/เสนอ
ผลการเรียนรู 5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใช 6) ขั้นการประเมินผล เพื่อพัฒนาผูเรียนให
สามารถสรางสรรคทารํา รูปแบบแถว และการแตงกาย โดยใชเพลงท่ีสรางสรรคขึ้นมาใหม ภายใต
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นาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมา ซึ่งมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่อง การปรับระยะเวลาใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติกิจกรรม และแบบสังเกตพฤติกรรม ควรระบุพฤติกรรมท่ีตองการสังเกตใหชัดเจน 

3. ผลการทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบวา นักเรียนใหความสนใจตอนาฏศิลปไทย และนาฏศิลปพมา 
สามารถอธิบายความแตกตาง จุดเดน ของนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมา สามารถนําทารําพ้ืนฐาน
ของนาฏศิลปไทย และนาฏศิลปพมา มาผสมผสานในการสรางสรรคทารําของนาฏศิลป ไทย-พมา
สัมพันธ ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ การสรางสรรคทารํา การสรางสรรครูปแบบแถว  และการ
สรางสรรคการแตงกาย และยังพบวานักเรียนมีความตั้งใจในการทํากิจกรรมตางๆโดยใหความ
รวมมือในการทํากิจกรรมอยางเต็มท่ี มีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม มีการแบง
บทบาทหนาท่ีในการทํางาน ทําใหทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหน มีการถามเมื่อมีขอสงสัย มีการรับ
ฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม มีการชวยเหลือกันในการทํางาน และมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นในการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมอยูในระดับดีมาก ผลจากการทําใบงานของนักเรียน 
พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานในแตละหนวย โดยภาพรวมอยูในระดับดี โดย
สามารถทําผลงานเกี่ยวกับการสรางสรรคทารํา การสรางสรรครูปแบบแถว และการสรางสรรคการ
แตงกาย อยูในระดับดี 

4. ผลการประเมินและปรบัปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา
สัมพันธ พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ หลังการจัด
กิจกรรมสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ขอที่ 1 ที่วา ผลการเรียนรูเรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ หลังการใชกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 80 ความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ที่วาความสามารถของนักเรียน
ในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธอยูในระดับดีขึ้นไป โดยสามารถทําผลงาน
เกี่ยวกับการสรางสรรคทารํา การสรางสรรครูปแบบแถว และการสรางสรรคการแตงกาย ซึ่งการ
สรางสรรคการออกแบบทารํามีคะแนนมากท่ีสุด รองลงมาคือ การสรางสรรคการออกแบบรูปแบบ
แถวและการสรางสรรคการออกแบบเคร่ืองแตงกาย จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบวา 
นักเรียนมีความสนใจ มีสวนรวมในการวางแผนการทํางาน รูจักแบงบทบาทหนาท่ีในการทํางาน 
งานเสร็จตามเวลาที่กําหนด มีการถามเม่ือมีขอสงสัย มีการชวยเหลือกัน รับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุม และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมเปนอยางดี ผลการศึกษา
ความพึงพอใจ พบวา นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธอยูในระดับมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 ที่วาความพึงพอใจของ
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นักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ อยูในระดับมาก 
นักเรียนชอบรูปแบบของการจัดกิจกรรม มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน กระตือรือรนที่ได
ปฏิบัติกิจกรรม เนื่องจากเปนกิจกรรมนักเรียนท่ีทําใหนักเรียนไดรับความรูในเรื่องประเทศเพ่ือน
บาน โดยใชนาฏศิลปเพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดใชทักษะการคิดสรางสรรคใหติดตัว
นักเรียนตอไป จากการเชิญผูรูในทองถ่ินมาใหความรูเรื่องนาฏศิลปพมา พบวา ผูเรียนใหความ
สนใจเปนอยางมาก เนื่องจากผูเรียนไมเคยไดเรียนนาฏศิลปพมามากอน รวมถึงผูรูในทองถ่ินมี
ความสามารถในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใหความรูไดอยางเต็มท่ี นักเรียนจึงเรียนกันอยางสนุกสนาน
และมีความสุข ถึงแมวาผูเรียนที่เปนผูชายจะทําไดไมสวยงามเทากับผูเรียนท่ีเปนผูหญิง แตก็มีความ
พยายามที่จะทําตามใหได เวลาใหทํางานเปนกลุม จากการสังเกตเห็นไดชัดวาแตละกลุมทํางานกัน
ดวยความสามัคคี มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอยางสนุกสนาน มีความสุขในการออกแบบ 
และสามารถปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธไดเปนอยางดี 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา มีประเด็นที่นํามาเพ่ืออภิปราย ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวานักเรียนและผูที่เกี่ยวของตองการใหพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ มีความคาดหวังใหนักเรียน              
มีความรูเรื่องนาฏศิลปไทย และนาฏศิลปพมา การสรางสรรคนาฏศิลปทั้งสองประเทศเขาดวยกัน 
ทั้งนี้เปนเพราะวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย 
เกิดความรู ความชํานาญ ดานวิชาการและวิชาชีพ คนพบความสนใจ และความถนัดของตนเอง            
นําความรูและประสบการณไปใชพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพสุจริต มองเห็นชองทางในการ
สรางงาน อาชีพในอนาคตไดอยางเหมาะสม คนพบพัฒนาศักยภาพ พัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติคานิยม
ที่ดีในการดําเนินชีวิต เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนความเปนระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3-4) สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดประกาศใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จัดทําข้ึนสําหรับสถานศึกษาไดนําไปใชเปน
กรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะท่ีจําเปนในการ
ดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแสวงหาความรู เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต ทั้งนี้ยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาในการเปนเยาวชนของชาติสูโลกศตวรรษที่ 21 
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และมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพ รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะหและความคิด
สรางสรรค มีทักษะทางดานเทคโนโลยี สามารถทํางานอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 7) และ เคน เคย (Ken Kay, 2011: 34-35) ที่กลาวไววา
ความสามารถในการคิดและทักษะในการคิดมีความสําคัญยิ่ง เพราะความสามารถและทักษะในการ
คิดมีความจําเปนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต การดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะในยุคขอมูลขาวสารความรูที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
ตอเนื่อง ดังมีนักการศึกษากลาวถึงแนวคิดสําคัญอยางหนึ่งในยุคศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ไดแก 1) ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม            
2) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา และ3) การส่ือสารและการรวมมือทํางาน  ทักษะชีวิตและ
การทํางาน (Social and Cross-Cultural Skills) ไดแก 1) ความยืดหยุนและความสามารถในการ
ปรับตัว 2) ความคิดริเริ่มและการช้ีนําตนเอง 3) ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม              
4) การเพ่ิมผลผลิตและความรูรับผิด และ5) ความเปนผูนําและความรับผิดชอบ (Ken Kay, 2011: 

34-35) ซึ่งทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) และทักษะดาน
ความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross-cultural understanding) เปนทักษะท่ีสําคัญใน
ยุคศตวรรษที่ 21 

2. จากผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสรางข้ึน มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.60, S.D. = 0.54) โดยกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมาสัมพันธ มีองคประกอบที่สําคัญ คือ 1) หลักการ 2) เปาหมาย 3) แนวการจัดกิจกรรม                  
4) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5) คําอธิบายรายวิชา 6) จุดประสงคการเรียนรู 7) โครงสราง
การจัดกิจกรรม 8) สื่อ 9) การวัดและประเมินผล 10) หนวยการเรียนรู จํานวน 6 หนวย ไดแก 
หนวยการเรียนรูที่ 1 มาเรียนนาฏศิลปไทย-พมากันเถอะ หนวยการเรียนรูที่ 2 เรียนรูนาฏศิลปสอง
ชาติ และนาฏศิลปสรางสรรค หนวยการเรียนรูที่ 3 เกริ่นนํารําไทย หนวยการเรียนรูที่ 4 โยงใย
นาฏศิลปพมา หนวยการเรียนรูที่ 5 ลีลาสรางสรรคสัมพันธสองชาติ และหนวยการเรียนรูที่ 6 

ผลงานสรางสรรค แตละหนวยจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ 6 ขั้นตอน 
ไดแก 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นศึกษา/วิเคราะห 3) ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง 4) ขั้นสรุป/เสนอ
ผลการเรียนรู 5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใช 6) ขั้นการประเมินผล เพื่อพัฒนาผูเรียนให
สามารถสรางสรรคทารํา รูปแบบแถว และการแตงกาย โดยใชเพลงท่ีสรางสรรคขึ้นมาใหม ภายใต
นาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมา ทั้งนี้เปนเพราะวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดรับการพัฒนาตาม
กระบวนการ ดังนี้ 1) นําผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน คือ การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การวิเคราะหหลักสูตรโรงเรียนวัดนวมกานนท : กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน การสอบถามความตองการของนักเรียน และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 2) วิเคราะหเนื้อหาสาระของกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่ตองการพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีชาวพมาเขามาทํางาน
และอาศัยอยูรวมกับคนในชุมชนจํานวนมากจนเกิดการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม การดําเนิน
ชีวิตประจําวันสูคนในชุมชน 3) แนวการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู สอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู ซึ่งเนนใหผูเรยีนฝกการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรค โดยเชิญผูรูในทองถิ่นมา
ใหความรูเก่ียวกับนาฏศิลปพมา รวมฝกสอน ใหคําแนะนํา จนนักเรียนเกิดองคความรูที่ชัดเจนจน
สามารถปฏิบัติไดจริง มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรูตามจุดประสงค และเนื้อหาสาระ โดยอาศัย
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จะเห็นไดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธ เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสอดคลองกับสภาพชุมชน และความตองการของ
นักเรียน ทําใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (2551: 20-21) ท่ีกลาวถึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรม
ที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มจากกิจกรรมท่ีไดจัดให
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอื่นอยาง
มีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือกดวยตนเอง ตามความสามารถและความสนใจอยางแทจริง การพัฒนา
ที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดานทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ                
และสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหน่ึงท่ีจะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม กาญจนา คุณารักษ (2540: 342) และ
กาญจนา ศรีกาฬสินธุ (2538: 491) กลาวสอดคลองกันวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงสงเสริม
ประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางย่ิงข้ึน เพื่อใหการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีความสมบูรณ 
นอกจากนี้สุนันท ศิริวรรณ (2544: 23) และกรรณิกา ภูระหงษ (2547: 24) ไดกลาวถึงกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีสอดคลองกันวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อสํารวจความสนใจและความ
ถนัดของแตละบุคคล ใชเวลาวางใหเกดิประโยชน สนองความตองการทางจิตวิทยาใหเปนที่ยอมรับ
ของกลุมชวยใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาและได
เรียนรูไดกวางขวางข้ึน และเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
โดยมุงเนนและพัฒนาคณุภาพของนักเรียน  

สําหรับหนวยการเรยีนรูทั้ง 6 หนวย ประกอบดวย ชื่อกิจกรรม สาระสําคัญ จุดประสงคการ
เรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค สาระการเรียนรู กระบวนการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ  6 ขั้นตอน คือ                
1) ข้ันนําเขาสูบทเรียน 2) ข้ันศึกษา/วิเคราะห 3) ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง 4) ขั้นสรุป/เสนอผลการ
เรียนรู 5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใช 6) ขั้นการประเมินผล สื่อการเรียนรู ภาระงาน/ชิ้นงาน 
การวัดและประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับศุภชัย ไพศาลวัน (2548: 142) สุภัทรา จําปาเงิน (2548: 139) 
อันธิกา วงษจําปา (2549: 143) และสาลิกา สําเภาทอง (2553: 168) ท่ีไดพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
โดยใชแผนการจัดกิจกรรมที่ประกอบดวย ชื่อกิจกรรม สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา 
แนวการจัดกิจกรรม สื่อการจัดกิจกรรม ระยะเวลา การวัดและประเมินผล  

3. ผลการทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4-6 

โรงเรียนวัดนวมกานนท สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1           

ปการศึกษา 2557 นักเรียนไดเรียนรูเรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ เกี่ยวกับ                
1) ความสัมพันธระหวางไทยกับพมา 2) ความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา และนาฏศิลป
สรางสรรค  3) นาฏยศัพทเบื้องตนของนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมา  4) การปฏิบัตินาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ และ5) คุณคาและความสําคัญของนาฏศิลปไทย และนาฏศิลปพมา 

โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบประสบการณและ เนนที่การปฏิบัติ 
ประกอบดวย  6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นศึกษา/วิเคราะห 3) ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/
ทดลอง 4) ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู 5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใช 6) ขั้นการประเมินผล 
โดยผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ อยูในระดับ
ดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความนาสนใจ เปนเรื่องท่ีแปลกใหม สอดคลองกับ
บริบทของโรงเรยีนและทองถิ่น เนื้อหาสาระท่ีนาํมาจัดกิจกรรมการเรียนรูเกิดจากความตองการของ
นักเรียนและเปนเรื่องจําเปนสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเริ่มจากงายไปหายาก มีครูและ
ผูรูในทองถ่ินคอยใหความชวยเหลือ  แนะนําในการฝกปฏิบัติจนทําใหนักเรียนเกิดความ
กระตือรือรน ขั้นตอนการสอนสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรยีนรู ทําใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมดวย
ความสนุกสนาน ตั้งใจปฏิบัตกิิจกรรม มีความรับผิดชอบ เอาใจใส เพียรพยายาม และมีความสามัคคี
ในการทํางานรวมกันเปนทีม การชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนมีสวนรวมในการสรางสรรคการ
ออกแบบทารํา การสรางสรรคการออกแบบเครือ่งแตงกาย และการสรางสรรคการออกแบบรูปแบบ
แถว และสามารถนําประสบการณเดิม รวมกับประสบการณใหม สรางองคความรูใหมๆขึ้นมา จน
เกิดเปนนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (2545: 1) ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรคเปนหนาท่ีโดยท่ัวไปของการศึกษา 
การสงเสริมจัดการศึกษาเชิงสรางสรรคและเชิงวัฒนธรรมใหไดผลนั้นตองใชยุทธศาสตรที่เปน
ระบบนั่นคือยุทธศาสตรที่สรางความสมดุลระหวางหลักสูตรของโรงเรียน วิธีการสอน วิธีการท่ี
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โรงเรียนติดตอกับผูอื่นและแหลงความรูอื่นๆ รวมทั้งการอบรมและพัฒนาครูและบุคคลอื่นๆคํา
จํากัดความของการสรางสรรคแสดงใหเห็นองคประกอบของกระบวนการแหงการสรางสรรคที่เรา
ตองการจะกระตุนใหเกิดเพ่ือวัตถุประสงคทางการศึกษา จุดเริ่มตนการรับรูถึงคุณลักษณะ 4 
ประการของกระบวนการแหงการสรางสรรค ประการแรก มักจะเกี่ยวของกับการคิดหรือการปฏิบัติ
ตนอยางมีจินตนาการเสมอ ประการท่ี 2 กิจกรรมท่ีสรางจินตนาการนี้จะตองเต็มไปดวยจุดมุงหมาย  
นั่นคือจะตองมีการตั้งเปาหมายเพื่อใหเกิดความสําเร็จ ประการที่ 3 กระบวนการนี้จะตองกอใหเกิด
สิ่งที่มีลักษณะริเริ่มไมเหมือนใคร ประการท่ี 4 ผลที่ไดจะตองมีคุณคาเก่ียวเนื่องกับจุดมุงหมายท่ีตั้ง
ไว  จึงกําหนดนิยามการสรางสรรควา “กิจกรรมแหงจินตนาการท่ีกอใหเกิดผลที่เปนทั้งการริเริ่มขึ้น
เปนครั้งแรกและมีคุณคา” สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545 ที่กลาวถึงการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทั้งรางกาย จิตใ จ 
สติปญญา และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขนั้น ควรมีการสืบสานทางวัฒนธรรม               
การสรางสรรคจรรโลง รวมท้ังสงเสริม ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ฝกใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยถือวา
ผูเรียนสําคัญที่สุด และควรจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของ
ผูเรียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวนั้น ควรจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ใหนักเรียนมีสวนรวมใหมากที่สุด  
 4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา ดานผลการเรียนรู นักเรียนมีผลการ
เรียนรู เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ หลังการจัดกิจกรรมสูงกวาเกณฑรอยละ 80 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่พัฒนาขึ้นจากความตองการของนักเรียน 
เนื้อหาในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนเรื่องแปลกใหมและทันสมัย มีการจัดการเรียนรูในรูปแบบของ
การจัดกิจกรรมแบบประสบการณและเนนท่ีการปฏิบัติ ซึ่งเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนใน
วิชานาฏศิลปที่เนนทักษะการปฏิบัติ ครูมีบทบาทสําคัญในการเปนผูใหคําแนะนํา ชี้แนะ และคอย
ชวยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรม ผูรูในทองถ่ินถายทอดความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปพมา มีวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ไดแก การเรียนรูจากการดูชมวีดิทัศน การระดมสมอง การลงมือ
ปฏิบัติจริง การใชความคิดสรางสรรคในการเช่ือมความสัมพันธอันดีตอประเทศเพื่อนบานใน
รูปแบบของนาฏศิลป เปนตน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
และแกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 1-8)             
มีจุดมุงหมายในการสรางเด็กไทยใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ซึ่งมุงเนนพัฒนาท้ังดาน
สติปญญา (Intelligence Quotuent : IQ) ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotuent : EQ) และ
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ดานคุณธรรม จริยธรรม (Moral Quotuent : MQ) เพื่อใหเด็กไทยอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกไดอยางมีคุณภาพและรูเทาทัน อีกทั้งประเทศไทยตองพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งมีความสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน เพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกได  ดังนั้น การศึกษาเรื่องราวของ
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และภูมิศาสตร ประวัติศาสตรของประเทศสมาชิกในอาเซียน สอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 16-21)             
ไดประกาศใหจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษาไวรองรับการกาวสูการเปนประชาคม
อาเซียนของไทยอยางเต็มตัว ในป  2558  ซึ่งจะทําใหผูเรียนเห็นความสําคัญและเขาใจความเปน  

“อาเซียน” เพื่อสรางและพัฒนาอาเซียนใหมีศักยภาพและกาวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ดังนั้น จําเปนที่จะตองมีการเตรียมความพรอมในหลายๆ ดาน เพื่อใหสามารถรองรับการแขงขันใน
ดานตางๆ  ที่จะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 93) ในมาตรา 4 ซึ่งไดกลาวถึงความหมายของ
การศึกษาไววา เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง
วิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุน
ใหบุคคลได เรียนรูตลอดชีวิต  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  1 1                          

(พ.ศ. 2555 - 2559) (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปน          
ในการปรับเปล่ียนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรม และมีความรอบรู
อยางเทาทันใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางม่ันคง แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็ก
และเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมท้ังมีสมรรถนะ ทักษะและความรู
พื้นฐานท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  

สุภัทรา จําปาเงิน (2548: บทคัดยอ) อันธิกา วงษจําปา (2549: บทคัดยอ) และสาลิกา 
สําเภาทอง (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใชขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน และความตองการเก่ียวกับ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นตอนท่ี 
3 การทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูหลังการใชกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนใชกิจกรรม 
ฮารเจอรตี้ (Hargerty, 1970: 2401A, อางถึงใน สาลิกา สําเภาทอง, 2553: 99) ไดทําการวิจัยเรื่อง 

การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน รัฐมิชิแกน เพื่อศึกษา
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ระเบียบวิธีการจัดกิจกรรมนักเรียน และองคประกอบตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการการจัดกิจกรรม
นักเรียน ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน รัฐมิชิแกน ไดรับการ
ยอมรับใหเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมโรงเรียน และถือวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการศึกษา 
แตลักษณะการดําเนินงานยังมีขอบกพรองอยู เชน ผูบริหารเปนผูตัดสินใจ และวางนโยบายควบคุม
ในการบริหารดานกิจกรรมนักเรียน แตแนวโนมในการจัดกิจกรรมนักเรียนจะประสบความสําเร็จ
ถึงข้ันรวมวิชาการจัดกิจกรรมนักเรียนเขาไวในหลักสูตรและเปดช้ันเรียนพิเศษ  ชารล (Charles, 

1978: 3499A-3450A, อางถึงใน สาลิกา สําเภาทอง, 2553: 99) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษากิจกรรม
เสริมหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรัฐโอคลาโฮมา กลุมตัวอยาง จํานวน 478 คน เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมเสริมหลั กสูตรของนักเรียน 
ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนสวนใหญจัดโปรแกรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักเรียนไดมีสวนรวม 
นักเรียนจํานวนมากไดเขารวมกิจกรรมประเภทกีฬา การรวมอภิปราย โตวาทีและเปนสมาชิกชุมนุม
วิชาการตางๆ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ มีนักเรียน
จํานวนหนึ่งไมเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร แตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง กิจกรรมสวนใหญ
ขาดงบประมาณ เวลา และการวัดผลประเมินผล รวมท้ังผูบริหารเปนผูตัดสินใจ และวางนโยบาย
ฝายเดียว 

 ผลการประเมินความสามารถดานการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
ของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัตนิาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ อยู
ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ ซึ่งตองอาศัยประสบการณทั้งจากตนเองและครู การฝกฝน
ซ้ําๆ จนเกิดเปนความชํานาญ ไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง ไดแสดงออกในการสรางสรรคทารํา 
รูปแบบแถว และการแตงกาย ที่เปนเชนนี้เนื่องจากนักเรียนไดใชศักยภาพทางความสามารถ ความ
ถนัดและประสบการณในดานตางๆท่ีนักเรียนมีอยูใหไดมากท่ีสุด ซึ่งมีผลทําใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาขีดความสามารถใหสูงข้ึน สอดคลองกับซิมพซัน (Simpson, 1972) ที่อธิบายวาทักษะปฏิบัติ
นี้สามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝน ซึ่งหากไดรับการฝกฝนท่ีดีเเลว จะเกิดความถูกตอง ความ
คลองแคลว ความเชี่ยวชาญชํานาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทําสามารถ
สังเกตไดจากความรวดเร็ว ความแมนยํา ความแรงหรือความราบรื่นในการจัดการ สอดคลองกับ
แฮรโรว (Harrow, 1972: 96-99) จัดลําดับข้ันของการเรียนรูทางทักษะปฏิบัติไว 5 ขั้นโดยเริ่มจาก
ระดับที่ซับซอนนอยไปจนถึงระดับที่มีความซับซัอนมาก  ดังนั้นการกระทําจึงเริ่มจากการ
เคลื่อนไหวกลามเนื้อใหญไปถึงการเคลื่อนไหวกลามเนื้อยอย ลําดับขั้นดังกลาวไดแกการเลียนเเบบ 

การลงมือกระทําตามคําสั่ง การกระทําอยางถูกตองสมบูรณ การแสดงออกเเละการกระทําอยางเปน
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ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับเดวีส (Davies, 1971: 0-56) ไดนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติไววา ทักษะสวนใหญประกอบดวยทักษะยอยๆ จํานวนมาก การฝกให
ผูเรียนสามารถทําทักษะยอย ๆ เหลานั้นไดแลวเช่ือมโยงตอกันเปนทักษะใหญ จะชวยใหผูเรียน
ประสบผลสําเร็จไดดีและรวดเร็วขึ้น  

 เมื่อพิจารณาความสามารถในการสรางสรรคเปนรายดานพบวา การสรางสรรคทารําอยู
ในระดับสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนสามารถใชความคิดของตนเองไดอยางอิสระ มีการ
ระดมสมองสมาชิกในกลุม โดยมีความรูพื้นฐานจากการเรียนนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมา โดยมี
ครูและผูรูในทองถ่ินใหคําแนะนําจึงนํามาซ่ึงทารําท่ีสอดคลองกลมกลืนกันระหวางไทยและพมา            
มีการแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี สอดคลองกับจอยส เเละวีล (Joyce and weil, 1966: 239-

253) และทอรเเรนซ (Torrance, 1962) ซึ่งไดนําองคประกอบของความคิดสรางสรรค                      
3 องคประกอบ คือ คิดคลองแเคลว (fluency) คิดยืดหยุน (fexibility) คิดริเริ่ม (originality) มาใช
ประกอบกับกระบวนการคิดแเกปญหา และการใชประโยชนจากกลุมซ่ึงมีความหลากหลาย  โดย
เนนการใชเทคนิคระดมสมองเกือบทุกขั้นตอน นอกจากนี้สอดคลองกับพรพรรณ อนะมาน (2553 ) 
สุมนรตี นิ่มเนติพันธ (2553) และวิวัฒน เพชรศรี (2551) ไดกลาวในทํานองเดียวกันคือ รูปแบบการ
จัดการเรียนรูนาฏศิลปที่สงเสริมความคิดสรางสรรคทางนาฏศิลปสูงกวากลุมท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ 

 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เรื่อง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ อยูในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนนี้ฝกใหมีทักษะในการสรางสรรคมี สื่อการสอนทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาได
งาย สื่อการสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในโอกาสอื่นได  ทําใหมีความม่ันใจ สามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชได จัดกิจกรรมการเรียนรูไดเหมาะสมกับเวลา ฝกใหมีการรวมมือกันทํางาน สรางความ
สามัคคีในหมูคณะ ทําใหเกิดความสนุกสนานในการเรียน รวมท้ังเกิดทักษะในการคิด ซึ่งสอดคลอง
กับ สาลิกา สําเภาทอง (2553 : 173) พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โดยใชของเลนพื้นบานโดยภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยการปฏิบัติจริง ไดรับความรูและความเขาใจในการทําของเลน
พื้นบาน นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน ใหความรวมมือในการทํางานเปนกลุม นัก เรียนใหความ
สนใจและกระตือรือรนในการเรียน และอันธิกา วงษจําปา (2549 : 151) พบวา นักเรียนมีความรูสึก
ที่ดีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพราะนักเรียนชอบรูปแบบของกิจกรรม มีความสุข สนุกสนาน 
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เพลิดเพลิน และกระตือรือรนที่ไดเขารวมและปฏิบัติกิจกรรม ที่เปนเชนนี้เนื่องจากกิจกรรมนั้นได
ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงและปฏิบัติดวยตนเอง ไดมีสวนรวมในกิจกรรม ตลอดจนใหผูเรียนได
เรียนรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
 นอกจากนี้ผลการสอบถามความพึงพอใจ พบวานักเรียนไทยสวนใหญรูสึกดีที่ไดเรียน
ประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพมา รูสึกวาไทยและพมามีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งและเปน
เพื่อนบานท่ีดีตอกัน ไดรูจักนาฏศิลปพมามากข้ึน ไดความรูเรื่องราวเก่ียวกับพมา ดีใจท่ีเพื่อนบาน
อาเซียนของเรามารวมมือกัน ไดรูเรื่องราวของนาฏศิลปพมา ไดรูวานาฏศิลปพมามีความเปนมา
อยางไร และวัฒนธรรมของพมาเปนอยางไร นักเรียนสวนใหญรูสึกดีท่ีจะไดรูเรือ่งราวของนาฏศิลป
พมาวา เปนอยางไรมีอะไรท่ีคลายกับนาฏศิลปไทยหรือไม รูสึกสนุกสนานในการท่ีไดเรียน รูสึกวา
นาฏศิลปพมาเปนนาฏศิลปที่มีความสนุกสนานและรวดเร็ว และไดรับความรูเรื่องนาฏศิลปพมา
แบงออกเปน 3 ยุค คือ 1. ยุคกอนนับถือพระพุทธศาสนา เปนยคุของการนับถือผี 2. ยุคนับถือศาสนา
พุทธ 3. ยุคอิทธิพลละครไทย นักเรียนสวนใหญไดกลาวไววา เราสามารถใชความคิดของตนเอง 
และประยุกตชุดนาฏศิลปพมาขึ้นมา ไดรูจักเครื่องแตงกายของนาฏศิลปพมา การไดออกแบบเครื่อง
แตงกายของนาฏศิลปพมามีชุดท่ีมีความสวยงามมากไมแพกับนาฏศิลปไทย ไดออกแบบสิ่งแปลก
ใหมอยางท่ีไมเคยมากอน มีความสุขท่ีไดออกแบบชุดพมา เกิดความคิดวาชุดพมาควรออกแบบ
อยางไรใหเขากับพมา รูสึกดีใจที่ไดออกแบบเครื่องแตงกายของนาฏศิลปพมา รูสึกอยากใสชุดพมา 
และไดออกแบบเส้ือผาแปลกๆ นักเรียนสวนใหญไดกลาวไววา ไดความรูจากการเรียนนาฏยศัพท
ของนาฏศิลปพมาท่ีไมเคยเรียนมากอน รูสึกสนุกมาก รูสึกดีใจมากๆ ชอบในการเรียนนาฏยศัพท
ของนาฏศิลปพมา ไดรูทารําหลายอยาง และรูสึกสนุกสนานรวดเร็ว ตื่นเตน  นักเรียนสวนใหญได
กลาวไววา เราสามารถใชความคิดของตนเอง และประยุกตทาทางของนาฏศิลปพมาใหเขากับ
นาฏศิลปไทย รูสึกตื่นเตนที่ไดใชความคิดเปนของตนเอง รูสึกวาเราคิดไป เราก็ไดความรูเพิ่มเติม
ขึ้นมามากมายในสมองของเรา และสนุกในการคิด ไดคิดประดิษฐทารําใหมๆ ไดความรูเพิ่มเติม
จากการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆในกลุม ฝกความสามัคคี และการทํางานรวมกันเปนทีม รูสึก
รักเพื่อนมากขึ้น ไดฝกความคิด รูสึกวาเปนคนพมา ไดมีความคิดสรางสรรค รูสึกดีที่สุดท่ีได
ประดิษฐทารํา และรูสึกสนุกที่ไดคิดทารําแปลกๆ  

นักเรียนพมาทุกคนรูสึกดีที่ไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของนาฏศิลปไทย ในตอน
แรกพอจะมีความรูเกีย่วกับนาฏศิลปอยูบางเพราะเรยีนที่ไทยมาตัง้แตแรก จึงรูจักนาฏศิลปไทยดีกวา
นาฏศิลปพมา นักเรียนทุกคนรูสึกวานาฏศิลปไทยมีความหลากหลายทางดานการแสดง มีทั้งระบํา 
รํา ฟอน มีทั้งออนชอยสวยงาม และสนุกสนาน มีการแสดงท่ีบงบอกถึงวิถีชีวิตของคนในแตละภาค
นักเรียนทุกคนรูสึกตื่นเตนที่ไดออกแบบเครื่องแตงกายท่ีใชในการแสดง เพราะไมเคยไดออกแบบ
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ดวยตัวเองมากอน นาฏศิลปไทยเปนชุดการแสดงท่ีเห็นไดบอย แตก็ยังรูสึกดีที่ไดออกแบบ คิดวา
ตองออกแบบมาสวยแนนอน นักเรียนทุกคนรูสึกดีใจที่ไดเรียน เพราะเปนการทบทวนสิ่งท่ีไดเรียน
มาแลว รูสึกวาไดฝกสมาธิ และความอดทนอีกดวย นักเรียนทุกคนรูสึกตื่นเตนที่ไดมีโอกาสคิด
ประดิษฐทารําดวยตนเอง โดยเฉพาะนาฏศิลปไทยที่ตองมีความออนชอยสวยงาม แตก็พยายามอยาง
สุดความสามารถไดความรูเพิ่มเติมจากการแลกเปล่ียนความคิดกับเพื่อนๆในกลุม ไดฝกใหเกิด
ความคิดสรางสรรค  
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะในการนํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนไปใช เพื่อใหสามารถนํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการเก่ียวกับการนํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนไปใช 
ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยดานความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ 
พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไดเปนอยางดีหลังจากเขารวมกิจกรรม ดังนั้น
เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรู
แบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ เนื่องจากเปนวิธีที่เหมาะสมกับการเรียนปฏิบัติมากท่ีสุด
และเกิดผลกับนักเรียนมากท่ีสุด 

 2. จากผลการวิจัยดานความสามารถในการสรางสรรคการแตงกาย พบวานักเรียนบางคน
ขาดทักษะดานการวาดรูปตามความคิดของตนเอง ดังนั้นครูอาจใหนักเรียนนําอุปกรณ เชน ผา 
กระดาษสี มาตัดหรือสรางเปนแบบจําลองตามความคิดของตนแทน 
 3. จากผลการวิจัยดานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม พบวา นักเรียนมีความสุข 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม โดยเฉพาะการเรียนรูจากผูรูใน
ทองถ่ิน ดังนั้นโรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม โดยอาศัยผูรูในทองถ่ิน            
เพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจท่ีจะเรียนรูมากขึ้น 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจในการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตอไป มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เกี่ยวกับนาฏศิลปสรางสรรค โดยขยาย
กลุมตัวอยางในการวิจัย โดยจัดในระดับช้ันอื่นๆ เพื่อเปนการปลูกฝงนาฏศิลปและการคิด
สรางสรรค ใหกับนักเรียนทุกชั้น 

 2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเก่ียวกับนาฏศิลปสรางสรรค สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยนํานาฏศิลปประเทศตางๆในกลุมอาเซียน โดยขึ้นอยูกับบริบทของ
สถานศึกษาที่มีนักเรียนเชื้อชาติอื่น ที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน เชน นาฏศิลปกัมพูชา 
นาฏศิลปลาว นาฏศิลปเวียดนาม เปนตน 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
……………………………… 

 
รายช่ือผูเชี่ยวชาญ ตําแหนง ผูเช่ียวชาญดาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา  ทองนลิ คณบดีคณะครศุาสตร
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรุ ี

กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรณัฐ  กิจ
รุงเรือง 

อาจารยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร   

การจัดการเรยีนรูแบบ
ประสบการณและเนนที่

การปฏิบัต ิ
อาจารย ดร.สุดา  เชิดเกียรตกิลุ       อาจารยมหาวิทยาลัยราชภฏั

สวนดุสติ 
นาฏศิลป 

 
อาจารย ดร.พลวัต  วุฒิประจักษ   อาจารยมหาวิทยาลัยราชภฏั

กาญจนบุร ี
สังคมและวัฒนธรรม 

ดร.โชตมิา  หนพูริก สํานกัทดสอบทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

วัดและประเมินผล 
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ภาคผนวก   ข 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาขอมูลข้ันพื้นฐาน 

 
1.  แบบวิเคราะหเอกสาร 
2. แบบสัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการสัมภาษณความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา 
สัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สําหรับผูอํานวยการสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูวิชาการ ครูนาฏศิลป และผูปกครอง  

3. แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. แบบสอบถามความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   

5. แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรยีน เรือ่งนาฏศลิปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา   
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แบบวิเคราะหเอกสาร 
******************************* 

คําช้ีแจง แบบวิเคราะหเอกสาร มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการเก็บรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการ
จัดการศึกษาและแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่อง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีหัวขอ ดังนี้ 
1. ประเภทของเอกสาร  1) บทความ   2) รายงานการวิจัย  3) ตํารา 
     4) คูมือ/แนวทาง      5) เอกสารของหนวยงาน 
     6) อื่นๆ ระบุ................................................................................. 
2. ชื่อเอกสาร........................................................................................................................................ 
3. ชื่อผูแตง และปทีพ่ิมพ..................................................................................................................... 
4. สถานท่ีพมิพ.................................................................................................................................... 
5. วันที่ศึกษา........................................................................................................................................ 
6. ประเด็นที่ศกึษา............................................................................................................................... 
7. สรุปประเด็นสําคัญ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ 
(แบบมีโครงสราง) 

 
     

 
 

เรื่องการพัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ  
สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

 
คําช้ีแจง  แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนการสัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยจึงขอความ
อนุเคราะห โปรดใหคําสัมภาษณตามความเปนจริง โดยแบบสัมภาษณ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและองคประกอบท่ีจําเปนของการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
  ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
 
 
 
 
 
 

สําหรับผูอํานวยการสถานศกึษา 
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แบบสัมภาษณ 
ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมลูทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
 
1. ชื่อ – สกุล ..........................................................................................เพศ.................อายุ............... 
2. ระดับการศึกษา................................................................................................................................ 
3. ตําแหนง......................................................................ประสบการณในการทํางาน.......................ป 
ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็เกีย่วกบัความสําคัญ องคประกอบท่ีจําเปนเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และเนือ้หากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
 1. ทานคิดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ เพื่อให
นักเรียนไดเรียนรูเรื่องราว ขั้นตอนและการฝกปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ มี
ความสําคัญและความจําเปนมากนอยเพียงไร และอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ควรมี
จุดประสงคใหนักเรียนเรียนรูและทําอะไรไดบาง จึงเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ทาน
คิดวาควรมีเนื้อหาและกิจกรรมอะไรบาง และควรใชสื่อการจัดกิจกรรมอะไรบาง เพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูและเขาใจ สามารถเช่ือมโยงสูชีวิตจริงได 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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 4. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ทานคิดวา
ควรมีวิธีดําเนินกิจกรรม และควรมีการวัดและประเมินผลกิจกรรมอยางไร จึงเหมาะสมกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพนัธ 
 ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ อยางไรบาง 

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

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

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสัมภาษณ 
(แบบมีโครงสราง) 

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาประเด็นสัมภาษณ และใหคะแนนความสอดคลองของประเด็น
สัมภาษณ เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองคะเนนของแบบประเมินในแต
ละขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ขอ ประเดน็ 
ระดับความ
สอดคลอง 

ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1  
1. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับสถานภาพและ

ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
    

2. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็ที่
มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับความสําคัญและความจําเปนในการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 

    

3. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็ที่
มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับจุดประสงคในการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรยีน 

    

4. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็ที่
มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับเนื้อหาสาระในการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรยีน 

    

5. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็ที่
มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธเกีย่วกับวธิีดําเนินกิจกรรม 
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ขอ ประเดน็ 
ระดับความ
สอดคลอง 

ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1  
6. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็ที่

มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับสือ่การจัดกิจกรรม 

    

7. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็ที่
มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับการประเมนิผลกิจกรรมพฒันาผูเรยีน 

    

8. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับขอเสนอแนะ
ในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา 

    

 

 

 

(ลงช่ือ).............................................................ผูประเมิน 

(.......................................................) 
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แบบสัมภาษณ 
(แบบไมมีโครงสราง) 

 

เร่ือง   การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ  
สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
คําช้ีแจง  แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับเปนขอมูลพื้นฐานการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยจึงขอใหความอนุเคราะหใหขอมูลตามความเปนจริง  แบงออกเปน 3 
ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  สภาพและขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
  ตอนท่ี 2  ความคิดเหน็เกีย่วกบัความสําคัญและองคประกอบที่จําเปนเกีย่วกับการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สําหรับครูวิชาการ 
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แบบสัมภาษณ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

1. ชื่อ................................................................................เพศ.....................อายุ...........ป 
2. ระดับการศึกษาสูงสุด.................................................................................................. 
3. ตําแหนง............................................................ประสบการณการทํางาน.................ป 
4. ประสบการณในการศึกษา การอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวกบัการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
               ไมมี 
                                   มี  เรื่อง........................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและองคประกอบท่ีจําเปนเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
 1. ทานคิดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่จัดกิจกรรมสําหรับถายทอดความสัมพันธระหวาง
ไทย-พมา มีความสําคัญและความจําเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2. ทานคิดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ควรมี
จุดประสงคการเรียนรูอะไรบาง มีเนื้อหากิจกรรมอะไรบาง มีวิธีดําเนินกิจกรรมอยางไร ควรมีสื่อ/
อุปกรณอะไรบาง และควรวัดและประเมินผลกิจกรรมอยางไร จึงเหมาะสมกับผูเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 



176 
 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



177 
 

แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสัมภาษณ 

(แบบไมมีโครงสราง) 
คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาประเด็นสัมภาษณ และใหคะแนนความสอดคลองของประเด็น
สัมภาษณ เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองคะเนนของแบบประเมินในแต
ละขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ขอ ประเดน็ 
ระดับความ
สอดคลอง 

ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1  
1 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับสถานภาพและ

ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
    

2 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็ที่
มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับความสําคัญและความจําเปนในการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 

    

3 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็ที่
มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับจุดประสงคการเรยีนรู เนื้อหากิจกรรม 
วิธีดําเนินกิจกรรม สือ่/อุปกรณ และการวัดและประเมนิผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

    

4 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับขอเสนอแนะ
ในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา 

    

 

(ลงช่ือ)............................................................ผูประเมิน 

(.......................................................) 
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แบบสัมภาษณ 
(แบบไมมีโครงสราง) 

เร่ือง   การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ  
สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
คําช้ีแจง  แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับเปนขอมูลพื้นฐานการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยจึงขอใหความอนุเคราะหใหขอมูลตามความเปนจริง  แบงออกเปน 3 
ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  สภาพและขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
  ตอนท่ี 2  ความคิดเหน็เกีย่วกบัความสําคัญและองคประกอบที่จําเปนเกีย่วกับการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สําหรับครูนาฏศลิป 
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แบบสัมภาษณ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

1. ชื่อ................................................................................เพศ.....................อายุ...........ป 
2. ระดับการศึกษาสูงสุด.................................................................................................. 
3. ตําแหนง.......................................................ประสบการณการทํางาน......................ป 
4. ประสบการณในการศึกษา การอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวกบัการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
               ไมมี 
                                   มี  เรื่อง........................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและองคประกอบท่ีจําเปนเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
 1. ทานคิดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่จัดกิจกรรมสําหรับถายทอดความสัมพันธระหวาง
ไทย-พมา มีความสําคัญและความจําเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2. ทานคิดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมา สัมพันธ ควรมี
จุดประสงคการเรียนรูอะไรบาง มีเนื้อหากิจกรรมอะไรบาง มีวิธีดําเนินกิจกรรมอยางไร ควรมีสื่อ/
อุปกรณอะไรบาง และควรวัดและประเมินผลกิจกรรมอยางไร จึงเหมาะสมกับผูเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสัมภาษณ 

(แบบไมมีโครงสราง) 
คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาประเด็นสัมภาษณ และใหคะแนนความสอดคลองของประเด็น
สัมภาษณ เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองคะเนนของแบบประเมินในแต
ละขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ขอ ประเดน็ 
ระดับความ
สอดคลอง 

ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1  
1 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับสถานภาพและ

ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
    

2 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็ที่
มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับความสําคัญและความจําเปนในการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 

    

3 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็ที่
มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับจุดประสงคการเรยีนรู เนื้อหากิจกรรม 
วิธีดําเนินกิจกรรม สือ่/อุปกรณ และการวัดและประเมนิผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

    

4 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับขอเสนอแนะ
ในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา 

    

 

(ลงช่ือ)............................................................ผูประเมิน 

(.......................................................) 
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แบบสัมภาษณ 
(แบบไมมีโครงสราง) 

 

เร่ือง   การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ  
สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
คําช้ีแจง  แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับเปนขอมูลพื้นฐานการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยจึงขอใหความอนุเคราะหใหขอมูลตามความเปนจริง  แบงออกเปน 3 
ตอน จํานวน ขอ ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  สภาพและขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
  ตอนท่ี 2  ความคิดเหน็เกีย่วกบัความสําคัญและองคประกอบที่จําเปนเกีย่วกับการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สําหรับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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แบบสัมภาษณ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

1. ชื่อ................................................................................เพศ.....................อายุ...........ป 
2. ระดับการศึกษาสูงสุด.................................................................................................. 
3. อาชีพ.............................................................. 
4. เชื้อชาติ.................................  สัญชาติ................................................. 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและองคประกอบท่ีจําเปนเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
 1. ทานคิดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่จัดกิจกรรมสําหรับถายทอดความสัมพันธระหวาง
ไทย-พมา มีความสําคัญและความจําเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2. ทานคิดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมา สัมพันธ ควรมี
จุดประสงคการเรียนรูอะไรบาง มีเนื้อหากิจกรรมอะไรบาง มีวิธีดําเนินกิจกรรมอยางไร ควรมีสื่อ/
อุปกรณอะไรบาง และควรวัดและประเมินผลกิจกรรมอยางไร จึงเหมาะสมกับผูเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสัมภาษณ 

(แบบไมมีโครงสราง) 
คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาประเด็นสัมภาษณ และใหคะแนนความสอดคลองของประเด็น
สัมภาษณ เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองคะเนนของแบบประเมินในแต
ละขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ขอ ประเดน็ 
ระดับความ
สอดคลอง 

ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1  
1 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับสถานภาพและ

ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
    

2 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็ที่
มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับความสําคัญและความจําเปนในการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 

    

3 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็ที่
มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับจุดประสงคการเรยีนรู เนื้อหากิจกรรม 
วิธีดําเนินกิจกรรม สือ่/อุปกรณ และการวัดและประเมนิผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

    

4 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับขอเสนอแนะ
ในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา 

    

 

(ลงช่ือ)............................................................ผูประเมิน 

(.......................................................) 
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แบบสัมภาษณ 
(แบบไมมีโครงสราง) 

 

เร่ือง   การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ  
สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
คําช้ีแจง  แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับเปนขอมูลพื้นฐานการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยจึงขอใหความอนุเคราะหใหขอมูลตามความเปนจริง แบงออกเปน 3 
ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  สภาพและขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
  ตอนท่ี 2  ความคิดเหน็เกีย่วกบัความสําคัญและองคประกอบที่จําเปนเกีย่วกับการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สําหรับผูปกครอง 
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แบบสัมภาษณ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

1. ชื่อ................................................................................เพศ.....................อายุ...........ป 
2. ระดับการศึกษาสูงสุด.................................................................................................. 
3. อาชีพ.............................................................. 
4. เชื้อชาติ.................................  สัญชาติ................................................. 
ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็เกีย่วกบัความสําคัญและองคประกอบที่จําเปนเกีย่วกับการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

 1. ทานคิดวาการจัดกิจกรรมสําหรับถายทอดความสัมพันธระหวางไทย-พมา มีความสําคัญ
และความจําเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2. ทานคิดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมา สัมพันธ ควรมี
จุดประสงคการเรียนรูอะไรบาง มีเนื้อหากิจกรรมอะไรบาง มีวิธีดําเนินกิจกรรมอยางไร ควรมีสื่อ/
อุปกรณอะไรบาง และควรวัดและประเมินผลกิจกรรมอยางไร จึงเหมาะสมกับผูเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสัมภาษณ 

(แบบไมมีโครงสราง) 
คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาประเด็นสัมภาษณ และใหคะแนนความสอดคลองของประเด็น
สัมภาษณ เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองคะเนนของแบบประเมินในแต
ละขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ขอ ประเดน็ 
ระดับความ
สอดคลอง 

ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1  
1 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับสถานภาพและ

ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
    

2 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็ที่
มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับความสําคัญและความจําเปนในการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 

    

3 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับความคิดเหน็ที่
มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับจุดประสงคการเรยีนรู เนื้อหากิจกรรม 
วิธีดําเนินกิจกรรม สือ่/อุปกรณ และการวัดและประเมนิผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

    

4 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับขอเสนอแนะ
ในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา 

    

 

(ลงช่ือ)............................................................ผูประเมิน 

(.......................................................) 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 
 

เร่ือง   การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนีเ้ปนแบบสอบถามเกีย่วกับความตองการเก่ียวกับการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สาํหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา โดยใหนักเรยีนตอบ 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลป

สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับนักเรียน 
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แบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ            1) ชาย                   2) หญิง 
2. กําลังศึกษาชัน้ 
  1) ป.4   2) ป.5    3) ป.6 
3. เชื้อชาติ.................................  สัญชาติ................................................. 
4. นักเรยีนรูจักนาฏศิลปประเทศไหนบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
            1) นาฏศิลปไทย              2) นาฏศิลปพมา   
   3) อื่นๆ (โปรดระบุ).......... 
5. นักเรยีนเคยแสดงนาฏศลิปประเทศอืน่หรอืไม 
            1) เคย                   2) ไมเคย 
ตอนท่ี 2 ความตองการเก่ียวกับเนื้อหากิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. หากโรงเรียนจัดทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
นักเรียนตองการเรียนรูเกี่ยวกับอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. ความรูเบือ้งตนเกีย่วกับนาฏศิลปและนาฏศิลปสรางสรรค 
2. ประวัตินาฏศลิปไทย และพมา 
3.  ประเภทของนาฏศิลปไทย 
4.  ดนตรีและเพลงประกอบนาฏศิลปไทย และพมา 
5.  การแตงกายนาฏศิลปไทย และพมา 
6.  นาฏศิลปพมาในยุคตางๆ    
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….   

2. นักเรียนตองการใหจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา 
สัมพันธ ใหมีวิธีดําเนนิกิจกรรมอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. การศึกษานอกสถานที่ในชุมชน  
2. การสัมภาษณผูรูเกีย่วกับนาฏศิลปไทย-พมา 

สําหรับนักเรียน 
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3. การศึกษาจากใบความรูที่ครเูตรยีมให 
4. การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเพ่ือน 
5. การรายงานเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประเทศ

พมา 
6. การจัดกิจกรรมกลุมและการศึกษาคนควาและการปฏิบัติ 
7. การจัดการเรยีนรูโดยครูผูสอน 
8. การถายทอดความรูจากผูรูในทองถิน่ เกี่ยวกับนาฏศิลปไทย-พมา 
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยครรูวมกับผูรูทองถิน่ 
10.  อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….   

3.    นักเรียนตองการใหเอกสารและใบงานท่ีครูจัด มีรูปแบบเปนอยางไร    (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

1.     มากดวยเนือ้หาสาระ 
2.     นําเสนอเนื้อหาพอเขาใจ ตัวหนังสอือานงาย 
3.     มีรูปภาพประกอบและมีสีสันสวยงาม 
4.     มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
5.     มีการอธิบายข้ันตอนอยางละเอยีดทุกขัน้ 
6.     มีแบบประเมินการพฒันาหลังเรยีน 
7.     อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….   

4. นักเรียนตองการใหมีการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธ อยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

1. การทดสอบ 
2. การตรวจชิ้นงาน (ชิ้นงานการปฏิบตัิงานของนักเรียน) 
3. การสอบถาม  
4. การสัมภาษณ 
5. การสังเกตพฤตกิรรมการฝกการปฏิบัตกิิจกรรมตางๆ 
6. การใชแฟมงาน 
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7. การปฏิบัต ิ
8. อื่น (โปรดระบุ)....................................................... 

5. นักเรียนตองการใหใครเปนผูประเมนิ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1. ประเมนิตนเอง 
2. ครูผูสอนหรือผูรูในทองถิน่ 
3. เพื่อนประเมินเพือ่น 
4. ผูปกครอง 
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
  

ตอนท่ี  3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาขอคําถามความพึงพอใจ และใหคะแนนความสอดคลองของ
ประเด็นสอบถามเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมา 
สัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองคะเนนของแบบ
ประเมินในแตละขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ขอ ประเดน็ 
ระดับความ
สอดคลอง 

ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1  
1 ความสอดคลองของประเด็นสอบถามเก่ียวกับสถานภาพและ

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
    

2 ความสอดคลองของประเด็นสอบถามเก่ียวกับความตองการ
ของนักเรียนที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่งนาฏศลิป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ เกี่ยวกับเนือ้หากิจกรรม 

    

3 ความสอดคลองของประเด็นสอบถามเก่ียวกับความตองการ
ของนักเรียนที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่งนาฏศลิป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

    

4 ความสอดคลองของประเด็นสอบถามเก่ียวกับความตองการ
ของนักเรียนที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่งนาฏศลิป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ เกี่ยวกับส่ือการเรียนรู 

    

5 ความสอดคลองของประเด็นสอบถามเก่ียวกับความตองการ
ของนักเรียนที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่งนาฏศลิป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

    

 

(ลงช่ือ)..........................................................ผูประเมิน 

(.......................................................) 
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ตารางท่ี 19 รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
 

รายช่ือผูใหสัมภาษณ ตําแหนง 
นายสนอง   สุภาสัย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนวมกานนท 
นายวันชยั หลงเปล่ียว คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
นายสมหมาย หยวกแฟง คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
นางสาววันเพ็ญ คุณพิรยิะทว ี ครูวิชาการ 
นางกฤศกาญ จํารัสศร ี ครูนาฏศลิป 
นางกัญญาภัค กินนร ผูปกครอง 
นางสาวนภาลัย พลายภริมย ผูปกครอง 
นางวารณุ ี อินทโชต ิ ผูปกครอง 
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ภาคผนวก   ค 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ  
สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษา 
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คํานํา 
 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนวมกานนท    
(ส.ธนกิจราษฎรบํารุง) พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กําหนดใหจัดทําข้ึนใหผูเรียนทุกคน ทุกระดับช้ัน เพื่อสงเสริมพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนตามความถนัด ความสนใจ ใหเต็มศักยภาพ โดยมุงเนนการพัฒนาองครวมของความเปน
มนุษยทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม สรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคมและสามารถ
บริหารจัดการตนเอง 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามศักยภาพ เพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม การเขารวม 
และปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความ
ถนัด ความสนใจอยางแทจริงจะเสริมสรางและพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน 
สรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 
 ดวยเหตุผลดังกลาว กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จึงเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรยีนไดนําองคความรู 
ทักษะจากการเรียนรู และประสบการณของผูเรียนมาพัฒนาตนเองเพื่อใหเปนคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย และมีจิตสํานึกสาธารณะท่ีดีงาม เปนคนมีปญญาในการใชทักษะชีวิต การคิด การ
สื่อสาร การแกปญหา และการใชเทคโนโลยี และเปนคนมีความสุขในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 
โดยอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรค 

จากความสําคัญและความจําเปนดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนในรายวิชานาฏศิลปไทย 
โรงเรียนวัดนวมกานนท  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงสนใจในการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมา สัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษานี้ขึ้น โดยเนนใหความสําคัญในการพัฒนานาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมา สัมพันธ ที่
สอดคลองกับความตองการ  ความสนใจของนักเรียนและสอดคลองกับชุมชน แหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูนาฏศิลปและศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยและศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติพมา เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศในกลุมอาเซียน และเปนการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน สอดคลองกับทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน 
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(Cross-cultural understanding) ในศตวรรษที่ 21 และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนรวมถึงการ
พัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค ในเรื่องนาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมา สัมพันธ อีกดวย 
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กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
 

หลักการ 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรยีนมหีลักการสําคัญ ดังนี้ 
 1. มีเปาหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และครอบคลุมผูเรียนทุกคน 
 2. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางรอบดานเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ 
ความถนัด ความตองการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ 
 3. เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม
ในลักษณะตางๆ ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 4. เปนกิจกรรมที่ยึดหลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู พอแม ผูปกครอง ผูนําชุมชน 
ปราชญชาวบาน องคกร และหนวยงานอื่น มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
เปาหมาย 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนใชความรู ทักษะ และ
ประสบการณจากการเรียนรูไปพัฒนาตนเองใหเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี อันจะนําไปสูคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดแก รักชาติ 
ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปน
ไทย และมีจิตสาธารณะ 
แนวการจัดกิจกรรม 
 สถานศึกษาจัดใหผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 เขารวมกิจกรรม โดยมีแนวการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
 1. ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 
 2. ใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมผานประสบการณที่หลากหลาย ฝกการทํางานท่ีสอดคลอง
กับชีวิตจริง ตลอดจนสะทอนความรู ทักษะ และประสบการณของผูเรียน 
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 3. จัดกิจกรรมแบบรายบุคคล กิจกรรมกลุม โดยใหผูเรียนเปนผูดําเนินการ โดยการศึกษา
และใชขอมูลประกอบการวางแผนอยางเปนระบบ เนนการคิดวิเคราะหและใชความคิดสรางสรรค
ในการดําเนินกิจกรรม 
 4. ใชกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูแบบรวมมือมากกวาเนนการแขงขันบน
พื้นฐานการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย 
 5. ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย สาธิต แบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ 
 
คุณสมบัติผูเรียน 
 
 เพื่อเปนการสอดคลองตามแนวทางของแนวคิดหลักการและจุดมุงหมายของกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ จึงกําหนดคุณสมบัติผูเรียนไวดังนี้ 
 1. เนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
 2. มีความรูความสามารถในดานนาฏศิลป 
 3. มีความพรอมและสนใจท่ีจะเรียนรูนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมา   
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รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง นาฏศิลปไทย – พมา สัมพันธ ใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่แบบประสบการณและเนนท่ีการปฏิบัติ ซึ่งมีองคประกอบการสอน 6 
องคประกอบ ดังนี้ 
 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูกระตุนใหนักเรียนไดทบทวนประสบการณเดิมของผู เรียน โดย
การใชคําถาม นอกจากน้ีครูผูสอนแจงวัตถุประสงคการเรียนรูและรวมกันกําหนดขอบขายหรือ
ประเด็นความรูใหม 
 2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห เปนขั้นตอน การแบงกลุมนักเรียนเพ่ือทํากิจกรรมกลุมรวมกันเพื่อ
แสวงหาความรู แสดงความคิดเห็นรวมกันวิเคราะหและหาขอสรุปในประเด็นที่ตั้งไว ผูสอน
ออกแบบกลุมใหผูเรียนไดเรียนรูตามความเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู 
ผูสอนใหประสบการณใหมแกผูเรียนโดยใชสื่อการสอนและแหลงเรียนรู เชน แผนภูมิ ใบความรู 
รูปภาพ วีดิทัศน 
 3. ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง เปนข้ันที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติตามขั้นตอน โดยครูผูสอนดูแลให
ผูเรียนไดฝกทักษะการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
 4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู เปนข้ันท่ีผู เรียนแตละกลุมไดประมวลขอมูลจาก
ประสบการณทั้ งหมดมา วิ เคราะห  แสดงความคิดเห็น  สะทอนการเรี ยนรู  ( reflection)                            
ตอประสบการณใหมที่ไดรับ 
 5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใช เปนข้ันท่ีผูเรียนแตละกลุมปรับปรุงผลงานของตนเอง 
โดยใชแนวคิดจากขอมูลที่แตละกลุมนําเสนอ อาจนําความรูที่ไดรับจากกลุมอื่นมาพัฒนาใหดีขึ้น
หรือเกิดความคิดใหม สรางสรรคงานท่ีตางจากเดิม หรืออาจไดรับแนวคิดจากขอเสนอแนะของ
ผูสอนมาประยุกตสรางผลงานใหมๆ ท่ีสามารถนําไปใชในสภาพการณจริงได 
 6. ขั้นการประเมินผล วัดประเมินผลตามสภาพจริง โดยเนนการวัดผลจากการปฏิบัติจริง 
แฟมสะสมผลงาน ชิ้นงาน/ผลงาน ผูเรียนประเมินตนเอง สมาชิกแตละกลุม ผูปกครองและผูสอนมี
บทบาทในการประเมินผลดวย การประเมินเนนการประเมินทั้งตัวความรู ความคิดรวบยอดใหม 
กระบวนการทํางาน และกระบวนการปฏิบัติ 
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 รูปแบบการจัดการเรียนรูภาคทฤษฏี ครูผูสอน จะทําหนาท่ีบรรยายเนื้อหา ประกอบ        
สื่อการสอน รวมกบัการทํากจิกรรมการซักถาม สนทนาโตตอบกัน ระหวางผูสอนกับผูเรียน เพื่อให
เกิดการอภิปราย ขยายความเขาใจ  
 รูปแบบการจัดการเรียนรูภาคปฏิบัติ ครูผูสอนจะทําหนาท่ีเปนผูแนะนํา สาธิตการปฏิบัติ 
ในแตละข้ันตอนใหผูเรียนเขาใจ พรอมท้ังแนะนํา ดูแลใหผูเรียนปฏิบัติตามการสาธิต จนผูเรียนเกิด
แนวทางปฏิบัติและมีการปรับปรุง พัฒนาผลการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและความถูกตองตาม 
ขั้นตอนสุดทายผูเรียนจะปฏิบัติการแสดงผลงานการปฏิบัติเพื่อการประเมินความสามารถ
ภาคปฏิบัติตอไป 
 
 

 
 
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบประสบการณและเนนที่การปฏิบัติ 
 
 
 

6. ขั้นการประเมินผล  ้

5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใช          ้ ี  ไ 

4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู  ้ ี 

3. ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง ้

2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห  ั้ ึ ิ 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
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 คําอธิบายรายวชิา  
ชุมนุมรักษนาฏศิลป (นาฏศลิปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ) 

ชั้น ประถมศึกษาปที่ 4-6         เวลา 20 ชั่วโมง 
  

 ศึกษาความสัมพันธ ระหวางไทยกับพมา ศึกษารูปแบบ กระบวนการ วิธีการจัดกิจกรรม
โดยใชนาฏศิลปไทย และนาฏศิลปพมา เพื่อการเรียนรูตางกระบวนทัศน ตางวัฒนธรรม การปฏิบัติ
นาฏยศัพทเบื้องตนของนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมา จําแนกการแสดงนาฏศิลปไทยและพมา 
ประยุกตนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมาสูนาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมาสัมพันธ ตระหนักใน
ความสําคัญ และความสัมพันธของนาฏศิลปไทย -พมา ใฝรูใฝเรียน และมีเจตคติตอการเรียน
นาฏศิลป 

จุดประสงคการเรียนรู      
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ืองนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ประกอบไปดวย 3 ดาน  

1.ดานพุทธิพิสัย  
 1.1 นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางไทยกับพมา 
 1.2 นักเรียนมีความรูเก่ียวกับนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา และนาฏศิลปสรางสรรค 
2.ดานทักษะพิสัย  
 2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัตินาฏยศัพทเบื้องตนของนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมา 
 2.2 นักเรียนสามารถปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 
3.ดานจิตพิสัย  

3.1 นักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของนาฏศิลปไทย และนาฏศิลปพมา 
3.2 นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นาฏศิลปสรางสรรค ไทย -พมา
สัมพันธ 

 
รวม 6 จุดประสงค 
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โครงสรางการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
 เนื้อหาของกิจกรรมพัฒนาผู เรียน  เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค  ไทย -พมาสัมพันธ  มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
หนวย
ที่ 

ชื่อเร่ือง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

สัดสวนของพิสัย (รอยละ) 
พุทธิพิสัย ทักษะพิสยั จิตพิสัย 

1 มาเรียนนาฏศิลปไทย-พมากันเถอะ 2 5 4 - 1 

2 เรียนรูนาฏศิลปสองชาติ และ
นาฏศิลปสรางสรรค 

2 10 4 5 1 

3 เกริ่นนํารําไทย 4 15 4 10 1 
4 โยงใยนาฏศิลปพมา 4 15 4 10 1 
5 ลีลาสรางสรรคสัมพันธสองชาติ 6 20 4 15 1 
6 ผลงานสรางสรรค 2 35 10 20 5 

รวม 20 100 30 60 10 
 
สื่อประกอบกิจกรรม 
     1. วีดิทัศน 
     2. รูปภาพ 
     3. CD เพลงไทย-พมาสัมพันธ 
     4. ใบความรู 
     5. ใบงาน 
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การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลระหวางเรียนและหลังเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู โดยการวัดมี
ความครอบคลุมทั้งทางดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. ดานพุทธิพิสัย (รอยละ 30) 
     1.1 การทําใบงานเรียน (รอยละ 10 ) 
     1.2 การตอบคําถามและการซักถาม (รอยละ 10 ) 
     1.3 การทําแบบทดสอบหลังเรียน (รอยละ 10 ) 
 2. ดานทักษะพิสัย (รอยละ 60) 
     2.1 การปฏิบัตินาฏยศัพทของนาฏศิลปไทยของนักเรียน (รอยละ 10 ) 
     2.2 การปฏิบัตินาฏยศัพทของนาฏศิลปพมาของนักเรียน (รอยละ 10 ) 
     2.3 การปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธของนักเรียน (รอยละ 30 )    

    2.4 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียน (รอยละ 10 ) 
 3. ดานจิตพิสัย (รอยละ 10) 
     3.1 การทําใบงาน เกี่ยวกับประโยชน คุณคา ความสําคัญ ของเรื่องท่ีเรียน (รอยละ 5 ) 
     3.1 สอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค               
ไทย-พมาสัมพันธ (รอยละ 5 ) 
 
เกณฑการประเมินดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
 
คะแนนรอยละ 80-100  ระดับคุณภาพ 3   หมายถึง  ดีเยี่ยม 
คะแนนรอยละ 60-79  ระดับคุณภาพ 2   หมายถึง  ดี 
คะแนนรอยละ 50-59  ระดับคุณภาพ 1   หมายถึง  ผานเกณฑ 
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ระดับคุณภาพ 0   หมายถึง  ไมผานเกณฑ 
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คําช้ีแจงการใชหนวยการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
 หนวยการเรยีนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ชุมนุมรักษนาฏศิลป เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรูดวยรูปแบบการจัดประสบการณและเนนท่ีการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาใหนักเรียนไดรวมมือกัน
เรียนรู ใหประสบผลสําเร็จดวยตัวนักเรียนโดยใชกระบวนการกลุม เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
ใหดียิ่งขึ้น เปนหนวยการเรียนรูกิจกรรมการเรียนรูที่เนนพัฒนาการของนักเรียน โดยกระบวนการ
ทํางานรวมกับผูอื่น รวมมือซ่ึงกันและกัน ฝกใหผูเรียนรูจักสรางสรรค ทํางานรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข มหีนวยการเรียนรูกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 6 หนวย รวม 20 ชั่วโมง ดังนี้ 

หนวยการเรยีนรูที่ 1  เรื่อง มาเรยีนนาฏศิลปไทย-พมากนัเถอะ 
หนวยการเรยีนรูที่ 2  เรื่อง เรยีนรูนาฏศลิปสองชาติ และนาฏศิลปสรางสรรค 

 หนวยการเรียนรูที่ 3  เรื่อง เกริ่นนํารําไทย 
 หนวยการเรียนรูที่ 4  เรื่อง โยงใยนาฏศิลปพมา 

หนวยการเรียนรูที่ 5  เรื่อง ลีลาสรางสรรคสัมพันธสองชาติ 
หนวยการเรียนรูที่ 6  เรื่อง ผลงานสรางสรรค 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

ประสบการณและเนนที่การปฏบิัติ ที่จะประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ผูสอนตองศึกษารูปแบบการ
สอน เตรียมเอกสาร สื่อและวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และปฐมนิเทศนักเรียน
เพ่ือสรางความเขาใจและขอตกลงในการเรียน นักเรียนตองศึกษาคนควา และทดลองปฏิบัติ                
สรางผลงานใหเกิดผลสําเร็จ และมีคุณภาพ กระตุนผูเรียนใหรูจักสรางสรรค การทํางานเปนกลุม 
เพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริงและย่ังยืน 
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โครงสรางหนวยการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

หนวยที ่ ชื่อเรื่อง จุดประสงคการ
เรียนรู สาระสําคญั สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดและ

ประเมนิผล 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก
คะแนน 

1 มาเรียน
นาฏศิลป
ไทย-พมา
กันเถอะ 
 

1. นักเรียนอธิบาย
ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับ
พมาได 
2. นักเรียนจําแนก
การแสดง
นาฏศิลปไทยและ
นาฏศิลปพมาได 
3. นักเรียนบอก
ความสําคัญใน
การเรียนนาฏศิลป
สรางสรรคไทย-
พมาสัมพันธ 

ประเทศไทยและประเทศพมา เปน
ประเทศเพื่อนบานที่อยูใกลกัน และอยูใน
กลุมประเทศอาเซียนเชนเดียวกัน 
ถึงแมวาในอดตีประเทศไทยและประเทศ
พมาจะเปนศัตรูกัน แตในปจจุบนัชาว
พมาไดเขามาอาศัยอยูประเทศไทยเปน
จํานวนมาก ดังนั้นควรมีการสราง
ความสัมพันธอันดีตอกัน  มีการเรียนรู
ตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน เพื่อให
อยูรวมกนัไดอยางมีความสุข โดยใช
นาฏศิลปเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวาง
ประเทศ และตองการใหผูเรียนไดเกิด
ความสามารถในการสรางสรรค จึงนํา
นาฏศิลปมาใหผูเรียนไดฝกสรางสรรค 
จนเกิดเปนนาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมา
สัมพันธขึ้น 
 
 

1.ความ สัมพันธ
ระหวางไทยและพมา 
2. การแสดงนาฏศิลป
ไทยและนาฏศิลป
พมา 
3. ความ สําคัญในการ
เรียนนาฏศิลป
สรางสรรคไทย-พมา
สัมพันธ 

1. ใบงานที่ 1.1 
ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับ
พมา 
2. ใบงานที่ 1.2 
Mind Mapping 
เรื่อง ความเหมือน
และความแตกตาง
ของนาฏศิลปไทย
และนาฏศิลปพมา 
3. ใบงานที่ 1.3 
ความสําคัญใน
การเรียนนาฏศิลป
สรางสรรคไทย-
พมาสัมพันธ 

1. แบบ
ประเมินใบ
งาน 
2. สังเกตพฤติ
กรม 

2 5 
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หนวยที ่ ชื่อเรื่อง จุดประสงคการ
เรียนรู สาระสําคญั สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดและ

ประเมนิผล 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก
คะแนน 

2 เรียนรู
นาฏศิลป
สองชาติ 
และ
นาฏศิลป
สราง 
สรรค 

1. นักเรียนบอก
ความหมายของ
นาฏศิลปได 
2. นักเรียนบอก
ความรูเกี่ยวกบั 
นาฏศิลปไทยได 
3. นักเรียนบอก
ความรูเกี่ยวกบั
นาฏศิลปพมาได 
4. นักเรียนบอก
ความรูเกี่ยวกบั
นาฏศิลป
สรางสรรคได 
5. นักเรียนบอก
ประโยชนทีไ่ดรับ
จากการเรียน
ความรูเบือ้งตน
นาฏศิลปไทย 
 

นาฏศิลปถือไดวาเปนศิลปะอยางหนึ่งที่
ทุกคนควรรูจัก เพราะถือไดวาเปน
ศิลปวัฒนธรรมอยางหนึ่งของชาตินั้นๆ 
และเพื่อใหผูเรียนเกิด 
ความสามารถในการสรางสรรค ซึ่งเปน
ทักษะหนึ่งในศตวรรษที่ 21 จึงจําเปนที่
จะตองเรียนรูเรื่องนาฏศิลปสรางสรรค 

1. ความหมายของ
นาฏศิลป 
2. ความรูเกี่ยวกับ
นาฏศิลปไทย 
3. ความรูเกี่ยวกับ 
นาฏศิลปพมา 
4. ความรูเกี่ยวกับ
นาฏศิลปสรางสรรค 
5. ประโยชนที่ไดรบั
จากการเรียนความรู
เบื้องตนนาฏศิลปไทย 
นาฏศิลปพมา และ
นาฏศิลปสรางสรรค 

1. ใบงานที่ 2.1 
เรื่องนาฏศิลปไทย 
นาฏศิลปพมา
และนาฏศิลป
สรางสรรค 
2. ใบงานที่ 2.2 
ประโยชนทีไ่ดรับ
จากการเรียน
ความรูเบือ้งตน
นาฏศิลปไทย 
นาฏศิลปพมา 
และนาฏศิลป
สรางสรรค 

1. แบบ
ประเมินใบ
งาน 
2. สังเกตพฤติ
กรม 

2 10 
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หนวยที ่ ชื่อเรื่อง จุดประสงคการ
เรียนรู สาระสําคญั สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดและ

ประเมนิผล 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก
คะแนน 

3 เกริ่นนํารํา
ไทย 

1. นักเรียนบอก
ชื่อเรียกนาฏย
ศัพทเบื้องตนได 
2. นักเรียน
สามารถปฏบิัติ
นาฏยศัพท
เบื้องตนได 
3. นักเรียนเหน็
คุณคาของ
นาฏศิลปไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาฏศิลปไทยถือไดวาเปนศิลปะอยาง
หนึ่งทีทุ่กคนควรรูจัก เพราะถือไดวาเปน
ศิลปวัฒนธรรมอยางหนึ่งของชาติไทย 
เราควรชวยอนุรักษ และสืบสานนาฏศิลป
ไทยเอาไวใหดํารงอยูตอไป 
 

1. บอกชื่อเรยีกนาฏย
ศัพท 
2. ปฏบิัตินาฏยศัพท 
3. คุณคาของนาฏศิลป
ไทย  
 

1. ใบงานที่ 3.1 
Mind mapping 
เรื่องนาฏยศัพท
ไทย 
2. ปฏบิัตินาฏ
ศัพท 
3. ใบงานที่ 3.2 
เรื่องคุณคาของ
นาฏศิลปไทย 

1. แบบ
ประเมินใบ
งาน 
2. สังเกตพฤติ
กรม 

4 15 
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หนวยที ่ ชื่อเรื่อง จุดประสงคการ
เรียนรู สาระสําคญั สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดและ

ประเมนิผล 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก
คะแนน 

4 โยงใย
นาฏศิลป
พมา 

1. นักเรียนบอก
ชื่อเรียกนาฏย
ศัพทเบื้องตนของ
นาฏศิลปพมาได 
2. นักเรียน
สามารถปฏบิัติ
นาฏยศัพท
เบื้องตนของ
นาฏศิลปพมาได
3. นักเรียนเหน็
ความสําคัญของ
การ เรียน
นาฏศิลปพมา 
 
 
 
 
 
 

นาฏศิลปพมาไดรบัอิทธิพลมาจาก
นาฏศิลปไทย ดังนั้นในฐานะที่พมาเปน
ประเทศเพื่อนบาน และมีประชากรชาว
พมาอยูในประเทศไทยเปนจาํนวนมาก 
เราควรศึกษานาฏศิลปพมาเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ 
 

1. นาฏยศัพทพมา 
2. ปฏบิัตินาฏยศัพท
พมา 
3. ความสําคัญของ
การเรียนนาฏศิลป
พมา 
 

1. ใบงานที่ 4.1 
Mind mapping 
นาฏยศัพทพมา 
2. ปฏบิัตินาฏย
ศัพทพมา 
3. ใบงานที่ 4.2 
เรื่องความ สําคัญ
ของการเรียน
นาฏศิลปพมา

1. แบบ
ประเมินใบ
งาน 
2. สังเกตพฤติ
กรม 

4 15 
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หนวยที ่ ชื่อเรื่อง จุดประสงคการ
เรียนรู สาระสําคญั สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดและ

ประเมนิผล 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก
คะแนน 

5 ลีลาสราง 
สรรค
สัมพันธ
สองชาติ 

1. นักเรียนบอก
ความเปนมาของ
นาฏศิลป
สรางสรรคไทย-
พมาสัมพันธได 
2. นักเรียน
สามารถปฏบิัติ
นาฏศิลป
สรางสรรคไทย-
พมาสัมพันธได 
3. นักเรียนบอก
ประโยชนทีไ่ดรับ
จากการ
สรางสรรค ไทย-
พมาสัมพันธได  
 
 
 
 

1. นักเรียนบอกความเปนมาของนาฏศิลป
สรางสรรคไทย-พมาสัมพันธได 
2. นักเรียนสามารถปฏิบตัินาฏศิลป
สรางสรรคไทย-พมาสัมพันธได 
3. นักเรียนบอกประโยชนที่ไดรบัจากการ
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธได  
 

1. ความเปนมาของ
นาฏศิลปสรางสรรค
ไทย-พมาสรางสรรค 
2. การปฏิบตัิ
นาฏศิลปสรางสรรค
ไทย-พมาสัมพันธ 
3. ประโยชนที่ไดรบั
จากการสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธ 
 

1. ใบงานที่ 5.1 
เรื่องความเปนมา
ของนาฏศิลป
สรางสรรคไทย-
พมาสัมพันธ 
2. ปฏบิัตินาฏศิลป
สรางสรรคไทย-
พมาสัมพันธ 
3. ใบงานที5่.2 
Mind mapping 
เรื่องประโยชนที่
ไดรบัจากการ
สรางสรรค ไทย-
พมาสัมพันธได 
 

1. แบบ
ประเมินใบ
งาน 
2. สังเกตพฤติ
กรม 

6 20 
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หนวยที ่ ชื่อเรื่อง จุดประสงคการ
เรียนรู สาระสําคญั สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดและ

ประเมนิผล 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก
คะแนน 

6 ผลงาน
สราง 
สรรค 

1. นักเรียนบอก
ความรูเกี่ยวกบั
นาฏศิลปไทย 
นาฏศิลปพมา 
และนาฏศิลป
สรางสรรคได 
2. นักเรียน
สามารถปฏบิัติ
นาฏศิลป
สรางสรรคไทย-
พมาสัมพันธได 
3. นักเรียนมีความ
พึงพอใจตอ
นาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-
พมาสัมพันธ 

เพื่อเปนวัดและประเมินผลความรูที่ไดรับ
ในการเรียนเรื่องนาฏศิลปสรางสรรค
ไทย-พมาสัมพันธ 
 

1. ความรูเกี่ยวกับ
นาฏศิลปไทย 
2. ความรูเกี่ยวกับ
นาฏศิลปพมา 
3. ความรูเกี่ยวกับ
นาฏศิลปสรางสรรค4. 
ปฏบิัตนิาฏศิลป
สรางสรรคไทย-พมา
สัมพันธ 
 

1. แบบทดสอบ 
2. การปฏิบตัิ
นาฏศิลป
สรางสรรคไทย-
พมาสัมพันธ 
 

1. แบบทด 
สอบ 
2. แบบสอบ 
ถาม 

2 35 

รวม 20 100 
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ตัวอยาง 
 

หนวยการเรียนรูที่ 6 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  

เร่ือง สรุปกิจกรมชุมนุมรักษนาฏศิลป (นาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ) 
เวลา 2 ชั่วโมง 
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หนวยการเรียนรูที่  6 
หนวยการเรยีนรูเรื่อง  ผลงานสรางสรรค 
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน       ชุมนุมรักษนาฏศิลป 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6                   ภาคเรียนที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง 
ผูสอน  นางสาวธรีาภรณ  ชูชื่น         โรงเรียนวัดนวมกานนท 

 
1. สาระสําคัญ 
 เพื่อเปนการทบทวนความรูที่ไดรับในการเรียนเรื่องนาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 
2. จุดประสงคการเรียนรู  
  1. นักเรียนบอกความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา และนาฏศิลปสรางสรรคได 
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธได 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
3. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดสังเคราะห 
 - ทักษะการคิดสรางสรรค 
 ความสามารถในการแกปญหา  
4. คุณลักษะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
5. สาระการเรียนรู 
 1. ความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย  

2. ความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปพมา
 3. ความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปสรางสรรค 
 4. ปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 
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 5. ความพึงพอใจตอนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
7. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
  ชั่วโมงท่ี 1 - 2   

ข้ันนาํเขาสูบทเรียน 
1. ทบทวนความรูที่ไดเรียนมาทั้งหมด 

 ข้ันสอน  
 2. ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงาน นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
 3. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบเก่ียวกับนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา และนาฏศิลป
สรางสรรค 
 ข้ันสรุป 
 4. ครูใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
7. สื่อ/แหลงการเรียนรู  
 1. CD เพลงไทย-พมาสัมพันธ 
 2. แบบทดสอบ 
8. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 1. แบบทดสอบ 
 2. การปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ  
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9. การวัดและประเมินผล 
จุดประสงคการเรียนรู วิธีการ เคร่ืองมือ 

1. นักเรยีนบอกความรูเกีย่วกบั
นาฏศิลปไทยได นาฏศิลปพมา
และนาฏศิลปสรางสรรคได 

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ 
 

2. นักเรยีนสามารถปฏิบตัิ
นาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมา
สัมพันธได 

สังเกตการปฏิบัต ิ แบบประเมินการปฏิบัตินาฏศิลป
สรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 
 

3. นักเรยีนมคีวามพึงพอใจตอ
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา
สัมพันธ 

สอบถาม และสัมภาษณ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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บันทึกผลหลังการจดัการเรียนรู 
 1. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน (ระบุรายชือ่นกัเรยีนที่เปนปญหาหรือตองไดรับแกไขอยางเรงดวน) 
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
2. ปญหา / อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

                                                     ลงช่ือ............................................ผูสอน 
     ( นางสาวธรีาภรณ  ชูชื่น) 
                    ครโูรงเรยีนวัดนวมกานนท 

 ............/......................../............ 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ............................................
                                  (นายสนอง  สุภาสยั) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนวมกานนท 
          ............/......................../............ 
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รายละเอียดการประเมนิผลงานแบบ Rubrics ใชเกณฑการผานรอยละ 80 

 
 
 

 
 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

                          ดีมาก 
4 

                 ด ี
3 

พอใช 
2 

ควรปรบัปรุง 
1 

การสรางสรรคทารํา 
(60%) 

    

ความแปลกใหมของ
ทารํา 
(30%) 

มีทารําที่แปลกใหมไม
ซ้ําจากเดิมตลอดทั้งบท
เพลง 

มีทารําที่แปลกใหม แต
ยังมีทาเดิมอยู 1สวน 4 
ของบทเพลง 

มีทารําท่ีแปลกใหม แต
ยังมีทาเดิมอยู 2สวน 4 
ของบทเพลง 

มีทาเดิมอยู 3สวน 4 
ของบทเพลง 

ความสัมพนัธของ
ทารํา 
(30%) 

ทารําสื่อถึง
ความสัมพนัธของไทย
และพมาตลอดท้ังบท
เพลง 

ทารําสื่อถึง
ความสัมพนัธของไทย
และพมา 3 สวน  ของ
บทเพลง 

ทารําสื่อถึง
ความสัมพนัธของไทย
และพมา 2 สวน ของบท
เพลง 

ทารําสื่อถึง
ความสัมพนัธของไทย
และพมา 1สวน ของบท
เพลง 

การสรางสรรค
รูปแบบแถว(20%) 

    

ความสมบูรณของ
แถว 
(10%) 

ปฏิบัติการแปรแถว
สมบูรณตลอดทั้งบท
เพลง 

ปฏิบัติการแปรแถวไม
สมบูรณ 1 ชวงเพลง 

ปฏิบัติการแปรแถวไม
สมบูรณ 2ชวงเพลง 

ปฏิบัติการแปรแถวไม
สมบูรณ 3ชวงเพลง 

ดานความพรอมและ
ความสวยงาม 
(10%) 

ทุกคนปฏิบัติการแปร
แถวไดพรอมเพรียงและ
สวยงามทุกขบวนแถว
ตลอดทั้งบทเพลง 

ทุกคนปฏิบัติการแปร
แถวไดพรอมเพรียงและ
สวยงาม 3 สวนของบท
เพลง 

ทุกคนปฏิบัติการแปร
แถวไดพรอมเพรียงและ
สวยงาม 2 สวนของบท
เพลง 

ทุกคนปฏิบัติการแปร
แถวไดพรอมเพรียงและ
สวยงาม 1 สวนของบท
เพลง 

การสรางสรรคการ
แตงกาย(20%) 

    

(20%) เครื่องแตงกายมีความ
สวยงามแสดงถึง
เอกลักษณความเปน
ไทยและเอกลักษณ
ความเปนพมาอยาง
สรางสรรค และไมเปน
อุปสรรคตอผูแสดง 
ตลอดทั้งบทเพลง 

เครื่องแตงกายมีความ
สวยงามแสดงถึง
เอกลักษณความเปน
ไทยและเอกลักษณ
ความเปนพมาอยาง
สรางสรรค และเกิด
ความแตกตางอยาง
ชัดเจน 

เครื่องแตงกายมีความ
สวยงามแสดงถึง
เอกลักษณความเปน
ไทยและเอกลักษณ
ความเปนพมา โดย
สรางสรรคแบบ ใดแบบ
หนึ่ง 

เครื่องแตงกายมีความ
สวยงามแสดงถึง
เอกลักษณความเปน
ไทยและเอกลักษณ
ความเปนพมาในรูป
แบบเดิม ไมแปลกใหม 
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รายละเอียดการประเมนิสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

รายการสังเกต 
ดี 

(3) 
พอใช 

(2) 
ควรปรับปรุง 

(1) 
1. การคิด
สังเคราะห 

1. มีความชัดเจนของการ
กําหนดวัตถุประสงคของ
การสรางสิง่ใหม
2. มีความเหมาะสมของการ
เลือกขอมลู/สวนประกอบ
เพื่อนํามาสรางสิง่ใหมตาม
วัตถุประสงค 
3. มีความตรงตามวัตถุ
ประสงค/กรอบแนวคิด ของ
ผลงาน/สิง่ที่สรางขึน้ 

1. มีความชัดเจนของ
การกําหนด
วัตถุประสงคของการ
สรางส่ิงใหม 
2. มีความเหมาะสมของ
การเลอืกขอมูล/
สวนประกอบเพือ่นํามา
สรางส่ิงใหม

1. ไมมีความชัดเจน
ของการกําหนด
วัตถุประสงค
2. ไมมีความ
เหมาะสมของการ
เลือกขอมลู/
สวนประกอบเพือ่
นํามาสรางส่ิงใหม

2. การคิด
สรางสรรค 

1. มีความชัดเจนของการ
กําหนดปญหาหรอื
วัตถุประสงคในการสรางสิง่
ใหม 
2. มีความหลากหลายของ
การแสวงหาแนวคิดใหม 
3. มีความเหมาะสมของการ
เลือกแนวคิดใหม ๆ 
4. มีผลงานแปลกใหม 
แตกตางจากผูอืน่ 

1. มีความชัดเจนของ
การกําหนดปญหาหรือ
วัตถุประสงคในการ
สรางส่ิงใหม 
2. มีความหลากหลาย
ของการแสวงหาแนวคิด
ใหม 
3. มีความเหมาะสมของ
การเลอืกแนวคิดใหม ๆ 
 

1. มีความชัดเจน
ของการกําหนด
ปญหาหรือ
วัตถุประสงคใน
การสรางสิง่ใหม 
2. มีความ
หลากหลายของการ
แสวงหาแนวคิด
ใหม 
 

3. ความสามารถ
ในการแกปญหา 

ความสามารถในการ
แกปญหาและอุปสรรคตางๆ
ที่เผชิญไดอยางถูกตอง
เหมาะสมบนพืน้ฐานของ
หลักเหตุผล คณุธรรมและ
ขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพนัธและการ 

ความสามารถในการ
แกปญหาและอุปสรรค
ตางๆท่ีเผชิญไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมบน
พื้นฐานของหลักเหตุผล 
เขาใจความสัมพนัธและ
การเปลีย่นแปลงของ 

ความสามารถใน
การแกปญหาและ
อุปสรรคตางๆท่ี
เผชิญไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
บนพื้นฐานของ
หลักเหตุผล 
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รายการสังเกต 
ดี 

(3) 
พอใช 

(2) 
ควรปรับปรุง 

(1) 

 

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ
ตางๆในสังคม แสวงหา
ความรู ประยกุตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไข
ปญหา และมีการตัดสนิใจที่
มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ
ตนเอง สงัคมและ
สิ่งแวดลอม 

เหตุการณตางๆในสังคม 
แสวงหาความรู 
ประยุกตความรูมาใชใน
การปองกันและแกไข
ปญหา 

ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกัน
และแกไขปญหา 

4. มีวินัย ปฏิบัตติามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ
ของครอบครัวและโรงเรยีน 
ตรงตอเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆใน
ชีวิตประจําวนัและ
รับผิดชอบในการทํางานได
ดวยตนเอง 

ปฏิบัตติามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรยีน ตรงตอ
เวลาในการปฏิบตัิ
กิจกรรมตางๆใน
ชีวิตประจําวนัแตตองมี
การเตอืนเปนบางครั้ง 

ปฏิบัตติามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรยีน ตรงตอ
เวลาในการปฏิบตัิ
กิจกรรมตางๆใน
ชีวิตประจําวนัแต
ตองมีการเตือนเปน
สวนใหญ 

5. ใฝเรียนรู - ตั้งใจเรยีน เอาใจใส และมี
ความเพียรพยายามในการ
เรียนรูเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆเปนประจํา 
- ศึกษาคนควาหาความรูจาก
หนงัสอืเอกสาร สิ่งพมิพ สื่อ
เทคโนโลยตีางๆแหลง
เรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เลอืกใช  

- ตั้งใจเรยีน เอาใจใส 
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู 
เขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆบอยครั้ง 
- ศึกษาคนควาหาความรู
จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
ตางๆ แหลงเรียนรูทัง้ 

- ตั้งใจเรยีน เอาใจ
ใส และมีความเพยีร
พยายามในการ
เรียนรู เขารวม
กิจกรรมการเรียนรู
ตางๆ บางครั้ง 
- ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ 
เอกสาร สิง่พิมพ  
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รายการสังเกต 
ดี 

(3) 
พอใช 

(2) 
ควรปรับปรุง 

(1) 

 

สื่อไดอยางเหมาะสม มีการ
บันทึกความรู สรุปเปนองค
ความรู นาํเสนอและ 
แลกเปลีย่นองคความรูดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

ภายในและภายนอก
โรงเรยีน มีการบันทกึ
ความรู สรุปเปนองค
ความรู นาํเสนอและ
แลกเปลีย่นความรูกับ
ผูอื่นได 

สื่อเทคโนโลยตีางๆ 
แหลงเรยีนรูทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรยีน มีการ
บันทึกความรู 

6. มุงมั่นในการ
ทํางาน 

- ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัตหินาที่ที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ มีการ
ปรับปรงุและพัฒนาการ
ทํางานใหดขีึ้น 
- ทํางานดวยความขยัน
อดทนและพยายามใหงาน
สําเร็จตามเปาหมายไมยอ
ทอตอปญหาในการทํางาน
และชืน่ชมผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 

- ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบตัิหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรับปรุง
การทํางานใหดีข้ึน 
- ทํางานดวยความขยัน
อดทนและพยายามให
งานสําเร็จตามเปาหมาย
และชืน่ชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

- ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัตหินาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ 
- ทํางานดวยความ
ขยันและพยายาม
ใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย 
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แบบทดสอบ  วิชากจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
เร่ือง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

 
ชื่อ.......................................................................................ชั้น.............................เลขที่...................... 
สอบวนัที่.....................เดือน..........................................พ.ศ. ..................... ปการศึกษา..................... 
โรงเรยีน............................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบนีม้ี 20 ขอ (20  คะแนน)  เปนแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก 
  2.  ใหนักเรียน X  ทับตัวอกัษร  ที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว   
จุดประสงค  นักเรียนบอกความหมายของนาฏศิลปได 
1.  ขอใดคือความหมายของคําวา “นาฏศลิป” ที่ถูกตองมากที่สุด (การเขาใจ) 
 ก.  ศิลปะแหงการละครและฟอนรํา 
 ข.  ศิลปะแหงการละครและฟอนรําท่ีประดิษฐขึน้ดวยความประณตีงดงามมีระเบียบแบบ
แผน 
 ค.  ศิลปะแหงการละครและฟอนรําท่ีประดิษฐขึน้ดวยความประณตีงดงามมีระเบียบแบบ
แผนและยังรวมถึงการขับรอง

ง.  ศิลปะแหงการละครและฟอนรําท่ีประดิษฐขึ้นดวยความประณีตงดงามมีระเบียบแบบ
แผนและยังรวมถึงการขับรองและการบรรเลงดนตรีดวย 
จุดประสงค  นักเรียนบอกความรูเก่ียวกับนาฏศิลปไทยได  
2.  ขอใด ไมใช ศิลปะ 3 ประการของนาฏศิลปไทยทีอ่ยูในคัมภีรนาฏะ (การจํา) 

ก.  การเตน 
ข.  การดนตร ี
ค.  การขับรอง 

 ง.  การฟอนราํ   
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3.  เทวรูปศิวะปางนาฏราชท่ีสรางเปนทาการรายราํของพระอิศวรมีทั้งหมดก่ีทา (การจํา) 
 ก.  106  ทา 
 ข.  107  ทา 
 ค.  108  ทา 
 ง.  109  ทา 
4.  ผูเชี่ยวชาญท่ีศึกษาทางดานนาฏศิลปไทยไดสนันษิฐานวา อารยธรรมทางศิลปะดานนาฏศิลป
ของอินเดยีไดเผยแพรเขามาสูประเทศไทยตัง้แตสมัยใด (การจํา) 
 ก.  สมัยสุโขทัย 
 ข.  สมัยอยุธยา 
 ค.  สมัยธนบุร ี
 ง.  สมัยรัตนโกสินทร 
5.  พมาไดรับอิทธิพลนาฏศลิปไปจากไทยเม่ือสมัยใด (การจํา) 
 ก.  กอนกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 1 
 ข.  หลังกรงุศรอียธุยาแตกครัง้ที่ 1 
 ค.  กอนกรงุศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 
 ง.  หลังกรุงศรีอยุธยาแตกครัง้ที่ 2 
6.  ขอใดไมใชประเภทของนาฏศิลปไทย (การเขาใจ) 
 ก.  รํา 
 ข.  เตน 

ค.  โขน 
 ง.  ละคร 
7. การแสดงนาฏศิลปชั้นสูงของไทยที่มีเอกลักษณคือ ผูแสดงจะตองสวมหัว เปนนาฏศิลปประเภท
ใด (การเขาใจ) 
 ก.  โขน 
 ข.  ละคร 
 ค.  รําและระบํา 
 ง.  การแสดงพ้ืนเมือง  
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จุดประสงค  นักเรียนบอกความรูเก่ียวกับนาฏศิลปพมาได   
8. การฟอนรําเปนไปในการทรงเจาเขาผี  บูชาผีและบรรพบุรุษทีต่ายไปแลว จัดเปนนาฏศิลปพมา
ในยุคใด (การเขาใจ) 

ก.  ยุคของกษตัริย 
ข.  ยุคของการนับถือผ ี

 ค.  ยุคนับถือศาสนาพุทธ 
 ง.  ยุคอิทธิพลละครไทย 
9. การละครแบบหนึ่ง เรียกวา  “นิพัทข่ิน” เปนละครเร แสดงเรื่อง พุทธประวัติ จัดเปนนาฏศิลป
พมาในยุคใด (การเขาใจ) 

ก.  ยุคของกษตัริย 
ข.  ยุคของการนับถือผ ี

 ค.  ยุคนับถือศาสนาพุทธ 
 ง.  ยุคอิทธิพลละครไทย 
10. ขอใด ไมใช เครื่องดนตรีของพมา (การจํา) 

ก.  ตะโพน
ข.  กลองพมา 
ค.  กลองยาวพมา 
ง.  เครื่องประกอบจังหวะพมา 
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จุดประสงค  นักเรียนจาํแนกการแสดงนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมาได 
11. ภาพใดเปนการแตงกายของนาฏศิลปพื้นเมืองภาคกลาง (การเขาใจ) 
  
 
 
 
 
 

ก.                                                                                 ข. 
 
 
 
 
 
 
12. ภาพใดเปนการแตงกายของนาฏศิลปพื้นเมืองภาคอีสาน (การเขาใจ) 
  
 
 
 
 
 

ก.                                                                                 ข. 
 
 
 
 
 

    ค.      ง. 

ค. ง. 
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13. ขอใดคือการแตงกายของนาฏศิลปพมา (การเขาใจ) 
  
 
 
 
  
 
   ก.       ข. 
                                                                                 ข. 
 
 
 
 
           
 
14. ขอใด ไมใช ลักษณะการแตงกายของนาฏศิลปพมา (การเขาใจ) 
 ก.  มีผาคลองไหล 

ข.  เสื้อนอกแขนยาว ขอบเอวโคง 
ค.  นุงผาปาย มีเชิงโปรงยาวกรอมเทา 

 ง.  เครื่องประดับศรีษะผมยาวเกลาเปนผมมวยสงู ปลอยปลายผมดานซาย 
จุดประสงค  นักเรียนบอกความรูเก่ียวกับนาฏศิลปสรางสรรคได 
15. ขอใด ไมใช ประเภทของนาฏศิลปสรางสรรค (การเขาใจ) 
 ก.  บัลเลต 

ข.  ระบําศิลปาชพี 
ค.  ระบําโบราณคด ี

 ง.  ระบําในโขนละคร          

  ค.      ง. 
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16. ขอใด ไมใช ลักษณะของนาฏศิลปสรางสรรค (การเขาใจ) 
 ก.  เปนการนําบัลเลตมาผสมผสาน 
 ข.  เปนการนําระบํามาตรฐานมาประยุกต 

ค.  เปนการนําดนตรีของตางชาติมาผสมผสาน 
ง.  เปนการยึดแบบแผนทาราํของนาฏศิลปไทย 

17. ถาหากนักเรียนอยูในชุมชนที่มีดอกบัวเยอะ  นกัเรยีนควรตัง้ชื่อชุดการแสดงอยางไร(การ
ประยุกต) 
 ก.  ระบํากาสร 

ข.  ระบําปทมุทอง
ค.  ระบําวิฬารสยาม 
ง.  ระบําประทีปทอง 

18. นักเรียนคิดวาจากการแสดงขางตนควรใสชุดแบบใดเหมาะสมที่สุด (การประยุกต) 
 ก.  ชุดบัลเลต 

ข.  ชุดยืนเครื่องนาง   
ค.  ชุดยืนเครื่องพระ 

 ง.  ชุดหมสไบ  นุงโจงกระเบน สีเหมือนดอกบัว 
19. ขอใดเปนการบงบอกถึงลักษณะของนาฏศิลปสรางสรรคไดดีที่สุด (การเขาใจ) 
 ก.  เปนการแสดงที่นาํเอาระบํามาตรฐานมาใช 
 ข.  เปนการแสดงทีไ่มยึดหลกัทางนาฏศิลปไทยเลย 

ค.  เปนการแสดงทีน่าํเอาดนตรีของตางชาติเขามาทั้งหมด 
ง.  เปนการแสดงที่คิดข้ึนมาใหมแตไมทาํลายศิลปะอันดงีามของนาฏศิลปเดิมใหดอยลง 

20. สิ่งใดควรคาํนึงถงึมากท่ีสุดในการประดิษฐชุดการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค (การเขาใจ) 
 ก.  สิ่งที่อยูใกลตัว
 ข.  สิ่งที่อยูไกลตัว 

ค.  สิ่งที่เปนวัตถุ สิ่งของ 
 ง.  สิ่งที่อยูเหนือธรรมชาต ิ
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ขอท่ี เฉลย ประเภทคาํถาม ขอท่ี เฉลย ประเภทคาํถาม 
1 ง การเขาใจ 11 ก การเขาใจ 
2 ก การจํา 12 ง การเขาใจ 
3 ค การจํา 13 ก การเขาใจ 
4 ก การจํา 14 ง การเขาใจ 
5 ง การจํา 15 ก การเขาใจ 
6 ข การเขาใจ 16 ก การเขาใจ 
7 ก การเขาใจ 17 ข การประยุกต 
8 ข การเขาใจ 18 ง การประยุกต 
9 ค การเขาใจ 19 ง การเขาใจ 
10 ก การจํา 20 ก การเขาใจ 
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ภาคผนวก ง 
 

เคร่ืองมือสําหรับประเมิน 
 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง นาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา และ
นาฏศิลปสรางสรรค 

- แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตันิาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่งนาฏศลิป

สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ  
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู  
 
คําช้ีแจง  
 แบบทดสอบฉบับนี้ เปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หลังเรียน เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค              
ไทย-พมาสัมพันธ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน ใชเวลา 40 นาที  เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  20 คะแนน ใหนักเรียนอานคําถามในแตละขอ โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน
กระดาษคําตอบ ใหตรงกับขอที่เลือก 
 
 ตัวอยาง ขอ 0. ขอใดแสดงถงึความสัมพนัธระหวางไทยกับพมา  
   ก.  การเมือง 

ข.  การศึกษา 
   ค.  การคมนาคม 
   ง.  ถูกทุกขอ 
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แบบทดสอบ  วิชากจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
เร่ือง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

 
ชื่อ.......................................................................................ชั้น.............................เลขที่...................... 
สอบวนัที่.....................เดือน..........................................พ.ศ. ..................... ปการศึกษา..................... 
โรงเรยีน............................................................................................................................................... 
 
คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบนีม้ี 20 ขอ (20  คะแนน)  เปนแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก 
  2.  ใหนักเรียน X  ทับตัวอกัษร  ที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว   
จุดประสงค  นักเรียนบอกความหมายของนาฏศิลปได 
1.  ขอใดคือความหมายของคําวา “นาฏศลิป” ที่ถูกตองมากที่สุด (การเขาใจ) 
 ก.  ศิลปะแหงการละครและฟอนรํา 
 ข.  ศิลปะแหงการละครและฟอนรําที่ประดิษฐขึน้ดวยความประณตีงดงามมีระเบียบแบบ
แผน 
 ค.  ศิลปะแหงการละครและฟอนรําท่ีประดิษฐขึน้ดวยความประณตีงดงามมีระเบียบแบบ
แผนและยังรวมถึงการขับรอง 

ง.  ศิลปะแหงการละครและฟอนรําท่ีประดิษฐขึ้นดวยความประณีตงดงามมีระเบียบแบบ
แผนและยังรวมถึงการขับรองและการบรรเลงดนตรีดวย 
จุดประสงค  นักเรียนบอกความรูเก่ียวกับนาฏศิลปไทยได  
2.  ขอใด ไมใช ศิลปะ 3 ประการของนาฏศิลปไทยทีอ่ยูในคัมภีรนาฏะ (การจํา) 

ก.  การเตน 
ข.  การดนตร ี
ค.  การขับรอง 

 ง.  การฟอนราํ   
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3.  เทวรูปศิวะปางนาฏราชท่ีสรางเปนทาการรายราํของพระอิศวรมีทั้งหมดก่ีทา (การจํา) 
 ก.  106  ทา 
 ข.  107  ทา 
 ค.  108  ทา 
 ง.  109  ทา 
4.  ผูเชี่ยวชาญท่ีศึกษาทางดานนาฏศิลปไทยไดสนันษิฐานวา อารยธรรมทางศิลปะดานนาฏศิลป
ของอินเดยีไดเผยแพรเขามาสูประเทศไทยตัง้แตสมัยใด (การจํา) 
 ก.  สมัยสุโขทัย 
 ข.  สมัยอยุธยา 
 ค.  สมัยธนบุร ี
 ง.  สมัยรัตนโกสินทร 
5.  พมาไดรับอิทธิพลนาฏศลิปไปจากไทยเม่ือสมัยใด (การจํา) 
 ก.  กอนกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 1 
 ข.  หลังกรงุศรอียธุยาแตกครัง้ที่ 1 
 ค.  กอนกรงุศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 
 ง.  หลังกรุงศรีอยุธยาแตกครัง้ที่ 2 
6.  ขอใดไมใชประเภทของนาฏศิลปไทย (การเขาใจ) 
 ก.  รํา 
 ข.  เตน 

ค.  โขน 
 ง.  ละคร 
7. การแสดงนาฏศิลปชั้นสูงของไทยที่มีเอกลักษณคือ ผูแสดงจะตองสวมหัว เปนนาฏศิลปประเภท
ใด (การเขาใจ) 
 ก.  โขน 
 ข.  ละคร 
 ค.  รําและระบํา 
 ง.  การแสดงพ้ืนเมือง   
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จุดประสงค  นักเรียนบอกความรูเก่ียวกับนาฏศิลปพมาได  
8. การฟอนรําเปนไปในการทรงเจาเขาผี  บูชาผีและบรรพบุรุษทีต่ายไปแลว จัดเปนนาฏศิลปพมา
ในยุคใด (การเขาใจ) 

ก.  ยุคของกษตัริย 
ข.  ยุคของการนับถือผ ี

 ค.  ยุคนับถือศาสนาพุทธ 
 ง.  ยุคอิทธิพลละครไทย 
9. การละครแบบหนึ่ง เรียกวา  “นิพัทข่ิน” เปนละครเร แสดงเรื่อง พุทธประวัติ จัดเปนนาฏศิลป
พมาในยุคใด (การเขาใจ) 

ก.  ยุคของกษัตริย 
ข.  ยุคของการนับถือผ ี

 ค.  ยุคนับถือศาสนาพุทธ 
 ง.  ยุคอิทธิพลละครไทย 
10. ขอใด ไมใช เครื่องดนตรีของพมา (การจํา) 

ก.  ตะโพน 
ข.  กลองพมา 
ค.  กลองยาวพมา 
ง.  เครื่องประกอบจังหวะพมา 
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จุดประสงค  นักเรียนจาํแนกการแสดงนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมาได 
11. ภาพใดเปนการแตงกายของนาฏศิลปพื้นเมืองภาคกลาง (การเขาใจ) 
  
 
 
 
 
 

ก.                                                                                 ข. 
 
 
 
 
 
 
12. ภาพใดเปนการแตงกายของนาฏศิลปพื้นเมืองภาคอีสาน (การเขาใจ) 
  
 
 
 
 
 

ก.                                                                                 ข. 
 
 
 
 
 

ค.    ง. 

ค. ง. 
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13. ขอใดคือการแตงกายของนาฏศิลปพมา (การเขาใจ) 
  
 
 
 
  
 
   ก.       ข. 
                                                                                 ข. 
 
 
 
 
           
 
 
14. ขอใด ไมใช ลักษณะการแตงกายของนาฏศิลปพมา (การเขาใจ) 
 ก.  มีผาคลองไหล 

ข.  เสื้อนอกแขนยาว ขอบเอวโคง 
ค.  นุงผาปาย มีเชิงโปรงยาวกรอมเทา 

 ง.  เครื่องประดับศรีษะผมยาวเกลาเปนผมมวยสงู ปลอยปลายผมดานซาย 
 
 
 
 
 

  ค.      ง. 
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จุดประสงค  นักเรียนสามารถบอกความรูเก่ียวกับนาฏศิลปสรางสรรคได 
15. ขอใด ไมใช ประเภทของนาฏศิลปสรางสรรค (การเขาใจ) 
 ก.  บัลเลต 

ข.  ระบําศิลปาชพี 
ค.  ระบําโบราณคด ี

 ง.  ระบําในโขนละคร          
16. ขอใด ไมใช ลักษณะของนาฏศิลปสรางสรรค (การเขาใจ) 
 ก.  เปนการนําบัลเลตมาผสมผสาน 
 ข.  เปนการนําระบํามาตรฐานมาประยุกต 

ค.  เปนการนําดนตรีของตางชาติมาผสมผสาน 
ง.  เปนการยึดแบบแผนทาราํของนาฏศิลปไทย 

17. ถาหากนักเรียนอยูในชุมชนที่มีดอกบัวเยอะ  นกัเรยีนควรตัง้ชื่อชุดการแสดงอยางไร(การ
ประยุกต) 
 ก.  ระบํากาสร 

ข.  ระบําปทุมทอง 
ค.  ระบําวิฬารสยาม 
ง.  ระบําประทีปทอง 

18. นักเรียนคิดวาจากการแสดงขางตนควรใสชุดแบบใดเหมาะสมที่สุด (การประยุกต) 
 ก.  ชุดบัลเลต 

ข.  ชุดยืนเครื่องนาง   
ค.  ชุดยืนเครื่องพระ 

 ง.  ชุดหมสไบ  นุงโจงกระเบน สีเหมือนดอกบัว 
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19. ขอใดเปนการบงบอกถึงลักษณะของนาฏศิลปสรางสรรคไดดีที่สุด (การเขาใจ) 
 ก.  เปนการแสดงที่นาํเอาระบํามาตรฐานมาใช 
 ข.  เปนการแสดงทีไ่มยึดหลักทางนาฏศิลปไทยเลย 

ค.  เปนการแสดงทีน่าํเอาดนตรีของตางชาติเขามาทั้งหมด 
ง.  เปนการแสดงที่คิดข้ึนมาใหมแตไมทาํลายศิลปะอันดงีามของนาฏศิลปเดิมใหดอยลง 

20. สิ่งใดควรคาํนึงถงึมากท่ีสุดในการประดิษฐชุดการแสดงนาฏศิลปสรางสรรค (การเขาใจ) 
 ก.  สิ่งที่อยูใกลตัว 
 ข.  สิ่งที่อยูไกลตัว 

ค.  สิ่งที่เปนวัตถุ สิ่งของ 
 ง.  สิ่งที่อยูเหนือธรรมชาต ิ
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แบบทดสอบ  วิชากจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

เร่ือง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขอท่ี เฉลย ประเภทคาํถาม ขอท่ี เฉลย ประเภทคาํถาม 
1 ง การเขาใจ 11 ก การเขาใจ 
2 ก การจํา 12 ง การเขาใจ 
3 ค การจํา 13 ก การเขาใจ 
4 ก การจํา 14 ง การเขาใจ 
5 ง การจํา 15 ก การเขาใจ 
6 ข การเขาใจ 16 ก การเขาใจ 
7 ก การเขาใจ 17 ข การประยุกต 
8 ข การเขาใจ 18 ง การประยุกต 
9 ค การเขาใจ 19 ง การเขาใจ 
10 ก การจํา 20 ก การเขาใจ 
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แบบประเมินความสามารถการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 
 

 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

                ดีมาก 
4 

                 ด ี
3 

พอใช 
2 

ควรปรบัปรุง 
1 

การสรางสรรคทารํา 
(60%) 

    

ความแปลกใหมของ
ทารํา 
(30%) 

มีทารําที่แปลกใหมไม
ซ้ําจากเดิมตลอดทั้งบท
เพลง 

มีทารําที่แปลกใหม แต
ยังมีทาเดิมอยู 1สวน 
ของบทเพลง 

มีทารําที่แปลกใหม แต
ยังมีทาเดิมอยู 2สวน
ของบทเพลง 

มีทาเดิมอยู 3สวน ของ
บทเพลง 

ความสัมพนัธของ
ทารํา 
(30%) 

ทารําสื่อถึง
ความสัมพนัธของไทย
และพมาตลอดท้ังบท
เพลง 

ทารําสื่อถึง
ความสัมพนัธของไทย
และพมา 3 สวน  ของ
บทเพลง 

ทารําสื่อถึง
ความสัมพนัธของไทย
และพมา 2 สวน ของบท
เพลง 

ทารําสื่อถึง
ความสัมพนัธของไทย
และพมา 1สวน ของบท
เพลง 

การสรางสรรค
รูปแบบแถว(20%) 

    

ความสมบูรณของ
แถว 
(10%) 

ปฏิบัติการแปรแถว
สมบูรณตลอดทั้งบท
เพลง 

ปฏิบัติการแปรแถวไม
สมบูรณ 1 ชวงเพลง 

ปฏิบัติการแปรแถวไม
สมบูรณ 2ชวงเพลง 

ปฏิบัติการแปรแถวไม
สมบูรณ 3ชวงเพลง 

ดานความพรอมและ
ความสวยงาม 
(10%) 

ทุกคนปฏิบัติการแปร
แถวไดพรอมเพรียงและ
สวยงามทุกขบวนแถว
ตลอดทั้งบทเพลง 

ทุกคนปฏิบัติการแปร
แถวไดพรอมเพรียงและ
สวยงาม 3 สวนของบท
เพลง 

ทุกคนปฏิบัติการแปร
แถวไดพรอมเพรียงและ
สวยงาม 2 สวนของบท
เพลง 

ทุกคนปฏิบัติการแปร
แถวไดพรอมเพรียงและ
สวยงาม 1 สวนของบท
เพลง 

การสรางสรรคการ
แตงกาย(20%) 

    

(20%) เครื่องแตงกายมีความ
สวยงามแสดงถึง
เอกลักษณความเปน
ไทยและเอกลักษณ
ความเปนพมาอยาง
สรางสรรค และไมเปน
อุปสรรคตอผูแสดง 
ตลอดทั้งบทเพลง 

เครื่องแตงกายมีความ
สวยงามแสดงถึง
เอกลักษณความเปน
ไทยและเอกลักษณ
ความเปนพมาอยาง
สรางสรรค และเกิด
ความแตกตางอยาง
ชัดเจน 

เครื่องแตงกายมีความ
สวยงามแสดงถึง
เอกลักษณความเปน
ไทยและเอกลักษณ
ความเปนพมา โดย
สรางสรรคแบบ ใดแบบ
หนึ่ง 

เครื่องแตงกายมีความ
สวยงามแสดงถึง
เอกลักษณความเปน
ไทยและเอกลักษณ
ความเปนพมาในรูป
แบบเดิม ไมแปลกใหม 
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เกณฑการประเมินความสามารถการปฏิบัตนิาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 
รอยละ 80 - 100 หมายถึง  ดีมาก 

 รอยละ 60 - 79 หมายถึง  ดี 
 รอยละ 50 - 59 หมายถึง  พอใช 
 รอยละ 0 - 49 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมินความสามารถการปฏิบัตนิาฏศิลป
สรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 

คะแนนเฉลี่ย มีความสามารถในระดับ 
3.50-4.00 ดีมาก 
2.50-3.49 ดี 
1.50-2.49 พอใช 
1.00-1.49 ปรับปรงุ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

เร่ืองนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ  

 

สําหรับนักเรียน 

 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 
โรงเรียนวัดนวมกานนทเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสม
ยิ่งข้ึน ความพึงพอใจของนักเรียนจะเปนประโยชนตอตัวนักเรียนเองและโรงเรียนโปรดใหขอมูล
ตามความเปนจริง ผูวิจัยจะใชประโยชนจากขอมูลนี้เพ่ือการวิจัยเทานั้น โดยใหนักเรียนตอบ 3 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลป

สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา 
ตอนท่ี 3  สัมภาษณความพึงพอใจของนักเรียนที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง

นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษา 

จงใสเครื่องหมาย ( ) ลงในชองระดับความพึงพอใจที่นักเรียนไดรับจากจัด
กิจกรรมการเรียนรูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ ตามความ
เปนจริง ความพึงพอใจระดับตางๆ มีความหมายดังนี้ 

3     หมายถึง     พึงพอใจระดับมาก               
                 2     หมายถึง     พึงพอใจระดับปานกลาง           

1     หมายถึง     พึงพอใจระดับนอย 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ            1) ชาย                    2) หญิง 

2. กําลังศึกษาชัน้ 

  1) ป.4   2) ป.5         3) ป.6 

3. เชื้อชาติ.................................  สัญชาติ................................................. 

 

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจเกีย่วกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษา 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
3 2 1 

1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ฝก
ใหมีทกัษะในการสรางสรรค 

   

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนรู 

   

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ จัด
กิจกรรมการเรียนรูไดเหมาะสมกับเวลา 

   

4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สื่อ
การสอนทําใหผูเรยีนเขาใจเนื้อหาไดงาย 

   

5. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สื่อ
การสอนกระตุนใหผูเรียนเกดิความสนใจ 

   

6. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ทํา
ใหมีความมัน่ใจและสามารถนําความรูทีไ่ดรับไปใชได 

   

7. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
สามารถนําความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชในโอกาสอืน่ได 
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ตอนท่ี 3 สอบถามความพงึพอใจของนักเรียนที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมา สัมพันธ สําหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา 

1. นักเรยีนรูสกึอยางไรบางกบัการเรยีนประวตัิความเปนมาของนาฏศิลปไทย/พมา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. นักเรียนรูสึกอยางไรกับการเรียนประเภทของนาฏศิลปไทย/พมา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. นักเรยีนรูสกึอยางไรบางกบัการท่ีไดออกแบบเครื่องแตงกายของนาฏศิลปไทย/พมา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. นักเรยีนรูสกึอยางไรบางเมื่อไดเรียนและปฏิบตัิลลีาการเคลือ่นไหวของนาฏศิลปไทย/พมา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. นักเรยีนรูสกึอยางไรบางทีไ่ดมีโอกาสคิดประดิษฐทาราํของนาฏศิลปไทย/พมา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 
 

ผลการวิเคราะหคาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวจิัย 
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ตารางที่ 20 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณผูอํานวยการสถานศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

ขอ ประเดน็ 
ผูเช่ียวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสมัภาษณ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอง 

2 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ความคิดเหน็ที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่ง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
เกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนในการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

3 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ความคิดเหน็ที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่ง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
เกี่ยวกับจุดประสงคในการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

4 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ความคิดเหน็ที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่ง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
เกี่ยวกับเนือ้หาสาระในการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ความคิดเหน็ที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่ง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ
เกี่ยวกับวธิีดําเนนิกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

6 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ความคิดเหน็ที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่ง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 
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ขอ 
 
 

ประเดน็ 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 

 เกี่ยวกับสื่อการจัดกิจกรรม        
7 
 

ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ความคิดเหน็ที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่ง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
เกี่ยวกับการประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

8 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ขอเสนอแนะในการพัฒนากจิกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา 
สัมพันธ สําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 21  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

ขอ ประเดน็ 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสมัภาษณ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

2 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ความคิดเหน็ที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่ง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
เกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนในการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

3 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ความคิดเหน็ที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่ง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
เกี่ยวกับจุดประสงคการเรยีนรู เนือ้หากิจกรรม 
วิธีดําเนินกิจกรรม สือ่/อุปกรณ และการวัด
และประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

4 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ขอเสนอแนะในการพัฒนากจิกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา 
สัมพันธ สําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 22 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณครูวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

ขอ ประเดน็ 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสมัภาษณ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

2 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ความคิดเหน็ที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่ง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
เกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนในการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

3 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ความคิดเหน็ที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่ง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
เกี่ยวกับจุดประสงคการเรยีนรู เนือ้หากิจกรรม 
วิธีดําเนินกิจกรรม สือ่/อุปกรณ และการวัด
และประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

4 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ขอเสนอแนะในการพัฒนากจิกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา 
สัมพันธ สําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่  23  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณครูนาฏศิลป เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

ขอ ประเดน็ 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสมัภาษณ 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 มีความ
สอดคลอง 

2 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ความคิดเหน็ที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่ง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
เกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนในการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

3 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ความคิดเหน็ที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่ง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
เกี่ยวกับจุดประสงคการเรยีนรู เนือ้หากิจกรรม 
วิธีดําเนินกิจกรรม สือ่/อุปกรณ และการวัด
และประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

4 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ขอเสนอแนะในการพัฒนากจิกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา 
สัมพันธ สําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา 

+1 +1 0 +1 0 0.60 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่  24 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณผูปกครอง เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสมัภาษณ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

2 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ความคิดเหน็ที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่ง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
เกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนในการ
พัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

3 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ความคิดเหน็ที่มตีอกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรือ่ง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 
เกี่ยวกับจุดประสงคการเรยีนรู เนือ้หากิจกรรม 
วิธีดําเนินกิจกรรม สือ่/อุปกรณ และการวัด
และประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

4 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกีย่วกับ
ขอเสนอแนะในการพัฒนากจิกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมา 
สัมพันธ สําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางท่ี 25 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพนัธ สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

ขอ ประเดน็ 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 ความสอดคลองของประเด็นสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

2 ความสอดคลองของประเด็นสอบถามเก่ียวกับ
ความตองการของนักเรยีนทีม่ีตอกิจกรรม
พัฒนาผูเรยีน เรือ่งนาฏศลิปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับเนื้อหากิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 มีความ
สอดคลอง 

3 ความสอดคลองของประเด็นสอบถามเก่ียวกับ
ความตองการของนักเรยีนทีม่ีตอกิจกรรม
พัฒนาผูเรยีน เรือ่งนาฏศลิปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 มีความ
สอดคลอง 

4 ความสอดคลองของประเด็นสอบถามเก่ียวกับ
ความตองการของนักเรยีนทีม่ีตอกิจกรรม
พัฒนาผูเรยีน เรือ่งนาฏศลิปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับส่ือการเรยีนรู 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

5 ความสอดคลองของประเด็นสอบถามเก่ียวกับ
ความตองการของนักเรยีนทีม่ีตอกิจกรรม
พัฒนาผูเรยีน เรือ่งนาฏศลิปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ เกีย่วกับการวัดและประเมนิผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางท่ี 26 คาดัชนีความสอดคลองแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) ของหนวยการเรียนรูกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ขอ ประเดน็ 
ความคิดเหน็ผูเชีย่วชาญ 

X S.D ความหมาย 
1 สาระสําคัญ 

1.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงคการเรยีนรู 
4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม

และผานเกณฑ 
1.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู 4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม

และผานเกณฑ 
2 จุดประสงคการเรียนรู 

2.1 สอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

2.2 สอดคลองและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู 

4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

3 สาระการเรียนรู 
3.1 สอดคลองและเหมาะสมกับส่ือการเรยีนรู 

4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

4 กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
4.1 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระสําคัญ  

4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

4.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู 4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

4.3 สอดคลองและเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีหลากหลายและ
เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

5 สื่อการเรียนรู 
5.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงคการเรยีนรู 

4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

5.2 สอดคลองและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

6 เคร่ืองมือวัดผล และประเมนิผล 
6.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงคการเรยีนรู 

4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

 6.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู 
 

4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 
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ขอ ประเดน็ 
ความคิดเหน็ผูเชีย่วชาญ 

X S.D ความหมาย 
 6.3 สอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการจัดกิจกรรม

การเรยีนรู 
4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม

และผานเกณฑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 26 คาดัชนีความสอดคลองแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) ของหนวยการเรียนรูกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ตอ)
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ตารางท่ี  27 คาดัชนีความสอดคลองแบบมาตรประเมินคา  (Rating Scale) ของแบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู
หลังเรยีน เรือ่งนาฏศลิปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ 

ประเดน็ ความคิดเหน็ผูเชีย่วชาญ 

จุดประสงคการเรียนรู ขอที ่
ประเภท
คําถาม X  S.D ความหมาย 

1. นักเรยีนบอกความหมายของนาฏศิลป
ได 

1 
 

การเขาใจ 4.40 
 

0.54 ผานเกณฑ 

2. นักเรยีนบอกความรูเกีย่วกบันาฏศิลป
ไทยได 
 

2 การจํา 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

3 การจํา 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

4 การจํา 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

5 การจํา 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

6 การจํา 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

7 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

8 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

9 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

3. นักเรยีนบอกความรูเกีย่วกบันาฏศิลป
พมาได 

10 การจํา 4.60 0.44 ผานเกณฑ 

11 การจํา 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

12 การจํา 4.60 0.44 ผานเกณฑ 

13 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

14 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

15 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

16 การเขาใจ 4.60 0.44 ผานเกณฑ 

4. นักเรยีนจาํแนกการแสดงนาฏศิลปไทย
และนาฏศลิปพมาได 

17 การจํา 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

18 การจํา 4.60 0.54 ผานเกณฑ 
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ตารางท่ี  27 คาดัชนีความสอดคลองแบบมาตรประเมินคา  (Rating Scale) ของแบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู
หลังเรยีน เรือ่งนาฏศลิปสรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ ความคิดเหน็ผูเชีย่วชาญ 
จุดประสงคการเรียนรู ขอที ่ ประเภทคําถาม X  S.D ความหมาย 

4. นักเรยีนจาํแนกการแสดงนาฏศิลป
ไทยและนาฏศิลปพมาได 

19 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 
20 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

21 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

22 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

5. นักเรยีนบอกความรูเกีย่วกบั
นาฏศิลปสรางสรรคได 

23 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

24 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

25 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

26 การประยุกต 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

27 การประยุกต 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

28 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

29 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 

30 การเขาใจ 4.60 0.54 ผานเกณฑ 
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ตารางท่ี 28 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย ( p )  และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบ 
วัดผลการเรยีนรู เรื่อง นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 

แบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู แบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู 
ขอ
ที ่

จํานวนคน
ที่ตอบถูก 

p r คุณภาพ
ขอสอบ 

ขอ
ที ่

จํานวนคนท่ี
ตอบถูก 

p r คุณภาพ
ขอสอบ 

1 12 0.60 0.36 ใชได 21* 7 0.35 -0.08 ใชไมได 
2 9 0.45 0.48 ใชได 22* 3 0.15 0.31 ใชไมได 
3 9 0.45 0.44 ใชได 23 16 0.80 0.47 ใชได 

 4* 7 0.35 0.13 ใชไมได 24 6 0.30 0.30 ใชได 
5 9 0.45 0.26 ใชได 25* 7 0.35 0.09 ใชไมได 
6 7 0.35 0.56 ใชได 26 10 0.50 0.39 ใชได 
7 11 0.55 0.39 ใชได 27 8 0.40 0.47 ใชได 
8 13 0.65 0.48 ใชได 28* 3 0.15 0.50 ใชไมได 

 9* 4 0.20 -0.39 ใชไมได 29 8 0.40 0.47 ใชได 
10* 5 0.25 0.10 ใชไมได 30* 10 0.50 0.05 ใชไมได 
11* 9 0.45 0.16 ใชไมได 31 14 0.70 0.65 ใชได 
12* 6 0.30 -0.16 ใชไมได 32 4 0.20 0.56 ใชได 
13* 3 0.15 0.02 ใชไมได 33 10 0.50 0.31 ใชได 
14* 8 0.40 -0.20 ใชไมได 34* 8 0.40 -0.17 ใชไมได 
15* 4 0.20 -0.02 ใชไมได 35 8 0.40 0.39 ใชได 
16* 1 0.05 0.00 ใชไมได 36 9 0.45 0.42 ใชได 
17* 6 0.30 0.07 ใชไมได 37 8 0.40 0.56 ใชได 
18* 2 0.10 -0.19 ใชไมได 38 6 0.30 0.35 ใชได 
19* 5 0.25 -0.39 ใชไมได 39* 8 0.40 0.19 ใชไมได 
20* 4 0.20 -0.14 ใชไมได 40 10 0.50 0.23 ใชได 

 
 หมายเหตุ  การหาคาความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของขอสอบปรนัย ได คํานวณหาขอสอบที่มีคุณภาพ  

จํานวน  20 ขอ   สวนขอสอบที่  4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,28,30,34 และ 39 เปนขอสอบไมมี
คุณภาพจึงไมนํามาคํานวณ  หาคาความเช่ือมั่น  (Reliability)  สรุปผลไดคาความเช่ือมั่น  (Reliability)  เทากบั 0.86 
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ตารางท่ี 29 คาดัชนีความสอดคลองแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) ของแบบประเมินความสามารถการ
ปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ  

ขอ ประเดน็ 
ความคิดเหน็ผูเชีย่วชาญ 

X S.D ความหมาย 
1 การสรางสรรคทารํา 

 
4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม

และผานเกณฑ 
2 การสรางสรรครูปแบบแถว 4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม

และผานเกณฑ 
3 การสรางสรรคการออกแบบเครื่องแตงกาย 4.60 0.54 มีความสอดคลองเหมาะสม

และผานเกณฑ 
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ตารางที่  30 คาดัชนีความสอดคลองแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale)  ของแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ  

ประเดน็ 
ความคิดเหน็ผูเชีย่วชาญ 

X S.D ความหมาย 
ดานกิจกรรมการเรียนรู    

1. กิจกรรมพฒันาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ จัดกิจกรรมการเรยีนรูไดเหมาะสมกับเวลา 

4.20 0.83 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

ดานส่ือประกอบกิจกรรม    
1. กิจกรรมพฒันาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ สื่อการสอนทําใหผูเรยีนเขาใจเนือ้หาไดงาย 

4.40 0.89 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

2. กิจกรรมพฒันาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ สื่อการสอนกระตุนใหผูเรยีนเกิดความสนใจ 

4.40 0.89 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

ดานประโยชนที่ไดรับ    
1. กิจกรรมพฒันาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ ฝกใหมีทักษะในการสรางสรรค 

4.20 0.83 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

2. กิจกรรมพฒันาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 

4.40 0.89 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

3. กิจกรรมพฒันาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ ทําใหมีความมัน่ใจและสามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชได 

4.20 0.83 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 

4. กิจกรรมพฒันาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-
พมา สัมพันธ สามารถนาํความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
โอกาสอื่นได 

4.20 0.83 มีความสอดคลองเหมาะสม
และผานเกณฑ 
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ภาคผนวก ฉ 
บันทึกคะแนนการวัดและการประเมินผล 

 

- เปรียบเทียบคะแนนวัดผลการเรียนรู หลังเรียน กับเกณฑรอยละ 80 
- คะแนนแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมา 

สัมพันธ 
- คะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เร่ือง

นาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมา สัมพันธ 
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ตารางท่ี 31 คะแนนทดสอบวัดผลการเรยีนรูหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่อง นาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพนัธ 

เลขที ่ Post – test (20) รอยละ ผลการประเมิน 
1 17 85.00 ผาน 
2 17 85.00 ผาน 
3 19 95.00 ผาน 
4 17 85.00 ผาน 
5 18 90.00 ผาน 
6 16 80.00 ผาน 
7 16 80.00 ผาน 
8 18 90.00 ผาน 
9 16 80.00 ผาน 
10 17 85.00 ผาน 
11 20 100 ผาน 
12 20 100 ผาน 
13 17 85.00 ผาน 
14 18 90.00 ผาน 
15 18 90.00 ผาน 
16 17 85.00 ผาน 
17 19 95.00 ผาน 
18 19 95.00 ผาน 
19 16 80.00 ผาน 
20 17 85.00 ผาน 
รวม 352 1760 ผาน 
X  17.60 88.00  

S.D. 1.27 6.37  
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ตารางท่ี   32 แสดงผลการวิเคราะหทาํแบบทดสอบของนักเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู  

จุดประสงคการเรียนรู 
ขอที ่ จํานวน

นักเรียนที่
ตอบถูก 

 S.D หมายเหต ุ

1. นักเรยีนสามารถบอกความหมายของ
นาฏศิลปได 

1 17 17.00 0.00 ลําดับท่ี 4 

2. นักเรยีนสามารถบอกความรูเก่ียวกับ
นาฏศิลปไทยได 

2 18 

17.50 1.05 ลําดับท่ี 3 

3 17 
4 17 
5 16 
6 18 
7 19 

3. นักเรยีนสามารถบอกความรูเก่ียวกับ
นาฏศิลปพมาได 

8 19 
18.67 0.58 ลําดับท่ี 1 9 18 

10 19 
4. นักเรยีนสามารถจําแนกการแสดง
นาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพมาได 

11 17 

16.75 0.50 ลําดับท่ี 5 
12 17 
13 17 
14 16 

5. นักเรยีนสามารถบอกความรูเก่ียวกับ
นาฏศิลปสรางสรรคได 

15 15 

17.67 1.75 ลําดับท่ี 2 

16 17 
17 19 
18 17 
19 20 
20 18 
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ตารางท่ี 33 สรุปแบบประเมินความสามารถในการปฏิบตัินาฏศลิปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพนัธ 

กลุมที ่ รายการประเมนิ 
คะแนนที่ได 

รอยละ 
ผลการ
ประเมิน 4 3 2 1 

1 

การสรางสรรคทารํา (60%) 
   

 
 

90.00 ดีมาก 

ความแปลกใหมของทารํา 
(30%) 

    

ความสัมพนัธของทารํา 
(30%) 

    

การสรางสรรครูปแบบแถว
(20%) 

    

ความสมบูรณของแถว 
(10%) 

    

ดานความพรอมและความ
สวยงาม 
(10%) 

    

การสรางสรรคการแตงกาย
(20%) 

    

2 

การสรางสรรคทารํา (60%)     

75.00 ด ี

ความแปลกใหมของทารํา 
(30%) 

    

ความสัมพนัธของทารํา 
(30%) 

    

การสรางสรรครูปแบบแถว
(20%) 

    

ความสมบูรณของแถว 
(10%) 

    

ดานความพรอมและความ
สวยงาม 
(10%) 

    

การสรางสรรคการแตงกาย
(20%) 

    

รวม 82.50 ดีมาก 
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เกณฑการประเมินความสามารถการปฏิบัตนิาฏศิลปสรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 
รอยละ 80 - 100 หมายถึง  ดีมาก 

 รอยละ 60 - 79 หมายถึง  ดี 
 รอยละ 50 - 59 หมายถึง  พอใช 
 รอยละ 0 - 49 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑการประเมินความสามารถการปฏิบัตนิาฏศิลป
สรางสรรคไทย-พมาสัมพันธ 

คะแนนเฉลี่ย มีความสามารถในระดับ 
3.50-4.00 ดีมาก 
2.50-3.49 ดี 
1.50-2.49 พอใช 
1.00-1.49 ปรับปรงุ 
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ตารางที่ 34 ความพึงพอใจของนกัเรยีนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เรื่องนาฏศิลปสรางสรรค 
ไทย-พมาสัมพันธ 

ความพึงพอใจของนักเรียน 
คาเฉลีย่ 

( X ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ลําดับที ่

ดานกิจกรรมการเรียนรู     
1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ จัดกิจกรรมการ
เรียนรูไดเหมาะสมกับเวลา 

2.75 0.44 มาก 7 

รวม 2.75 0.44 มาก 3 
ดานส่ือประกอบกิจกรรม     
1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สื่อการสอนทํา
ใหผูเรยีนเขาใจเนือ้หาไดงาย 

2.90 0.44 มาก 2 

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สื่อการสอน
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ 

2.85 0.37 มาก 3 

รวม 2.88 0.41 มาก 1 
ดานประโยชนที่ไดรับ     
1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ฝกใหมีทักษะใน
การสรางสรรค 

2.95 0.22 มาก 1 

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ใหผูเรยีนมสีวน
รวมในกิจกรรมการเรียนรู 

2.75 0.64 มาก 4 

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ ทําใหมีความ
มั่นใจและสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชได 

2.70 0.66 มาก 6 
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ความพึงพอใจของนักเรียน 
คาเฉลีย่ 

( X ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ลําดับท่ี 

4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่งนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมา สัมพันธ สามารถนํา
ความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชในโอกาสอืน่ได 

2.80 0.41 มาก 5 

รวม 2.80 0.48 มาก 2 
รวมทั้งหมด 2.81 0.44 มาก  

 
 

ตารางท่ี 34 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องนาฏศิลป
สรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ (ตอ) 
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ภาคผนวก ช 

ประมวลภาพกจิกรรม 
 
 

- กิจกรรมเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐาน 
- กิจกรรมระหวางเรียน  
- กิจกรรมการประเมิน และการนําเสนอผลงานของนักเรียน 
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สัมภาษณทานผูอํานวยการโรงเรียนวัดนวมกานนท         สัมภาษณครูวิชาการโรงเรียนวัดนวมกานนท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           สัมภาษณครูนาฏศิลป             สัมภาษณคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐาน 
สัมภาษณผูที่เกีย่วของ  

และสอบถามความตองการของนักเรียน 
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    สัมภาษณผูปกครอง    สัมภาษณผูปกครอง 
 
 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณผูปกครอง   สอบถามความตองการของนักเรยีน 
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นักเรียนปฏบิัตินาฏยศัพทของนาฏศิลปไทย            ครูชวยจดัทารําใหมีความสวยงามมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

                              นักเรียนรวมกันทําใบงาน            ผูรูในทองถิน่ใหความรูเกีย่วกับนาฏศิลปพมา 

 

 

 

กิจกรรมระหวางเรียน 
ปฏิบัตนิาฏศิลปไทย นาฏศิลปพมา โดยครูและผูรูในทองถ่ิน 
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นักเรียนรวมกนัสรางสรรคทารํา นาฏศิลปสรางสรรค  ไทย-พมาสัมพันธ 
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นักเรียนรวมกนัสรางสรรครูปแบบแถว และการแตงกาย  
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นักเรียนนําเสนอผลงานที่ไดรวมกันทํา ในการสรางสรรค โดยมีคณะครูและผูปกครองมาเย่ียมชม 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการประเมิน  
การจัดนิทรรศการและการนาํเสนอผลงานของนักเรียน  

และการสอบถามความพงึพอใจ 
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นักเรียนแสดงผลงานชุดนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
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นักเรียนแสดงผลงานชุดนาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ 
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