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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 2) พฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  3) ทดลอง
จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา และ 4) ประเมินผล และปรับปรุงกจิกรรมพฒันา
ผูเ้ รียน เ ร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษา ในด้านผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
ดา้นความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วดัท่าชา้ง) อาํเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีกาํลงัศึกษา
อยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบดว้ย แผนการกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนที่มีต่อกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์
เน้ือหา

ผลการวิจยัพบว่า
1.  ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน นักเรียนและผู ้เก ีย่วข้องเห็นความสําคัญและตอ้งการให้ จดักจิกรรมพฒันาผูเ้ รียนสร้างสรรค์

นาฏยลีลาอาเซียน โดยมจีุดประสงค์เพ่ือใหน้กัเรียนไดศึ้กษาความรู้เบ้ืองตน้เก ีย่วกบันาฏศิลป์อาเซียน นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สร้างสรรค์
มีการสร้างสรรคท่์ารําข้ึนมาใหม่ โดยมีครูเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้และประเมนิผล

2. ผลการพฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ประกอบดว้ย หลกัการ เป้าหมาย คุณสมบติัของผูเ้รียน แนวการจดั
กจิกรรม รูปแบบการจดักจิกรรม คาํอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ โครงสร้าง การจดักจิกรรม ส่ือ การวดัและประเมินผล คาํช้ีแจง และแผนการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน จํานวน 8 แผน จดักจิกรรมแบบสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาผูเ้รียนให้สร้างสรรค์ท่ารํา รูปแบบแถว และ
การแต่งกาย โดยใชเ้พลงท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่ ภายใตน้าฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์อาเซียน ซ่ึงกจิกรรมพฒันาผูเ้รียนมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งระหว่าง 0.80 -1.00

3.  ผลการทดลองจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 20 ชั่วโมง แบบสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบัติ  5 ขั้นตอน ไดแ้ก ่1) ขั้นนําเขา้สู่
บทเรียน 2) ขั้นศึกษา/วิเคราะห์ 3) ขั้นปฏิบติั/ฝึกหดั/ทดลอง 4) ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ และ 5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้ นักเรียน
มีความสนใจ และตั้งใจปฏิบติักจิกรรม รวมทั้งร่วมกนัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สร้างสรรค์รูปแบบแถว สร้างสรรค์การแต่งกายนาฏยลีลา
อาเซียนไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ีนักเรียนไดร่้วมแสดงความคดิเห็นในการจดักจิกรรม ฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม และฝึกการคิดสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียนตามความสนใจ

4. ผลการประเมินและปรับปรุงกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน หลงัการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รียนสูงกว่ากอ่นการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  มีความสามารถในการปฏิบัติสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน อยู่ในระดบัดี โดยมีความสามารถดา้นการสร้างสรรคท่์ารําอยู่ในระดบัสูง รองลงมามีความสามารถดา้นการสร้างสรรครู์ปแบบ
แถว และมีความสามารถดา้นการสร้างสรรค์การแต่งกาย อยู่ในระดับตํ่าสุด นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกจิกรรมพฒันาผู ้เรียนอยู่ในระดับ
เห็นดว้ยมาก และเห็นว่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ทําใหน้ักเรียนมีความรู้และฝึกใหมี้ทักษะในการสร้างสรรค์
ไดเ้ป็นอย่างดี เห็นควรใหม้กีารปรับปรุงดา้นการนาํเขา้สู่บทเรียนว่าควรมีส่ือหรือวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือกระตุน้ผูเ้รียนเกดิความสนใจ ปรับปรุง
ระยะเวลากบัเน้ือหาสาระกจิกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือใหส้ามารถนาํไปปฏิบตัิไดจ้ริง
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The purposes of this research were to: 1) study of fundamental information to develop of learner development activities on

Natayaleera Asean creative for primary school students, 2) develop the learner development activities on Natayaleera Asean creative for

primary school students, 3) implement the learner development activities on Natayaleera Asean creative for primary school students, and

4) evaluate and improve the learner development activities on Natayaleera Asean creative for primary school students; learning achievements

of Natayaleera Asean creative, abilities for working on Natayaleera Asean creative and the students’ opinion towards the learner

development activities. The samples comprised 30 fourth to sixth grade students at Doembangnangbuat Kindergarten (Watthachang) School,

Doembangnangbuat District, Suphanburi Province during the first semester of the academic year 2014. Research instruments consisted of the

lesson plan of the learner development activities on Natayaleera Asean creative, test, abilities for dancing within the Natayaleera Asean

creative assessment forms and questionnaires. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test dependent and content

analysis.

The results were as follows:

 1.  The studying of fundamental information found that the students and participants saw the importance and require the learner development

activities on Natayaleera Asean creative. They had some purposes to study about Asean dancing art, Thai dancing art and creative dancing art. They could

create new dances by learning and assessing from teacher.

2.  The results of developing the learner development activities found that the learner development activities on Natayaleera

Asean creative consisted of principles, goals, learner’s qualifications, guidelines of activity, patterns of activity, description of learning course,

objectives, framework of activities, materials, measurement and evaluation, explanation and 8 lesson plans of learner development activities.

At each lesson plan, the students had the demonstrative activities and focusing on practicing for developing the students to create a dance,

lines format and costume by using a newly created song under Thai dancing arts and Asean dancing arts. The learner development activities

were suitable and consistency was between 0.80-1.00.

3. The implementation of learner development activities in 20 hours focusing on demonstration and practicing in five steps;

1) introducing step, 2) studying/analyzing step, 3) practicing/training/trailing step, 4) concluding/presenting step and 5) improving

learning/applying step. The students had interest and intended to practice the activities. They participated well in the Natayaleera Asean

creative, line format creative and costume of Natayaleera Asean creative. In addition, the students had to jointly express their opinions about

the activities, practice group dancing and practice creative thinking within the Natayaleera Asean by interest.

4. The evaluation and improvement of the learner development activities found that the students had higher learning

achievements on Natayaleera Asean creative after learning the learner development activities than before learning the learner development

activities at a 0.05 level, abilities of working Natayaleera Asean creative were at good level, they had abilities to create a dance at  high level;

second they had abilities to create lines format and their abilities to create costumes were at the lowest level. The students’ opinion towards

the learner development activities was at a high level and the learner development activities on Natayaleera Asean creative gave them

knowledge and practice of creative skills. They thought that to improve introduction to learn step should provide materials or various methods for

stimulating of students’ interest, improving timelines and contents of  learner development  activities for application in real life.
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กติติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสาํเร็จลงได้ ดว้ยความอนุเคราะห์ให้คาํปรึกษาแนะนาํอย่างดียิ่งจาก
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มาเรียม นิลพนัธุ ์ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ เป็นทั้งผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เป็น
ท่ีปรึกษาและเสียสละดูแล เอาใจใส่ ตั้งแต่ตน้จนสาํเร็จอย่างทุกกวนัน้ี อาจารย ์ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์
และอาจารย  ์ดร.รักชนก โสภาพิศ ตลอดทั้งให้กาํลงัใจจนสําเร็จลุล่วงด้วยดี ผูว้ิจยัจึงขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูง

ขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั ท่ีกรุณาเป็นประธานในการพิจารณา
วิทยานิพนธ์ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กรัณยพ์ล วิวรรธมงคล ผูท้รงคุณวฒิุท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํ
ในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ตลอดจนคณาจารยใ์นสาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ และคณาจารย์
ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามรู้และสัง่สอนศิษยค์นน้ีให้ประสบความสาํเร็จได้

ขอบพระคุณผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) นายมานพ ทองนวล
ครูวิชาการ นางพรทิพย  ์บุญคุ้มครอง นายพฒันา พวงมาลี นางสาวภาวินี สุเมธาพนัธุ์ นายนาวี
สารสงเคราะห์ ตลอดจนครูอาจารย ์และผูท่ี้ไม่ไดก้ล่าวนาม ณ ท่ีน้ีทุกท่านท่ีกรุณาให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการทาํวิทยานิพนธ์

ขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญ อาจารย  ์ดร.ประไพ ธรมธัช อาจารย์ ดร.สุดา เชิดเกียรติกุล
อาจารยว์รรณา แกว้กวา้ง นางสาวสัทธา สืบดา และนายทวิช แจ่มจาํรัส ท่ีกรุณาตรวจเคร่ืองมือ
ประกอบการวิจยั เพ่ือให้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีคุณภาพ

ขอบคุณบิดา มารดา ญาติพ่ีนอ้ง พ่ีๆ และเพื่อนๆ หลกัสูตรรุ่น 54 ในสาขาวิชาหลกัสูตรและ
การนิเทศทุกท่านท่ีให้กาํลงัใจเสมอมา

หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่า ผูว้ิจยัขอมอบคุณความดีทั้งมวล
แก่ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํให้วิทยานิพนธ์น้ีประสบความสาํเร็จ
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บทที่  1

บทนํา

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา
การศึกษานั้นมีความสําคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เพราะเป็นปัจจัยท่ีทาํให้เกิดความเจริญ

กา้วหนา้ ดงัพระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วภูมิพลอดุลยเดช ตอนหน่ึงว่า
 “ การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทศันคติ ค่านิยม และ

คุณธรรมของบุคคล เพ่ือใหเ้ป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพฒันาประเทศก็ยอ่มทาํไดส้ะดวก
ราบร่ืนไดผ้ลที่แน่นอนรวดเร็ว ”

ปัจจุบนัความเจริญก้าวหนา้ทางวิทยาการดา้นต่างๆ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจ การติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วและไร้ซ่ึงขอ้ขีดจาํกดั ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
เป็นอย่างมาก พลงัขับเคลื่อนของกระแสโลก คือ ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีทาํใหเ้กิด
การเช่ือมโยงทัว่โลก โลกจะขบัเคลื่อนโดยกระแสเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทาํใหเ้กิดการแข่งขนั
ร่วมมือ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากร รวมทั้ง การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหว่างชาตินบัวนัจะเข็มขน้ข้ึน ค่านิยมท่ีแปลก
ใหม่จากต่างประเทศ ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นวฒันธรรมในหลายๆ ดา้น

โลกยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ความรู้ และภูมิปัญญาของแต่ละสังคมได้นํามาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือสําคญัในการเสริมสร้างศกัยภาพ และความสามารถในการแข่งขนักบันานาอารยประเทศ
ไดส่้งผลให้หลายประเทศต่างหันกลบัมาทบทวนบทบาท และแนวทาง การจัดการศึกษาของ
ประเทศอยา่งจริงจงั เพื่อเป้าหมายสร้างและพฒันากาํลงัคนที่มีความสามารถท่ีจะนาํการพฒันา
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวฒันธรรมของประเทศใหก้า้วสู่สงัคมในอนาคตไดอ้ยา่งมัน่คง
(วิชยั วงษใ์หญ่,  2554: 1) ดงัพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ของมหาวิทยาลยั
ศิลปากร ณ วงัท่าพระ วนัท่ี 12 ตุลาคม 2513 ความตอนหน่ึงว่า

“งานดา้นการศึกษาศิลปวฒันธรรมนั้น คอื งานสร้างสรรคค์วามเจริญทางปัญญา และทางจิตใจ ซ่ึงเป็น
ทั้งตน้เหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ไดข้องความเจริญดา้นอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยให้เรารักษาและ
ดาํรงความเป็นไทยไดสื้บไป”
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ดงันั้น ส่ิงสาํคญัท่ีสุดในขณะนี้ คือต้องร่วมมือกนัสร้างพฒันาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ประเทศใดที่คนมีคุณภาพประเทศนั้นก็สามารถพฒันาประเทศไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ตรงกนัขา้ม
ประเทศใดท่ีคนดอ้ยคุณภาพก็จะเกิดปัญหามีความล่าชา้ในการพฒันาประเทศ หัวใจท่ีสําคัญท่ีสุด
ในการพฒันาประเทศคือการพฒันาคุณภาพของคน สาเหตุอนัมาจากความอ่อนแอขาดคุณภาพ
ของคนในประเทศ ไดแ้ก่ส่ิงท่ีจะช่วยในการพฒันาคนกคื็อการศึกษา

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  2542 และแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศกัราช
2545  จึงมีจุดมุง่หมายในการสร้างเด็กไทยใหเ้ป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ซ่ึงมุ่งเนน้พฒันา
ทั้งดา้นสติปัญญา  (Intelligence Quotuent: IQ) ความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional Quotuent: EQ)

และดา้นคุณธรรม จริยธรรม  (Moral Quotuent: MQ) เพ่ือให้เด็กไทยอยู่ร่วมกันในสงัคมไทย
และสังคมโลกไดอ้ย่างมีคุณภาพและรู้เท่าทนั นอกจากน้ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ในมาตรา  6 ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกบัผูอื้่นไดอ้ยา่งมีความสุข มาตรา 7 ได้กล่าวไวว้่าในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝัง
จิตสาํนึกท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัการเมือง  การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค
และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์  มีความภาคภมูใิจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพ่ึงตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ใฝ่รู้และเรียนรู้ ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542

และแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศกัราช 2545 สรุปได้ว่า การพฒันาในการสร้างเด็กไทยให้เป็นมนุษย์
ทั้ งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา และสามารถอยู่ ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุขนั้ น นอกจาก
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ส่ิงท่ีขาดไม่ได้ คือ การส่งเสริมเก่ียวกับการสืบสานทางด้านศิลปะ
วฒันธรรม ด้านการสร้างสรรค์ ซ่ึงถือว่าผูเ้รียนสําคัญท่ีสุดและมีความสามารถในการเรียนรู้
และพฒันาตนเองได้ ดงันั้น ควรจดัเน้ือหาสาระกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความ
ถนัดของผูเ้รียน
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 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2540) กล่าวว่า งานดา้นการศึกษา
ศิลปวฒันธรรมนั้นก็เช่นเดียวกนัคือ งานท่ีสร้างสรรค์ความเจริญทางดา้นปัญญา และทางดา้น
จิตใจ ซ่ึงเป็นทั้ งต ้นเหตุและองค์ประกอบท่ีขาดไม่ไดข้องความเจริญทางด้านอ่ืนๆทั้งหมด
พร้อมกับทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของเราซ่ึงสืบทอดมาแต่อดีตอนัยาวนาน มิให้ถูกกลืน
ไปในกระแสของว ัฒนธรรม  มุ่งพัฒนาสร้างคนดี  มีปัญญา มีความสุขมีศ ักยภาพพร้อม
ท่ีจะแข่งขันและร่วมมืออยา่งสร้างสรรคใ์นเวทีโลก ซ่ึงสอดคลอ้งกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 9  (พ.ศ. 2545 - 2559)  และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  (พ.ศ.2550 - 2554)

การเรียนรู้ที่ดีท่ีสุด  คือ การเรียนที่เกิดจากทกัษะจาํเป็นในโลกอนาคต 5 ประการ ไดแ้ก่  1) ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2) การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) ความสามารถในการส่ือสารและเขา้ใจวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  4) ความสามารถในการปรับตวั
ในสถานการณ์ต่างๆ และ  5)  ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม วิชัย วงษใ์หญ่ (2554: 24)

ดงันั้น  การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ  (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ หมวด 4 มาตรา 22, 2545)

เน้นการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มี
ความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปลี่ยนแปลง
เพื่อนาํไปสู่สงัคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง  สร้างความพร้อมให้เด็กและเยาวชนมีพ้ืนฐานจิตใจ
ท่ีงดงาม จิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต อนัจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างย ัง่ยืน  (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2549)

ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพฒันาเยาวชนของชาติ
เขา้สู่โลกยคุศตวรรษท่ี 21  โดยมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทกัษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นในสังคมโลกไดอ้ย่างสนัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เพ่ือพฒันาเด็กและเยาวชน
ไทยทุกคนให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะจํา เป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ี
มีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การศึกษา
เพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่พร้อมท่ีจะเป็นผูน้ ําบนโลกท่ีซับซ้อนในอนาคต  สอนให้คนรู้จ ักสร้าง
มีความเช่ือคนท่ีรอบรู้จะเข้าใจโลก เข้าใจการเปล่ียนแปลง เข้าใจคนได้มากกว่า มีวิสัยทศัน์
กวา้งไกลกว่า จะเป็นปัจจยัการดาํเนินชีวิตที่มีคุณภาพการศึกษาท่ีดี คือ การเรียนรู้ท่ีจะเรียน

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เคร่ืองมือ กิจกรรมต่างๆ
ดา้นศิลปวฒันธรรม เราไม่อาจปฏิเสธการเรียนรู้ ภาษา วฒันธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่
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ของเพ่ือนบา้นได้ การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมประเทศเพ่ือนบา้น  นบัเป็นการเปิดโลกกวา้ง
และเป็นจุดเร่ิมต้นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต  ทําให้ เกิด
การเปล่ียนแปลงทางด้านวฒันธรรมและค่านิยมในหลายๆ ด้าน แต่มีวฒันธรรมประการหน่ึง
ท่ีประเทศไทยยงัคงรักษาไวเ้ป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความเป็นไทยไดดี้ยิ่ง
คือ นาฏศิลป์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบรรพบุรุษไทยไดรั้กษาและสืบทอดมาแต่โบราณ นบัเป็นส่วนประกอบ
ส่วนหน่ึงแห่งความเจริญของชาติ  นาฏศิลป์นับเป็นศิลปะท่ีโดดเด่นที่สุด ถือเป็นศาสตร์ท่ีสาํคญัยิ่ง
สามารถแสดงออกได้โดยตัวเองทั้ งในลกัษณะท่ีเข้มแข็งและอ่อนโยน แสดงถึงความเป็น
อารยธรรมอันรุ่งเรือง และความมั่นคงของชาติ ความสําคัญของนาฏศิลป์นอกจากจะมี
คุณค่าในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม และแสดงถึงอารยธรรมท่ีรุ่งเรืองแล้ว นาฏศิลป์
ยงัมีประโยชน์ส่งเสริมสําหรับผูท่ี้ไดเ้รียนรู้ การเรียนนาฏศิลป์ไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะของ
ชนชาติใด จะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการใชอ้วยัวะทุกส่วนของร่างกายในการเคล่ือนไหว
นอกจากน้ี นาฏศิลป์ยงัเป็นกิจกรรมท่ีสามารถเสริมสร้างผูเ้รียนให้มีวินัยในตนเอง รู้จกัระเบียบ
วนิยัในการแสดงออกร่วมกบัผูอื้่น การศึกษามุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี
มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี กีฬา  ภูมิปัญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศให้จัดการเรียนการสอนหลกัสูตร
อาเซียน ศึกษาไวร้องรับการกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของไทยอย่างเต็มตัว ในปี  2558

ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนเห็นความสาํคญัและเขา้ใจความเป็น “อาเซียน” องค์กรเก่าแก่และมีความสาํคญั
มากท่ีสุดสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือสร้างและพฒันาอาเซียนให้มีศกัยภาพ
และก้าวทันความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ดังนั้ น ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก
อาเซียน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไปในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทย และพลเมือง
อาเซียนจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ดา้น เพื่อใหส้ามารถรองรับการแข่งขนั
ในด้านต่างๆ  ท่ีจะเ กิด ข้ึนได้อย่ าง มีประสิทธิภาพ  ในฐานะท่ีไทยเป็นประเทศสมาชิก
ผูก่้อตั้งอาเซียน  รัฐบาลไทยไดใ้ห้ความสาํคญัในการเตรียมความพร้อมของประเทศ เพ่ือร่วม
ผลักดันให้การสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายใน  พ .ศ .2558 เ พ่ือผลประโยชน์
ของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ตามท่ีปรากฏในปฏิญญาชะอาํ-หวัหิน ว่าดว้ยแผนงานการจดัตั้ง
ประชาคมอาเซียน พ.ศ . 2553-2558 ซ่ึงไทยมีข้อผูกพันร่วมกับสมาชิกอาเซียนท่ีจะส่งเสริม
ให้ประชาคมอาเซียนมี ส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการรวมตัวของอาเ ซียนย ํ้ า
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ความมัน่คงของประชาชนในภูมิภาค อนัจะทาํให้ประชาชนสามารถกา้วสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนได้

การเตรียมความพร้อมดา้นการศึกษากบัอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยตอ้งพร้อม
ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงมีความสาํคญัในการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกได้
ดงันั้น การศึกษาเร่ืองราวของศิลปวฒันธรรม ภาษา และภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ของประเทศ
สมาชิกในอาเซียน จึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทย กรมอาเซียน
ได้ให้ความสําคัญกับความตระหนัก รู้  เ พ่ื อให้ เย าวชนไทยได้ มีส่วนร่ วมในกระบวน
การสร้างประชาคมอาเซียนสร้างและพฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ 3 ดา้น
ได้แก่  1) เ รียนรู้ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงเป็นภาษาราชการของอาเซียนและภาษาสากลของโลก
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ และติดต่อส่ือสารกบัชาวต่างชาติไดท้ั้งท่ีเป็นคนอาเซียน
และคนในภูมิภาคอ่ืนๆ  ของโลก 2) เรียนรู้ภาษาว ัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร และการสร้างความเข้าใจระหว่างเพื่อนบ้าน เพ่ือประโยชน์
ในการประกอบอาชีพการงานในอนาคต  3) ฝึกใ ห้มีทักษะ ท่ีดีในการใช้คอมพิว เตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงจะคอยอาํนวยความสะดวก และเป็นส่ือกลาง
ในการติดต่อส่ือสารให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้ น ส่ิงเหล่าน้ีจะสร้างโอกาสการมีส่วนร่วม
ในการเขา้ถึงและแลกเปล่ียนนความรู้สาํหรับเยาวชนไทย  4) สร้างความตระหนกัรู้และมีส่วนร่วม
ในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนผ่านกิจกรรม และโครงการต่างๆ ความร่วมมือของอาเซียน
ดา้นสงัคมและวฒันธรรม หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ความร่วมมือเฉพาะดา้น” คือ ความร่วมมือ
ด้านอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ด้านการเมืองและเศรษฐกิจโดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมท่ี
ส่งผลกระทบในระดับภูมิภาค พฒันาและเสริมสร้างสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร
ในภูมิภาคให้ดีข้ึน รวมถึงลดผลกระทบทางสังคม ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน ส่งเสริมและรักษาเอกลกัษณ์ ประเพณีและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละประเทศ
ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอนัดีระหว่างประชาชน ในแต่ละประเทศสมาชิก สถาบันพฒันา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคเหนือ  (2554:72) สถานศึกษาท่ีต้องให้
ความสาํคญัในการจดักิจกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่เยาวชน โดยการให้ความรู้
ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน มีการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม กล่าวคือ เยาวชนกบั
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชน ในประเทศสมาชิกอาเซียน
มีการเปิดโอกาสไดมี้ส่วนร่วมโครงการแลกเปล่ียนเยาวชน  มีความร่วมมือกับองคก์รระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้เยาวชนได้มีโอกาสปรับบทบาทเขา้สู่เวทีสากลได้ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมี
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การเรียนรู้เก่ียวกบัสังคม และวฒันธรรม ดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ประจาํชาติ
ของแต่ประเทศ เพื่อให้มีความเข้าใจสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และอยู่ร่วมกนัอย่าง
มีความสุข ประเทศสมาชิกในอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เป็นประเทศเพ่ือนบ้าน มีพ้ืนท่ีติดต่อ
และใกลเ้คียงกับประเทศไทย การจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนท่ีต้อง
ใหค้วามสําคญัประเด็นหน่ึง คือ การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเขา้ใจ และความตระหนัก
ในเร่ืองเก่ียวกบัประเทศเพ่ือนบา้น และประเทศอ่ืนในประชาคม  ตลอดจนการสร้างความตระหนกั
ในความหลากหลายของภูมิภาค เพ่ือท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างในเชิงเช้ือชาติ ศาสนา
และภาษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ พินิต รตะนานุกลู (2555: 95-96)

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นแผนหรือแนวทาง หรือขอ้กาํหนดการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าช้าง) ท่ีจะใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ โดยมุ่งหว ังให้ผูเ้ รียนมีความสมบูรณ์
ทั้งทางดา้นร่างกาย  ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะท่ีจาํเป็นสําหรับ
การด ํารงชีวิต  และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลสู่การแข่งขันในยุคปัจจุบัน  โดยจัดเป็น
สาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายปีในระดบัประถมศึกษา และกาํหนดคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา ตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กิจกรรมชุมนุมเป็นหน่ึงในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรม
นักเ รียนท่ีสถานศึกษาสนับสนุนให้ผูเ้รี ยนรวมกลุ่มกัน จัดข้ึนตามความสนใจ ความถนัด
ความสามารถของผูเ้รียน เพ่ือเติมเต็มศกัยภาพของผูเ้รียน ตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 51)

ชุมนุมนาฏศิลป์ เป็นส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลาง
การ ศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ท่ีสามารถจัดในโรงเ รียนระดับประถมศึกษา
การจดัชุมนุมนาฏศิลป์เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความสมคัรใจของผูเ้รียน โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา
เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนช่วยกนัคิด  ช่วยกนัทาํ และช่วยกนัแกปั้ญหา พฒันาผูเ้รียนตามสาระท่ีกาํหนด
นอกเหนือ จากการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษาหรือท้องถิ่น  กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ช่วยพัฒนาให้
ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ
ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวติมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันาผูเ้รียน ทั้งดา้นร่างกาย
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จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาํไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียน
เกิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ คือ นาฏศิลป์ ท่ีผูเ้รียนจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจองค์ประกอบของนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศ ัพท์
เบ้ืองต้นทางนาฏศิลป์  วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิด
อยา่งอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ประยกุตใ์ชน้าฏศิลป์ในชีวิตประจาํวนั
เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล การเรียนรู้สาระนาฏศิลป์
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เมื่อผูเ้รียนไดรั้บการเรียนรู้ครบถว้นตามหลกัสูตร และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้ว ตามความเป็นจริงผูเ้รียนต้องได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมอีก
เ พ่ือ ส่ง เส ริมความสามารถและศักยภาพของแต่ละคน  กิ จกรรมพัฒนาผู ้เ รี ยน ชุมนุม
นาฏศิลป์ จึงควรเน้นท่ีการปฏิบัติ ฝึกทักษะการแสดงนาฏศิลป์ รวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ
ในการใช้แสดงนาฏศิลป์ด้วย เ พ่ือความคล่องตัวของผู ้เ รียน  และยัง เ ป็นการส่ง เสริม
ความกล้าแสดงออก จึงเน้นการได้ฝึกทักษะนาฏศิลป์ทางด้านอ่ืนๆ ท่ีครอบคลุมครบถ้วน
ให้เกิดความเช่ียวชาญ และชาํนาญข้ึน เพ่ือให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางดา้นนาฏศิลป์ของโรงเรียน ดงันั้น  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจึงมีความสําคญั
ต่อการพัฒนาผูเ้รียนให้ได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เห็นคุณค่าองค์ความรู้ด้านต่างๆ
รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู ้อ่ืน มีวุฒิภาวะ  ทางอารมณ์  สามารถค้นพบและพัฒนา
ศกัยภาพของตนเอง รวมทั้ง  พฒันาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดาํเนินชีวิต เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียน
ไดพ้ฒันาความรู้ และประสบการณ์ทางดา้นนาฏศิลป์ใหแ้ก่ตนเอง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ฝึกทกัษะพ้ืนฐานทางดา้นนาฏศิลป์  ปลกูฝังจิตใหรั้กศิลปวฒันธรรมไทย กลา้คิด กลา้แสดงออก
ทาํให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล สามารถตั้งตนเป็นผูน้ําและผูต้ามท่ีดี สร้างนิสัยรักการทาํงาน
ดว้ยความมุ่งมัน่ อุตสาหพยายาม อดทน เพื่อผลสาํเร็จของงาน นอกจากน้ี ยงัปลกูฝังใหผู้เ้รียน
ไดพ้ฒันาคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม

จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนในรายวิชานาฏศิลป์ไทย โรงเรียนอนุบาล -

เดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3

ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาและพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง  สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
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สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยนาํเน้ือหาเร่ืองสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน มาประกอบ
ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนชุมนุมนาฏศิลป์ เน้นให้ความสาํคญัในการพฒันาการปฏิบติัสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียนท่ีสอดคล้องกับความต้องการ  ความสนใจของนักเ รียนและสอดคล้อง
กบัการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษากบัอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน และเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั  สอดคลอ้ง
กบัทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม เกิดการเรียนรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางดา้นการปฏิบติั
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึน สามารถนํามาเป็นพ้ืนฐานในการนําไปใช้
แสวงหาความรู้ขั้นต่อไป มุ่งเน้นการเติมเต็มเก่ียวกับนาฏศิลป์ ทั้งด้านความรู้ ความชาํนาญ
และประสบการณ์ของผูเ้รียนให้กว ้างข้ึน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในการพฒันาสําคัญ  3 ด้าน คือ
ดา้นผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ดา้นความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน และดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาเก่ียวกับการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สอดคลอ้งกับทักษะ
ดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทศัน์(Cross-cultural understanding) ในศตวรรษท่ี 21

และรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเ ซียนรวมถึงการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ใน
เร่ืองสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

กรอบแนวคดิในการวิจยั
การศึกษ าค้นคว ้า เ ก่ี ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู ้เ รี ยน  เ ร่ื อง  สร้างสรรค์

นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผูว้ิจัยไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จากแนวคิด
และงานวิจยัต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีรายละเอียดดงัน้ี คือ

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) กาํหนดสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตร ได้แบ่งกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดังน้ี 1) กิจกรรมแนะแนว  2) กิจกรรมนักเรียน
โดยแบ่ง เ ป็น  2.1)  ลูก เสือ -ยุวกาชาด  2.2)  กิจกรรมชุมนุม ซ่ึงกําหนดเวลา เรียนเ ท่าก ัน
คือ 40 ชั่วโมงต่อปี  ภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง  คิดเป็นสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  และ 3) กิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดก้าํหนดให้มีขั้นตอน
การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กรมวิชาการ (2545: 11) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน คือ 1) ประชุม ช้ีแจง  คณะครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง เพื่อสร้างความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  2) พิจารณาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 3) สาํรวจข้อมูล
ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 4) ร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู ผูเ้รียน
และผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง  จดัทาํแผนงาน โครงการ และเสนอขออนุมติั 5) ปฏิบติักิจกรรมตามแผนงาน
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โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานตามท่ีกาํหนดไว ้ 6) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
และ 7) สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน

กาญจนา คุณารักษ์ (2540:309) ไดเ้สนอขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ขั้นตอนการพัฒนาหลกัสูตรของ  สงัด อุทรานันท์ (2532:38) ไว  ้7 ขั้นตอน  คือ ขั้นตอนท่ี 1

การวินิจฉัยความต้องการของนักเรียนเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญ ขั้นตอนแรกในการตัดสินใจ
ว่ าควรจะพัฒนาหลักสูตรอะไรให้กับนัก เ รียน  โดยการ ศึกษาข้อมูลพื้ นฐานเ ก่ี ยวกับ
ภูมิหลงั และความตอ้งการของนกัเรียนในเร่ืองอะไร อย่างไร ขั้นตอนท่ี  2 การกาํหนดจุดมุ่งหมาย
เพือ่เป็นแนวทางในการจัดทาํหลกัสูตรไดอ้ยา่งชดัเจน ว่าหลกัสูตรท่ีจะพฒันาข้ึนน้ี มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือพฒันาให้นักเรียนเกิดคุณลกัษณะอย่างไรบา้ง ขั้นตอนท่ี 3 การเลือกเน้ือหาเป็นการเลือก
เน้ือหาสาระท่ีจะจัดให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกับตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
ท่ีหลักสูตรได้ก ําหนดไว้ ขั้นตอนท่ี 4 การจัดเน้ือหาสาระ เป็นการตัดสินใจว่าเน้ือหาสาระ
ท่ีเลือกไวน้ั้นควรจะจดัใหก้บันกัเรียนในระดบัชั้นใด  โดยคาํนึงถึงพฒันาการทางจิตวิทยาการเรียนรู้
ของนักเ รียน  ขั้ นตอนท่ี  5  การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเ รียนเป็นการเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ขั้นตอนท่ี 6

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบันกัเรียน เป็นการตดัสินใจว่าควรจะจัดประสบการณ์เรียนรู้
อะไรบ้าง ให้กับนักเรียน  และควรมีวิ ธีการจัดการเรียน รู้อย่างไร เพื่อให้สอดคล้องก ับ
เน้ือหาสาระและจุด มุ่งหมายในการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนานักเรียนตามความเหมาะสมของ
นกัเรียนขั้นตอนท่ี  7 การระเมินผลเป็นการประเมินผลนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
วา่นกัเรียนมีคุณลกัษณะตามท่ีหลกัสูตรตอ้งการหรือไม่ เพ่ือตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร

ไทเลอร์ (Tyler, 1950:1-2) ไดเ้สนอขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor, Alexander and Lewis, 1981: 30-39) ไว ้4 ขั้นตอน
คือ

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนหลกัสูตร (Curriculum Planning) โดยอาศยัการระดมความคิด
แสวงหาคาํตอบ 4 ประการ เพื่อใชเ้ป็นแนวการจดัทาํหลกัสูตร คือ

1. จุดมุ่งหมายของการศึกษาของสถานศึกษาคืออะไร
2. การท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาดงักล่าว นกัเรียนจะตอ้งใชป้ระสบการณ์

การศึกษาและการเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรบา้ง
3. ประสบการณ์การศึกษาของนักเรียนดงักล่าว จะมีหลกัและวิธีการจดัการเรียนรู้อย่างไร

ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
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4. เพื่อให้แน่ใจว่า นกัเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรตามท่ีกาํหนดไว ้จะมีวิธี
การประเมินผลคุณภาพของหลกัสูตรไดอ้ย่างไร

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตร (Curriculum Development)  แนวคิดการพฒันาหลกัสูตร
ของไทเลอร์ เนน้กระบวนการสาํรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลที่จาํเป็นต่อการกาํหนดเป้าหมาย
ของการจดัการศึกษาจาก  3 แหล่งข้อมูลแรก คือ แหล่งข้อมูลด้านสังคม ได้แก่ การศึกษา
ค่านิยม  ความเช่ือ และบรรทัดฐานการดํารงชีวิตของคนในสังคม โครงสร้างท่ีสําคัญของ
สังคม รวมทั้ง ความมุ่งหวงัจากคนในทอ้งถิ่น ชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้ งอยู่ แหล่งข้อมูลท่ีสอง
คือ แหล่งขอ้มลูดา้นนักเรียน ไดแ้ก่ ความตอ้งการ ความเขา้ใจ ความสามารถ และคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะตามท่ีหลกัสูตรแห่งชาติต้องการ และแหล่งท่ีสามจากผูเ้ ช่ียวชาญ
ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒุิ ในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงงานวิจยัท่ีสรุปผลการวิจยั และขอ้คิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงเมื่อรวบรวมข้อมูลเหล่าน้ีได้แลว้ตอ้งนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวล
เป้าหมายของการจดัการศึกษา และเมื่อกาํหนดเป้าหมายแลว้ ต้องนาํมาศึกษาร่วมกนักับทฤษฎี
การเรียนรู้ของนักจิตวิทยาการศึกษากลุ่มต่างๆ เพ่ือนาํผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้มา
ผสมผสานกบัแนวคิดพ้ืนฐานดา้นปรัชญาการศึกษา  จึงสามารถสรุปเป็นจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
ไดช้ดัเจนสมบูรณ์ยิง่ข้ึน

ขั้นตอนท่ี 3 การเลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ไทเลอร์ได้เสนอเกณฑ์ใน
การพิจารณาเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ไวด้งัน้ี

1. นกัเรียนควรมีโอกาสฝึกพฤติกรรมและเรียนรู้เน้ือหาตามท่ีระบุไวใ้นจุดประสงค์
2. กิจกรรมและประสบการณ์นั้นควรจะทาํให้นักเรียนพึงพอใจท่ีจะปฏิบติัตามพฤติกรรม

ท่ีไดร้ะบุไวใ้นจุดประสงค์
3. กิจกรรมและประสบการณ์นั้นควรจะอยูใ่นขอบข่ายความพอใจท่ีพึงปฏิบติัได้
4. กิจกรรมและประสบการณ์หลายๆดา้นของการเรียนรู้อาจนาํไปสู่จุดประสงค์ท่ีกาํหนด

ไวเ้พียงขอ้เดียว ในทาํนองเดียวกนักิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพียงอย่างเดียว
อาจตอบสนองจุดประสงคห์ลายๆ ขอ้ได้

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล เพื่อท่ีจะตรวจสอบดูว่าการเรียนการสอนได้บรรลุจุดประสงค์
ตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่  สมควรจะมีการปรับแกใ้นส่วนใดบา้ง ควรพิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี

1. กาํหนดจุดประสงค์ท่ีจะวดัพฤติกรรมท่ีคาดหวงั
2. วดัและวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะให้เกิดพฤติกรรมเหล่าน้ัน
3. ศึกษาสาํรวจขอ้มูลเพ่ือสร้างเคร่ืองมือท่ีจะวดัพฤติกรรมเหล่าน้ันไดอ้ย่างเหมาะสม
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4. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี ความเป็นปรนยั
(Objectivity) ความเช่ือมัน่ (Reliability) และความเท่ียงตรง (Validity)

5. การพิจารณาผลการประเมินให้เป็นประโยชน์เพ่ืออธิบายผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม การอธิบายถึงส่วนดีของหลกัสูตรหรือส่ิงท่ีตอ้งปรับแก ้เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน

จากแนวคิด ทฤษฎี ของนกัการศึกษาท่ีได้กล่าวถึงขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรดงักล่าว
ข้างต้น ผูว้ิจ ัยได้นํามาประยุกต์ใช้ก ับงานวิจ ัยการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน โดยศึกษา
จากเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพิ่มเติม ดงัน้ี

กระทรวงศึกษาธิการ  (2551:7) ได้เสนอแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ดงัน้ี 1) ให้ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมผ่านประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ฝึกการทาํงาน
ท่ีสอดคล้องกับชีวิตจ ริง  ตลอดจนสะท้อนความ รู้  ทักษะ  และประสบการณ์ของผู ้เ รียน
3) จดักิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง 3 ลกัษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล  กิจกรรมกลุ่ม  ทั้ งในและ
นอกสถานศึกษาอย่างสมํ่า เสมอและต่อเน่ือง  4)  จัด กิจกรรมให้ผู ้เ รียนเป็นผู ้ด ํา เ นินการ
โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์ และ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดาํเนินกิจกรรม 5) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้
แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐานการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย 6) จัดให้
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม

สาลิกา  สํา เภาทอง  (2553:8)  ได้ทําวิจัย เ ร่ือง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู ้เ รี ยน
โดยใช้ของเล่นพ้ืนบ้าน เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1ได้กล่าวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน มี 4 ขั้ นตอน ได้แก่
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการ  ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนที่ 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน และขั้นตอนท่ี 4 ประเมิน
และปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบั สุภทัรา จาํปาเงิน เร่ือง การพฒันา
กิจกรรม (2548:11-12), ศุภชยั ไพศาลวนั (2548:9) และอนัธิกา วงษจ์าํปา (2549:14) ไดท้าํการวิจยั
พฒันาผูเ้รียนซ่ึงมีความสอดคลอ้งกัน ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มี 4 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน และความตอ้งการ ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพกิจกรรม
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พฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชแ้ผนการจดักจกรรมพฒันาผูเ้รียน และขั้นตอนท่ี 4 ประเมิน
และพฒันาผูเ้รียน

ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั เร่ือง การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ  ศึกษาเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดย 1) วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช
(ว ัดท่าช้าง) :กิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียน  2) ศึกษา เก่ียวกับความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเ ก่ียวข้อง
ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หวัหน้าฝ่ายวิชาการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา
และครูสอนนาฏศิลป์ 3) ศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนอนุบาล
เดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) เกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 4) ศึกษาขอ้มูลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนนาฏศิลป์ การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ท่ีการปฏิบติั ขอ้มลูนาฏศิลป์อาเซียน นาฏศิลป์ไทย
และนาฏศิลป์สร้างสรรค์

ขั้นตอนที่ 2 นาํผลการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มาพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบัร่าง
ประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) คุณสมบติัของผูเ้รียน 4) แนวการจดักิจกรรม 5) รูปแบบ
การจัดกิจกรรม 6) คําอธิบายรายวิชา 7) จุดประสงค์ 8) โครงสร้างการจัดกิจกรรม 9) ส่ือ
10) การวดัและประเมินผล 11) คาํช้ีแจง และ 12)  แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน
8 แผน แต่ละแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนได้จัดกิจกรรมแบบสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบัติ
จากนั้น ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบัร่าง โดยนาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบหาความ
สอดคลอ้ง และแผนกิจกรรม (IOC) แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข

ขั้นตอนที่ 3 นํากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีพฒันาแลว้  ไปใชก้ับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง ) โดยจัด รูปแบบสาธิตและเน้น ท่ี
การปฏิบติั  5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 2) ขั้นศึกษา/วิเคราะห์ 3) ขั้นปฏิบติั/ฝึกหดั/

ทดลอง  4) ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ และ 5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นาํไปใช้
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ขั้นตอนที่ 4 ประเมินและปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยประเมินดา้นผลการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ด้านความสามารถในการปฏิบัติสร้างสรรค์
นาฏลีลาอาเซียน และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ซ่ึงผูว้ิจยัได้กาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการทาํวิจัย
ดงัแผนภูมิท่ี 1 ดงัน้ี
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คาํถามของการวจิยั

การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน
1. วิเคราะหห์ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช  2551  และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) :กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน
2. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกบัการพัฒนา
กจิกรรมพฒันาผูเ้รียนจากผูท้ี่เก ีย่วขอ้ง ไดแ้ก่

2.1 ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
2.2 หวัหนา้ฝ่ายวิชาการวชิาการ
2.3 คณะกรรมการสถานศึกษา
2.4 ครูสอนนาฏศิลป์

3.  ศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 เกีย่วกบัรูปแบบของกจิกรรมพฒันา
ผู้เ รียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน
4. ศึกษาแนวคิดและงานวิจยัที่เก ีย่วขอ้ง
ไทเลอร์ (Tyler,1950 : 1-2)เซเลอร์ อเล็กซาน
เดอร์และเลวิส(Saylor,Alexander a nd Lewis

1981 : 30-39)

4.1 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
กาญจนา คุณารักษ ์(2540 : 342) กาญจนา
ศรีกาฬสินธุ์(2538 : 491) สาลิกา สาํเภาทอง
(2553 : 34)อนัธิกา วงษจ์าํปา (2549 : 36)

4.2การจัดกจิกรมมการเรียนการสอนนาฏศิลป์
ไทย นาฏศิลป์สร้างสรรค์ นาฏศิลป์อาเซียน
อมรา กลํ่าเจริญ (2531 : 2)สุมนมาลย์ น่ิมเมติ
พนัธ์  (2543 : 16)  จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์
(2517: 305)อุษา สบฤกษ ์ (2536: 31)ศุภชยั
จนัทร์สุวรรณ  (2555)สุรพล วิรุฬรักษ ์(2549 :

286-574) มาลินี ดิลกวณิช (2543:285)

4.3 การจัดการเรียนรู้แบบสาธิตและเน้นทีก่าร
ปฏบิัติ ฟิททส ์(Fitts, 1964)ดี เชคโค
(DeCecco, 1974 : 272-279)ดรัฟฟ์(Woodruff,

1961)และจอยส์ และวีล(Joyce & Weil, 1972)

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน

1.  หลกัการ
2. เป้าหมาย
3. คุณสมบติัของผูเ้รียน
4. แนวการจดักจิกรรมม
5. รูปแบบการจดักจิกรรม
กจิกรรมแบบสาธิตและเน้นทีก่ารปฏบัิติ  5 ขั้น

1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน
2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห์
3. ขั้นปฏิบติั/ฝึกหดั/ทดลอง

   4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้
5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นาํไปใช้

6.  คาํอธิบายรายวชิา
7. จุดประสงค์
8. โครงสร้างการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน
9. ส่ือ
10.  การวดัและประเมินผล
11. คาํช้ีแจง
12.  แผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน
จาํนวน 8 แผน ไดแ้ก่
- แผน 1 เกร่ินลาํนาํนาฏยลีลาอาเซียน
- แผน 2 ไทยรํา ระบาํ ฟ้อน อ่อนตา
- แผน 3 เมียนมาร์ ลาว กมัพชูา งามหรู
- แผน 4 นานาน่ารู้เวียดนาม
- แผน 5 พาเพลินมาเลเซีย สิงคโปร์
- แผน 6 โชวลี์ลาบรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
- แผน 7 เริงรําส้รางสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
- แผน 8 ตระการตาสร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน

ประเมนิกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ผลการเรียนรู้
เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ความสามารถ
ของนกัเรียนใน
การปฏิบติั
สร้างสรรค์

นาฏยลีลาอาเซียน

ความคดิเห็น
ของนกัเรียนท่ีมี
ต่อกจิกรรมพฒันา

ผูเ้รียน
เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั

ตรวจสอบคุณภาพ
โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ปรับปรุงแกไ้ข
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คาํถามของการวจิยั
1. ผลการศกึษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการเกี่ยวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นอยา่งไร
2.  ผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษา  ประกอบดว้ยอะไรบา้ง
3.  ผลการทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นอยา่งไร
4. ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษา ดงัน้ี
4.1 ผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

สูงกว่าก่อนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหรือไม่
4.2 ความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน อยูใ่นระดบัใด และเป็น

อย่างไร
4.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา-

อาเซียน อยูใ่นระดบัใด และเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวจิยั
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี
 1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
 2. เพื่อพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
 3. เพ่ือทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
 4. เพ่ือประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษา ดงัน้ี
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4.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ก่อนและ
หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

4.2 เพ่ือศึกษาความสามารถในการปฏิบตัิสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน หลงัการ
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

4.3 เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

สมมตฐิานของการวจิยั
1.  ผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

สูงกว่าก่อนจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
2.  ความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน อยูใ่นระดบัดี
3. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

อยูใ่นระดบัมาก

ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน

9 หอ้งเรียน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) ตาํบลเขาพระ อาํเภอเดิมบางนางบวช
จงัหวดัสุพรรณบุรี สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 รวมจํานวน
นกัเรียนทั้งส้ิน 342 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าช้าง) สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ซ่ึงผูว้ิจยัไดม้าจากการเลือกแบบอาสาสมคัร(Volunteer Sampling)
จาํนวน 30 คน เขา้เรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชุมนุมนาฏศิลป์

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่

2.1.1 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่

2.2.1 ผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
2.2.2 ความสามารถในปฏิบติัการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
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2.2.3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
3.  ระยะเวลาในการทดลองกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ระยะเวลาในการใชกิ้จกรรมพฒันา

ผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผูว้ิจัยได้กาํหนด
ระยะเวลา ในการดาํเนินกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ใชเ้วลาสอนสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง
จาํนวน 20 สัปดาห์ รวมระยะเวลาการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 20 ชัว่โมง

4. เนื้อหา เน้ือหาท่ีนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสาระเน้ือหาใหผู้เ้รียนไดเ้รียนเก่ียวกับนาฏศิลป์อาเซียน  นาฏศิลป์ไทย
และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยกาํหนดเน้ือหากิจกรรมเป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมภาคทฤษฎี และ
กิจกรรมภาคปฏิบติั ไดแ้ก่

4.1 กิจกรรมภาคทฤษฎี ประกอบดว้ย  1) ขอ้มลูทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียน
2) ขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์ไทย และ  3) ขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์สร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมภาคปฏิบติั ประกอบดว้ย  1) การแสดงสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
และ  2) การนาํเสนอผลงานการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
นิยามศัพท์เฉพาะ

เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ผูวิ้จยัไดใ้ห้ความหมายคาํศพัท์เฉพาะสาํหรับการวิจยั ดงัน้ี
1. กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน หมายถึง ชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช

(วดัท่าชา้ง) เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ
โดยจดักิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนอย่างรอบดา้นครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคติ
ของผูเ้รียน รวมทั้ง มีทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผูอื้่น ตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน
ในชุมนุมนาฏศิลป์

2. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน เร่ืองสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน  หมายถึง
กระบวนการสร้างรูกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของกิจกรรมนกัเรียน  และเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอน
ตามปกติ โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน เพ่ือสนองความต้องการและ
ความสนใจของผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน โดยดาํเนินงานตางขั้นตอน 4 ขั้นตอนดงัน้ี คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและ
ความตอ้งการ ขั้นตอนท่ี 2 พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ืองสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ขั้นตอน
ท่ี 3 ทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน โดยจัดการเรียนรู้แบบ
สาธิตและเน้นท่ีการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นศึกษา/วิเคราะห์
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3) ขั้นปฏบิติั/ฝึกหดั/ทดลอง 4) ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ และ 5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นาํไปใช้
ส่วนขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

3. นาฏศิลป์สร้างสรรค์ หมายถึง ระดบัความสามารถในการประดิษฐ์ การประยุกต์และ
การดดัแปลงท่ารํา หรือลีลาการเคลื่อนไหวแบบใหม่ โดยนาํท่ารําหรือนาฏยศพัท์ หรือท่าเต้น
พ้ืนฐานมาประกอบสร้างสรรค์เป็นท่าทางการเตน้รํา โดยสร้างข้ึนดว้ยอารมณ์ความรู้สึกทางศิลปะ
และการเคล่ือนไหวอวยัวะต่างๆ ของร่างกายอยา่งประณีต อ่อนชอ้ยจนเกิดความงดงาม นอกจากน้ี
ยงัต้องคํานึงถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ คือ ฉาก อุปกรณ์
ประกอบการแสดง เคร่ืองแต่งกายและดนตรี เป็นตน้ เพื่อให้การแสดงเกิดคุณค่า และสามารถ
สร้างความบนัเทิง ความเพลิดเพลินใจให้กบัผูช้มได้

4. สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน จากการท่ีนาํมาประยุกต์ ดัดแปลง และประดิษฐ์ ให้เป็นลีลาการเคลื่อนไหว
ท่าทางสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ซ่ึงรวมถึงการสร้างสรรค์รูปแบบแถว และการสร้างสรรค์
การแต่งกาย

5. ผลการเรียนรู้ หมายถึง ระดบัความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียนเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป
ของประเทศสมาชิกอาเซียน นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ซ่ึงไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ
เกี่ยวกบัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน โดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น

6. ความสามารถในการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน หมายถึง ระดบัความสามารถ
ในการปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ซ่ึงประเมินจากการปฏิบัติสร้างสรรค์ท่ารํา
การสร้างสรรค์รูปแบบแถว และการสร้างสรรค์การแต่งกายเป็นรายกลุ่ม โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน มีเกณฑ์การใหค้ะแนนแบบรูบริคในการตดัสินคะแนน

7. ความคิดเห็น หมายถึง ระดับคิดเห็นของการแสดงออกถึงความรู้สึกทางอารมณ์
ท่ีช่ืนชอบ  สนใจ  เห็นคุณค่าของนักเ รียนท่ีมี ต่อกิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียน  เ ร่ือง  สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าช้าง)

โดยประเมินไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย
ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ด้านส่ือประกอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และดา้นประโยชน์ที่
ไดร้ับจากกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน

8. นักเรียน  หมายถึง ผูเ้รียนที่กาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนอนุบาล
เดิมบางนางบวช(วดัท่าช้าง) ตาํบลเขาพระ อาํเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี สาํนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 30 คน
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นกัเรียนมีความรู้และความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

และไดส่้งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
2. โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีมีเน้ือหา

สอดคลอ้งดา้นการศึกษาเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน พร้อมกบัรูปแบบการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน และแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อใชใ้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

3. เป็นแนวทางสาํหรับครูนาฏศิลป์ในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
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บทที่  2

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง

การวิจยั เร่ือง การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ืองสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ดงัน้ี

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง): กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมชุมนุม)

2. แนวคิดเกี่ยวกบัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมชุมนุม)

2.1 การจดัการเรียนการสอนนาฏศิลป์
2.2 การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบบเน้นท่ีการปฏบิติั
2.3 การจดักิจกรรมอาเซียนในสถานศึกษา

3. อาเซียนกบัการศึกษา
4. นาฏศิลป์สร้างสรรค์
5. การสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน 10 ประเทศ (นาฏศิลป์อาเซียน)

6. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551

วิสัยทัศน์
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็น

กาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมจิีตสาํนึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจาํเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ การพฒันาท่ีสาํคัญ คือ การพฒันาท่ีสมดุลอย่างเป็นองค์รวม
ทุกด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคนดีทั้ งร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอ้งสร้างองค์ความรู้
ทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ จึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
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ซ่ึงเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสําคัญและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช  2551 ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนได้นําองค์ความรู้  ทักษะจากการเรียนรู้และประสบการณ์
ของผูเ้รียนมาปฏิบติักิจกรรมพฒันาตนเองเพ่ือเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินยั และมีจิตสาํนึก
สาธารณะท่ีดีงาม เป็นคนมีปัญญาในการใชท้กัษะชีวิต การคิด การส่ือสาร การแกปั้ญหา และการใช้
เทคโนโลยี และเป็นคนมีความสุข ในการดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียง โดยอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้
อย่างสร้างสรรค ์(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

หลกัการ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีสาํคญั ดงัน้ี
1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน

การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ

3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอาํนาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ่น

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดั
การเรียนรู้

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
จุดหมาย

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกบัผูเ้รียนเม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี
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1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบติั
ตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และ
มีทกัษะชีวิต

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข
5. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มมีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อย่างมีความสุข

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุง่เน้นพฒันาผูเ้รียนใหมี้

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคัญและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ ดงัน้ี

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551

มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดันั้น จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี

1. ความสามารถในการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถในการรับและส่งสาร เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้รู้จักเลือกรับและส่งสาร โดยใชเ้หตุผล พร้อมทั้งใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
กล่าวคือ ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง เพื่อเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้ ง
การเจรจาต่อรองเพ่ือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
หลกัเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม

2. ความสามารถในการคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสร้างสรรค์
การทาํอย่างสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาํไปสู่การสร้างองค์
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ความรู้หรือสารสนเทศ ในการตดัสินใจเกี่ยวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม กล่าวคือ รู้จกั
คิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพ่ือนาํ
ไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม  และข้อมูลสารสนเทศ  พร้อมทั้ งมีการตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม
แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใชใ้นการป้องกนั และแก้ไขปัญหาได้อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม
บนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ  หมายถึง ความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ
ไปใช้ในการด ําเนินชีวิตประจ ําวันได้อย่างเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม กล่าวคือ ใชก้ระบวนการต่าง ๆ ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เรียนรู้ดว้ยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง ทาํงานและอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล จดัการ
ปัญหาและความขัดแยง้ต่าง ๆอย่างเหมาะสม รู้จักปรับตวัให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม
สภาพแวดลอ้ม และหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  หมายถึง ความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีดา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสงัคมใน
ดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การทาํงาน การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมี
คุณธรรม กล่าวคือ รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
เพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทาํงาน  การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ดงัน้ี

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี
ของชาติ ธาํรงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยดึมัน่ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์



24

2. ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมัน่ในความถกูตอ้ง
ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้น ทั้งกาย วาจา ใจ

3. มีวินัย หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการยดึมัน่ในขอ้ตกลง กฏเกณฑ์
และระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียนและสังคม

4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

5. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการดาํเนินชีวิตอยา่ง
พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสังคมได้
อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั่นในการทาํงาน  หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ และ
รับผิดชอบในการทาํหน้าท่ีการงาน ดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย

7. รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็น
คุณค่าร่วมอนุรักษ ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใช้
ภาษาไทย ในการส่ือสารไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม

8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมส่ีวนร่วมในกิจกรรม
หรือสถานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ื่น ชุมชน และสังคม ดว้ยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่
หวงัผลตอบแทน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท้ั์ง 8 ประการ เพ่ือให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในการพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์จาํเป็นตอ้ง
อาศยัการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูผูส้อน ครูประจาํชั้น ผูป้กครอง และชุมชนตอ้งร่วมมือกนัปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคใ์ห้เกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง จึงตอ้งพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษากาํหนดให้
จดัข้ึน แลว้ส่งต่อผลการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ซ่ึงอาจดาํเนินการพฒันาดว้ย
วิธีการต่างๆ ดงัน้ี

1. บูรณาการในกลุ่มการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2. จดัในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
3. จดัโครงการเพ่ือพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
4. ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคโ์ดยสอดแทรกในกิจวตัรประจาํวนั
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นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ่มเติมให้สอดคลอ้ง
ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง

กจิกรรมพฒันาผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551

มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพ พฒันาอย่างรอบดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม เสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั
ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบั
ผูอื้่นไดอ้ย่างมีความสุข กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้ใชอ้งค์ความรู้ ทกัษะและเจตคติจากการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผูม้าปฏิบัติกิจกรรม เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะ
สาํคญั ไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงจะส่งผลให้การพฒันา
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ไดแ้ก่ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย  ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อยูอ่ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทกัษะการทาํงาน
และอยู่ร่ วมกับผู ้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551

ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ลกัษณะ ดงัน้ี
1. กจิกรรมแนะแนว

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สามารถ
คิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรับ
ตนไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนี้  ยงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ และ
ให้คาํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน

2. กจิกรรมนักเรียน
 เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผูน้าํ ผูต้ามท่ีดี ความ

รับผิดชอบ การทาํงานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปันเอ้ืออาทรและสมานฉันท ์โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผูเ้รียน ใหไ้ดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน
ปฏิบติัตามแผนประเมิน และปรับปรุงการทาํงาน เนน้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม และ
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สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผูเ้รียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ ่น กิจกรรมนักเรียน
ประกอบดว้ย

1.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้าํเพ็ญประโยชน์ และนกัศึกษาวิชาทหาร
1.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม

3. กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบาํเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถิ่น

ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพือ่แสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อ
สังคม และการมีจิตสาธารณะ  เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
(กระทรวงศึกษาธิกา, 2551)

หลกัการ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีหลกัการท่ีสาํคญั ดงัน้ี

1. มีเป้าหมายของการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน เป็นรูปแบบ และครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน
2. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอย่างรอบดา้นเป็นตามศกัยภาพตามความ

สนใจ ความถนดั ความตอ้งการ เหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะ
3. เป็นกิจกรรมท่ีปลกูฝังและส่งเสริมจิตสาํนึกในการบาํเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์

ต่อสังคมในลกัษณะต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมอย่างต่อเน่ืองและ
สมํา่เสมอ

4. เป็นกิจกรรมท่ียดึหลกัการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสใหค้รู พ่อแม่ ผูป้กครองผูน้าํ
ชุมชน ปราชญช์าวบา้น องคก์รและหน่วยงานอ่ืน มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
เป้าหมาย

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เ รี ยน มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เ รียนใช้ความ รู้  ทักษะ
และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพฒันาตนเองให้เกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ได้แก่
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อนัจะนาํไปสู่คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์8 ประการ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551ไดแ้ก่ รักชาติ
ศาสน์ กษตัริย์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ
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แนวการจัดกจิกรรม
สถานศึกษาจดัให้ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจดักิจกรรม ดงัน้ี

1. ใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจ
2. ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมผา่นประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ฝึกการทาํงานท่ี

สอดคลอ้งกบัชีวิตจริง ตลอดจนสะทอ้นความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของผูเ้รียน
3. จดักิจกรรมอยา่งสมดุลทั้ง 3 ลกัษณะ คือกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน

และกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ โดยจดักิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาอยา่งสมํา่เสมอและต่อเน่ือง

4. จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเป็นผูด้าํเนินการ โดยการศึกษาและใชข้อ้มูลประกอบ
การวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใชค้วามคิดสร้างสรรค์ในการดาํเนินกิจกรรม

5. ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเนน้การแข่งขนั
บนพื้นฐานการปฏิบติัตามวิถีประชาธิปไตย

6. จดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม
ขอบข่ายการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน

สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมให้ครบทั้ง 3 ลกัษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดห้ลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบข่าย ดงัน้ี

1. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กวา้งขวางลึกซ้ึงยิง่ข้ึน
ในลกัษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการ โดยยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถบรูณา
การระหว่างกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์

2. เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจ  ความถนัด และความตอ้งการของผูเ้รียน
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการดาํเนิน
ชีวิตท่ีดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

3. เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตสาํนึกการทาํประโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะ
ต่างๆ สนับสนุนค่านิยมท่ีดีงามและเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551

4. เป็นกิจกรรมท่ีฝึกการทาํงานและการใหบ้ริการดา้นต่างๆทั้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อส่วนรวม เพือ่เสริมสร้างความมีนํ้ าใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดี
และความรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
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ระดับการศึกษา
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัระดบัการศึกษาเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี

1. ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6)

2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศกึษาปีท่ี 1-3)

3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6)

การจดัเวลาเรียน
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดก้าํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นตํ่า

สาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้
ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและ
สภาพของผูเ้รียน ดงัน้ี

1. ระดบัชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมี
เวลาเรียนวนัละไม่เกิน 5 ชัว่โมง

2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค
มีเวลาเรียนวนัละไม่เกิน 6 ชัว่โมงคิดนํ้ าหนักของรายวชิาเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์40 ชัว่โมง
ต่อภาคเรียน มีค่านํ้ าหนกัวิชาเท่ากบั 1 หน่วยกิต

3. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6)ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค
มีเวลาเรียน วนัละไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง คิดนํ้ าหนกัของรายวิชาเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ์ 40 ชัว่โมง
ต่อภาคเรียน มีค่านํ้ าหนกัวิชาเท่ากบั 1 หน่วยกิต
โครงสร้างการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน

โครงสร้างการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้นตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดกรอบโครงสร้าง ดงัน้ี
ตารางท่ี 1 โครงสร้างการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

กิจกรรม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา

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

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนกัเรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 60 ชัว่โมง 45 ชัว่โมง 60 ชัว่โมง

รวม 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360



29

ตามหลกัการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนด
โครงสร้างเวลาในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3

ปีละ 120 ชั่วโมงและชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 จาํนวน 360 ชั่วโมง เป็นเวลาสาํหรับการปฏิบัติ
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ สาํหรับ
กิจกรรม เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจดัเวลาให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี

ระดบัประถมศึกษา(ป.1-6) รวม 6 ปี จาํนวน 60 ชัว่โมง
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้(ม.1-3) รวม 3 ปี จาํนวน 45 ชัว่โมง
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6) รวม 3 ปี จาํนวน 60 ชัว่โมง
การจดัสรรเวลาของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้ข้ึนกบัการบริหารจดัการของสถานศึกษา

ทั้งน้ีให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาของหลกัสูตร และผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการพฒันาและฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมทั้ง 3 ลักษณะ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองทุกปีจนจบการศึกษาหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551

การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน

การประเมินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นการประเมินโดยผูเ้รียนต้องมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมและ
มีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะผ่านการประเมินตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด

หลกัการ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข ั้นพ้ืนฐาน

พุทธศกัราช 2551 เป็นการประเมินการปฏิบติักิจกรรมหรือผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะของผูเ้รียน
เป็นระยะต่อเน่ือง มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนค้นหาศกัยภาพของตนเอง สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติ
กิจกรรม  การทํางานกลุ่ม  และการมีจิตสาธารณะ  โดยให้ทุกฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้องมี ส่วนร่วม
ในการประเมิน
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แนวทางการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีแนวทางในการประเมินตามแผนภูมิท่ี 2 ดงัน้ี

แผนภูมิท่ี 2 แนวทางการประเมินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ,สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2553).แผนภูมแินวทางการประเมนิการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียนหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน2551.กรุงเทพฯ:โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพ่ือสงัคม
และสาธารณะประโยชน์

เกณฑ์การประเมิน
1. เวลาเขา้ร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบตัิกิจกรรม
3. ผลงาน/ช้ินงาน/

คุณลกัษณะของผูเ้รียน

ประเมนิซ่อมเสริม

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผลการจดักิจกรรม

ไม่ตามเกณฑ์

ตามเกณฑ์
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สถานศึกษาควรก ําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
2 ประการ คือ การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนเพื่อการตดัสินใจ

1. การประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียนรายกจิกรรม
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายกิจกรรมมีแนวปฏิบตัิ ดงัน้ี

 1.1 ตรวจสอบเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนให้เป็นไปตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา
กาํหนด

 1.2  ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจากการปฏิบตัิกิจกรรม และผลงาน/ช้ินงาน/

คุณลกัษณะของผูเ้รียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากาํหนดดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ของผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติักิจกรรม

 1.3 ผูเ้รียนท่ีมีเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการปฏิบติักิจกรรม และผลงาน/ช้ินงาน/

คุณลกัษณะของผูเ้รียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากาํหนด เป็นผูผ่้านการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
รายกิจกรรม และนาํผลการประเมินไปบนัทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน

 1.4 ผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินไม่ผา่นในเกณฑเ์วลาการเขา้ร่วมกิจกรรมการปฏิบติั
กิจกรรม และผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะของผูเ้รียนตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนดครูหรือ
ผูรั้บผดิชอบตอ้งดาํเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งน้ี ควรดาํเนินการให้เสร็จส้ินในปี
การศึกษานั้นๆ ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยัให้อยูใ่นดุลพินิจของสถานศึกษา

2. การประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเพื่อการตดัสิน
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือการตดัสินเล่ือนชั้นและจบระดบัการศึกษา

เป็นการประเมินการผา่นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละ
กิจกรรมการผา่นกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบ
แต่ละระดบัการศึกษา โดยการดาํเนินการดงักล่าวมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี

 2.1 กาํหนดให้มีผูร้ับผิดชอบในการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการร่วมกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนของผูเ้รียนทุกคนตลอดระดบัการศึกษา

 2.2  ผูรั้บผิดชอบสรุปและตดัสินผลการร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลตามเกณฑท่ี์กาํหนด เกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศกึษาท่ีสถานศึกษากาํหนดน้ัน ผูเ้รียน
จะตอ้งผา่นกิจกรรม 3 กิจกรรมสาํคญั ดงัน้ี
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2.2.1 กิจกรรมแนะแนว
2.2.2 กิจกรรมนกัเรียน ไดแ้ก่

1.  กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ และ
นกัศึกษาวิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม

2. กิจกรรมชุมนุม ชมรม
2.2.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์

2.3 ผูรั้บผดิชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผ่านเกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศึกษา

2.4 ผูรั้บผิดชอบเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาเพ่ืออนุมติัผลการประเมิน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผ่านเกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ผูเ้รียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา

กาํหนด โดยกาํหนดเกณฑใ์นการประเมินอย่างเหมาะสม ดงัน้ี
1. กาํหนดคุณภาพหรือเกณฑใ์นการประเมินตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกาํหนดไว ้ 2 ระดบั คือ ผ่าน และไม่ผ่าน
2. กาํหนดประเด็นการประเมินใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคใ์นแต่ละกิจกรรม และ

กาํหนดเกณฑ์การผา่นประเมิน ดงัน้ี
1.1 เกณฑ์การตดัสินผลการประเมินรายกิจกรรม

ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม
และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากาํหนด

ไม่ผา่น หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการ
ปฏิบติักิจกรรม หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด

1.2 เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายปี/รายภาค
ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญ

ทั้ ง 3 ลักษณะ  คือ  กิ จกรรมแนะแนว  กิจ กรรมนัก เ รีย น  และ กิจกรรม เ พ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์

ไม่ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ไม่ผา่น” ในกิจกรรมสาํคญัใด
กิจกรรมหน่ึงจาก 3 ลกัษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณะประโยชน์
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1.3 เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อจบระดบัการศึกษา
ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับ

การศึกษานั้น
ไม่ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ไม่ผา่น” บางชั้นปีในระดับ

การศึกษานั้น

แนวทางแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์
กรณีท่ีนักเรียนไม่ผ่านกิจกรรมให้เป็นหน้าท่ีของครุหรือผูรั้บผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ

ท่ีจะตอ้งซ่อมเสริมโดยใหผู้เ้รียนดาํเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาท่ีขาดหรือปฏิบติักิจกรรมใหบ้รรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนั้น แลว้จึงประเมินให้ผา่นกิจกรรมเพ่ือบนัทึกในระเบียนแสดงผล
การเรียน ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยัให้รายงานผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือดาํเนินการช่วยเหลือผูเ้รียน
อย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

ข้อเสนอแนะ
การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น จะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี

1. ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากาํหนด
โดยสถานศึกษาควรกาํหนดเวลาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม สาํหรับ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ผูเ้รียนตอ้งปฏิบตัิกิจกรรมครบตามโครงสร้างของเวลา
เรียน

2. ผูเ้รียนมีผลการปฏิบติักิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษากาํหนด โดยอาจจดัให้ผูเ้รียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรือจดันิทรรศการ

3. การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่
สามารถจดักิจกรรมไดอ้ย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจดักิจกรรมในลกัษณะบูรณาการใน
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวนัสาํคญั กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์
เป็นตน้ ซ่ึงสถานศึกษาสามารถประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว และนาํมาเป็นส่วนหน่ึง
ในการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนได้

4. การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนควรมีองค์ประกอบในการดาํเนินการ ดงัน้ี
4.1 มีครูท่ีปรึกษากิจกรรม และมีแผนการดาํเนินกิจกรรม
4.2 มีหลกัฐาน ช้ินงาน หรือแฟ้มสะสมงาน
4.3 มีผูร้ับรองผลการเขา้ร่วมกิจกรรม
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4.4 มีรายงานแสดงการเจา้ร่วมกิจกรรม

บทบาทของบุคลกรที่เกี่ยวข้องกับการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การดาํเนินการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพ จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งกาํหนด

บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงสถานศึกษาสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัได้
ตามความเหมาะสม

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
1. กาํหนดแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา และโดยการ

มีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
2. ผูบ้ริหารช้ีแจง ทาํความเขา้ใจ และสร้างความตระหนกัให้บุคลากรและผูม้ีส่วน

เกี่ยวขอ้งทุกคนเห็นคุณค่าและร่วมมือในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
3. พฒันาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และมี

ความทนัสมยัในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน
และสถานการณ์ปัจจุบนัอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภา

4. สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเขา้ใจอนัดีระหว่างสถานศึกษา
กบัผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการจดักิจกรรม

5. นิเทศ ติดตาม ให้คาํปรึกษา ประเมินผล และสร้างขวญักาํลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน
ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

6. แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานท่ีประสบผลสําเร็จกบัหน่วยงานและบุคลากร
ท่ีเกี่ยวขอ้ง

บทบาทของครูผู้รับผดิชอบกิจกรรม
1. ศึกษาหลกัการ วตัถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจดักิจกรรม การประเมินผลพฒันา

ผูเ้รียน และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
2. ช้ีแจงและทาํความเขา้ใจกบัผูเ้รียนและผูป้กครองเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน
3. ร่วมกบัผูเ้รียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั ความ

สนใจของผูเ้รียน และเป็นไปตามหลกัการ ปรัชญา และแนวการจดักิจกรรมพฒันานักเรียน
4. ส่งเสริม กระตุน้ และอาํนวยความสะดวกให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

ในการจดัทาํแผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบตัิกิจกรรม และการประเมินผล
5. ให้คาํปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงานและอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียน

ในการร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
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6. ประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และซ่อมเสริมกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผ่าน
เกณฑ ์พร้อมจดัทาํเอกสารหลกัฐานการประเมินผล

7. รายงานผลการดาํเนินกิจกรรมให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ แลว้นาํผลการจดักิจกรรมมา
พฒันาและปรับปรุงแกไ้ข

8. แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานท่ีประสบผลสาํเร็จกบัหน่วยงานและบุคลากร
ท่ีเกี่ยวขอ้ง

บทบาทของผู้เรียน
1. ศึกษาขอ้มูล วิเคราะห์ตนเอง และเขา้ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและ

ความสามารถ หรือขอ้เสนอแนะของสถานศึกษา
2. เขา้รับการปฐมนิเทศจากครูผูรั้บผดิชอบกิจกรรม
3. ร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามลกัษณะของกิจกรรม
4. ร่วมประชุมจดัทาํแผนโครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบติักิจกรรม ดว้ยความเอาใจใส่

อย่างสมํา่เสมอ
5. ร่วมประเมินการปฏิบติักิจกรรมและนาํผลมาพฒันาตนเอง และนาํเสนอผลการ

ปฏิบติักิจกรรมต่อครูผูรั้บผดิชอบ
6. แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะทอ้นความรู้สึกภายหลงั

การปฏิบตัิกิจกรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อยอดสู่ความย ัง่ยนื
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

1. ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการกาํหนดวางแผนดาํเนินกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551

2. ส่งเสริมสนับสนุนการดาํเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามความเหมาะสม
บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน

1. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจดักิจกรรม และอาสาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
สถานศึกษาและชุมชน

2. ยอมรับในศกัยภาพของผูเ้รียน ใหโ้อกาสให้ผูเ้รียนไดส้าํรวจตนเองเพ่ือประกอบ
การตดัสินใจการเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

3. ดูแล เอาใจใส่ผูเ้รียน และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต่์อการพฒันา ป้องกนั และ
แกไ้ขปัญหาของผูเ้รียน

4. เป็นท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางการดาํเนินชีวติท่ีดีงามให้แก่ผูเ้รียน
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5. ร่วมมือกบัสถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลพฒันาและการปฏิบติักิจกรรม
ของผูเ้รียน

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าช้าง): กจิกรรมพฒันาผู้เรียน
(กจิกรรมชุมนุม)

โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าช้าง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตาํบลเขาพระ อาํเภอเดิมบาง-

นางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี สังกดัสาํนกัเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าช้าง) สร้างโอกาสให้เด็กไทย ส่งเสริมคุณธรรม

นาํความรู้ คู่วฒันธรรม
จุดหมาย

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เมื่อจบ
การศึกษาตามหลกัสูตร ดงัน้ี

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

  2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี
และมีทกัษะชีวิต

  3. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย
  4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข
  5.  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชน์ และสร้างส่ิงที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข
สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง)

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดงัน้ี
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สมรรถนะสําคัญของนกัเรียน
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  5 ประการ ดงัน้ี
1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรม

ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง และ
สงัคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพือ่ขจดั และลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิ ธีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม

2. ความสามารถในการคดิ  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์
การคิด อยา่งสร้างสรรค์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาํไปสู่การสร้าง
องคค์วามรู้ หรือสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเอง และสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ท่ีเผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผลคุณธรรม และขอ้มลูสารสนเทศ
เขา้ใจความสมัพนัธ์และการเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใชใ้นการป้องกันและแกไ้ขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ  เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ
ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทาํงาน  และ
การอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหา และ
ความขัดแยง้ต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม และ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้
เทคโนโลยี ดา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม
ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การทาํงาน การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกตอ้งเหมาะสม และมี
คุณธรรม
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุง่พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. ซ่ือสตัยสุ์จริต
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3. มีวินยั
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยูอ่ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ในการทาํงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดโครงสร้างของหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อให้
ผูส้อน และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบติั ดงัน้ี

1.  ระดบัการศึกษา กาํหนดหลกัสูตรเป็น  1  ระดบั ตามโครงสร้างของหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  และตามภารกิจหลกัของการจดัการเรียนการ
สอนในระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6) การศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของ
การศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเน้นทกัษะพ้ืนฐานดา้นการอ่าน การเขียน การคิดคาํนวณ ทกัษะการคิด
พ้ืนฐาน การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพฒันา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ และสมดุลทั้ งในด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคม และ
วฒันธรรม โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ

2.  สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช
(วดัท่าช้าง) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดไวใ้น
หลกัสูตร ประกอบดว้ยองค์ความรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะหรือค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมของผูเ้รียน  8 กลุ่ม คือ

2.1 ภาษาไทย
2.2 คณิตศาสตร์
2.3 วิทยาศาสตร์
2.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
2.6 ศิลปะ
2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.8 ภาษาองักฤษ
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3.  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตาม
ศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพ่ือความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลกูฝังและสร้างจิตสาํนึกของการ
ทาํประโยชน์เพื่อสงัคม สามารถจดัการตนเองได้ และอยู่ร่วมกบัผูอื้่นอย่างมีความสุข แบ่งเป็น
3 ลกัษณะ ทั้งน้ี

3.1  กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง
รู้รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้ ง
ดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จัก และ
เขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ และให้คาํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันา
ผูเ้รียน

3.2 กิจกรรมนกัเรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผูน้าํ
ผูต้ามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทาํงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม
ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดยจดัให้สอดคลอ้งกบั
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน ให้ไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่
การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทาํงาน เน้นการทาํงาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะของผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษา
และทอ้งถิ่น  กิจกรรมนกัเรียนในหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัท่าชา้ง พุทธศกัราช 2553  ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ประกอบดว้ย

3.2.1 กิจกรรมลูกเสือ - ยวุกาชาด
3.2.2 กิจกรรมชุมนุม

3.3 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
บาํเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถิ่นตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร
เพ่ือแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ

4. เวลาเรียน หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าช้าง) ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน
ขั้นตํ่าสาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงผูส้อนสามารถเพิ่มเติมได้
ตามความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษาและสภาพของผูเ้รียน ดงัน้ี

ระดบัชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมี
เวลาเรียนวนัละไม่เกิน  5 ชัว่โมง
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าช้าง) พุทธศกัราช 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80

ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

40 40 40 80 80 80

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120

     1.  กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40

     2. ลูกเสือ – ยวุกาชาด 30 30 30 30 30 30

     3.  กจิกรรมส่งเริม
จริยธรรม / ชุมนุม 40 40 40 40 40 40

     4. กิจกรรมเพือ่สังคม
และสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10

รายวิชาเพ่ิมเติม  40 ช่ัวโมง
1. ภาษาไทย 40 40 40

2. ภาษาไทย 40 40 40

รวมเวลาเรียนท้ังหมด   1,000 ช่ัวโมง/ปี
ตารางท่ี 2 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง)

พุทธศกัราช  2556
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จากตารางโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชวดัท่าช้าง)

แบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและรายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา
จดัเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเนน้ของผูเ้รียน ซ่ึงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีจาํนวน 120 ชัว่โมง
แบ่งเป็นแนะแนว จาํนวน 40 ชัว่โมง กิจกรรมนักเรียน ประกอบดว้ย ลูกเสือ – เนตรนารี จาํนวน 30

ชัว่โมง ชุมนุม จาํนวน 40 ชัว่โมง และกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ จาํนวน 10 ชัว่โมง
ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในคร้ังน้ีเป็นชุมนุมนาฏศิลป์ เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จะจดัในจาํนวน 20 ชัว่โมง
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กาํหนดใหมี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียน เพิ ่มเติม
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ให้สามารถพฒันาความสามารถของตนเอง เต็มตามศกัยภาพของ
ผูเ้รียน คน้พบความสามารถ ความถนดัของตนเองอย่างแทจ้ริง สอดคลอ้งกบัจุดหมายของหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมุ่งพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วม
ในสังคมอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย โรงเรียนไดก้าํหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
อย่างมีรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม ตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ลกัษณะ ดงัน้ี ไดแ้ก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นกัเรียน(ลกูเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้าํเพ็ญประโยชน์ นกัศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม)

และกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ซ่ึงกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์เป็น
กิจกรรมตามความสนใจของผูเ้รียนท่ีจะทาํเพ่ือบุคคลอ่ืน สังคม ชุมชน เพ่ือพฒันาจิตสาธารณะ

แมว่้ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจะมีช่ือแตกต่างกนั แต่จุดประสงคใ์นการจดักิจกรรมต่างๆ ยอ่ม
เหมือนกนั คือ มุ่งส่งเสริมประสบการณ์ของผูเ้รียนใหก้วา้งขวางยิ ่งข้ึน เพื่อให้การเรียนการสอน
ตามหลักสูตรมีความสมบูรณ์ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีจัดให้ผูเ้ รียนได้พฒันา
ความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มจากกิจกรรมท่ีไดจ้ดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเขา้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูอื้่นอยา่งมีความสุข
กบักิจกรรมท่ีเลือกดว้ยตนเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแทจ้ริง การพฒันาท่ีสาํคญั ไดแ้ก่
การพฒันาองค์รวมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้น ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
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โดยอาจจัดเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผูมี้ศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพื่อพฒันาองค์รวมของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ปลูกฝัง
และสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพ่ือสังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมีเป้าหมาย
มีรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ

1.  กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตน เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการเสริมสร้างสมัพนัธภาพที่ดี
ซ่ึงผูส้อนทุกคนตอ้งทาํหน้าท่ีแนะแนวทางให้คาํปรึกษาดา้นชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒนา
ตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทาํ

2. กิจรรมนกัเรียน เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมคัรใจของผูเ้รียน มุ่งพฒันาคุณลกัษณะที่
พึงประสงคเ์พิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระ เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ ช่วยกนั
แกปั้ญหา เสริมศกัยภาพของผูเ้รียนอย่างเต็มท่ี รวมถึงกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังความทีระเบียบวินัย
รับผดิชอบ รู้สิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง แบ่งตามความแตกต่างระหว่างกิจกรรมไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ
ไดแ้ก่

2.1 กิจกรรมตามความถนดั ความสนใจ ตามความตอ้งการของผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ี
มุ่งการเติมเต็มความรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์ของผูเ้รียนใหก้วา้งขวางยิ ่งข้ึน เพ่ือคน้พบ
ความถนัดความสนใจของตนเอง เพื่อพฒันาตนเองใหเ้ต็มตามศกัยภาพ ตลอดจนการพฒันาทกัษะ
ของสังคม และปลูกฝังจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพ่ือสังคม

2.2  กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้าํเพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดนเป็น
กิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่างๆ นําไปสู่พื ้นฐาน
การทาํประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข
กจิกรรมตามความถนัดและความสนใจ

กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน เป็นกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมหน่ึง
ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 ท่ีมุ่งเน้นการเติมเต็ม
ความรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์ของผูเ้รียนให้กวา้งขวางยิ ่งข้ึน เพ่ือค้นพบความถนัด
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ความสนใจของตนเอง และพฒันาตนเองให้เต็มตามศกัยภาพ โดยมีขอบเขตของกิจกรรมตาม
ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน ครอบคลุมกิจกรรม ดงัน้ี

1. กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ เช่น ชุมนุม ชมรมต่างๆ ฯลฯ
2. กิจกรรมสนบัสนุน ส่งเสริม การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม

เช่นโครงงาน ฯลฯ
3. กิจกรรมท่ีสนองนโยบายของรัฐ กระทรวง กรม และโรงเรียนเอง เช่น กิจกรรม

วนัแม่
4. กิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนาต่างๆ กิจกรรมรณรงคเ์ร่ืองสารเสพติด เอดส์  เป็นตน้

หลกัการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
การจดักิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน มีหลกัการท่ีสาํคญั คือ

1. เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมคัรใจของผูเ้รียน โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา
2. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ และช่วยกนัแกปั้ญหา
3. เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนตามสาระการเรียนรู้ท่ีกาํหนดนอกเหนือจากการเรียน

การสอน
4. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน
5. เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษาหรือทอ้งถิ่น

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
การจดักิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้นกัเรียน ดงัน้ี

1. พฒันาความรู้ ความสามารถดา้นการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทกัษะ
ประสบการณ์ ทั้งวิชาการและวิชาชีพตามศกัยภาพ

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ท่ีพึงประสงค์
3. มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางดา้นร่างกายและจิตใจท่ีดี
4. ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. มีมนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในระบอบประชาธิปไตย
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แนวคดิเกีย่วกบัการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน  (กจิกรรมชุมนุม)

กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมนักเรียนท่ีสถานศึกษาสนับสนุนให้ผูเ้รียนรวมกลุ่มกัน
จดัข้ึนตามความสนใจความถนัด ความสามารถของผูเ้รียน เพ่ือเติมเต็มศกัยภาพของผูเ้รียน
ตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551

ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุ่มของผูเ้รียนท่ีมีความสนใจ ความถนดัในเร่ืองเดียวกนัและร่วม
ปฏิบติักิจกรรมให้บรรลุวตัถุประสงค์ เพ่ือพฒันาความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของตนเองให้เต็ม
ตามศกัยภาพ ตลอดจนปลูกฝังจิตสาํนึกในการทาํประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ชมรม หมายถึง การรวมกันของกลุ่มผูเ้รียนที่มีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกัน
การจดัตั้ งมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ ขอ้บังคับ สมาชิก โครงสร้างของชมรม และบทบาทของ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสถานศึกษา

หลกัการ
กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีหลกัการท่ีสาํคญัดงัน้ี

   1. เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผูเ้รียนตาม
ความสมคัรใจ

   2. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนร่วมกนัทาํงานเป็นทีม ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ และช่วยกัน
แกปั้ญหา

   3. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน
   4. เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวยัและวุฒิภาวะของผูเ้รียน รวมทั้ งบริบทของ

สถานศึกษาและทอ้งถิ่น

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมตามความสนใจ ความถนดั และความตอ้งการของตน
2. เพ่ือให้ผูเ้รียนไดพ้ัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิด

ประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศกัยภาพ
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
4. เพ่ือให้ผูเ้รียนทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดต้ามวิถีประชาธิปไตย
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ขอบข่าย
1. เป็นกิจกรรมท่ีเก้ือกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหก้วา้งขวางลึกซ้ึง

ยิง่ข้ึน
 2.  เป็นกิจกรรมจดัตามความสนใจของผูเ้รียน
 3. เป็นกิจกรรมที่สามารถจดัไดท้ั้งในและนอกสถานศึกษา และทั้งในและนอกเวลาเรียน

แนวการจัดกจิกรรม
 การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมของสถานศึกษาสามารถปรับใชไ้ดต้ามความเหมาะสมกับ

บริบทและสภาพของสถานศึกษา ดงัน้ี
   1.  สถานศึกษาบริหารจัดการใหผู้เ้รียนดาํเนินกิจกรรมไดห้ลากหลาย ทั้งรูปแบบ

ภายในหรือภายนอกหอ้งเรียน และระยะเวลาการจดักิจกรรม เช่นกิจกรรมระยะเวลา 1 ภาคเรียน
กิจกรรมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และกิจกรรมมากกว่า 1 ปีการศึกษา

   2. กรณีสถานศึกษามีการจดัตั้ งชุมนุมหรือชมรมอยู่แลว้ สถานศึกษาควรสํารวจ
ความสนใจของผูเ้รียนในการเลือกเขา้ร่วมชุมนุม ชมรม

   3. กรณีท่ีสถานศึกษายงัไม่มีการจดัตั้งชุมนุม ชมรม ควรใหผู้เ้รียนร่วมกนัตั้งชุมนุม
ชมรม และเชิญครูเป็นท่ีปรึกษา โดยร่วมกันดาํเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม ตามระเบียบปฏิบัติท่ี
สถานศึกษากาํหนด

   4. ครูท่ีปรึกษากระตุน้และส่งเสริมมีการถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่กิจกรรม

เงื่อนไข
 1.  การจดักิจกรรมชุมนุม ชมรมในแต่ละระดบัชั้น สถานศึกษาจดัให้เป็นไปตามโครงสร้าง

ของหลกัสูตรสถานศึกษา
 2.  สมาชิกของชุมนุม ชมรม ต้องเขา้ร่วมกิจกรรมและปฏิบติัตามระเบียบของชุมนุม

ชมรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะตามท่ีกาํหนดไวข้องแต่ละกิจกรรม
 3.  สถานศึกษามีระบบกาํกบัติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของชุมนุม ชมรมอยา่ง

ต่อเน่ือง
การประเมนิกจิกรรม

 การประเมินกิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการ
ดา้นต่างๆ ตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนด ดว้ยวิธีท่ีหลากหลายและประเมินตามสภาพจริง โดยกาํหนด
ผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”
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ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบติักิจกรรม
และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากาํหนด

ไม่ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่าน
การปฏิบติักิจกรรม หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กาํหนดให้มีกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมการพฒันา
ผูเ้รียนเพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ใหส้ามารถพฒันาความสามารถของตนเองเต็ม
ตามศกัยภาพผูเ้รียน คน้พบความสามารถ ความถนัดของตนเองอย่างแทจ้ริง สอดคล้องกบัจุดหมาย
ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ลกัษณะ
ดงัน้ี ไดแ้ก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลกูเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม) และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์
ซ่ึงกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมตามความสนใจของผูเ้รียนที่จะทาํเพื่อ
บุคคลอ่ืน สังคม ชุมชน เพ่ือพฒันาจิตสาธารณะ

กาญจนา  คุณารักษ์  (2540:342) กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์(2538:491) และเฟรเดอริค
(Frederick,1959:7) กล่าวสอดคลอ้งกนัว่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีผูเ้รียกแตกต่างกนัออกไปทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น กิจกรรมนักเรียน  (Student Activities) กิจกรรมพิเศษ (Extra

Activities) กิจกรรมนอกห้องเรียน  (Extra Class Activities) กิจกรรมนอกหลกัสูตร  (Extra

Curriculur Activities) กิจกรรมไม่มีหลกัสูตร (Non Curriculur Activities) กิจกรรมก่ึงหลกัสูตร
(Semi Curriculur Activities) กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (Co- Curriculur Activities) กิจกรรมไม่เป็น
ทางการ (Informal Curriculum) กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities) และในปัจจุบนัตามหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดใ้ชค้าํว่า “กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน” (Activities

for Learners’Development)แมว้่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจะมีช่ือแตกต่างกัน แต่จุดประสงค์
ในการจดักิจกรรมต่างๆยอ่มเหมือนกนั คือ มุ่งส่งเสริมประสบการณ์ของผูเ้รียนใหก้วา้งขวางยิ ่งข้ึน
เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนตามหลกัสูตรมีความสมบูรณ์ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีจดัให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มจากกิจกรรมท่ีไดจ้ดัให้เรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม การเขา้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกับผูอ่ื้นอย่าง
มีความสุขกบักิจกรรมท่ีเลือกดว้ยตนเอง ตามความสามารถและความสนใจอยา่งแทจ้ริง การพฒันา
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ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์ห้ครบทุกดา้นทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
และสังคม โดยอาจจดัเป็นแนวทางหน่ึงที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็น
ผูมี้ศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทําประโยชน์เพ่ือสังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะต้อง
ดาํเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบ่งเป็น 3

ลกัษณะ คือ
1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้

เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตนเสริมสร้าง
ทกัษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้เชิงพหุปัญญา และการเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี
ซ่ึงผูส้อนทุกคนตอ้งทาํหนา้ท่ีแนะแนวใหค้าํปรึกษาดา้นชีวิต การศึกษาต่อ และการพฒันาตนเองสู่
โลกอาชีพและการมีงานทาํ

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมคัรใจของผูเ้รียน มุ่งพฒันาคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคเ์พิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระ เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ ช่วยกนั
แกปั้ญหา เสริมศกัยภาพของผูเ้รียนอย่างเต็มท่ี รวมถึงกิจกรรมท่ีมุ่งปลกูฝังความมีระเบียบวินัย
รับผดิชอบ รู้สิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง แบ่งตามความแตกต่างระหว่างกิจกรรมไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ
ไดแ้ก่

   2.1  กิจกรรมตามความถนดั ความสนใจ ตามความต้องการของผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ี
มุ่งการเติมเต็มความรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์ของผูเ้รียนใหก้วา้งขวางยิ ่งข้ึน เพ่ือคน้พบ
ความถนัด ความสนใจของตนเอง เพ่ือพฒันาตนเองให้เต็มศกัยภาพ ตลอดจนการพฒันาทกัษะ
ของสังคม และปลูกฝังจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพ่ือสังคม

   2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้าํเพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดนเป็น
กิจกรรมท่ีมุ่งปลกูฝังระเบียบวนิยั กฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกนัในสภาพชีวิตต่างๆ นาํไปสู่พื้นฐาน
การทาํประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข ซ่ึงกระบวนการจดัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการลกูเสือแห่งชาติ ยุวกาชาด
ผูบ้าํเพ็ญประโยชน์ และกรมรักษาดินแดน

3. กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฒันาการทางสมอง เนน้ให้ความสาํคญัทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จดักิจกรรมโดยใหผู้เ้รียน
คิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพ่ือแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในลกัษณะจิตอาสา
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กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีเป้าหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เกิดความรู้
ความชาํนาญ ดา้นวิชาการและวิชาชีพ คน้พบความสนใจ และความถนดัของตนเอง นาํความรู้และ
ประสบการณ์ไปใชพ้ฒันาตนเองและประกอบอาชีพสุจริต มองเห็นช่องทางในการสร้างงาน อาชีพ
ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม  ค้นพบพัฒนาศักยภาพ พัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติค่านิยมท่ีดี
ในการดาํเนินชีวติ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนความเป็นระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3-4)

ความหมายของกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวด้งัน้ี
สาลิกา สาํเภาทอง (2553: 34) ให้ความหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนว่าเป็นกิจกรรมท่ีจดั

ข้ึนอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ย รูปแบบและกระบวนการท่ีหลากหลาย เพื่อสนองความตอ้งการ
ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้นอกเหนือจากท่ี
หลกัสูตรกาํหนด ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์โดยไม่มีหน่วยกิต ไม่มีการ
ให้คะแนนในทางวิชาการ  และอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์และสถานบันการศึกษา
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กูด๊ (Good,1973: 9) ท่ีว่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนสมคัรใจท่ี
เขา้ร่วมดาํเนินการเอง โดยความเห็นชอบและสนับสนุนจากอาจารย ์และอยู่ภายใตก้ารควบคุม
ของสถานศึกษาไม่มีการให้หน่วยกิตและคะแนนใดๆ เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือเพิ่มพูนความรู้
ตอบสนองความสนใจและความสามารถ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของนักเรียนเพิ่มเติม
จากท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร

เฟรเดอริค (Frederick,1959:6) วตัสัน (Watson,2006) และวะราพร เจริญสุข  (2546:2)ให้
ความหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสอดคลอ้งกนัว่าเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนให้นักเรียนเขา้ร่วม
ด้วยความสมคัรใจ เป็นกิจกรรมหรือส่ิงท่ีนักเรียนจะตอ้งทาํนอกห้องเรียน หรือเป็นกิจกรรม
หลกัสูตรพิเศษท่ีให้นักเรียนทาํในระหว่างเรียน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ความสนใจและ
ความแตกต่างของนกัเรียนโดยไดรั้บความเห็นชอบและการสนับสนุนจากอาจารย ์ไม่มีการให้
หน่วยกิต และคะแนนในการเรียน

อนัธิกา วงษจ์าํปา (2549:36) กล่าวว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนอย่างเป็น
ระบบ เพื่อสนองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และ
ความรู้นอกจากท่ีหลกัสูตรกาํหนด ไม่มีหน่วยกิตทางวิชาการหรือคะแนนใดๆ ผูเ้รียนไดพ้ฒันาครบ
ทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมแลจิตใจ
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จากท่ีกล่าวมาของความหมายกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปไดว้่า กิจกรรม
ท่ีจัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย  มุ่งให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนเอง
ตามศกัยภาพ พฒันาอย่างรอบดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
สังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํ
ประโยชน์เพื่อสงัคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยู่ร่วมกบัผูอื้่นอยา่งมีความสุข ประกอบดว้ย
กิจกรรม 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 2.1) กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารียวุกาชาด ผูบ้าํเพ็ญประโยชน์ และนกัศึกษาวิชาทหาร  2.2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม
และ3) กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ในการวิจยัครั้ งน้ี คือ กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม)

ความสําคัญของกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวด้งัน้ี
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551:7) กล่าวไวว้่า จากจุดหมายของหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมสังคม
อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นคนไทยนั้น นอกจากการพฒันาผูเ้รียนทุกคนใหมี้ความรู้
ท่ีเป็นพื้นฐานสาํคญัซ่ึงไดก้าํหนดไวใ้นโครงสร้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มแลว้ หลกัสูตรยงัได้
กาํหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวใ้นโครงสร้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มแลว้ หลกัสูตรยงัได้
กาํหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวใ้นโครงสร้างหลกัสูตรด้วย โดยมุ่งส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียน
เพ่ิมเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ ใหผู้เ้รียนรู้จกัตนเอง ค้นพบความสามารถ ความถนัดของ
ตนเอง เพ่ือการพฒันาให้เต็มศกัยภาพ เห็นคุณค่าในการประกอบสัมมาชีพ ใหเ้ป็นผูมี้ระเบียบวินยั
ศีลธรรม จริยธรรม รู้จกับทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ การบาํเพญ็ประโยชน์ให้ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ และดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกส่วนในสงัคม
ทั้งผูป้กครอง ชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

กาญจนา ศรีกาฬสินธุ ์(2538:458)ไดก้ล่าวถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนว่า
เป็นการพฒันาภาวะผูน้าํและความสามารถในการตดัสินใจของนกัเรียน พฒันาความสามารถใน
การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิก  พัฒนาสติปัญญา ความสามารถหลายๆ ด้านได้แก่ ทักษะ
การปรับตวัเขา้กบัคนอื่น สร้างความสมัพนัธ์ใหม่ๆ พฒันาความสนใจใหม่ๆ ใหเ้กิดกบันักเรียน
ใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นสูงข้ึน

แมค็คาวน์ และสเปนเซอร์ (McKown and Spencer อา้งถึงใน ศุภชยั ไพศาลวนั 2548:14)

ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้นมีความสาํคญัเท่ากบัการจดัการเรียนการสอนและ
ยงักล่าวว่า หลกัสูตรและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีแยกออกจากกันไม่ได้แม้จะมีวิธีการ
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัทาํท่ีแตกต่างกนั แต่นักเรียน อาจารยเ์ป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนั
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และจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานของการศึกษาอนัเดียวกัน นักจิตวิทยาบางคนให้ความเห็นว่า การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนช่วยให้ผูเ้รียนใชเ้วลาว่างอย่างมีประโยชน์ มีเพื่อนมากข้ึน ช่วยพฒันา
ความสามารถพิเศษ ช่วยให้นักเรียนเป็นพลเมืองท่ีดีและช่วยพฒันาบุคลิกภาพ

แกลธอร์น และสเปนเซอร์ (Glathorn and Spencer,1989: 98-100) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญั
ของกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนว่าเป็นการพฒันาภาวะผู ้นําและความสามารถในการตัดสินใจ
ของนักเรียน  พัฒนาความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์ก ับเพื่อนสมาชิก  พัฒนาสติปัญญา
ความสามารถหลายๆดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะการปรับตัวเข้ากับคนอื่น สร้างความสัมพนัธ์ใหม่ๆ พฒันา
ความสนใจใหม่ๆ  ใหเ้กิดกบันกัเรียนใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นสูงขึ้น

จากความสาํคญัท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนมีความจาํเป็นจะตอ้งจดัใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา ซ่ึงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษา ซ่ึงไม่สามารถแยกออกจากหลักสูตรได้ และมีความสําคญัต่อการจัดการเรียน
การสอน ส่งเสริมวิชาการต่างๆ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัตนเอง คน้พบความสามารถ
ความถนดัของตนเอง เพ่ือการพฒันาให้เต็มศกัยภาพ เห็นคุณค่าในการประกอบสัมมาชีพ ให้เป็นผูมี้
ระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ การบาํเพ็ญประโยชน์
ให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข รู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์
จุดมุ่งหมายของกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาในหลายๆ ดา้น ซ่ึงมี
นกัวิชาการไดก้ล่าวไวด้งัน้ี

ใจจริง บุญเรืองรอด (อา้งถึงใน ศุภชัย ไพศาลวัน.2548) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายท่ีต้อง
จดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนว่า เพ่ือสนองความต้องการของจิตวิทยาของนักเรียน ซ่ึงต้องการ
การยอมรับของบุคคลในวัย เดียวกัน  เ พ่ือเสริมสร้างนัก เรียนให้เจริญเติบโตไปได้สูงสุด
เพ่ือประสิทธิภาพในการให้การศึกษาท่ีสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพ่ือเป็นการเตรียมเด็กใหด้าํรงชีวิต
อยูใ่นสงัคมประชาธิปไตย เพ่ือเสริมสร้างการรู้จกันาํตนเองและบงัคบัตนเองได ้ปรับตนเองใหเ้ขา้
กับสภาพชีวิตและการเป็นนักเรียน เพื่อสนองความร่วมมือกันทางสังคม เพ่ือให้เด็กได้สนใจ
กบักิจการของโรงเรียน สร้างและกระตุน้นักเรียนให้รักสถานศึกษา เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนรู้จัก
เคารพกฎและคาํสัง่ เพ่ือจะไดส้าํรวจและพฒันาความสนใจและความตอ้งการของแต่ละบุคคล

กรรณิกา ภู่ระหงษ์ (2547: 24) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี
สอดคลอ้งกนัว่า เพ่ือสาํรวจความสนใจและความถนดัของแต่ละบุคคล ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์
สนองความต้องการทางจิตวิทยาให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มช่วยให้นักเรียนรู้จักและเขา้ใจตนเอง
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นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและได้เรียนรู้ได้กว ้างขวางข้ึน และเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้และพฒันาคุณภาพของนกัเรียน

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551:8) ไดก้ล่าวว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา ดงัน้ี

1. พฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์ห้ครบทุกดา้น ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
และสงัคม

2. พฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ โดยมุ่งเนน้เพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีได้
จดัให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม

3. เขา้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมท่ีเลือกตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
แมค็คาวน์ (Mckown,1927:4-7 อ้างใน  Frederick1959:51-52)ไดส้รุปจุดมุ่งหมาย

ของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนว่า เพ่ือให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย มีความร่วมมือกนั เพิ ่มความ
สนใจของนักเรียน พัฒนาความสามารถพิเศษเพ่ือนําไปใชป้ระโยชน์ในการเรียน เพ่ือพฒันา
ให้นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมจาก

จุดมุง่หมายของการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่กล่าวมาขา้งต้นสรุปไดว้่า กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่างๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาองคร์วมของความ
เป็นมนุษยใ์ห้ครบทุกดา้น ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม พฒันาความสามารถ
ของตนเองตามศกัยภาพ เพ่ือให้ผูเ้ รียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมท่ีมีความถนัดและความสนใจ
โดยมุ่งเนน้เพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีไดจ้ดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ขอบข่ายและประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนวคิดในการจดัประเภทและขอบข่ายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดมี้นกัการศึกษาจาํแนก

ประเภทและขอบข่ายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวด้งัน้ี
กระทรวงศึกษาธิการ(2551:8)ไดก้ล่าวว่า สถานศึกษาต้องจัดให้ครบทั้ง 3 ลกัษณะ คือ

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์โดยสามารถ
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดห้ลากหลายรูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบข่ายดงัน้ี

1. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กวา้งขวางลึกซ้ึงยิง่ข้ึน
ในลกัษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลกัคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณา
การระหว่างกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์

2. เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความตอ้งการของผูเ้รียน
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการดาํเนิน
ชีวิตท่ีดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
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3. เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตสาํนึกการทาํประโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะ
ต่างๆ สนับสนุนค่านิยมท่ีดีงามและเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551

4. เป็นกิจกรรมท่ีฝึกการทาํงานและการใหบ้ริการดา้นต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
ส่วนรวม เสริมสร้างความมีนํ้ าใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดี และรับผดิชอบต่อตนเอง
ครอบครัว และสงัคม

กอร์ตั้น (Gorton,1983: 410 อา้งถึงใน กาญจนา ศรีกาฬสินธุ ์2538:504) ไดแ้บ่งประเภทของ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่

1. กิจกรรมนกัเรียนในส่วนท่ีเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมในการปกครอง และการพิมพ์
ไดแ้ก่ สภานกัเรียน หนังสือพิมพน์กัเรียน หนังสือประจาํปี และอ่ืนๆ

2. กิจกรรมกลุ่มการแสดง ไดแ้ก่ การละคร ดนตรี ขบัร้อง การโตว้าที และอ่ืนๆ
3. กิจกรรมชมรมและองคก์รต่างๆ เช่น ชมรมหมากกระดาน ชมรมถ่ายรูป และอ่ืนๆ
4. กิจกรรมการกีฬา เช่น ฟุตบอล ปิงปอง เทนนิส บาสเกตบอล ว่ายนํ้ า และอ่ืนๆ

สรุปไดว่้า ขอบข่ายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีดงัน้ี 1) เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 8

กลุ่มสาระการเรียนรู้ใหก้วา้งขวางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ในลกัษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึด
หลกัคุณธรรมจริยธรรม 2) เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจ ความถนดั และความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เนน้การให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของวชิาความรู้ อาชีพ และ
การด ําเนินชีวิตท่ี ดีงาม  ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษา ต่อและการประกอบอาชีพ
3)เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตสํานึกการทําประโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะต่างๆ
สนับสนุนค่านิยมท่ีดีงามและเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 4) เป็นกิจกรรมท่ีฝึกการทาํงาน
และการให้บริการด้านต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวม เสริมสร้างความมีนํ้ าใจ
ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดี และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ประเภท
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทไดแ้ก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นกิจกรรมชุมนุม ซ่ึงอยู่ในกิจกรรม
นกัเรียน
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หลกัการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551:7) กล่าวว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีหลกัการสาํคญั

ดงัน้ี
1. มีเป้าหมายของการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน
2. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอย่างรอบดา้นเต็มตามศกัยภาพตามความ

สนใจ ความถนดั ความตอ้งการ เหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะ
3. เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตสาํนึกในการบาํเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมใน

ลกัษณะต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมอย่างต่อเน่ืองและสมํา่เสมอ
4. เป็นกิจกรรมที่ยดึหลกัการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสใหค้รู พ่อแม่ ผูป้กครอง ผูน้าํ

ชุมชน ปราชญช์าวบา้น องค์กร และหน่วยงานอ่ืน มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
ไพโรจน์ นาคะสุวรรณ และวนันอร์ มะทา (2528: 18) ไดส้รุปหลกัการจดักิจกรรมนกัเรียน

ไวว้่า ในการจดักิจกรรมควรใหน้กัเรียนเลือกเขา้ตามความถนดัและความสนใจ ควรให้นกัเรียน
วางแผนและริเร่ิมดาํเนินการเอง ไม่ควรนาํคะแนนมาเป็นส่ิงย ัว่ยใุนการจดักิจกรรมนักเรียน แต่ควร
ให้มีทศันคติท่ีดี เห็นคุณค่าหรือประโยชน์และการไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเขา้ร่วม
กิจกรรม การจัดกิจกรรมนักเรียนทุกประเภทตอ้งมีกติกา มีระเบียบขอ้บงัคบั เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการดาํเนินงาน อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของผูบ้ริหารและสถานศึกษา

สรุปได้ว่า หลักการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนควรจดัให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนไดต้ระหนักถึงความสาํคัญของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และรู้สึกสนุกกบัการใฝ่รู้ใฝ่เรียนใชก้ระบวนการกลุ่มในการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ จินตนาการท่ีเป็นประโยชน์ อยู่ภายใต้การควบคุม
ของผูบ้ริหารและสถานศึกษา ในงานวิจยัคร้ังน้ีมีการปลกูฝังและส่งเสริมวิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม
ของคนในชุมชนซ่ึงมีทั้งคนไทยและพม่า โดยให้ครู ผูป้กครอง และชุมชน และปราชญ์ชาวบา้น
มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอย่างรอบดา้นเต็มตามศกัยภาพตาม
ความสนใจ ความถนดั ความตอ้งการ เหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะ
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การประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ถือเป็นกระบวนการท่ีสําคัญท่ีให้ได้ข ้อมูลมา

เพ่ือปรับปรุง พฒันาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะให้ไดแ้นวทางในการจดัคร้ังต่อไป
กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551:30-32) กล่าวว่า การประเมินผลกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนเป็นเง่ือนไขสาํคญัประการหน่ึง สาํหรับการผา่นช่วงชั้นหรือจบหลกัสูตร โดยมีครูท่ีปรึกษา
กิจกรรมนกัเรียน และผูป้กครองมีส่วนร่วมตามแนวประเมิน ดงัน้ี

1.  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายกิจกรรม ประเมินการปฏิบติักิจกรรมของ
ผูเ้รียนตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมและผลการ
ปฏิบติั กิจกรรมดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง ตรวจสอบเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผูเ้รียน ประเมินตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนดไว ้ประเมินผ่านจุดประสงคข์องกิจกรรมเม่ือสิ้นสุด
ปีการศึกษา ถา้ผูเ้รียนผา่นจุดประสงคข์องกิจกรรมและมีเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ท่ี
สถาบนักาํหนดให้การประเมินเป็น (ผ) ผูผ่้านการประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม แต่ถา้ผูเ้รียนไมผ่า่น
จุดประสงค์ของกิจกรรม และมีเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีสถาบนักาํหนดให้
การประเมินเป็น (มผ) ผูไ้ม่ผ่านการประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม ผูท่ี้มีผลการประเมินบกพร่อง
ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงหรือทั้งสองเกณฑ ์จะเป็นผูไ้ม่ผา่นการประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรมจะตอ้ง
ซ่อมเสริมขอ้บกพร่องให้ผ่านเกณฑก่์อน จึงจะไดรั้บการตดัสินให้ผ่านกิจกรรม

2. การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผ่านช่วงชั้น กาํหนดใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนทุกคนทุกช่วงชั้น มีการประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล
ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด นาํเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
วิชาการ เพื่อให้เห็นความชอบ เสนอต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินและอนุมติัผลการ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผ่านช่วงชั้นต่อไป

กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551:10-13) ไดก้าํหนดเกณฑ์การตรวจสอบกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนไวด้งัน้ี กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์
เพื่อสังคมมากน้อยเพียงใด เหมาะสมกบัวยัในแต่ละระดบัชั้นและวุฒิภาวะของผูเ้รียนมากน้อย
เพียงใด เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการ ความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียนมากนอ้ยเพียงใด

วนันอร์ มะทา (2523:18-19) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า การประเมินผลกิจกรรมนกัเรียนมี
ความจาํเป็นอยา่งยิง่ เพราะการประเมินจะสะทอ้นใหเ้ห็นว่ากิจกรรมนั้นไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์
กาํหนดไวห้รือไม่ นอกจากนั้นยงัเป็นการตรวจสอบความสนใจ ความต้องการและขอ้บกพร่อง
ต่างๆของสมาชิก การประเมินผลควรจะทาํหลายๆวิธี เพ่ือจะให้ไดข้อ้มูลใกลค้วามเป็นจริงมากท่ีสุด
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เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล (2551:50-51) ไดก้ล่าวถึงการประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวว่้า
มีวิธีการประเมิน ดงัน้ี ผูท่ี้รับผดิชอบกิจกรรมจะประเมินผลการปฏิบติัของผูเ้รียนตามจุดประสงค์
ท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละกิจกรรมโดยดูจากพฤติกรรม การปฏิบติักิจกรรม การลงมือดาํเนินกิจกรรม
ตามท่ีกําหนด ดูผลงานของนักเรียนท่ีปฏิบัติมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ซ่ึงตอ้งอาศยัวิธีการ
ท่ีหลากหลายตามสภาพจริง นอกจากนั้นผูท่ี้รับผดิชอบกิจกรรมจะตอ้งคอยตรวจสอบในเร่ืองการใช้
เวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากาํหนดหรือไม่ เม่ือผูเ้รียน
ได้เรียนรู้ไปในระยะหน่ึงแลว้ ผูรั้บผิดชอบในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนต้องจัดให้มี
การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือสรุปความก้าวหน้าในสภาพของการปฏิบัติ
กิจกรรมของนักเรียนในแต่ละระยะ แลว้รายงานผลการประเมินให้ผูป้กครองทราบทุกกิจกรรม โดย
ทาํการประเมินตามจุดประสงค์ท่ีสาํคัญของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมท่ีเด็กเข้าร่วม และนําผล
การประเมินนั้นไปรวมกบัการประเมินการร่วมกิจกรรม ในช่วงปลายภาคอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือตดัสินผล
การร่วมกิจกรรมเม่ือส้ินสุดการศึกษา การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้นใหใ้ช้ (ผ) หมายถึง ผ่าน
เกณฑม์าตรฐาน และ (มผ) หมายถึงไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

สรุปไดว้่า การประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีความจาํเป็นอย่างยิ ่ง เน่ืองจากว่าผล
การประเมินจะเป็นตัวบ่งช้ีไดว้่า กิจกรรมนั้นประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
และเป็นการประเมินเพื่อใหท้ราบขอ้บกพร่อง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ถา้ผูเ้รียนผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมและมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์
กาํหนดให้การประเมินเป็น (ผ) แต่ถา้ผูเ้รียนไม่ผา่นจุดประสงคข์องกิจกรรมและมีเวลาการเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่ครบตามเกณฑท่ี์สถาบนักาํหนดให้การประเมินเป็น (มผ) ผูท่ี้มีผลการประเมินบกพร่อง
ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงหรือทั้งสองเกณฑ ์จะเป็นผูไ้ม่ผา่นการประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม จะตอ้ง
ซ่อมเสริมขอ้บกพร่องให้ผ่านเกณฑก่์อน จึงจะไดรั้บการตดัสินให้ผ่านกิจกรรม
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การจดัการเรียนการสอนนาฏศิลป์
ความหมายของนาฏศิลป์

คาํว่า “นาฏศิลป์” เป็นคาํสมาสแยกไดเ้ป็น 2 คาํ คือ นาฏและศิลป์ (จาตุรงค  ์มนตรีศาสตร์,

2517: 6)

นาฏ หมายถึง การฟ้อนรํา
ศิลป์ หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เป็นศิลปะการเคล่ือนไหวอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

อย่างปราณีต อ่อนชอ้ย จนเกิดความงดงามวจิิตรบรรจง
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพุทธศกัราช 2542 ไดใ้ห้ความหมายของนาฏศิลป์

หมายถึง ศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนรํา
พาณี สีสวย (2526:7) กล่าวว่า นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรําหรือความรู้ท่ีเป็นแบบ

แผนของการฟ้อนรําเป็นส่ิงท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึนดว้ยความประณีตงดงาม
อมรา กล ํ่าเจริญ (2531:2) กล่าวถึง นาฏศิลป์เป็นการฟ้อนรําท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึนจาก

ธรรมชาติดว้ยความประณีตอนัลึกซ้ึง เพียบพร้อมไปดว้ยความวิจิตรบรรจงอนัละเอียดอ่อน
สุมนมาลย์ น่ิมเมติพนัธ์ (2543:16) ไดใ้ห้ความหมายไวว่้า นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะ ในการ

ร่ายรําดว้ยความประณีตงดงาม มีระเบียบแบบแผนตามท่ีนกัปราชญ์ทางนาฏศิลป์ไดป้ระดิษฐ์ท่ารํา
ไว ้ นาฏศิลป์มี 2 ชนิด คือ การแสดงท่ีเป็นเร่ือง คือ ละคร และการแสดงบทฟ้อนรําท่ีเรียกว่า ระบาํ

เรณู โกศินานนท์ (2545:1) ได้ให้ความหมาย นาฏศิลป์ หมายถึง การฟ้อนรําท่ีมนุษย์
ประดิษฐข้ึ์น

สุรพล วิรุฬรักษ ์(2547:13) ไดใ้ห้ความหมาย นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรํา ท้ังท่ีเป็น
ระบาํ รํา เตน้และอื่นๆ รวมทั้งละครรํา โขน หนงัใหญ่ ฯลฯ ปัจจุบนัมกันิยมคิดช่ือใหม่ใหดู้ทนัสมยั
เช่น นาฏกรรม สงัคีตศิลป์ วิพิธทศันา และศิลปะการแสดง ซ่ึงมีความหมายใกลเ้คียงกนั เพราะเป็น
คาํท่ีครอบคลุมศิลปะแห่งการร้อง การรํา และการบรรเลงดนตรี

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะแห่งการละครและ
ฟ้อนรําท่ีประดิษฐจ์ากการออกท่าทางของมนุษยท่ี์พฒันาข้ึน ใหเ้กิดความประณีตงดงาม มีระเบียบ
แบบแผนและยงัรวมถึงการขบัร้องและการบรรเลงดนตรีดว้ย
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ความมุ่งหมายของการเรียนนาฏศิลป์
เรณู โกศินานนท ์(2524:7) ไดก้ล่าวถึงความมุ่งหมายของการเรียนนาฏศิลป์ ดงัน้ี

1. เพ่ือให้มีโอกาสแสดงออก หากมีความถนดัพอ
2. เป็นสันทนาการท่ีดี แมจ้ะไม่ไดแ้สดงเองแต่ถา้ทราบหลกัไวบ้า้งก็จะช่วยให้

การชมเกิดอรรถรสมากยิง่ข้ึน และสามารถวิพากษวิ์จารณ์ไดถู้กตอ้ง
3. เป็นการร่วมมือในการรักษาการรําของไทยให้เป็นสมบตัิอนัล ํ้าค่าของไทย
4. ปลูกฝังนิสัยรักศิลปะแขนงน้ี
5. ให้มีความคิดอ่านหรือสติปัญญาจากการชมหรือการแสดง
6. ช่วยให้สร้างความถนดัของผูเ้รียน ถา้มีใจรักการแสดงสามารถยึดเป็นอาชีพ
7. ไดฝึ้กหดัการประสานงานต่างๆ ในการทาํเป็นหมู่คณะ
8. ช่วยในการสร้างเสริมบุคลิกภาพและช่วยในการออกกาํลงักายท่ีดี

จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ (2527: 297)ไดส้รุปความมุ่งหมายของการเรียนนาฏศิลป์ ไวด้งัน้ี
1. เพ่ือแสดงออกเก่ียวกบัการสร้างสรรคอ์ยา่งเสรี ดว้ยการร้องรํา เขียนประดิษฐแ์ละ

แสดง
2. เพ่ือความเขา้ใจและสนุกสนานเก่ียวกบันาฏศิลป์
3. เพ่ือการติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างกนัและกนัของวิชา
4. เพ่ือร่วมกนัในการจดักิจกรรมต่างๆทางนาฏศิลป์
5. เพ่ือส่งเสริมและก่อให้เกิดความสามารถ ความชาํนาญและเจตคติท่ีดีต่อวิชา

นาฏศิลป์
การสอนนาฏศิลป์

นาฏศิลป์ เป็นวิชาท่ีเน้นทักษะการปฏิบัติและการฝึกฝนท่ีถูกแบบหรือการเลียนแบบ
เพ่ือให้ผูเ้รียนมีนิสัยในการฝึกฝนตนเองอยู่เองเสมอ ดงันั้น ในการสอนจึงเป็นส่ิงที่สําค ัญท่ีสุด
ครูผูส้อนจึงตอ้งรู้จกัเลือกวิธีการสอนใหเ้หมาะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์และตรงกบัจุดมุ่งหมาย
รวมทั้ง สร้างความนิยมและความมีสุนทรียภาพใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน ซ่ึงมีผูใ้ห้หลกัการสอนนาฏศิลป์
ไวด้งัน้ี
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จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์  2517: 305) กล่าวถึง การสอนนาฏศิลป์ไวว้่า ควรมีลาํดบัขั้นตอน
ดงัน้ี

1. ครูผูส้อนตอ้งใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการสอนนั้น ๆ
2. ให้ผูเ้รียนฟังทาํนองท่ีเรียนจากส่ือ
3. แนะนาํอุปกรณ์การแสดง หรือ วิธีการใช้
4. บรรยายท่ารําและสาธิตท่ารําให้นักเรียนดู
5. ในขณะดาํเนินการสอน ครูจะตอ้งรํานาํหน้า

ทิศนา เขมมณี  (2545: 113)ไดเ้สนอแนวทางการสอนนาฏศิลป์ ไวด้งัน้ี
1. ครูควรเน้นหนกัในแง่ความเขา้ใจศิลปะทางดา้นนาฏศิลป์
2. ในการสอนครูควรเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและนาํไปใช้

ในชีวติประจาํวนั
3. ครูควรจดัชุมนุมนาฏศิลป์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทางดา้นน้ี
4. ครูควรปลูกฝังคุณสมบัติต่างๆ ให้นักเรียนดว้ย

อมรา กล ํ่าเจริญ (2535:35) กล่าวถึง แนวทางการสอนนาฏศิลป์ว่า ในการฝึกปฏิบติัครู
จะตอ้งเป็นผูน้าํสาธิตการปฏิบติัท่าทาง เพ่ือให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัตาม

อุษา สบฤกษ์ (2536:31)กล่าวว่า การสอนนาฏศิลป์นั้น ยงัคงใชก้ารสอนวิธีแบบเก่าท่ี
ไดรั้บแบบอยา่งสืบต่อกนัมา คือ

1. ใชว้ิธีสอนโดยให้ปฏิบตัิเลียนแบบครูเป็นหลกั ครูรําใหดู้เป็นตวัอย่างผูเ้รียนจะตอ้ง
อาศยัการสงัเกตและใชค้วามจาํ

2. อธิบายท่ารําในขณะท่ีปฎิบติั โดยครูตอ้งบอกล่วงหน้าก่อนถึงจงัหวะเพลงรวมถึง
อธิบายนาฏยศพัท์ของท่ารําดว้ย นอกจากน้ีครูผูส้อนจะตอ้งจบัท่ารําของผูเ้รียนใหท้าํท่าไดถ้กูตอ้ง

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2536: 38) กล่าวถึง หลกัท่ีควรฝึกปฏิบติัในการสอน
ดงัน้ี

1. ให้นักเรียนลองปฏิบตัิก่อน แลว้ช่วยกนัสรุปเป็นหลกัการ โดยครูอาจใชว้ิธีการ
แนะนาํหรือสาธิตให้นักเรียนปฏิบตัิตาม
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2. สอนใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์ครูตอ้งใหโ้อกาสนกัเรียนในการคิดหรือ
การแสดงออกในกิจกรรมนาฏศิลป์

3. จดัการเรียนการสอนใหผ้สมผสานกนั ในการสอนแต่ละคร้ังครูไม่ควรมุ่งเน้น
เน้ือหาหรือประสบการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแต่ควรจดัให้ผสมผสานกลมกลืนไปกบักิจกรรมอ่ืน ๆ

4. สอนให้เช่ือมโยงกบัวิชาอ่ืน ครูสามารถใชกิ้จกรรมเป็นแกนในการเช่ือมโยงวิชา
อ่ืนหรือการบูรณาการ

5. การสอนโดยเน้นลกัษณะนิสัย โดยมุ่งสร้างคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์
ชนยั วรรณะลี (2543:2) กล่าวว่า การสอนโดยเนน้ผูเ้รียนปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ทาํให้

ผูเ้รียนไม่มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นหรือซกัถามรวมทั้งการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
จากแนวคิดการสอนนาฏศิลป์กล่าวไดว้่า แนวทางการสอนนาฏศิลป์นั้นจะเน้นการฝึก

ปฏิบติั ผูส้อนสาธิตเพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้ลียนแบบดว้ยการสงัเกตและการฝึกปฏิบติัตาม ควรเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกตามความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน ท่ีมุ่งเน้นพฒันาให้ผูเ้รียนมี
ความคิดสร้างสรรคแ์ละเกิดลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้รุปหลกัการเรียนนาฏศิลป์ไว้
ดงัน้ี

1. การเรียนนาฏศิลป์ท่ีดี ตอ้งจดัเน้ือหาสาระของบทเรียนให้เหมาะสมกบัวุฒภิาวะของ
ผูเ้รียน ซ่ึงจะบงัคบัใหเ้รียนอย่างวิชาอื่น ๆไม่ได ้ผูเ้รียนจะเรียนจากความสนใจของตนเอง ผูเ้รียน
ตอ้งการการแสดงอยา่งอิสระ และตอ้งการการเคลื่อนไหว การระบายออกทางร่างกายและอารมณ์
ช่วยใหผู้เ้รียนมีอารมณ์เบิกบานแจ่มใส

2. การสร้างความสนใจ ตอ้งสร้างให้เกิดความสนใจในวิชาดว้ยวิธีการที่เหมาะสมกบั
วยั และประสบการณ์ รู้จกัสร้างสรรค์ก่อนท่ีจะเรียนหลกัเกณฑ์ โดยพยายามหาประสบการณ์ เช่น
การไปศึกษานอกสถานท่ี และมีกิจกรรมประกอบการศึกษาให้สัมพนัธ์กบัวิชา

3. ผูเ้รียนตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีต่อวิชานาฏศิลป์ให้เกิดข้ึน และควรคิดว่าศิลปะเป็นเร่ือง
ของธรรมชาติ วิวฒันาการมาจากธรรมชาติ เป็นวิชาท่ีทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้มีความเป็นตัว
ของตัวเองมีประโยชน์มากมายในการเช่ือมโยงกับวิชาอ่ืน และไดมี้โอกาสทาํงานกบับุคคลอ่ืน
ดว้ยความสามารถของตนเอง ศิลปะเป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งพบเห็นในชีวิตประจาํวนั และทาํให้
เป็นคนมองโลกในแง่ดี
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4. ความตอ้งการของผูเ้รียน เป็นรากฐานของความสนใจ ซ่ึงความสนใจเป็นความรู้สึก
ภายในท่ีแสดงออกมาเมื่อประสบส่ิงท่ีอารมณ์ปรารถนา  ความสนใจ คือ อาการท่ีจิตใจถกูชกันาํ
ใหไ้ปสู่ส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดในการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย

การจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียนแบบเน้นที่การปฏบิัติ
แนวคิดการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้แบบการปฏิบติั ครูผูส้อนจะตอ้ง

คาํนึงถึงผูเ้รียนในการเรียนการสอน ท่ีจะทาํใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ไดผ้ลตามคาดหมายหรือจุดประสงคท่ี์ไดว้างไว ้โดยมีแนวคิดในการสอนปฏิบติั ดงัน้ี

แฮร์โรว  ์(Harrow,1972:96-99 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี . 2545) ไดจ้ดัลาํดบัขั้นของการ
เรียนรู้ทางดา้นทักษะปฏิบติั โดยเร่ิมจากระดับท่ีซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับท่ีมีความซับซ้อน
มาก ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมีทั้งหมด 5 ขั้น คือ

1 ขั้นการเลียนแบบ เป็นขั้นท่ีให้ผูเ้รียนสังเกตการกระทาํท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนทาํได้
ซ่ึงผูเ้รียนยอ่มจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ไดไ้ม่ครบถว้น แต่อยา่งน้อยผูเ้รียน
จะสามารถบอกไดว่้า ขั้นตอนหลกัของการกระทาํนั้นๆ มีอะไรบา้ง

2. ขั้นการลงมือกระทาํตามคาํสัง่ เม่ือผูเ้รียนไดเ้ห็นและสามารถบอกขั้นตอนของ
การกระทาํท่ีตอ้งการเรียนรู้แลว้ ให้ผูเ้รียนลงมือทาํโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น ผูเ้รียนอาจลงมือทาํ
ตามคาํสัง่ของผูส้อน หรือทาํตามคาํสัง่ท่ีผูส้อนเขียนไวใ้นคู่มือก็ได้ การลงมือปฏิบติัตามคาํสัง่น้ี
แมผู้เ้รียนจะยงัไม่สามารถทาํไดอ้ย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้อยผูเ้รียนก็ไดป้ระสบการณ์ในการลงมือ
ทาํ และคน้พบปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และการปรับการกระทาํให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ข้ึน

3. ขั้นการกระทาํอย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ (Precision) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝน
จนสามารถทาํส่ิงนั้น ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมีแบบอยา่งหรือมีคาํสัง่
นาํทางการกระทาํ การกระทาํท่ีถูกตอ้งแม่นยาํตรง พอดี สมบูรณ์แบบ เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้ง
สามารถทาํไดใ้นขั้นน้ี

4. ขั้นการแสดงออก (Articulation) ขั้นน้ีเป็นขั้นที่ผ ูเ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กฝนมากขึ้น
จนกระทัง่สามารถกระทาํส่ิงนั้นไดถู้กตอ้งสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบร่ืน และดว้ย
ความมัน่ใจ
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5. ขั้นการกระทาํอย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalization) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถ
กระทาํส่ิงนั้น ๆ อย่างสบาย เป็นไปอย่างอตัโนมติั โดยไม่รู้สึกว่าตอ้งใชค้วามพยายามเป็นพิเศษ
ซ่ึงตอ้งอาศยัการปฏิบติับ่อยๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลาย

 เดวีส์ (Davies,1971: 50-56. อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี.2550: 246 - 247) ไดน้าํเสนอแนวคิด
เกี่ยวกบัการพฒันาทกัษะปฏิบตัิไวว้่าทกัษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จาํนวนมาก
การฝึกให้ผูเ้รียนสามารถทาํทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกัน เป็นทกัษะ
ใหญ่ จะช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลสาํเร็จไดดี้และรวดเร็วข้ึน ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบมีทั้งหมด 5 ขั้น คือ

1. ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทํา ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีให้ผูเ้ รียนได้เห็นทักษะหรือ
การกระทาํท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนทาํได้ในภาพรวม โดยการสาธิตให้ผูเ้รียนดูทั้ งหมดตั้งแต่ตน้จน
จบ ทักษะหรือการกระทํา ท่ีสาธิตให้ผู ้เรียนดูนั้ น จะต้องเป็นการกระทําในลักษณะท่ีเป็น
ธรรมชาติ ไม่ชา้หรือเร็วเกินปกติ ก่อนการสาธิตผูส้อนควรให้คาํแนะนาํแก่ผูเ้รียนในการสงัเกต
ควรช้ีแนะจุดสาํคญัท่ี ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต

2. ขั้นสาธิตและให้ผูเ้รียนปฏิบตัิทกัษะยอ่ย เม่ือผูเ้รียนไดเ้ห็นภาพรวมของการกระทาํ
หรือทกัษะทั้งหมดแลว้ ผูส้อนควรจะแตกทกัษะทั้งหมดให้เป็นทักษะย่อยๆ หรือแบ่งส่ิงท่ีกระทาํ
ออกเป็นส่วนยอ่ย และสาธิตส่วนยอ่ยแต่ละส่วนให้ผูเ้รียนสังเกตและทาํตามไปทีละส่วนอย่างชา้ ๆ

3. ขั้นให้ผูเ้รียนปฏิบติัทกัษะย่อย ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัทกัษะย่อยโดยไม่มีการสาธิต
หรือมีแบบอยา่งใหดู้ หากติดขดัจุดใด ผูส้อนควรใหค้าํช้ีแนะและช่วยแกไ้ขจนผูเ้รียนทาํได้ เมื่อได้
แลว้ผูส้อนจึงเร่ิมสาธิตทกัษะยอ่ยส่วนต่อไป และใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะย่อยนั้นจนทาํได้ ทาํเช่นน้ี
เร่ือยไปจนกระทัง่ครบทุกส่วน

4. ขั้นให้เทคนิควิธีการ เม่ือผูเ้รียนปฏิบติัไดแ้ลว้ ผูส้อนอาจแนะนาํเทคนิควิธีการ
ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถทาํงานนั้นไดดี้ข้ึน เช่น ทาํไดป้ระณีตสวยงามขึ้นทาํไดร้วดเร็วข้ึน ทาํได้
ง่ายข้ึน หรือส้ินเปลอืงน้อยลง เป็นตน้

5. ขั้นให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงทกัษะยอ่ย ๆ เป็นทกัษะท่ีสมบูรณ์ เมือ่ผูเ้รียนสามารถปฏิบติั
แต่ละส่วนไดแ้ลว้ จึงให้ผูเ้รียนปฏิบตัิทกัษะย่อย ๆ ต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ตน้จนจบและฝึกปฏิบติัหลาย ๆ
คร้ังจนกระทัง่สามารถปฏิบติัทกัษะท่ีสมบูรณ์ไดอ้ย่างท่ีชาํนาญ
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ฟิททส์ (Fitts,1964) ไดใ้ห้ขอ้แนะนาํการพฒันาทกัษะการกระทาํท่ีชาํนาญจะเกิดข้ึนภายใต้
ขั้นตอนการพฒันาทกัษะไว ้ 3 ขั้นตอนคือ

1. ขั้นความรู้ความเขา้ใจ(The Cognitive Phase) เป็นขั้นตอนท่ีจะบอกถึงทกัษะและ
ความรู้ทางทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงผูส้อนควรให้ขอ้มูลแก่ผู ้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ต้องทาํ
อะไรบ้าง ต้องดูและหลีกเลี่ยงในเร่ืองอะไรบ้าง กระบวนการท่ีตอ้งทาํงานอะไรท่ีจาํเป็นท่ีตอ้งรู้
ตอ้งระมดัระวงัอะไรบา้งและระดบัมาตรฐานท่ีต้องการ  ผูเ้รียนควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ในดา้นการวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ขั้นความรู้ความเขา้ใจน้ีควรจะกระทาํในช่วงเวลาสั้น ๆ

2. ขั้นปฏิบติั(The Associative Phase)เป็นการกระทาํการเพ่ือให้ได้พฤติกรรมใน
รูปแบบท่ีถกูตอ้ง ทกัษะจะเกิดขึ้นไดเ้ม่ือไดล้งมือปฏิบตัิการ ขอ้ผดิพลาดหรือพฤติกรรท่ีไม่ถกูตอ้ง
ควรไดรั้บการจาํกดั ขั้นปฏิบติัการน้ีผูส้อนควรจดัให้ผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การสาธิตทกัษะท่ีจะ
ฝึก เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลียนแบบทกัษะ ฝึกหดัทกัษะนั้นดว้ยสถานการณ์จริงและสถานการณ์
จาํลอง ให้ความรู้และข้อมูลเ ก่ียวกับผลของทักษะ  และให้คําแนะนํา  และช่วยเหลือตาม
ความจาํเป็น ขั้นตอนน้ีควรจะเร่ิมตน้ต่อจากขั้นความรู้ความเขา้ใจ และควรกระทาํติดต่อไปเป็น
ระยะ

3. ขั้นชาํนาญ(The Autonomous Phase) เป็นขั้นที่ปฏิบตัิทกัษะนั้นรวดเร็วและถูกตอ้ง
ตลอดจนโอกาสจะกระทาํผิดก็จะไม่เกิดขึ้ น ทักษะท่ีเกิดข้ึนเป็นการเพิ่มพูนความชาํนาญเป็น
อตัโนมติัมากข้ึน ในขั้นน้ีเราเรียกว่าขั้นผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงตอ้งใชก้ารปฏบิติัมาก ๆ การฝึกทกัษะในขั้น
น้ีถือว่าไดบ้รรลุถึงขั้นสุดทา้ยของระดบั Taxonomy ในทกัษะพิสัย ซ่ึงในขั้นน้ีผูส้อนควร จดัให้
ผูเ้รียนได้กระทาํในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกทกัษะจนถึงระดับเกินพอ เรียนรู้วิธีการเอาชนะ
ความเครียดและการสอดแทรกต่าง ๆ เพ่ิมพนูความเร็วและความถูกตอ้ง และบรรลุถึงประสบการณ์
ในระดบัมาตรฐานท่ีตอ้งการ ในขั้นน้ีผูเ้รียนแต่ละคนอาจจะแสดงผลสาํเร็จที่แตกต่างกนั ซ่ึงความ
แตกต่างกนัน้ีมกัจะข้ึนอยูก่บั ความสามารถ ความสนใจ นิสัย อารมณ์ และความขยนัหมัน่เพียรของ
ผูเ้รียน
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ดี เชคโค(De Cecco,1974:272-279)ไดเ้สนอขั้นตอนการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะไว  ้5 ขั้นตอน
ดงัน้ี

1. วิเคราะห์ทกัษะท่ีจะสอน เป็นขั้นแรกของการสอนทกัษะ โดยท่ีผูส้อนจะตอ้ง
วิเคราะห์งานท่ีจะให้ผูเ้รียนปฏิบตัิก่อนว่า งานนั้นประกอบดว้ยทกัษะย่อยอะไรบา้ง

2. ประเมินความสามารถเบ้ืองตน้ของผูเ้รียน ว่าผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถพื้นฐาน
เพียงพอท่ีจะเรียนทกัษะใหม่หรือไม่ ถา้ยงัขาดความรู้ความสามารถท่ีจาํเป็นต่อการเรียนทกัษะนั้น
ก็ตอ้งเรียนเสริมให้มีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอเสียก่อน

3. จดัขั้นตอนการฝึกให้เป็นไปตามลาํดบัขั้นจากง่ายไปยาก จากทกัษะพ้ืนฐานไปสู่
ทกัษะท่ีมีความสลบัซบัซอ้น จดัให้มีการฝึกทกัษะย่อยเสียก่อน แลว้ฝึกรวมทั้งหมด

4. สาธิตและอธิบายแนะนาํ เป็นขั้นใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นลาํดบัขั้นตอนการปฏบิติัจาก
ตวัอยา่งท่ีผูส้อนสาธิตใหดู้หรือจากภาพยนตร์ จากวีดีทศัน์ ซ่ึงจะทาํให้ผูเ้รียนเห็นรายละเอียดการ
ปฏบิติั ในขั้นตอนต่าง ๆ ไดอ้ย่างชดัเจน

5. จดัให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบตัิจริง โดยคาํนึงถึงหลกัการต่อไปน้ี
5.1 ความต่อเน่ือง จดัให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัทกัษะท่ีเรียนตามลาํดบัขั้นตอน

อยา่งต่อเน่ืองกนั
5.2 การฝึกหดั ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ เน้นทกัษะย่อยท่ีสาํคญั ปรับปรุงแกไ้ข

ขอ้บกพร่องในส่วนที่ผิด ในการฝึกน้ีตอ้งจดัแบ่งเวลาฝึกเวลาพกัใหเ้หมาะสม
5.3 การให้แรงเสริม โดยให้ผูเ้รียนไดรู้้ผลของการฝึกปฏิบติั (Feedback) ซ่ึงมี

2 ทาง คือ การรู้ผลจากภายนอก (Extrinsic Feedback) คือ จากคาํบอกกล่าวของครูว่าดีหรือบกพร่อง
อย่างไร ควรแกไ้ขอยา่งไร พอผูเ้รียนเกิดความกา้วหนา้ไปถึงขั้นท่ีจะเพิ่มพนูความชาํนาญ เขาจะรู้
ไดโ้ดยการสงัเกตดว้ยตนเอง เป็นการรู้ผลจากภายในตนเอง (Intrinsic Feedback)

ดรัฟฟ์ (Woodruff,1961) และจอยส์ และวีล (Joyce & Weil,1972) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบ
ท่ีควรมีในกระบวนการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ ดงัน้ี

1. มีช้ินงานตน้แบบ
2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบตัิอย่างละเอียดและชดัเจน
3. การสาธิต การปฏิบติังานอย่างละเอียดและชดัเจน
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4. การสาธิต การทาํงานซํ้าอกีคร้ังตั้งแต่ตน้จนจบ
5. การแสดงการปฏิบตัิแต่ละขั้นตอนอย่างง่าย ๆ และทาํให้ดูอย่างชา้ ๆ
6. การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดล้งมือทาํเอง ตั้งแต่ตน้จนจบในสายตาครูและครูเป็นพี่

เล้ียง
7. การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทาํงานเองตามลาํพงั แลว้นาํผลงานที่ทาํไดม้าตรวจสอบ

กบัช้ินงานตน้แบบ
สุชาติ ศิริสุขไพบูลย ์(2526: 39-40) ไดก้ล่าวว่าการสอนทกัษะปฏิบติัก็ยอ่มตอ้งมีขั้นตอน

ตามขั้นตอนการเรียนรู้เช่นกันขั้นตอนในการสอนทกัษะปฏิบัติควรปฏิบติัตามลาํดับขั้นตอน
4ขั้นตอนดงัน้ี

1. ขั้นการกล่าวนาํ (Introduction) ในขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ของขบวนการ
เรียนรู้ กระทาํเพ่ือให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เกี่ยวกบัเร่ืองท่ีจะเรียนทดสอบพื้นความรู้เดิมของผูเ้รียนสร้าง
ความสนใจสร้างปัญหาสร้างแรงจูงใจจัดตาํแหน่งของผูเ้รียนให้เหมาะสมก่อนการเร่ิมต้นให้
เน้ือหาวิชา

2. ขั้นการสาธิตจากครู (Demonstration from the Teacher)  หลงัจากนาํเขา้สู่บทเรียน
แลว้ ซ่ึงหมายถึงว่าไดข้อ้มูลจากผูเ้รียนแลว้ ไดช้ี้แจงใหผู้เ้รียนไดท้ราบเป้าหมายท่ีจะเรียนจะฝึกกนั
แลว้ ผูเ้รียนไดม้ีปัญหาและมีความพร้อม มีความสนใจท่ีจะแกปั้ญหานั้นกนัแลว้ ผูส้อนก็ควรจะ
เร่ิมให้เน้ือหาด้วยการกล่าวถึงหลักทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  อธิบายลกัษณะงานวิธีการทาํงาน โดยมี
รายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ี

2.1 แสดงให้ผูเ้รียนดูว่าทกัษะท่ีจะเรียนกนันั้นปฏิบติัไดจ้ริง
\ 2.2 สาธิตพร้อม ๆ กบัอธิบายงานว่า จะทาํอะไร (What), ทาํอย่างไร (How), และ
ทาํไม จึงตอ้งทาํเช่นนั้น (Why) อาจจะทาํการอธิบายประกอบคาํถามก็ได้

2.3 สาธิตซํ้าอกีคร้ัง แต่สรุปเท่าท่ีจาํเป็นท่ีสาํคญัจริง ๆ
2.4 ทวนซํ้าอกีคร้ัง (ถา้จาํเป็น)

3. ขั้นการสาธิตจากผูเ้รียน (Demonstration from the Learner)  ควรจะให้โอกาสแก่
ผูเ้รียนไดส้าธิตดว้ยทั้งน้ีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียนลองปฏิบตัิให้ดูว่าทาํไดห้รือไม่พร้อมกบัให้
การตรวจ-ปรับอาจให้ผูเ้รียนปฏิบติัพร้อมกับการอธิบาย โดยผูส้อนตอ้งคอยถามจุดสาํคญัของ
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เน้ือหาในแต่ละช่วงดว้ยคาํถาม“ทาํอะไร” “ทาํอย่างไร” “ทาํไมตอ้งทาํอยา่งน้ัน”ให้ผูเ้รียนหมุนเวียน
กนัสาธิต พร้อมอธิบายสรุปเฉพาะจุดสาํคญั ผูส้อนตอ้งมัน่ใจว่าผูเ้รียนทาํไดโ้ดยไม่ผดิพลาด หาก
ไม่แน่ใจให้ผูเ้รียนทาํซํ้าใหดู้ใหมจ่นแน่ใจ

4. ขั้นใหแ้บบฝึกหดัและตรวจผลสาํเร็จ (Exercise and Progress) เม่ือแน่ใจว่า ผูเ้รียน
ทาํได้แลว้โดยไม่ผดิพลาด จึงจะมอบหมายให้ทาํงานไดเ้พราะการฝึกทักษะปฏิบัติโดยการใช้
เคร่ืองจกัรมีอนัตรายมาก และอีกประการหน่ึงคือ ทกัษะท่ีฝึกจะลืมไดย้ากดงันั้นหากฝึกในทางท่ี
ผิด ย่อมแกไ้ขให้ดีไดย้าก ในขั้นน้ีผูส้อนอาจทาํตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี

4.1 มอบงานฝึกให้ผูเ้รียนไปปฏิบติั
4.2 คอยตรวจสอบขณะปฏิบตัิอยูเ่สมอดว้ยการถาม สังเกตพฤติกรรมและตรวจดู

ช้ินงานท่ีฝึก
4.3 ชมเชย เสริมกาํลงัใจ เม่ือผูเ้รียนทาํไดส้าํเร็จ และให้การตรวจ-ปรับ แกไ้ขเมื่อ

ผลงานไม่สาํเร็จผล
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2548: 101-103) ไดก้ล่าวถึงการสอนทกัษะปฏิบตัิมีขั้นตอน ดงัน้ี

1. วิเคราะห์ทกัษะนั้น ตอ้งพิจารณาแยกแยะรายละเอียดของทกัษะนั้นออกมา
2. ตรวจสอบความสามารถเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัทกัษะของผูเ้รียนว่ามีอะไรเพียงใดให้

ทดสอบการปฏิบติัเบ้ืองตน้ต่าง ๆ ตามลาํดบัก่อนหลงั
3. จดัการฝึกหน่วยยอ่ยต่าง ๆ และฝึกหนกัในหน่วยท่ีขาดไป และอาจจะฝึกส่ิงท่ีเขาพอ

เป็นอยูแ่ลว้ให้ชาํนาญเต็มท่ี และใหค้วามสนใจในส่ิงท่ียงัไม่ชาํนาญ
4. ขั้นอธิบายและสาธิตทักษะใหผู้เ้รียนเป็นการแสดงทกัษะทั้งหมด ทั้งการอธิบาย

และการแสดงให้เห็นตวัอย่าง โดยให้ผูเ้รียนดูภาพยนตร์หรือผูเ้ช่ียวชาญแสดงให้ดูในขั้นต้นไม่
จาํเป็นตอ้งอธิบายมาก ให้ผูเ้รียนดูตวัอยา่งและสังเกตเอง เพราะถา้อธิบายมากจะเป็นส่ิงรบกวนการ
สังเกตของผูเ้รียน การใชภ้าพยนตร์สอนทกัษะต่าง ๆ นั้นมีคุณค่าอยา่งยิ่ง ในขั้นแรกของการเรียน
และขั้นสุดท้ายของการเรียน เพราะเม่ือผูเ้รียนมีทักษะในขั้นสูงแลว้ก็อาจจะหันมาพิจารณา
รายละเอียดจากภาพยนตร์อีกคร้ังหน่ึง การใชภ้าพยนตร์นั้น เม่ือดูแลว้ควรอภิปราย โดยใหผู้เ้รียน
อธิบายเป็นคาํพดูของเขาเอง และควรจะฉายให้ดูอีกครั้ งก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั
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5. ขั้นจดัภาวะเพ่ือการเรียน 3 ประการ คือ
5.1 จดัลาํดบัขั้นส่ิงเร้าและการตอบสนองใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัอยา่งถกูตอ้งตาม

ลาํดบัก่อนหลงั ส่ิงใดท่ีเก่ียวกนัตอ้งจดัใหต้ิดต่อกนั
5.2 การปฏิบติั ตอ้งจดักาํหนดเวลาของการปฏิบติัใหดี้ จะใชเ้วลาแต่ละคร้ังนาน

เท่าใดหรือแต่ละคร้ังจะมีการหยดุพกัมากนอ้ยเพียงใด การฝึกแต่ละอย่างอาจใชค้รั้ งเดียวหรือหลาย
คร้ัง จะตอ้งคิดพิจารณาให้ดี จะใชก้ารปฏิบตัิแบบแบ่งปฏิบตัิหรือฝึกแบบรวดเร็วเดียวกัน ข้ึนอยูก่บั
ขั้นต่าง ๆ ของการเรียนทกัษะในขั้นสุดทา้ยของการเรียนทกัษะอาจจะใชก้ารฝึกฝนนานได้

5.3 ให้รู้ผลของการปฏิบติัการรู้ผลนั้นมี 2 อยา่ง คือ รู้จากคาํบอกเล่าของครูผูส้อน
และรู้ผลโดยตัวเองในขั้นแรก ๆ บอกเล่าว่าเขามีข้อบกพร่องอย่างไร แบบน้ีเป็นการรู้ผลจาก
ภายนอกเป็นการบอกใหรู้้ว่าจะแกไ้ขอยา่งไร พอผูเ้รียนกา้วหน้าไปถึงขั้นที่สองและขั้นท่ีสาม คือมี
ความชาํนาญมากข้ึน เขาจะสงัเกตตวัเอง เป็นการรู้ผลจากตวัเองโดยดูจากผลของการเคล่ือนไหว

ไพโรจน์ ตีรณธนากลุ (2542: 134-135) ไดก้ล่าวว่า การสอนทกัษะปฏิบติัตอ้งดาํเนินดว้ย
วิธีการท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามลาํดับขั้นตอนท่ีเหมาะสม ในการสอนทักษะปฏิบัติ
มีลาํดบัขั้น 4 ขั้น ดงัน้ีคือ

1. ขั้นกล่าวนาํ (Introduction) เพ่ือสร้างความสนใจช้ีแจงให้ผูเ้รียนทราบเป้าหมายท่ีจะ
ฝึกกนั ตลอดจนจดัตาํแหน่งผูเ้รียนใหเ้หมาะสมก่อนเร่ิมตน้ใหเ้น้ือหาวิชา

2. ขั้นการสาธิตจากครู (Demonstration from the teach) อธิบายลกัษณะงาน วิธีการ
ทาํงาน แลว้สาธิตพร้อม ๆ กบัอธิบายดว้ย

3. ขั้นการสาธิตจากผูเ้รียน (Demonstration from the learner) ให้ผูเ้รียนลองปฏิบติั
ไดเ้พียงใด ซ่ึงจะเป็น Feed back ใหค้รูผูส้อนปรับปรุงในการสอน

4. ขั้นให้การฝึกหดัและตรวจผลสาํเร็จ (Exercise and Progress) ตอ้งแน่ใจว่าผูเ้รียนทาํ
ไดแ้ลว้โดยไม่ผดิพลาด จึงจะมอบหมายให้ทาํงานได้

พวงเพญ็ อินทรประวติั (2532:105-106)ไดก้ล่าวว่า รูปแบบการสอนการฝึกทกัษะมีขั้นตอน
การสอนตามรูปแบบการฝึกน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี

1. ระบุจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายตอ้งชดัเจน นักเรียนทุกคนเข้าใจดีว่าต้องการให้เขาทาํ
อะไร
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2. การอธิบายแนวทฤษฎี เม่ือบอกว่าตอ้งการใหนั้กเรียนทาํอะไรแลว้ ครูก็อธิบายให้
เหตุผลตามทฤษฎีว่าทาํไมจึงตอ้งทาํให้ไดต้ามจุดมุ่งหมายน้ัน การทาํอย่างน้ีจะช่วยทาํให้ผูเ้รียน
เขา้ใจเป้าหมายไดแ้จ่มแจง้ข้ึนและเขา้ใจต่อไปว่าทาํไมจึงตอ้งฝึกทกัษะนั้น ๆ

3. สาธิตการกระทาํท่ีถกูตอ้ง ครูอาจจะให้นกัเรียนดูการแสดงสาธิต ให้ดูแบบอย่าง
จากภาพยนตร์ ในขั้นน้ีจะเป็นขั้นที่บอกให้นกัเรียนรู้ว่าการกระทาํท่ีถกูตอ้งนั้นเป็นอย่างไร

4. ฝึกหัดเลียนแบบและการรับข้อมูลยอ้นกลบั เมื่อนกัเรียนรู้ว่าจะตอ้งทาํอะไรและ
ทาํอย่างไรแลว้ ครูก็ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ โดยเร่ิมใหเ้ลียนแบบจากครูใหเ้หมือนตามแบบให้มาก
ท่ีสุด เม่ือนักเรียนทาํตามแบบท่ีครูทาํให้ดู แต่ยงัทาํไดไ้ม่ถกูตอ้ง ครูก็อธิบายหรือทาํใหดู้ใหม่
จนกระทัง่นกัเรียนสามารถทาํไดต้ามแบบอยา่งถกูตอ้ง หลงัจากที่นักเรียนทาํท่าถกูตอ้งแลว้ ครูก็
ให้ฝึกหดัทาํตามแบบท่ีถูกตอ้งน้ันจนสามารถทาํไดอ้ยา่งคล่องแคล่วเป็นอตัโนมติัต่อไป ส่วนการ
ใหข้อ้มลูป้อนกลบันั้นทาํไดโ้ดยการชมเชย การแสดงแบบท่ีถูกต้องให้ดู ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนรู้ว่า
การปฏิบติัทาํท่ีถูกตอ้งน้ันเป็นอย่างไร เมื่อครูฝึกให้นักเรียนปฏิบตัิเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดแลว้ ก่อนท่ีครู
จะเร่ิมฝึกเร่ืองใหม่ต่อไป ครูตอ้งทดสอบเสียก่อนว่า เร่ืองเดิมนั้นนกัเรียนไดป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
แลว้หรือไม่ เพราะถา้ไม่ทาํเช่นนั้นก็จะไม่สามารถฝึกเร่ืองอ่ืน ๆ ให้ดีได้ เน่ืองจากการฝึกในขั้นแรก
ๆ นั้นจะตอ้งใชเ้ป็นพื้นฐานในการฝึกเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไป

5.  การถ่ายโอนความรู้และทกัษะ ในการเรียนนั้น ครูอาจจะใหน้ักเรียนทดลองฝึก
ในห้องเรียน หลงัจากท่ีนกัเรียนสามารถกระทาํไดอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ ครูก็นาํนกัเรียนออกไปฝึกซอ้ม
ในสนามต่อไปกจ็ดัใหม้กีารแข่งขนักนั แลว้ใหน้กัเรียนดูว่าการฝึกนั้นยงับกพร่องหรือไม่ อยา่งไร
โดยให้นักเรียนดูการกระทาํของเพ่ือน ๆ ดว้ยกนัเอง และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่เพ่ือนดว้ยเพ่ือท่ีจะให้
เพื่อน ๆ ได้กระทาํได้อย่างถูกต้อง ครูอาจจะให้นักเรียนคนหน่ึงลองฝึกปฏิบติั แลว้ครูก็เป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลยอ้นกลบั นักเรียนคนอื่น ๆ ก็เป็นผูส้ังเกตการณ์และจดจาํส่ิงท่ีเพ่ือนๆ ทาํและฟังข้อมูล
ยอ้นกลบัท่ีครูใหด้ว้ย หลงัจากนั้น นกัเรียนก็วเิคราะห์การกระทาํของตนเองและตรวจสอบว่าตวัเอง
ทาํถกูตอ้งหรือไม่เอง สุดทา้ยก็สามารถลงทาํการแข่งขนัได้จริง ๆ แต่ครูผูส้อน ก็ยงัคงใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัอีกเร่ือย ๆ แมก้ระทัง่ในขณะท่ีทาํการแข่งขนั
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พรรณี ช. เจนจิต (2538: 539 -541) ไดอ้ธิบายถึง การสอนทกัษะ ไวด้งัน้ี
1.  บอกใหผู้เ้รียนทราบว่าจะทาํอะไร ช้ีแจงให้เห็นความสาํคญัเพื่อเร้าให้ผูเ้รียนเกิด

ความสนใจ และกระตุน้ใหเ้ห็นว่าส่ิงนั้นมีความจาํเป็นสาํหรับตนอยา่งไร ต่อจากนั้นจึงสาธิตให้ดู
ตั้งแต่ตน้จนจบเพื่อใหผู้เ้รียนจดัระบบส่ิงท่ีจะเรียนเป็นเร่ืองเป็นราวเมื่อสาธิตจบ อธิบายให้เขา้ใจ
ถึงความสัมพนัธร์ะหว่างส่ิงต่าง ๆ เน้นจุดท่ีสาํคญัหรือจุดท่ีจะตอ้งสังเกตโดยเขียนบนกระดาน
ซ่ึงครูจะสามารถอา้งอิงถึงเม่ือแสดงให้ดูอีกคร้ัง โดยทาํไปทีละขั้น

2.  ใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กหัดทนัทีหลงัจากการสาธิต ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงการทาํซํ้ า
และการเสริมแรง ถา้เคร่ืองใชมี้ไม่พอให้สาธิตกบัผูเ้รียนเป็นกลุ่มเลก็ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนทุกคนมีโอกาส
ฝึกหดั และครูจะไดใ้ห้การเสริมแรงอยา่งทัว่ถึง การฝึกทกัษะจะเสียเวลาเปล่าถา้เด็กไม่มีโอกาสได้
ฝึกหดั ในชัว่โมงฝึกหดัจะไดผ้ลดีถา้ผูเ้รียนอยูใ่นสภาพกระตือรือร้น ซ่ึงหมายถึงครูให้การเสริมแรง
เป็นการกระตุน้ทุกคร้ัง ถา้พบว่าในขณะท่ีฝึกหัดมีคนบางคนทาํผิด  ใหส้าธิตใหม่อย่าทาํเฉพาะ
คน เพราะผูเ้รียนจะคิดว่าตวัเองเขา้ใจอะไรยากกว่าเพ่ือน ๆ หรือบางคร้ังเพ่ือนในห้องอาจจะคิดว่า
ทาํไมครูจะตอ้งเอาใจใส่กบัผูเ้รียนบางคนเป็นพิเศษซ่ึงความคิดทั้ง 2 อย่างน้ีไม่มีผลดีทั้งส้ิน

3. ในขณะฝึกหดัให้คาํแนะนาํเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนทาํทกัษะนั้น ๆ ไดด้ว้ยตนเอง
4. ให้คาํแนะนาํในลกัษณะท่ีอยูใ่นบรรยากาศท่ีสบาย ๆ ไม่วิจารณ์
5. ในการฝึกหดั การเนน้ส่ิงท่ีถกูเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ แต่บางคร้ังการทาํส่ิงท่ีผดิพลาด

จนเกินกว่าเหตุก็จะช่วยแกไ้ขขอ้ผิดใหถู้กได้
จากการนาํเสนอแนวคิดการสอนท่ีเน้นทักษะการปฏิบัติ สรุปได้ว่า ทกัษะการปฏิบัติ

จะเกิดข้ึนจากการฝึกฝนให้ดียิ่งข้ึน จนผูเ้รียนสามารถทําไดอ้ย่างคล่องแคล่วชาํนาญเป็นไป
โดยอตัโนมติัและดว้ยความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย
ผูป้ฏิบัติเกิดความคิดใหม่ ๆ ซ่ึงจะต้องดําเนินด้วยวิธีการท่ีเสริมสร้างให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม และช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นการปฏิบติั การแสดงออกต่าง ๆ
เป็นการฝึกประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียนและเป็นการพฒันาผูเ้รียน ดงัน้ี 1)ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน
2) ขั้นศึกษา/วิเคราะห์ให้ความรู้ 3) ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัดลงมือทาํ/ทดลอง 4) ขั้นสรุปประเมินผล
การเรียนรู้/เสนอผลการเรียนรู้ 5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นาํไปใช้
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อาเซียนกบัการศึกษา
ผูว้ิจัยได้ทาํการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับอาเซียนกับการศึกษาจากการศึกษาเอกสาร และ

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัขอ้งกบัการจดักิจกรรมอาเซียนในสถานศึกษา ดงัน้ี
การขับเคลือ่นสู่ประชาคมอาเซียน

อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of Southeast

Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวนัท่ี
8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผูก่้อตั้งมี 5  ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์ ในเวลาต่อมาไดมี้ประเทศต่างๆ สมคัรเขา้เป็นสมาชิกเพิ่มเติม ไดแ้ก่ บรูไน (เป็นสมาชิก
เมื่อวนัท่ี 8 ม.ค. 2527) เวียดนาม (เป็นสมาชิกเมื่อวนัท่ี 28 ก.ค. 2538) ลาว พม่า (เป็นสมาชิก
เมื่อวนัที่ 23 ก.ค. 2540) และกมัพูชา (เป็นสมาชิกเมื่อวนัท่ี 30 เม.ย. 2542) ตามลาํดบั ทาํให้อาเซียน
มีสมาชิกครบ 10 ประเทศ
วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียน

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือ ทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยี
และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมัน่คงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน
กบัต่างประเทศและองคก์รระหวา่งประเทศ นโยบายการดาเนินงานของอาเซียนจะเป็นผลจากการ
ประชุมหารือเพือ่กาํหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเป็นโอกาสท่ีประเทศ สมาชิกจะไดร่้วมกนั
ประกาศเป้าหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว โดยการจดัทาํเอกสาร ในรูปแบบของ
แผนปฏิบติัการ (Action Plan) แถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตก
ลง (Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) เช่น Hanoi Declaration, Hanoi Plan of Action และ
ASEAN Convention on Counter Terrorism เป็นตน้

ตลอดระยะกว่า 40 ปี นบัตั้งแต่มีการก่อตั้งอาเซียนถือไดว้่าประสบความสําเร็จ จนเป็นท่ี
ยอมรับจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเมืองและความมัน่คง ดา้นเศรษฐกิจและการพฒันา ดา้น
สังคมและวฒันธรรม ซ่ึงประเทศไทยไดรั้บประโยชนอ์ย่างมากจากความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียน
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากการท่ีภูมิภาคเป็นเสถียรภาพและสนัติภาพ  อนัเป็นผลจากกรอบความ
ร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คง ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจของความร่วมมือดา้นสังคมและ
วฒันธรรม ซ่ึงถา้หากไม่มีความร่วมมือเหล่าน้ีแลว้เป็นการยากที่ประเทศไทยจะพฒันาประเทศได้
โดยลาํพงั

อาเซียนมีความร่วมมือทางสังคมและวฒันธรรมครอบคลุมทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นด้าน
การศึกษา การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เยาวชน และไดมี้การพฒันาความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง
ใน พ.ศ.2546 ผูน้าํประเทศอาเซียนไดเ้ห็นชอบร่วมกนัจดัตั้ง “ประชาคม สงัคม อาเซียน” ซ่ึงมี
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ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมเป็นหน่ึงในเสาหลกั เพ่ือให้การพฒันาความร่วมมือของอาเซียนดา้น
สังคมและวฒันธรรมเป็นไปโดยมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจนยิ ่งข้ึน และอาเซียนไดต้ั้งเป้าหมาย
เป็นประชาคมสงัคมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ในปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งหวงั
เป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง มีสงัคม ท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมี
สภาพความเป็นอยูท่ี่ดีและมีการพฒันาในทุกดา้น เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ผลลพัธท่ี์เกิดจากการจดัตั้งประชาคมสังคม
และวฒันธรรมอาเซียน คือ ประเทศสมาชิกจะมีกลไกและเคร่ืองมือท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
ในการแกปั้ญหา การเสริมสร้างความร่วมมือด้านสงัคมและวฒันธรรม ซ่ึงทาํใหป้ระชาชนของ
ประเทศสมาชิกมีความอยูดี่กินดีและมีฐานะทางสังคมท่ีทดัเทียมกนั

ประเทศไทยไดรั้บมอบตาํแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม
2551 โดยดารงตาํแหน่งน้ีถึงเดือนธันวาคม 2552 ในช่วงที่ประเทศไทยดารงตาํแหน่งประธาน
อาเซียน รัฐบาลไดก้าํหนดเป้าหมายหลกัที่จะผลกัดนัไว ้3 ประการ คือ

1. การอนุวติัขอ้ผกูพนัภายใตก้ฎบตัรอาเซียน (Realizing the Commitments Under the

ASEAN Charter)

2. การฟ้ืนฟอูาเซียนให้เป็นองค์กรท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (Revitalizing ASEAN

as a People-Centered Community)

3. การเสริมสร้างการพฒันาและความมัน่คงของมนุษยส์าหรับประชาชนทุกคน
ในภูมิภาค (Reinforcing Human Development and Security for All Peoples of the Region)

การเสริมสร้างการพฒันาและความมัน่คงของมนุษยส์าํหรับประชาชนทุกคนในภูมิภาค
เป็นการ ทาให้กรอบความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด
ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ี ไดมี้การหารือในการประชุมระดบัผูน้าํอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพและ
ยทุธศาสตร์ท่ีประเทศไทยใชเ้พ่ือให้บรรลุเป้าหมายขา้งตน้ คือ

1. การสร้างความตระหนกัรู้ของประชาชนเก่ียวกบัอาเซียน
2. การส่งเสริมความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทประเทศไทยในฐานะประธาน

อาเซียน
3. การเสริมสร้างให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมตวักนัเป็น “ประชาคม

อาเซียน” ทั้งในดา้นการเมืองและความมัน่คง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและวฒันธรรมภายใน
พ.ศ. 2558
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4. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจาของอาเซียน
โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูข่องประชาชนโดยตรง

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาถึงแมว่้าอาเซียนจะมีความร่วมมือในดา้นต่างๆ  ตามสมควร แต่ก็
ถูกวิพากษวิ์จารณ์เป็นอยา่งมากเร่ืองการเป็นองคก์รท่ีเข้าไม่ถึงประชาชน และประชาชนในประเทศ
สมาชิกอาเซียนเองก็ไม่สนใจอาเซียนเท่าที่ควร ดงันั้น รัฐบาลไทยไดต้ระหนักถึงความสาํคญั และ
ความจาํเป็น ท่ีคนไทยกบัมิตรประเทศอาเซียนจะต้องช่วยกันผลกัดันให้เกิดประชาคมอาเซียนขึ้น
ในปี 2558 บรรลุตามเป้าหมายอาเซียน
การจดักจิกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษาในโรงเรียน

1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน  สามารถดาํเนินการ
ได ้4 ลกัษณะ ไดแ้ก่

1.1 นาํไปสอนสอดแทรก หรือบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ
1.2 จดัทาํเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น ประชาคมอาเซียน ภาษาองักฤษ
เพ่ือเยาวชนอาเซียน ภาษาและวฒันธรรมเขมร ICT ในประชาคมอาเซียน

1.3 จดัทาํเป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เช่น ชุมนุม/ชมรมรักษอ์าเซียน เยาวชนอาเซียน
ค่ายเยาวชนอาเซียน ภาษาในอาเซียน

1.4 จดักิจกรรมเสริมและจดับรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน
2. แนวการจดัการเรียนรู้

2.1 จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั เปิดโอกาสให้นักเรียนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนรู้

2.2 จดัการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
2.3 จดัการเรียนรู้ที่มีความยดืหยุ่น ปรับเปล่ียนกิจกรรมไดต้ามความเหมาะสม
2.4 ใชก้ระบวนการเรียนรู้ที่เนน้กระบวนการส่ือสาร กระบวนการคิด กระบวน

การแกปั้ญหา กระบวนการสร้างความตระหนกั
2.5 ออกแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใชวิ้ธีสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่ง

การเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง
2.6 การจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนโดยใชภ้าษาองักฤษ และภาษา

ของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นส่ือในการจดัการเรียนรู้
2.7 จดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะสําคญั คุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยม ท่ีดีเพ่ือความเป็นพลเมืองท่ีดีในประชาคมอาเซียน
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3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 ชุดส่ือตน้แบบเก่ียวกบัอาเซียนสาํหรับนกัเรียน ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยสาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจดัทาํ/จดัซ้ือ/จดัหา ข้ึน
3.2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีโรงเรียนจดัทาํ/จดัซ้ือ/จดัหา ข้ึน
3.3 คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต Web-community

4. การวดัและการประเมิน
วดัและประเมินการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตามสภาพจริง

คําสําคัญในประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตวักนัของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ไดแ้ก่

ไทยมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ลาว กมัพูชา เวียดนาม บรูไน และเมียนมาร์ เพ่ือเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัและอาํนาจการต่อรองในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงความสามารถ
ในการรับมือกบัปัญหาใหม่ๆ ในระดบัโลก ท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิภาค

ภาษาอาเซียน หมายถึง ภาษาท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนใชใ้นการส่ือสารของแต่ละประเทศ
คือ ภาษามลาย  ูภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาตากาล็อก ภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาบาฮาซา ภาษา
เมียนมาร์ ภาษาเวียดนาม และภาษาไทย

ครูสอนภาษาอาเซียน หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถใชภ้าษาอาเซียน
ในการส่ือสาร และสามารถจดัการเรียนการสอน และจดักิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ เก่ียวกบัภาษา
อาเซียน ให้กบัโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนยอ์าเซียนศึกษา

พหุวฒันธรรม หมายถึง การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา
และประวติัศาสตร์ โดยใชโ้ครงสร้างของกลุ่มชน เช้ือชาติ สถานะของครอบครัว เพศ ความสามารถ
พิเศษ ภาษา ศาสนา บทบาททางเพศ และพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์

อตัลักษณ์ของอาเซียน หมายถึง ความรู้สึกของประชาชนในการเป็นเจา้ของอาเซียนร่วมกนั
สมรรถนะหลัก 5 ประการ หมายถึง สมรรถนะท่ีสาํคญัสาํหรับการดาํเนินชีวิตในประชาคม

อาเซียน ไดแ้ก่
1.  Personal Spirit ความเป็นผูมี้จิตวิญญาณแห่งมิตรไมตรี สันติภาพ และความสงบ

สุข จิตสาํนึกแห่งคนดี เรียนรู้และพฒันาตนเองเพ่ือทาํความดี ทาํคุณประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้นเสมอ
2.  Problem Solving ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ และมีแผน

ในการศึกษาวิเคราะห์ แกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ
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3.  Team Work การมีทีมทาํงาน การมีท่ีปรึกษา จะเกิดพลงัความสามารถในการ
ปฏิบติังาน และการดาํรงชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ ลดความเส่ียง ลดความผดิพลาด ท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย
มิสมควร ลงได้

4.  Communication การติดต่อส่ือสารระหว่างกนั เราตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนั ทั้งดา้นกวา้งและลึก โดยเฉพาะดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย โดยใชภ้าษาองักฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ี 2

5.  Thinking ความฉลาดในการคิด มีพ้ืนฐานมาจากการรักการอ่าน การศึกษาหา
ความรู้อยูเ่สมอ การสัง่สมความรู้และวิทยาการ ทาํให้เกิดไหวพริบ มีปัญญา เป็นคนที่ฉลาด
ในการคิด

นาฏศิลป์สร้างสรรค์
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ผู ้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลเ ก่ียวกับนาฏศิลป์สร้างสรรค์

จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนาฏศิลป์ ดงัน้ี
นาฏศิลป์ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นั้นมีความหมายว่า ศิลปะ

แห่งการละครและการฟ้อนรํา นอกจากน้ี ยงัมีนกัการศึกษา ท่านผูรู้้ไดใ้ห้ความหมายของนาฏศิลป์
แตกต่างกนัออกไปคือ ศิลปะการละครฟ้อนรําของไทย การละครฟ้อน การร้องรําทาํเพลงใหเ้กิด
ความบนัเทิงใจ การฟ้อนรําท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึนจากธรรมชาติด้วยความประณีตลึกซ้ึง ศิลปะ
การฟ้อนรําหรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรําเป็นส่ิงที่มนุษยป์ระดิษฐ์ขึ้นดว้ยความงามอยา่ง
มีแบบแผน สรุปไดว่้า นาฏศิลป์ จะเก่ียวขอ้งกนัในดา้นศิลปะการละคร การฟ้อนรําการเคล่ือนไหว
อิริยาบทต่างๆ ทั้งมือ แขน ขา ลาํตวั และใบหน้า เพื่อถ่ายทอดความหมายและอารมณ์ ใหผู้ช้มเกิด
ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน

สร้างสรรค์ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นั้นมีความหมายว่า สร้าง
ใหมี้ใหเ้ป็นข้ึน, เนรมิต

สุรพล วรุิฬรักษ(์2549:286-574)ไดส้รุปถึงนาฏศิลป์สร้างสรรคว่์า เป็นการสร้างสรรคร์ะบาํ
ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงสามารถจาํแนกตามเน้ือหาสาระ และ
รูปแบบออกไดเ้ป็น 6 ประเภท คือ 1)ระบาํในโขนละคร 2) ระบาํศิลปาชีพ 3) ระบาํเน่ืองในประเพณี
พิธีกรรมและการละเล่น 4)ระบาํโบราณคติ 5)ระบาํแสดงเอกลกัษณ์ท้องถิ่น 6)ระบาํเบ็ดเตล็ด
ขอ้มลูท่ีนาํมาใชป้ระยกุต์เพ่ือสร้างสรรค์เป็นระบาํส่วนใหญ่นาํมาจากวิถีชีวิตและศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน
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จตุพร รัตนะวราหะ (2555) กล่าวว่า นาฏศิลป์สร้างสรรคเ์ป็นการแสดงท่ีสร้างสรรค์
จากหลกัฐานทางโบราณคดี และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้น

ศุภชยั จนัทร์สุวรรณ (2555) กล่าวว่า นาฏศิลป์สร้างสรรคเ์ป็นการแสดงท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมา
โดยอาจแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1)นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรคซ่ึ์งยดึแบบแผนท่ารํา ดนตรีทางนาฏศิลป์
ไทย 2) นาฏศิลป์ร่วมสมยัซ่ึงมีการผสมผสานศิลปะการเตน้ และดนตรีของชาติอื่นๆ ซ่ึงนาฏศิลป์
สร้างสรรค์นั้นสร้างข้ึนจากประวัติศาสตร์  วิถีชีวิตในท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
การละเล่นต่างๆ

นภสักร มิตรเอม (2555) กล่าวว่า นาฏศิลป์สร้างสรรคเ์ป็นการแสดงท่ีสร้างสรรคท่ี์มาจาก
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบา้น อาจแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) การรําฟ้อนท่ีมีลีลาแบบไทยเพ่ือเป็น
การอนุรักษ์ตามแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย 2) งานร่วมสมยัท่ีสร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือเป็นท่ียอมรับ
ตามสมยันิยม

สรุปไดว่้า นาฏศิลป์สร้างสรรค์ คือ การแสดงท่ีประดิษฐ์ขึ้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงสามารถจาํแนกตามเน้ือหาสาระไดเ้ป็น 6 ประเภท คือ 1) ระบาํในโขนละคร
2) ระบาํศิลปาชีพ  3) ระบาํเน่ืองในประเพณี พิธีกรรม และการละเล่น  4) ระบาํโบราณคติ 5) ระบาํ
แสดงเอกลกัษณ์ทอ้งถิ่น 6) ระบาํเบ็ดเตล็ด และมีการแสดงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) นาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์ซ่ึงยึดแบบแผนท่ารํา ดนตรีทางนาฏศิลป์ไทย 2)นาฏศิลป์ร่วมสมยัตามสมยันิยม
ซ่ึงมีการผสมผสานศิลปะการเตน้ และดนตรีของชาติอื่นๆ ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
ลกัษณะของนาฏศิลป์สร้างสรรค์

จตุพร รัตนะวราหะ (2555) กล่าวว่า ลกัษณะของนาฏศิลป์สร้างสรรคเ์ป็นการคิดท่ารํา
ข้ึนมาใหม่แสดงท่ีสร้างสรรค์จากหลกัฐานทางโบราณคดี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้น
และไม่ทาํลายศิลปะดั้งเดิมใหด้อ้ยลง อาจเพิ่มเติมในดา้นฉาก เทคโนโลยีเพื่อใหก้ารแสดงน่าชม
มากข้ึน

ศุภชยั จนัทร์สุวรรณ (2555) กล่าวว่า ลกัษณะของนาฏศิลป์สร้างสรรค์เป็นการแสดงท่ี
สร้างสรรคข์ึ้นมาจากฐานเดิม การสร้างชุดการแสดงใหม่ๆ ท่ีอยู่บนฐานของนาฏศิลป์เดิมใชห้ลกั
นาฏศิลป์ใชน้าฏยศพัท์ และอีกรูปแบบหน่ึงคือการสร้างสรรคเ์ชิงร่วมสมยั ท่ีใชท้ฤษฎีตะวนัตกเขา้
มา เช่น การใชค้วามสมดุล การใชค้วามขดัแยง้

นภสักร มิตรเอม (2555) กล่าวว่า ลกัษณะของนาฏศิลป์สร้างสรรค์เป็นการสร้างสรรค์ให้
สวยงามข้ึน แต่ไม่เปล่ียนรากฐานเดิมท่ีผูส้ร้างสรรคมี์แนวคิดหรือทกัษะพื้นฐานเพ่ือส่ือว่าเป็น
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แนวทางใด โดยหากมาจากหลกัทางนาฏศิลป์ไทยก็ตอ้งมีนาฏยศพัท์ ภาษาท่า หากมาจากศิลปะร่วม
สมยัก็จะออกลีลาท่าทางตามพ้ืนฐานหลกั เช่น บลัเล่ต์ก็เนน้ท่ีการยนืบนปลายเทา้

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญได้กล่าวไปในแนวทางเดียวกันถึงลกัษณะของนาฏศิลป์
สร้างสรรคว่์าเป็นการแสดงท่ีคิดข้ึนมาใหม่ซ่ึงมาจากรากฐานเดิม ทั้งทางนาฏศิลป์ไทยและแนวร่วม
สมยัตะวนัตก แต่ไม่ทาํลายศิลปะอนัดีงามของนาฏศิลป์เดิมให้ดอ้ยลง นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญยงัให้
ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนัว่า นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้านสามารถกา้วสู่นาฏศิลป์
สร้างสรรค์ไดเ้พราะเกิดจากแรงบนัดาลใจจากศิลปวฒันธรรมประจาํถิ่น ศิลปวฒันธรรมประจาํชาติ
การจดักจิกรรมการเรียนการสอน

1. จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการนาํมาปฏิบติัจริง
2. ทาํให้นักเรียนชอบ เกิดความสนใจ
3. ครูสอนประวตัิและฝึกพ้ืนฐานนาฏศิลป์
4. จดัทศันศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจากส่ิงท่ีเขาเห็นแลว้

นาํมาคิดท่าทาง
5. เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดงานนาฏศิลป์ ฝึกสมาธิ
6. นกัเรียนเป็นผูป้ระเมินผลงานของเพ่ือนร่วมกบัครูหรือผูเ้ช่ียวชาญรับเชิญ

การวดัและประเมนิผล
1. การสังเกตพฒันาการพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม

1.1 การแสดงท่าทาง
1.2 การเคล่ือนไหว
1.3 ความสวยงาม
1.4 ความพร้อมเพรียงโดยคาํนึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล โดยให้นักเรียนเป็นผู ้

ประเมินผลงานของเพ่ือนร่วมกบัครู
2. ทดสอบภายหลงัการเรียน ซ่ึงผูส้อนนํานวตักรรมการวดัและประเมินทางเลือกใหม่

(Alternative Assessment)

2.1 การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment)

2.2 การประเมินการปฏิบติังาน (Performance Assessment)

2.3  การประเมินจากโครงงาน (Work Project) โดยพิจารณาจาก 1) พิจารณาจากการ
เสนอช่ือชุดผลงานมาจาแรงบนัดาลใจอะไร แนวทางที่จะจดัแสดงมีเพลงประกอบ รูปแบบการ
แสดง การแต่งกาย ท่ารําส่ือถึงอะไร 2)  พิจารณาจากการแสดงจริงสอดคลอ้งกบัแนวคิดหรือไม่
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ส่ือให้ผูช้มเข้าใจได้หรือไม่  3) พิจารณาจากกรรมการภายนอกโดยไม่ต้องให้กรรมการทราบ
รายละเอียดแต่มีเกณฑใ์ห้พิจารณาท่ารํา จุดเด่น จุดเนน้ จงัหวะ แต่ตอ้งมีพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทย

2.4 การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

2.5 แบบทดสอบต่างๆ
จากข้อมูลของนักการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ผูว้ิจ ัยสรุป ความหมายของนาฏศิลป์

สร้างสรรค์ ไดว้่า นาฏศิลป์สร้างสรรค์ เป็นศิลปะแห่งการร่ายรําท่ีมีทั้งรํา ระบาํ หรือการละเล่น
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชนตามวฒันธรรมในแต่ละภูมิภาค เกิดแรงบนัดาลใจท่ีคิดประดิษฐ์
สร้างสรรค์ข้ึนมาจากวิถีชีวิต งานอาชีพ อุตสาหกรรม การเก้ียวพาราสีขนบธรรมเนียมประเพณี
เอกลกัษณ์ประจาํถิ่น หรือการแสดงท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาจากฐานเดิม การสร้างชุดการแสดงใหม่ๆ
ท่ีอยูบ่นฐานของนาฏศิลป์เดิม

วิวัฒนาการนาฏศิลป์
ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวิวฒันาการนาฏศิลป์จากการศึกษาเอกสาร ตาํรา

ดงัน้ี
วิวัฒนาการนาฏศิลป์ กล่าวไดว้่าคือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีสาํคญั ท่ีทาํใหน้าฏศิลป์

ในท่ีน้ีรวมถึงการละคร ฟ้อนรํา หรือศิลปะการแสดงต่างๆ กาํเนิดข้ึนมานานแลว้เจริญเติบโต มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีการแพร่หลายไปสู่ถิ่นอ่ืน มีการรับส่ิงภายนอกเขา้มาปรุงแต่ง ตลอดจน
การเส่ือมสลาย  สุรพล  วิ รุฬห์รักษ์(2546:25) ซ่ึงผู ้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 1) นาฏศิลป์สากล
ประกอบดว้ย 1.1 ละครสมยัฟ้ืนฟู 1.2 ละครสมยักลาง และ 2) นาฏศิลป์ไทย ดงัน้ี

1. นาฏศิลป์สากล ประกอบด้วย
1.1 ละครฟ้ืนฟ ูเป็นการละครรูปแบบใหม่เกิดข้ึนในองักฤษ และทาํให้เกิดการละคร

ในสมยัปัจจุบนั อิทธิพลท่ีทาํให้เกิดการละครสมยัฟ้ืนฟ ูคือ
 1.1.1  ละครสลบัฉาก และละครสอนศีลธรรม
 1.1.2  ละครกรีกและลาติน
1.2  ละครสมยักลาง มีการสร้างโรงละครเป็นแห่งแรกในองักฤษ การแสดงละครใน

สมยัน้ีไม่มีฉากประกอบ เพราะฉะนั้ นจึงให้ตัวละครยืนพรรณนาฉาก ผูแ้สดงใช้ผูช้ายแสดง
เป็นผูห้ญิง
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2. นาฏศิลป์ไทย
ที่มาของนาฏศิลป์

สันนิษฐานว่านาฏศิลป์กาํเนิดมาพร้อมกบัชนชาติไทย ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะนาฏศิลป์ไทย
เป็นส่วนหน่ึงท่ีบ่งบอกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกาย และคติความเช่ือของคนไทยในอดีตถึง
ปัจจุบนั สรุปท่ีมาของนาฏศิลป์ได้ 4 แหล่งดงัน้ี

1. จากการเล่นละครของชาวบา้นในทอ้งถิ่น หลงัจากเสร็จส้ินภารกิจในแต่ละวนั ชาวบา้น
ก็หาเวลาว่างมาร่วมร้องรําทาํเพลง โดยการนาํเอาดนตรีมาประกอบดว้ย และดว้ยนิสัยของคนไทยท่ี
เป็นคนเจา้บทเจา้กลอน ชอบร้องรําทาํเพลง โตต้อบกนัระหวา่งชายหญิงจนเกิดเป็นพ่อเพลงแม่เพลง
ข้ึน โดยจะมีลูกคู่คอยร้องรับกนัเป็นท่ีสนุกสนานคร้ืนเครง ทั้งน้ี อาจจะเป็นกุศโลบายอย่างหน่ึง
เพื่อใหลื้มความเหน็ดเหน่ือย จากการทาํงานในแต่ละวนั นอกจากน้ียงัมีการร้องรํากนัเป็นคู่ชายหญิง
เดินเป็นวง หรือเป็นท่ีรู้จกักนัว่ารําโทนหรือรําสงพื้นบา้นจากการละเล่นของชาวบา้นดงักล่าวจึงเกิด
เป็นนาฏศิลป์

2. จากการแสดงเป็นแบบแผนนาฏศิลป์ไทยท่ีเป็นมาตรฐานไดรั้บการปลูกฝังและถ่ายทอด
มาจากปรมาจารยท์างนาฏศิลป์ไทยในวงัหลวง ท่ีฝึกให้แก่ผูห้ญิงและผูช้ายท่ีอยู่ในวงัเป็นผูแ้สดง
โขนและละคร เพือ่ใช้แสดงในโอกาสต่างๆ และจากการท่ีนาฏศิลป์ไทยมีท่ีมาตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยั
ซ่ึงศิลปะการละครฟ้อนรําก็ไดรั้บการสืบทอดต่อเน่ืองกนัเร่ือยมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ไดมี้การ
นําศิลปะการฟ้อนรําท่ีเป็นแบบแผนมาสู่ระบบการศึกษา บรรจุอยู่ในหลกัสูตรของโรงเรียน
นาฏศิลป์หรือวิทยาลยันาฏศิลป์ในปัจจุบัน ทาํให้นาฏศิลป์ไทยท่ีมีแบบแผนมาตรฐานไดรั้บการ
อนุรักษแ์ละสืบทอดแก่เยาชนมาจนถึงทุกวนัน้ี

3.  จากการรับเอาอารยธรรมของอินเดีย ประเทศอินเดียเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีอารยธรรม
เก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณกาล โดยเฉพาะละครในอินเดียรุ่งเรืองมาก ประกอบกับ
ชนชาติอินเดียท่ีนับถือและเช่ือมัน่ในศาสนา พระผูเ้ป็นเจา้ ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ไดแ้ก่
พระศิวะ(พระอิศวร) พระวิษณุ และพระพรหม ซ่ึงชาวอินเดียถือว่าพระอิศวรทรงเป็นนาฏราช(ราชา
แห่งการฟ้อนรํา) ในการร่ายรําของพระอิศวรแต่ละคร้ัง พระองค์ทรงให้พระภรตฤาษีเป็นผูบ้นัทึกท่า
รําแลว้นาํมาสัง่สอนแก่เหล่ามนุษย ์จนเป็นท่ีมาของตาํนานการฟ้อนรําและในการเรียนนาฏศิลป์ไทย
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ผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งเขา้พิธีไหวค้รูโขน-ละคร ก่อน ซ่ึงไดแ้ก่ พระอิศวร  พระพรหม พระพิราบ และ
พระภรตฤาษี อนัเป็นครูทางนาฏศิลป์และเป็นเทพเจา้ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

4. จากการเลียนแบบธรรมชาติ กิริยาท่าทางตามธรรมชาติของมนุษยจ์ะบ่งบอกความหมาย
และส่ือความหมายกับผูอ่ื้นได้ควบคู่กับการพูด ในการฟ้อนรําก็ใชท่้ารําส่ือความหายกับผูช้ม
เช่นเดียวกนั จะเห็นไดว่้า การแสดงบางชุดไม่มีเน้ือเพลง แต่จะมีทาํนองเพลงอยา่งเดียวผูแ้สดงก็จะ
แสดงไปตามทาํนองเพลงนั้นๆ ดว้ยลีลาท่ารําต่างๆ ลีลาท่ารําเหล่าน้ีก็เป็นท่าทางธรรมชาติท่ีใชส่ื้อ
ความหมาย ดว้ยเหตุผลท่ีว่าตอ้งการใหผู้ช้มเขา้ใจความหมายในการรํา และใชท่้ารําในการดาํเนิน
เร่ืองดว้ย ถึงแมว้่าท่ารําส่วนใหญ่จะมีลีลาสวยงามวิจิตรกว่าท่าทางธรรมชาติไปบา้ง แต่ก็ยงัคงใช้
ท่าทางธรรมชาติเป็นพ้ืนฐานในการประดิษฐท่์ารําและเลือกใช้ไดอ้ยา่งเหมาะสมบ่งบอกความหาย
ไดถ้กูตอ้ง

องค์ประกอบของนาฏศิลป์
นาฏศิลป์หมายรวมถึงการร้องรําทาํเพลง ดงันั้น องค์ประกอบของนาฏศิลป์ก็จะประกอบ

ไปด้วยการร้อง การบรรเลงดนตรี และการฟ้อนรํา ทั้งน้ีเพราะการแสดงออกของนาฏศิลป์ไทย
จะตอ้งอาศยับทร้องทาํเพลงประกอบการแสดง เพราะฉะนั้นก่อนท่ีจะมาเป็นนาฏศิลป์ไทยได้
จะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบดงัน้ี

1. การฟ้อนรํา การฟ้อนรําหรือลีลาท่าทาง เป็นท่าทางของการเยื ้องกรายฟ้อนรํา
ท่ีสวยงาม โดยมีมนุษยเ์ป็นผูป้ระดิษฐ์ท่ารําเหล่าน้ีให้ถกูตอ้งตามแบบแผน รวมทั้ง บทบาทและ
ลกัษณะของตวัละคร ประเภทของการแสดง และการส่ือความหมายท่ีชดัเจน

2. จังหวะ จังหวะเป็นส่วนย่อยของบทเพลงท่ีดาํเนินไปเป็นระยะ และสมํ่าเสมอ
การฝึกหดันาฏศิลป์ไทยจาํเป็นตอ้งใชจ้งัหวะเป็นพื้นฐานในการฝึกหัด เพราะจงัหวะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
จากธรรมชาติและมีอยูใ่นตวัมนุษยทุ์กคน หากผูเ้รียนมีทกัษะทางการฟังจงัหวะแลว้ ก็สามารถรําได้
สวยงาม แต่ถา้ผูเ้รียนไม่เขา้ใจจงัหวะก็จะทาํให้รําไม่ถูกจงัหวะหรือเรียกว่า “บอดจงัหวะ”

3. เน้ือร้องหรือทาํนองเพลง การแสดงลีลาท่ารําแต่ละคร้ังจะตอ้งสอดคลอ้งตามเน้ือ
ร้องและทาํนองเพลง ทั้งน้ีเพ่ือบอกความหมายของท่ารํา ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงได้
ตามเน้ือเร่ือง ตลอดจนสามารถส่ือความหมายให้กบัผูช้มเขา้ใจตรงกนัได้
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4.  การแต่งกาย การแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์ สามารถบ่งบอกถึงยศ ฐานะและ
บรรดาศกัดิ์ ของผูแ้สดงละครตวันั้นๆ โดยเฉพาะการแสดงโขน การแต่งกายจะเปรียบเสมือนแทน
สีกายของตงัละคร

5. การแต่งหนา้ การแต่งหนา้เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีทาํผูแ้สดงสวยงาม และอาํพราง
ข้อบกพร่องของใบหน้าผู ้แสดงได้ นอกจากน้ีย ังสามารถใช้วิ ธีการแต่งหน้าเ พ่ือบอกว ัย
บอกลกัษณะเฉพาะของตวัละครได้

6. เคร่ืองดนตรี เคร่ืองดนตรีท่ีใชบ้รรเลงประกอบการแสดง จาํเป็นอยา่งยิ ่งท่ีตอ้งใช้
เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง ดงันั้น ผูแ้สดงจะตอ้งรําให้สอดคลอ้งตามเน้ือเพลงและ
ทาํนอง

7. อุปกรณ์การแสดงละคร การแสดงนาฏศิลป์ไทยบางชุด ตอ้งมีอุปกรณ์ประกอบ
การแสดงด้วย เช่น ระบาํกรับ ระบาํฉ่ิง ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน เป็นต้น อุปกรณ์แต่ละชนิดท่ีใช้
ประกอบการแสดงต้องสมบูรณ์  สวยงาม และสวมใส่ได้พอดี  หากเป็นอุปกรณ์ท่ีต้องใช้
ประกอบการแสดง ผูแ้สดงจะต้องมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว และวางอยู่
ในลกัษณะท่ีถกูตอ้งสวยงาม

การสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน 10 ประเทศ (นาฏศิลป์อาเซียน)

ผูว้ิจยัได้ทาํการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับศิลปะการแสดงสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
10 ประเทศ จากการศึกษาเอกสาร ตาํรา ดงัน้ี
วิสัยทัศน์อาเซียน

1. วงสมานฉนัท์แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
2. หุน้ส่วนเพ่ือการพฒันาอยา่งมีพลวตั
3. มุ่งปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอก
4. ชุมชนแห่งสังคมท่ีเอื้ออาทร

การจัดตั้งประชาคมอาเซียน
จดัตั้งข้ึนภายในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ 1) ประชาคมความ

มัน่คงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ประชาคมสังคมและวฒันธรรม
ความหลากหลายทางวฒันธรรมอาเซียน จาํแนกออกดงัน้ี

1. กลุ่มวฒันธรรมลุ่มมนํ้ าโขง (ไทย, ลาว, เขมร, เมียนมาร์, เวียดนาม) เช่น ดา้นภาษา
ดา้นการแสดง ดา้นนาฏศิลป์ ดา้นดนตรี และดา้นประเพณี
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2. กลุ่มวฒันธรรมมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, บูรไน ดารุสซาลาม, สิงคโปร์ เช่น ดา้นศาสนา
ดา้นภาษา ดา้นการแต่งกาย ดา้นการแสดง ส่วนสิงคโปร์มีความหลากหลายทางดา้นเชื้อชาติ และ
ดา้นวฒันธรรมท่ีผสมผสานระหว่าง จีน,มาเลย ์และอินเดีย

3. กลุ่มวฒันธรรมฟิลิปปินส์ เป็นการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและ
ตะวนัตก เช่น ดา้นภาษา ดา้นการแสดงไดรั้บอิทธิพลจากสเปน ดา้นการแต่งกาย และดา้นประเพณี
ไดรั้บอิทธิพลจากสเปนและเมก็ซิโก
ความร่วมมอืด้านวัฒนธรรมอาเซียน

เร่ิมเม่ือปี 2521ได้ดาํเนินความร่วมมือตามหลกัการหรือนโยบายของอาเซียน โดยจัด
กิจกรรมและโครงการท่ีใชง้บประมาณจากกองทุนวฒันธรรมอาเซียนผา่นคณะกรรมการอาเซียน
ดงัน้ี

1. เพ่ือธาํรงรักษามรดกทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศสมาชิก
เสริมสร้างความร่วมมือทางวฒันธรรม เพ่ือเพิ่มความขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และเพ่ือความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัของประเทศสมาชิก ทั้งน้ีร่วมกนัเร่งความกา้วหน้าทางวฒันธรรมในภูมิภาค เพ่ือความ
สงบสุขและมัง่คัง่รุ่งเรืองของประชาคมอาเซียน

2. ส่งเสริมการกระจายข่าวสารและสารสนเทศระหว่างประเทศสมาชิก เพ่ือสร้าง
ความตระหนกัในเอกลกัษณ์ของชาวอาเซียน และส่งเสริมเผยแพร่ภาพลกัษณ์ท่ีดีของอาเซียน
ต่อประชาคมโลก

3. เพ่ือกาํหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบความร่วมมือดา้นวฒันธรรมและศิลปะ
ในระดบัภูมิภาค การจดัลาํดบัความสาํคญัของสาขาความร่วมมือดา้นวฒันธรรม และช้ีแนะประเด็น
ปัญหา อปุสรรคในการพฒันาวฒันธรรมในภูมภิาค รวมทั้งการเสนอแนวทางแกไ้ข
ผลงานทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม โดยผ่านกลไกอาเซียน

1. ดา้นวฒันธรรมและอาเซียนศึกษา
2. ดา้นศิลปะการแสดง
3. ดา้นทศันศิลป์
4. ดา้นมรดกวฒันธรรม

การส่งเสริมอตัลักษณ์อาเซียน
1. ส่งเสริมการตระหนกัรู้เก่ียวกบัอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม
2. การอนุรักษแ์ละส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมของอาเซียน
3. การส่งเสริมและสร้างสรรค์อุตสาหกรรมทางวฒันธรรม
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4. การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งกาํหนดให้ประชาชนเป็นศนูยก์ลางในการก่อตั้งประชาคม
โดยสนบัสนุนทุกภาคส่วนใหม้ีส่วนร่วม

5. การลดช่องว่างทางการพฒันา โดยเสริมสร้างความร่วมมือทุกดา้น
กระทรวงวฒันธรรมกบัการเตรียมพร้อมสังคมไทยในการเข้าสู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

1. กาํหนดนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมสงัคมไทยสู่ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน

1.1 การสร้างความตระหนกั/ ส่งเสริมการเรียนรูู้
1.2 การพฒันาความร่วมมือดา้นวฒันธรรมกบัอาเซียน
1.3 การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพนัธ์ระดบัประชาชนกบัประชาชน
1.4 สร้างเครือข่ายวฒันธรรมอาเซียนในการรักษาและสืบทอดมรดกทางวฒันธรรม

2. กาํหนดกิจกรรมนาํร่องเพ่ือเตรียมความพร้อม
2.1 การจดัการความรู้
2.2 การประชุมระดบัภูมิภาคเพ่ือจดัตั้งเครือข่ายมรดกโลกทางวฒันธรรมในอาเซีย
2.3 การแลกเปล่ียนระดบัเยาวชนไทยและเยาวชนประเทศเพ่ือนบา้
2.4 การเผยแพร่ส่ิงพิมพด์า้นวฒันธรรมที7ดาํเนินการโดยอาเซียน
2.5 การจดักิจกรรมพบปะแลกเปล่ียนเพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างศิลปิน

และนักวิชาการทางวฒันธรรมทุกสาขา
การเสริมสร้างความตระหนักและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใหป้ระชาชนมีความรู้และ

ความเขา้ใจทั้งวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง และวฒันธรรมร่วมของภูมิภาค รวมทั้งมรดก
ทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายของอาเซียน ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคัญสาํหรับการรวมตวัอย่างเข้มแข็งของ
อาเซียนต่อไปในอนาคต (สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม)
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ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์นาฎยลลีาอาเซียน 10 ประเทศ
ผูว้ิจ ัยไดท้าํการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับศิลปะการแสดงสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน

ประกอบดว้ย 1) ลกัษณะนาฏยลีลา 2) ดนตรีประกอบ 3) การแต่งกาย และ4) อุปกรณ์การแสดง
โดยศึกษาจากเอกสารประกอบ ดงัน้ี

1. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีศิลปะการแสดงการละเล่นท่ีหลากหลา เช่น กุลงิดงักนั
1. ลกัษณะนาฏยลีลา เป็นการเตน้รํา และการร้องประสานเสียง ส่วนใหญ่เป็น

การแสดงพ้ืนบา้น
2. เคร่ืองดนตรีประกอบ ดนตรีท่ีใชใ้นชุดน้ีมีหลากหลาย ข้ึนอยูก่บัชนิดของเพลง

ท่ีจะเลือกใช้ เคร่ืองดนตรีช้ินหลกัประเภทเคร่ืองสายและเคร่ืองตี ไดแ้ก่ ไวโอลินและกลอง
3. การแต่งกาย การแสดงจะแต่งกายตามชุดการแสดง เช่น ชุดชาวเล ท่ีใชใ้น

การแสดงร้องเพลงของพวกหาปลา หรือชุดประจาํชาติ
4. อุปกรณ์การแสดง มีการนาํอุปกรณ์มาใชใ้นการแสดง เอาให้สอดคลอ้งกับ

การแสดงตามความเหมาะสมของชุดการแสดง

ภาพท่ี 1 การแสดงและการแต่งกายนาฏศิลป์ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ท่ีมา: ศิลปวฒันธรรมในอาเซียน.เขา้ถึงเม่ือ 22 มกราคม 2557.เขา้ถึงไดจ้าก http://www. ceted. org/ tutorceted/ art. html.
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2. ประเทศกัมพูชา ไดรั้บอิทธิพลดา้นศิลปะนาฏกรรมจากวฒันธรรมอินเดียและศาสนา
พราหมณ์ และลีลานาฏกรรมอินโดนีเซีย มีการผสมละครรําแบบไทย และละครแบบเวียดนาม
มาลินี ดิลกวณิช (2543:285)

 1.  ลกัษณะนาฏยลีลา เป็นการร่ายรํา เป็นการแสดงอ่อนชอ้ยสวยงาม
 2. เคร่ืองดนตรีประกอบ ดนตรีท่ีใชส่้วนใหญ่คลา้ยคลึงกบัประเทศไทย
 3.  การแต่งกาย การแสดงจะแต่งกายตามชุดการแสดง เช่น ระบาํอปัสรา

เป็นการแสดงนาฏศิลป์ท่ีโดดเด่นของกมัพูชา ซ่ึงถอดแบบการ แต่งกายและท่าร่ายรํามาจากภาพ
จาํหลกัรูปนางอปัสรท่ีปราสาทนครวดั

 4.  อุปกรณ์การแสดง มีการนาํอุปกรณ์มาใชใ้นการแสดง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การแสดงตามความเหมาะสมของชุดการแสดง

ภาพท่ี 2 การแสดงและการแต่งกายนาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา
ท่ีมา: ระบําอปัสรา.เขา้ถึงเม่ือ 10 กุมภาพนัธ์ 2557.เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dmc.tv/pages.
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3. ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศท่ีมีหมู่เกาะ ประชากรต่างเผา่พนัธุ์ ภาษา ศิลปะ และ
วฒันธรรมจึงทาํให้นาฏศิลป์ของอินโดนีเซียมีความหลากหลาย

1. ลกัษณะนาฏยลีลา มีการคิดประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ชุดใหม่ๆ ขึ้น ทาํให้
เกิดระบาํ รํา ฟ้อน ละคร ท่ีแปลกใหม่ ไดแ้ก่ การรําแบบทรงเจา้ การรําในพิธีกรรมท่ีแสดงโดยผูช้าย
การแสดงละครเป็นเร่ืองราว และการร้องรําทาํเพลงพื้นบา้น เป็นตน้ สุรพล วิรุฬห์รักษ(์2544:112)

2. เคร่ืองดนตรีประกอบ ดนตรีท่ีใช ้คือ ดนตรีกาเมลนั เป็นวงท่ีประกอบดว้ยเคร่ือง
ท่ีทาํดว้ยโลหะชนิดต่าง ๆ ทั้งเหล็ก ทองเหลือง และสาํริด เป็นหลกั เคร่ืองตีในวงกาเมลนัส่วนหน่ึง
มีรูปร่างคลา้ยฆอ้งวงของไทย แต่มีขนาดใหญ่กว่ามีช่ือเรียกต่างกนัไป

3. การแต่งกาย การแสดงจะแต่งกายแบบประจาํชาติ
4. อุปกรณ์การแสดง มีการนาํอุปกรณ์มาใชใ้นการแสดง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การแสดงตามความเหมาะสมของชุดการแสดง

ภาพท่ี 3 การแสดงและการแต่งกายนาฏศิลป์ประเทศอินโดนีเซีย
ท่ีมา: นาฎลลีาของบาหลี.เขา้ถึงเม่ือ 22 มกราคม2557.เขา้ถึงไดจ้าก
          http://www.oknation.net/blog/supawan/2011/11/07/entry-2.
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4. ประเทศลาว ไดรั้บอิทธิพลมาจากเขมร และตกอยูใ่นอาจประเทศเพ่ือนบา้น เช่น พม่า
ไทย เวียดนาม เขมร แต่ประเทศไทยมีบทบาทต่อการละครของลาวมากท่ีสุด มาลินี ดิลกวณิช
(2543:287-289)

 1.  ลกัษณะนาฏยลีลา เป็นการร่ายรํา เป็นการแสดงอ่อนชอ้ยสวยงาม คลา้ยกบั
ประเทศไทย

 2. เคร่ืองดนตรีประกอบ ดนตรีท่ีใชเ้คร่ืองสายและเคร่ืองตี
 3.  การแต่งกาย การแสดงจะแต่งกายตามชุดชนเผ่า ไดแ้ก่ กลุ่มชนเผ่าไท-ลาว คือ

พวกไทแดง ไทขาว ไทดาํ ยอ้ ล้ือ กลุ่มมง้-เยา้ กลุ่มพม่า-ธิเบต รวมถึงมูเซอ ล่าฮู และกลุ่มมอญ-

เขมร รวมถึงขม
 4.  อุปกรณ์การแสดง มีการนาํอุปกรณ์มาใชใ้นการแสดง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การแสดงตามความเหมาะสมของชุดการแสดง

ภาพท่ี 4 การแสดงและการแต่งกายนาฏศิลป์ประเทศลาว
ท่ีมา: นาฏศิลป์ในประเทศลาว.เขา้ถึงเม่ือ 22 มกราคม 2557. เขา้ถึงไดจ้าก https://th.wikipedia.org.
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5.  ประเทศมาเลเซีย มีวฒันธรรมคลา้ยคลึงกับอินโดนีเซีย มาลินี ดิลกวณิช (2543:

281-284)

1. ลกัษณะนาฏยลีลา เป็นการแสดงท่ีลอกเลียนแบบชาติอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ เช่น
การเชิดหุ่น การละคร และการเตน้รํา เป็นตน้

2. เคร่ืองดนตรีประกอบ ดนตรีท่ีใชเ้คร่ืองตี
3. การแต่งกาย การแสดงจะแต่งกายตามชุดประจาํชาติคลา้ยอินโดนีเซีย
4. อุปกรณ์การแสดง มีการนาํอุปกรณ์มาใชใ้นการแสดง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การแสดงตามความเหมาะสมของชุดการแสดง

ภาพท่ี 5 การแสดงและการแต่งกายนาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย
ท่ีมา: นาฏศิลป์มาเลเซีย.เขา้ถึงเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2557.

เขา้ถึงไดจ้าก http://asean-trad.blogspot.com/2013/12/blog-post_778.html.
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6. ประเทศเมียนมาร์ ไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดีย มาลินี ดิลกวณิช (2543:289)

 1. ลกัษณะนาฏยลีลา เป็นการแสดงบวงสรวงเทพอละส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
 2. เคร่ืองดนตรีประกอบ ดนตรีท่ีใชเ้คร่ืองตี
 3. การแต่งกาย การแสดงจะแต่งกายตามชุดประจาํชาติตามความสวยงาม
4. อุปกรณ์การแสดง มีการนาํอุปกรณ์มาใชใ้นการแสดง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การแสดงตามความเหมาะสมของชุดการแสดง

ภาพท่ี 6 การแสดงและการแต่งกายนาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์
ท่ีมา: นาฏศิลป์เมยีนมาร์. เขา้ถึงเม่ือ 22 มกราคม 2557. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang.com.
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7. ประเทศฟิลิปปินส์ ผสมผสานกนัระหว่างตะวนัตกและตะวนัออก ซ่ึงส่วนใหญ่จะไดร้ับ
อิทธิพลจาก สเปน จีน และอเมริกนั ฟิลิปปินส์

 1. ลกัษณะนาฏยลีลา เป็นการแสดงแบบชาวพ้ืนเมือง
 2. เคร่ืองดนตรีประกอบ ดนตรีท่ีใชต้ามอิทธิพลท่ีไดรั้บมา
 3. การแต่งกาย การแสดงจะแต่งกายตามตะวนัตก
4. อุปกรณ์การแสดง มีการนาํอุปกรณ์มาใชใ้นการแสดง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การแสดงตามความเหมาะสมของชุดการแสดง

ภาพท่ี 7 การแสดงและการแต่งกายนาฏศิลป์ประเทศฟิลิปปินส์
ท่ีมา: การแสดงฟ้อนรําศิลปวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน.เขา้ถึงเม่ือ 22 มกราคม 2557.

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang.com.
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8. ประเทศสิงคโปร์ ไดรั้บอิทธิพลจาก จีน มลาย ูและอินเดีย วิทย ์ บณัฑิตกลุ(2555:153)

 1. ลกัษณะนาฏยลีลา เป็นการแสดงแบบชาวพื้นเมือง เตน้รําตามเทศกาล
 2. เคร่ืองดนตรีประกอบ ดนตรีท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองตีประเภทกลอง และเคร่ืองสาย
3. การแต่งกาย เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 4 เช้ือชาติหลกั ๆ ไดแ้ก่ จีน

มาเลย ์อินเดีย และชาวยโุรป ซ่ึงแต่ละเช้ือชาติก็มีชุดประจาํชาติเป็นของตนเอง เช่น ผูห้ญิงมลายู
ในสิงคโปร์ จะใส่ชุดเกบายา่ (Kebaya) ตวัเส้ือจะมีสีสนัสดใส ปักฉลุเป็นลายลูกไม ้หากเป็นชาวจีน
ก็จะสวมเส้ือแขนยาว คอจีน เส้ือผา้หนา้ซ่อนกระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเส้ือจะใชผ้า้สีเรียบหรือ
ผา้แพรจีนกไ็ด้

4. อุปกรณ์การแสดง มีการนาํอุปกรณ์มาใชใ้นการแสดง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
การแสดงตามความเหมาะสมบางชุดการแสดง ซ่ึงบางชุดการแสดงก็ไม่ใช่อุปกรณ์ประกอบ

ภาพท่ี 8 การแสดงและการแต่งกายนาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์
ท่ีมา: นาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์. เขา้ถึงเม่ือ 28 ตุลาคม 2557.

เขา้ถึงไดจ้าก http://thai.china.com/news/culture/1050/20141028/192747.html.
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9. ประเทศเวียดนาม
 1. ลกัษณะนาฏยลีลา เป็นการแสดงท่ีมีการขบัร้องและลีลาท่าทาง
 2. เคร่ืองดนตรีประกอบ ดนตรีท่ีใชต้ามอิทธิพลท่ีไดรั้บมา
 3. การแต่งกาย การแสดงจะแต่งกายประจาํชาติส่วนใหญ่
4. อุปกรณ์การแสดง มีการนาํอุปกรณ์มาใชใ้นการแสดง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การแสดงตามความเหมาะสมของชุดการแสดง

ภาพท่ี 9 การแสดงและการแต่งกายนาฏศิลป์ประเทศเวียดนาม
ท่ีมา: การแสดงเวยีดนาม. เขา้ถึงเม่ือ 22 มกราคม 2557.เขา้ถึงไดจ้าก http://vovworld.vn/th.
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10. ประเทศไทย แบ่งเป็นการแสดงพื้นเมือง 4 ภาค ตามทอ้งถ่ิน
1. ลกัษณะนาฏยลีลา เป็นการแสดงท่ีมีลีลาท่าทางบอกถึงภูมิภาคน้ัน เช่น ภาคเหนือ

ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้
2. เคร่ืองดนตรีประกอบ ดนตรีท่ีใชแ้ตกต่างกนัไปตามภูมภิาค
3. การแต่งกาย การแสดงจะแต่งกายตามวฒันธรรมของภาคนั้นๆ
4. อุปกรณ์การแสดง มีการนาํอุปกรณ์มาใชใ้นการแสดง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การแสดงตามความเหมาะสมของชุดการแสดง

ภาพท่ี 10 การแสดงและการแต่งกายนาฏศิลป์ประเทศไทย
ท่ีมา: 9 ชาติอาเซียน ร่วมเฉลิมฉลอง 12 สิงหาคม แสดงวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติราชินี.

เขา้ถึงวนัท่ี 22 มกราคม 2557. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.fmthailand.com.
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งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง

งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผูวิ้จยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี
ศุภชยั ไพศาลวนั (2548)ไดศ้ึกษาการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นที่ 3 มีขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัต่อไปน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา
ขอ้มูลพ้ืนฐาน และความตอ้งการเก่ียวกับกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและหา
ประสิทธิภาพกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 4

การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตอ้งการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ โดยให้มีการจดักิจกรรม
ท่ีใช้เพลง เทป และสถานการณ์สมมติ เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน เน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
ภาษาองักฤษ จัดเน้ือหาของกิจกรรมใหต้อบสนองความตอ้งการ ความถนดัและความสนใจของ
ผูเ้รียน ใชว้ิธีการวดัผลและประเมินผล โดยการสัมภาษณ์ การพูด และการทดสอบ  2) แผนการจัด
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อส่งเสริมทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ประกอบด้วย 4 แผน การจดักิจกรรม
แผนการจดักิจกรรมมีประสิทธิภาพ 80.08/81.56 3) นกัเรียนกลา้พูดและมีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในระดบัดี 4) นักเรียนมีทกัษะการใช้ภาษาองักฤษก่อนและหลงัการจัด
กิจกรรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 โดยมีทกัษะการใชภ้าษา องักฤษหลงัการ
จดักิจกรรมสูงกว่าก่อนการจดักิจกรรม นกัเรียนมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมบีรรยากาศ
ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนไดรั้บความสนุกสนาน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทาํงานกลุ่ม มีประโยชน์ต่อ
การเรียนภาษาองักฤษและทาํให้นกัเรียนชอบภาษาองักฤษเพิ ่มข้ึน

สุภทัรา จาํปาเงิน (2548) ไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ืองการอนุรักษ์ป่าไม้
ในชุมชน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 มีขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัต่อไปน้ี ขั้นตอนท่ี 1

การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน และความตอ้งการเกี่ยวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา
และหาประสิทธิภาพกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนและ
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งต้องการให้มีการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง การอนุรักษ์ป่าไมใ้นชุมชน
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โดยให้มีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั ศึกษาและปฏิบตัิกิจกรรมในป่าไมใ้นชุมชนจริง เรียนรู้เนื้อหาเก่ียวกบัการอนุรักษ์ป่าไมใ้น
ชุมชน เชิญผูรู้้ในเร่ืองต่างๆมาร่วมถ่ายทอดความรู้ จดัการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และเน้นการ
วดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 2) แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีประสิทธิภาพ 82.00/80.11

3) นักเรียนมีความสนใจและตั้ งใจปฏิบัติกิจกรรม 4) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ก่อนและหลงั
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ใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการใชกิ้จกรรมมี
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนใชก้ิจกรรม นักเรียนมีความสามารถในการเป็นนักอนุรักษ์ได ้และนักเรียน
มีความคิดเห็นว่า เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ มีคุณค่า ทาํให้เห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์ป่าไม้
รวมทั้งสร้างจิตสาํนึกท่ีดีในการรักทอ้งถิ่น

อนัธิกา วงษจ์าํปา (2549) ไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริมนิสยัรัก
การอ่าน สาํหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 มีขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัต่อไปน้ีขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา
ขอ้มูลพ้ืนฐานและความต้องการ ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาแผนการจดักิจกรรม ขั้นตอนท่ี 3 การ
ทดลองใช้แผนการจดักิจกรรม ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงแกไ้ข ผลการวิจยัพบว่า
นกัเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน
สาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยมีการจดักิจกรรมให้ตอบสนองความตอ้งการ ความถนัด และความ
สนใจของผูเ้รียน โดยใชก้ารวดัผลประเมินผลท่ีหลากหลาย  2) นักเรียนมีนิสยัรักการอ่านก่อนและ
หลงัการใช้แผนการจัดกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียนมี
ความสามารถในการปฏิบติักิจกรรม โดยทาํผลงานอยูใ่นระดบัดีมาก นกัเรียนมีความสนใจ มีส่วน
ร่วมในการวางแผนการทาํงานและการแสดงความคิดเห็นในการทาํกิจกรรม มีการช่วยเหลือกัน
รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม นอกจากน้ีนกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน กระตือรือร้นท่ีไดป้ฏิบตัิกิจกรรม

สาลิกา สาํเภาทอง (2553) ไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชข้องเล่นพื้นบา้น
เพ่ือส่งเสริมทกัษะทางวิทยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีขั้นตอนการดาํเนินการ
วิจยัต่อไปน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน และความตอ้งการเกี่ยวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผลการวิจัย
พบว่า 1)การจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนควรใชรู้ปแบบการจัดกิจกรรมโดยใช้ของเล่นพื ้นบ้าน
ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบัติจริงและใช้ความรู้วิทยาศาสตร์บนพื้นฐานความเป็นไทย 2) แผนการ
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 80.59/80.63 3) ผลการเรียนรู้เร่ือง กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชข้องเล่นพื้นบา้นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน

ฮาร์เจอร์ต้ี (Hargerty, 1970: 2401A,อา้งถึงใน สาลิกา สาํเภาทอง,2553: 99)ไดท้าํการวิจยั
เร่ืองการศึกษาสภาพการจดักิจกรรมนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ รัฐมิชิแกน เพ่ือศึกษา
ระเบียบวิธีการจดักิจกรรมนักเรียน และองค์ประกอบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการการจัดกิจกรรม
นักเรียน ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น รัฐมิชิแกน ได้รับการ
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ยอมรับใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมโรงเรียน และถือว่าเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงของการศึกษา
แต่ลกัษณะการดาํเนินงานยงัมีขอ้บกพร่องอยู ่เช่น ผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจ และวางนโยบายควบคุม
ในการบริหารดา้นกิจกรรมนกัเรียน แต่แนวโนม้ในการจดักิจกรรมนักเรียนจะประสบความสาํเร็จ
ถึงขั้นรวมวชิาการจดักิจกรรมนกัเรียนเขา้ไวใ้นหลกัสูตรและเปิดชั้นเรียนพิเศษ

ชาร์ล (Charles,1978:3499A-3450A,อา้งถึงใน สาลิกา สาํเภาทอง, 2553: 99)ไดท้าํการวิจยั
เร่ือง การศึกษากิจกรรมเสริมหลกัสูตรในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายรัฐโอคลาโฮมา กลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 478 คน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรของนกัเรียน ผลการวิจยัพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่จดัโปรแกรมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้
นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วม นกัเรียนจาํนวนมากไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประเภทกีฬา การร่วมอภิปราย โตว้าที
และเป็นสมาชิกชุมนุมวิชาการต่างๆ นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ มีนกัเรียนจาํนวนหน่ึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร แต่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูง กิจกรรมส่วนใหญ่ขาดงบประมาณ เวลา และการวดัผลประเมินผล รวมทั้งผูบ้ริหารเป็น
ผูต้ดัสินใจ และวางนโยบายฝ่ายเดียว

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สามารถสรุปไดว่้ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็น
กิจกรรมท่ีจดัให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ มุ่งเนน้เพิ ่มเติมจากกิจกรรม
ท่ีไดจ้ดัให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเขา้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสม
เป็นการส่งเสริมวิชาการต่างๆ ช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัตนเอง คน้พบความสามารถ ความถนดัของตนเอง
เพือ่การพฒันาใหเ้ตม็ศกัยภาพ เห็นคุณค่าในการประกอบสมัมาชีพ เป็นผูมี้ระเบียบวินยั ศีลธรรม
จริยธรรม รู้จกับทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การบาํเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
และดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข รู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์

งานวิจยัที่เกีย่วข้องกบันาฏศิลป์
ผูวิ้จยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันาฏศิลป์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี
อุษา สบฤกษ ์(2545: รายงานการวิจยั) ไดก้ารพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนาฏยสรรค์

ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ของผูเ้รียนนาฏศิลป์ไทยในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยัไดแ้ก่อาจารยผ์ูส้อนนาฏศิลป์ไทยจาํนวน 68 คน นักศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทย
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย15 สถาบัน  ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยของรัฐสถาบันราชภัฏวิทยาลัยนาฏศิลปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถาบัน
เทคโนโลยีร าชมงคลโดยวิ ธีก าร สุ่มตามภาคได้แ ก่ภาคเหนือจํานวน  3  สถาบันภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 3 สถาบนั ภาคกลาง จาํนวน 6 สถาบนั และภาคใต้ จาํนวน 3 สถาบนั
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา ทั้งส้ินจาํนวน 800 คน จาํแนกเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  จาํนวน 256  คน
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นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 194 คน นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 177 คน นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จาํนวน
173 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 1) แบบสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิดา้นนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
2) แบบสอบถามอาจารยผ์ูส้อนนาฏศิลป์ไทย 3) แบบวดันาฏยสรรค์สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย จากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลทุกด้านพบว่านักศึกษา
ทุกชั้นปีมีความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยอยู่ในระดบัต ํ่าถึงปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์
จะสูงข้ึนตามระดบัชั้นปีท่ีศึกษา สาํหรับสภาพการเรียนการสอนนาฏศิลป์ พบว่า ยงัคงใชว้ิธีการ
เลียนแบบเป็นหลกัและใช้การฝึกใหผู้เ้รียนตีบท (คิดท่ารําตามความหมายของบทละครหรือบท
ประพันธ์) เป็นการสอนความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งไม่เน้นการสอนความคิดสร้างสรรค์เป็น
รายบุคคล

สุมนรตี น่ิมเนติพันธ์(2553) ได้ศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเต้นแจ๊ส
ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาแจ๊ส
แดนซ์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํนวน 52 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเรียน คือ กลุ่มท่ีไดรั้บ
การสอนการสอนเตน้แจ๊สท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางการเตน้รําสมยัใหม่ จาํนวน 26 คน
และกลุ่มท่ีไดร้ับการสอนแบบปกติจาํนวน 26 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่
แบบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางการเต้นแจ๊ส แบบวดัทกัษะปฏิบัติทางการเต้นแจ๊ส แบบสังเกต
พฤติกรรมผูเ้รียน แบบประเมินตนเองและแบบประเมินกลุ่มเพื่อน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียของความคิดสร้างสรรคท์างการเตน้แจ๊ส ทกัษะปฏิบติัการเตน้แจ๊สระหว่าง กลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าสถิติ  t-tes tindependent และ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ทางการเตน้แจ๊ส ทกัษะปฏิบติัการเตน้
แจ๊สภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติ  t-test

dependent  ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มทดลองมีความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะปฏิบติั การเตน้แจ๊สสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอยา่งนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  2) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะปฏิบัติการเต้นแจ๊สสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างนัยสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดับ.05

3) มีพฤติกรรมการเรียนเกี่ยวกับความสามารถออกแบบท่าเต้นแจ๊สตามจินตนาการของตนเอง
มีความเป็นอิสระเป็นตวัของตวัเอง มีความคล่องทางความคิด สามารถพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ือง
มีความคิดริเร่ิมท่ีแตกต่างจากคนอื่น ปรับตวัไดด้ี สมัพนัธภาพกบัสมาชิกในกลุ่ม อยู่ในระดบัดีมาก
4) ผลการประเมินของกลุ่มทดลองพบว่าก่อนการทดลองการประเมินตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัดี
และหลงัการทดลองพบว่าอยู่ในระดบัดีมา 5) ผลการประเมินกลุ่มเพ่ือนของกลุ่มทดลองพบว่า
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ก่อนการทดลองการประเมินกลุ่มเพ่ือนโดยรวม อยู่ในระดับดี และหลงัการทดลอง พบว่า อยู่ใน
ระดบัดีมาก

สรุป
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมที่จดัใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตาม

ศกัยภาพ มุ่งเนน้เพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีไดจ้ดัให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเขา้
ร่วมและปฏิบติักิจกรรมที่เหมาะสม เป็นการส่งเสริมดา้นวิชาการต่างๆ ช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัตนเอง
ค้นพบความสามารถ  ความถนัดของตนเอง  เพื่ อการพัฒนาให้ เต็มศักยภาพ  เห็นคุณค่า
ในการประกอบสัมมาชีพ  เป็นผู ้มีระ เบียบวินัย  ศีลธรรม  จริยธรรม  รู้จักบทบาทหน้า ท่ี
ความรับผิดชอบ การบาํเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมี
ความสุข รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน มุ่งเน้นท่ี
การพัฒนาความสามารถของผูเ้รียนในการสร้างสรรค์ท่าทางด้านนาฏศิลป์ การปฏิบติัท่ารํา
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์ของไทยและนาฏศิลป์ในประเทศอาเซียน  โดยการ
สร้างสรรค์ผสมผสานเขา้ดว้ยกัน ช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจ เกิดแรงจูงใจในการเรียน
นาฏศิลป์ ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างผูเ้รียนและครูผูส้อน ให้ผูเ้ รียนได้มีความสามารถนําความรู้ไปใช้กับสถานการณ์
ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา มีวตัถุประสงค์เพ่ือมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้ไดร้ับประสบการณ์
จากรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย คน้พบและพฒันาศกัยภาพของตนเอง กลา้แสดงออกอย่างมัน่ใจ
และเกิดความชาํนาญทางดา้นนาฏศิลป์เพิ่มข้ึน ตามแนวคิดสร้างสรรค์ โดยมีครูเป็นผูค้อยให้
คาํปรึกษา กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่สร้างข้ึนเป็นการพฒันากระบวนการตามความถนัด และความ
สนใจของผูเ้รียนในรูปแบบของกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ โดยดาํเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน
ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการ ขั้นตอนท่ี 2 พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และขั้นตอนท่ี 4 ประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน
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บทที ่3
วธีิดาํเนินการวจิยั

การวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R & D )

ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบ กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงั  (One Group Pretest - Posttest Design)

โดยใชน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4- 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลเดิมบาง-

นางบวช(วดัท่าชา้ง) เป็นหน่วยการวิเคราะห์ ผูว้ิจัยได้กาํหนดรายละเอียดการดาํเนินการวิจัย
มี 4 ขั้นตอนดงัน้ี

ขั้นตอนท่ี 1 วจิยั (R1 : Research) : ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน
ขั้นตอนท่ี 2 พฒันา  (D1 : Development) : พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ขั้นตอนท่ี 3 วจิยั (R2 : Research) : ทดลองใชก้ิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ขั้นตอนท่ี 4 พฒันา  (D2 : Development) : ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน
ซ่ึงผูวิ้จยัไดก้าํหนดกรอบดาํเนินการวจิยั ดงัแผนภูมิท่ี  3 ดงัน้ี
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ขั้นที่ 1 (วิจยั)

การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน

1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช
2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช
(วดัท่าชา้ง) :กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน
2. ศึกษาความคิดเห็นเก ีย่วกบั
การพฒันากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน
จากผูท่ี้เก ีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่
2.1 ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
2.2 หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ
2.3 คณะกรรมการสถานศึกษา
2.4 ครูสอนนาฏศิลป์
3.  ศึ กษาความต้องการของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 เก ีย่วกบัรูปแบบของ
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน การจัด
กจิกรรมการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียน
4. ศึกษาแนวคิด
4.1 กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน
4.2 การจดักจิกรรมการเรียนการ
สอนนาฏศิ ลป์ ไทย นาฏ ศิล ป์
อา เซียนและนาฏศิลป์สร้างสรรค์
4.3 การจดัการเรียนรู้แบบสาธิต
และเนน้ท่ีการปฏิบติั

ขั้นที่ 2 (พัฒนา)
การพฒันา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
ฉบบัร่าง
1. หลกัการ
2. เป้าหมาย
3. คุณสมบตัิของผูเ้รียน
4. แนวการจดักจิกรรมม
5. รูปแบบการจดั
กจิกรรม
6. คาํอธิบายรายวิชา
7. จุดประสงค์
8. โครงสร้างการจดั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน
9. ส่ือ
10.การวดัและ
ประเมนิผล
11. คาํช้ีแจง
12. แผนการจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รียน จาํนวน 8

แผน

ประเมนิกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน
ฉบบัร่าง

โดยผูเ้ชี่ยวชาญ
จาํนวน 5 คน

ปรับปรุงกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน

ขั้นที่ 4 (พัฒนา)
การประเมินผลและ
ปรับปรุงกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ประเมินผลการใช้
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ผู้เรียน
1. ผลการเรียนรู้ เร่ือง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
2. ความสามารถของ
นั ก เ รี ย น ใ น ก า ร
ปฏิบั ติส ร้ า งสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
3. ความคิดเห็นของ
นกัเรียนที่มีต่อ
กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน

ขั้นที่ 3 (วิจยั)

การทดลองใช้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผลการ
ประเมินปรับปรุง

แกไ้ข

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน
ฉบบัสมบูรณ์

ไม่ผ่าน

ผ่าน

แผนภูมิที่ 3 กรอบดาํเนินการวิจยั

ทดสอบกอ่นเรียน

นาํกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน
ไปทดลองใชก้บันกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6

โรงเรียนอนุบาลเดิมบาง-

นางบวช(วดัท่าชา้ง)

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา
2557 จาํนวน 20 ชั่วโมง
โดย จัด ก ิจ ก ร รมแบ บ
สา ธิ ต แ ล ะ เ น้ น ท่ี ก า ร
ปฏิบติั 5 ขั้น ไดแ้ก ่
1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน
2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห์
3. ขั้นปฏิบติั/ฝึกหดั/

ทดลอง
4. ขั้นสรุป/เสนอผล
การเรียนรู้
5. ขั้นปรับปรุง
การเรียนรู้/นาํไปใช้

ทดสอบหลงัเรียน
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ขั้นตอนที่ 1วิจยั (R1 : Research) : ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน

วัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัความตอ้งการ ความคิดเห็น ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างสรรค์

นาฏยลีลาอาเซียน โดยการวิเคราะห์สถานศึกษา ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรม
พัฒนาผู ้เ รียนจากผู ้เ ก่ี ยวข้อง ศึกษาความต้องการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียน
เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ
การสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน เพ่ือนาํมาใชป้ระกอบการพัฒนากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จํานวน  30 คน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช
(วดัท่าชา้ง)

วิธีการดําเนินการ
ผู้วิจัยมีวิธีดําเนินการ ดงันี้

1. วิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

2. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ และครูสอนนาฏศิลป์ เพื่อร่วมให้ขอ้มูลแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัเน้ือหากิจกรรม การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และการวดัและประเมนิผลกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

3. ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานความตอ้งการ การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา เก่ียวกบัรูปแบบของกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เน้ือหากิจกรรม วิธีดาํเนินกิจกรรม การจดักิจกรรม ส่ือ และการวดัและประเมินผลกิจกรรม
โดยการตอบแบบสอบถาม

4. ศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบันาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์อาเซียน และการสร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน โดยศึกษาจากเอกสาร
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ิจัยด ําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้อง  โดยการใช้

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กบับุคคลซ่ึงประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
จาํนวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จาํนวน 1คน คณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 1 คน และครู
นาฏศิลป์ จาํนวน 3 คน และการใชแ้บบสอบถามกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จาํนวน 30 คน
รวมทั้งส้ิน 36 คน โดยใชเ้วลาเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวประมาณ 2 สัปดาห์
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัและการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มีดงัต่อไปน้ี
1. ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยการสนทนาในประเด็น

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามนาํมาร่วมกนัวิเคราะห์ ซ่ึงกลุ่มบุคคล
ท่ีร่วมสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หวัหน้าฝ่ายวิชาการ กรรมการสถานศึกษา และ
ครูผูส้อนนาฏศิลป์ โดยกาํหนดประเด็นการสนทนากลุ่มเป็น 3 ตอน ตามรายละเอียดดงัน้ี

ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มลูทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ช่ือ เพศ อายุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพ ความรู้เก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย และความรู้เก่ียวกบันาฏศิลป์อาเซียน

ตอนท่ี 2 ประเด็นท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่มเก่ียวกบัความจาํเป็นและความสาํคญัของ
การพฒันาการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน  สาํหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ขอ้มูลท่ีได้ ไดแ้ก่ 1) จุดประสงค์ของกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 2) เน้ือหาสาระและโครงสร้าง/เวลา ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั 3) รูปแบบการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 4) การวดัและประเมินผล และ5) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน

การสร้างประเด็นสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัต่อไปน้ี
1. ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฏีจากหนงัสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
2. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวลเพ่ือกาํหนดเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือ

และขอบเขตของเน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ี โดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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3. สร้างประเด็นสนทนากลุ่มตามขอบเขตเน้ือหาในพฤติกรรมช้ีบ่งท่ีกาํหนด
จากนั้น นาํประเด็นสนทนากลุ่มที่สร้างเสร็จ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ให้ขอ้เสนอแนะแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข

3.1 โดยขอ้คาํถามควรปรับให้มีการใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่สบัสน เหมาะสม
สาํหรับผูร่้วมสนทนากลุ่ม ผูวิ้จยัไดแ้กไ้ขปรับปรุง โดยปรับภาษาท่ีใชใ้ห้เขา้ใจง่ายข้ึน และไม่
สบัสนในการสนทนากลุม่

3.2 ขอ้คาํถามควรเน้นประเด็นในดา้นนาฏศิลป์อาเซียน ผูวิ้จยัไดแ้กไ้ข
ปรับปรุง โดยเพิ่มขอ้คาํถามเก่ียวกบันาฏศิลป์อาเซียนในประเด็นสมัภาษณ์

4. นาํประเด็นสนทนากลุ่ม เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน คือ ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบบสาธิตและเน้นที่การปฏิบัติ ดา้นเน้ือหา ดา้นนาฏศิลป์ และ
ดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชค่้า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าระหว่าง 0.60 - 1.00

5. นําประเด็นสนทนากลุ่มให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบอีกคร้ัง เพ่ือความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือก่อนนาํไปใช้ ดงัแผนภูมิท่ี  4 ดงัน้ี

ขั้นตอนท่ี 1

ขั้นตอนท่ี 2

ขั้นตอนท่ี 3

ขั้นตอนท่ี 4

ขั้นตอนท่ี 5

ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี หลกัการจากหนงัสือและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบั
การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

นาํขอ้มูลที่ไดม้ากาํหนดเป็นโครงสร้างของประเด็นสนทนากลุ่ม

สร้างหวัขอ้ประเดน็สนทนากลุ่ม แลว้นาํเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะ แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข

นาํประเดน็สนทนากลุ่มเสนอผูเ้ช่ียวชาญ
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยค่า IOC

นาํประเด็นสนทนากลุ่มใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบอีกคร้ัง

แผนภูมิท่ี 4 แสดงขั้นตอนการสร้างประเด็นสนทนากลุ่ม



102

1. ผูว้จิยัทาํหน้าท่ีเป็นผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) กาํหนดประเด็นสนทนากลุ่ม
เก่ียวกบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยมีผูจ้ดบันทึกการสนทนากลุ่ม (Note Taker) จาํนวน 1 คน
และเจา้หน้าท่ีบริการทัว่ไป (Provider) จาํนวน 3 คน

2.  กาํหนดผูร่้วมสนทนากลุ่ม (Discussion) ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา โดยผูร่้วม
สนทนากลุ่มในคร้ังน้ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง)

3. ผูว้จิยัทาํหน้าท่ีเป็นผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) กาํหนดประเด็นสนทนากลุ่ม
เกี่ยวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป ความจาํเป็นและความสาํคญั และความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ
เพ่ิมเติม ไดแ้ก่ 1) จุดประสงคข์องกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 2) เน้ือหาสาระและโครงสร้าง/เวลา ทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบติั 3) รูปแบบการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 4) การวดัและประเมินผล และ
5) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูส้ังเกตการณ์ใน
การจดัสนทนากลุ่ม

4. เร่ิมการสนทนากลุ่ม โดยผูว้ิจยัแนะนาํผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม และคณะของผูว้ิจยั
สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง จากนั้นจึงช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการสนทนากลุ่มในคร้ังน้ี
และกล่าวถึงความสาํคญัของการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

5. เร่ิมการสนทนากลุ่มตามประเด็นสนทนากลุ่ม โดยผูว้ิจยัเป็นผูน้ําประเด็นมาตั้ง
คาํถามในการสนทนากลุ่มให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มทุกคนไดเ้สนอความคิดเห็นในแต่ละประเด็น
แลว้ผูว้ิจยัสรุปแต่ละประเด็นของข้อคําถามอีกคร้ัง เพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกันและควบคุม
ระยะเวลาในการสนทนากลุ่มให้เป็นไปตามเวลาท่ีกาํหนด

6. เม่ือผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็นครบทุกประเด็นคาํถาม ผูว้ิจยักล่าว
ขอบคุณ พร้อมทั้งมอบของท่ีระลึกสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม และปิดการสนทนากลุ่ม

7. จดัเตรียมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม เพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion)เก่ียวกับความ

คิดเห็นในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา จาํนวน 3 ตอน โดยในตอนท่ี 1 วิเคราะห์สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป ใชส้ถิติค่าร้อยละ
ส่วนตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความคิดเห็นตามประเด็นคาํถาม โดยการวิเคราะห์เน้ือหา
(Content Analysis) แลว้นาํเสนอเป็นแบบเขียนพรรณนาความเรียง
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2.  แบบสอบถาม (Questionnaire)  จาํนวน 1 ฉบบั เป็นแบบสอบถามความตอ้งการ
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เก่ียวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา-

อาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี
ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มลูทัว่ไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแ้ก่ เพศ

กาํลงัศึกษาชั้น นาฏศิลป์ท่ีรู้จกั และการแสดงนาฏศิลป์
ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี

4-6 ในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ืองสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน เก่ียวกบัรูปแบบของ
กิจกรรม ลกัษณะกิจกรรม เน้ือหากิจกรรม วิธีดาํเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์การเรียนรู้ และการวดั
และประเมินผล การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม
การสร้างแบบสอบถาม ผูวิ้จยัสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัต่อไปน้ี

1. ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฏีจากหนังสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และนาฏศิลป์

2. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวล เพ่ือกาํหนดเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือ
และขอบเขตของเน้ือหาในพฤติกรรมบ่งช้ี โดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตเน้ือหาในพฤติกรรมช้ีบ่งท่ีกาํหนด จากนั้น
นาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ ใหข้อ้เสนอแนะ
แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข

4. นาํแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดา้นการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบบสาธิตและเนน้ท่ีการปฏิบติั ดา้นเน้ือหา ดา้นนาฏศิลป์ และดา้นการวดั
และประเมินผล จาํนวน 5 ท่าน

เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการนาํแบบ
ประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) ของแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ แต่ละท่านพิจารณา
ลงความเห็นและให้คะแนน เพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ข โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงัน้ี

+ 1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้คาํถามในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
- 1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้คาํถามในแบบสอบถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
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แลว้นําคะแนนท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนมาคาํนวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง
(Index of Objective Congruence : IOC) จากสูตร (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2553: 177)

IOC  =
N
R

IOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามในแบบสอบถาม
R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด

N หมายถึง จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ
ค่าดชันี  IOC ท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 1.00 แสดงวา่ขอ้คาํถามในแบบสอบถามมีความ

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์หรือกบัลกัษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม(มาเรียม นิลพนัธุ์,
2553:177) ซ่ึงการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งไดค่้า เท่ากบั 1.00 ทั้งน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะ และให้
ปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี

4.1 ขอ้คาํถามควรปรับให้มีการใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายเหมาะสมสาํหรับนกัเรียน
ผูวิ้จยัไดแ้กไ้ขปรับปรุง โดยปรับภาษาให้เขา้ใจง่ายข้ึนต่อการตอบแบบสอบถาม

4.2 ขอ้คาํถามควรปรับให้กระชบั ประโยคท่ีถามไม่มากเกินสาํหรับนกัเรียน
ผูวิ้จยัไดแ้กไ้ขปรับปรุง โดยปรับขอ้คาํถามท่ีมีความยาวเกินไปให้กระชบัไดใ้จความสาํคญั เหมาะ
สาํหรับนกัเรียน

5. นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นที่ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ แลว้ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธต์รวจสอบอีกคร้ัง เพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัย
ก่อนนาํไปใช้ ดงัแผนภูมิท่ี 5 ดงัน้ี
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
1. ทาํหนงัสือถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) เพ่ืออนุญาต

ใหน้ักเรียนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัเน้ือหากิจกรรม  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ส่ือ การวดั
และประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

2. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองกบันกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าช้าง) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา
2557 จาํนวน 30 คน โดยสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง และช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในคร้ังน้ี

3. ผูวิ้จยัแจกแบบสอบถามให้นกัเรียนพร้อมอธิบายคาํถามประกอบ เพ่ือทาํความเขา้ใจ
ท่ีตรงกนัในการตอบแบบสอบถาม

4. รวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมา และดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม

ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือ และงานวิจยั
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

นาํขอ้มูลท่ีไดม้ากาํหนดเป็นโครงสร้างของแบบสอบถาม

สร้างแบบสอบถามแลว้นาํเสนออาจารยท์ี่ปรึกษา

ตรวจสอบเพื่อใหข้อ้เสนอแนะแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข

นาํแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพือ่ตรวจสอบ ความเท่ียงตรง
เชงิเน้ือหาโดยการหาค่า IOC

นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษา
และผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง

นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try  Out) กบันกัเรียน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง

ขั้นตอนท่ี 1

ขั้นตอนท่ี 2

ขั้นตอนท่ี 3

ขั้นตอนท่ี 4

ขั้นตอนท่ี 5

ขั้นตอนท่ี 6

แผนภูมิท่ี  5 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เก่ียวกบัความตอ้งการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน จาํนวน 1 ฉบบั โดยวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไป ในตอนท่ี 1 และวิเคราะห์
ความคิดเห็นในตอนท่ี 2 ดว้ยการใชส้ถิติค่าร้อยละ และขอ้เสนอแนะในตอนท่ี 3 ดว้ยการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis)

จากขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน ผูว้ิจยัไดส้รุปวิธีดาํเนินการวิจยั ดงัตารางท่ี 3

ต่อไปน้ี
ตารางท่ี 3 สรุปวิธีดาํเนินการวิจยัจากขั้นตอนท่ี 1

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล

1. เพื่อวิเคราะห์
หลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช
2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน โรงเรียน
เดิมบางนางบวช
(วดัท่าชา้ง)

ศึกษาและวิเคราะห์
หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาแนวการจัด
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551

กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน

หลกัสูตร และ
งานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้ง

วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

2. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบั
การพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

สนทนากลุ่ม บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ประกอบดว้ย
- ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา
- หวัหนา้ฝ่าย
วิชาการ
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา
- ครูสอน
นาฏศิลป์

ประเดน็
สนทนากลุ่ม

- วิเคราะห์ค่าร้อยละ
- วิเคราะห์เน้ือหา
(Content Analysis)

3. เพื่อศึกษาความ
ตอ้งการการพฒันา
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
เก่ียวกบัรูปแบบของ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

สอบถาม นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี
4-6 โรงเรียน
อนุบาลเดิมบาง
นางบวช

แบบสอบถาม - วิเคราะห์ค่าร้อยละ
- วิเคราะห์เน้ือหา
(Content Analysis)
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ขั้นตอนที่ 2 พฒันา (D1 : Development) : การพัฒนากจิกรรมพฒันาผู้เรียน
เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

วัตถุประสงค์
เพ่ือการพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน  สําหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย

ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 5 คน
วิธีการดําเนินการพฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรียน ดงันี้

นําข้อมูลท่ีได้จากการสังเคราะ ห์ขั้นตอนท่ี 1 คือ ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาใชใ้น
การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน คือ1) การพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนฉบบัร่าง 2) ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบัร่างโดยผูเ้ช่ียวชาญและ3) การปรับปรุง
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบัร่าง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี

1. การพัฒนากจิกรรมพฒันาผู้เรียนฉบับร่าง โดยผูว้ิจยันาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1

จากการวิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การศึกษา
ความคิดเห็นและความตอ้งการเกี่ยวกบัสาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การวดัและ
ประเมินผล และขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีผา่นการร่วมกนัวิเคราะห์แลว้ดาํเนินการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ฉบบัร่างท่ีประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย
3) คุณสมบติัของผูเ้รียน 4) แนวการจดักิจกรรม 5) รูปแบบการจดักิจกรรม 6) คาํอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล

เน้ือหากิจกรรม
วิธีดาํเนินกิจกรรม
การจดักิจกรรม ส่ือ
 และการวดัและ
ประเมินผลกิจกรรม

(วดัท่าชา้ง)

จาํนวน 30 คน

4. ศึกษาเกี่ยวกบัขอ้มูล
เกี่ยวกบันาฏศิลป์
อาเซียน นาฏศิลป์ไทย
และนาฏศิลป์
สร้างสรรค์

ศึกษาเอกสาร เอกสาร เอกสาร วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

ตารางท่ี   3 สรุปวธีิดาํเนินการวิจยัจากขั้นตอนท่ี 1 (ต่อ)
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7) จุดประสงค์ 8)โครงสร้างการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  9) ส่ือ10) การวดัและประเมินผล
11) คาํช้ีแจง และ12) แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 8 แผน และนาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ฉบบัร่างนาํเสนอท่ีประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หวัหน้าฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษา และครูสอนนาฏศิลป์ เพ่ือร่วมพิจารณาอีกคร้ัง

2. การประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียนฉบับร่าง เม่ือสร้างกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบัร่าง
เสร็จต้องมีการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนก่อนนําไปทดลองใช้
โดยตรวจสอบด้านความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององค์ประกอบของโครงร่างกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

      2.1 ส่ิงท่ีต้องการตรวจสอบ คือ ส่วนประกอบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ได้แก่
1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) คุณสมบติัของผูเ้รียน 4) แนวการจดักิจกรรมม5) รูปแบบการจดั
กิจกรรม 6) คาํอธิบายรายวิชา 7) จุดประสงค ์8) โครงสร้างการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 9) ส่ือ
10) การวดัและประเมินผล 11) คาํช้ีแจง และ12) แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 8 แผน
เป็นการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหรือไม่ และสอดคลอ้งกนั
หรือไม่เพียงใด

      2.2  ผูต้รวจสอบคุณภาพกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบัร่าง นาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ฉบับร่างท่ีพัฒนาข้ึน ไปตรวจสอบก่อนนําไปทดลองใช้ โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง แลว้จึงให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ไดแ้ก่

   2.2.1 ผูเ้ ช่ียวชาญด้านการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน  ตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของกิจกรรมท่ีพฒันาข้ึนว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกิจกรรพฒันา
ผูเ้รียนหรือไม่ และตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการจัดกิจกรรมท่ีพ ัฒนาข้ึนว่ามีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหรือไม่ ผลจากการตรวจสอบคือ

1. สาระสาํคญัให้ระบุประเด็นท่ีสาํคญั และควรสอดคลอ้งกบัแผนการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเร่ืองน้ันๆ

2. สาระการเรียนรู้ปรับให้สอดคลอ้งกบัสาระสาํคญั
3. ควรจดัเน้ือหาเกี่ยวกบัอาเซียนในทุกกิจกรรมเป็นภาคทฤษฎีก่อน

การปฎิบติ เพ่ือง่ายต่อการจดักิจกรรมและเป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน
 2.2.2  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนาฏศิลป์ ตรวจสอบความสอดคลอ้งเก่ียวกบัความถกูต้อง

ของเน้ือหาและระยะเวลาในการทดลองใช้กิจกรรมพฒันาผูเ้ รียน และแผนการจัดกิจกรรม
ท่ีพฒันาข้ึน ผลจากการตรวจสอบคือ
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1. การนาํเขา้สู่บทเรียนควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย
2. เน้ือหาดา้นนาฏศิลป์ไม่เหมาะสมกบัระยะเวลาในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
3. ควรเลือกท่ารําพื้นฐานเก่ียวกบันาฏยศพัท์เบ้ืองตน้ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
 2.2.3  ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา ตรวจสอบเก่ียวกบัความถูกตอ้งของเน้ือหาและ

ระยะเวลาในการทดลองใชก้ิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผลจากการตรวจสอบคือ
1. ปรับแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทั้งหมด
2. ขอ้มูลดา้นอาเซียนยงัไม่ครบถว้น
3. แทรกภาพการแสดงในแต่ละแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

 2.2.4 ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบัติ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง ในการจัดการเรียนรู้ของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ผลจากการตรวจสอบคือ

1. การปฏิบัติการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน หากท่าทางท่ีใชเ้ป็น
อุปสรรค ต่อผูเ้รียน ควรปรับให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน

2.  การปฏิบัตินาฏศิลป์ในประเทศอาเซียน ควรเลือกใช้ท่าทางท่ีเป็น
ลกัษณะหรือเอกลกัษณ์เฉพาะ

2.2.5 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคลอ้งของการประเมินผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผลจากการตรวจสอบคือ

1. เพ่ิมใบงาน
2. ประเมินให้ตรงจุดประสงค์

2.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพ คือ แบบประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ฉบับร่างท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึน  ประกอบด้วย ระดับความคิดเห็นเก่ียวก ับความสอดคล้องของ
วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

2.4 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน พร้อมทั้งกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนฉบบัร่างใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดับความคิดเห็น
องคป์ระกอบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบัร่าง โดยคาํนวณค่า IOC ซ่ึงค่า IOC จะตอ้งมีค่ามากกวา่
หรือเท่ากบั 0.50 จึงมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง ซ่ึงการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งไดค่้า เท่ากบั
0.80 และใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สาํหรับขอ้เสนอแนะ แลว้จึงนาํเสนอโดยการ
เขียนพรรณนาความ
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3. การปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนฉบับร่าง นําผลการประเมินกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ฉบบัร่างของผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นขอ้มลูในการปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยการแกไ้ข
ดงัน้ี

1. แกไ้ขสาระสาํคญัให้สอดคลอ้งกบัแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเร่ืองน้ันๆ
2. แกไ้ขสาระการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัสาระสาํคญั โดยแยกออกเป็นประเด็นให้

ชดัเจน
3. แกไ้ขเน้ือหาเกี่ยวกบัอาเซียน โดยจดัใหมี้ในทุกแผนเป็นภาคทฤษฎีก่อน

การปฎิบติั
4. แกไ้ขการนาํเขา้สู่บทเรียนให้หลากหลาย โดยการใชส่ื้อภาพประกอบ อุปกรณ์

ท่ีสอดคลอ้งเก่ียวกบัอาเซียน
5. ปรับเน้ือหาดา้นนาฏศิลป์ให้กระชบัไดใ้จความสาํคญั และเหมาะสมกบั

ระยะเวลาในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
6. ปรับท่ารําพ้ืนฐานเก่ียวกบันาฏยศพัท์เบ้ืองตน้ เพือ่ให้สอดคลอ้งกบั

การสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
7. ปรับแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทั้งหมด โดยนาํเร่ืองท่ีคลา้ยกนัมาจดัเรียง

หรือเลือกประเทศอาเซียนท่ีมีวฒันธรรมเดียวกนัใหอ้ยูแ่ผนเดียวกนั เพื่อง่ายต่อการจดักิจกรรม
8. แกไ้ขขอ้มูลดา้นอาเซียนท่ียงัไม่ครบถว้น โดยปรับประเด็นให้เน้นขอ้มูลหลกั

ท่ีสาํคญั หรือขอ้มูลท่ีโดดเด่นในประเทศอาเซียน
9. จดัทาํภาพการแสดงในแต่ละแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
10. ปรับท่าทางในการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน และไม่เป็น

อุปสรรค
11. ปรับการเลือกใชท่้าทางในการปฏิบติัท่ีเป็นลกัษณะหรือเอกลกัษณ์เฉพาะ
12. จดัทาํใบงานของแต่ละแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
13. แกไ้ขและตรวจการประเมินให้ตรงจุดประสงค์
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การสร้างแผนการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน
การสร้างแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 8 แผน โดยใชเ้วลาสอน 20 ชัว่โมง

เพื่อประกอบการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน  สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขั้นตอนดงัน้ี

1. ศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์

2. ศึกษาทฤษฎี หลกัการ แนวคิดของรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอนการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนแบบการสาธิตและเน้นท่ีการปฏบิติั

3. วิเคราะห์จุดประสงค์ เน้ือหา เพ่ือนาํมาสร้างแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
4. สร้างแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน

สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีองค์ประกอบดงัน้ี 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) คุณสมบติัของ
ผูเ้รียน 4) แนวการจดักิจกรรม 5) รูปแบบการจดักิจกรรม 6) คาํอธิบายรายวิชา 7) จุดประสงค์
8) โครงสร้างการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  9) ส่ือ 10) การวดัและประเมินผล 11) คาํช้ีแจง และ
12) แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 8 แผน จาํนวน 20 ชัว่โมงจดัในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ชุมนุมนาฏศิลป์ ซ่ึงผูวิ้จยัไดด้าํเนินการดงัตารางท่ี 4 ดงัน้ี
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ตารางท่ี 4 แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
แผนการ

จัดกจิกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ช่ัวโมง)

1. เกร่ินลาํ
นํานาฏย
ลลีาอาเซียน

1.1 นกัเรียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้
1.2 นกัเรียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์
และขอ้มลูดา้นนาฏศิลป์
สร้างสรรคไ์ด้

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของประเทศสมาชิก
อาเซียน
- สัญลกัษณ์อาเซียน / แผนท่ี / ภาษาและ
คาํทกัทาย / การแต่งกายประจาํชาติ /

ดอกไมป้ระจาํชาติ และอาหาร เป็นตน้
1.2 ข้อมูลด้านนาฏศิลป์
- ประวติัท่ีมา / ประเภท /

การแสดงพ้ืนเมือง / ดนตรี
 และการแต่งกาย เป็นตน้
1.3 ข้อมูลด้านนาฏศิลป์สร้างสรรค์
- ความหมาย และลกัษณะ เป็นตน้

2

2.ไทยรํา
ระบํา ฟ้อน
อ่อนตา

2.1 นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบันาฏยศพัท์
เบ้ืองตน้ของนาฏศิลป์ไทย
และการแสดงนาฏศิลป์ไทย
- นักเรียนสามารถปฏิบตัิ
ท่านาฏยศพัท์เบ้ืองตน้ของ
นาฏศิลป์ไทยได้

2.1นาฏยศัพท์เบื้องต้นของนาฏศิลป์ไทย
และการแสดงนาฏศิลป์ไทย
- ความหมาย / นามศพัท์ / กิริยาศพัท์ และ
นาฏยศพัท์เบล็ดเตล็ด เป็นตน้
2.2 ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์เบือ้งต้น
ของนาฏศิลป์ไทยได้
- จีบหงาย / จีบคว ํ่า / จีบปกศีรษะ/

 จีบส่งหลงั / ล่อแกว้ / ตั้งวงบน /

ตั้งวงกลาง / ตั้งวงล่าง / ประเทา้ /
กา้วเทา้ / กระดกเทา้ และกา้วขา้ง
เป็นตน้

2
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แผนการ
จัดกจิกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ช่ัวโมง)

3. เมยีนมาร์
ลาว กมัพูชา
งามหรู

3.1 นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวการแสดงนาฏศิลป์
ประเทศเมียนมาร์ นาฏศิลป์
ประเทศลาว และนาฏศิลป์
ประเทศกมัพชูา
- นกัเรียนสามารถปฏิบติัลีลา
การเคล่ือนไหวท่าทาง
นาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์
นาฏศิลป์ประเทศลาว และ
นาฏศิลป์ประเทศกมัพูชาได้

3.1 การแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
เมยีนมาร์ นาฏศิลป์ประเทศลาว และ
นาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา
- ประวติันาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ /

ประวติันาฏศิลป์ประเทศลาว และประวติั
นาฏศิลป์ประเทศกมัพชูา
- ตวัอยา่งการแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
เมียนมาร์ / ประเทศลาว และประเทศ
กมัพชูา
3.2 ปฏิบัตลิลีาการเคลือ่นไหวท่าทาง
นาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ นาฏศิลป์
ประเทศลาว และนาฏศิลป์ประเทศ
กมัพูชา
- ฝึกปฏิบตัิลีลาการเคลื่อนไหวท่าทาง
แต่ละประเทศ

2

4. นานาน่า
รู้ เวยีดนาม

4.1 นักเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวการแสดงนาฏศิลป์
ประเทศเวียดนาม
- นกัเรียนสามารถปฏิบติัลีลา
การเคล่ือนไหวท่าทาง
นาฏศิลป์ประเทศเวียดนามได้

4.1 การแสดงนาฏศิลป์ประเทศเวียดนาม
- ประวติันาฏศิลป์ประเทศเวียดนาม
- ตวัอยา่งการแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
เวียดนาม
4.2 ปฏิบัตลิลีาการเคลือ่นไหวท่างทาง
นาฏศิลป์ประเทศเวียดนาม
- ฝึกปฏิบติัลีลาการเคล่ือนไหวท่าทาง
แต่ละประเทศ

2

ตารางท่ี 4 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน(ต่อ)
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แผนการ
จัดกจิกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ช่ัวโมง)

5. พาเพลนิ
มาเลเซีย
สิงคโปร์

5.1 นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวการแสดง
นาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย และ
นาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์
- นักเรียนสามารถปฏิบตัิลีลา
การเคล่ือนไหวท่าทาง
นาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย
และนาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์
ได้

5.1 การแสดงนาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย
และนาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์
- ประวติันาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย และ
ประวติันาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์
- ตวัอยา่งการแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
5.2 ปฏิบัตลิลีาการเคลือ่นไหวท่าทาง
นาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย และนาฏศิลป์
ประเทศสิงคโปร์
- ฝึกปฏิบติัลีลาการเคล่ือนไหวท่าทาง
แต่ละประเทศ

2

6. โชว์ลีลา
บรูไน
อนิโดนีเซีย
ฟิลปิปินส์

6.1 นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวการแสดงนาฏศิลป์
ประเทศบรูไน นาฏศิลป์
ประเทศอินโดนีเซีย และ
นาฏศิลป์ประเทศฟิลิปปินส์
- นกัเรียนสามารถปฏิบติัลีลา
การเคล่ือนไหวท่าทาง
นาฏศิลป์ประเทศบรูไน
นาฏศิลป์ประเทศอินโดนีเซีย
และนาฏศิลป์ประเทศ
ฟิลิปปินส์ได้

6.1 การแสดงนาฏศิลป์ประเทศบรูไน
นาฏศิลป์ประเทศอินโดนเีซีย และ
นาฏศิลป์ประเทศฟิลปิปินส์
- ประวติันาฏศิลป์ประเทศบรูไน /

ประวติันาฏศิลป์ประเทศอินโดนีเซีย
และประวติันาฏศิลป์ประเทศฟิลิปปินส์
- ตวัอยา่งการแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
บรูไน / ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
ฟิลิปปินส์
6.2 ปฏิบัตลิลีาการเคลือ่นไหวท่าทาง
นาฏศิลป์ประเทศบรูไน นาฏศิลป์
ประเทศอินโดนีเซีย และนาฏศิลป์
ประเทศฟิลปิปินส์
- ฝึกปฏิบติัลีลาการเคล่ือนไหวท่าทาง
แต่ละประเทศ

2

ตารางท่ี 4 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียน ( ต่อ )
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แผนการ
จัดกจิกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ช่ัวโมง)

7. เริงรํา
สร้างสรรค์
นาฏยลลีา
อาเซียน

7.1 นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
- นักเรียนสามารถฝึกปฏิบตัิ
ลีลาการเคล่ือนไหวท่าทาง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
- นักเรียนบอกประโยชน์และ
เห็นคุณค่าความสาํคญัท่ีไดรั้บ
จากการสร้างสรรคน์าฏยลีลา-
อาเซียนได้

7.1 การสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน
- รูปแบบการแสดง / ท่าทางส่ือ
ความหมาย / รูปแบบการแปรแถว /

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดง / ขั้นตอน
การแสดง และการแต่งกายท่ีใชใ้น
การแสดง
7.2 การฝึกปฏิบัตลิลีาการเคลือ่นไหว
ท่าทางสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน
- ฝึกปฏิบติัลีลาการเคล่ือนไหวท่าทาง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ
7.3 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการสร้างสรรค์
นาฏยลลีาอาเซียน
- คุณค่า และความสาํคญั

6

8. ตระการ
ตา
สร้างสรรค์
นาฏยลลีา
อาเซียน

8.1. นกัเรียนสามารถบอก
ความรู้เก่ียวกบันาฏศิลป์
อาเซียนได้
- นักเรียนสามารถปฏิบตัิ
การแสดงสร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียนได้
- นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีมีต่อ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
- นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ศิลปวฒันธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน

8.1 การสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน
- แบบทดสอบหลงัเรียน
8.2 นําเสนอผลงานสร้างสรรค์นาฏยลลีา
อาเซียน
- นาํเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม
8.3 ความคิดเห็นทีด่ีต่อกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- แบบสอบถามความคิดเห็น
8.4 ความคดิเห็นทีด่ีต่อศิลปวฒันธรรม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
- แบบสอบถามความคิดเห็น

2

รวม 20

ตารางท่ี 4 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ( ต่อ)
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 5.  นาํเสนอแผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และ
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ จาํนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งทางภาษาและความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณา
ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2555:177) หากค่าดชันี IOC ท่ีคาํนวณได ้มากกวา่ หรือ เท่ากบั 0.50 ซ่ึงการ
หาค่าดัชนีความสอดคลอ้งได้ค่าระหว่าง 0.98-1.00 แสดงว่าแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมี
ความเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกับจุดประสงค์หรือกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม
(มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2555:177)

6. ปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามคาํแนะนาํของอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญ
ดงัน้ี

6.1 จุดประสงคใ์นแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีมากเกินไป ผูวิ้จยัไดแ้กไ้ข
ปรับปรุง โดยนาํจุดประสงค์ท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนั คลา้ยคลึงกนั ไวด้ว้ยกนั ทาํให้จุดประสงคใ์น
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกระชบั และเขา้ใจง่ายข้ึน

6.2 เกณฑก์ารวดัและประเมนิผลในแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนควร
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ ผูว้ิจยัไดแ้กไ้ขปรับปรุง โดยปรับเปล่ียนเกณฑก์ารวดัและประเมินผลให้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นแต่ละแผน

 7. นําแผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไปทดลองใชก้ับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จาํนวน 30 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและนาํไปปรับปรุงก่อนนาํไปใชจ้ริงผลการนาํไป
ทดลองใช ้พบว่า ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียนได ้แต่ยงัมีส่วนท่ีต้องปรับปรุง
แกไ้ขคือ ในเร่ืองของเน้ือหาของกิจกรรมตอ้งกระชบัใหม้ากข้ึน การวดัและประเมินผลควรปรับ
ใหช้ดัเจนมากขึ้น

 8.  นาํแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ไปทดลอง
ใช้ กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) สาํนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 สปัดาห์ละ 1

ชัว่โมง จาํนวน 20 สัปดาห์ รวม 20 ชัว่โมง โดยสรุปขั้นตอน ดงัแผนภูมิท่ี 6
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แผนภูมิท่ี 6 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ แนวคิดของรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบบการสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบตัิ

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์จุดประสงค์ เน้ือหา เพ่ือนาํมาสร้างแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ขั้นตอนท่ี 4 สร้างแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

ขั้นตอนท่ี 5 นาํเสนอแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และ
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ จาํนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งทางภาษาและความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ขั้นตอนท่ี 6 ปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามคาํแนะนาํของอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญ

ขั้นตอนท่ี 7 นาํแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไปทดลองใชก้บันกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง

ขั้นตอนท่ี 8 นาํแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
ไปทดลองใช้ กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง)

ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง
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จากขั้นตอนท่ี 2 การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผูว้ิจยัไดส้รุปวิธีการดาํเนินการวิจยั
ดงัตารางท่ี 5 ดงัต่อไปน้ี
ตารางท่ี 5 สรุปวิธีการดาํเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล

1. เพื่อพฒันา
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลา
อาเซียน
สาํหรับ
นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา
(ฉบบัร่าง)

พฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน (ฉบบัร่าง)

ประกอบดว้ย
1. หลกัการ
2. เป้าหมาย
3. คุณสมบตัิของผูเ้รียน
4. แนวการจดักิจกรรม
5. รูปแบบ
การจดักิจกรรม
6. คาํอธิบายรายวิชา
7. จุดประสงค์
8. โครงสร้างการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
9. ส่ือ
10. การวดัและ
ประเมินผล
11. คาํช้ีแจง
12. แผนการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน
จาํนวน 8 แผน

- ผูว้จิยั
- ผูเ้ช่ียวชาญ
จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่
1. ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียน
2. ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒน าผู ้ เ รี ย นแบบ
สาธิตและเน้นท่ีการ
ปฏิบติั
3. ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเน้ือหา
4. ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นนาฏศิลป์
5. ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นวดั
และประเมนิผล

- แบบ
ประเมิน
กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน
ฉบบัร่าง
- กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน
ฉบบัร่าง

วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
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วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล

2. เพื่อประเมิน
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลา
อาเซียน
สาํหรับนกัเรียน
ชั้น
ประถมศึกษา
ฉบบัร่าง

- ตรวจสอบความ
เหมาะสมของ
องค์ประกอบ
ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
- ตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของ
องค์ประกอบของ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

- อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
- ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน
5 ทา่น
1. ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนแบบสาธิตและ
และเนน้ที่การปฏิบติั
3. ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเน้ือหา
4. ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
นาฏศิลป์
5. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดั
และประเมนิผล

แบบประเมิน
กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน
ฉบบัร่าง

วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

3.เพื่อปรับปรุง
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลา
อาเซียน
ฉบบัร่าง

ปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรม
การพฒันาผูเ้รียน
ท่ีพฒันาข้ึนตามขอ้มูล
การประเมิน
จากผูเ้ชี่ยวชาญก่อน
นาํมาทดลองใช้

ผูว้จิยั กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน
ฉบบัร่าง

วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

ตารางท่ี 5 สรุปวธีิการดาํเนินการวิจยัจากขั้นตอนท่ี 2 การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ต่อ)
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ขั้นตอนที่ 3  (R2 : Research): ทดลองใช้กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

วัตถุประสงค์
เพื่อทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน  สาํหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือพิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน
ดงักล่าว ซ่ึงในการทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน มีแบบแผนการวิจยัแบบ (One Group Pretest-

Posttest Design) คือ กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงั (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2555:143-144)

แบบแผนการวจิัย
ตารางท่ี 6 แบบแผนการวิจยั

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั
T1 X T2

T1 หมายถึง ทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนใช้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

X หมายถึง การทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

T2 หมายถึง ทดสอบผลการเรียนรู้หลงัใช้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วดัท่าช้าง) สาํนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ท่ีกาํลงัศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ซ่ึงไดจ้ากการเลือกแบบอาสาสมคัร (Volunteer Sampling) จาํนวน 30 คน เรียนในชุมนุมนาฏศิลป์
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วิธีการดําเนินการ
วิธีการดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูอ้าํนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าช้าง) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนท่ีพฒันาข้ึน

2. ทดลองใช้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผูว้ิจยัทดลองใชก้ับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี
4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 โดยดาํเนินกิจกรรมตามแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

3. ในการทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ืองสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา มีขั้นตอนดงัน้ี

3.1 ผูว้ิจัยในฐานะผูส้อนแนะนําวิธีการและขั้นตอนในการเสนอแผนการจัด
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือนาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี
4-6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง)

3.2  ก่อนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผูว้ิจยัทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหรือ
ก่อนการใช้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไป
ประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

3.3  ผูว้ิจัย ดําเนินการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยจัดกิจกรรมในห้องเรียน
ทั้งรายบุคคล และกระบวนการกลุ่ม ประกอบดว้ย การสนทนา การซกัถาม การศึกษาจากวีดีทัศน์
การให้นกัเรียนปฏิบติัตามในกิจกรรม การศึกษาจากเอกสาร หนงัสือ การใชส่ื้อและเทคโนโลยี
ต่างๆ เพ่ือกระตุน้ให้นกัเรียนอยากรู้อยากเห็น ฝึกให้นักเรียนคิดประเด็นคาํถาม ฝึกการสังเกต
รวบรวมข้อมูล และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากใบความรู้ หนังสือในห้องสมุด อินเตอร์เน็ต
แลว้นาํขอ้มูลและความรู้ท่ีไดรั้บมาร่วมกนัวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็น และสรุปเป็น
ความรู้ใหม่

3.4 ก่อนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบบสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบตัิ ผูว้ิจยัไดป้รับ
พ้ืนฐานสาํหรับในการปฏิบตัิให้กบัผูเ้รียน เพ่ือสร้างความเขา้ใจตรงกนั และเตรียมความพร้อมก่อน
การปฏิบตัิการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน โดยการกาํหนดท่าเบ้ืองตน้ของนาฏศิลป์ และกิจกรรม
เขา้จงัหวะ

3.5  ภาคปฏิบติั โดยการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในภาคสนาม แบบสาธิตและ
เน้นท่ีการปฏิบตัิความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ไดแ้ก่
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3.5.1 ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน
3.5.2 ขั้นศกึษา/วิเคราะห์
3.5.3 ขั้นปฏบิติั/ฝึกหัด/ทดลอง
3.5.4 ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้
3.5.5 ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นาํไปใช้

3.6 หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้กบันกัเรียนจบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแลว้
มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไป
ประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในขั้นต่อไป

เคร่ืองที่ใช้ในการวิจัย
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษา
2. แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีจดักิจกรรม โดยครูผูส้อน กิจกรรมชุมนุม

นาฏศิลป์
3. แบบทดสอบผลการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
จากขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชก้ิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา

อาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา สรุปวิธีการดาํเนินการวิจยั ดงัตารางท่ี 7
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ตารางท่ี 7 สรุปวิธีดาํเนินการวิจยั จากขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชก้ิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร เคร่ืองมอื การวเิคราะห์

1. เพ่ือทดลองใช้
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลา
อาเซียน

1.ทดสอบผล
การเรียนรู้
ก่อนจัดกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน
2.จดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนตาม
แผนการจดั
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนท่ีกาํหนด
ไว้
3.ทดสอบยอ่ย
ประจาํแผนการ
จดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน
4.ทดสอบผล
การเรียนรู้
หลงัการจดั
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน

-นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6

โรงเรียน
อนุบาลเดิมบาง
นางบวช
(วดัท่าชา้ง)

จาํนวน 30 คน

-แผนการ
จดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน
-เอกสารประกอบ
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน
-แบบทดสอบก่อน
เรียน
-แบบทดสอบหลงั
เรียน

- วิเคราะห์
เน้ือหา
(Content

Analysis)

- ร้อยละ (%)

- ค่าเฉลี่ย ( X )

- ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
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ขั้นตอนที่ 4 พฒันา (D2 : Development): ประเมินผลและปรับปรุงกจิกรรมพฒันาผู้เรียน

วัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อนาํผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขให้เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ฉบบัสมบูรณ์
กลุ่มตวัอย่าง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช
(วดัท่าชา้ง)

วิธีดําเนินการ
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ผูว้ิจยัดาํเนิน

การประเมินหลงัการใชก้ิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี
1.  ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรค์

นาฏยลีลาอาเซียน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนฉบบัเดียวกัน แลว้นําผลคะแนน
การทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ค่าเฉล่ีย (  ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และนาํคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและ
หลงัเรียน โดยพิจารณาค่าความแตกต่าง

2. ประเมินความสามารถในการปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน โดยใชแ้บบ
ประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

3. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยสอบถาม
เก่ียวกบัดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ด้านส่ือประกอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และดา้นประโยชน์ที่
ไดร้ับจากกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการทดลองใช้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์

นาฏลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบผลการเรียนรู้
2) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน และ3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีรายละเอียดดงัน้ี



125

1. แบบทดสอบผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบปรนัย จํานวน 20 ข้อ
ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ภาคทฤษฏี เก่ียวกับสาระการเรียนรู้ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี

 1.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบและหลกัเกณฑ์ให้คะแนนจากเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบทดสอบ การประเมินผลภาคปฏิบัติ และคู่มือวดัผล
และการประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง)

1.2 สร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค  ์และครอบคลุม
สาระการเรียนรู้ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สาํหรับแบบทดสอบท่ีจดัทาํคร้ังน้ีมี 1 ฉบบั ซ่ึงผูวิ้จยัสร้าง
ไว ้40 ขอ้ ใชจ้ริง 20 ขอ้ โดยสร้างขอ้สอบตามเน้ือหาวิชา เป็นขอ้สอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
(Multiple Choice) 4 ตวัเลือก ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีวิธีการตรวจใหค้ะแนน ตอบถูก
ได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 ดงัตารางท่ี 8

ตารางท่ี 8 วิเคราะห์จาํนวนขอ้สอบ
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1. นกัเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกบัขอ้มลู
ทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 2 - - - - - 2

2. นกัเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัขอ้มลูดา้น
นาฏศิลป์ และขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์สร้างสรรค์
ได้ 1 - 2 - - - 3

3. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบันาฏย
ศพัทเ์บ้ืองตน้ของนาฏศิลป์ไทย และการแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้ - 1 - - - - 1

4. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เก่ียวกบัการ
แสดงนาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ นาฏศิลป์
ประเทศลาว และนาฏศิลป์ประเทศกมัพูชาได้ 1 - - - - - 1
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จุดประสงค์
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5. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เก่ียวกบัการ
แสดงนาฏศิลป์ประเทศเวียดนามได้ - 1 - - - - 1

6. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เก่ียวกบัการ
แสดงนาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย และนาฏศิลป์
ประเทศสิงคโปร์ได้ - 1 - - - - 1

7. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เก่ียวกบัการ
แสดงนาฏศิลป์ประเทศบรูไน นาฏศิลป์
ประเทศอินโดนีเซีย และนาฏศิลป์ประเทศ
ฟิลิปปินส์ได้ 1 1 - - - - 2

8. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
นาฏศิลป์สร้างสรรคไ์ด้ - 5 1 - 1 - 7

9. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
นาฏศิลป์อาเซียนได้ - - - - 2 - 2

รวม 5 9 3 - 3 - 20

1.3 นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูความเหมะสม
ความถกูตอ้งตามเน้ือหา แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ

1. คาํถามของแบบทดสสอบเขา้ใจยาก
2. ตวัเลือกคาํตอบบางขอ้ไม่ชดัเจน
3. จดัลาํดบัของตวัเลือกคาํตอบจากนอ้ยไปมาก

1.4 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปให้ผู ้เ ช่ียวชาญ จ ํานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  หากค่า
IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 จึงถือว่าขอ้สอบนั้นใชไ้ด้ ซ่ึงการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งได้

ตารางท่ี 8 วิเคราะห์จาํนวนขอ้สอบ(ต่อ)
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ค่าระหว่าง 0.80 - 1.00 แสดงว่าแบบทดสอบมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง สาํหรับการนาํไปใช้
ทดลอง

1.5 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้ับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เพื่อหา
ความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก  (r)

1.6  นาํแบบทดสอบมาหาค่าระดบัความยากง่าย (Difficulty) ค่าความยากง่าย คือ
0.20 - 0.80 ถา้ค่าความยากง่าย <0.20 แสดงว่าขอ้สอบนั้นยากเกินไป และถา้ค่าความยากง่าย >0.80

แสดงว่าขอ้สอบนั้นง่ายเกินไป (มาเรียม นิลพนัธ์, 2555:186-187) โดยขอ้สอบท่ีไดมี้ค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.20 - 0.80

1.7 นาํแบบทดสอบมาหาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) การพิจารณาค่าอาํนาจ
จาํแนกควรจะมีค่าตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป แต่ข้อสอบท่ีดีค่าอาํนาจจาํแนกควรอยู่ระหว่าง 0.40-1.00

(มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2555:186-187) โดยขอ้สอบมีค่าอาํนาจจาํแนกท่ีไดร้ะหว่าง 0.21-0.65

1.8 นาํแบบทดสอบท่ีหาความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกแลว้มาหาค่าความเช่ือมัน่
(Reliability) ของข้อสอบทั้ งฉบับ  โดยนําผลการทดลองใช้มาหาค่ าความคงตัวภายใน
ของแบบทดสอบ (Inter Consistency) โดยใชสู้ตรของ Kuder–Richardson ( KR-20) (มาเรียม
นิลพนัธุ,์ 2555:90)

   1.9 นําแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้หลักสูตร
สัมประสิทธ์ิอลัฟา (Aipha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach) โดยใช้เกณฑ์ความ
เช่ือมัน่ตั้งแต่  0.80-1.00 ซ่ึงค่าเช่ือมัน่เท่ากบั 0.82 (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2555: 186-187) และสามารถ
นาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลเพ่ือการวิจยัไดด้ี

1.10 นําแบบทดสอบไปทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลอง
ใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) จาํนวน 30 คน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล

นาํคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ t-test แบบ Dependent เพื่อหาค่าความต่างก่อนและหลงัการใช้กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน
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2. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
ในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1การสร้างสรรค์

ท่ารํา ส่วนที่ 2 การสร้างสรรครู์ปแบบแถว และส่วนที่ 3 การสร้างสรรค์การแต่งกาย ผูว้ิจยัใชใ้ช้
เกณฑก์ารใหค้ะแนน แบบคุณภาพ (Rubric Score)  จาํแนกระดบัความสามารถออกเป็น  4  ระดบั
โดยแบบประเมินมีส่วนบนัทึกความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากผูป้ระเมิน โดยมีขั้นตอน
การสร้าง ดงัน้ี

2.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินจากเอกสาร ระเบียบการตรวจสอบการปฏิบติั
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมินความสามารถ
ในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

2.2 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวล เพ่ือกาํหนดโครงสร้างและขอบเขต
เน้ือหาของเคร่ืองมือ แลว้ดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือ มีประเด็นการประเมินการปฏิบตัิสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การสร้างสรรค์ท่ารํา ส่วนท่ี 2 การสร้างสรรค์
รูปแบบแถว และส่วนที่ 3 การสร้างสรรคก์ารแต่งกาย โดยกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนแบบ
Rubric จาํนวน 4 ระดบั โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงัตารางท่ี 9 เกณฑก์ารประเมินความสามารถ
ในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

ตารางท่ี 9 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1

การสร้างสรรค์ท่ารํา (70%)

ความแปลกใหม่ของ
กระบวนท่าทาง
(35%)

มีการประยกุต์
กระบวนท่าทางท่ี
แปลกใหม่ได้
เหมาะสม ไม่ซํ้ า
จากเดิมตลอดทั้ง
การแสดง
สร้างสรรคน์าฏย
ลีลาอาเซียน

มีการประยกุต์
กระบวนท่าทางท่ี
แปลกใหม่
เหมาะสม แต่ยงัมี
กระบวนท่าทางเดิม
อยู ่1 ส่วน 3 ของ
การแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

มีการประยกุต์
กระบวนท่าทางท่ี
แปลกใหม่
เหมาะสม แต่ยงัมี
กระบวนท่าทาง
เดิมอยู่ 2 ส่วน 3

ของการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

มกีระบวนท่าทาง
แบบเดิมอยู ่และ
ไม่แปลกใหม่
ตลอดทั้งการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
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รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ปรับปรุง
1

การเคล่ือนไหวของ
กระบวนท่าทางมี
ความสัมพนัธ์และ
สอดคล้องตามจังหวะ
และทํานองเพลง
(35%)

การเคล่ือนไหว
ของกระบวน
ทา่ทางมี
ความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งตาม
จงัหวะและทาํนอง
เพลง ตลอดทั้งการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การเคลื่อนไหวของ
กระบวนท่าทางไม่
มีความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งตาม
จงัหวะและทาํนอง
เพลง อยู ่1 ส่วน 3

ของการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การเคลื่อนไหว
ของกระบวน
ท่าทางไม่มี
ความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งตาม
จงัหวะและ
ทาํนองเพลง อยู ่2
ส่วน 3 ของการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การเคล่ือนไหว
ของกระบวน
ท่าทางไม่มี
ความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งตาม
จงัหวะและ
ทาํนองเพลง
ตลอดทั้งการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การสร้างสรรค์รูปแบบแถว (20%)

ความสมบูรณ์ของแถว
(10%)

ปฏิบติัการแปร
แถวสมบูรณ์ตลอด
ทั้งบทเพลง

ปฏิบตัิการแปรแถว
ไม่สมบูรณ์ 1 ส่วน
3 ของการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ปฏิบติัการแปร
แถวไม่สมบูรณ์ 2

ส่วน 3 ของการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ปฏิบติัการแปร
แถวไม่สมบูรณ์
ตลอดทั้งกสน
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ด้านความพร้อมและ
ความสวยงาม
(10%)

ทุกคนปฏิบตัิการ
แปรแถวไดพ้ร้อม
เพรียง สวยงาม
และสมบูรณ์ทุก
ขบวนแถวตลอด
ทั้งการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ทุกคนปฏิบตัิการ
แปรแถวไดพ้ร้อม
เพรียง สวยงาม และ
สมบูรณ์ 2 ส่วน 3

ของการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ทุกคนปฏิบตัิการ
แปรแถวไดพ้ร้อม
เพรียง สวยงาม
และสมบูรณ์ 1

ส่วน 3 ของการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ทุกคนปฏิบตัิการ
แปรแถวไม่พร้อม
เพรียง ไม่สวยงาม
และไม่สมบูรณ์
ทุกขบวนแถว
ตลอดทั้งการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ตารางท่ี 9 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน(ต่อ)
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วิธีการคิดคะแนนแต่ละรายการประเมิน (สํานักทดสอบทางการศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 144)

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ปรับปรุง
1

การสร้างสรรค์การแต่งกาย (10%)

สร้างสรรคเ์คร่ือง
แต่งกายแสดงถึง
เอกลกัษณ์ประจาํ
ชาติแต่ละประเทศ
อาเซียน มีความ
สวยงาม และไม่
เป็นอุปสรรคต่อผู ้
แสดงตลอดทั้ง
การแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

สร้างสรรคเ์คร่ือง
แต่งกายแสดงถึง
เอกลกัษณ์ประจาํ
ชาติแต่ละประเทศ
อาเซียน มีความ
สวยงาม และไมเ่ป็น
อุปสรรคต่อผูแ้สดง
ตลอดทั้งการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
บางส่วนไม่ชดัเจน

สร้างสรรคเ์คร่ือง
แต่งกายแสดงถึง
เอกลกัษณ์ประจาํ
ชาติแต่ละ
ประเทศอาเซียน
มคีวามสวยงาม
และไม่เป็น
อุปสรรคต่อผู ้
แสดงตลอดทั้ง
การแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
ส่วนใหญ่ไม่
ชดัเจน

สร้างสรรคเ์คร่ือง
แต่งกายในรูป
แบบเดิมไม่แปลก
ใหม่ ไม่แสดงถึง
เอกลกัษณ์ประจาํ
ชาติแต่ละประเทศ
อาเซียน และเป็น
อุปสรรคต่อผู ้
แสดงตลอดทั้ง
การแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ตารางท่ี 9 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน(ต่อ)

ร้อยละของรายการประเมิน =
คะแนนท่ีไดต้ามระดบัคุณภาพ × นํ้าหนกั

คะแนนเต็ม (4 คะแนน)

ตัวอย่าง ประเมินไดร้ะดบัคุณภาพ 3

คะแนนการเคล่ือนไหวของกระบวนท่าทาง =    (3) × 35

4

 =   26.25

สรุป คะแนนการเคลื่อนไหวของกระบวนท่าทางไดค้ะแนน 26.25

จากนั้น นาํมารวมกบัคะแนนในรายการประเมินดา้นอื่นๆ
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ค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปทาํการเปรียบเทียบกบัเกณฑเ์พ่ือใชใ้นการแปลความหมาย
รายขอ้ โดยใชก้ารแปลความหมาย ดงัตารางท่ี 10

ตารางท่ี 10 เกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพความสามารถการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ระดับคุณภาพ

80 -100 3.50 - 4.00 มีความสามารถในระดบัดีมาก
60 - 79 2.50 - 3.49 มีความสามารถในระดบัดี
50 - 59 1.50 - 2.49 มีความสามารถในระดบัพอใช้
นอ้ยกว่าร้อยละ    50 1.00 - 1.49 มีความสามารถในระดบัปรับปรุง

2.3 นาํแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
ท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้ง
เชิงเน้ือหา แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นการประเมิน ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ

1. รายการประเมินแต่ละดา้นมากเกินความจาํเป็น ปรับให้เหลือประเด็น
ท่ีสาํคญั

2. ระดบัคณุภาพควรระบุรายละเอียดใหช้ดัเจน
2.4 นาํแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนท่ี

ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
(Content Validity) แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Objective Congruence : IOC)

ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตอ้งมีค่า 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งไดค่้า
เท่ากบั 1.00 แสดงว่าแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียนมีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้ง

2.5  นาํแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนมา
ปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ เพ่ือความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือก่อนนาํไปใช ้โดย
ไดป้รับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี

1. ปรับรายการประเมินความสามมารถท่ีเป็นประเด็นสาํคญัในการปฏิบติั
2. ปรับรายละเอียดในระดบัคุณภาพแต่ละดา้นใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล นาํผลจากการประเมินมาวิเคราะห์โดยใชร้ะดบัความสามารถ เสนอค่า

เป็นร้อยละ และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)
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3. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ืองสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน เก่ียวกบัความคิดเห็นต่อดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ดา้นส่ือประกอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และดา้นประโยชน์ท่ีไดร้ับจากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีการ
ประเมินแบบมาตราส่วนประเมินค่า จาํแนกระดบัความคิดเห็นออกเป็น 3 ระดับโดยมีขั้นตอน
การสร้าง ดงัน้ี

3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน จาํนวน  3 ดา้น โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 3 ระดบั ดงัน้ี

คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นระดบัมาก
คะแนน 2 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นระดบัปานกลาง
คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นระดบันอ้ย

จากนั้นนาํค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปทาํการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์เพ่ือใชใ้นการแปล
ความหมายรายขอ้ โดยใชก้ารแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดงัน้ี

ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50-3.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย

ตอนท่ี 2 ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด
(Open Ended) โดยให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามหลงัส้ินสุดการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

3.3 นําเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เ พ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความถกูตอ้งเชิงเน้ือหา และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ

1. ขอ้คาํถามบางประเด็นไม่ชดัเจน
2. ขอ้คาํถามบางประเด็นท่ีไม่จาํเป็นควรตดัทิ้ง
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3.4 นาํเคร่ืองมือท่ีปรับปรุง แกไ้ขให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบโดยใชค่้า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงได้ค่า 1.00 แสดงว่ามีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง และนาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเพ่ือความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดป้รับปรุงแกไ้ข
ดงัน้ี

1. ปรับขอ้คาํถามให้ชดัเจนตรงประเดน็ในแต่ละดา้น
2. ปรับขอ้คาํถามโดยสร้างประเด็นที่สาํคญัให้สอดคลอ้งในแต่ละดา้น และตดัขอ้

คาํถามท่ีไม่จาํเป็นออก
3.5 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไปใชห้ลงั

การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลลีลาอาเซียน
การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์โดยใชร้ะดบัคะแนน เสนอค่าเป็นค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

และวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) จากนั้ นนําค่าเฉล่ียท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปทาํการ
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์เพ่ือใช้ในการแปลความหมายรายขอ้ จากขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและ
ปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผูวิ้จยัไดส้รุปวิธีการดาํเนินการวจิยัตารางท่ี 11 ดงัน้ี

ตารางท่ี 11 สรุปวิธีดาํเนินการวิจยั จากขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร เคร่ืองมอื วิเคราะห์ข้อมูล

1. เพื่อประเมินผล
การเรียนรู้เร่ือง
การปฏิบติั
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ทดสอบ
การเรียนรู้ก่อน
และหลงัการใช้
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี
4-6โรงเรียนอนุบาล
เดิมบางนางบวช
(วดัท่าชา้ง)

จาํนวน 30 คน

แบบทดสอบ
ผลการเรียนรู้
เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลา
อาเซียน

- ค่าเฉลี่ย ( X )

- ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

- คา่ความ
แตกต่างก่อนและ
หลงัการใช้
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
(t-test แบบ Dependent)
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วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร เคร่ืองมอื วิเคราะห์ข้อมูล

2. เพื่อประเมิน
ความสามารถ
ในการปฏิบติั
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ประเมิน
ความสามารถ
ในการปฏิบติั
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
หลงัการใช้
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน

นกัเรียนกลุ่มละ
10 คน 3 กลุ่ม
รวม 30 คน
ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6

แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการปฏิบติั
สร้างสรรค์
นาฏยลีลา
อาเซียน

- ค่าเฉลี่ย ( X )

- ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

- วิเคราะห์เน้ือหา
(Content Analysis)

3. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียน
ท่ีมีต่อกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

สอบถาม
ความคิดเห็น
หลงัการใช้
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี
4-6 โรงเรียน
อนุบาลเดิมบาง-

นางบวช(วดัท่าชา้ง)

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลา
อาเซียน

- ค่าเฉลี่ย ( X )

- ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

- วิเคราะห์เน้ือหา
(Content Analysis)

4. เพ่ือปรับปรุง
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน

นาํผลการประเมิน
ดา้นต่างๆ
มาปรับปรุงแกไ้ข

กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน

วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

ตารางท่ี 11 สรุปวิธีดาํเนินการวิจยั จากขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน (ต่อ)
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บทที่ 4
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล

การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ประกอบดว้ย ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษา
ขอ้มูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนท่ี 2 ผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 3 ผลการทดลอง
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และขั้นตอนท่ี 4 ผลการประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน
ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และความต้องการเกี่ยวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษา  มีรายละเอียดดังน้ี
1) ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ดา้นกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 2) ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  3) ผลการศึกษาความ
ตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เกี่ยวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน รูปแบบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และการวดัและประเมินผล และ 4) ผลการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และนาฏศิลป์

1. ผลการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 หลกัสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ด้านกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.1 การศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551

เป็นหลกัสูตรท่ีกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใน
มาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551: คาํนาํ) โดยยึดหลกัว่านักเรียนมีความสาํคญัท่ีสุด เช่ือว่าทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และมีจุดเนน้ท่ีสาํคญัในการพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี
มีปัญญา  มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  (หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551:1) ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดน้าํองค์ความรู้ ทักษะจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบัติกิจกรรมพฒันาตนเอง เพ่ือเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย และมีจิตสาํนึกสาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีปัญญาในการใชท้ักษะชีวิต การคิด
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การส่ือสาร การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี และเป็นคนมีความสุข ในการดําเนินชีวิต
อย่างพอเพียง โดยอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

1.2 การศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช
(วดัท่าช้าง) ด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพพฒันาอย่าง
รอบดา้น เพ่ือความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างใหเ้ป็น
ผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพ่ือสงัคม
สามารถจดัการตนเองได ้และอยู่ร่วมกนักับผูอ่ื้นอย่างมีความสุข เป็นการจดักิจกรรมท่ีจดัตาม
ความสนใจของผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
และทาํงานร่วมกบัผูอื้น่ไดต้ามวิถีประชาธิปไตย ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํและกาํหนดเน้ือหาสาระ
ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชุมนุมนาฏศิลป์ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เดิมบางนางบวช(วดัท่าช้าง) โดยยึดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551

เป็นตวักาํหนดกรอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 40 ชัว่โมง ต่อปีการศึกษา (โรงเรียนอนุบาล
เดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) (2553: 92)

1.3 การศึกษาแนวการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
และจากเอกสารเก่ียวกบัโครงการกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรม
ท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีได้
จดัให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเขา้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมเป็น
การส่งเสริมวิชาการต่างๆ ช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัตนเอง คน้พบความสามารถ ความถนัดของตนเอง
เพ่ือการพฒันาให้เต็มศกัยภาพ เห็นคุณค่าในการประกอบสัมมาชีพ ให้เป็นผูมี้ระเบียบวินยั ศีลธรรม
จริยธรรม รู้จกับทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การบาํเพ็ญประโยชน์ใหชุ้มชน สังคม  ประเทศชาติ
และดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข รู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ จากความจาํเป็นและความสาํคญั
ของการจดัการเรียนรู้เกี่ยวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน รวมถึงในปี 2558 มีการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
อยา่งเตม็รูปแบบ ผูว้ิจยัจึงไดด้าํเนินการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา-

อาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
2. ผลการศึกษาความคดิเห็นเกีย่วกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าช้าง )

จาํนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน1 คน หวัหน้าฝ่ายวิชาการ จาํนวน 1 คน
และครูนาฏศิลป์ จาํนวน 3 คน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูจาก 1) สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป
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2) ความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
3) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม มีรายละเอียดดงัน้ี

การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน ดงัตารางท่ี 12

ตารางท่ี 12 แสดงจาํนวนและร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูร่้วมสนทนากลุ่ม
เกี่ยวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

สถานภาพและข้อมลูทั่วไป จํานวน ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
หญิง

3

3

50.00

50.00

2. อายุ
    20-30 ปี
    30-40 ปี
    40-50 ปี
    51 ปีข้ึนไป

1

3

1

1

16.67

50.00

16.67

16.67

2. ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

3

3

50.00

50.00

4. สถานภาพ
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ
ครูผูส้อนนาฏศิลป์

1

1

1

3

16.67

16.67

16.67

50.00

5. ความรู้เกีย่วกบันาฏศิลป์ไทย
มี
ไม่มี

6

-

100.00

6. ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์กบัอาเซียน
มี
ไม่มี

2

4

33.33

66.67
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จากตารางท่ี 12 พบว่า ผูร่้วมสนทนากลุ่มใหค้วามคิดเห็นเกี่ยวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนเป็นเพศหญิง จาํนวน 3 คน และเพศชาย จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  มีอายรุะหว่าง
30-40 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดบัการศึกษาผูร่้วมสนทนากลุ่ม คือ ระดบัปริญญาตรี
จาํนวน 3 คน และระดบัปริญญาโท จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 สถานภาพผูร่้วมสนทนา
กลุ่ม ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน หวัหน้าฝ่าย
วิชาการ 1 คน และครูผูส้อนนาฏศิลป์ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ความรู้เก่ียวกบันาฏศิลป์
ไทย คิดเป็นร้อยละ 100.00 และความรู้เก่ียวกบันาฏศิลป์กบัอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 33.33

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความจาํเป็น และความสาํคญัของการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศกึษา
หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อนนาฏศิลป์ มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นและความสําคัญของการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน พบว่า ทุกคนมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ควร
ให้สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน เพราะจะทาํให้นกัเรียน
เข้าใจ ถึงศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย
1) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 2) ประเทศกมัพูชา 3) ประเทศอินโดนีเซีย 4) ประเทศลาว 5) ประเทศ
มาเลเซีย 6) ประเทศเมียนมาร์ 7) ประเทศฟิลิปปินส์ 8) ประเทศสิงคโปร์ 9) ประเทศไทย และ
10) ประเทศเวียดนาม ทั้งน้ี ประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 การจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนจึงมีความสาํคญัท่ีจะทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นศิลปวฒันธรรมซ่ึงกนัและ
กนั เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจทางดา้นนาฏศิลป์ท่ีต่างกนัอยา่งหลากหลาย และสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้น
เราจึงมีความจาํเป็นท่ีควรจะทาํหรือจดักิจกรรมนั้นๆ เพ่ือเป็นการนาํไปใชแ้สวงหาความรู้ดา้นต่างๆ
มุ่งเน้นการเติมเต็มทางดา้นทกัษะเก่ียวกบัการปฏบิติันาฏศิลป์ เพิ่มประสบการณ์ของผูเ้รียนใหก้วา้ง
ข้ึน ดงัคาํกล่าวของผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึง กล่าวว่า

"...เน่ืองจากในปี 2558 ประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จึงมีความจาํเป็นท่ี
จะจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน เพ่ือเตรียมความพร้อมใหก้บัผูเ้รียน
และเสริมสร้างทกัษะการปฏิบติัดา้นนาฏศิลป์"

"...เน่ืองจากผูเ้รียนให้ความสนใจชุมนุมนาฏศิลป์เป็นจํานวนมาก จึงควรจัด
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมในประเทศอาเซียน ด้านนาฏศิลป์ ให้ผูเ้รียนได้
แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ" และ

"...เป็นการดีหากโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) จะมีกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนท่ีส่งเสริมให้กบันกัเรียนไดศึ้กษาเก่ียวกบันาฏศิลป์อาเซียนไดเ้รียนรู้วฒันธรรมท่ีหลากหลาย"
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบว่า ผูร่้วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่ตอ้งการใหน้กัเรียนมี
ความรู้เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียน ข้อมูลทั่วไปด้านนาฏศิลป์ และดา้น
นาฏศิลป์สร้างสรรค  ์และทกัษะทางด้านนาฏศิลป์อาเซียนหรือศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ประจาํชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ดงัคาํกล่าวของผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึง กล่าวว่า

"...ควรสอดแทรกความรู้เกี่ยวกบัอาเซียน ไดแ้ก่ ภาษา อาหาร คาํทักทาย อาชีพ
การแต่งกาย ธงประจาํชาติ หรืออะไรท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นๆ"

"...ควรเสริมความรู้เก่ียวกับนาฏศิลป์ ได้แก่ การแสดงในแต่ละภาคของไทย
ประเภทของการแสดง การละเล่นพื้นเมือง โดยเสริมความรู้ในด้านนาฏศิลป์เฉพาะท่ีสาํคัญๆ
กระชบั และชดัเจน"

"...ดา้นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ควรสอดแทรกเน้ือหาเกี่ยวกบัการสร้างสรรค์ท่ารํา
รูปแบบแถว เคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดง และใหผู้เ้ รียนไดฝึ้กปฏิบติัทกัษะทางดา้น
นาฏศิลป์อาเซียนอยา่งสร้างสรรค์"

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน เ ร่ือง
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้
พบว่า ผูร่้วมสนทนากลุ่มทุกคนพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการใหก้ารสนบัสนุน และการมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในครั้ งน้ี เช่น ดา้นงบประมานในการจดักิจกรรม ดา้นอาคาร
สถานท่ี ส่ืออุปกรณ์ ตลอดจนส่ิงอาํนวยสะดวกอ่ืนๆ อย่างเต็มท่ี เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้มากท่ีสุดดงัคาํกล่าวของผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึง กล่าวว่า

"...ดา้นงบประมานในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะส่งเสริมอยา่งเต็มท่ี เพราะ
ทางโรงเรียนตอ้งการให้เป็นศนูยอ์าเซียนศึกษา อย่างครบวงจร"

"...ทางโรงเรียนจะอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนทั้ง ส่ือ อุปกรณ์ และส่งเสริมดา้น
งบประมาณในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอย่างเต็มท่ี "
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี

1. ความคดิเห็นเกีย่วกับความต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้และทําอะไรได้บ้าง ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบว่า ผูร่้วม
สนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่าควรกาํหนดให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้รอบดา้น
ทัว่ไปทั้งดา้นอาเซียน ดา้นนาฏศิลป์ และดา้นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ สามารถแสดงออกมาในดา้น
การปฏิบัติท่าทางด้านนาฏศิลป์ในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
ดงัคาํกล่าวของผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึง กล่าวว่า

"...กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ท่ีจดันั้นควรเพ่ิมเติม
ดา้นความรู้เกี่ยวกบัอาเซียน เช่น ภาษา วฒันธรรม ความเป็นอยู่ การแต่งกาย อาหาร เป็นตน้ และ
ความรู้เก่ียวกบันาฏศิลป์ ในดา้นรูปแบบการแสดง และการสร้างสรรคค์วบคู่กนัไป"

"...ผูเ้รียนจะปฏิบติัหรือแสดงออกทางดา้นการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียนไดน้ั้น
ตอ้งเสริมความรู้ให้ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น"

2. ความคดิเห็นเกี่ยวกบัเนือ้หาสาระและโครงสร้าง/เวลา ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่
ควรจะเรียนรู้เกีย่วกบักจิกรรมพฒันาผู้เรียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา พบว่า ผูร่้วมสนทนามีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันว่าควรจัดให้มีเนื้อหาสาระของ
กิจกรรม ดงัน้ี 1) ขอ้มลูทัว่ไปของประเทศสามชิกอาเซียน ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์อาเซียน ภาษา การแต่ง
กายประจาํชาติ ดอกไมป้ระจาํชาติ และอาหารของแต่ละประเทศอาเซียน เป็นตน้ 2) ขอ้มูลดา้น
นาฏศิลป์ ไดแ้ก่ ความหมาย ประวติัท่ีมา ประเภท ดนตรี และนาฏยศพัท์และภาษาทท่าเบ้ืองตน้ เป็น
ตน้ และ 3) ขอ้มลูดา้นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ไดแ้ก่ ความหมาย ลกัษณะท่ารํา การแต่งกาย รูปแบบ
การแปรแถว และอุปกรณ์ที่ใชใ้นการแสดง เป็นตน้ โดยในการจดัเน้ือหาตอ้งคาํนึงถึงผูเ้รียนเป็น
สาํคญั จึงควรปรับเน้ือหาให้สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงง่ายต่อการเรียนรู้ ทั้งน้ี ตอ้งมีทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบติั ทกัษะในการฝึกปฏิบติัควรจดัเรียงหมวดหมู่ศิลปวฒันธรรมทางด้านนาฏศิลป์ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีใกลเ้คียงกนัหรือคลา้ยคลึงกนั เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบติั
ผูเ้รียนจะไดเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน ดงัคาํกล่าวของผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึง กล่าวว่า
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"...กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในดา้นเน้ือหา ควรจดัเรียงเน้ือหาเน้นความสาํคญัทั้งเร่ือง
ของอาเซียน นาฏศิลป์ และนาฏศิลป์ส้รางสรรค์ โดยยกประเด็นท่ีผูเ้รียนนาํไปใชไ้ดจ้ริง"

"...ในกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนต้องจัดให้มีทั้ งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ควบคู่
กนัไป"

"...ภาคปฏิบตัิท่ีจดัให้แก่ผูเ้รียน ควรจดัเรียงหมวดหมู่ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ท่ีมีว ัฒนธรรมใกล้เคียงกันให้อยู่ในเร่ืองเดียวกัน และเรียงลาํดับกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจากเร่ือง
ท่ีใกลต้วัของผูเ้รียนนาํมาจดักิจกรรมเป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ี เพราะผูเ้รียนจะเกิดเรียนรู้ไดง่้ายจากเร่ือง
ใกลต้วัเป็นส่วนใหญ่"

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบว่า ผูร่้วมสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า
วธีิการท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดน้ั้น ตอ้งมีครูเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล อาํนวยความ
สะดวกทุกดา้นเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ จดัหาส่ือ ใบความรู้ ใบงาน อุปกรณ์ วีดิทศัน์ และซีดี
เพลง ในการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้แก่ผูเ้รียน เน้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทางดา้น
นาฏศิลป์ในรูปแบบสาธิตและการฝึกปฏิบติัเป็นสําคญั เพื่อให้นักเรียนไดฝึ้กซ้อมจนเกิดความ
ชาํนาญ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

"...การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ผูส้อนตอ้ง
อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ "

"...เน่ืองจากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ดงันั้น
การสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบติัเหมาะสมท่ีสุด สาํหรับการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะทาํให้ผูเ้รียน
นาํไปฝึกปฎิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี จนเกิดความชาํนาญในการปฏิบติั"

4. ความคิดเห็นเกีย่วกับการวดัและประเมินผลของการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เร่ือง
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบวา่ ผูร่้วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่
ตอ้งการใหมี้การวดัผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน เกี่ยวกบัการสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน มีการประเมินการแสดงผลงานการปฏิบติัทางดา้นนาฏศิลป์ โดยการประเมินตามสภาพ
จริง สังเกตการปฏิบติัระหว่างเรียน และจดัให้มีการแสดงเพ่ือเป็นการประเมินผล
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5.   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลลีาอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบว่า ผูร่้วมสนทนากลุ่มทุกคนเห็นสมควร
เป็นอย่างยิ่งท่ีจะจัดพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน เร่ือง นาฏยลีลาอาเซียน เพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออกอยา่งสร้างสรรค์ และผูเ้รียนควรมี
พ้ืนฐานทางดา้นนาฏศิลป์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีกาํหนด
เม่ือพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสมบูรณ์แลว้ควรโดยจดัตั้ งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียนศึกษา
ดงัคาํกล่าวของผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึง กล่าวว่า

"...ผูเ้รียนควรมีคุณสมบติัพ้ืนฐานทางด้านนาฏศิลป์ หรือทกัษะทางดา้นนาฏศิลป์
เพ่ือการปฏิบติัในการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน"

"...หากกิจพฒันาผูเ้รียนเสร็จสมบูรณ์แลว้ ควรมีการเผยแพร่ให้กบัโรงเรียนอ่ืน
ในสังกดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อเป็นการขยายผลต่อไป
หรือบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ อ่ืน และจัดตั้ งเป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาตาม
เป้าประสงคข์องสถานศึกษา"

2. ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6

ไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสอบถามกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียน
อนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) จาํนวน 30 คน โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจาก 1) สถานภาพและขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ความต้องการเกี่ยวกับการพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน 3) ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี
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ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจาํแนกเพศวิเคราะห์
โดยใชค่้าสถิติค่าร้อยละ ดงัตารางท่ี 13

ตารางท่ี 13 แสดงจาํนวนและร้อยละเกี่ยวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
สถานภาพและข้อมลูทั่วไป จํานวน ร้อยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง

-

30

-

100.00

รวม 30 100.00

2. กาํลงัศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4

ประถมศึกษาปีท่ี 5

ประถมศึกษาปีท่ี 6

10

15

5

33.33

50.00

16.67

รวม 30 100.00

3. นักเรียนรู้จักนาฏศิลป์ประเทศไหนบ้าง(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

นาฏศิลป์บรูไน
นาฏศิลป์กมัพูชา
นาฏศิลป์อินโดนีเซีย
นาฏศิลป์ลาว
นาฏศิลป์มาเลเซีย
นาฏศิลป์เมียนมาร์
นาฏศิลป์ฟิลิปปินส์
นาฏศิลป์สิงคโปร์
นาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์เวียดนาม

-

5

-

3

-

3

-

-

30

3

-

16.67

-

10.00

-

10.00

-

-

100.00

10.00

4.นักเรียนเคยแสดงนาฏศิลป์ประเทศอืน่หรือไม่
เคย
ไม่เคย

-

30

-

100.00
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จากตารางที่ 13 พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่เพศหญิง จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ประถมศึกษาปีท่ี 4

จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 นกัเรียน
ส่วนใหญ่รู้จกันาฏศิลป์ประเทศไทย จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และนักเรียนไม่เคยแสดง
นาฏศิลป์ประเทศอ่ืน จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตอนที่ 2 ความตอ้งการเก่ียวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง  สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ดงัตารางท่ี 14

ตารางท่ี 14 แสดงจาํนวนร้อยละของความตอ้งการเกี่ยวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ืองสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
ความต้องการเกีย่วกบักจิกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน ร้อยละ

ด้านเนื้อหากิจกรรม (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

     - ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบันาฏศิลป์ 10 ประเทศ
     - ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบันาฏศิลป์สร้างสรรค์
     - ขอ้มลูพ้ืนฐานเก่ียวกบัการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
     - ดนตรีและเพลงประกอบการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
     - การแต่งกายเก่ียวกบัการสร้างสรรค์นษฏศลีลาอาเซียน

30

30

30

26

22

100.00

100.00

100.00

86.67

73.33

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้(ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

    - การศกึษานอกสถานท่ี
    - การสมัภาษณ์ผูรู้้เก่ียวกบัการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
    - การศึกษาจากใบความรู้ท่ีครูเตรียมให้
    - การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือน
    - การรายงานเก่ียวกบัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
    - การจดักิจกรรมกลุม่
    - การจดัการเรียนรู้โดยครูผูส้อน
    - การถ่ายทอดความรู้จากส่ือมีเดีย เก่ียวกบัสร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน
    - การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูร่วมกบัผูรู้้ทอ้งถิ่น

4

3

27

12

22

27

30

28

1

20.00

10.00

90.00

40.00

73.33

90.00

100.00

93.33

3.33



145

ความต้องการเกีย่วกบักจิกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน ร้อยละ
ด้านเอกสารและใบงาน(ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

    - มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย
    - มีแบบประเมินการพฒันาหลงัเรียน
    - มีรูปภาพประกอบและมีสีสันสวยงาม
    - มีเน้ือหาสาระมาก
    - มีการอธิบายขั้นตอนอยา่งละเอียดทุกขั้น
    - นาํเสนอเน้ือหาพอเขา้ใจ ตวัหนงัสืออ่านง่าย

27

25

30

22

28

30

90.00

83.33

100.00

73.33

93.33

100.00

ด้านวธิกีารวดัและประเมนิผล(ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

    - การตรวจช้ินงาน (ช้ินงานการปฏิบติังานของนกัเรียน)

    - การสงัเกตพฤติกรรมการฝึกการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ
    - การทดสอบ
    - การสัมภาษณ์
    - การสอบถาม
    - การใชแ้ฟ้มงาน

30

30

25

14

10

23

100.00

100.00

83.33

46.67

33.33

76.67

ด้านผู้ประเมนิผล(ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

    - ครูผูส้อน
    - เพ่ือนประเมินเพ่ือน
    - ประเมินตนเอง
    - ผูป้กครอง

30

27

25

5

100.00

90.00

83.33

16.67

จากตารางที่ 14 พบว่า ความตอ้งการเกี่ยวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นเน้ือหากิจกรรม
ส่วนใหญ่ตอ้งการเรียนรู้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับนาฏศิลป์ 10 ประเทศ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ และขอ้มูลพื้นฐานเกี่ยวกบัการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน จาํนวน 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดนตรีและเพลงประกอบการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน จาํนวน 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 86.67 และการแต่งกายเกี่ยวกบัการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน จาํนวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.33

ตารางท่ี 14 แสดงจาํนวนร้อยละของความตอ้งการเกี่ยวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน(ต่อ)
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ความต้องการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่ต้องการการจัดการเรียนรู้
โดยครูผูส้อนจาํนวน  30 คน คิดเป็นร้อยละ100.00 การถ่ายทอดความรู้จาก ส่ือมีเดีย เกี่ยวกับ
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 การศึกษาจากใบความรู้ท่ีครู
เตรียมให้ และการจัดกิจกรรมกลุ่ม จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 การรายงานเก่ียวกับ
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างเพ่ือน จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 การศึกษานอกสถานท่ี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.00 การสัมภาษณ์ผูรู้้เกี่ยวกบัการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
10.00 และการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูร่วมกบัผูรู้้ทอ้งถิ่น จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33

ความตอ้งการด้านเอกสารและใบงานส่วนใหญ่ต้องการมีรูปภาพประกอบและมีสีสัน
สวยงาม และนาํเสนอเน้ือหาพอเข้าใจ ตวัหนังสืออ่านง่าย จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

มีการอธิบายขั้นตอนอยา่งละเอียดทุกขั้น จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 มีกิจกรรมท่ีหลาก
หลาย จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 มีแบบประเมินการพฒันาหลงัเรียน จาํนวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมีเน้ือหาสาระมาก จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33

ความตอ้งการดา้นวิธีการวดัและประเมินผลส่วนใหญ่ตอ้งการการตรวจช้ินงาน (ช้ินงาน
การปฏิบติังานของนักเรียน) และการสังเกตพฤติกรรมการฝึกการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ จาํนวน  30

คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การทดสอบ จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 การใชแ้ฟ้มงาน จาํนวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 การสัมภาษณ์ จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 และการสอบถาม
จาํนวน 10 คิดเป็นร้อยละ 33.33

ความตอ้งการดา้นผูป้ระเมินผลส่วนใหญ่ตอ้งการครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมินจาํนวน  30 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตอ้งการให้เพื่อนประเมินเพื่อนจาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และ
ตอ้งการประเมินตนเองจาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6

จากการศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียน พบว่า นักเรียนตอ้งการเรียนและสนใจ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรค์นาฏยลีลาอเซียน และต้องการให้มีการจดัการแสดงจริง
หลงัจากท่ีเรียนจบแลว้ ในวนัสาํคญัและโอกาสต่างๆ ดงัคาํกล่าวของนกัเรียนคนหน่ึง กล่าวว่า

"...หนูดีใจและอยากเรียนนาฏศิลป์ และดีใจท่ีจะไดเ้รียนนาฏศิลป์อาเซียนดว้ย"

"...หนูอยากแสดงบนเวทีงานโรงเรียน"

"...หนูอยากให้ครูจดัให้มีการแสดงนาฏศิลป์อาเซียนของแต่ละกลุ่ม"

สรุป
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน

โดยการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2551 และหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) เกี่ยวกับพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน พบว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
ชุมนุมนาฏศิลป์ เนน้ให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน โดยเนื้อหาท่ีจดัเป็นความรู้
เกี่ยวกบันาฏศลิป์อาเซียน นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สร้างสรรค์อย่างรอบดา้น ท่ีสาํคญัควรให้
ผูเ้รียนสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง ตามขั้นตอนวิธีการแบบสาธิตและเนน้ท่ีการปฏิบัติ 5 ขั้น โดย
ครูผูส้อนเป็นผูแ้นะนาํและให้คาํปรึกษาในการสาธิตและปฏิบติั ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อให้ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนต้องจัดการนําเสนอผลงานการแสดง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียนท่ีผูเ้รียนเจาะจง และให้ความสนใจเป็นส่วนมาก ในระหวา่งจดักิจกรม
พฒันาผูเ้รียนครูควรให้กาํลงัใจ และกระตุ้นผูเ้รียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยความสนุกสนาน
ในดา้นการวดัและประเมินผลสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ควรวดัและประเมินทั้งความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาซียน และการนาํเสนอผลงานในการปฏิบติัสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ผลการศกึษาขอ้มูลพ้ืนฐาน โดยวิเคราะห์จากการสนทนากลุ่มกบัผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผูส้อนนาฏศิลป์ และการสอบถามความตอ้งการ
ของนกัเรียน โดยศึกษาขอ้มูลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สรุปไดว่้า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมพมันาผูเ้รียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6โดยมีเวลาเรียน 20 ชัว่โมงต่อ 1 ภาคเรียน 40 ชัว่โมงต่อปีการศึกษาดงันั้นหลกัสูตรสถาน
ศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) จึงไดจ้ดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ใหส้อดคลอ้ง
กบัจุดเนน้ของโรงเรียนและความตอ้งการของผูเ้รียน เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความรู้และสามารถปฏิบติัการ
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ขั้นตอนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบบสาธิตและเน้นที่การปฏิบัติ
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5 ขั้น ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มลูจากทุกขั้นตอนท่ีกล่าวมา และกาํหนดเป็นกรอบแนวทางในการพฒันา
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฉบบัร่างต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ผลการพฒันากจิกรรมพฒันาผู้เรียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขอ้มูลขั้นที่ 1 ไดแ้ก่ 1) วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช
(วดัท่าชา้ง) ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 2) สนทนากลุ่มกบัผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบาง-

นางบวช (วดัท่าชา้ง) คณะกรรมการสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูนาฏศิลป์ 3) สอบถามความ
ตอ้งการของนักเรียน 4) ศึกษาขอ้มูลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอนนาฏศิลป์
ไทย นาฏศิลป์อาเซียน นาฏศิลป์สร้างสรรค์ และการจดัการเรียนรู้แบบสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบัติ
โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ฉบบัร่าง) 2) ผลการประเมิน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ฉบบัร่าง) 3) การปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี
1. ผลการพฒันากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฉบับร่าง)

ผูว้ิจ ัยได้นําผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับ
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษา และไดป้รึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดา้นการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบติั ดา้นเน้ือหา ด้าน
นาฏศิลป์ และดา้นการวดัและประเมินผล เพ่ือขอคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะในการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบดว้ย
1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) คุณสมบติัของผูเ้รียน 4) แนวการจดักิจกรรม 5) รูปแบบการจดักิจกรรม
6) คาํอธิบายรายวิชา 7) จดุประสงค์ 8) โครงสร้างการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 9) ส่ือ  10) การวดั
และประเมินผล  11) คาํช้ีแจง และ 12) แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน  8 แผน มีองคป์ระกอบดงัน้ี
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1. หลกัการ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีหลกัการสาํคญั ดงัน้ี
    1.1 มีเป้าหมายของการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน
    1.2 เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอย่างรอบดา้นเต็มตามศกัยภาพตามความสนใจ

ความถนัด ความตอ้งการ เหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะ
    1.3 เป็นกิจกรรมท่ีปลกูฝังและส่งเสริมจิตสาํนึกในการบาํเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

ต่อสังคมในลกัษณะต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ืองและ
สมํา่เสมอ

    1.4 เป็นกิจกรรมที่ยดึหลกัการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผูป้กครอง ผูน้าํ
ชุมชน ปราชญช์าวบา้น องคก์ร และหน่วยงานอ่ืน มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

2. เป้าหมาย
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผูเ้รียนใช้ความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพฒันาตนเองให้เกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการไดแ้ก่ ความสามารถ
ในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี อนัจะนาํไปสู่คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  8
ประการ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้แก่ รักชาติ ศาสน์
กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย และมี
จิตสาธารณะ

3. คุณสมบัตขิองผู้เรียน
เพ่ือเป็นความสอดคลอ้งตามแนวทางของแนวคิดหลกัการและจุดมุ่งหมายของกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคนาฏยลีลาอาเซียน จึงกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้รียน ไวด้งัน้ี
 3.1 เนน้นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6

 3.2  มีความรู้ความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์
 3.3 มีความรู้พ้ืนฐานดา้นนาฏยศพัท์และภาษท่า
 3.4 มีความพร้อมและความสนใจท่ีจะเรียนรู้สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
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4. แนวการจัดกจิกรรม
สถานศึกษาจดัให้ผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เข ้าร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจัด

กิจกรรม ดงัน้ี
    4.1 ให้ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจ
    4.2 ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมผา่นประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ฝึกการทาํงานท่ี

สอดคลอ้งกบัชีวิตจริง ตลอดจนสะทอ้นความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของผูเ้รียน
    4.3 จดักิจกรรมแบบรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม โดยให้ผูเ้รียนเป็นผูด้าํเนินการ โดย

การศึกษาและใชข้อ้มูลประกอบการวางแผนอยา่งเป็นระบบ เน้นการปฏิบติัและใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการดาํเนินกิจกรรม

    4.4 ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขนับน
พ้ืนฐานการปฏิบติัตามวิถีประชาธิปไตย

    4.5 ใชว้ิธีการสอนแบบสาธิต และเน้นท่ีการปฏิบตัิ
5. รูปแบบการจดักจิกรรม
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียนใชรู้ปแบบการจดักิจกรรม

แบบสาธิตและเนน้ท่ีการปฏิบติั ซ่ึงมีองค์ประกอบการสอน 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี
1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน ครูกระตุน้ให้นักเรียนไดท้บทวนประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน

โดยการใชค้าํถาม นอกจากน้ี ครูผูส้อนแจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้และร่วมกนักาํหนดขอบข่ายหรือ
ประเด็นความรู้ใหม่

2. ขั้นศกึษา/วิเคราะห์ เป็นขั้นตอนการแบ่งกลุ่มนกัเรียน เพื่อทาํกิจกรรมกลุ่มร่วมกนั
เพ่ือแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็นร่วมกนัวิเคราะห์และหาขอ้สรุปในประเด็นท่ีตั้งไว ้ผูส้อน
ออกแบบกลุ่มให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ผูส้อนใหป้ระสบการณ์ใหม่แก่ผูเ้รียนโดยใชส่ื้อการสอนและแหล่งเรียนรู้ เช่น แผนภูมิ ใบความรู้
รูปภาพ วีดิทศัน์ ฯลฯ

3. ขั้นปฏิบัต/ิฝึกหัด/ทดลอง เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบตัิตามขั้นตอน โดยครูผูส้อนดูแลให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการปฏิบติังานตามขั้นตอน

4. ขั้ นสรุป / เสนอผลการเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีผูเ้ รียนแต่ละกลุ่มได้ประมวลข้อมูลจาก
ประสบการณ์ทั้ งหมดมาวิ เคราะห์  แสดงความคิด เ ห็น  สะท้อนการเ รียน รู้ ( reflection)

ต่อประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บ
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5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้ เป็นขั้นที่ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงผลงานของตนเอง
โดยใชแ้นวคิดจากขอ้มูลท่ีแต่ละกลุ่มนําเสนอ อาจนําความรู้ท่ีได้รับจากกลุ่มอ่ืนมาพฒันาให้ดีขึ ้น
หรือเกิดความคิดใหม่ สร้างสรรค์งานท่ีต่างจากเดิม หรืออาจได้รับแนวคิดจากข้อเสนอแนะ
ของผูส้อนมาประยุกตส์ร้างผลงานใหม่ๆ ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นสภาพการณ์จริงได้

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ภาคทฤษฏี ครูผูส้อนจะทาํหนา้ท่ีบรรยายเน้ือหาประกอบ
ส่ือการสอนร่วมกบัการทาํกิจกรรมการซกัถาม สนทนาโตต้อบกนัระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน เพ่ือให้
เกิดการอภิปรายขยายความเขา้ใจ

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ครูผูส้อนจะทาํหน้าท่ีเป็นผูแ้นะนําสาธิตการ
ปฏิบติั ในแต่ละขั้นตอนให้ผูเ้รียนเขา้ใจ พร้อมทั้งแนะนําดูแลให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามการสาธิตจน
ผูเ้รียนเกิดแนวทางปฏิบติั และมีการปรับปรุงพฒันาผลการปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพและความ
ถูกต้องตามขั้ นตอนสุดท้ายผู ้เรียนจะปฏิบัติการแสดงผลงานการปฏิบัติ เ พ่ือการประเมิน
ความสามารถภาคปฏิบติัต่อไป

6. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สืบคน้ เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ อธิบาย ความเป็นมาเก่ียวกบัการสร้างสรรค์

นาฏยลีลาอาเซียน ขั้นตอนของการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน รูปแบบการสร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน โดยใชท้กัษะการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบบสาธิตและท่ีเน้นการปฏิบัติ นําเสนอ
การถ่ายทอดผลงานใหผู้อื้น่และชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบติัการสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน ปลูกจิตสาํนึกในความเป็นไทย สานสัมพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน มีเจตคติ
ท่ีดี เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น สามารถนาํความรู้ไปประยกุต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั
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7. จุดประสงค์
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ประกอบไปดว้ย 3 ดา้น

ดงัตารางท่ี 15

ตารางท่ี 15 จุดประสงค์

จุดประสงค์
แผนการ

จดักจิกรรมพฒันา
ผู้เรียน

ด้าน
พุทธิพสัิย

ด้าน
ทักษะพสัิย

ด้าน
จติพสัิย

1. นกัเรียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้

1. เกร่ินลาํนาํนาฏยลีลา
อาเซียน

2. นกัเรียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์
และขอ้มลูดา้นนาฏศิลป์
สร้างสรรคไ์ด้
3. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบันาฏยศพัท์เบ้ืองตน้ของ
นาฏศิลป์ไทย และการแสดง
นาฏศิลป์ไทย

2.ไทยรํา ระบาํ ฟ้อน
อ่อนตา

4. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวการแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
เมียนมาร์ นาฏศิลป์ประเทศลาว
และนาฏศิลป์ประเทศกมัพชูา

3. เมียนมาร์ ลาว
กมัพชูา งามหรู

5. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวการแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
เวียดนาม

4. นานาน่ารู้ เวียดนาม

6. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวการแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
มาเลเซีย และนาฏศิลป์ประเทศ
สิงคโปร์

5. พาเพลินมาเลเซีย
สิงคโปร์
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จุดประสงค์
แผนการ

จดักจิกรรมพฒันา
ผู้เรียน

ด้าน
พุทธิพสัิย

ด้าน
ทักษะพสัิย

ด้าน
จติพสัิย

7. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวการแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
บรูไน นาฏศิลป์ประเทศ
อินโดนีเซีย และนาฏศิลป์
ประเทศฟิลิปปินส์

6. โชวลี์ลาบรูไน
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

8. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการสร้างสรรคน์าฏย
ลีลาอาเซียน

7. เริงรําสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

9. นกัเรียนสามารถบอกความรู้
เก่ียวกบันาฏศิลป์อาเซียนได้

8. ตระการตาสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ตารางท่ี 15 จุดประสงค(์ต่อ)
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8. โครงสร้างการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
เน้ือหาของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน มีรายละเอียดตาราง

ท่ี 16 ดงัต่อไปน้ี
ตารางท่ี 16 โครงสร้างการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

หน่วย
ที่ หน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์ เวลา

(ช่ัวโมง)

นํา้หนัก
คะแนน

สัดส่วนของพสัิย
 (ร้อยละ)

พุทธิ
พิสัย

ทกัษะ
พิสัย

จิต
พิสัย

1 เกร่ินลาํนํานาฏยลีลา
อาเซียน

1
2 10 5 - -

2

2 ไทย รํา ระบาํ ฟ้อน
อ่อนตา 3 2 10 3 5 1

3 เมยีนมาร์ ลาว กมัพูชา
งามหรู 4 2 10 3 5 1

4 นานาน่ารู้เวียดนาม 5 2 10 3 5 1

5 พ า เพ ลิ น ม า เ ล เ ซี ย
สิงคโปร์ 6 2 10 3 5 1

6 โ ช ว์ ลี ล า บ รู ไ น
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 7 2 10 3 5 1

7 เริงรําสร้างสรรคน์าฏย
ลีลาอาเซียน 8 6 30 3 30 -

8 ตระการตาสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน 9 2 10 2 15 -

รวม 20 100 25 70 5
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9. ส่ือประกอบกิจกรรม
    9.1 วีดิทศัน์
    9.2 รูปภาพ
    9.3  CD เพลง
    9.4 ใบความรู้
    9.5 ใบงาน
10. การวัดและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผู้เรียน
การวดัและประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียนตามจุดประสงค์ โดยการวดัมีความ

ครอบคลุมทั้งทางดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย และจิตพิสยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี
ด้านพุทธิพสัิย(ร้อยละ 25)

1. การทาํใบงาน(ร้อยละ 10 )

2. การตอบคาํถามและการซกัถาม(ร้อยละ 5 )

3. การทาํแบบทดสอบหลงัเรียน(ร้อยละ 10 )

ด้านทกัษะพิสัย(ร้อยละ 70)

1. การฝึกปฏิบติัการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน 10 ประเทศ(ร้อยละ 20 )

2. การนาํเสนอผลงานการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน(ร้อยละ 40 )

3. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่มของนักเรียน(ร้อยละ 10 )

ด้านจิตพสัิย(ร้อยละ 5)

1. การทาํใบงานเก่ียวกบัประโยชน์คุณค่าความสาํคญัของเร่ืองท่ีเรียน(ร้อยละ5 )

2. สอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน

11. คําช้ีแจง
แผนการจดักิกจรรมพฒันาผูเ้รียน ชุมนุมนาฏศิลป์ เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นแผนการจดักิกจรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เนน้ท่ีการปฏิบติั เพื่อพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหป้ระสบ
ผลสําเร็จด้วยตัวนักเรียน เพิ ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ดียิ่งข้ึน เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีเน้น
พฒันาการของนักเรียน ฝึกให้ผูเ้รียนรู้จ ักสร้างสรรค์ มีความกลา้แสดงออก เกิดความชาํนาญ
ทางดา้นนาฏศิลป์ท่ีดียิง่ข้ึน และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข โดยแบ่งกลุ่มประเทศอาเซียนท่ี
มีศิลปว ัฒนธรรมคล้ายคลึงกันให้จัดอยู่ในกลุ่มเดียว เพ่ือง่ายต่อการปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน มีแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 8 แผน รวม 20 ชัว่โมง
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เน้นท่ีการปฏิบัติ
ท่ีจะประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย ผูส้อนตอ้งศึกษารูปแบบการสอน เตรียมเอกสาร ส่ือและ
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และปฐมนิเทศนักเรียนเพ่ือสร้างความเขา้ใจและ
ขอ้ตกลงในการเรียน นักเรียนตอ้งศึกษาคน้ควา้และลงมือปฏิบัติ สร้างผลงานให้เกิดผลสําเร็จ
มีคุณภาพกระตุ้นให้ผูเ้รียนรู้จักสร้างสรรค์ เกิดความกลา้แสดงออก เกิดความชาํนาญทางดา้น
นาฏศิลป์ยิง่ข้ึน และรู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริงและยัง่ยนื

12. แผนการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจาํนวน 8 แผน รวม 20 ชัว่โมง โดยผ่านการตรวจสอบ

จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งทางภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา
(Content Validity) ซ่ึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั-1.00 แสดงว่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมี
ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง สาํหรับการนาํไปทดลอง ดงัน้ี

แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 1 เร่ือง เกร่ินลาํนาํนาฏยลีลาอาเซียน
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 2 เร่ือง ไทยรํา ระบาํ ฟ้อน อ่อนตา
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ 3 เร่ือง เมียนมาร์ ลาว กมัพูชา งามหรู
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ 4 เร่ือง นานาน่ารู้ เวียดนาม
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ 5 เร่ือง พาเพลินมาเลเซีย สิงคโปร์
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 6 เร่ือง โชวล์ีลาบรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ 7 เร่ือง เริงรําสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ 8 เร่ือง ตระการตาสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน
ภายหลงัการปรับปรุงการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผูว้ิจ ัยได้นําการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เ ร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6

จํานวน30 คนโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557

ถึงว ันท่ี 30 สิงหาคม 2557 รวมระยะเวลาท่ีใช้ด ําเนินการทั้งหมด 20 ชั่วโมง ตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผลการทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีรายละเอียดดงัน้ี
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ก่อนการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน
ก่อนการทดลองผูว้ิจยัไดช้ี้แจงทาํความเขา้ใจกบันกัเรียนถึงจุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน โดยการชี้แจงการดาํเนินการศึกษาการใชกิ้จกรรม
พฒันาผูเ้รียน และแนวการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบบสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบัติ ผูเ้รียนตอ้ง
สร้างสรรคก์ารแสดงนาฏยลีลาอาเซียน จากการฝึกปฏิบติัการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนโดยมี
การแบ่งกลุ่มผูเ้รียนวางแผนการทาํงานแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบและร่วมมือช่วยเหลือกัน
ในการสร้างสรรค์งาน และอาศยักระบวนการทาํงานเป็นกลุ่ม มีการประเมินการปฏิบติัทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่มดว้ย ทั้งน้ี ผูเ้รียนตอ้งนาํเสนอผลงานการแสดงสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียนของแต่ละ
กลุ่ม ซ่ึงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ทั้ง 8 แผน โดยจดักิจกรรมแบบ
สาธิตและเน้นท่ีการปฏิบัติ 5 ขั้น ประกอบดว้ย 1) ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 2) ขั้นศึกษา/วิเคราะห์
3) ขั้นปฏบิติั/ฝึกหัด/ทดลอง 4) ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ และ 5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นาํไปใช้
เม่ือผูเ้รียนเขา้ใจตรงกนัแลว้จึงดาํเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามแผนการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดังน้ี  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เก่ียวกบั
ความรู้ในการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน โดยใชแ้บบทดสอบแบบปรนยั จาํนวน  20 ขอ้ ใชเ้วลา
50 นาที
การจดักจิกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผูว้ิจยัจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 1-8 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา
2557 มีรายละเอียดดงัน้ี

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่ 1 เร่ือง เกร่ินลาํนํานาฏยลีลาอาเซียน วันที่ 20,27

พฤษภาคม 2557 เวลา 2 ชัว่โมงโดยครูเป็นผูส้อนนกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ขอ้มลูดา้นนาฏศิลป์ และขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ผลจากการทาํกิจกรรม
พบว่า

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน โดยครูตั้งประเด็นคาํถามและให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น
อยา่งเต็มท่ีตามความเขา้ใจจากประสบการณ์เดิม พร้อมทั้ง แจ้งจุดประสงค์แผนการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนท่ี 1 เร่ือง เกร่ินลาํนาํนาฏยลีลาอาเซียน ซ่ึงผูเ้รียนให้ความสนใจใฝ่เรียนอยา่งตั้งใจ

2. ขั้นศึกษา/วเิคราะห์ ขั้นน้ีใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาจากใบความรู้ควบคู่กนัไปกบัการบรรยายของครูผูส้อน และกาํหนดภาระงานใหก้บั
ผูเ้รียน ในการปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ซ่ึงผูเ้รียนมีความกระตืนรืนร้นในกิจกรรม มี
ความสุขในการทาํงานกลุ่ม
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3. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง ผูเ้รียนทาํใบงานเป็นกลุ่ม ซ่ึงผูเ้รียนมีการวางแผนให้
สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทาํใบงาน ผูเ้รียนสามารถทาํงานไดเ้สร็จทนัเวลาท่ีกาํหน

4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นลงในใบงาน และนาํเสนอ
ให้เพ่ือนร่วมชุมนุมไดเ้ขา้ใจตรงกนั

5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้ ครูไดแ้สดงความคิดเห็นให้ผูเ้รียนนาํความรู้ท่ีได้
ไปใชส้ร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน โดยผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอย่างเขา้ใจ

แผนการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียนที่ 2 เร่ือง ไทยรํา ระบาํ ฟ้อน อ่อนตา วนัที่ 3,10 มิถุนายน
2557 เวลา 2 ชัว่โมงโดยมีครูเป็นผูส้อนสาธิตการปฏิบติั นักเรียนมีความรู้เก่ียวกบันาฏยศพัท์
เบ้ืองตน้ของนาฏศิลป์ไทย และการแสดงนาฏศิลป์ไทย การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์เบ้ืองตน้ของ
นาฏศิลป์ไทย ไดผ้ลจากการทาํกิจกรรมพบว่า

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน โดยครูตั้งประเด็นคาํถาม พร้อมทั้งมีภาพประกอบใหน้กัเรียน
แสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มท่ีตามความเขา้ใจ พร้อมทั้ง แจง้จุดประสงค์แผนการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนท่ี 2 เร่ือง ไทยรํา ระบาํ ฟ้อน อ่อนตา ซ่ึงผูเ้รียนให้ความสนใจใฝ่เรียนอย่างตั้งใจในการ
ปฏบิติั

2. ขั้นศึกษา/วเิคราะห์ ขั้นน้ีใหผู้เ้รียนที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาจากใบความรู้ควบคูก่นัไปกบัการบรรยายของครูผูส้อน ซ่ึงผูเ้รียนมีความกระตืนรืน
ร้น ในกิจกรรม มีความสุขในการแสดงความคิดเห็น

3. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง ผูส้อนเป็นผูส้าธิตท่านาฏยศพัท์ทีละท่า และใหผู้เ้รียน
ปฏิบติัตาม โดยฝึกปฏิบัติพร้อมกัน เม่ือผูเ้รียนไม่สามารถปฏิบัติท่าได้ถูกต้อง ครูได้ปรับท่าให้
ถูกตอ้ง เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามแบบท่านาฏยศพัท์และการแสดงนาฏศิลป์ ขั้นน้ี
ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัอย่างตั้งใจ และส่วนใหญ่สามารถปฏิบติัท่านาฏยศพัท์และการแสดงนาฏศิลป์ได้
ถูกตอ้ง สวยงาม ท่ีสาํคญัผูเ้รียนมีข้อซักถามเกี่ยวกับท่านาฏยศพัท์และการแสดงนาฏศิลป์ เม่ือเกิด
ความสงสัย แสดงถึงความใส่ใจ และตั้งใจในกิจกรรม

4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนได้ปฏิบัติทั้ งรายบุคคลและรายกลุ่ม และ
นาํเสนอใหเ้พ่ือนร่วมชุมนุมไดเ้ขา้ใจตรงกนั

5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้ ครูไดแ้สดงความคิดเห็นให้ผูเ้รียนนาํความรู้ท่ีได้
ไปใชส้ร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ในขณะท่ีผูเ้รียนปฏิบติันั้น มีผูเ้รียนบางส่วนยงัปฏิบติัไดไ้ม่
สมบูรณ์และถูกตอ้ง ผูส้อนจึงไดป้รับการปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามศกัยภาพของผูเ้รียน

แผนการจัดกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนที่ 3 เร่ือง เมียนมาร์ ลาว กมัพูชา งามหรู วนัท่ี 17,24

มิถุนายน 2557 เวลา 2ชัว่โมง โดยมีครูเป็นผูส้อนสาธิตการปฏิบติั นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการ
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แสดงนาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ นาฏศิลป์ประเทศลาว และนาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา รวมทั้งการ
ปฏิบติัลีลาการเคลื่อนไหวท่าทางนาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ นาฏศิลป์ประเทศลาว และนาฏศิลป์
ประเทศกมัพชูา ผลจากการทาํกิจกรรมพบว่า

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน โดยครูตั้งประเด็นคาํถาม พร้อมทั้งให้ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์การ
แสดงและภาพประกอบให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นตามความเขา้ใจ พร้อมทั้ง แจง้จุดประสงค์
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 3 เร่ือง เมียนมา ลาว กมัพูชา งามหรู ซ่ึงผูเ้รียนให้ความสนใจใฝ่
เรียนอยา่งตั้งใจในการปฏิบติั และมีการแสดงความคิดเห็นกนัระหว่างเพ่ือนกบัครูผูส้อน

2. ขั้นศึกษา/วเิคราะห์ ขั้นน้ีใหผู้เ้รียนที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาจากใบความรู้ควบคู่กนัไปกบัการบรรยายของครูผูส้อน ซ่ึงผูเ้รียนมีความกระตืน
รืนร้น ในกิจกรรม มีความสุขในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง มีการซกัถามเพิ่มเติม เมื่อเกิดความ
สงสยั

3. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง ผูส้อนเป็นผูส้าธิตท่านาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ ลาว
และกมัพชูา และใหผู้เ้รียนปฏิบติัตาม โดยฝึกปฏิบติัพร้อมกนั เมื่อผูเ้รียนไม่สามารถปฏิบติัท่าได้
ถกูตอ้ง ครูไดป้รับท่าใหถ้กูตอ้ง เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัไดถ้กูตอ้งตามแบบนาฏศิลป์ประเทศ
เมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละประเทศ และส่งเสริมให้ผูเ้รียนปฏิบติัได้
ขั้นน้ี ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัอย่างตั้งใจ และส่วนใหญ่สามารถปฏิบติัท่านาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ ลาว
และกมัพชูาไดถ้กูตอ้ง สวยงาม ท่ีสาํคญัผูเ้รียนมีความใส่ใจ และตั้งใจในกิจกรรม

4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนได้ปฏิบัติทั้ งรายบุคคลและรายกลุ่ม และ
นาํเสนอใหเ้พ่ือนร่วมชุมนุมไดเ้ขา้ใจตรงกนั

5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้ ครูไดแ้สดงความคิดเห็นให้ผูเ้รียนนาํความรู้ท่ีได้
ไปใชส้ร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ในขณะที่ผูเ้รียนปฏิบตัินั้น มีผูเ้รียนบางส่วนยงัปฏิบติัท่าทางได้
ไม่สมบูรณ์และถูกตอ้ง ผูส้อนจึงไดป้รับการท่าทางการปฏิบัติให้ถูกตอ้งและสอดคลอ้งตาม
ศกัยภาพของผูเ้รียน รวมทั้ง ปรับท่าทางใหส้อดคลอ้งเขา้กบัจงัหวะ เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัไดง่้าย
ข้ึน

แผนการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียนที่ 4 เร่ือง นานาน่ารู้ เวียดนาม วนัท่ี 1,8 กรกฎาคม 2557

เวลา 2 ชัว่โมง โดยมีครูเป็นผูส้อนสาธิตการปฏิบติั นักเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการแสดงนาฏศิลป์
ประเทศเวียดนามรวมทั้งการปฏิบติัลีลาการเคลื่อนไหวท่าทางนาฏศิลป์ประเทศเวียดนาม ผลจาก
การทาํกิจกรรมพบว่า

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน โดยครูตั้งประเด็นคาํถาม พร้อมทั้งให้ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์การ
แสดงและภาพประกอบใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็นตามความเขา้ใจ พร้อมทั้ง แจง้จุดประสงค์
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แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 4 เร่ือง นานาน่ารู้ เวียดนาม ซ่ึงผูเ้รียนใหค้วามสนใจใฝ่เรียน
อย่างตั้งใจในการปฏิบติั และมีการแสดงความคิดเห็นกนัระหว่างเพ่ือนและครู

2. ขั้นศึกษา/วเิคราะห์ ขั้นน้ีใหผู้เ้รียนที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาจากใบความรู้ควบคูก่นัไปกบัการบรรยายของครูผูส้อน ซ่ึงผูเ้รียนมีความกระตืนรืน
ร้น ในกิจกรรม มีความสุขในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง มีการซกัถามเพิ่มเติม เมื่อเกิดความ
สงสยั

3. ขั้นปฏิบัต/ิฝึกหัด/ทดลอง ผูส้อนเป็นผูส้าธิตท่านาฏศิลป์ประเทศเวียดนาม และให้
ผูเ้รียนปฏิบติัตาม โดยฝึกปฏิบติัพร้อมกนั เมื่อผูเ้รียนไม่สามารถปฏิบติัท่าไดถ้กูตอ้ง ครูไดป้รับท่า
ให้ถูกตอ้ง เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัได้ถูกตอ้งตามแบบนาฏศิลป์ประเทศเวียดนาม ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของแต่ละประเทศเวียดนาม และส่งเสริมใหผู้เ้รียนปฏิบติัได ้ขั้นน้ี ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั
อย่างตั้งใจ และส่วนใหญ่สามารถปฏิบติัท่านาฏศิลป์ประเทศเวียดนามไดถ้กูตอ้ง สวยงาม ท่ีสาํคญั
ผูเ้รียนมีความใส่ใจ และตั้งใจในกิจกรรม

4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนได้ปฏิบัติทั้ งรายบุคคลและรายกลุ่ม และ
นาํเสนอใหเ้พื่อนร่วมชุมนุมไดเ้ขา้ใจตรงกนั และมีการทบทวนท่าทางนาฏศิลป์ของประเทศไทย
เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา เพ่ือสร้างความชาํนาญให้กับผูเ้รียน และยงัเปิดโอกาศให้ผูเ้รียนได้
สร้างสรรคผ์ลงานในกลุ่ม

5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้ ครูไดแ้สดงความคิดเห็นให้ผูเ้รียนนาํความรู้ท่ีได้
ไปใชส้ร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ในขณะที่ผูเ้รียนปฏิบตัินั้น มีผูเ้รียนบางส่วนยงัปฏิบติัท่าทางได้
ไม่สมบูรณ์และถูกตอ้ง ผูส้อนจึงไดป้รับการท่าทางการปฏิบัติให้ถูกตอ้งและสอดคลอ้งตาม
ศกัยภาพของผูเ้รียน รวมทั้ง ปรับท่าทางใหส้อดคลอ้งเขา้กบัจงัหวะ เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัไดง่้าย
ข้ึน

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่ 5 เร่ือง พาเพลินมาเลเซีย สิงคโปร์ ว ันท่ี 15,22

กรกฎาคม 2557 เวลา 2 ชัว่โมง โดยมีครูเป็นผูส้อนสาธิตการปฏิบติั นักเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการ
แสดงนาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย และนาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์ ผลจากการทาํกิจกรรมพบว่า

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน โดยครูตั้งประเด็นคาํถาม พร้อมทั้งให้ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์การ
แสดงและภาพประกอบใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็นตามความเขา้ใจ พร้อมทั้ง แจง้จุดประสงค์
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 5 เร่ือง พาเพลินมาเลเซีย สิงคโปร์ ซ่ึงผูเ้รียนให้ความสนใจใฝ่
เรียนอย่างตั้ งใจในการปฏิบัติ  และมีการแสดงความคิดเห็นกันระหว่างเ พ่ือนและครู  ถึง
ประสบการณ์ทีผ่านมาดว้ย
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2. ขั้นศึกษา/วเิคราะห์ ขั้นน้ีใหผู้เ้รียนที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาจากใบความรู้ควบคู่กนัไปกบัการบรรยายของครูผูส้อน ซ่ึงผูเ้รียนมีความกระตืน
รืนร้นในกิจกรรม มีความสุขในการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกนั รวมทั้ง มีการซกัถาม
เพ่ิมเติม เม่ือเกิดความสงสัยหรือไม่เขา้ใจ

3. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง ผูส้อนเป็นผูส้าธิตท่านาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย และ
สิงคโปร์ โดยให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามและฝึกปฏิบติัพร้อมกนั เม่ือผูเ้รียนไม่สามารถปฏิบติัท่าไดถู้กตอ้ง
หรือท่าทางผิดจงัหวะ ครูไดมี้การปรับท่าให้ถกูตอ้ง เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดถ้กูต้องตาม
แบบนาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละประเทศมาเลเซีย และ
สิงคโปร์ ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนปฏิบตัิได้ ขั้นน้ี ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบัติอย่างตั้งใจ และส่วนใหญ่ผูเ้รียน
สามารถปฏิบติัท่านาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ในส่วนของมือและเทา้ยงัไม่สมัพนัธ์กนั
แต่ท่ีสาํคญัผูเ้รียนมีความใส่ใจ และตั้งใจในกิจกรรม

4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนได้ปฏิบัติทั้ งรายบุคคลและรายกลุ่ม และ
นาํเสนอใหเ้พื่อนร่วมชุมนุมไดเ้ขา้ใจตรงกนั และมีการทบทวนท่าทางนาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปร์ เพ่ือสร้างความชาํนาญให้กบัผูเ้รียน และยงัเปิดโอกาศใหผู้เ้รียนไดส้ร้างสรรคผ์ลงาน
ในกลุ่ม

5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้ ครูไดแ้สดงความคิดเห็นให้ผูเ้รียนนาํความรู้ท่ีได้
ไปใชส้ร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ในขณะที่ผูเ้รียนปฏิบตัินั้น มีผูเ้รียนบางส่วนยงัปฏิบติัท่าทางได้
ไม่สมบูรณ์และถูกตอ้งในส่วนของมือและเทา้ท่ีไม่สัมพนัธ์กนั โดยครูสาธิตท่าทางซํ้าอกีคร้ังเฉพาะ
ท่าท่ีผูเ้รียนส่วนใหญ่ยงัทาํไดไ้ม่สมบูรณ์ และมีการไดป้รับการท่าทางการปฏิบติัให้ถูกตอ้งและ
สอดคลอ้งตามศกัยภาพของผูเ้รียน

แผนการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียนที่ 6 เร่ืองโชวลี์ลาบรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ วนัท่ี 29

กรกฎาคม 2557 , 5 สิงหาคม 2557 เวลา 2 ชัว่โมง โดยมีครูเป็นผูส้อนสาธิตการปฏิบติั นักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกบัการแสดงนาฏศิลป์ประเทศบรูไน นาฏศิลป์ประเทศอินโดนีเซีย และนาฏศิลป์
ประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งการปฏิบติัลีลาการเคลื่อนไหวท่าทางนาฏศิลป์ประเทศบรูไน นาฏศิลป์
ประเทศอินโดนีเซีย และนาฏศิลป์ประเทศฟิลิปปินส์ ผลจากการทาํกิจกรรมพบว่า

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน โดยครูตั้งประเด็นคาํถาม พร้อมทั้งให้ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์การ
แสดงและภาพประกอบใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็นตามความเขา้ใจ พร้อมทั้ง แจง้จุดประสงค์
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 6 เร่ือง โชวล์ีลาบรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซ่ึงผูเ้รียนให้ความ
สนใจใฝ่เรียนอยา่งตั้งใจในการปฏิบติั และมีการแสดงความคิดเห็นกนัระหว่างเพ่ือนและครู
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2. ขั้นศึกษา/วเิคราะห์ ขั้นน้ีใหผู้เ้รียนที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาจากใบความรู้ควบคู่กนัไปกบัการบรรยายของครูผูส้อน ซ่ึงผูเ้รียนมีความกระตืน
รืนร้นในกิจกรรม มีความสุขความต่ืนเตน้ในการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกนั รวมทั้ง
มีการซกัถามเพิ่มเติม เม่ือเกิดความสงสัยหรือไม่เขา้ใจ

3. ขั้นปฏิบัต/ิฝึกหัด/ทดลอง ผูส้อนเป็นผูส้าธิตท่านาฏศิลป์ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ โดยให้ผูเ้รียนปฏิบตัิตามและฝึกปฏิบัติพร้อมกัน เมื่อผูเ้รียนไม่สามารถปฏิบติัท่าได้
ถูกตอ้ง หรือท่าทางผิดจงัหวะ ครูไดมี้การปรับท่าให้ถูกตอ้ง เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้ง
ตามแบบนาฏศิลป์ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละประเทศ
บรูไน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนปฏิบติัได ้ขั้นน้ี ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัอยา่ง
ตั้งใจ และส่วนใหญ่ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัท่านาฏศิลป์ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
ในส่วนเทา้ยงัไม่สามารถเคล่ือนไหวไดถู้กตอ้ง แต่ท่ีสาํคญัผูเ้รียนมีความใส่ใจ และตั้งใจในกิจกรรม
ถึงแมผู้เ้รียนจะแสดงออกมายงัไม่สมบูรณ์แบบ

4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนได้ปฏิบัติทั้ งรายบุคคลและรายกลุ่ม และ
นาํเสนอให้เพ่ือนร่วมชุมนุมไดเ้ขา้ใจตรงกนั และมีการทบทวนท่าทางนาฏศิลป์ประเทศอินโดนีเซีย
เพราะส่วนใหญ่ยงัปฏิบติัไม่ได้ เพ่ือสร้างความชาํนาญใหก้บัผูเ้รียน และยงัเปิดโอกาศใหผู้เ้รียนได้
สร้างสรรคผ์ลงานในกลุ่ม

5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้ ครูไดแ้สดงความคิดเห็นให้ผูเ้รียนนาํความรู้ท่ีได้
ไปใชส้ร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ในขณะที่ผูเ้รียนปฏิบติันั้น มีผูเ้รียนบางส่วนยงัปฏิบติัท่าทางได้
ไม่สมบูรณ์และถูกตอ้งในส่วนของเท้าท่ียงัเคลื่อนไหวไม่ถูกต้อง โดยครูสาธิตเนา้ท่าทางในส่วน
ของเทา้ซํ้ าอีกคร้ัง และมีการไดป้รับท่าทางการปฏิบติัใหถ้กูตอ้งและสอดคลอ้งตามศกัยภาพของ
ผูเ้รียน รวมทั้ง ในเร่ืองของจงัหวะดว้ย

แผนการจัดกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนที่ 7 เร่ือง เริงรําสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน วันท่ี
13,19,26 สิงหาคม 2557, 2,9,16 กนัยายน 2557 เวลา 6 ชัว่โมง ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน การฝึกปฏิบติัลีลาการเคล่ือนไหวท่าทางสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ผลจากการ
ทาํกิจกรรมพบวา่

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน โดยครูตั้งประเด็นคาํถาม พร้อมทั้งให้ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์การ
แสดงและภาพประกอบ และส่ือเคร่ืองแต่งกายให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นตามความเขา้ใจ พร้อม
ทั้ง แจง้จุดประสงค์แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 7 เร่ือง เริงรําสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
ซ่ึงผูเ้รียนให้ความสนใจและต่ืนเตน้ ใฝ่เรียนอยา่งตั้งใจ และมีการแสดงความคิดเห็นกนัระหว่าง
เพ่ือนและครู
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2. ขั้นศึกษา/วเิคราะห์ ขั้นน้ีใหผู้เ้รียนที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ให้
ผูเ้รียนไดศ้กึษาจากใบความรู้ควบคู่กนัไปกบัการบรรยายของครูผูส้อน ประกอบดว้ย รูปแบบการ
แสดง ท่าทางส่ือความหมาย รูปแบบการแปรแถว อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดง ขั้นตอนการแสดง และ
การแต่งกายท่ีใชใ้นการแสดง ซ่ึงผูเ้รียนมีความกระตืนรืนร้นเป็นพิเศษในกิจกรรม มีความสุขความ
ตื่นเตน้ในการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกนั รวมทั้ง มีการซกัถามเพิ่มเติม เมื่อเกิดความ
สงสัยหรือไม่เขา้ใจ

3. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง ผูส้อนเป็นผูส้าธิตและอธิบายเก่ียวกับองค์ประกอบ
ในการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน โดยให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามและฝึกปฏิบัติพร้อมกนั ในขั้นน้ี
ผูเ้รียนได้ออกแบบรูปแบบการแสดง ได้ใช้ท่าทางท่ีส่ือความหมายเบ้ืองต้นแบบง่าย มีการ
จดัรูปแบบการแปรแถวท่ีผูเ้รียนไดช่้วยกนัสร้างสรรคข์ึ้นมาให้เขา้กบัการสร้างสรรคข์องกลุ่มตนเอง
มกีารใชอุ้ปกรณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการแสดง และรู้จกัเคร่ืองแต่งกายของแต่ละประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่
ผูเ้รียนให้ความสนใจ และกระตือรืนร้นในกิจกรรมน้ี  มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบในการสร้างสรรค ์และขอคาํแนะนาํจากครูผูส้อน

4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนนาํเสนอจากความเขา้ใจในองคป์ระกอบการ
สร้างสรรคใ์ห้กบัเพ่ือนร่วมชุมนุมนาฏศิลป์ และเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
ของกลุ่มตนเองให้เพื่อนฟัง เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดของสมาชิกในชุมนุมนาฏศิลป์

5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้ ครูไดแ้สดงความคิดเห็นให้ผูเ้รียนนาํความรู้ท่ีได้
ไปใชส้ร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน และไดช้ี้แนะถึงองค์ประกอบในการสร้างสรรค์นั้น ควรเลือกใช้
หรือหากจะนาํมาใชส้ร้างสรรคก์ับการแสดงนั้น จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงของกลุ่ม
ตนเองดว้ย

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่ 8 เร่ือง ตระการตาสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
วนัที่ 23,30 สิงหาคม 2557 เวลา 2 ชัว่โมง ไดเ้รียนรู้เกี่ยวกบันาฏศิลป์อาเซียน การแสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน ครูให้นักเรียนนาํเสนอผลงานการปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน และ
สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ความคิดเห็นท่ีมีต่อศิลปวฒันธรรม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ผลจากการทาํกิจกรรมพบว่า

1. นักเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบหลงัการจดักิจกรรมสูงกว่าก่อนการจดักิจกรรม
2.  นักเรียนสามารถปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนอยู่ในระดับดี โดยนักเรียน

สามารถจดัรูปแบบการแสดงในกลุ่มของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี สามารถสร้างสรรค์ลีลาท่าทางการ
เคล่ือนไหวแต่ละประเทศไดส้อดคลอ้งกนั รวมทั้ง กระบวนการแปรแถว อุปกรณ์ที่ใชใ้นการแสดง
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และการแต่งกายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยอาศยัหลกัการทาํงานเป็นกลุ่ม มีการฝึกซอ้มปฏิบติั แบ่งงาน
ให้สมาชิกทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการทาํงาน ในการแสดงสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

และ 3. นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียนอยู่ในระดบัมาก นักเรียนมีความตั้งใจกระตือรืนร้น และสนุกสนานในกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

ทั้งน้ี ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทั้ง 8 แผน ครูผูส้อนไดเ้ตรียมการ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกบัผูเ้รียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างสมํา่เสมอ มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร สถานท่ี
และส่ือการเรียนรู้ รวมทั้ง มีการบนัทึกภาพกิจกรรมขณะทาํกิจกรรมร่วมกนัของนกัเรียน

ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินผลและการปรับปรุงกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
ผลการประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง  สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สําหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) สาํนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูส้อน และเป็นผูป้ระเมิน กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนมีการประเมิน ดงัน้ี

การประเมินหลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยการประเมินนักเรียน 3 ดา้นคือ 1) ผลการ
เรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน 2) การปฏิบติันาฏศิลป์สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
3) สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง  สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน

1. ผลการประเมินผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
การประเมินผลการเรียนรู้ ผูว้ิจัยไดด้าํเนินการประเมินผลจุดประสงค์ท่ีอยู่ในส่วนของ

ภาคทฤษฎี เร่ือง นาฏศิลป์อาเซียน นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน จาํนวน 1 ชุด แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ แสดงผลการวิเคราะห์
ทาํแบบทดสอบของนกัเรียนตามจุดประสงค์ ดงัตารางท่ี 17
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ตารางท่ี 17 แสดงผลการวิเคราะห์ทาํแบบทดสอบของนกัเรียนตามจุดประสงค์

จุดประสงค์ คะแนน
เตม็

ค่าเฉลี่ย
( X )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ลาํดับที่

1. นกัเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไป
ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 2 1.87 0.35 3

2. นกัเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัขอ้มลูดา้น
นาฏศิลป์ และขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์สร้างสรรคไ์ด้ 3 2.43 0.63 2

3. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
นาฏยศพัท์เบ้ืองตน้ของนาฏศิลป์ไทย
และการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้

1 0.83 0.38 7

4. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
การแสดงนาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ นาฏศิลป์
ประเทศลาว และนาฏศิลป์ประเทศกมัพูชาได้

1 0.70 0.47 9

5. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
การแสดงนาฏศิลป์ประเทศเวียดนามได้ 1 0.76 0.43 8

6. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
การแสดงนาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย
และนาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์ได้

1 0.93 0.25 6

7. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
การแสดงนาฏศิลป์ประเทศบรูไน นาฏศิลป์
ประเทศอินโดนีเซีย และนาฏศิลป์ประเทศ
ฟิลิปปินส์ได้

2 1.37 0.56 5

8. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
นาฏศิลป์สร้างสรรคไ์ด้ 7 5.57 0.90 1

9. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
นาฏศิลป์อาเซียนได้ 2 1.80 0.41 4

รวม 20 16.27 0.83
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ผูวิ้จยัไดน้าํมาทดสอบแบบแผนการวิจยัแบบ (One Group Pretest-Posttest Design) คือ
กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงั สรุปผลดงัตารางท่ี 18

ตารางท่ี 18 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน

ผลการเรียนรู้ จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เตม็

ค่าเฉลี่ย
( X )

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

t-test sig

ก่อนเรียน 30 20 8.30 1.98
-19.93 .000

หลงัเรียน 30 20 16.27 0.83

จากตารางท่ี 18 พบว่า นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน  หลงัการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ( X =16.27, S.D.=0.83) สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
( X = 8.30, S.D.=1.98) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1

ท่ีกาํหนดไว้
2. ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
การประเมินความสามารถของนักเรียนในการปฏิบตัิสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน หลงัการ

จัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน เป็นการประเมินจากการปฏิบัติ
โดยนักเรียนเป็นผูส้ร้างสรรค์ท่ารํา การแปรแถว และการแต่งกายขึ้ นมาตามประเทศอาเซียน
ซ่ึงปรากฏดงัตารางท่ี 19
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ตารางท่ี 19 ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน หลงัการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

จากตารางท่ี 19 พบวา่ ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนในการปฏิบติัสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 87.5( X =3.27, S.D.=0.72)ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจยัขอ้ท่ี 2 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าความสามารถท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ การสร้างสรรค์ท่า
รําอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก รองลงมา คือ การสร้างสรรค์รูปแบบแถว และการสร้างสรรค์
การแต่งกาย อยูใ่นระดบัคุณภาพดี

3. ผลการสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนที่มต่ีอกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลลีาอาเซียน

การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน โดยใช้ Checklist ส่วนตอนท่ี 2 เป็นการ
สอบถาม โดยใหน้กัเรียนเขียนบรรยาย ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการสอบถามในตอนท่ี 1 ปรากฏ
ดงัตารางท่ี 20

รายการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได้ ร้อยละ

ค่าเฉล่ีย
( X )

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ
คุณภาพ

ลําดับ
ที่

การสร้างสรรค์
ท่ารํา 70 64.17 91.67 3.67 0.48 ดีมาก 1

การสร้างสรรค์
รูปแบบแถว 20 15.83 79.15 3.16 0.24 ดี 2

การสร้างสรรค์
การแต่งกาย 10 7.5 75.00 3.00 0.00 ดี 3

รวม 100 87.5 3.27 0.72 ดี
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ความคดิเหน็ของนกัเรียน ค่าเฉลี่ย
( X )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ
ความ
คดิเห็น

ลาํดับที่

ด้านกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน

2.83 0.38 มาก 2

2. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัด ความ
สนใจ และศกัภาพของผูเ้รียน

2.83 0.38 มาก 2

3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน ส่งเสริมทกัษะการปฏิบติัและเจตคติทาง
นาฏศิลป์

3.00 0.00 มาก 1

4. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบัเวลา 2.27 0.45

ปาน
กลาง 4

รวม 2.73 0.30 มาก 3

ด้านส่ือประกอบกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส่ื้อการสอนท่ี
หลากหลาย

2.83 0.38 มาก 1

2. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส่ื้อการสอนท่ี
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ

2.80 0.41 มาก 2

3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส่ื้อการสอนท่ี
ทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย

2.77 0.43 มาก 3

รวม 2.80 0.41 มาก 1

ตารางท่ี 20 ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
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ความคดิเหน็ของนกัเรียน ค่าเฉลี่ย
( X )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ
ความ
คดิเห็น

ลาํดับที่

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน ทาํให้ผูเ้รียนมีความกลา้แสดงออกอยา่ง
มัน่ใจ และสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชไ้ด้

2.83 0.38 มาก 2

2. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน ทาํให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการปฏิบติัท่ีชาํนาญ
ยิง่ข้ึน

2.93 0.25 มาก 1

3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน ทาํให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการสร้างสรรค์
เพ่ิมข้ึน

2.57 0.50 มาก 4

4. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน ทาํให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไป
ประยกุต์ใชใ้นโอกาสต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม

2.77 0.43 มาก 3

รวม 2.78 0.39 มาก 2

รวมท้ังหมด 2.77 0.36 มาก

ตารางท่ี 20 ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน(ต่อ)
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จากตารางท่ี  20 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =2.77, S.D.=0.36) ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจยัท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ท่ี 3 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนด้านส่ือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลาํดบัท่ี 1โดยอยู่ในระดับมาก
( X = 2.80, S.D. = 0.41) รองลงมาลาํดบัท่ี 2 คือดา้นประโยชน์ที่ไดร้ับจากกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 2.78, S.D. = 0.39) รองลงมาลาํดบัท่ี 3 คือดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก
( X = 2.73,S.D. = 0.30)

สําหรับรายด้านท่ี 1) ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน พบว่า ประเด็นการส่งเสริมทักษะ
การปฏิบติัและเจตคติทางนาฏศิลป์ อยูใ่นระดบัสูงสุด ( X = 3.00, S.D. = 0.00) และประเด็นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบัเวลา อยูใ่นระดบัตํ่าสุด( X = 2.27, S.D. = 0.45)

รายด้านท่ี 2) ด้านส่ือประกอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า ประเด็น การส่ือการสอน
ท่ีหลากหลาย อยู่ในระดบัสูงสุด( X = 2.83, S.D. = 0.38) และประเด็นการใชส่ื้อการสอนที่ทาํให้
ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย อยูใ่นระดบัตํ่าสุด ( X = 2.77, S.D. = 0.43)

และรายดา้นท่ี 3) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า ประเด็นทาํให้
ผูเ้รียนมีทกัษะในการปฏิบตัิที่ชาํนาญยิง่ข้ึน อยูใ่นระดบัสูงสุด( X = 2.93, S.D. = 0.25) และประเด็น
ทาํให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน อยูใ่นระดบัตํ่าสุด( X = 2.57, S.D. = 0.50)

จากคาํถามปลายเปิดการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ตอนท่ี 2โดยใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็นหลงัจากการ
เรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ชุมนุมนาฏศิลป์ ซ่ึงผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูการสอบถาม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกดีท่ีไดเ้รียนรู้เกี่ยวกบัความเป็นมาของนาฏศิลป์
ในประเทศสมาชิกอาเซียน นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สร้างสรรค ์ทาํให้ไดรู้้จกัศิลปวฒันธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนมากข้ึน จากท่ีไม่เคยรู้มาก่อน รวมทั้ง การปฏิบติัลีลาท่าทางนาฏศิลป์ของแต่
ละประเทศ ไดเ้รียนรู้ท่าทางการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ ทั้งยงัไดเ้รียนรู้เกี่ยวกบัภาษาคาํ
ทกัทาย อาหาร ธงประจาํชาติ การแต่งกายประจาํชาติ และศิลปวฒันธรรมประเพณีของแต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียน พอสงัเขป ที่สาํคญัไดเ้รียนรู้การสร้างสรรค์รูปแบบการแสดงของแต่ละ
ประเทศ จากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองท่ีนาํมาประดิษฐ์และนาํมาประยกุต์ใช ้มาเป็นการแสดง
นาฏยลีลาอาเซียนในรูปแบบท่ีแปลกใหม่
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นกัเรียนมีความสนุกสนาน ดีใจ ต่ืนเตน้ กบัการปฏิบตัิจริงเกี่ยวกบัท่าทางนาฏศิลป์ในแต่ละ
ประเทศ และมีความกระตือรืนร้น ในทุกกิจกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ ไดค้วามรู้เพิ ่มเติมจากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อนท่ีทาํงานร่วมกนั และไดเ้รียนรู้ดูการแสดงจากกกลุ่มเพ่ือนอ่ืนๆ มากมาย
เพ่ือเพิ่มประสบการณ์ให้กบัตนเอง

นกัเรียนมีความสุข และปล้ืมใจ ท่ีไดแ้สดงผลงานสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียนดว้ยตนเอง
อย่างสุดความสามารถ ไดส้ร้างสรรค์ผลงานร่วมกนักบัเพ่ือนในกลุ่มและครูผูส้อนใหค้าํแนะนาํ เกิด
ความรักในศิลปวฒันธรรมทางดา้นนาฏศิลป์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน และอยากให้มี
การจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนาฏศิลป์ข้ึนอีกอย่างต่อเน่ือง โดยจะให้ความร่วมมือและเข้าร่วม
ในกิจกรรมทุกครั้ งอย่างเต็มท่ี

ผลการปรับปรุงกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
ผลการนาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาไปใช ้พบว่า ยงัมีประเด็นท่ีควรปรับปรุง  1) ดา้นผลการเรียนรู้การจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เกี่ยวกบัเน้ือหาควรนาํเน้ือหาท่ีเกี่ยวโยงกบันาฏศิลป์อาเซียน นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ ให้มีความรอบรู้ ไม่เพียงแค่การปฏิบัติด้านเดียว จึงมีการปรับให้มีเนื้อหาสาระเพ่ิมข้ึน
เช่น ประวติัความเป็นมา ความหมาย เป็นต้น และเวลาในการจัดกิจกรรม มีการปรับเน้ือหาได้
ปรับปรุงเร่ืองของระยะเวลากบัเน้ือหาสาระในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไม่สอดคลอ้งกนั ทาํให้ส่งผล
ต่อการทํา กิจกรรมไม่ทันกับเวลา  จึงมีการปรับเน้ือหาสาระให้กระชับข้ึน  เน้นท่ีสําคัญ
2) ดา้นความสามารถในการปฏิบัตินาฏยลีลาอาเซียน เน่ืองจากจาํนวนชั่วโมงสอน มี 20 ชัว่โมง
และส่วนใหญ่เป็นสอนแบบสาธิตและเนน้ท่ีการปฏิบติั  บางท่าทางยาก ส่งผลให้นกัเรียนไม่เขา้ใจ
เม่ือไม่เข้าใจจึงทาํให้นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติไดอ้ย่างสมบูรณ์ จึงมีการปรับท่าทางให้ง่ายต่อ
การเขา้ใจ สามารถปฏิบติัได ้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของนักเรียน และนกัเรียนสามารถนาํไปปฏิบติั
ไดจ้ริง รวมไปถึง  3) ดา้นการวดัและประเมินผลในดา้นความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน ในเร่ืองของเกณฑ์ในการวดักวา้งมากเกินไป จึงปรับเกณฑใ์ห้กระชบั เขา้ใจง่าย เพ่ือจะได้
วดัความสามารถของนกัเรียนไดต้รงจุดยิง่ข้ึน
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บทที่  5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจยั เร่ือง การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) มีวตัถุประสงค์
1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2) เพ่ือพัฒนากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 3) เพื่อทดลองจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 4) เพ่ือประเมินกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเก่ียวกบัผลการ
เรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(ว ัดท่าช้าง) ตาํบลเขาพระ อาํเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จาํนวน 30 คน

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) เคร่ืองมือสํารวจขอ้มูลพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ประเด็น
สนทนากลุ่ม และแบบสอบถามความต้องการของนักเรียน  2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ได้แก่ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
ประกอบดว้ย แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 8 แผน จาํนวน 20 ชัว่โมง และแบบทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน 3) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติั
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน และ4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรม
พัฒนาผู ้เ รียน  เ ร่ือง  สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน  วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ าร้อยละ (%)

ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test แบบ Dependent และวิเคราะห์เชิงเน้ือหา
(Content Analysis)
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สรุปผลการวจิยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนาํเสนอตามขั้นตอนการวิจยัและพฒันา(Research and Development

: R&D) โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 1) การวิจยั (Research) การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและ
ความตอ้งการเกี่ยวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 2) การพฒันา(Development):การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา (ฉบับร่าง) 3) การวิจยั(Research) :

การทดลองจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เร่ือง  สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 4) การพฒันา (Development) :การประเมนิและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี

1. ผลการศกึษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏย-

ลีลาอเซียน พบว่า นักเรียนและผูเ้ก่ียวข้องต้องการให้มีการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน โดยคาดหวงัว่าให้นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับนาฏศิลป์อาเซียน
นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สร้างสรรค ์มีความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
และมีความคิดเห็นท่ีดีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน โดยจดัเนื้อหา
ความรู้เ ก่ียวกับประวัติความเป็นมาเก่ียวกับนาฏศิลป์อาเซียน นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบบสาธิตและเนน้ท่ีการปฏิบติั โดยมีครูเป็นผูส้อนให้
คาํแนะนาํในเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ ฝึกกิจกรรม ตลอดจนการเรียนรู้จากเอกสารประกอบการเรียน
ดูวีดีทศัน์ แลว้นาํประเด็นท่ีศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกลุ่ม
เพ่ือการแสดงสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียนตามกระบวนการเนน้ท่ีการปฏิบติั โดยใหน้กัเรียนไดล้ง
มือปฏิบติัจริง ออกแบบและสร้างสรรคต์ามความถนัดและสนใจ โดยมีครูเป็นผูจ้ดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและประเมินผล

2. ผลการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา พบว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน มีเป้าหมาย
ให้ผูเ้รียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกับการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สามารถปฏิบติัไดจ้ริงดว้ยรูปแบบ
สาธิตและเน้นท่ีการปฏิบัติ การวดัและประเมินผลโดยครูผูส้อน โดยกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) คุณสมบตัิของผูเ้รียน 4) แนวการจดักิจกรรม
5) รูปแบบการจดักิจกรรม 6) คาํอธิบายรายวิชา 7) จุดประสงค์การเรียนรู้ 8) โครงสร้างการจดั
กิจกรรม 9) ส่ือ 10) การวดัและประเมินผล 11) คาํช้ีแจง และ 12) แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
จาํนวน 8 แผน ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 1 เกร่ินลาํนาํ นาฏยลีลาอาเซียน แผนการ
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 2 ไทยรํา ระบาํ ฟ้อน อ่อนตา แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 3
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เมียนมาร์ ลาว กมัพชูา งามหรู แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 4 นานาน่ารู้ เวียดนาม แผนการ
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 5 พาเพลินมาเลเซีย สิงคโปร์ แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 6 โชว์
ลีลาบรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 7 เริงรําสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน และแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 8 ตระการตาสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน แต่ละ
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แบบการสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบติั 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นนาํเขา้
สู่บทเรียน 2) ขั้นศกึษา/วิเคราะห์ 3) ขั้นปฏบิติั/ฝึกหดั/ทดลอง 4) ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ และ
5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้ เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้สามารถสร้างสรรค์ท่ารํา สร้างสรรค์
รูปแบบแถว และสร้างสรรค์การแต่งกาย โดยใชเ้พลงท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่ ผสมผสานระหว่าง
วฒันธรรมไทยและประเทศอาเซียน ซ่ึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ือง การปรับระยะเวลาให้
เหมาะสมกบัการปฏิบติักิจกรรม

3. ผลการทดลองจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จาํนวน 30 คน โดยการสาธิตและเนน้ท่ีการปฏิบติั 5 ขั้น พบว่า
นกัเรียนใหค้วามสนใจตั้งใจ ในเน้ือหาเก่ียวกบัการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียนมากข้ึน ทาํกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งการปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนดว้ยความตั้งใจและกระตือรือร้นเป็นพิเศษ
โดยใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมอยา่งเต็มท่ี มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบติักิจกรรมมี
การแบ่งบทบาทหนา้ท่ีและการช่วยเหลือกนัในการทาํงานกลุ่ม มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม ทาํให้การปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด มีการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เกี่ยวกับ
ความรู้ในการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย จาํนวน  20 ข้อ ใน
ระหว่างการจดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนใช้เวลา 20 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการสาธิตและเน้นท่ี
การปฏิบตัิ 5 ขั้น จาํนวน 8 แผน ดงัน้ี

แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 1 เกร่ินลาํนาํ นาฏยลีลาอาเซียน พบว่า ผูเ้รียนสามารถ
อธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์อาเซียน นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ผูเ้รียนใหค้วาม
สนใจใฝ่เรียนอยา่งตั้งใจ มีความกระตือรืนร้นในกิจกรรมการทาํงานกลุ่ม  และสามารถนาํเสนอได้
ถูกตอ้ง

 แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 2 ไทยรํา ระบาํ ฟ้อน อ่อนตา พบว่า ผูเ้รียนมีความรู้
ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัท่านาฏยศพัท์เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเป็นส่วนใหญ่ ผูส้อนไดใ้ห้
คาํแนะนําและสาธิตปฏิบัติท่านาฏยศพัท์อย่างชัดเจนแก่ผูเ้รียน และมีการปรับแก้ไขในผูเ้รียน
บางส่วนที่ปฏิบตัิไม่ถูกตอ้ง

แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 3 เมียนมาร์ ลาว กมัพูชา งามหรู พบว่า ผูเ้รียนสามารถ
อธิบายวความรู้ตามความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัท่าทางนาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ นาฏศิลป์
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ประเทศลาว และนาฏศิลป์ประเทศกมัพูชาไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่ ผูส้อนได้ปรับท่าทางบางท่าให้
สอดคลอ้งกบัศกัภาพของผูเ้รียน และผูเ้รียนนาํเสนอการปฏิบัติท่าทางของแต่ละประเทศไดเ้ป็น
อย่างดี

แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 4 นานาน่ารู้ เวียดนาม พบว่า ผูเ้รียนสามารถบอกและ
อธิบายความรู้ท่ีไดจ้ากนาฏศิลป์ประเทศเวียดนาม และสามารถปฏิบติัท่านาฏศิลป์ประเทศเวียดนาม
ส่วนใหญ่ปฏิบตัิไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ ทั้งรายบุคคล และกลุ่ม

แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 5 พาเพลินมาเลเซีย สิงคโปร์ พบว่า ผูเ้รียนสามารถ
อธิบายแสดงความคิดเห็นท่ีได้จากการศึกษานาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย และนาฏศิลป์ประเทศ
สิงคโปร์ไดเ้ป็นอย่างดี ส่วนการปฏิบติัท่าทางการเคล่ือนไหวมีนกัเรียนบางส่วนปฏิบติัในส่วนของ
มือและเทา้ยงัไม่สัมพนัธ์กนั โดยผูส้อนไดป้รับแกไ้ขท่าทางการคเล่ือนไหวให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติั
ไดท้ั้งมือและเทา้สมพันัธก์นั

แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 6 โชวลี์ลาบรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พบว่า ผูเ้รียน
สามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบเกี่ยวกับความรู้นาฏศิลป์ประเทศบรูไน นาฏศิลป์ประเทศ
อินโดนีเซีย และนาฏศิลป์ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยความตั้งใจ และส่ือสารไดต้รงประเด็น ส่วนการ
ปฏิบติัท่าทางนาฏศิลป์ในแต่ละประเทศนั้น ผูเ้รียนมีความบกพร่องเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวส่วนเทา้
ซ่ึงผูส้อนไดป้รับแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนปฏิบติัไดจ้ริง

แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 7 เริงรําสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน พบว่า ผูเ้รียนมี
ความสนใจเป็นพิเศษเก่ียวกับนาฏศิลป์สร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกนัไดอ้ย่าง
ชดัเจน ประกอบดว้ย รูปแบบการแสดง ท่าทางส่ือความหมาย รูปแบบการแปรแถว อุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การแสดง ขั้นตอนการแสดง และการแต่งกายท่ีใชใ้นการแสดง ทั้งน้ี ผูส้อนไดน้าํส่ือท่ีหลากหลาย
มาประกอบการจดักิจกรรม รวมทั้ง ใหผู้เ้รียนเป็นส่ือในการปฏิบติัจริงไดแ้สดงความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนความคิดสร้างสรรค์ช่ึงกันและกัน สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

แผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 8 ตระการตาสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน พบว่า
ผูเ้รียนสามารถนําความรู้ท่ีได้ศึกษามาจัดรูปแบบสร้างสรรค์การแสดง และผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม
นาํเสนอผลงานการแสดงในการปฏิบตัิสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนไดเ้ป็นอย่างดี โดยผูเ้รียนทุกคน
ไดล้งมือปฏิบตัิจริง ทั้งน้ี สงัเกตเห็นว่าผูเ้รียนมีความตั้งใจกระตือรืนร้น มีความสุข และสนุกสนาน
ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

4. ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง  สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
พบว่า 1) ผลการเรียนรู้เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน หลงัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสูงกว่า
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ก่อนจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั
ขอ้ท่ี 1 2) ความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก
ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 ท่ีว่า ความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
อยูใ่นระดบัดี โดยสามารถทาํผลงานเก่ียวกบัการสร้างสรรค์ท่ารํา การสร้างสรรค์รูปแบบแถว และ
การสร้างสรรค์การแต่งกาย ซ่ึงการสร้างสรรค์ท่ารําอยูใ่นระดบัสูงสุด รองลงมาคือ การสร้างสรรค์
รูปแบบแถว และระดบัตํ่าสุด คือ การสร้างสรรคก์ารแต่งกาย จากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน
พบว่า นกัเรียนมีความตั้งใจในการทาํกิจกรรมต่างๆโดยใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมอยา่ง
เต็มท่ี มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบติักิจกรรม มีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีและการช่วยเหลือกนั
ในการทาํงานกลุ่ม มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม ทาํให้การปฏิบติังานเสร็จตามเวลาท่ี
กาํหนด มีการซกัถามเม่ือมีขอ้สงสัยหรือไม่เขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
ทาํกิจกรรมทุกกิจกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี และ 3) ผลการศึกษาความคิดเห็น พบว่า นกัเรียนมีความรู้สึก
ท่ีดีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน อยู่ในระดับมาก ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ท่ีว่าความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน เร่ือง
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน อยู่ในระดับมาก สําหรับรายด้านท่ี 1) ด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
พบว่า ประเด็นการส่งเสริมทกัษะการปฏิบัติและเจตคติทางนาฏศิลป์ อยู่ในระดับสูงสุด และ
ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกบัเวลา อยู่ในระดับตํ่าสุดรายดา้นท่ี 2) ดา้นส่ือ
ประกอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า ประเด็น การส่ือการสอนท่ีหลากหลาย อยู่ในระดบัสูงสุด
และประเด็นการใชส่ื้อการสอนท่ีทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย อยูใ่นระดบัตํ่าสุด และรายดา้นที่
3) ด้านประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า ประเด็นทาํให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
ปฏิบตัิที่ชาํนาญยิง่ข้ึน อยูใ่นระดบัสูงสุดและประเด็นทาํใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการสร้างสรรค์เพิ ่มข้ึน
อยูใ่นระดบัตํ่าสุด

นกัเรียนส่วนใหญ่ชอบรูปแบบของการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชุมนุม นาฏศิลป์ เรียนแลว้
มีความสุข เพลิดเพลิน กระตือรือร้นท่ีไดป้ฏิบัติกิจกรรม เน่ืองจากเป็นกิจกรรมนักเรียนท่ีทาํให้
นักเรียนไดรั้บความรู้ในเร่ืองนาฏศิลป์ประเทศอาเซียน โดยใชน้าฏศิลป์เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดความชาํนาญไดใ้ชท้กัษะการปฏิบติัจากความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันาความคิดดา้น
นาฏศิลป์ต่อไป จากการจดักิจกรรมการปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน พบว่า ผูเ้รียนใหค้วาม
สนใจและต่ืนเตน้เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากผูเ้รียนไม่เคยไดเ้รียนนาฏศิลป์ในประเทสอาเซียนมาก่อน
นกัเรียนให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี ตั้งใจ ใส่ใจเรียนกนัอย่างสนุกสนานและมีความสุข เมื่อถึงเวลา
จดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกคร้ังนักเรียนจะมาถึงก่อนเวลาเสมอ และเตรียมความพร้อมของตนเอง
เวลาทาํงานเป็นกลุ่ม จากการสังเกตเห็นได้ชดัว่าแต่ละกลุ่มทาํงานกนัด้วยความสามคัคี มีการ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการวางแผนใหส้มาชิกในกลุ่มไดมี้ส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่มทุกคน
และสามารถปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียนไดเ้ป็นอย่างดี

อภิปรายผลการวิจยั
จากการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา มีประเด็นท่ีนาํมาเพ่ืออภิปราย ดงัน้ี
1. จากผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  พบว่า ผูท่ี้เก่ียวข้องและนักเรียนต้องการให้พฒันา

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน มีความคาดหวงัให้นักเรียนมีความรู้เร่ือง
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน การสร้างสรรคน์าฏศิลป์ในประเทศอาเซียนเขา้ดว้ยกนั ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีเป้าหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เกิดความรู้
ความชาํนาญ ดา้นวิชาการและวิชาชีพ คน้พบความสนใจ และความถนดัของตนเอง นําความรู้และ
ประสบการณ์ไปใชพ้ฒันาตนเองและประกอบอาชีพสุจริต มองเห็นช่องทางในการสร้างงาน อาชีพ
ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ค้นพบพฒันาศกัยภาพ พฒันาบุคลิกภาพ เจตคติค่านิยมท่ีดีใน
การดาํเนินชีวิต เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสาํนึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนความเป็นระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3-4) สอดคลอ้งกับกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดป้ระกาศใช้หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีจดัทาํข้ึนสาํหรับสถานศึกษาไดน้าํไปใชเ้ป็น
กรอบและทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพื่อพฒันาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมี้คุณภาพดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นใน
การดาํรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการแสวงหาความรู้ เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต ทั้งน้ี ยงัเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาในการเป็นเยาวชนของชาติสู่โลกศตวรรษท่ี 21

และมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิด
สร้างสรรค์ มีทกัษะทางด้านเทคโนโลยี สามารถทาํงานอยู่ร่วมกนักับผูอื้่นในสังคมโลกไดอ้ยา่ง
มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:7) และ เคน เคย์ (Ken Kay, 2011:34-35) ท่ีกล่าวไวว้่า
ความสามารถในการคิดและทกัษะในการคิดมีความสาํคญัยิ่ง เพราะความสามารถและทกัษะใน
การคิดมีความจาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การดาํรงชีวิตและการปฏิบติังานให้บรรลุ
เป้าหมายและประสบผลสาํเร็จ โดยเฉพาะในยุคขอ้มูลข่าวสารความรู้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเน่ือง ดังมีนักการศึกษากล่าวถึงแนวคิดสําคัญอย่างหน่ึงในยุคศตวรรษท่ี 21 คือ
ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills)ไดแ้ก่ 1) ความคิดสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรม 2) การคิดเชิงวิพากษแ์ละการแกปั้ญหา และ 3) การส่ือสารและการร่วมมือทาํงานทกัษะ
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ชีวิตและการทาํงาน (Social and Cross-Cultural Skills)ไดแ้ก่ 1) ความยดืหยุน่และความสามารถใน
การปรับตวั 2) ความคิดริเร่ิมและการช้ีนาํตนเอง 3) ทกัษะทางสังคมและการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม
4) การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด และ5) ความเป็นผูน้าํและความรับผดิชอบ (Ken Kay, 2011:

34-35) ซ่ึงทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) และทกัษะดา้น
ความเขา้ใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทศัน์ (Cross-cultural understanding) เป็นทกัษะท่ีสาํคญัใน
ยุคศตวรรษที่ 21

2. ผลการวิจยั พบว่า การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีความเหมาะสมกับผูเ้รียน ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนท่ีสร้างข้ึน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ืองสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ 1) หลกัการ 2) เป้าหมาย 3) คุณสมบติัของผูเ้รียน
4) แนวการจดักิจกรรม 5) รูปแบบการจดักิจกรรม 6) คาํอธิบายรายวิชา  7) จุดประสงคก์ารเรียนรู้
8) โครงสร้างการจดักิจกรรม 9) ส่ือ 10) การวดัและประเมินผล 11) คาํช้ีแจง และ 12) แผนการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 8 แผน ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 1 เกร่ินลาํนาํ
นาฏยลีลาอาเซียน แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 2 ไทยรํา ระบาํ ฟ้อน อ่อนตา แผนการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 3 เมียนมาร์ ลาว กมัพูชา งามหรู แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ี 4

นานาน่ารู้ เวียดนาม แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 5 พาเพลินมาเลเซีย สิงคโปร์ แผนการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 6 โชวล์ีลาบรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ท่ี 7 เริงรําสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน และแผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 8 ตระการตา
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน แต่ละแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบบการสาธิตและเน้นท่ี
การปฏิบติั 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 2) ขั้นศึกษา/วิเคราะห์ 3) ขั้นปฏิบติั/ฝึกหัด/

ทดลอง 4) ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ และ 5) ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นาํไปใช้ เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ให้สามารถสร้างสรรคท่์ารํา สร้างสรรค์รูปแบบแถว และสร้างสรรค์การแต่งกาย โดยใชเ้พลง
ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่ ผสมผสานระหว่างวฒันธรรมไทยและประเทศอาเซียน ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดร้ับการพฒันาตามกระบวนการ ดงันี้  1) นาํผลการศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐาน คือ
การวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 การวิเคราะห์หลกัสูตร
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง): กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนการสอบถามความตอ้งการของ
นกัเรียน และการสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
2) วิเคราะห์เน้ือหาสาระของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีตอ้งการพฒันาใหส้อดคลอ้งการเตรียมความ
พร้อมด้านการศึกษากบัอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยตอ้งพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 3) แนวการดาํเนินการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สอดคลอ้งกับจุดประสงค์
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ซ่ึงเน้นให้ผูเ้รียนฝึกการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค ์โดยครูผูส้อนใชเ้ทคนิคแบบสาธิต
และเน้นท่ีการปฏิบัติฝึกสอนและให้คาํแนะนาํ จนนกัเรียนเกิดองค์ความรู้ท่ีชดัเจนจนสามารถ
ปฏิบตัิไดจ้ริง มีการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงคแ์ละเน้ือหาสาระโดยอาศยัการวดั
และประเมินผลตามสภาพจริง จะเห็นได้ว่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียนเป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกับความต้องการของนักเรียน ทาํให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551(2551:20-21) ท่ีกล่าวถึงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีจัดให้ผูเ้รียนได้
พฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มจากกิจกรรมท่ีไดจ้ัดให้เรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม การเขา้ร่วมและปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกับผูอ้ื่นอย่างมีความสุขกับ
กิจกรรมท่ีเลือกดว้ยตนเองตามความสามารถและความสนใจอย่างแทจ้ริง การพฒันาท่ีสาํคญั ไดแ้ก่
การพฒันาองค์รวมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้นทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม
โดยอาจจัดเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผูมี้ศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินยั และมีคุณภาพเพ่ือพฒันาองค์รวมของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ปลกูฝัง
และสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพ่ือสังคม กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ (2538:491) และกาญจนา
คุณารักษ์ (2540:342) กล่าวสอดคลอ้งกนัว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งส่งเสริมประสบการณ์ของ
ผูเ้รียนให้กวา้งขวางยิง่ข้ึน เพ่ือให้การเรียนการสอนตามหลกัสูตรมีความสมบูรณ์ นอกจากน้ี สุนนัท์
ศิริวรรณ์ (2544:23) และกรรณิกา ภู่ระหงษ ์(2547:24) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้ง
กนัว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสํารวจความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล
ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนองความต้องการทางจิตวิทยาให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มช่วยให้
นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาและไดเ้รียนรู้ไดก้วา้งขวาง
ข้ึน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกับความต้องการของผูเ้รียนโดยมุ่งเน้นและ
พฒันาคุณภาพของนกัเรียน

3. ผลการทดลองจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6

โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง) สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 มีความสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสุขสนุกสนาน
มีความตั้งใจเรียนในกิจกรรม ปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนร่วมกนัเป็นกลุ่มดว้ยรูปแบบการสาธิต
และเน้นท่ีการปฏิบติัอยา่งมีความสุข นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน ทั้งน้ีเพราะว่า เน้ือหาท่ีนํามาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเกิดจากความตอ้งของนักเรียน
โดยนักเรียนไดฝึ้กปฏิบติัและนําเสนอผลงานด้วยตนเอง โดยผลการประเมินความสามารถใน
การปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน อยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
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มีความน่าสนใจ เป็นเร่ืองท่ีแปลกใหม่ สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนดา้นการเตรียมความพร้อม
ดา้นการศึกษากบัอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยตอ้งพร้อม ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เน้ือหาสาระท่ีนาํมาจดักิจกรรมการเรียนรู้เกิดจากความตอ้งการของนกัเรียนและเป็นเร่ือง
จาํเป็นสําหรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยเร่ิมจากง่ายไปหายาก มีครูคอยใหค้วามช่วยเหลือ
แนะนําในการฝึกปฏิบติัจนทาํให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ขั้นตอนการสอนส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ทาํให้นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน ตั้งใจปฏิบติักิจกรรม มี
ความรับผิดชอบ เอาใจใส่ เพียรพยายาม และมีความสามคัคีในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม การ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การท่ารํา การสร้างสรรค์เคร่ืองแต่ง
กาย และการสร้างสรรครู์ปแบบแถว และสามารถนาํประสบการณ์เดิม รวมกบัประสบการณ์ใหม่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆข้ึนมา จนเกิดเป็นการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545:1) ไดก้ล่าวถึงการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรคเ์ป็น
หน้าท่ีโดยทัว่ไปของการศึกษา การส่งเสริมจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรคแ์ละเชิงวฒันธรรมให้ไดผ้ล
นั้นต้องใชยุ้ทธศาสตร์ท่ีเป็นระบบนั่นคือยุทธศาสตร์ท่ีสร้างความสมดุลระหว่างหลกัสูตรของ
โรงเรียน วิธีการสอน วิธีการท่ีโรงเรียนติดต่อกบัผูอ้ื่นและแหล่งความรู้อื่นๆ รวมทั้งการอบรมและ
พัฒนาครูและบุคคลอื่นๆคําจํากัดความของการสร้างสรรค์แสดงให้เห็นองค์ประกอบของ
กระบวนการแห่งการสร้างสรรคท่ี์เราต้องการจะกระตุ้นให้เกิดเพ่ือวตัถุประสงค์ทางการศึกษา
จุดเร่ิมตน้การรับรู้ถึงคุณลกัษณะ4 ประการของกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ ประการแรก
มกัจะเกี่ยวขอ้งกบัการคิดหรือการปฏิบติัตนอยา่งมีจินตนาการเสมอ ประการท่ี 2 กิจกรรมท่ีสร้าง
จินตนาการน้ีจะตอ้งเต็มไปดว้ยจุดมุ่งหมาย นัน่คือจะตอ้งมีการตั้งเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดความสาํเร็จ
ประการท่ี 3 กระบวนการน้ีจะตอ้งก่อใหเ้กิดส่ิงท่ีมีลกัษณะริเร่ิมไม่เหมือนใคร ประการท่ี 4 ผลท่ีได้
จะตอ้งมีคุณค่าเก่ียวเน่ืองกบัจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ จึงกาํหนดนิยามการสร้างสรรค์ว่า “กิจกรรมแห่ง
จินตนาการท่ีก่อให้เ กิดผลท่ีเป็นทั้ งการริเ ร่ิมข้ึนเป็นคร้ังแรกและมีคุณค่า”สอดคล้องก ับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติมพุทธศกัราช 2545 ท่ีกล่าวถึง
การพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้่นไดอ้ยา่งมี
ความสุขนั้ น  ควรมีการสืบสานทางว ัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลง  รวมทั้ งส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมของชาติ ฝึกให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้โดยถือว่าผูเ้รียนสาํคัญท่ีสุด และควรจดัเน้ือหา
สาระกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ดงันั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวน้ั้น ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมให้มาก
ท่ีสุด
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4. ประเมินผลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า ดา้นผลการเรียนรู้ นกัเรียนมีผลการ
เรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน หลงัการจดักิจกรรมสูงกว่าก่อนการจดักิจกรรม ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะว่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ืองสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี
พฒันาข้ึนจากความตอ้งการและความสนใจของนกัเรียน เน้ือหาในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นเร่ือง
แปลกใหม่และทนัสมยัน่าสนใจ มีการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบของการจดักิจกรรมแบบสาธิตและ
เนน้ท่ีการปฏิบติั ซ่ึงเหมาะกบัการจดัการเรียนการสอนในวิชานาฏศิลป์ท่ีเนน้ทกัษะการปฏิบติั ครูมี
บทบาทสาํคญัในการเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ ช้ีแนะ และคอยช่วยเหลือในการปฏิบติักิจกรรม มีวิธีการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การเรียนรู้จากการดูชมวีดิทศัน์ การระดมสมอง การลง
มือปฏิบติัจริง การใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการเช่ือมความสัมพนัธ์อนัดีต่อประเทศสมาชิกอาเซียน
ในรูปแบบของนาฏศิลป์ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช
2542 และแกไ้ขเพิ่มเติมพุทธศกัราช 2545 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545:1-8)

มีจุดมุ่งหมายในการสร้างเด็กไทยให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ซ่ึงมุ่งเน้นพฒันาทั้งด้าน
สติปัญญา (Intelligence Quotuent:IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotuent:EQ) และดา้น
คุณธรรม จริยธรรม (Moral Quotuent:MQ) เพ่ือให้เด็กไทยอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลก
ไดอ้ย่างมีคุณภาพและรู้เท่าทนั อีกทั้งประเทศไทยตอ้งพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซ่ึงมีความสาํคัญในการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน เพิ ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกได้ ดังนั้น การศึกษาเร่ืองราวของ
ศิลปวฒันธรรม ภาษา และภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ของประเทศสมาชิกในอาเซียน สอดคลอ้งกบั
กระทรวงศึกษาธิการ(สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2554:16-21)ได้
ประกาศให้จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรอาเซียนศึกษาไวร้องรับการกา้วสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนของไทยอย่างเต็มตวัในปี  2558 ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนเห็นความสาํคญัและเขา้ใจความเป็น
“อาเซียน” เพื่อสร้างและพฒันาอาเซียนใหมี้ศกัยภาพและกา้วทนัความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ดงันั้น จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ดา้น เพ่ือให้สามารถรองรับการแข่งขนัใน
ด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545:93) ในมาตรา 4 ซ่ึงไดก้ล่าวถึงความหมายของ
การศึกษาไวว้่า เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเกื ้อหนุน
ให้บุคคลไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-

2559) (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)ไดช้ี้ให้เห็นถึงความจาํเป็นในการปรับเปล่ียน
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จุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสงัคมไทยให้ มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทันให้มี
ความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นาํไปสู่สงัคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนใหม้ี
พ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นในการ
ดาํรงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบย ัง่ยนื

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุภทัรา จาํปาเงิน (2548: บทคดัยอ่) อนัธิกา วงษ์
จาํปา (2549:บทคดัยอ่) และสาลิกา สาํเภาทอง (2553:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน โดยใชข้ั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน และ
ความตอ้งการเกี่ยวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและ
ปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผลการวิจยัพบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัการใชกิ้จกรรมมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนใชก้ิจกรรม ฮาร์เจอร์ตี้ (Hargerty,1970:2401A,อา้งถึงในสาลิกา สาํเภาทอง,

2553:99) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการศึกษาสภาพการจดักิจกรรมนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้
รัฐมิชิแกน เพ่ือศึกษาระเบียบวิธีการจดักิจกรรมนกัเรียน และองคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับ
โครงการการจดักิจกรรมนักเรียน ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ รัฐมิชิแกน ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมโรงเรียน และถือว่าเป็นส่วน
สาํคญัส่วนหน่ึงของการศึกษา แต่ลกัษณะการดาํเนินงานยงัมีขอ้บกพร่องอยู่ เช่น ผูบ้ริหารเป็นผู ้
ตดัสินใจ และวางนโยบายควบคุมในการบริหารด้านกิจกรรมนักเรียน แต่แนวโนม้ในการจดั
กิจกรรมนกัเรียนจะประสบความสาํเร็จถึงขั้นรวมวิชาการจดักิจกรรมนกัเรียนเขา้ไวใ้นหลกัสูตร
และเปิดชั้นเรียนพิเศษชาร์ล (Charles,1978: 3499A-3450A,อา้งถึงใน สาลิกา สาํเภาทอง, 2553: 99)

ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษากิจกรรมเสริมหลกัสูตรในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายรัฐโอคลาโฮ
มา กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 478 คน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพนัธ์เกี่ยวกับการร่วม
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนกัเรียน ผลการวิจยัพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่จดัโปรแกรมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตรใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วม นักเรียนจาํนวนมากไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประเภทกีฬา การ
ร่วมอภิปราย โตว้าทีและเป็นสมาชิกชุมนุมวิชาการต่างๆ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆ มีนกัเรียนจาํนวนหน่ึงไม่เขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร แต่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง กิจกรรมส่วนใหญ่ขาดงบประมาณ เวลา และการวดัผลประเมินผล
รวมทั้งผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจ และวางนโยบายฝ่ายเดียว
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ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ของนักเรียน
พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน อยู่ในระดบัดีมาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่าในการจดักิจกรรมในคร้ังน้ีใชว้ิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสาธิตและเน้นท่ี
การปฏบิติั ซ่ึงตอ้งอาศยัประสบการณ์ทั้งจากตนเองและครู การหมัน่ฝึกฝน ฝึกซอ้มซํ้าๆ จนเกิดเป็น
ความชาํนาญ ไดล้งมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง ไดแ้สดงออกในการสร้างสรรคท่์ารํา รูปแบบแถว และ
การแต่งกายอย่างมัน่ใจ ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากนักเรียนไดใ้ชศ้กัยภาพทางความสามารถ ความถนัด
และประสบการณ์ในดา้นต่างๆท่ีนกัเรียนมีอยูใ่ห้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงมีผลทาํให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาขีด
ความสามารถใหสู้งข้ึน สอดคลอ้งกบัแฮรโรว์ (Harrow, 1972: 96-99) จดัลาํดบัขั้นของการเรียนรู้
ทางทกัษะปฏิบติัไว  ้ 5 ขั้นโดยเร่ิมจากระดบัที่ซับซอ้นน้อยไปจนถึงระดบัท่ีมีความซบัซอันมาก
ดงันั้นการกระทาํจึงเร่ิมจากการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือใหญ่ไปถึงการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือยอ่ยลาํดบั
ขั้นดงักล่าวไดแ้ก่การเลียนเเบบการลงมือกระทาํตามคาํสั ่งการกระทาํอย่างถูกต้องสมบูรณ์ การ
แสดงออกเเละการกระทาํอยา่งเป็นธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัซิมพซั์น  (Simpson, 1972) ท่ีอธิบายว่า
ทกัษะปฏิบติัน้ีสามารถพฒันาไดด้ว้ยการฝึกฝนซ่ึงหากไดรั้บการฝึกฝนท่ีดีเเลว้จะเกิดความถูกตอ้ง
ความคล่องแคล่วความเช่ียวชาญชาํนาญการและความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทาํ
สามารถสังเกตได้จากความรวดเร็วความแม่นยาํความแรงหรือความราบร่ืนในการจัดการ
นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัเดวีส์ (Davies, 1971: 0-56) ไดน้าํเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะ
การปฏิบติัไวว้่า ทกัษะส่วนใหญ่ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยๆ จาํนวนมาก การฝึกให้ผูเ้รียนสามารถ
ทาํทกัษะยอ่ยๆ เหล่านั้นไดแ้ลว้เช่ือมโยงต่อกนัเป็นทกัษะใหญจ่ะช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลสาํเร็จได้
ดีและรวดเร็วขึ้น

เม่ือพิจารณาความสามารถในการสร้างสรรค์เป็นรายดา้น พบว่า การสร้างสรรคท่์ารําอยูใ่น
ระดบัสูงท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านกัเรียนสามารถใชค้วามคิดท่ีสร้างสรรค์ของตนเองไดอ้ย่าง
อิสระ มีการระดมสมองสมาชิกในกลุ่ม โดยมีความรู้พื้นฐานจากการเรียนนาฏศิลป์ในประเทศ
อาเซียน โดยมีครูให้ค ําแนะนําจึงนํามาซ่ึงท่ารําท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกันระหว่างเอกลกัษณ์
ดา้นนาฏศิลป์แต่ละประเทศ มีการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัทอร์เเรนซ์
(Torrance, 1962) และ จอยส์เเละวีล (Joyce and weil, 1966: 239-253) ซ่ึงไดน้าํองค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค ์3 องคป์ระกอบคือคิดคล่องแเคล่ว (fluency) คิดยืดหยุ่น (fexibility) คิดริเร่ิม
(originality) มาใชป้ระกอบกบักระบวนการคิดแเกปั้ญหาและการใชป้ระโยชน์จากกลุ่ม ซ่ึงมีความ
หลากหลายโดยเน้นการใช้เทคนิคระดมสมองเกือบทุกขั้นตอน นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบั วิวฒัน์
เพชรศรี (2551) พรพรรณ อนะมาน (2553 ) และ สุมนรตี น่ิมเนติพนัธ์ (2553) ไดก้ล่าวในทาํนอง
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เดียวกนัคือรูปแบบการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์สูงกว่า
กลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ

ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน อยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนน้ีฝึกใหมี้ทกัษะในการสร้างสรรค์มีส่ือการสอนทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายส่ือการสอน
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้สามารถนาํความรู้ท่ี
ไดรั้บไปประยกุต์ใช้ในโอกาสอ่ืนไดท้ําให้มีความมัน่ใจ สามารถนําความรู้ท่ีไดรั้บไปใชไ้ด้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบัเวลา ฝึกใหมี้การร่วมมือกนัทาํงาน สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ
ทาํให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน รวมทั้ งเกิดทกัษะในการคิด ซ่ึงสอดคลอ้งกับ สาลิกา
สาํเภาทอง (2553:173) พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชข้อง
เล่นพ้ืนบ้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดว้ยการปฏิบัติจริง ไดรั้บความรู้และความเขา้ใจในการทาํของเล่น
พ้ืนบา้น นักเรียนสนุกสนานกบัการเรียน ให้ความร่วมมือในการทาํงานเป็นกลุ่ม นกัเรียนให้ความ
สนใจและกระตือรือร้นในการเรียน และอนัธิกา วงษจ์าํปา (2549: 151) พบว่า นักเรียนมีความรู้สึกท่ี
ดีต่อกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน เพราะนักเรียนชอบรูปแบบของกิจกรรม มีความสุข สนุกสนาน
เพลิดเพลิน และกระตือรือร้นท่ีไดเ้ขา้ร่วมและปฏิบตัิกิจกรรม ท่ีเป็นเช่นน้ี เน่ืองจากกิจกรรมนั้นได้
ให้นักเรียนลงมือปฏิบตัิจริงและปฏิบตัิดว้ยตนเอง ไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

นอกจากน้ี ผลการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า
นกัเรียนส่วนใหญ่รู้สึกดีท่ีไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัความเป็นมาของนาฏศลิป์ในประเทศสมาชิกอาเซียน
นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สร้งาสรรค์ ทาํใหไ้ดรู้้จกัศิลปวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
มากข้ึน จากท่ีไม่เคยรู้มาก่อน รวมทั้ง การปฏิบติัลีลาท่าทางนาฏศิลป์ของแต่ละประเทศ ไดเ้รียนรู้
ท่าทางการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจาํชาติ ทั้งยงัได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาคําทักทาย อาหาร
ธงประจาํชาติ การแต่งกายประจาํชาติ และศิลปวฒันธรรมประเพณีของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียน พอสังเขป ท่ีสาํคัญได้เรียนรู้การสร้างสรรค์รูปแบบการแสดงของแต่ละประเทศ จาก
ความคิดสร้างสรร์ของตนเองที่นํามาประดิษฐ์และนาํมาประยุกต์ใช ้มาเป็นการแสดงนาฏยลีลา
อาเซียนในรูปแบบท่ีแปลกใหม่

นกัเรียนมีความสนุกสนาน ดีใจ ต่ืนเตน้ กบัการปฏิบตัิจริงเกี่ยวกับท่าทางนาฏศิลป์ในแต่ละ
ประเทศ และมีความกระตือรืนร้น ในทุกกิจกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ ไดค้วามรู้เพิ ่มเติมจากการแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อนท่ีทาํงานร่วมกนั และไดเ้รียนรู้ดูการแสดงจากกกลุ่มเพ่ือนอ่ืนๆ มากมาย
เพ่ือเพิ่มประสบการณ์ให้กบัตนเอง

นกัเรียนมีความสุข และปล้ืมใจ ท่ีไดแ้สดงผลงานสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนดว้ยตนเอง
อยา่งสุดความสามารถ จากแนวคิดท่ีไดส้ร้างสรรค์ร่วมกนักบัเพ่ือนในกลุ่มและจากครูผูส้อนให้
คาํแนะนาํ เกิดความรักในศิลปวฒันธรรมทางดา้นนาฏศิลป์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน และ
อยากให้มีการจดักิจกรรมท่ีเกี่ยวกบันาฏศิลป์ข้ึนอีกอยา่งต่อเน่ือง โดยจะให้ความร่วมมือและเขา้ร่วม
ในกิจกรรมทุกครั้ งอย่างเต็มท่ี

ข้อเสนอแนะ
จากการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา ผูว้ิจยัไดส้รุปแนวคิดและขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัมีรายละเอียดดงัน้ี
ข้อเสนอแนะในการนาํกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปใช้ เพ่ือใหส้ามารถนาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไปใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะบางประการเก่ียวกบัการนาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไปใช้
ดงัน้ี

1. จากผลการวจิยั ดา้นผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน โดยจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนชุมนุมนาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมทกัษะทางดา้นนาฏศิลป์ ดงันั้น ควรจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบตัิ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน และควรให้ครอบคลุม 3 ดา้น ประกอบดว้ย ความรู้
ความสามารถ และเจตคติแก่ผูเ้รียนอยา่งครบถว้น

2. จากผลการวิจยั ดา้นความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน พบว่า
นกัเรียนสามารถปฏิบติัสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนไดเ้ป็นอย่างดีหลงัจากเขา้ร่วมกิจกรรม แต่มี
ประเด็นดา้นการสร้างสรรค์การแต่งกายอยูใ่นระดบัตํ่า ดงันั้น ควรเปิดประเด็นทางความคิดหรือ
การใชส่ื้อท่ีกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดการสร้างสรรค์การแต่งกาย ได้ประสบการณ์จากของจริงท่ี
หลากหลาย

3. จากผลการวจิยัดา้นความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีความสุข
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และกระตือรือร้นในการปฏิบติักิจกรรม โดยเฉพาะการไดแ้สดงผลงานท่ี
เกิดจากทกัษะการปฏิบติัของตนเอง แต่มีประเด็นดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยู่ในระดบัตํ่าสุด เป็น
เพราะการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกปฏิบติั ดงันั้น ผูส้อนควร
บริหารเวลาในการจดักิจกรรมให้ดี หรือยืดหยุ่นกิจกรรมให้เขา้กบัผูเ้รียน และคอยให้แนะนาํพร้อม
ทั้งปรับปรุงแกไ้ขในขณะนั้นแก่ผูเ้รียน เพ่ือผลการปฏิบติัท่ีมีคุณภาพอย่างแทจ้ริง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับผูส้นใจในการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนต่อไป มีรายละเอียดดงัน้ี

1.  ควรมีการวิจยัและพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เกี่ยวกบันาฏศิลป์สร้างสรรค์ สาํหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา เก่ียวกบันาฏศิลป์อาเซียน 10 ประเทศ บวก 3 ไดแ้ก่ จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น
เป็นตน้ เพ่ือเป็นการปลกูฝังนาฏศิลป์และการคิดสร้างสรรค์ให้กวา้งข้ึน ใหก้บันกัเรียนทุกชั้น

2. ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเก่ียวกบันาฏศิลป์สร้างสรรค์สาํหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา โดยเปลี่ยนวิธีการจดักิจกรรมแบบสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบตัิ เป็นวีธีแบบ
อ่ืน เช่น แบบใชโ้ครงการเป็นหลกั หรือแบบใชศู้นยก์ารเรียน เป็นตน้ เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
ดา้นนาฏศิลป์ รวมทั้ง มีผลความสามารถในการปฏิบติันาฏศิลป์หรือไม่
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ภาคผนวก ก
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
………………………………

รายช่ือผู้ เช่ียวชาญ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง ผู้เช่ียวชาญด้าน
นางสาวสัทธา สืบดา ค.บ การศึกษาปฐมวยั

ศษ.ม หลกัสูตรและ
การนิเทศ

ศึกษานิเทศก์
ชาํนาญการพเิศษ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3

กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

อาจารย ์ดร.ประไพ ธรมธัช ค.ด. หลกัสูตรและการสอน
ค.ม. นิเทศการศึกษาและ
พฒันาหลกัสูตร
กศ.บ. คณิตศาสตร์

อาจารยค์ณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดุสิต

การจดั
การเรียนรู้
แบบสาธิตและ
เน้นทีก่ารปฏิบติั

อาจารย ์ดร.สุดา เชิดเกียรติกุล ค.ด ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดุสิต

เน้ือหา
นาฏศิลป์
อาเซียน

อาจารยว์รรณา แกว้กวา้ง ศษ.บ ศึกษาศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์
ศล.ม ศิลปมหาบณัฑิต
สาขานาฏศิลป์ไทย

ครูชาํนาญการ
วิทยาลยันาฏศิลป
สุพรรณบุรี

นาฏศิลป์

นายทวิช แจ่มจาํรัส กศ.ม วทิยาสาสตรศึกษา
ศษ.ม การบริหารการศึกษา

รองผูอ้าํนวยการ
ชาํนาญการพเิศษ
โรงเรียนวดัพรหมสาคร
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี

วดัและ
ประเมินผล



ภาคผนวก ข
เคร่ืองมอืเกบ็รวบรวมข้อมูล การศึกษาข้อมูลขั้นพืน้ฐาน

1. ประเด็นสนทนากลุ่ม เก่ียวกบัความคิดเห็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

2. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนากลุ่ม เก่ียวกบัความคิดเห็นกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

3. แบบสอบถามความตอ้งการเกี่ยวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง  สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

4. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความตอ้งการเกี่ยวกบัการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
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ประเด็นสนทนากลุ่ม
สําหรับ

1. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
2. หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ
3. ครูผูส้อนรายวิชานาฏศิลป์ไทย
4. คณะกรรมการสถานศึกษา

คําช้ีแจง
ประเด็นสนทนากลุ่มฉบบัน้ี(Focus Group Discussion)ฉบับน้ีเพ่ือศึกษาความคิดเห็น

เกี่ยวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานประกอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน

ตอนที่  1 สถานภาพและขอ้มลูทัว่ไปของผูร่้วมสนทนา
ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความจาํเป็น และความสาํคญัของการพฒันากิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนเร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลการสัมภาษณ์และการสอบถาม/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม

เกี่ยวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
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แบบประเดน็สนทนากลุ่ม

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอ้มลูทัว่ไปของผูร่้วมสนทนา
1.ช่ือ-สกุล.................................................................................................เพศ..............อายุ..............

2. ระดบัการศึกษา...............................................................................................................................
3. ตาํแหน่ง.....................................................................ประสบการณ์การทาํงาน............................ปี
4. สถานภาพ

(  ) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา (  ) หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ
(  ) คณะกรรมการสถานศึกษา (  ) ครูผูส้อนรายวิชานาฏศิลป์ไทย

5. ท่านมีความรู้เก่ียวกบันาฏศิลป์ไทยหรือไม่
(  ) ไม่มี
(  ) มี เก่ียวกบัเร่ือง.................................................................................................................

6. ท่านมีความรู้เก่ียวกบันาฏศิลป์กบัอาเซียนหรือไม่
(  ) ไม่มี
(  ) มี เก่ียวกบัเร่ือง................................................................................................................

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความจาํเป็น และความสาํคญัของการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

1. หากโรงเรียนจะพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบติั ท่านเห็นด้วยหรือไม่
อย่างไร
.............................................................................................................................................................

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

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

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

.............................................................................................................................................................
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2.โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วดัท่าชา้ง) จะพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ท่านคิดวา่ควรใหน้กัเรียนไดศึ้กษา
และเรียนรู้อะไรบา้งเก่ียวกบันาฏยลีลาอาเซียน
.............................................................................................................................................................

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

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

3. ท่านคิดว่าจะส่งเสริมการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ไดอ้ย่างไรบา้ง
.............................................................................................................................................................

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

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

ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
1. ท่านตอ้งการให้นกัเรียนชั้นประถมศึกษาเรียนรู้และทาํอะไรไดบ้า้ง

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

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

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

2. ท่านคิดว่าเน้ือหาสาระและโครงสร้าง/เวลาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัท่ีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาควรจะเรียนรู้อะไรบา้ง
.............................................................................................................................................................

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

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

3. ท่านคิดว่าควรจดัการเรียนรู้แกน่กัเรียนชั้นประถมศึกษาดว้ยวิธีการอย่างไรบา้ง
.............................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................
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4. ท่านคิดว่าแนวทางในการวดัและประเมินผล ควรเป็นอย่างไร
.............................................................................................................................................................

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

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

5. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพ่ือทาํให้การจดัการเรียนรู้คร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงค์
.............................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของประเด็นสนทนากลุ่ม

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาประเด็นสนทนากลุ่ม และใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของประเด็นการ
สนทนากลุ่ม เก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องคะเนนของแบบประเมินในแต่ละข้อ
และให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อ ประเด็น
ระดับความ
คดิเห็น ข้อเสนอแนะ

+1 0 -1

1. ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนากลุ่มเก่ียวกบัสถานภาพ
และขอ้มลูทัว่ไปของผูร่้วมสนทนา

2. ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนากลุ่มเก่ียวกบัความ
คิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน เก่ียวกบัความสาํคญัและความจาํเป็น
ในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

3. ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนากลุ่มเกี่ยวกบั
ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน เก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา
กิจกรรม วิธีดาํเนินกิจกรรมส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา
และการวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

4. ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนากลุ่มเกี่ยวกบั
ขอ้เสนอแนะในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา

(ลงช่ือ)............................................................ผูป้ระเมิน

(.......................................................)
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แบบสอบถามความคดิเหน็นกัเรียน

เร่ือง การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา
คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความตอ้งการเกี่ยวกบัการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใหน้ักเรียน
ตอบ 3 ตอน ดงัน้ี

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความตอ้งการเกี่ยวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์

นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะ
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แบบสอบถาม
(สําหรับนักเรียน)

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
1. เพศ 1) ชาย 2) หญิง
2. กาํลงัศึกษาชั้น

1) ป.4 2) ป.5       3) ป.6

3. นกัเรียนรู้จกันาฏศิลป์ประเทศไหนบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)

1) นาฏศิลป์บรูไน          2) นาฏศิลป์กมัพูชา               3) นาฏศิลป์ลาว
4) นาฏศิลป์อินโดนีเซีย          5) นาฏศิลป์มาเลเซีย             6) นาฏศิลป์เมียนมาร์
7) นาฏศิลป์ฟิลิปปินส์          8) นาฏศิลป์สิงคโปร์             9) นาฏศิลป์ไทย
10) นาฏศิลป์เวียดนาม อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..........

4. นกัเรียนเคยแสดงนาฏศิลป์ประเทศอ่ืนหรือไม่
1) เคย 2) ไม่เคย

ตอนที่ 2 ความตอ้งการเก่ียวกบัเน้ือหากิจกรรม การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

1. หากโรงเรียนจดัทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน นักเรียน
ตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

1. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบันาฏศิลป์ 10 ประเทศ
2. ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกบันาฏศิลป์สร้างสรรค์
3. ขอ้มลูพ้ืนฐานเก่ียวกบัการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอเซียน
4. ดนตรีและเพลงประกอบการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
5. การแต่งกายเก่ียวกบัการสร้างสรรคน์าฏลีลาอาเซียน
6. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….
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2. นกัเรียนตอ้งการให้จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
ใหมี้วิธีดาํเนินกิจกรรมอยา่งไร(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)

1. การศึกษานอกสถานท่ี
2. การสัมภาษณ์ผูรู้้เกี่ยวกบัการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
3. การศึกษาจากใบความรู้ท่ีครูเตรียมให้
4. การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือน
5. การรายงานเก่ียวกบัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
6. การจดักิจกรรมกลุ่มและการศกึษาคน้ควา้และการปฏิบติั
7. การจดัการเรียนรู้โดยครูผูส้อน
8. การถ่ายทอดความรู้จากผูรู้้ เก่ียวกบัการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
9. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูร่วมกบัผูรู้้เฉพาะดา้น
10. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….

3. นกัเรียนตอ้งการให้เอกสารและใบงานท่ีครูจดั มีรูปแบบเป็นอย่างไร
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

1. มากดว้ยเน้ือหาสาระ
2. นาํเสนอเน้ือหาพอเขา้ใจ ตวัหนงัสืออ่านง่าย
3. มีรูปภาพประกอบและมีสีสันสวยงาม
4. มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย
5. มีการอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดทุกขั้น
6. มีแบบประเมินการพฒันาหลงัเรียน
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….

4. นกัเรียนตอ้งการให้มีการประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน อยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

1. การทดสอบ
2. การตรวจช้ินงาน (ช้ินงานการปฏิบตัิงานของนกัเรียน)

3. การสอบถาม
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4. การสมัภาษณ์
5. การสงัเกตพฤติกรรมการฝึกการปฏบิติักิจกรรมต่างๆ
6. การใชแ้ฟ้มงาน
7. อ่ืน (โปรดระบุ).......................................................

5. นกัเรียนตอ้งการให้ใครเป็นผูป้ระเมิน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)

1. ประเมินตนเอง
2. ครูผูส้อน
3. เพ่ือนประเมินเพ่ือน
4. ผูป้กครอง
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................

ตอนที่  3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบสอบถาม

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาข้อคาํถามความพึงพอใจ และให้คะแนนความสอดคลอ้งของประเด็น
สอบถามเก่ียวกับการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา โดยทาํเคร่ืองหมายลงในช่องคะเนนของแบบประเมินในแต่ละข้อและ
ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อ ประเด็น
ระดับความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ

+1 0 -1

1 ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ
และขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

2 ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถามเก่ียวกบั
ความตอ้งการของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน เก่ียวกบัเน้ือหา
กิจกรรม

3 ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถามเก่ียวกบั
ความตอ้งการของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน เก่ียวกบัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้

4 ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถามเก่ียวกบั
ความตอ้งการของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน เก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้

5 ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถามเก่ียวกบั
ความตอ้งการของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน เก่ียวกบัการวดั
และประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

 (ลงช่ือ)............................................................ผูป้ระเมิน
(.......................................................)



ภาคผนวก ค
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน

ชุมนุม นาฏศิลป์

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

จัดทําโดย

นางสาวก่ิงกมล ปิยมาดากลุ

โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าช้าง)

อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
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คํานํา

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมสาํคญัท่ีสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช
(วดัท่าชา้ง) กาํหนดให้จดัทาํข้ึนสาํหรับผูเ้รียนทุกคน ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เพ่ือส่งเสริม
พฒันาความสามารถของตนเองตามความถนดั ความสนใจ ใหเ้ต็มศกัยภาพ โดยมุ่งเนน้การพฒันา
ความเป็นมนุษยท์ั้งทางดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ และดา้นสงัคม ทั้งน้ี ยงัสร้างให้
ผูเ้รียนมีความตระหนักถึงศีลธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทั้ งของไทย และ
ศิลปวฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบา้นสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชุมนุมนาฏศลิป์ (สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน)แบ่งเป็น 8 แผน
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ประกอบดว้ย แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 1 เร่ือง เกร่ินลาํนาํ
นาฏยลีลาอาเซียน แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 2 เ ร่ือง ไทยรํา ระบาํ ฟ้อน อ่อนตา แผนการ
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 3 เร่ือง เมียนมาร์ ลาว กมัพชูา งามหรู แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ท่ี 4 เร่ือง นานาน่ารู้ เวียดนาม แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 5 เร่ือง พาเพลินมาเลเซีย สิงคโปร์
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 6 เร่ืองโชวล์ีลาบรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แผนการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 7 เร่ือง เริงรําสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน และแผนการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนท่ี 8 เร่ืองตระการตาสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ซ่ึงเป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีกาํหนด
เน้ือหากิจกรรม และกระบวนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมจากกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มเพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความ
กระตือรืนร้น ความกลา้แสดงออก ความคิดสร้างสรรค  ์ และยงัเพิ่มทกัษะการปฏิบติัของผูเ้รียนให้
เกิดความชาํนาญยิง่ข้ึน
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กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีหลกัการสาํคญั ดงัน้ี
1. มีเป้าหมายของการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน
2. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอย่างรอบดา้นเต็มตามศกัยภาพตามความสนใจ

ความถนัด ความตอ้งการ เหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะ
3. เป็นกิจกรรมท่ีปลกูฝังและส่งเสริมจิตสาํนึกในการบาํเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคม

ในลกัษณะต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมอย่างต่อเน่ืองและสมํา่เสมอ
4. เป็นกิจกรรมท่ียดึหลกัการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสใหค้รู พ่อแม่ ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน

ปราชญช์าวบา้น องคก์ร และหน่วยงานอ่ืน มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผูเ้รียนใช้ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เ กิดสมรรถนะสําคัญ  5 ประการได้แก่
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อนัจะนาํไปสู่คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ 8 ประการ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดแ้ก่ รักชาติ
ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน
หลกัการ

เป้าหมาย
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เพ่ือเป็นความสอดคลอ้งตามแนวทางของแนวคิดหลกัการและจุดมุ่งหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน จึงกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้รียน ไวด้งัน้ี

1. เนน้นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6

2. มีความรู้ความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์
3. มีความรู้พ้ืนฐานเร่ืองนาฏยศพัท์ และภาษาท่า
4. มีความพร้อมและความสนใจท่ีจะเรียนรู้สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

สถานศึกษาจัดให้ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เขา้ร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจดั
กิจกรรม ดงัน้ี

1. ใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจ
2. ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมผา่นประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ฝึกการทาํงานท่ีสอดคลอ้ง

กบัชีวิตจริง ตลอดจนสะทอ้นความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของผูเ้รียน
3. จดักิจกรรมแบบรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม โดยให้ผูเ้รียนเป็นผูด้าํเนินการ โดยการศึกษา

และใช้ขอ้มูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใชค้วามคิดสร้างสรรค์
ในการดาํเนินกิจกรรม

4. ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเนน้การแข่งขนั
บนพื้นฐานการปฏิบติัตามวิถีประชาธิปไตย

5. ใชวิ้ธีการสอนแบบบรรยาย สาธิต แบบประสบการณ์และเน้นท่ีการปฏิบติั

แนวการจดักจิกรรม

คุณสมบัตขิองผู้เรียน
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีแบบสาธิตและเนน้ท่ีการปฏิบติัซ่ึงมีองคป์ระกอบการสอน 5 ขั้น ดงัน้ี

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ครูกระตุน้ให้นักเรียนไดท้บทวนประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน โดย
การใชค้าํถาม นอกจากน้ี ครูผูส้อนแจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้และร่วมกนักาํหนดขอบข่ายหรือ
ประเด็นความรู้ใหม่

2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห์ เป็นขั้นตอน การแบ่งกลุ่มนกัเรียน เพื่อทาํกิจกรรมกลุ่มร่วมกนั
เพ่ือแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็นร่วมกนัวิเคราะห์และหาขอ้สรุปในประเด็นท่ีตั้งไว ้ผูส้อน
ออกแบบกลุ่มให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้
ผูส้อนให้ประสบการณ์ใหม่แก่ผูเ้รียนโดยใชส่ื้อการสอนและแหล่งเรียนรู้ เช่น แผนภูมิ ใบความรู้
รูปภาพ วีดิทศัน์ ฯลฯ

3. ขั้นปฏบิัติ/ฝึกหัด/ทดลอง เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัตามขั้นตอน โดยครูผูส้อนดูแล
ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการปฏิบติังานตามขั้นตอน

4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไดป้ระมวลขอ้มูล
จากประสบการณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สะทอ้นการเรียนรู้ (reflection) ต่อ
ประสบการณ์ใหม่ท่ีไดร้ับ

5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้ เป็นขั้นที่ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงผลงานของตนเอง
โดยใชแ้นวคิดจากขอ้มูลท่ีแต่ละกลุ่มนาํเสนอ อาจนาํความรู้ที่ไดร้ับจากกลุ่มอื่นมาพฒันาให้ดีขึ้น
หรือเกิดความคิดใหม่ สร้างสรรคง์านท่ีต่างจากเดิม หรืออาจไดรั้บแนวคิดจากขอ้เสนอแนะ
ของผูส้อนมาประยุกตส์ร้างผลงานใหม่ๆ ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นสภาพการณ์จริงได้

รูปแบบการจัดกิจกรรมภาคทฤษฏี ครูผูส้อนจะทําหน้าท่ีบรรยายเน้ือหาประกอบส่ือ
การสอนร่วมกบัการทาํกิจกรรมการซกัถามสนทนาโตต้อบกนัระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน เพื่อให้เกิด
การอภิปรายขยายความเขา้ใจ

รูปแบบการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ ครูผูส้อนจะทาํหน้าท่ีเป็นผูแ้นะนาํสาธิตและเน้นท่ี
การปฏิบตัิในแต่ละขั้นตอนให้ผูเ้รียนเขา้ใจ พร้อมทั้งแนะนาํดูแลให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามการสาธิตจน

รูปแบบการจดักจิกรรม
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ผูเ้รียนเกิดแนวทางปฏิบัติ  และมีการปรับปรุงพฒันาผลการปฏิบัติให้ มีประสิทธิภาพและ
ความถูกตอ้งตามขั้นตอนสุดทา้ยผูเ้รียนจะปฏิบติัการแสดงผลงานการปฏิบัติ  เพ่ือการประเมิน
ความสามารถภาคปฏิบติัต่อไป

รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสาธิตและเน้นที่การปฏิบัติ
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 20 ช่ัวโมง

ศึกษาศิลปวฒันธรรมทางดา้นนาฏศิลป์ ศึกษารูปแบบ กระบวนการวิธีการจดักิจกรรม
โดยใชก้ารสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน เพ่ือการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย การปฏิบติัลีลา
ท่าทางการเคล่ือนไหวทางดา้นนาฏศิลป์ของแต่ละประเทศ ประยกุตผ์สมผสานนาฏศิลป์ในประเทศ
อาเซียน 10 ประเทศสู่ การแสดงสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนตระหนักในความสาํคัญ ปลูก
จิตสาํนึกในความเป็นไทย สานสัมพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและ มีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนนาฏศิลป์
วัตถุประสงค์

1. เป็นกิจกรรมท่ีจดัตามความสนใจของผูเ้รียน
2. เป็นกิจกรรมท่ีจดัเสริมหลกัสูตรสถานศึกษาในดา้นความรู้และทกัษะปฏิบตัิของผูเ้รียน
3. เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชเ้วลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
4. เพ่ือให้ผูเ้รียนทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดต้ามวิถีประชาธิปไตย

จุดประสงค์
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

จุดประสงค์ แผนการจดักจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ด้าน
พุทธิพสัิย

ด้าน
ทักษะพสัิย

ด้าน
จติพสัิย

1. นกัเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบั
ขอ้มลูทัว่ไปของประเทศสมาชิก
อาเซียนได้

1. เกร่ินลาํนาํ
นาฏยลีลาอาเซียน

2. นกัเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบั
ขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์ และขอ้มูลดา้น
นาฏศิลป์สร้างสรรคไ์ด้

คําอธบิายรายวิชาสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน ชุมนุมนาฏศิลป์
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จุดประสงค์ แผนการจดักจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ด้าน
พุทธิพสัิย

ด้าน
ทักษะพสัิย

ด้าน
จติพสัิย

3. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบันาฏยศพัท์เบ้ืองตน้
ของนาฏศิลป์ไทย และการแสดง
นาฏศิลป์ไทย

2.ไทยรํา ระบาํ ฟ้อน
อ่อนตา

4. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
เมียนมร์ นาฏศิลป์ประเทศลาว
และนาฏศิลป์ประเทศกมัพชูา

3. เมียนมาร์ ลาว
กมัพชูา งามหรู

5. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการแสดงนาฏศิลป์
ประเทศเวียดนาม

4. นานาน่ารู้
เวียดนาม

6. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
มาเลเซีย และนาฏศิลป์ประเทศ
สิงคโปร์

5. พาเพลินมาเลเซีย
สิงคโปร์

7. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการแสดงนาฏศิลป์
ประเทศบรูไน นาฏศิลป์ประเทศ
อินโดนีเซีย และนาฏศิลป์ประเทศ
ฟิลิปปินส์

6. โชวลี์ลาบรูไน
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์

8. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน

7. เริงรําสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

9. นกัเรียนสามารถบอกความรู้
เก่ียวกบันาฏศิลป์อาเซียนได้

8. ตระการตา
สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน
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เน้ือหาของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน มีรายละเอียด ดงัน้ี

แผน
ที่

แผนการจดักจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน

จุดประสงค์
ข้อที่

เวลา
(ช่ัวโมง)

นํา้หนัก
คะแนน

สัดส่วนของพสัิย
 (ร้อยละ)

พุทธิ
พิสัย

ทกัษะ
พิสัย

จิต
พิสัย

1 เก ร่ินลํานํานาฏยลีลา
อาเซียน

1
2 10 5 - -

2

2 ไทย รํา ระบาํ ฟ้อน
อ่อนตา 3 2 10 3 5 1

3 เมียนมาร์  ลาว กัมพูชา
งามหรู 4 2 10 3 5 1

4 นานาน่ารู้เวียดนาม 5 2 10 3 5 1

5 พ า เ พ ลิ น ม า เ ล เ ซี ย
สิงคโปร์ 6 2 10 3 5 1

6 โ ช ว์ ลี ล า บ รู ไ น
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 7 2 10 3 5 1

7 เ ริ ง รํ า ส ร้ า ง ส ร ร ค์
นาฏยลีลาอาเซียน 8 6 30 3 30 -

8 ตระการตาสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน 9 2 10 2 15 -

รวม 20 100 25 70 5

ส่ือประกอบกิจกรรม
3.1 วีดิทศัน์
3.2 รูปภาพ
3.3 CD เพลง
3.4 ใบความรู้
3.5 ใบงาน

โครงสร้างการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
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การวดัและประเมนิผล
การว ัดและประเมินผลระหว่างเรียนและหลังเ รียนตามจุดประสงค์ โดยการว ัดมี

ความครอบคลุมทั้งทางดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย และจิตพิสยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี
1. ด้านพุทธิพสัิย(ร้อยละ 25)

1.1 การทาํใบงาน(ร้อยละ 10 )

1.2 การตอบคาํถามและการซกัถาม(ร้อยละ 5 )

1.3 การทาํแบบทดสอบหลงัเรียน(ร้อยละ 10 )

2. ด้านทักษะพิสัย(ร้อยละ 70)

2.1 การฝึกปฏิบติัการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน 10 ประเทศ(ร้อยละ 20 )

2.2 การนาํเสนอผลงานการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน(ร้อยละ 40 )

2.3 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่มของนกัเรียน(ร้อยละ 10 )

3. ด้านจิตพิสัย(ร้อยละ 5)

3.1 สอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ร้อยละ 5)

3.2 สอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อศิลปวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
เกณฑ์การประเมินด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
คะแนนร้อยละ 80-100 ระดบัคุณภาพ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม
คะแนนร้อยละ 60-79 ระดบัคุณภาพ 2 หมายถึง ดี
คะแนนร้อยละ 50-59 ระดบัคุณภาพ 1 หมายถึง ผา่นเกณฑ์
คะแนนนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ระดบัคณุภาพ 0 หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
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แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ชุมนุมนาฏศิลป์ สาํหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เป็นแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสาธิตและเน้นการปฏิบตัิ เพื่อพฒันาการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนให้ประสบผลสําเร็จดว้ยตวันกัเรียน เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนใหดี้ยิ่งข้ึน เป็นแผนการ
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีเน้นพฒันาการของนักเรียน ฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัสร้างสรรค์ มีความกลา้
แสดงออก เกิดความชํานาญทางดา้นนาฏศิลป์ท่ีดีขึ้ น และทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีความสุข
มีแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จาํนวน 8 แผน รวม 20 ชัว่โมง ดงัน้ี

แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 1 เร่ือง เกร่ินลาํนาํนาฏยลีลาอาเซียน
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 2 เร่ือง ไทยรํา ระบาํ ฟ้อน อ่อนตา
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 3 เร่ือง เมียนมาร์ ลาว กมัพูชา งามหรู
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 4 เร่ือง นานาน่ารู้ เวียดนาม
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 5 เร่ือง พาเพลินมาเลเซีย สิงคโปร์
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 6 เร่ือง โชวล์ีลา บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 7 เร่ือง เริงรําสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 8 เร่ือง ตระการตาสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสาธิตและเน้นท่ี

การปฏิบติั ท่ีจะประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ผูส้อนตอ้งศึกษารูปแบบการสอน เตรียมเอกสาร ส่ือ
และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และปฐมนิเทศนักเรียนเพ่ือสร้างความเขา้ใจและ
ขอ้ตกลงในการเรียน นกัเรียนตอ้งศึกษาคน้ควา้ และลงมือปฏิบติั สร้างผลงานใหเ้กิดผลสาํเร็จ และ
มีคุณภาพ กระตุน้ผูเ้รียนใหรู้้จกัสร้างสรรค์ เกิดความกลา้แสดงออก เกิดความชาํนาญทางดา้น
นาฏศิลป์ยิง่ข้ึน และรู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริง

คําช้ีแจง
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียนสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน ชุมนุม นาฏศิลป์
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 20 ช่ัวโมง
แผนการจัด
กจิกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้

เวลา
(ช่ัวโมง)

1. เกร่ินลาํ
นาํนาฏย
ลีลาอาเซียน

1.1 นกัเรียนสามารถอธิบาย
เ ก่ี ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้
1.2 นักเรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับข้อมูลด้านนาฏศิลป์
และข้อมูลด้านนาฏ ศิล ป์
สร้างสรรคไ์ด้

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของประเทศสมาชิก
อาเซียน
- สัญลกัษณ์อาเซียน / แผนท่ี / ภาษา
และคาํทกัทาย / การแต่งกายประจาํชาติ
/ดอกไมป้ระจาํชาติ และอาหาร เป็นตน้
1.2 ข้อมูลด้านนาฏศิลป์
- ประวติัท่ีมา / ประเภท /

การแสดงพ้ืนเมือง / ดนตรี
 และการแต่งกาย เป็นตน้
1.3 ข้อมูลด้านนาฏศิลป์สร้างสรรค์
- ความหมาย และลกัษณะ เป็นตน้

2

2.ไทยรํา
ระบาํ ฟ้อน
อ่อนตา

2.1 นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ เ ก่ียวกับนาฏยศัพท์
เบ้ืองต้นของนาฏศิลป์ไทย
และการแสดงนาฏศิลป์ไทย
- นักเรียนสามารถปฏิบตัิท่า
น าฏยศัพท์ เ บ้ื อ ง ต้น ขอ ง
นาฏศิลป์ไทยได้

2.1 นาฏยศัพท์เบื้องต้นของนาฏศิลป์
ไทย และการแสดงนาฏศิลป์ไทย
- ความหมาย / นามศพัท์ / กิริยาศพัท์
และ นาฏยศพัทเ์บล็ดเตลด็ เป็นตน้
2.2 ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์เบือ้งต้นของ
นาฏศิลป์ไทยได้
- จีบหงาย / จีบคว ํ่า / จีบปกศีรษะ/

 จีบส่งหลงั / ล่อแกว้ / ตั้งวงบน /

ตั้งวงกลาง / ตั้งวงล่าง / ประเทา้ /
กา้วเทา้ / กระดกเทา้ และกา้วขา้ง
เป็นตน้

2

โครงสร้างแผนการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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แผนการจัด
กจิกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้

เวลา
(ช่ัวโมง)

3. เมียนมาร์
ลาว กมัพชูา
งามหรู

3.1 นักเรียนมีความรู้ความ
เข้า ใจ เ ก่ี ยวกับการแสดง
นาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์
นาฏศิลป์ประเทศลาว และ
นาฏศิลป์ประเทศกมัพชูา
- นกัเรียนสามารถปฏิบติัลีลา
ก า ร เ ค ล่ื อ น ไ ห ว ท่ า ท า ง
นาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์
นาฏศิลป์ประเทศลาว และ
นาฏศิลป์ประเทศกมัพูชาได้

3.1 การแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
เมยีนมาร์ นาฏศิลป์ประเทศลาว และ
นาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา
- ประวติันาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ /

ประวติันาฏศิลป์ประเทศลาว และ
ประวติันาฏศิลป์ประเทศกมัพชูา
- ตวัอยา่งการแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
เมียนมาร์ / ประเทศลาว และประเทศ
กมัพชูา
3.2 ปฏิบัตลิลีาการเคลือ่นไหวท่าทาง
นาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ นาฏศิลป์
ประเทศลาว และนาฏศิลป์ประเทศ
กมัพูชา
- ฝึกปฏิบติัลีลาการเคล่ือนไหวท่าทาง
แต่ละประเทศ

2

4. นานาน่า
รู้ เวียดนาม

4.1 นักเรียนมีความรู้ความ
เข้า ใจ เ ก่ี ยวกับการแสดง
นาฏศิลป์ประเทศเวียดนาม
- นกัเรียนสามารถปฏิบติัลีลา
ก า ร เ ค ล่ื อ น ไ ห ว ท่ า ท า ง
นาฏศิลป์ประเทศเวียดนามได้

4.1 การแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
เวยีดนาม
- ประวติันาฏศิลป์ประเทศเวียดนาม
- ตวัอยา่งการแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
เวียดนาม
4.2 ปฏิบัตลิลีาการเคลือ่นไหวท่างทาง
นาฏศิลป์ประเทศเวยีดนาม
- ฝึกปฏิบติัลีลาการเคล่ือนไหวท่าทาง
แต่ละประเทศ

2
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แผนการจัด
กจิกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้

เวลา
(ช่ัวโมง)

5. พาเพลิน
มาเลเซีย
สิงคโปร์

5.1 นักเรียนมีความรู้ความ
เข้า ใจ เ ก่ี ยวกับการแสดง
นาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย
แ ล ะ น า ฏ ศิ ล ป์ ป ร ะ เ ท ศ
สิงคโปร์
- นักเรียนสามารถปฏิบตัิลีลา
ก า ร เ ค ล่ื อ น ไ ห ว ท่ า ท า ง
นาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย
แ ล ะ น า ฏ ศิ ล ป์ ป ร ะ เ ท ศ
สิงคโปร์ได้

5.1 การแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
มาเลเซีย และนาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์
- ประวติันาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย และ
ประวติันาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์
- ตวัอยา่งการแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
5.2 ปฏิบัตลิลีาการเคลือ่นไหวท่าทาง
นาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย และ
นาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์
- ฝึกปฏิบติัลีลาการเคล่ือนไหวท่าทาง
แต่ละประเทศ

2

6. โชวลี์ลา
บรูไน
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์

6.1 นักเรียนมีความรู้ความ
เข้า ใจ เ ก่ี ยวกับการแสดง
นาฏ ศิล ป์ประ เทศบ รู ไน
นาฏศลิป์ประเทศอินโดนีเซีย
แ ล ะ น า ฏ ศิ ล ป์ ป ร ะ เ ท ศ
ฟิลิปปินส์
- นกัเรียนสามารถปฏิบติัลีลา
ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ท่ า ท า ง
น าฏ ศิล ป์ประ เทศบ รู ไน
นาฏศลิป์ประเทศอินโดนีเซีย
แ ล ะ น า ฏ ศิ ล ป์ ป ร ะ เ ท ศ
ฟิลิปปินส์ได้

6.1 การแสดงนาฏศิลป์ประเทศบรูไน
นาฏศิลป์ประเทศอนิโดนเีซีย และ
นาฏศิลป์ประเทศฟิลปิปินส์
- ประวติันาฏศิลป์ประเทศบรูไน /

ประวติันาฏศิลป์ประเทศอินโดนีเซีย
และประวติันาฏศิลป์ประเทศฟิลิปปินส์
- ตวัอยา่งการแสดงนาฏศิลป์ประเทศ
บรูไน / ประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศฟิลิปปินส์
6.2 ปฏิบัตลิลีาการเคลือ่นไหวท่าทาง
นาฏศิลป์ประเทศบรูไน นาฏศิลป์
ประเทศอินโดนีเซีย และนาฏศิลป์
ประเทศฟิลปิปินส์
- ฝึกปฏิบตัิลีลาการเคล่ือนไหวท่าทาง
แต่ละประเทศ

2
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แผนการจัด
กจิกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้

เวลา
(ช่ัวโมง)

7. เริงรํา
สร้างสรรค์
นาฏยลีลา
อาเซียน

7.1 นักเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
- นักเรียนสามารถฝึกปฏิบติั
ลีลาการเคลื่อนไหวท่าทาง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
- นกัเรียนบอกประโยชน์
และเห็นคุณค่าความสาํคญัท่ี
ได้รับจากการสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียนได้

7.1 การสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน
- รูปแบบการแสดง / ท่าทางส่ือ
ความหมาย / รูปแบบการแปรแถว /

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดง / ขั้นตอน
การแสดง และการแต่งกายท่ีใชใ้น
การแสดง
7.2 การฝึกปฏิบัตลิลีาการเคลือ่นไหว
ท่าทางสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน
- ฝึกปฏิบตัิลีลาการเคล่ือนไหวท่าทาง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ทั้ง 10

ประเทศ
7.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการ
สร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน
- คุณค่า และความสาํคญั

6

8. ตระการ
ตา
สร้างสรรค์
นาฏยลีลา
อาเซียน

8.1 นกัเรียนสามารถบอก
ความรู้เก่ียวกบันาฏศิลป์
อาเซียนได้
- นักเรียนสามารถปฏิบัติการ
แสดงสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียนได้
- นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีมี
ต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
- นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีมี
ต่ อ ศิ ลป วัฒ น ธร ร ม ขอ ง
ประเทศสมาชิกอาเซียน

8.1 การสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน
- แบบทดสอบหลงัเรียน
8.2 นําเสนอผลงานสร้างสรรค์
นาฏยลลีาอาเซียน
- นาํเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม
8.3 ความคิดเห็นทีด่ีต่อกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- แบบสอบถามความคิดเห็น
8.4 ความคดิเห็นทีด่ีต่อศิลปวฒันธรรม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
- แบบสอบถามความคิดเห็น

2

รวม 20
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การจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผู้เรียนที่ 1 เร่ือง เกร่ินลํานํานาฏยลีลาอาเซียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6

เวลา 2 ช่ัวโมง
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1. สาระสําคัญ
นาฏยลีลาอาเซียน เป็นการแสดงท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ โดยการสร้างสรรค์จากพื้นฐาน

การแสดงท่ีเกิดขึ้นตามทอ้งถ่ินและตามพื้นท่ีต่างๆ ของแต่ละประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศท่ีนิยม
เล่นกันอย่างแพร่หลายตามยุคสมัย เป็นการละเล่นที่ไม่ยากนักนิยมจัดแสดงเป็นหมู่ตามความ
เหมาะสมโดยมีการพฒันาหรือดดัแปลงมาจากการละเล่นพื้นเมืองของท้องถิ่นของประเทศอาเซียน
10 ประเทศ และสอดแทรกความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกบัอาเซียน 10 ประเทศ อย่างรอบดา้น ดงันั้น ควรมี
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหว่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ มีการเรียนรู้ต่างวฒันธรรม
ต่างกระบวนทศัน์ เพ่ือใหอ้ยู่ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข โดยใชน้าฏศิลป์เป็นหลกัสาํคญัเพื่อเช่ือม
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศอาเซียน และตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความสามารถในการสร้างสรรค์
จึงนาํนาฏยลีลาอาเซียนมาใหผู้เ้รียนไดฝึ้กสร้างสรรค์ เกิดความกลา้คิด กลา้แสดงออก ตระหนัก
เห็นคุณค่าความสาํคญัในวฒันธรรม
2. จุดประสงค์

1. นกัเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ ยวกับข้อมูลด้านนาฏศิลป์ และข้อมูลด้านนาฏศิลป์

สร้างสรรคไ์ด้
3. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
- ทกัษะการคิดวิเคราะห์

การจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียนสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 1 เร่ือง เกร่ินลาํนาํนาฏยลีลาอาเซียน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชุมนุมนาฏศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 2 ชัว่โมง
ผูส้อน นางสาวกิ่งกมล ปิยมาดากุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนาบบวช(วดัท่าชา้ง)
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4. คุณลกัษะอนัพงึประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

5. สาระการเรียนรู้
1. ข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียน
- สัญลกัษณ์อาเซียน / แผนท่ี / ภาษาและคาํทกัทาย / การแต่งกายประจาํชาติ /

ดอกไมป้ระจาํชาติ / อาหาร เป็นตน้
2. ข้อมูลด้านนาฏศิลป์
- ประวติัท่ีมา / ประเภท / การแสดงพ้ืนเมือง / ดนตรี / การแต่งกาย เป็นตน้
3. ข้อมูลด้านนาฏศิลป์สร้างสรรค์
- ความหมาย / ลกัษณะ เป็นตน้

6. กระบวนการจดักิจกรรม (แบบสาธิตและเน้นท่ีการปฏิบติั)

ช่ัวโมงที่ 1
1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน
1. ปฐมนิเทศกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสร้างสรรคน์าฏยลีลาอสเซียน ชุมนุมนาฏศิลป์ และ

ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ครูให้นกัเรียนดูรูปภาพการแสดงนาฏศิลป์ในประเทศอาเซียน แลว้ตั้งประเด็นถาม

คาํถามนกัเรียน
- จากภาพเป็นการแสดงนาฏศิลป์ประเทศใด
- นักเรียนสงัเกตไดจ้ากส่ิงใด

3. ครูซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียน
4. ครูแจง้จุดประสงค์ในคร้ังน้ีให้นักเรียนทราบ รวมถึงส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนรู้
2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห์
5. ครูจดักลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ12 คน
6. ครูอธิบายเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียน และใชค้าํถาม

ให้นักเรียนตอบเพื่อสร้างความเขา้ใจตรงกนั
 7. ครูแจกใบความรู้ท่ี 1.1 เร่ืองขอ้มลูทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียน
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ให้นักเรียนไดศ้ึกษา เพ่ือช่วยกนัแสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนความคิด ที่ได้
จากการศึกษาในใบความรู้ หลงัจากนั้นครูซกัถามนกัเรียน โดยการใหค้ะแนนกลุ่มท่ีตอบได้
ก่อนและถกูตอ้ง ขอ้ละ 1 คะแนน

 8. ครูกาํหนดภาระงานให้นักเรียนไดเ้ตรียมตัวล่วงหน้า ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน โดยมีการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน การสร้างสรรค์รูปแบบแถว
การสร้างสรรค์การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย และการนาํเสนอผลงานการสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน

3. ขั้นปฏิบัต/ิฝึกหัด/ทดลอง
9. ครูให้นักเรียนทาํใบงานท่ี 1.1 เร่ือง อาเซียนโดยทาํเป็น Mind mapping จบัฉลาก

เลือกประเทศอาเซียน
4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้
10. ครูและนักเรียนช่วยกนัสรุปความรู้เบ้ืองตน้ท่ีไดเ้รียนรู้จากขอ้มลูทัว่ไปของประเทศ

สมาชิกอาเซียน
5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้
11. ครูเสนอให้นกัเรียนนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชก้บัผลงานสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

ช่ัวโมงที่ 2
1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทบทวนความรู้ขอ้มูลทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใหน้ักเรียนช่วยกนั
ตอบตาม

ความเขา้ใจ
2. ครูซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์ และขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์สร้างสรรค์

โดยให้นักเรียนช่วยกนัตอบ และแลกเปล่ียนความคิดกนั
3. ครูแจง้จุดประสงค์ในคร้ังน้ีให้นักเรียนทราบ รวมถึงส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนรู้
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2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห์
4. ครูให้นักเรียนเขา้กลุ่มตามท่ีจดัไวใ้นชัว่โมงท่ี 1

5. ครูอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์ และขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์สร้างสรรค ์และใช้
คาํถามให้นักเรียนตอบเพ่ือสร้างความเขา้ใจตรงกนั

 6. ครูแจกใบความรู้ท่ี 1.2 เร่ืองนาฏศิลป์ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์
ให้นักเรียนไดศึ้กษา เพ่ือช่วยกนัแสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนความคิด ท่ีได้

จากการศึกษาในใบความรู้ หลงัจากนั้นครูซกัถามนักเรียน โดยการให้คะแนนกลุ่มท่ีตอบได้
ก่อนและถกูตอ้ง ขอ้ละ 1 คะแนน

7. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการสร้างสรรคน์าฏศิลป์
8. ครูเปิดวีดิทศัน์การแสดง 10 ประเทศ ให้นักเรียนดู พร้อมอธิบายเพิ่มเติม และ

ซกัถามนกัเรียน เพ่ือเช่ือมโยงความเขา้ใจยิง่ข้ึน
9. ครูกาํหนดภาระงานให้นักเรียนไดเ้ตรียมตวัล่วงหน้า ในการปฏิบติัการสร้างสรรค์

นาฏยลีลาอาเซียน โดยมีการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน การสร้างสรรครู์ปแบบแถว
การสร้างสรรค์การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย และการนาํเสนอผลงานการสร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน

3. ขั้นปฏบิัติ/ฝึกหัด/ทดลอง
10. ครูใหน้กัเรียนทาํใบงานท่ี 1.2 เร่ืองนาฏศิลป์ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์
4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้

11. ครูและนักเรียนช่วยกนัสรุปความรู้เบ้ืองตน้ที่ไดเ้รียนรู้จากขอ้มูลทัว่ไปของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์ และขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์สร้างสรรค์

5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้
12. ครูเสนอให้นกัเรียนนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชก้บัผลงานสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
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7. ส่ือ
1. รูปภาพ
2. วีดิทศัน์
3. ใบความรู้ท่ี 1.1 เร่ือง ขอ้มูลทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียน
4. ใบความรู้ท่ี 1.2 เร่ือง นาฏศิลป์ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์
5. แบบทดสอบก่อนเรียน

8. ภาระงาน/ช้ินงาน
1. ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ขอ้มูลทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียน
2. ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง นาฏศิลป์ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์
3. แบบทดสอบก่อนเรียน

9. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์ วิธีการ เคร่ืองมอื

1.นกัเรียนสามารถ
อธิบายเก่ียวกบัขอ้มูล
ทัว่ไปของประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้

ตรวจใบงาน
1 หมายถึง นักเรียนตอบคาํถามแสดงให้เห็น
ถึงขอ้มลูทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียน
0 หมายถึง นักเรียนตอบคาํถามไม่แสดงให้
เห็นถึงขอ้มลูทัว่ไปของประเทศสมาชิก
อาเซียนได้

ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ขอ้มูล
ทัว่ไปของประเทศ
สมาชิกอาเซียน
 (Mind mapping)

2.นกัเรียนสามารถ
อธิบายเก่ียวกบัขอ้มูล
ดา้นนาฏศิลป์ และขอ้มูล
ดา้นนาฏศิลป์สร้างสรรค์
ได้

ตรวจใบงาน
1 หมายถึง นักเรียนตอบคาํถามแสดงให้เห็น
ถึงขอ้มลูดา้นนาฏศิลป์ และขอ้มลูดา้น
นาฏศิลป์สร้างสรรค์
0 หมายถึง นักเรียนตอบคาํถามไม่แสดงให้
เห็นถึงขอ้มลูดา้นนาฏศิลป์ และขอ้มลูดา้น
นาฏศิลป์สร้างสรรคไ์ด้

ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง
อาเซียน
และนาฏศิลป์สร้างสรรค์
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บันทกึผลหลงัการจดักิจกรรม
 1. ผลที่เกดิกบัผู้เรียน (ระบุรายช่ือนักเรียนท่ีเป็นปัญหาหรือตอ้งไดรั้บแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน)

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

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

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

 2. ปัญหา / อุปสรรค
.............................................................................................................................................................

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

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

3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................

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

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

ลงช่ือ............................................ผูส้อน
( นางสาวกิ่งกมล ปิยมาดากุล)

ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง)

.............../................../................

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ..........................................................

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

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง)

         ............/......................../...............
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AEC เป็นการพฒันามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
(The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งข้ึนตามปฏิญญากรุงเทพฯ
(Bangkok Declaration) เม่ือ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผูก่้อตั้ งแรกเร่ิม 5 ประเทศ คือ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ไดเ้ข้าเป็นสมาชิก
ตามดว้ย 2538 เวียดนาม ก็เขา้ร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา  2540 ลาวและพม่า เขา้ร่วม และปี 2542

กมัพูชา ก็ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกลาํดับท่ี 10 ทาํใหปั้จจุบนัอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาด
ใหญ่ มีประชากร  รวมกันเกือบ 500 ลา้นคน จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี  9

ท่ีอินโดนีเซีย เม่ือ 7 ต.ค.  2546 ผูน้าํประเทศสมาชิกอาเซียนไดต้กลงกนัท่ีจะจดัตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 เสาหลกั คือ

1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC)

2. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar)

3. ประชาคมความมัน่คงอาเซียน (Political and Security Pillar)

คําขวญัของอาเซียน “ One Vision, One Identity, One Community.”

หน่ึงวิสยัทศัน์ หน่ึงอตัลกัษณ์ หน่ึงประชาคม เดิมกาํหนดเป้าหมายท่ีจะตั้งข้ึนในปี 2563

แต่ต่อมาไดต้กลงกนัเล่ือนกาํหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558 และกา้วสาํคญัต่อมาคือการจดัทาํปฏิญญา
อาเซียน (ASEAN Charter) ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัแลว้ตั้งแต่เดือนธนัวาคม ปี 2552 นบัเป็นการยกระดบั
ความร่วมมือของอาเซียนเขา้สู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม โดยมีพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งทางกฎหมาย
และมีองค์กรรองรับการดาํเนินการเขา้สู่เป้าหมายดงักล่าวภายในปี 2558

ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กมัพูชา บรูไน สาํหรับเสาหลกัการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )ภายในปี 2558 เพ่ือให้อาเซียนมีการ
เคลื่อนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีข้ึนต่อมาในปี 2550

อาเซียนไดจ้ดัทาํพิมพเ์ขียวเพ่ือจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณา
การงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซ่ึงประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจ
ในดา้น ต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาท่ีชดัเจนในการดาํเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี
2558 รวมทั้งการให้ความยืดหยุ่นตามท่ีประเทศสมาชิกไดต้กลงกนัล่วงหน้า ในอนาคต AEC จะ
เป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต ้และญี่ปุ่น เขา้มาอยู่ดว้ย และต่อไปก็จะมีการ
เจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และ อินเดียต่อไป

ใบความรู้ที1่.1 เร่ือง ข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซยีน
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สัญลกัษณ์อาเซียน แสดงถึง ความสามคัคีและการสนับสนุนของประเทศสมาชิกในการ
รวมตัวเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ประกอบดว้ย รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพ้ืนสีแดง ลอ้มรอบ
ดว้ยวงกลมสีขาวและสีนํ้ าเงิน โดยรวงขา้ว 10 ต้นท่ีมดัรวมกัน หมายถึง ประเทศสมาชิก 10

ประเทศรวมกนั เพ่ือมิตรภาพและความเป็นนํ้ าหน่ึงเดียววงกลมแสดงถึงเอกภาพ มีตวัอกัษรคาํว่า
“asean” สีนํ้ าเงินอยู่ใต้ภาพรวงขา้วอนัแสดงถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานร่วมกันเพ่ือความมัน่คง
สันติภาพ เอกภาพและความกา้วหนา้ของประเทศสมาชิกอาเซียน

สีเหลือง นํ้าเงิน แดง และขาว แสดงงถึง สีหลกัของธงชาติบรรดาสมาชิกอาเซียน โดยมี
ความหมายดงัน้ี

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
สีนํ้ าเงิน หมายถึง สันติภาพและเสถียรภาพ
สีแดง หมายถึง ความกลา้หายและความกา้วหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ
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แผนที่อาเซียน
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ภาษาและคําทักทายในประเทศอาเซียน
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การแต่งกายประจําชาตอิาเซียน

ประเทศบรูไน ประเทศกมัพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว

ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
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ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน



231

อาหารที่นิยมในประเทศสมาชิกอาเซียน

บรูไน ดารุสซาลาม
อมับูยตั (Ambuyat)

กมัพูชา
อามอ็ก (Amok)

อินโดนีเซีย
กาโด กาโด (Gado Gado)

ลาว
ซุบไก ่(Chicken Soup)

มาเลเซีย
นาซิ เลอมกั (Nasi Lemak)

เวียดนาม
 เปาะเป๊ียะเวยีดนาม

ฟิลิปปินส์
อโดโบ ้(Adobo)

สิงคโปร์
ลกัสา/กว๋ยเต๋ียวตม้ยาํ

เมียนมาร์
หลา่เพด็ (Lahpet)

ประเทศไทย
ตม้ยาํกุง้ (Tom Yam
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ช่ือกลุ่ม................................................................................................................

รายช่ือกลุ่ม
1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………

6. ………………………………………………………………………………

7. ………………………………………………………………………………

8. ………………………………………………………………………………

9. ………………………………………………………………………………

10. ………………………………………………………………………………

คําช้ีแจง
ตอนท่ี 1 ใหน้กัเรียนบอกความหมายของอาเซียนตามความเขา้ใจ
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

ใบงานที่ 1.1 เร่ือง ข้อมูลทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียน
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ตอนท่ี 2 ให้นกัเรียนทาํเป็น Mind mapping แสดงรายละเอียดขอ้มูลทัว่ไปของประเทศสมาชิก
อาเซียน
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เฉลย ใบงานที่ 1.1 เร่ือง ข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียน

แนวคาํตอบ ตอนท่ี 1 ความหมายของอาเซียน
- ความเป็นมาของอาเซียน ตามความเขา้ใจ

แนวคาํตอบ ตอนท่ี 2 Mind mapping แสดงรายละเอียดขอ้มูลทัว่ไปของประเทศสมาชิก
อาเซียน ดงัน้ี

- สัญลกัษณ์อาเซียน
- แผนท่ี
- ภาษาและคาํทกัทาย
- การแต่งกายประจาํชาติ
- ดอกไมป้ระจาํชาติ
- อาหาร
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นาฏศิลป์ไทย
ประวตันิาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการละครฟ้อนรําและดนตรีอนัมีคุณสมบติัตามคมัภีร์นาฏะหรือ

นาฏยะกาํหนดว่า ตอ้งประกอบไปดว้ยศิลปะ 3 ประการ คือ การฟ้อนรํา การดนตรี และการขบัร้อง
รวมเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงทั้ง 3 ส่ิงน้ี เป็นอุปนิสัยของคนมาแต่ดึกดาํบรรพ ์นาฏศิลป์ไทยมีท่ีมาและเกิดจาก
สาเหตุแนวคิดต่าง ๆ เช่น เกิดจากความรู้สึกกระทบกระเทือนทางอารมณ์ไม่ว่าจะอารมณ์แห่งสุข
หรือความทุกข์และสะทอ้นออกมาเป็นท่าทางแบบธรรมชาติและประดิษฐ์ข้ึนมาเป็นท่าทางลีลา
การฟ้อนรํา หรือเกิดจากลทัธิความเช่ือในการนบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ เทพเจา้ โดยแสดงความเคารพบูชา
ดว้ยการเตน้รํา ขบัร้องฟ้อนรําให้เกิดความพึงพอใจ เป็นตน้ นาฏศิลป์ไทยยงัไดรั้บอิทธิพลแบบแผน
ตามแนวคิดจากต่างชาติเขา้มาผสมผสานด้วย เช่น วฒันธรรมอินเดียเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีเป็น
เร่ืองของเทพเจา้และตาํนานการฟ้อนรําโดยผ่านเข้าสู่ประเทศไทยทั้งทางตรงและทางออ้มคือผา่น
ชนชาติชวาและเขมร ก่อนท่ีจะนาํมาปรับปรุงใหเ้ป็นรูปแบบตามเอกลกัษณ์ของไทย เช่น ตวัอย่าง
ของเทวรูปศิวะปางนาฏราชท่ีสร้างเป็นท่าการร่ายรําของพระอิศวร ซ่ึงมีทั้งหมด 108 ท่า หรือ 108

กรณะ โดยทรงฟ้อนรําคร้ังแรกในโลก ณ ตาํบลจิทรัมพรัม เมืองมทัราส อินเดียใต ้ปัจจุบนัอยูใ่นรัฐ
ทมิฬนาดูนับเป็นคมัภีร์สาํหรับการฟ้อนรํา แต่งโดยพระภรตมุนีเรียกว่าคัมภีร์ภรตนาฏยศาสตร์ ถือ
เป็นอิทธิพลสาํคญัต่อแบบแผนการสืบสานและถ่ายทอดนาฏศิลป์ของไทยจนเกิดข้ึนเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเองท่ีมีรูปแบบ แบบแผนการเรียน การฝึกหดั จารีต ขนบธรรมเนียมมาจนถึงปัจจุบนั บรรดา
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้สันนิษฐานว่า อารยธรรมทางศิลปะด้านนาฏศิลป์
ของอินเดียน้ีไดเ้ผยแพร่เขา้มาสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมนักรุงศรีอยธุยาตารมประวติัการสร้างเทวาลยั
ศิวะนาฏราชท่ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1800 ซ่ึงเป็นระยะที่ไทยเร่ิมก่อตั้งกรุงสุโขทยั ดงันั้นท่ารําไทย
ท่ีดดัแปลงมาจากอินเดียในคร้ังแรกจึงเป็นความคิดของนกัปราชญ์ในสมยักรุงศรีอยธุยา และมีการ
แกไ้ขปรับปรุงหรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในกรุงรัตนโกสินทร์ จนนํามาสู่การประดิษฐ์ท่าร่ายรําและ
ละครไทยมาจนถึงปัจจุบนั

ใบความรู้ที่ 1.2 เร่ือง นาฏศิลป์ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์
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นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรํา หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรํา เป็นส่ิงท่ีมนุษย์
ประดิษฐข้ึ์นดว้ยความประณีตงดงาม ให้ความบนัเทิง อนัโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกของผูช้ม
ให้คลอ้ยตาม ศิลปะประเภทน้ีตอ้งอาศยัการบรรเลงดนตรี และการขบัร้องเขา้ร่วมดว้ย เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดคุณค่ายิ่งข้ึน หรือเรียกว่า ศิลปะของการร้องรําทาํเพลง การศึกษานาฏศิลป์ เป็นการศึกษา
วฒันธรรมแขนงหน่ึง นาฏศิลป์เป็นส่วนหน่ึงของศิลปะสาขาวิจิตรศิลป์ อนัประกอบดว้ย จิตรกรรม
สถาปัตยกรรม วรรณคดี ดนตรี และนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ นอกจากจะแสดงความเป็นอารยะของ
ประเทศแลว้ ยงัเป็นเสมือนแหล่งรวมศิลปะและการแสดงหลายรูปแบบเขา้ดว้ยกนั โดยมีมนุษยเ์ป็น
ศูนยก์ลาง ในการท่ีจะสร้างสรรค  ์อนุรักษ์ และถ่ายทอดสืบต่อไป

ที่มาของนาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทยมกีาํเนดิมาจาก
1. การเลียนแบบธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ข้ึน คือ ขั้นตน้ เกิดแต่วิสยัสัตว ์เม่ือเวทนาเสวยอารมณ์

ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ตาม ถา้อารมณ์แรงกลา้ไม่กลั้นไวไ้ด ้ก็แสดงออกมาให้เห็น
ปรากฏ เช่น เด็กทารกเม่ือพอใจ ก็หัวเราะตบมือ กระโดดโลดเตน้ เม่ือไม่พอใจก็ร้องไห้ ดิ ้นรน ขั้น
ต่อมา เม่ือคนรู้ความหมายของกิริยาท่าทางมากขึ้น ก็ใชกิ้ริยาเหล่านั้นเป็นภาษาส่ือความหมาย ให้
ผูอ้ื่นรู้ความรู้สึกและความประสงค์ เช่น ตอ้งการแสดงความเสน่หาก็ยิ้มแยม้ กรุ้มกร่ิมชมอ้ยชมา้ย
ชายตา หรือโกรธเคืองก็ทาํหน้าตาถมึงทึง กระทืบ กระแทก ต่อมาอีกขั้นหน่ึง มีผูฉ้ลาดเลือกเอา
กิริยาท่าทาง ซ่ึงแสดงอารมณ์ต่างๆ นั้นมาเรียบเรียงสอดคลอ้ง ติดต่อกนัเป็นขบวนฟ้อนรําใหเ้ห็น
งาม จนเป็นท่ีตอ้งตาติดใจคน

2. การเซ่นสรวงบูชา มนุษยแ์ต่โบราณมามีความเช่ือถือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ จึงมีการบูชา เซ่น
สรวง เพ่ือขอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประทานพรให้ตนสมปรารถนา หรือขอให้ขจัดปัดเป่าส่ิงท่ีตนไม่
ปรารถนาใหส้ิ้นไป การบูชาเซ่นสรวง มกัถวายส่ิงท่ีตนเห็นว่าดีหรือท่ีตนพอใจ เช่น ขา้วปลาอาหาร
ขนมหวาน ผลไม ้ดอกไม้ จนถึง การขบัร้อง ฟ้อนรํา เพ่ือให้ส่ิงท่ีตนเคารพบูชานั้นพอใจ ต่อมามีการ
ฟ้อนรําบาํเรอกษตัริยด์ว้ย ถือว่าเป็นสมมุติเทพท่ีช่วยบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุขให้ มีการฟ้อนรํารับขวญัขุน
ศึกนกัรบผูก้ลา้หาญ ท่ีมีชยัในการสงครามปราบขา้ศึกศตัรู ต่อมาการฟ้อนรําก็คลายความศกัด์ิสิทธ์ิ
ลงมา กลายเป็นการฟ้อนรําเพื่อความบนัเทิงของคนทัว่ไป

3. การรับอารยธรรมของอินเดีย เมื่อไทยมาอยู่ในสุวรรณภูมิใหม่ๆ นั้น มีชนชาติมอญ และ
ชาติขอมเจริญรุ่งเรืองอยู่ก่อนแลว้ ชาติทั้งสองนั้นไดรั้บอารยธรรมของอินเดียไวม้ากมายเป็น
เวลานาน เมื่อไทยมาอยู่ในระหว่างชนชาติทั้งสองน้ี ก็มีการติดต่อกนัอยา่งใกลชิ้ด ไทยจึงพลอย
ไดรั้บอารยธรรมอินเดียไวห้ลายดา้น เช่น ภาษา ประเพณี ตลอดจนศิลปการละคร ไดแ้ก่ ระบาํ
ละครและโขน
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ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
แบ่งออกตามลกัษณะของรูปแบบการแสดง เป็นประเภท 4 ประเภท คือ
1. โขน
เป็นการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยท่ีมีเอกลกัษณ์คือ ผูแ้สดงจะตอ้งสวมหัวท่ีเรียกว่าโขน

และใชลี้ลาท่าทางการแสดงดว้ยการเตน้ไปตามบทพากย ์การเจรจาของผูพ้ากยแ์ละตามทาํนองเพลง
หนา้พาทยด์ว้ยวงป่ีพาทย ์เร่ืองท่ีนิยมนาํมาแสดง คือ พระราชนิพนธ์บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ  แต่ง
กายเลียนแบบเคร่ืองทรงของพระมหากษตัริยท่ี์เป็นเคร่ืองตน้ เรียกว่า การแต่งกายแบบ “ยืนเคร่ือง”

มีจารีตขั้นตอนการแสดงท่ีเป็นแบบแผน นิยมจดัแสดงเฉพาะงานพิธีสาํคญั ไดแ้ก่ งานพระราชพิธี
ต่าง ๆ

2. ละคร
เป็นศิลปะการร่ายรําท่ีเล่นเป็นเร่ืองราว มีพฒันาการมาจากการเล่านิทาน  ละครมีเอกลกัษณ์

ในการแสดงและการดาํเนินเร่ืองดว้ยกระบวนลีลาท่าทาง เขา้บทร้อง ทาํนองเพลงและเพลงหน้า
พาทยท่ี์บรรเลงดว้ยวงป่ีพาทยมี์แบบแผนการเล่นท่ีเป็นทั้งของชาวบา้นและของหลวงท่ีเรียกว่า
ละครโนราชาตรี ละครนอกและละครใน เร่ืองท่ีนิยมนาํมาแสดงคือ พระสุธน สังข์ทอง คาวี อิเหนา
อุณรุฑ นอกจากน้ียงัมีละครที่ปรับปรุงข้ึนใหม่อีกหลายชนิด การแต่งกายของละครจะเลียนแบบ
เคร่ืองทรงของพระมหากษตัริย ์เรียกว่า การแต่งกายแบบยืนเคร่ือง นิยมเล่นในพิธีสาํคญัและงาน
พระราชพิธีของพระมหากษตัริย ์

3. รําและระบํา
เป็นศิลปะแห่งการร่ายรําประกอบเพลงดนตรีและบทขบัร้อง โดยไม่เล่นเป็นเร่ืองราว ในท่ีน้ี

หมายถึงรําและระบาํท่ีมีลกัษณะเป็นการแสดงแบบมาตรฐาน ซ่ึงมีความหมายท่ีจะอธิบายไดพ้อ
สังเขปดงัน้ี

3.1 รํา
หมายถึง ศิลปะแห่งการร่ายรําท่ีมีผูแ้สดงตั้งแต่ 1-2 คน เช่นการรําเด่ียว การรําคู่ การรํา

อาวุธ เป็นตน้ มีลกัษณะการแต่งกายตามรูปแบบของการแสดง ไม่เล่นเป็นเร่ืองราว อาจมีบทขบัร้อง
ประกอบการรําเขา้ทาํนองเพลงดนตรี มีกระบวนท่ารํา โดยเฉพาะการรําคู่จะต่างกบัระบาํ เน่ืองจาก
ท่ารําจะมีความเช่ือมโยงสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั และเป็นบทเฉพาะสาํหรับผูแ้สดงนั้น ๆ เช่น รําเพลง
ชา้ – เพลงเร็ว รําแม่บท รําเมขลา – รามสูร เป็นตน้
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  3.2 ระบํา
หมายถึง ศิลปะแห่งการร่ายรําท่ีมีผูแ้สดงตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มีลกัษณะการแต่งกาย

คลา้ยคลึงกนั กระบวนท่าร่ายรําคลา้ยคลึงกนั ไม่เล่นเป็นเร่ืองราว อาจมีบทขบัร้องประกอบการรํา
เขา้ทาํนองเพลงดนตรี ซ่ึงระบาํแบบมาตรฐานมกับรรเลงดว้ยวงป่ีพาทย ์การแต่งกายนิยมแต่งกายยนื
เคร่ืองพระ – นางหรือแต่งแบบนางในราชสาํนกั เช่น ระบาํส่ีบท ระบาํกฤดาภินิหาร ระบาํฉ่ิง

4. การแสดงพืน้เมือง
เป็นศิลปะแห่งการร่ายรําท่ีมีทั้งรํา ระบาํ หรือการละเล่นที่เป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชนตาม

วฒันธรรมในแต่ละภูมิภาค ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นภูมิภาคได้ 4 ภาค ดงัน้ี
    4.1 การแสดงพืน้เมืองภาคเหนือ
เป็นศิลปะการรําและการละเล่น หรือท่ีนิยมเรียกกันทั่วไปว่า“ฟ้อน” การฟ้อนเป็น

วฒันธรรมของชาวลา้นนา และกลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ชาวไต ชาวล้ือ ชาวยอง ชาวเขิน เป็นต้น
ลกัษณะของการฟ้อน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบดั้งเดิม และแบบท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่ แต่ยงัคงมีการ
รักษาเอกลกัษณ์ทางการแสดงไวคื้อ มีลีลาท่ารําท่ีแช่มช้า อ่อนชอ้ยมีการแต่งกายตามวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีสวยงามประกอบกบัการบรรเลงและขบัร้องดว้ยวงดนตรีพื้นบา้น เช่น วงสะลอ้ ซอ ซึง วง
ปู่เจ่ วงกลองแอว เป็นตน้ โอกาสท่ีแสดงมกัเล่นกนัในงานประเพณี หรือตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง
ไดแ้ก่ ฟ้อนเลบ็ ฟ้อนเทียน ฟ้อนครัวทาน ฟ้อนสาวไหม และฟ้อนเจิง

4.2 การแสดงพืน้เมืองภาคกลาง
เป็นศิลปะการรําและการละเล่นของชนชาวพื้นเมืองภาคกลาง ซ่ึงส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกบั

เกตรกรรม ศิลปะการแสดงจึงมีความสอดคลอ้งกบัวิถีและเพ่ือความบนัเทิงสนุกสนาน เป็นการ
พกัผอ่นหยอ่นใจจากการทาํงาน หรือเมื่อเสร็จจากเทศกาลฤดูเก็บเก่ียว เช่น การเล่นเพลงเก่ียวขา้ว
เตน้กาํราํเคียว รําโทนหรือรําวง รําเถิดเทิง รํากลองยาว เป็นตน้ มีการแต่งกายตามวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน และใชเ้คร่ืองดนตรีพื้นบา้น เช่น กลองยาว กลองโทน ฉ่ิง ฉาบ กรับ และโหม่ง

4.3 การแสดงพืน้เมอืงภาคอสีาน
เป็นศิลปะการรําและการละเล่นของชาวพ้ืนบา้นภาคอีสานหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของไทย แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มวฒันธรรมใหญ่ๆ คือ กลุ่มอีสานเหนือ มีวฒันธรรมไทยลาวซ่ึงมกัเรียก
การละเล่นว่า “เซ้ิง ฟ้อน และหมอรํา“ เช่น เซ้ิงบั้งไฟ เซ้ิงสวิง ฟ้อนภูไท ลาํกลอนเก้ียว ลาํเตย้ ซ่ึงใช้
เคร่ืองดนตรีพ้ืนบา้นประกอบ ไดแ้ก่ แคน พิณ ซอ กลองยาวอีสาน ฉิ่ง ฉาบ ฆอ้งและกรับ ภายหลงั
เพิ่มเติมโปงลางและโหวดเขา้มาด้วย ส่วนกลุ่มอีสานใต้ได้รับอิทธิพลไทยเขมร มีการละเล่นท่ี
เรียกว่า เรือม หรือ เร็อม เช่น เรือมลูดอนัเร หรือรํากระทบสาก รํากระโน็บติงต๊อง หรือระบาํ
ตัก๊แตนตาํขา้ว รําอาไย หรือรําตดั หรือเพลงอีแซวแบบภาคกลาง วงดนตรีท่ีใชบ้รรเลงคือ วงมโหรี
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อีสานใต้ มีเคร่ืองดนตรีคือ ซอดว้ง ซอตรัวเอก กลองกนัตรึม พิณ ระนาดเอกไม  ้ป่ีสไล กลอง
รํามะนาและเคร่ืองประกอบจงัหวะ การแต่งกายประกอบการแสดงเป็นไปตามวฒันธรรมพ้ืนบา้น
ลกัษณะท่ีราํและท่วงทาํนองดนตรีในการแสดงค่อนขา้งกระชบั รวดเร็วและสนุกสนาน

4.4 การแสดงพืน้เมืองภาคใต้
เป็นศิลปะการรําและการละเล่นของชาวพื้นเมืองภาคใต้ แบ่งตามกลุ่มวฒันธรรมได้ 2

กลุ่มคือ วฒันธรรมไทยพุทธ ไดแ้ก่ การแสดงโนรา หนังตะลุง เพลงบอก เพลงนา และวฒันธรรม
ไทยมุสลิม ไดแ้ก่ รองเง็ง ซาํเปง มะโย่ง (การแสดงละคร) ลิเกฮูลู (คลา้ยลิเกภาคกลาง) และซิละ มี
เคร่ืองดนตรีประกอบท่ีสาํคญั เช่น กลองโนรา กลองโพน กลองปืด กลองโทน ทบั กรับพวง โหม่ง
ป่ีกาหลอ ป่ีไหน ราํมะนา ไวโอลิน อคัคอร์เดียน ภายหลงัไดมี้ระบาํท่ีปรับปรุงจากกิจกรรมในวิถี
ชีวิต ศิลปาชีพต่างๆ เช่น ระบาํร่อนแร่ กรีดยาง ปาเต๊ะ เป็นตน้

ดนตรีและเพลงประกอบนาฏศิลป์
ดนตรี เพลง และการขบัร้องเพลงไทยสาํหรับประกอบการแสดง สามารถแบ่งออกเป็น 2

กลุ่ม คือ ดนตรีท่ีใชป้ระกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย และเพลงสาํหรับประกอบการแสดงนาฏศิลป์
ไทย

ดนตรีท่ีใชป้ระกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย ประกอบดว้ย
1. ดนตรีประกอบการแสดงโขน – ละคร
วงดนตรีท่ีใชป้ระกอบการแสดงโขนและละครของไทยคือ วงป่ีพาทย์ ซ่ึงมีขนาดของวงเป็น

แบบวงประเภทใดน้ันข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการแสดงนั้น ๆ ดว้ย เช่น การแสดงโขนนั่งราวใชว้งป่ี
พาทยเ์คร่ืองห้า 2 วง การแสดงละครในอาจใชว้งป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่ หรือการแสดงดึกดาํบรรพต์อ้งใช้
วงป่ีพาทยดึ์กดาํบรรพเ์ป็นตน้

2. ดนตรีประกอบการแสดงรําและระบํามาตรฐาน
การแสดงรําและระบาํท่ีเป็นชุดการแสดงท่ีเรียกว่า รํามาตรฐานและระบาํมาตรฐานนั้น

เคร่ืองดนตรีทีใชป้ระกอบการแสดงอาจมีการนาํเคร่ืองดนตรีบางชนิดเขา้มาประกอบการแสดง จะ
ใชว้งป่ีพาทยบ์รรเลง เช่น ระบาํกฤดาภินิหาร อาจนาํเคร่ืองดนตรี ขิมหรือซอดว้ง มา้ล่อ กลองต๊อก
และกลองแด๋ว มาบรรเลงในช่วงทา้ยของการรําท่ีเป็นเพลงเชิดจีนกไ็ด้

3. ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงพืน้เมืองภาคต่าง ๆ ของไทย จะเป็นวงดนตรีพ้ืนบา้น ซ่ึง
นับเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีคุณค่าของแต่ละภูมิภาค ไดแ้ก่

3.1 ดนตรีพืน้บ้านภาคเหนือ
มีเคร่ืองดนตรี เช่น พิณเป๊ียะ ซึง สะลอ้ ป่ีแน ป่ีกลาง ป่ีก้อย ป่ีตัด ป่ีเล็ก ป้าดไม้ (ระนาดไม)้

ป้าดเหล็ก (ระนาดเหล็ก) ป้าดฆอ้ง (ฆอ้งวงใหญ่) ฆอ้งหุ่ย ฆอ้งเหม่ง กลองหลวง กลองแอว กลองปู่
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เจ่ กลองปูจา กลองสะบดัไชย กลองมองเซิง กลองเต่งทิ้ง กลองม่าน และกลองตะโลด้โป้ด เมื่อ
นาํมารวมเป็นวง จะไดว้งต่าง ๆ คือ วงสะลอ้ ซอ ซึง วงปู่ จา วงกลองแอว วงกลองม่าน วงป่ีจุม วง
เต่ิงท้ิง วงกลองปูจาและวงกลองสะบดัไชย

3.2 ดนตรีพืน้เมืองภาคกลาง
เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเดียวกบัวงดนตรีหลกัของไทยคือ วงป่ีพาทยแ์ละเคร่ืองสาย ซ่ึง

ลกัษณะในการนาํมาใชอ้าํนาจนาํมาเป็นบางส่วนหรือบางประเภท เช่น กลองตะโพนและเคร่ือง
ประกอบจังหวะนาํมาใชใ้นการเล่นเพลงอีแซว เพลงเก่ียวขา้ว กลองรํามะนาใชเ้ล่นเพลงลาํตัด
กลองยาวใชเ้ล่นรําเถิดเทิง กลองโทนใชเ้ล่นรําวงและรําโทน ส่วนเคร่ืองเดินทาํนองก็นิยมใชร้ะนาด
ซอหรือป่ี เป็นตน้

3.3 ดนตรีพืน้เมืองภาคอีสาน
มีเคร่ืองดนตรีสาํคญั ไดแ้ก่ พิณ อาจเรียกต่างกนัไปตามทอ้งถิ่น เช่น ซุง หมากจบัป่ี หมาก

ตบัแต่งและหมากต๊ดโต่ง ซอ โปงลาง แคน โหวด กลองยาวอีสาน กลองกนัตรึม ซอกนัตรึม ซอดว้ง
ซอตรัวเอก ป่ีออ้ ปราเตรียง ป่ีสไล เมื่อนาํมาประสมวงแลว้จะไดว้งดนตรีพื้นเมือง คือ วงโปงลาง
วงแคน วงมโหรีอีสานใต ้วงทุ่มโหม่ง และวงเจรียงเมริน

3.4 ดนตรีพืน้เมืองภาคใต้
มีเคร่ืองดนตรีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ กลองโนรา กลองชาตรีหรือกลองตุ๊ก กลองโพน กลองปืด

โทน กลองทบั รํามะนา โหม่ง ฆอ้งคู่ ป่ีกาหลอ ป่ีไหน กรับพวงภาคใต้ แกระ และนําเคร่ืองดนตรี
สากลเขา้มาผสม ไดแ้ก่ ไวโอลิน กีตา้ร์ เบนโจอคัคอร์เดียน ลูกแซ็ก ส่วนการประสมวงนั้น เป็นการ
ประสมวงตามประเภทของการแสดงแต่ละชนิด

เพลงไทยสําหรับประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย
เพลงไทยประกอบการแสดงโขน ละคร รํา และระบาํมาตรฐาน
เพลงไทยท่ีใชบ้รรเลงและขบัร้องประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย โขน ละคร รําและระบาํ

มาตรฐานน้ันแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี
1. เพลงหน้าพาทย์
เพลงหน้าพาทย ์ไดแ้ก่ เพลงท่ีใชบ้รรเลงหรือขบัร้องประกอบอากปักิริยาของตวัโขน ละคร

เช่น การเดินทาง ยกทพั สูร้บ แปลงกาย และนาํเพลงหน้าพาทยท่ี์ใชใ้นการรําและระบาํ เช่น รัว โคม
เวียน ชาํนาญ ตระบองกนั เป็นตน้
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2. เพลงขับร้องรับส่ง
คือเพลงไทยทีนาํมาบรรจุไวใ้นบทโขน – ละคร อาจนาํมาจากเพลงตบั เถา หรือเพลงเกร็ด

เพ่ือบรรเลงขบัร้องประกอบการรําบทหรือใชบ้ทของตวัโขน ละครหรือเป็นบทขบัร้องในเพลง
สาํหรับการรําแลระบาํ เช่น เพลงชา้ป่ี เพลงข้ึนพลบัพลา เพลงนกกระจอกทอง เพลงลมพดัชายเขา
เพลงเวสสุกรรม เพลงแขกตะเขิ่ง เพลงแขกเจา้เซ็น เป็นตน้

เพลงไทยประกอบการแสดงพืน้เมือง เพลงไทยที่ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์พืน้เมือง
เป็นบทเพลงพ้ืนบา้นท่ีใชบ้รรเลงและขบัร้องประกอบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง โดยแบ่ง

ออกตามภูมิภาคดงัน้ี
เพลงบรรเลงและขับร้องประกอบนาฏศิลป์พืน้เมอืงภาคเหนือ
เพลงประกอบการฟ้อนเลบ็ ไดแ้ก่ เพลงแหย่งหลวง ฟ้อนเทียน ไดแ้ก่ เพลงลาวเส่ียงเทียน

ฟ้อนสาวไหม ไดแ้ก่ เพลงปราสาทไหวและสาวสมเด็จ ระบาํซอ ไดแ้ก่ ทาํนองซอยิแ๊ละซอจอ๊ยเชียง
แสน บรรเลงเพลงลาวจอ้ย ตอ้ยตลิ่งและลาวกระแซ เป็นตน้

เพลงบรรเลงและขับร้องประกอบนาฏศิลป์พืน้เมืองภาคกลาง
เพลงประกอบการเตน้รํากาํเคียว ไดแ้ก่ เพลงระบาํชาวนา เป็นตน้
เพลงบรรเลงและขับร้องประกอบนาฏศิลป์พืน้เมืองภาคอีสาน
เพลงประกอบการแสดงเซ้ิงโปงลาง บรรเลงเพลงลายโปงลาง เซ้ิงภูไทย บรรเลงลายลาํภูไท

เป็นตน้
เพลงบรรเลงและขับร้องประกอบนาฏศิลป์พืน้เมอืงภาคใต้
เพลงประกอบการแสดงลิเกป่า นิยมใช้เพลงตะลุ่มโปง เพลงสร้อยสน เพลงดอกดิน

การแสดงชุดรองเง็งบรรเลงเพลงลาฆูดูวอ เพลงมะอีนังลามา เพลงลานงั เพลงปูโจ๊ะปิชงั เป็นต้น
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การแต่งกายนาฏศิลป์ไทย
จะใชเ้คร่ืองแต่งกายตามความเหมาะสมกบัการแสดงนั้น ๆ เช่น นุ่งโจงกระเบน ห่มผา้สไบ

และสวมชุดไทยต่าง ๆ เป็นตน้ ตลอดจนยงัมกีารแสดงหรือการฟ้อนราํแบบพื้นเมืองของทอ้งถิ่น
ต่างๆ ซ่ึงจะมีการแต่งกายท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งถ่ินดว้ยดงัตวัอยา่งการแต่งกาย ดงัน้ี

ภาพท่ี 1 การแต่งกายนาฏศิลป์ไทย ชุดระบาํกรับ

ภาพท่ี 2 การแต่งกายนาฏศิลป์ไทย ชุดรําเชิญพระขวญั
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ภาพท่ี 3 การแต่งกายนาฏศิลป์ไทย ชุดฟ้อนมาลยั

ภาพท่ี 4 การแต่งกายนาฏศิลป์ไทย ชุดรํากิ่งไมเ้งินทอง
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นาฏศิลป์สร้างสรรค์
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ เป็นศิลปะแห่งการร่ายรําท่ีมีทั้ งรํา ระบาํ หรือการละเล่นท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของกลุ่มชนตามวฒันธรรมในแต่ละภูมิภาค เกิดแรงบนัดาลใจท่ีคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์
ข้ึนมาจากวิถีชีวิต งานอาชีพ อุตสาหกรรม การเก้ียวพาราสีขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลกัษณ์
ประจาํถิ่น หรือการแสดงท่ีสร้างสรรค์ขึ้นมาจากฐานเดิม การสร้างชุดการแสดงใหม่ๆ ท่ีอยูบ่นฐาน
ของนาฏศิลป์เดิม

นาฏศิลป์สร้างสรรค ์คือ การแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการในลกัษณะ
ต่างๆ ซ่ึงสามารถจาํแนกตามเน้ือหาสาระไดเ้ป็น 6 ประเภท คือ 1.ระบาํในโขนละคร     2.ระบาํ
ศิลปาชีพ  3.ระบาํเน่ืองในประเพณี พิธีกรรม และการละเล่น  4.ระบาํโบราณคดี  5.ระบาํแสดง
เอกลกัษณ์ทอ้งถิ่น 6.ระบาํเบ็ดเตล็ด และมีการแสดงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.นาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรคซ่ึ์งยดึแบบแผนท่ารํา ดนตรีทางนาฏศิลป์ไทย 2. นาฏศิลป์ร่วมสมยัตามสมยันิยม ซ่ึงมี
การผสมผสานศิลปะการเตน้ และดนตรีของชาติอ่ืนๆ

ลกัษณะของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เป็นการแสดงท่ีคิดข้ึนมาใหม่ซ่ึงมาจากรากฐานเดิม ทั้ง
ทางนาฏศิลป์ไทยและแนวร่วมสมยัตะวนัตก แต่ไม่ทาํลายศิลปะอนัดีงามของนาฏศิลป์เดิมให้ดอ้ย
ลง นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญยงัให้ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนัว่า นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์
พ้ืนบ้านสามารถกา้วสู่นาฏศิลป์สร้างสรรค์ไดเ้พราะเกิดจากแรงบนัดาลใจจากศิลปวฒันธรรม
ประจาํถิ่น ศิลปวฒันธรรมประจาํชาติ
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ตอนท่ี 2 ให้นักเรียนอธิบายขอ้มูลเก่ียวกบันาฏศิลป์ ต่อไปน้ี
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เฉลย ใบงานที่ 1.2 เร่ือง นาฏศิลป์ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์

แนวคําตอบ ตอนที่ 1 ให้นกัเรียนบอกความหมายของนาฏศิลป์ และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ตาม
ความเข้าใจ

นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรํา หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรํา เป็นส่ิงท่ี
มนุษยป์ระดิษฐข้ึ์นดว้ยความประณีตงดงาม ใหค้วามบนัเทิง อนัโนม้น้าวอารมณ์และความรู้สึก
ของผูช้มให้คลอ้ยตาม ศิลปะประเภทน้ีตอ้งอาศยัการบรรเลงดนตรี และการขบัร้องเขา้ร่วมดว้ย
เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดคุณค่ายิง่ข้ึน

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ คือ การแสดงท่ีประดิษฐข้ึ์นเพ่ือตอบสนองความต้องการใน
ลกัษณะต่างๆ ซ่ึงสามารถจาํแนกตามเน้ือหาสาระไดเ้ป็น 6 ประเภท คือ 1)ระบาํในโขนละคร
2)ระบาํศิลปาชีพ 3)ระบาํเน่ืองในประเพณี พิธีกรรม และการละเล่น  4)ระบาํโบราณคดี
5)ระบาํแสดงเอกลกัษณ์ทอ้งถิ่น 6)ระบาํเบ็ดเตล็ด และมีการแสดงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1)นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรคซ่ึ์งยดึแบบแผนท่ารํา ดนตรีทางนาฏศิลป์ไทย  2) นาฏศิลป์ร่วมสมยั
ตามสมยันิยม ซ่ึงมีการผสมผสานศิลปะการเตน้ และดนตรีของชาติอ่ืนๆ ลักษณะของ
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ เป็นการแสดงท่ีคิดข้ึนมาใหม่ซ่ึงมาจากรากฐานเดิม ทั้งทางนาฏศิลป์ไทย
และแนวร่วมสมยัตะวนัตก แต่ไม่ทาํลายศิลปะอนัดีงามของนาฏศิลป์เดิมให้ดอ้ยลง
แนวคําตอบ ตอนที่ 2 ให้นกัเรียนอธบิายข้อมลูเกีย่วกบันาฏศิลป์ ต่อไปนี้

ประวัติความเป็นมา
1. การเลียนแบบธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นตน้ เกิดจากวิสยัสัตวท์างอารมณ์ เช่น

เด็กทารกเม่ือพอใจก็หวัเราะ ตบมือ กระโดดโลดเตน้ เม่ือไม่พอใจก็ร้องไห้ ดิ้นรน เป็นตน้ ขั้น
ต่อมา เม่ือรู้ความหมายของกิริยาท่าทางมากข้ึน ก็กิริยาเหล่าน้ันเป็นภาษาส่ือความหมาย ให้
ผูอ้ื่นรับรู้ความรู้สึกและความประสงค์ เช่น ความรัก ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็นตน้ ขั้นสุดทา้ย ได้
นาํกิริยาท่าทางส่ือความหมายนั้น มาเรียบเรียงให้สอดคลอ้งเป็นกระบวนท่าฟ้อนรําท่ีสวยงาม

2. การเซ่นบวงสรวงบูชา เพ่ือให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประทานพรให้ตนสมความปรารถนา
การบูชามกัจะถวายส่ิงท่ีตนเห็นว่าดี เช่น ขา้วปลาอาหาร ขนมหวาน ผลไม ้ดอกไม้ รวมถงึการ
ขบัร้อง ฟ้อนรํา เป็นตน้ ต่อมาการฟ้อนรําก็กลายเป็นการแสดงเพ่ือความบนัเทิงของคนทัว่ไป
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3. การรับอารยธรรมของอินเดีย โดยมีการติดต่อกนัอย่างใกลชิ้ด ทั้ง ภาษา ประเพณี
ตลอดจนศิลปะการละคร ไดแ้ก่ ระบาํ ละคร และโขน เป็นตน้
ประเภทของนาฏศิลป์

1. การแสดงโขน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ โขนกลางแปลง โขนโรงนอก หรือ
โขนนัง่ราว  โขนหน้าจอ โขนโรงใน และ โขนฉาก เป็นตน้

2. การแสดงละคร ไดแ้ก่ ละครชาตรี ละครนอก ละครใน และลิเก เป็นตน้
3. การแสดงรําและระบาํ ไดแ้ก่ รําวงมาตรฐาน และรําโนราแมบท เป็นตน้
4. การละเล่นพ้ืนเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การแสดงพ้ืนเมือง และเพลง

พ้ืนเมือง
ดนตรีที่ใช้ประกอบ

1. ดนตรีประกอบการแสดงโขน – ละคร
วงดนตรีท่ีใชป้ระกอบการแสดงโขนและละครของไทยคือ วงป่ีพาทย์ ซ่ึงมีขนาดของ

วงเป็นแบบวงประเภทใดนั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการแสดงนั้น ๆ ดว้ย เช่น การแสดงโขน
นัง่ราวใชว้งป่ีพาทยเ์คร่ืองห้า 2 วง การแสดงละครในอาจใชว้งป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่ หรือการแสดง
ดึกดาํบรรพต์อ้งใชว้งป่ีพาทยด์ึกดาํบรรพเ์ป็นตน้

2. ดนตรีประกอบการแสดงรําและระบํามาตรฐาน
การแสดงราํและระบาํท่ีเป็นชุดการแสดงท่ีเรียกว่า รํามาตรฐานและระบาํมาตรฐาน

นั้น เคร่ืองดนตรีทีใชป้ระกอบการแสดงอาจมีการนาํเคร่ืองดนตรีบางชนิดเขา้มาประกอบการ
แสดง จะใชว้งป่ีพาทยบ์รรเลง เช่น ระบาํกฤดาภินิหาร อาจนาํเคร่ืองดนตรี ขิมหรือซอดว้ง
มา้ล่อ กลองต๊อก และกลองแด๋ว มาบรรเลงในช่วงทา้ยของการรําท่ีเป็นเพลงเชิดจีนกไ็ด้

เคร่ืองแต่งกาย
จะใชเ้คร่ืองแต่งกายตามความเหมาะสมกบัการแสดงนั้น ๆ เช่น นุ่งโจงกระเบน ห่ม

ผา้สไบ และสวมชุดไทยต่าง ๆ เป็นตน้ ตลอดจนยงัมีการแสดงหรือการฟ้อนรําแบบพื้นเมือง
ของทอ้งถ่ินต่างๆ ซ่ึงจะมีการแต่งกายท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งถิ่นดว้ยดงัตวัอย่างการ
แต่งกาย
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แผนการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผู้เรียนที่ 3 เร่ือง เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา งามหรู

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6

เวลา 2 ช่ัวโมง
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1. สาระสําคัญ
อาเซียน (ASEAN)เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ ผูน้าํอาเซียนไดร่้วมลงนามในปฎิญญาว่าดว้ย ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบใหจ้ดัตั้ง ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community)คือ เป็นองคก์รระหว่างประเทศ ระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ มีจุดเร่ิมตน้โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อการร่วมมือกนัทาง เศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรม

นาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ หรือประเทศพม่า ไดรั้บอิทธิพลนาฏศิลป์จากประเทศไทย แต่
เดิมนาฏศิลป์พม่าเป็นของพ้ืนเมือง โดยเร่ิมจากพิธีทางศาสนา ซ่ึงเป็นท่ารําเอกลกัษณ์แบบพม่า
ดั้งเดิม

นาฏศิลป์ประเทศลาว เป็นนาฏศิลป์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุลาวซ่ึงพบในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยดว้ย และการแสดงพื้นบา้นของกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ มีทั้งนาฏศิลป์ใน
ราชสาํนกั และนาฏศิลป์พ้ืนบา้น เช่น หมอลาํ หนงัตะลุง หลวงพระบางและเวียงจนัทน์เป็นแหล่ง
ของนาฏศิลป์คลาสสิกในราชสาํนกั และนาฏศิลป์ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากเขมร

นาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา หรือโรบมั แบ่งไดเ้ป็นสามประเภท คือนาฏศิลป์คลาสสิกของ
ราชสาํนกั ระบาํพ้ืนบา้น และระบาํในงานสังคมต่างๆ
2. จุดประสงค์

1. นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ประเทศเมียนมา ร์ นาฏศิลป์
ประเทศลาว และนาฏศิลป์ประเทศกมัพชูา

- นกัเรียนสามารถปฏิบัติลีลาการเคลื่อนไหวท่าทางนาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ นาฏศิลป์
ประเทศลาว และนาฏศิลป์ประเทศกมัพูชาได้

แผนการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียนสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 3 เร่ือง เมียนมาร์ ลาว กมัพูชา งามหรู
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชุมนุมนาฏศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 2 ชัว่โมง
ผูส้อน นางสาวกิ่งกมล ปิยมาดากุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนาบบวช(วดัท่าชา้ง)
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3. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิด
- ทกัษะการคิดวิเคราะห์

4. คุณลกัษะอนัพงึประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

5. สาระการเรียนรู้
1. การแสดงนาฏศิลป์ประเทศเมยีนมาร์ นาฏศิลป์ประเทศลาว และนาฏศิลป์ประเทศ

กมัพูชา
- ประวติันาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ / ประวติันาฏศิลป์ประเทศลาว / ประวติันาฏศิลป์

ประเทศกมัพชูา
- ตวัอยา่งการแสดงนาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ / ประเทศลาว / ประเทศกมัพูชา
2. ปฏิบัตลิลีาการเคลือ่นไหวท่าทางนาฏศิลป์ประเทศเมยีนมาร์ นาฏศิลป์ประเทศลาว

และนาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา
- ฝึกปฏิบติัลีลาการเคล่ือนไหวท่าทางแต่ละประเทศ

6. กระบวนการจดักิจกรรม(แบบเนน้การปฏิบติั)

ช่ัวโมงที่ 1
1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน

1. ครูใหน้กัเรียนดูรูปภาพท่านาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ ท่านาฏศิลป์ประเทศลาว
และท่านาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา แลว้ซกัถามนกัเรียน ดงัน้ี

- จากภาพ นักเรียนเคยเห็นท่าทางในรูปภาพน้ีหรือไม่
- จากภาพ นักเรียนรู้จกัท่าทางในรูปภาพน้ีหรือไม่

2. ครูให้นักเรียนดูวีดิทศัน์การแสดงนาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ และนาฏศิลป์
ประเทศลาว

 3. ครูแจง้จุดประสงค์ในคร้ังน้ีให้นักเรียนทราบ รวมถึงส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนรู้
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2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห์
4. ครูอธิบายความเป็นมาของนาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ และนาฏศิลป์ประเทศลาว

ท่ีควรรู้
5. ครูแจกใบความรู้ท่ี 3.1 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ และใบความรู้ท่ี 3.2

เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศลาว พร้อมอธิบายเพิ่มเติม
ให้นักเรียนได้ศึกษาตามกลุ่มท่ีแบ่ง เพ่ือช่วยกันแสดงความคิดเห็น  และ

แลกเปลี่ยนความคิด ที่ไดจ้ากการศึกษาในใบความรู้ หลงัจากนั้นครูซกัถามนกัเรียน เพ่ือให้
เขา้ใจตรงกนั

3. ขั้นปฏิบัต/ิฝึกหัด/ทดลอง
6. ครูสาธิตและอธิบายท่านาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ ให้นักเรียนดูเป็นตวัอยา่ง

ละท่า แลว้ให้นักเรียนปฏิบตัิตาม และเปิดโอกาสให้นักเรียนซกัถาม
7. ครูสาธิตและอธิบายท่านาฏศิลป์ประเทศลาว ให้นักเรียนดูเป็นตวัอยา่งทีละท่า

แลว้ใหน้ักเรียนปฏิบตัิตาม และเปิดโอกาสให้นักเรียนซกัถาม
8. ครูให้นักเรียนทาํท่านาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ตามท่ีครูบอกทีละท่า โดยให้

นกัเรียนคา้งท่าไว ้เพ่ือให้ครูจบัท่าสาํหรับนกัเรียนท่ียงัทาํท่านาฏศิลป์ไม่ถูกตอ้ง
9. ครูให้นักเรียนฝึกหดัท่านาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ และท่านาฏศิลป์ประเทศลาว

เป็นกลุ่ม
10. ครูใหน้กัเรียนทาํใบงานท่ี 3.1 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ และใบงานท่ี
3.2

เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศลาว
4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้

11. ครูและนักเรียนช่วยกนัสรุปท่านาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ และท่านาฏศิลป์
ประเทศลาว ทีละท่าอย่างละเอียด

5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้
12. ครูเสนอให้นกัเรียนนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชก้บัผลงานสร้างสรรคน์าฏยลีลา

อาเซียน
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ช่ัวโมงที่ 2
1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน

 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนท่านาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ และท่านาฏศิลป์
ประเทศลาว เพ่ือความเขา้ใจอยา่งต่อเน่ือง

1. ครูให้นักเรียนดูวีดิทศัน์การแสดงนาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา
2. ครูแจง้จุดประสงค์ในคร้ังน้ีให้นักเรียนทราบ รวมถึงส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนรู้

2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห์
4. ครูอธิบายความเป็นมาเก่ียวกบันาฏศิลป์ประเทศกมัพชูา
5. ครูแจกใบความรู้ท่ี 3.3 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา พร้อมอธิบายเพิ่มเติม
ให้นักเรียนได้ศึกษาช่วยกันวิเคราะห์ตามกลุ่มท่ีแบ่ง เพ่ือช่วยกันแสดงความ

คิดเห็น และแลกเปล่ียนความคิด ท่ีไดจ้ากการศึกษาในใบความรู้ หลงัจากนั้นครูซกัถามนกัเรียน
เพ่ือให้เขา้ใจตรงกนั

3. ขั้นปฏิบัต/ิฝึกหัด/ทดลอง
6. ครูสาธิตและอธิบายท่านาฏศิลป์ประเทศกมัพชูาเบ้ืองตน้ ให้นักเรียนดูเป็น

ตวัอย่างทีละท่าตามลาํดบั แลว้ให้นักเรียนปฏิบตัิตาม และเปิดโอกาสให้นักเรียนซกัถาม
7. ครูให้นักเรียนฝึกหดัท่านาฏศิลป์ประเทศกมัพูชาเป็นกลุ่ม
8. ครูให้นักเรียนทาํใบงานท่ี 3.3 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา

4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้
 9. ครูและนักเรียนช่วยกนัสรุปท่านาฏศิลป์ประเทศกมัพชูา ทีละท่าอยา่งละเอียด
5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้

10. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัท่านาฏศิลป์ประเทศกมัพชูา รวมทั้ง เพิ่มเติมท่า
นาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ และท่านาฏศิลป์ประเทศลาว เพ่ือความเขา้ใจตรงกนั

11. ครูเสนอให้นกัเรียนนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชก้บัผลงานสร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน
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7. ส่ือ
1. รูปภาพ
2. วีดิทศัน์
3. ใบความรู้ท่ี 3.1 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์

 4. ใบความรู้ท่ี 3.2 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศลาว
 5. ใบความรู้ท่ี 3.3 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา

8. ภาระงาน/ช้ินงาน
1. ใบงานท่ี 3.1 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์
2. ใบงานท่ี 3.2 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศลาว
3. ใบงานท่ี 3.3 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา

9. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์ วิธีการ เคร่ืองมอื

1. นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการแสดง
- นาฏศิลป์ประเทศ
เมียนมาร์
- นาฏศิลป์ประเทศลาว
- นาฏศิลป์ประเทศกมัพชูา

ตรวจใบงาน
1 หมายถึง นักเรียนตอบคาํถามแสดงให้เห็น
ถึงรายละเอียดของนาฏศิลป์ประเทศ
เมียนมาร์ นาฏศิลป์ประเทศลาว และ
นาฏศิลป์ประเทศกมัพชูา
0 หมายถึง นกัเรียนตอบคาํถามไม่แสดงให้
เห็นถึงรายละเอียดของนาฏศิลป์ประเทศ
เมียนมาร์ นาฏศิลป์ประเทศลาว และ
นาฏศิลป์ประเทศกมัพูชาได้

ใบงานท่ี 3.1 เร่ือง
นาฏศิลป์ประเทศ
เมียนมาร์
ใบงานท่ี 3.2 เร่ือง
นาฏศิลป์ประเทศลาว
ใบงานท่ี 3.3 เร่ือง
นาฏศิลป์ประเทศ
กมัพชูา

- นักเรียนสามารถปฏิบตัิ
ลีลาการเคล่ือนไหว
- นาฏศิลป์ประเทศ
เมียนมาร์
-นาฏศิลป์ประเทศลาว
-นาฏศิลป์ประเทศ
กมัพชูา

สงัเกตการปฏิบติั การปฏิบติัลีลาการ
เคล่ือนไหวท่าทาง
- นาฏศิลป์ประเทศ
เมียนมาร์
-นาฏศิลป์ประเทศลาว
-นาฏศิลป์ประเทศ
กมัพชูา
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บันทกึผลหลงัการจดักิจกรรม
 1. ผลที่เกดิกบัผู้เรียน (ระบุรายช่ือนักเรียนท่ีเป็นปัญหาหรือตอ้งไดรั้บแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน)

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

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

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

 2. ปัญหา / อุปสรรค
.............................................................................................................................................................

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

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

3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................

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

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

ลงช่ือ............................................ผูส้อน
( นางสาวกิ่งกมล ปิยมาดากุล)

ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง)

                                                      ............/......................../............

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

ลงช่ือ............................................

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

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง)

         ............/......................../............
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นาฏศิลป์ประเทศเมียนมา
ประวติันาฏศิลป์พม่าท่ีมีหลกัฐานแน่นอน ภายหลงั พ.ศ. 2310 หลงัจากกรุงศรีอยธุยาแตก

คร้ังที่ 2 พม่าได้รับอิทธิพลนาฏศิลป์ไปจากไทย ก่อนหนา้น้ีนาฏศิลป์ของพม่าเป็นของพื้นเมือง
มากกว่าท่ีจะไดร้ับอิทธิมาจากภายนอกประเทศเหมือนกบัประเทศอ่ืนๆ นาฏศิลป์พม่าเร่ิมตน้จากพิธี
ทางศาสนา ต่อมาเม่ือพม่ามีการติดต่อกบัอินเดียและจีน ท่าร่ายรําของ 2 ชาติดงักล่าว ก็จะมีอิทธิพล
แทรกซึมในนาฏศิลป์พ้ืนเมืองของพม่า แต่ท่าร่ายรําของเดิมมีความเป็นเอกลกัษณ์ของพม่าจริงๆ

นาฏศิลป์การละครประเทศพม่า มีลกัษณะพิเศษ คือ ในแต่ละยุคสมยัลกัษณะนาฏศิลป์และ
การละครจะแตกต่างกนัออกไปตามอิทธิพลภายนอกท่ีไดรั้บ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ยคุ คือ

1. ยุคก่อนรับนับถอืพระพุทธศาสนา เป็นยคุของการนับถือผี การฟ้อนรําเป็นไปในการทรง
เจา้เขา้ผี บูชาผีและบรรพบุรุษท่ีตายไปแลว้ ต่อมาก็มีการฟ้อนรําในงานพิธีต่างๆ เช่น โกนจุก

2. ยุคนับถือศาสนาพุทธ พม่ารับนบัถือศาสนาพุทธหลงัปี พ.ศ. 1559 ในสมยัน้ีการฟ้อนรํา
เพ่ือบูชาผีก็ยงัมีอยู ่และการฟ้อนรํากลายเป็นส่วนหน่ึงของการบูชาในพุทธศาสนาดว้ย

3. ยุคอทิธิพลละครไทย
หลงัการเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า ชาวไทยถูกกวาดตอ้นไปเป็นจาํนวนมาก พวกละครและ

ดนตรี ถูกนาํไปไวใ้นราชสาํนกั เกิดความนิยมละครแบบไทยข้ึน ละครในยุคน้ีเรียกว่า “โยธยาสตัค
ย”ี หรือละครแบบโยธยา ท่ารํา ดนตรี และเร่ืองท่ีแสดงรวมทั้งภาษาท่ีใชก็้เป็นแบบไทย มีการแสดง
ท่ีนิยมเล่นอยู่ 2 เร่ือง คือ รามเกียรติ์  เล่นแบบโขน และอิเหนา เล่นแบบละครใน

หลงัปี พ.ศ.1800 เกิดการละครแบบหน่ึง เรียกว่า “นิพตัคิน” เป็นละครเร่ แสดงเร่ืองพุทธ
ประวติัเพ่ือเผยแพร่ความรู้ในพุทธศาสนา ต่อมาเพ่ือให้ความสนุกสนานจึงไดเ้พิ่มบทตลกใหม้ากข้ึน
บทตลกน้ีไม่มีเขียนไว ้ผูแ้สดงตอ้งหามุขแทรกเอาเอง ตวัตลกนั้นมีทั้งหญิงและชาย มกัจะเป็นสาว
ใช ้คนใช ้คนสนิทของตัวเอก และดดัแปลงเป็นนาฏศิลป์ของพม่าข้ึน ไดรั้บความนิยมทั้งในราช
สาํนกัและระดบัชาวบา้น แต่ละครราชสาํนกัรุ่งเรืองเพียงไม่ถึง 100 ปี ในกลางคริสตศ์ตวรรรษท่ี 19

เม่ือองักฤษเขา้มายึดครองพม่า และละครราชสาํนกัก็หยดุชะงกัไปทนัที ปัจจุบนัมีละครรําท่ีเรียกว่ า
“แซท” มีลกัษณะลูกผสมระหว่างนาฏศิลป์ไทยกบัพม่า ซ่ึงนิยมในภาคกลางและภาคใตข้องพม่า

ใบความรู้ที่ 3.1 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์
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การแสดงชักหุ่นของพม่า เดิมเป็นการแสดงของเด็กเชิดหุ่นรูปสัตว์ต่างๆ แต่หลงัจากท่ี
ละครรําของราชสํานกัเป็นท่ีนิยม ศิลปะการชักหุ่นจึงเร่ิมมีตวัละครท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกับคน โดย
ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากละครหลวง ศิลปินชกัหุ่นมาชุมนุมกนัจากทุกทิศของพม่า ในช่วงคร่ึงแรก
ของคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ส่งเสริมนาฏยกรรมศาสตร์การแสดงจึงเผยแพร่ไปทัว่ราชอาณาจกัร การ
แสดงหุ่นดั้งเดิมท่ีคงหลงเหลืออยูมี่ตวัยกัษท์าหน้าสีแดง เขียว และทอง และยงัพอเคร่ืองสวมศีรษะ
คลา้ยหนา้กากโขนของไทย เทคนิคการชกัหุ่นของพม่าในระดบัสูง บางตวัมีสายสาํหรับชกักาํกบัตวั
หุ่นมากถึง 60 เส้น แต่หลงัจากท่ีองักฤษเขา้มาครอบครองประเทศกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ศิลปะ
ชนิดน้ีก็ขาดการสนับสนุนจากราชสาํนกัและซบเซาลงในท่ีสุด
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ช่ือกลุ่ม................................................................................................................

รายช่ือกลุ่ม
1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………

6. ………………………………………………………………………………

7. ………………………………………………………………………………

8. ………………………………………………………………………………

9. ………………………………………………………………………………

10. ………………………………………………………………………………

คําช้ีแจง ให้นักเรียนอธิบายความเป็นมาของนาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ มาพอเขา้ใจ
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

ใบงานที่ 3.1 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์
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เฉลยใบงานท่ี 3.1 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศเมยีนมาร์

แนวคําตอบ อธิบายความเป็นมาของนาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ มาพอเขา้ใจ
ประวติันาฏศิลป์พม่าท่ีมีหลกัฐานแน่นอน ภายหลงั พ.ศ. 2310 หลงัจากกรุงศรีอยุธยา

แตกคร้ังท่ี 2 พม่าไดรั้บอิทธิพลนาฏศิลป์ไปจากไทย ก่อนหนา้น้ีนาฏศิลป์ของพม่าเป็นของ
พ้ืนเมืองมากกว่าท่ีจะไดรั้บอิทธิมาจากภายนอกประเทศเหมือนกบัประเทศอ่ืนๆ นาฏศิลป์
พม่าเร่ิมตน้จากพิธีทางศาสนา ต่อมาเม่ือพม่ามีการติดต่อกบัอินเดียและจีน ท่าร่ายรําของ 2

ชาติดงักล่าว ก็จะมีอิทธิพลแทรกซึมในนาฏศิลป์พื้นเมืองของพม่า แต่ท่าร่ายรําของเดิมมี
ความเป็นเอกลกัษณ์ของพม่าจริงๆ

นาฏศิลป์การละครประเทศพม่า มีลกัษณะพิเศษ คือ ในแต่ละยุคสมยัลกัษณะ
นาฏศิลป์และการละครจะแตกต่างกนัออกไปตามอิทธิพลภายนอกท่ีไดรั้บ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3

ยคุ คือ
1. ยุคก่อนรับนับถอืพระพุทธศาสนา เป็นยคุของการนับถือผี การฟ้อนรําเป็นไปใน

การทรงเจา้เขา้ผี บูชาผีและบรรพบุรุษท่ีตายไปแลว้ ต่อมาก็มีการฟ้อนรําในงานพิธีต่างๆ เช่น
โกนจุก

2. ยุคนับถือศาสนาพุทธ พม่ารับนบัถือศาสนาพุทธหลงัปี พ.ศ. 1559 ในสมยัน้ีการ
ฟ้อนรําเพ่ือบูชาผีก็ยงัมีอยู ่และการฟ้อนรํากลายเป็นส่วนหน่ึงของการบูชาในพุทธศาสนาดว้ย

3. ยุคอทิธิพลละครไทย
หลงัการเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า ชาวไทยถูกกวาดตอ้นไปเป็นจาํนวนมาก พวก

ละครและดนตรี ถูกนาํไปไวใ้นราชสาํนกั เกิดความนิยมละครแบบไทยข้ึน ละครในยคุน้ี
เรียกว่า “โยธยาสัตคย”ี หรือละครแบบโยธยา ท่ารํา ดนตรี และเร่ืองท่ีแสดงรวมทั้งภาษาท่ีใช้
ก็เป็นแบบไทย มีการแสดงท่ีนิยมเล่นอยู่ 2 เร่ือง คือ รามเกียรติ์  เล่นแบบโขน และอิเหนา เล่น
แบบละครใน
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นาฏศิลป์ประเทศลาว
การแสดงท่ีเด่นท่ีสุดของลาว คือ “หมอลาํ” ซ่ึงประกอบดว้ยการขบัร้องดนตรี ผูข้บัร้องจะ

ร้องเก่ียวกับความรัก  เร่ืองราวในสังคม เกร็ดและนิมานจากรามายณะ และชาดกต่างๆ ดนตรี
ประกอบการขบัร้องไดแ้ก่ แคน ซ่ึงเช่ือวา่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเก่าแก่มากในเอเชีย แต่เดิมนั้นการแสดง
หมอลาํประกอบดว้ยนักดนตรี 1 คน และนักร้องชาย 1 คน แต่ในระยะหลงัอาจมีนกัร้องหญิงเพิ่ม
เขา้มาดว้ย เน้ือหาท่ีร้องเปล่ียนเป็นเร่ืองรักใคร่ หยาบโลน สองแง่สองง่ามมากข้ึน

นาฏศิลป์ในลาวไดรั้บอิทธิพลจากเขมรตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ทั้งรามายณะและชาดก
เขา้มาพร้อมกบัการละครขแงเขมร ลาวเองเป็นประเทศเล็กไม่มีความเจริญทางดา้นนาฏศิลป์เท่าใด
นัก ในช่วงคริสตศ์ตสรรรษท่ี 18 -19 ลาวตกอยู่ในอาํนาจของประเทศเพื่อนบา้น เช่น พม่า ไทย
เวียดนาม เขมร แต่ไทยมีบทบาทและอิทธิพลต่อการละครของลาวมากท่ีสุด ซ่ึงเห็นไดจ้นถึงทุก
วนัน้ี เช่น โขน ละครนอก ละครใน ลาวไดด้ดัแปลงเป็นลกัษณะการขบัร้องของตนและใชแ้คนเป็น
เคร่ืองดนตรีหลกั ผสมกบัวงป่ีพาทยแ์บบไทย

ใบความรู้ที่ 3.2 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศลาว
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เฉลยใบงานท่ี 3.2 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศลาว

แนวคําตอบ อธิบายความเป็นมาของนาฏศิลป์ประเทศลาว มาพอเขา้ใจ
การแสดงท่ีเด่นท่ีสุดของลาว คือ “หมอลาํ” ซ่ึงประกอบดว้ยการขบัร้องดนตรี

ผูข้บัร้องจะร้องเก่ียวกบัความรัก เร่ืองราวในสังคม เกร็ดและนิมานจากรามายณะ และชาดก
ต่างๆ ดนตรีประกอบการขบัร้องไดแ้ก่ แคน ซ่ึงเช่ือวา่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเก่าแก่มากในเอเชีย
แต่เดิมนั้นการแสดงหมอลาํประกอบดว้ยนกัดนตรี 1 คน และนกัร้องชาย 1 คน แต่ในระยะ
หลงัอาจมีนกัร้องหญิงเพิ่มเขา้มาดว้ย เน้ือหาท่ีร้องเปล่ียนเป็นเร่ืองรักใคร่ หยาบโลน สองแง่
สองง่ามมากข้ึน

นาฏศิลป์ในลาวไดรั้บอิทธิพลจากเขมรตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 14 ทั้งรามายณะและ
ชาดก เขา้มาพร้อมกบัการละครขแงเขมร ลาวเองเป็นประเทศเล็กไม่มีความเจริญทางดา้น
นาฏศิลป์เท่าใดนกั ในช่วงคริสตศ์ตสรรรษท่ี 18 – 19 ลาวตกอยูใ่นอาํนาจของประเทศเพ่ือน
บา้น เช่น พม่า ไทย เวียดนาม เขมร แต่ไทยมีบทบาทและอิทธิพลต่อการละครของลาวมาก
ท่ีสุด ซ่ึงเห็นไดจ้นถึงทุกวนัน้ี เช่น โขน ละครนอก ละครใน ลาวไดด้ดัแปลงเป็นลกัษณะการ
ขบัร้องของตนและใชแ้คนเป็นเคร่ืองดนตรีหลกั ผสมกบัวงป่ีพาทยแ์บบไทย
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นาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา
นาฏศิลป์กมัพชูา มีหลกัฐานปรากฏเป็นรูปบุคคลร่ายรําจากรูปป้ันดิน ภาพสลกัจาํนวนมาก

ในปราสาทหินของขอม และจารึกท่ีกล่าวถึง “คนรํา” เป็นภาษาเขมรในสมยัพระนคร พบคํา
สันสกฤตว่า “ภาณิ” หมายถึง การแสดงเล่าเร่ือง เพลงบางเพลง เคร่ืองละครบางชิ้น และเคร่ืองดนตรี
บางชนิด ไดรั้บอิทธิพลของไทย เน้ือเพลงบางเพลงนั้นก็แต่งลอ้เน้ือเพลงของไทย สมมยัตน้กรุง
รัตนโกสินทร์

กมัพูชา แบ่งนาฏศิลป์ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ระบาํพระราชทรัพย ์คือ ระบาํในราชสาํนกั
2. ระบาํประเพณีเขมร คือ ระบาํพ้ืนฐาน
3. ระบาํประชาปรีย ์คือ รําวงในงานร่ืนเริงทัว่ไป
ชาวไทยโดยทัว่ไป โดยมากท่ีไดช้มนาฏศิลป์กมัพชูามกัใหค้วามเห็นว่ารําแอ่นเกินไป แต่

การราํแบบน้ีเป็นลกัษณะดั้งเดิมของนาฏศิลป์ไทยสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ท่ีกมัพูชายงัรักษาเอาไว้
การร่ายรําท่ีเช่ืองชา้และมัน่คงของเขมร ผนวกกบัดนตรีประกอบ ช่วยสร้างมนต์ขลงัให้กบัผูช้ม
ลกัษณะการแสดงออกของตวัละครนั้นบางทีดูโบราณกว่าของไทย เน่ืองจากสังคมเขมรยงัไม่มี
ความเจริญทางวตัถุมากเหมือนของไทยในปัจจุบัน การแสดงท่ีนิยม คือ ระบาํอปัสรา โดยไดน้ํา
เอกลกัษณ์ของภาพสลกัในนครวดัท่ีเป็นเร่ืองราวต่างๆ มาถ่ายทอดออกมาเป็นท่ารําอยา่งงดงาม

ใบความรู้ที่ 3.3 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา
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เฉลยใบงานท่ี 3.3 เร่ือง นาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา

แนวคําตอบ อธิบายความเป็นมาของนาฏศิลป์ประเทศกมัพชูา มาพอเขา้ใจ
นาฏศิลป์กมัพูชา มีหลกัฐานปรากฏเป็นรูปบุคคลร่ายรําจากรูปป้ันดิน ภาพสลกั

จาํนวนมากในปราสาทหินของขอม และจารึกท่ีกล่าวถึง “คนรํา” เป็นภาษาเขมรในสมยัพระ
นคร พบคาํสันสกฤตว่า “ภาณิ” หมายถึง การแสดงเล่าเร่ือง เพลงบางเพลง เคร่ืองละครบาง
ช้ิน และเคร่ืองดนตรีบางชนิด ไดรั้บอิทธิพลของไทย เน้ือเพลงบางเพลงนั้นกแ็ต่งลอ้เน้ือเพลง
ของไทย สมมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์

กมัพูชา แบ่งนาฏศิลป์ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ระบาํพระราชทรัพย ์คือ ระบาํในราชสาํนกั
2. ระบาํประเพณีเขมร คือ ระบาํพ้ืนฐาน
3. ระบาํประชาปรีย ์คือ รําวงในงานร่ืนเริงทัว่ไป
ชาวไทยโดยทั่วไป โดยมากท่ีไดช้มนาฏศิลป์กมัพูชามกัให้ความเห็นว่ารําแอ่น

เกินไป แต่การรําแบบน้ีเป็นลกัษณะดั้งเดิมของนาฏศิลป์ไทยสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ท่ี
กมัพูชายงัรักษาเอาไว ้การร่ายรําท่ีเช่ืองชา้และมัน่คงของเขมร ผนวกกบัดนตรีประกอบ ช่วย
สร้างมนตข์ลงัให้กบัผูช้ม ลกัษณะการแสดงออกของตวัละครนั้นบางทีดโูบราณกว่าของไทย
เน่ืองจากสงัคมเขมรยงัไม่มีความเจริญทางวตัถุมากเหมือนของไทยในปัจจุบนั การแสดงที่
นิยม คือ ระบาํอปัสรา โดยไดน้าํเอกลกัษณ์ของภาพสลกัในนครวดัที่เป็นเร่ืองราวต่างๆ มา
ถ่ายทอดออกมาเป็นท่ารําอยา่งงดงาม
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แบบประเมินการปฏิบัตลิลีาการเคลือ่นไหวท่าทางนาฏศิลป์ ( รายบุคคล)

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6
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ที่ ช่ือ-สกลุ
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23
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ลงช่ือ..............................................ผูป้ระเมิน
                                       ( นางสาวกิ่งกมล  ปิยมาดากุล)

วนัที่...........เดือน.......................พ.ศ................

เกณฑก์ารประเมินลีลาการเคล่ือนไหวท่าทางนาฏศิลป์ ท่ีนกัเรียนปฏิบติัไดถ้กูตอ้ง
1 หมายถึง ผ่าน (มีผลการประเมินเฉล่ียร้อยละ 80 ขั้นไป)

0 หมายถึง ไม่ผ่าน (มีผลการประเมินเฉล่ียตํ่ากว่าร้อยละ 80)
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แผนการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผู้เรียนที่ 8 เร่ือง ตระการตาสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

เวลา 2 ช่ัวโมง
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1. สาระสําคัญ
นาฏยลีลาอาเซียน เป็นการแสดงท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ โดยการสร้างสรรค์จากพื้นฐาน

การแสดงท่ีเกิดขึ้นตามทอ้งถ่ินและตามพื้นท่ีต่างๆ ของแต่ละประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศท่ีนิยม
เล่นกันอย่างแพร่หลายตามยุคสมัย เป็นการละเล่นที่ไม่ยากนักนิยมจัดแสดงเป็นหมู่ตามความ
เหมาะสมโดยมีการพฒันาหรือดดัแปลงมาจากการละเล่นพื้นเมืองของทอ้งถ่ินของประเทศอาเซียน
10 ประเทศ และสอดแทรกความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกบัอาเซียน 10 ประเทศ อย่างรอบดา้น ดงันั้น ควรมี
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหว่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ มีการเรียนรู้ต่างวฒันธรรม
ต่างกระบวนทศัน์ เพ่ือใหอ้ยู่ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข โดยใชน้าฏศิลป์เป็นหลกัสาํคญัเพื่อเช่ือม
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศอาเซียน และตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความสามารถในการสร้างสรรค์
จึงนาํนาฏยลีลาอาเซียนมาให้ผูเ้รียนไดฝึ้กสร้างสรรค ์เกิดความกลา้คิด กลา้แสดงออก ตระหนกัเห็น
คุณค่าความสาํคญัในวฒันธรรม เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ท่ีไดรั้บการเรียนเร่ือง สร้างสรรคน์าฏย
ลีลาอาเซียน
2. จุดประสงค์

1. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เก่ียวกบันาฏศิลป์อาเซียนได้
- นกัเรียนสามารถปฏิบติัการแสดงสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียนได้
- นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
- นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อศิลปวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน

แผนการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียนสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน
แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 8 เร่ือง ตระการสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชุมนุมนาฏศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 2 ชัว่โมง
ผูส้อน นางสาวกิ่งกมล ปิยมาดากุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง)
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3. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน
ความสามารถในการคิด
- ทกัษะการคิดสังเคราะห์
- ทกัษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแกปั้ญหา

4. คุณลกัษะอนัพงึประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ในการทาํงาน

5. สาระการเรียนรู้
8.1 การสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน

- แบบทดสอบหลงัเรียน
8.2 นําเสนอผลงานสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน

- นาํเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม
8.3 ความคิดเห็นต่อกจิกรรมพฒันาผู้เรียน

- แบบสอบถามความคิดเห็น
8.4 ความคดิเห็นต่อศิลปวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน

- แบบสอบถามความคิดเห็น
6. กระบวนการจดักิจกรรม

ช่ัวโมงที่ 1 -2

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน
1. ทบทวนความรู้ท่ีไดเ้รียนมาทั้งหมด
ขั้นสอน
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลงานสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
3. ครูให้นักเรียนทาํแบบทดสอบเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์อาเซียน

และการสร้างสรรคน์าฏศิลป์
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ขั้นสรุป
4. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และความคิดเห็น

ต่อศิลปวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
7. ส่ือ

1. CD เพลงอาเซียน
2. แบบทดสอบ

8. ภาระงาน/ช้ินงาน
1. แบบทดสอบ
2. การปฏิบติัการแสดงสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

9. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์ วิธีการ เคร่ืองมอื

1. นักเรียนสามารถบอก
ความ รู้ เ ก่ี ย วกับนาฏ ศิล ป์
อาเซียนได้

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบหลงัเรียน

- นกัเรียนสามารถปฏิบติัการ
แสดงสร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียนได้

สงัเกตการปฏิบติั แบบประเมินการปฏิบติั
สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน

- นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

สอบถาม และสมัภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็น

- นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
ศิลปวฒันธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน

สอบถาม และสมัภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็น



272

บันทกึผลหลงัการจดักิจกรรม
 1. ผลที่เกดิกบัผู้เรียน (ระบุรายช่ือนักเรียนท่ีเป็นปัญหาหรือตอ้งไดรั้บแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน)

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

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

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

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

2. ปัญหา / อุปสรรค
.............................................................................................................................................................

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

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

3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................

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

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

ลงช่ือ............................................ผูส้อน
 ( นางสาวกิ่งกมล ปิยมาดากุล)

ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง)

............/......................../............

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………

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

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

ลงช่ือ............................................

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

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วดัท่าชา้ง)

............/......................../..........
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รายละเอียดการประเมนิความสามารถในการปฏบิัติสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1

การสร้างสรรค์ท่ารํา (70%)

ความแปลกใหม่ของ
กระบวนท่าทาง
(35%)

มีการประยกุต์
กระบวนท่าทางท่ี
แปลกใหม่ได้
เหมาะสม ไม่ซํ้ า
จากเดิมตลอดทั้ง
การแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

มีการประยกุต์
กระบวนท่าทางท่ี
แปลกใหม่
เหมาะสม แต่ยงัมี
กระบวนท่าทางเดิม
อยู ่1 ส่วน 3 ของ
การแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

มีการประยกุต์
กระบวนท่าทางท่ี
แปลกใหม่
เหมาะสม แต่ยงัมี
กระบวนท่าทาง
เดิมอยู่ 2 ส่วน 3

ของการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

มกีระบวนท่าทาง
แบบเดิมอยู ่และ
ไม่แปลกใหม่
ตลอดทั้งการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การเคล่ือนไหวของ
กระบวนท่าทางมี
ความสัมพนัธ์และ
สอดคล้องตามจังหวะ
และทํานองเพลง
(35%)

การเคล่ือนไหว
ของกระบวน
ทา่ทางมี
ความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งตาม
จงัหวะและทาํนอง
เพลง ตลอดทั้งการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การเคลื่อนไหวของ
กระบวนท่าทางไม่
มีความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งตาม
จงัหวะและทาํนอง
เพลง อยู ่1 ส่วน 3

ของการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การเคลื่อนไหว
ของกระบวน
ท่าทางไม่มี
ความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งตาม
จงัหวะและ
ทาํนองเพลง อยู ่2
ส่วน 3 ของการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การเคล่ือนไหว
ของกระบวน
ท่าทางไม่มี
ความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งตาม
จงัหวะและ
ทาํนองเพลง
ตลอดทั้งการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การสร้างสรรค์รูปแบบแถว (20%)

ความสมบูรณ์ของแถว
(10%)

ปฏิบติัการแปร
แถวสมบูรณ์ตลอด
ทั้งบทเพลง

ปฏิบตัิการแปรแถว
ไม่สมบูรณ์ 1 ส่วน
3 ของการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ปฏิบติัการแปร
แถวไม่สมบูรณ์ 2

ส่วน 3 ของการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ปฏิบติัการแปร
แถวไม่สมบูรณ์
ตลอดทั้งกสน
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
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รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ปรับปรุง
1

ด้านความพร้อมและ
ความสวยงาม
(10%)

ทุกคนปฏิบตัิการ
แปรแถวไดพ้ร้อม
เพรียง สวยงาม
และสมบูรณ์ทุก
ขบวนแถวตลอด
ทั้งการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ทุกคนปฏิบตัิการ
แปรแถวไดพ้ร้อม
เพรียง สวยงาม และ
สมบูรณ์ 2 ส่วน 3

ของการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ทุกคนปฏิบตัิการ
แปรแถวไดพ้ร้อม
เพรียง สวยงาม
และสมบูรณ์ 1

ส่วน 3 ของการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ทุกคนปฏิบตัิการ
แปรแถวไม่พร้อม
เพรียง ไม่สวยงาม
และไม่สมบูรณ์
ทุกขบวนแถว
ตลอดทั้งการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การสร้างสรรค์การแต่งกาย (10%)

สร้างสรรคเ์คร่ือง
แต่งกายแสดงถึง
เอกลกัษณ์ประจาํ
ชาติแต่ละประเทศ
อาเซียน มีความ
สวยงาม และไม่
เป็นอุปสรรคต่อผู ้
แสดงตลอดทั้ง
การแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

สร้างสรรคเ์คร่ือง
แต่งกายแสดงถึง
เอกลกัษณ์ประจาํ
ชาติแต่ละประเทศ
อาเซียน มีความ
สวยงาม และไมเ่ป็น
อุปสรรคต่อผูแ้สดง
ตลอดทั้งการแสดง
สร้างสรรคน์าฏย
ลีลาอาเซียน
บางส่วนไม่ชดัเจน

สร้างสรรค์เคร่ือง
แต่งกายแสดงถึง
เอกลกัษณ์ประจาํ
ชาติแต่ละ
ประเทศอาเซียน
มคีวามสวยงาม
และไม่เป็น
อุปสรรคต่อผู ้
แสดงตลอดทั้ง
การแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
ส่วนใหญ่ไม่
ชดัเจน

สร้างสรรคเ์คร่ือง
แต่งกายในรูป
แบบเดิมไม่แปลก
ใหม่ ไม่แสดงถึง
เอกลกัษณ์ประจาํ
ชาติแต่ละประเทศ
อาเซียน และเป็น
อุปสรรคต่อผู ้
แสดงตลอดทั้ง
การแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
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ช่ือ.......................................................................................ชั้น.............................เลขท่ี......................

สอบวนัที่.....................เดือน..........................................พ.ศ. ..................... ปีการศึกษา.....................
โรงเรียน...............................................................................................................................................

คําช้ีแจง 1. แบบทดสอบน้ีมี 20 ขอ้ (20 คะแนน) เป็นแบบเลือกตอบมี 4 ตวัเลือก
2. ให้นักเรียน ทบัตวัอกัษร ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 นกัเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
1. จากตวัเลือกขอ้ใดไม่จดัอยูใ่น 3 เสาหลกัของอาเซียน (ความรู้ – ความจาํ)

ก. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ข. ประชาคมการเมืองอาเซียน
ค. ประชาคมความมัน่คงอาเซียน
ง. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน

2. ประเทศใดจดัอยูใ่นประเทศสมาชิกอาเซียน (ความรู้ – ความจาํ)
ก. รัสเซีย – องักฤษ
ข. สิงคโปร์ – ฟิลิปปินส์
ค. แคนนาดา – โปรตุเกส
ง. อินเดีย – สหรัฐอเมริกา

จุดประสงค์ที่ 2 นักเรียนสามารถอธิบายเกีย่วกบัข้อมูลด้านนาฏศิลป์ และข้อมลูด้านนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ได้
3. ท่าเทวรูปศิวะปางนาคราช 108 ท่า เป็นท่าร่ายรําของเทพองคใ์ด (ความรู้ – ความจาํ)

ก. พระศิวะ
ข. พระอิศวร
ค. พระพรหม
ง. พระนารายณ์

แบบทดสอบหลังเรียน
เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน
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4. การแสดงชุด “ระบาํมจัฉาบนัเทิง” ควรมีท่าทางเก่ียวกบัสัตวช์นิดใด (การประยกุตใ์ช)้

ก. มา้
ข. นก
ค. ปลา
ง. กวาง

5. การแต่งกายแบบใด เหมาะสมกบัการแสดงขา้งตน้มากที่สุด (การประยกุต์ใช)้

ก. การแต่งกายพ้ืนเมือง
ข. การแต่งกายยนืเคร่ืองพระ
ค. การแต่งกายยนืเคร่ืองนาง
ง. การแต่งกายท่ีมีเอกลกัษณ์แสดงถึงมจัฉา

จุดประสงค์ที่ 3 นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบันาฏยศัพท์เบื้องต้นของนาฏศิลป์ไทย และ
การแสดงนาฏศิลป์ไทย
6. การตั้งวงบน และจีบหงายท่ีชายพก คือท่ารําใด (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. ท่าผาลา
ข. ท่าสอดสูง
ค. ท่าชกัแป้งผดัหนา้
ง. ท่าสอดสร้อยมาลา

จุดประสงค์ที่ 4 นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วการแสดงนาฏศิลป์ประเทศเมียนมา นาฏศิลป์
ประเทศลาว และนาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา
7. การแสดงนาฏศิลป์ประเทศลาวขอ้ใดไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด (ความรู้ – ความจาํ)

ก. เซ้ิง
ข. โขน
ค. หมอลาํ
ง. การละเล่นพ้ืนเมือง
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จุดประสงค์ที่ 5 นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วการแสดงนาฏศิลป์ประเทศเวยีดนาม
8. อิทธิพลในขอ้ใดถือเป็นท่ีมาของนาฏศิลป์ประเทศเวียดนาม (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. ประเทศจีน
ข. ประเทศญ่ีปุ่น
ค. ประเทศเกาหลี
ง. ประเทศอินเดีย

จุดประสงค์ที่ 6 นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วการแสดงนาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย และ
นาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์
9. การแสดงใดนิยมเล่นกนัมากถือเป็นเอกลกัษณ์ของนาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์
    (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. การร้อง
ข. การฟ้อน
ค. การเตน้รํา
ง. การร่ายรํา

จุดประสงค์ที่ 7 นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วการแสดงนาฏศิลป์ประเทศบรูไน นาฏศิลป์
ประเทศอินโดนีเซีย และนาฏศิลป์ประเทศฟิลปิปินส์
10. การแสดงวายงัคือการแสดงนาฏศิลป์ของประเทศใด (ความรู้ – ความจาํ)

ก. ประเทศบรูไน
ข. ประเทศสิงคโปร์
ค. ประเทศฟิลิปปินส์
ง. ประเทศอินโดนีเซีย

11. ประเทศฟิลิปปินส์นิยมแสดงละครแบบใด (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. ละครพื้นบา้น
ข. ละครตะวนัตก
ค. ละครพื้นเมือง
ง. ละครตะวนัออก
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จุดประสงค์ที่ 8 นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
12. กิริยาท่ีแสดงถึงอารมณ์ภายใน คือขอ้ใด (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. รัก
ข. ดีใจ
ค. โกรธ
ง. ปฏิเสธ

13. “ท่านั่ง” จดัอยูใ่นประเภทใดของภาษาท่า (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. กิริยาท่ีใชแ้ทนคาํพดู
ข. กิริยาอาการหรืออิริยาบถ
ค. กิริยาท่ีแสดงถึงอารมณ์ภายใน
ง. กิริยาท่ีแสดงถึงอารมณ์ภายนอก

14. ขอ้ใดคือขอ้ควรคาํนึงในการแปรแถว (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. ระดบัความสูงต ํ่าของผูแ้สดง
ข. ไม่คาํนึงถึงระยะห่างของผูแ้สดง
ค. เคล่ือนแถวบ่อยๆ เพ่ือความสวยงาม
ง. การเคล่ือนของเทา้แลว้แต่ผูแ้สดง ไม่จาํเป็นตอ้งพร้อมกนั

15. การเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการแสดงขอ้ใดไม่จาํเป็น (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. อุปกรณ์ท่ีหาง่ายนาํมาประยุกต์ใชไ้ด้
ข. อุปกรณ์ไม่เป็นอุปสรรคในการแสดง
ค. อุปกรณ์มีความสอดคลอ้งกบัการแสดง
ง. อุปกรณ์ท่ีหรูหรา ราคาแพงคุณภาพชั้นดี

16. “ระบาํมาลี” ควรเลือกใชอุ้ปกรณ์ในขอ้ใด (การประยกุต์ใช)้

ก. พดั
ข. พาน
ค. โคม
ง. ดอกไม้
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17. การสร้างสรรคเ์คร่ืองแต่งกาย ขอ้ใดไม่ถูกต้อง (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. เนน้สวยงามราคาแพง
ข. เอกลกัษณ์ของการแสดง
ค. การเลือกใชสี้ท่ีมีความหมาย
ง. ไม่เป็นอุปสรรคในการแสดง

18. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกบัประโยชน์และคุณค่าความสาํคญัของการสร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน (การประเมินค่า)

ก. ควรอนุรักษ์และสืบสานไว้
ข. เกิดแนวทางหารายไดจ้ากการแสดง
ค. เกิดความชาํนาญในดา้นนาฏศิลป์มากข้ึน
ง. เกิดความรู้ท่ีหลากหลายเก่ียวกบันาฏศิลป์อาเซียน

จุดประสงค์ที ่9 นักเรียนสามารถบอกความรู้เกีย่วกบันาฏศิลป์อาเซียนได้
19. ส่ิงใดท่ีไม่ปรากฏเก่ียวกบัการเรียนรู้นาฏศิลป์อาเซียน (การประเมินค่า)

ก. การลบลา้งวฒันธรรมแบบเดิม
ข. การอนุรักษใ์ห้ปรากฏในอนาคต
ค. การรับรู้ถึงวฒันธรรมในอาเซียน
ง. การสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ แต่ไม่ทาํลายแบบดั้งเดิม

20. ศิลปวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน มีขอ้ดีอย่างไร (การประเมินค่า)
ก. เกิดประโยชน์เพียงดา้นเดียว
ข. เกิดประโยชน์น้อยไม่สามารถนาํไปใชไ้ด้
ค. เกิดประโยชน์ท่ีไม่สร้างสรรค์ และไม่จาํเป็น
ง. เกิดประโยชน์จากการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือรองรับการ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน
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ข้อที่ เฉลย ประเภทคาํถาม ข้อที่ เฉลย ประเภทคาํถาม
1 ข ความรู้-ความจาํ 11 ข ความรู้-ความเขา้ใจ
2 ข ความรู้-ความจาํ 12 ก ความรู้-ความเขา้ใจ
3 ข ความรู้-ความจาํ 13 ข ความรู้-ความเขา้ใจ
4 ค การประยกุต์ใช้ 14 ก ความรู้-ความเขา้ใจ
5 ง การประยกุต์ใช้ 15 ง ความรู้-ความเขา้ใจ
6 ง ความรู้-ความเขา้ใจ 16 ง การประยกุต์ใช้
7 ค ความรู้-ความจาํ 17 ก ความรู้-ความเขา้ใจ
8 ก ความรู้-ความเขา้ใจ 18 ข การประเมินค่า
9 ค ความรู้-ความเขา้ใจ 19 ก การประเมินค่า
10 ง ความรู้-ความจาํ 20 ง การประเมินค่า

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน
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ภาคผนวก ง

เคร่ืองมอืสําหรับประเมนิ

- แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
- แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์

นาฏยลีลาอาเซียน
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน

คําช้ีแจง
แบบทดสอบฉบบัน้ี เป็นแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ก่อนและหลงัเรียน เร่ือง สร้างสรรค์

นาฏยลีลาอาเซียน คะแนนเต็ม  20  คะแนน ใชเ้วลา 40 นาที เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4

ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้  20 คะแนน ให้นกัเรียนอ่านคาํถามในแต่ละขอ้ โดยทาํเคร่ืองหมาย ลงใน
กระดาษคาํตอบ ให้ตรงกบัขอ้ท่ีเลือก

ตัวอย่าง ขอ้ 0. อาเซียน หมายถึงขอ้ใด (ความรู้ – ความจาํ)
ก. ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้
ข. องคก์รแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออก
ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ง. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออก
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ช่ือ.......................................................................................ชั้น.............................เลขท่ี......................

สอบวนัที่.....................เดือน..........................................พ.ศ. ..................... ปีการศึกษา.....................
โรงเรียน...............................................................................................................................................

คําช้ีแจง 1. แบบทดสอบน้ีมี 20 ขอ้ (20 คะแนน) เป็นแบบเลือกตอบมี 4 ตวัเลือก
2. ให้นักเรียน ทบัตวัอกัษร ท่ีถกูตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 นกัเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
1. อาเซียนประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ยกเวน้ขอ้ใด (ความรู้ – ความจาํ)

ก. ประชาคมการเมืองอาเซียน
 ข. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ค. ประชาคมความมัน่คงอาเซียน
ง. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน

2. ประเทศใดไม่จดัอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน (ความรู้ – ความจาํ)
ก. ไทย – มาเลเซีย
ข. เวียดนาม – ลาว
ค. สิงคโปร์ – อินโดนีเซีย
ง. อินเดีย – สหรัฐอเมริกา

จุดประสงค์ที่ 2 นักเรียนสามารถอธิบายเกีย่วกบัข้อมูลด้านนาฏศิลป์ และข้อมลูด้านนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ได้
3. เทวรูปศิวะปางนาฏราชท่ีสร้างเป็นท่าการร่ายรําของพระอิศวรมีทั้งหมดก่ีท่า (ความรู้ – ความจาํ)

ก.  105 ท่า
ข.  106 ท่า
ค.  107 ท่า
ง.  108 ท่า

แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน
เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน
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4. ถา้หากชุมชนนกัเรียนมีปลานานาชนิด นกัเรียนควรตั้งช่ือชุดการแสดงอยา่งไร (การประยกุตใ์ช)้

ก. ระบาํปทุมทอง
ข. ระบาํประทีปทอง
ค. ระบาํมจัฉาบนัเทิง
ง. ระบาํสานศิลป์ถิ่นมอญ

5. นกัเรียนคิดว่าจากการแสดงขา้งตน้ควรใส่ชุดแบบใดเหมาะสมท่ีสุด (การประยกุต์ใช)้

ก. ชุดพ้ืนเมือง
ข. ชุดยืนเคร่ืองนาง
ค. ชุดยนืเคร่ืองพระ
ง. ชุดท่ีมีเอกลกัษณ์แสดงถึงปลา

จุดประสงค์ที่ 3 นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบันาฏยศัพท์เบื้องต้นของนาฏศิลป์ไทย และ
การแสดงนาฏศิลป์ไทย
6. ท่าสอดสร้อยมาลา ประกอบดว้ยท่านาฏยศพัท์ใดบา้ง (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. ตั้งวงล่าง – จีบหงาย
ข. ตั้งวงบน – จีบหงาย
ค. ตั้งวงกลาง – จีบคว ํ่า
ง. ตั้งวงกลาง – จีบหงาย

จุดประสงค์ที่ 4 นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วการแสดงนาฏศิลป์ประเทศเมียนมา นาฏศิลป์
ประเทศลาว และนาฏศิลป์ประเทศกมัพูชา
7. การแสดงชุดใดท่ีมีความเด่นที่สุดของนาฏศิลป์ประเทศลาว (ความรู้ – ความจาํ)

ก. เซ้ิง
ข. โขน
ค. หมอลาํ
ง. การละเล่นพ้ืนเมือง
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จุดประสงค์ที่ 5 นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วการแสดงนาฏศิลป์ประเทศเวยีดนาม
8. นาฏศิลป์ประเทศเวียนนาม ไดรั้บอิทธิพลมาจากขอ้ใด (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. ประเทศจีน
ข. ประเทศญ่ีปุ่น
ค. ประเทศเกาหลี
ง. ประเทศอินเดีย

จุดประสงค์ที่ 6 นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วการแสดงนาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย และ
นาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์
9. ลกัษณะการแสดงนาฏศิลป์ของประเทศสิงคโปร์ คือขอ้ใด (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. การรํา
ข. การร้อง
ค. การฟ้อน
ง. การเตน้รํา

จุดประสงค์ที่ 7 นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วการแสดงนาฏศิลป์ประเทศบรูไน นาฏศิลป์
ประเทศอินโดนีเซีย และนาฏศิลป์ประเทศฟิลปิปินส์
10. “วายงั” คือการแสดงนาฏศิลป์ของประเทศใด (ความรู้ – ความจาํ)

ก. ประเทศบรูไน
ข. ประเทศสิงคโปร์
ค. ประเทศฟิลิปปินส์
ง. ประเทศอินโดนีเซีย

11. ละครในขอ้ใดเป็นที่นิยมในประเทศฟิลิปปินส์ (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. ละครพื้นบา้น
ข. ละครพื้นเมือง
ค. ละครตะวนัตก
ง. ละครตะวนัออก
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จุดประสงค์ที่ 8 นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
12. ขอ้ใดไม่ใช่กิริยาท่ีแสดงถึงอารมณ์ภายใน (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. รัก
ข. ดีใจ
ค. โกรธ
ง. ปฏิเสธ

13. “ท่าเดิน” จดัอยูใ่นประเภทใดของภาษาท่า (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. กิริยาท่ีใชแ้ทนคาํพดู
ข. กิริยาอาการหรืออิริยาบถ
ค. กิริยาท่ีแสดงถึงอารมณ์ภายใน
ง. กิริยาท่ีแสดงถึงอารมณ์ภายนอก

14. การจดัรูปแบบแถว ขอ้ใดถูกตอ้ง (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. ความสูงต ํ่าของผูแ้สดง
ข. ไม่คาํนึงถึงระยะห่างของผูแ้สดง
ค. เคล่ือนแถวบ่อยๆ เพ่ือความสวยงาม
ง. การเคล่ือนของเทา้แลว้แต่ผูแ้สดง ไม่จาํเป็นตอ้งพร้อมกนั

15. การเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการแสดงขอ้ใดไม่จาํเป็น (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. อุปกรณ์ท่ีมีราคาแพง
ข. อุปกรณ์ท่ีหาง่ายนาํมาประยกุตใ์ชไ้ด้
ค. อุปกรณ์ไม่เป็นอุปสรรคในการแสดง
ง. อุปกรณ์มีความสอดคลอ้งกบัการแสดง

16. ถา้นกัเรียนทาํการแสดงเก่ียวกบัระบําประทีปทองควรเลือกใชอุ้ปกรณ์ในขอ้ใด(การประยกุตใ์ช)้

ก. พดั
ข. พาน
ค. โคม
ง. ดอกไม้
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17. การสร้างสรรคเ์คร่ืองแต่งกาย ขอ้ใดไม่ถูกต้อง (ความรู้ – ความเขา้ใจ)

ก. การเลอืกใชสี้
ข. เอกลกัษณ์ของการแสดง
ค. ไม่สอดคลอ้งกบัการแสดง
ง. ไม่เป็นอุปสรรคในการแสดง

18. การสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียนเกิดประโยชน์และคุณค่าความสาํคญั ขอ้ใดไม่ถูกต้อง
      (การประเมินค่า)

ก. ควรอนุรักษ์และสืบสานไว้
ข. เกิดความชาํนาญในดา้นนาฏศิลป์
ค. เกิดแนวทางหารายไดจ้ากการแสดง
ง. เกิดความรู้ท่ีหลากหลายเก่ียวกบันาฏศิลป์อาเซียน

จุดประสงค์ที่ 9 นักเรียนสามารถบอกความรู้เก่ียวกับนาฏศิลป์อาเซียนได้
19. ส่ิงใดท่ีไม่ปรากฏเก่ียวกบัการเรียนรู้นาฏศิลป์อาเซียน (การประเมินค่า)

ก. การอนุรักษใ์ห้ปรากฏในอนาคต
ข. การรับรู้ถึงวฒันธรรมในอาเซียน
ค. การสร้างวฒันธรรมแบบใหม่แทนแบบดั้งเดิม
ง. การสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ แต่ไม่ทาํลายแบบดั้งเดิม

จุดประสงค์ นักเรียนมีความคดิเห็นที่มต่ีอศิลปวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
20. ศิลปวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน มีขอ้ดีอย่างไร (การประเมินค่า)

ก. เกิดประโยชน์เพียงดา้นเดียว
ข. เกิดประโยชน์น้อย ไม่สามารถนาํไปใชไ้ด้
ค. เกิดประโยชน์ท่ีไม่สร้างสรรค ์และไม่จาํเป็น
ง. เกิดประโยชน์จากการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือรองรับการ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน
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ข้อที่ เฉลย ประเภทคาํถาม ข้อที่ เฉลย ประเภทคาํถาม
1 ก ความรู้-ความจาํ 11 ค ความรู้-ความเขา้ใจ
2 ง ความรู้-ความจาํ 12 ง ความรู้-ความเขา้ใจ
3 ง ความรู้-ความจาํ 13 ข ความรู้-ความเขา้ใจ
4 ค การประยกุต์ใช้ 14 ก ความรู้-ความเขา้ใจ
5 ง การประยกุต์ใช้ 15 ก ความรู้-ความเขา้ใจ
6 ข ความรู้-ความเขา้ใจ 16 ค การประยกุต์ใช้
7 ค ความรู้-ความจาํ 17 ค ความรู้-ความเขา้ใจ
8 ก ความรู้-ความขา้ใจ 18 ค การประเมินค่า
9 ง ความรู้-ความเขา้ใจ 19 ค การประเมินค่า
10 ง ความรู้-ความจาํ 20 ง การประเมินค่า

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน
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แบบประเมินความสามารถการปฏบิัติสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1

การสร้างสรรค์ท่ารํา (70%)

ความแปลกใหม่ของ
กระบวนท่าทาง
(35%)

มีการประยกุต์
กระบวนท่าทางท่ี
แปลกใหม่ได้
เหมาะสม ไม่ซํ้ า
จากเดิมตลอดทั้ง
การแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

มีการประยกุต์
กระบวนท่าทางท่ี
แปลกใหม่
เหมาะสม แต่ยงัมี
กระบวนท่าทางเดิม
อยู ่1 ส่วน 3 ของ
การแสดง
สร้างสรรคน์าฏย
ลีลาอาเซียน

มีการประยกุต์
กระบวนท่าทางท่ี
แปลกใหม่
เหมาะสม แต่ยงัมี
กระบวนท่าทาง
เดิมอยู่ 2 ส่วน 3

ของการแสดง
สร้างสรรคน์าฏย
ลีลาอาเซียน

มกีระบวนท่าทาง
แบบเดิมอยู ่และ
ไม่แปลกใหม่
ตลอดทั้งการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การเคล่ือนไหวของ
กระบวนท่าทางมี
ความสัมพนัธ์และ
สอดคล้องตามจังหวะ
และทํานองเพลง
(35%)

การเคล่ือนไหว
ของกระบวน
ทา่ทางมี
ความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งตาม
จงัหวะและทาํนอง
เพลง ตลอดทั้งการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การเคลื่อนไหวของ
กระบวนท่าทางไม่
มีความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งตาม
จงัหวะและทาํนอง
เพลง อยู ่1 ส่วน 3

ของการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การเคล่ือนไหว
ของกระบวน
ท่าทางไม่มี
ความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งตาม
จงัหวะและ
ทาํนองเพลง อยู ่2
ส่วน 3 ของการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การเคล่ือนไหว
ของกระบวน
ท่าทางไม่มี
ความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งตาม
จงัหวะและ
ทาํนองเพลง
ตลอดทั้งการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การสร้างสรรค์รูปแบบแถว (20%)

ความสมบูรณ์ของแถว
(10%)

ปฏิบติัการแปร
แถวสมบูรณ์ตลอด
ทั้งบทเพลง

ปฏิบตัิการแปรแถว
ไม่สมบูรณ์ 1 ส่วน
3 ของการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ปฏิบติัการแปร
แถวไม่สมบูรณ์ 2

ส่วน 3 ของการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ปฏิบตัิการแปร
แถวไม่สมบูรณ์
ตลอดทั้งการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
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รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ปรับปรุง
1

ด้านความพร้อมและ
ความสวยงาม
(10%)

ทุกคนปฏิบตัิการ
แปรแถวไดพ้ร้อม
เพรียง สวยงาม
และสมบูรณ์ทุก
ขบวนแถวตลอด
ทั้งการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ทุกคนปฏิบตัิการ
แปรแถวไดพ้ร้อม
เพรียง สวยงาม และ
สมบูรณ์ 2 ส่วน 3

ของการแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ทุกคนปฏิบตัิการ
แปรแถวไดพ้ร้อม
เพรียง สวยงาม
และสมบูรณ์ 1

ส่วน 3 ของการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

ทุกคนปฏิบตัิการ
แปรแถวไม่พร้อม
เพรียง ไม่สวยงาม
และไม่สมบูรณ์
ทุกขบวนแถว
ตลอดทั้งการ
แสดงสร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

การสร้างสรรค์การแต่งกาย (10%)

สร้างสรรคเ์คร่ือง
แต่งกายแสดงถึง
เอกลกัษณ์ประจาํ
ชาติแต่ละประเทศ
อาเซียน มีความ
สวยงาม และไม่
เป็นอุปสรรคต่อผู ้
แสดงตลอดทั้ง
การแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน

สร้างสรรคเ์คร่ือง
แต่งกายแสดงถึง
เอกลกัษณ์ประจาํ
ชาติแต่ละประเทศ
อาเซียน มีความ
สวยงาม และไมเ่ป็น
อุปสรรคต่อผูแ้สดง
ตลอดทั้งการแสดง
สร้างสรรคน์าฏย
ลีลาอาเซียน
บางส่วนไม่ชดัเจน

สร้างสรรคเ์คร่ือง
แต่งกายแสดงถึง
เอกลกัษณ์ประจาํ
ชาติแต่ละ
ประเทศอาเซียน
มคีวามสวยงาม
และไม่เป็น
อุปสรรคต่อผู ้
แสดงตลอดทั้ง
การแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
ส่วนใหญ่ไม่
ชดัเจน

สร้างสรรคเ์คร่ือง
แต่งกายในรูป
แบบเดิมไม่แปลก
ใหม่ ไม่แสดงถึง
เอกลกัษณ์ประจาํ
ชาติแต่ละประเทศ
อาเซียน และเป็น
อุปสรรคต่อผู ้
แสดงตลอดทั้ง
การแสดง
สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
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เกณฑ์การประเมิน/ระดบัคุณภาพ
 ร้อยละ 80 -100 หมายถึง ดีมาก

ร้อยละ 60 - 79 หมายถึง ดี
ร้อยละ 50 - 59 หมายถึง พอใช้
นอ้ยกว่าร้อยละ    50 หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑ์การประเมินความสามารถการปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.00 หมายถึง มีความสามารถในระดบัดีมาก
คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสามารถในระดบัดี
คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสามารถในระดบัพอใช้
คะแนนเฉล่ีย    1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสามารถในระดบัปรับปรุง
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แบบสอบถามความคดิเห็นของนกัเรียนที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน

คําช้ีแจง แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียอนุบาลเดิมบาง-

นางบวช(วดัท่าชา้ง) เพ่ือเป็นขอ้มลูในการปรับปรุงการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้เหมาะสมยิ ่งข้ึน
ความคิดเห็นของนกัเรียนจะเป็นประโยชนต่์อตวันกัเรียนเองและโรงเรียนโปรดใหข้อ้มูลตามความ
เป็นจริง ผูว้ิจยัจะใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลน้ีเพ่ือการวิจยัเท่านั้น โดยให้นักเรียนตอบ 2 ตอน ดงัน้ี

ตอนที่ 1 ความตอ้งการเกี่ยวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ตอนที่ 2 ขอ้เสนอแนะ
จงใส่เคร่ืองหมาย() ลงในช่องระดับความคิดเห็นท่ีนักเรียนได้รับจากจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้าสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนตามความเป็นจริง
ความคิดเห็นระดบัต่างๆ มีความหมาย ดงัน้ี

3 หมายถึง คิดเห็นระดบัมาก
2 หมายถึง คิดเห็นระดบัปานกลาง
1 หมายถึง คิดเห็นระดบันอ้ย
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แบบสอบถามความคดิเห็น

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ความคดิเหน็ของนกัเรียน
ระดับความคิดเห็น
3 2 1

ด้านกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน จดักิจกรรม
การเรียนรู้ เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน
2. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน จดักิจกรรม
การเรียนรู้ตามความถนัด ความสนจ และศกัภาพของผูเ้รียน
3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ส่งเสริมทกัษะ
การปฏิบติัและเจตคติทางนาฏศิลป์
4. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน จดักิจกรรม
การเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบัเวลา
ด้านส่ือประกอบกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน จดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลาย
2. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน จดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชส่ื้อการสอนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ
3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน จดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชส่ื้อการสอนท่ีทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย
ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ทาํให้ผูเ้รียนมี
ความกลา้แสดงออกอยา่งมัน่ใจ และสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชไ้ด้
2. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ทาํให้ผูเ้รียนมี
ทกัษะในการปฏิบตัิที่ชาํนาญยิง่ข้ึน
3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ทาํให้ผูเ้รียนมี
ทกัษะในการสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน
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ความคดิเหน็ของนกัเรียน ระดับความคิดเห็น
3 2 1

4. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ทาํให้ผูเ้รียน
สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นโอกาสต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

(ความรู้สึกที่ได้รับหลังจากการเรียนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ชุมนุม นาฏศิลป์)
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………………………………………………………………………………………………………

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

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



ภาคผนวก จ

ผลการวเิคราะห์ค่าคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั
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ตารางท่ี 21 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ข้อ ประเด็น
ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง

ความหมาย

1 2  3 4 5

1 ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถาม
เก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มลูทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง

2 ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถาม
เก่ียวกบัความตอ้งการของนักเรียนท่ีมี
ต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
เก่ียวกบัเน้ือหากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง

3 ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถาม
เก่ียวกบัความตอ้งการของนักเรียนท่ีมี
ต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
เกี่ยวกบัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง

4 ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถาม
เก่ียวกบัความตอ้งการของนักเรียนท่ีมี
ต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
เกี่ยวกบัส่ือ

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง

5 ความสอดคลอ้งของประเด็นสอบถาม
เก่ียวกบัความตอ้งการของนักเรียนท่ีมี
ต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน
เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง
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ตารางท่ี  22 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของประเด็นสนทนากลุ่มเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ข้อ ประเด็น
ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง

ความหมาย

1 2 3 4 5

1. ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนา
เก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มลูทัว่ไปของ
ผูร่้วมสนทนา

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง

2. ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนา
กลุ่มเกี่ยวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เกี่ยวกบั
ความจาํเป็นของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

+1 0 +1 +1 +1 0.80
มีความ

สอดคลอ้ง

3. ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนา
กลุ่มเก่ียวกบัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
และการสอบถาม ในเร่ืองวตัถุประสงค์
ของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง

4. ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนา
กลุ่มเก่ียวกบัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
และการสอบถาม ในเร่ืองเน้ือหาสาระ
ของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง

5. ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนา
กลุ่มเก่ียวกบัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
และการสอบถาม ในเร่ืองการจดั
การเรียนรู้ของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง

6. ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนา
กลุ่มเก่ียวกบัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
และการสอบถาม ในเร่ืองระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ของกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

+1 0 +1 0 +1 0.60
มีความ

สอดคลอ้ง
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ข้อ ประเด็น
ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง

ความหมาย

1 2 3 4 5

7. ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนา
กลุ่มเก่ียวกบัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
และการสอบถาม ในเร่ืองการวดัและ
การประเมินผลของกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง

ตารางท่ี 22 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของประเด็นสนทนากลุ่มเกี่ยวกบัการพฒันากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา (ต่อ)
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ตารางท่ี 23 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ข้อ ประเด็น
ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง

ความหมาย
1 2 3 4 5

1 สาระสําคัญ
1.1 สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัจุดประสงค์

1.00 1.00 1.00 0.87 1.00 0.97
มีความ

สอดคลอ้ง

1.2 สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัสาระการเรียนรู้

1.00 1.00 1.00 0.87 1.00 0.97
มีความ

สอดคลอ้ง
2 จุดประสงค์

2.1 สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบักระบวนการจดักิจกรรม

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง

2.2 สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัการวดัและประเมินผล

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง
3 สาระการเรียนรู้

3.1 สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัส่ือ

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง

4 กระบวนการจดักิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
4.1 สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัสาระสาํคญั

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง

4.2 สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัสาระการเรียนรู้

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง
4.3 สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบักิจกรรมท่ีหลากหลายและ
เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั

1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.95
มีความ

สอดคลอ้ง
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ข้อ ประเด็น
ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง

ความหมาย
1 2 3 4 5

5 ส่ือการเรียนรู้
5.1 สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัจุดประสงค์

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง

5.2 สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน

0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97
มีความ

สอดคลอ้ง
6 เคร่ืองมอืวัดผล และ

ประเมินผล
6.1 สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัจุดประสงค์

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มีความ

สอดคลอ้ง

6.2 สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัสาระการเรียนรู้

0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97
มีความ

สอดคลอ้ง
6.3 สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบักระบวนการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

1.00 0.87 1.00 1.00 1.00 0.97
มีความ

สอดคลอ้ง

ตารางท่ี 23 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา(ต่อ)



301

ตารางท่ี 24 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ของแบบวดัจุดประสงค์ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

ประเด็น ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง

ความ
หมายจุดประสงค์ ข้อที่ ประเภทคําถาม 1 2 3 4 5

แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ 1
1. นกัเรียนสามารถ
อธิบายเกี่ยวกบัขอ้มูล
ทัว่ไปของประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้

1 ความรู้–ความจาํ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

2
ความรู้–ความจาํ

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

3 ความรู้–ความจาํ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ 1
2. นกัเรียนสามารถ
อธิบายเกี่ยวกบัขอ้มูล
ดา้นนาฏศิลป์ และขอ้มูล
ดา้นนาฏศลิป์สร้างสรรค์
ได้

4
ความรู้–ความ

เขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

5
ความรู้–ความจาํ

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

6
ความรู้–ความ

เขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

7
ความรู้–ความ

เขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

8
การประยกุตใ์ช้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

9
การประยกุตใ์ช้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

10
ความรู้–ความ

เขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ 2
3. นกัเรียนสามารถบอก
ความรู้เกีย่วกบั
นาฏยศพัทเ์บื้องตน้ของ
นาฏศิลป์ไทย และ
การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ได้

11 ความรู้–ความ
เขา้ใจ

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

12 ความรู้–ความ
เขา้ใจ

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

13
ความรู้–ความ

เขา้ใจ
+1 0 +1 +1 +1 0.80

มคีวาม
สอดคลอ้ง
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14 ความรู้-ความจาํ +1 +1 +1 +1 +1 1.00

ประเด็น ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง

ความ
หมายจุดประสงค์ ข้อที่ ประเภทคําถาม 1 2 3 4 5

แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ 3
4. นกัเรียนสามารถบอก
ความรู้เกีย่วกบัการแสดง
นาฏศิลป์ประเทศเมยีนมา
นาฏศิลป์ประเทศลาว
และนาฏศิลป์ประเทศ
กมัพูชาได้

15
ความรู้-ความ

เขา้ใจ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00

มคีวาม
สอดคลอ้ง

16 ความรู้-ความจาํ +1 0 +1 +1 +1 0.80
มคีวาม

สอดคลอ้ง

17 ความรู้-ความจาํ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

18 การวเิคราะห์ +1 0 +1 +1 +1 0.80
มคีวาม

สอดคลอ้ง
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ 4
5. นกัเรียนสามารถบอก
ความรู้เกีย่วกบัการแสดง
นาฏศิลป์ประเทศ
เวียดนามได้

19
ความรู้-ความ

เขา้ใจ
+1 0 +1 +1 +1 0.80

มคีวาม
สอดคลอ้ง

20 ความร้-ความจาํ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

21
ความรู้-ความ

เขา้ใจ +1 0 +1 +1 +1 0.80
มคีวาม

สอดคลอ้ง
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ 5
6. นกัเรียนสามารถบอก
ความรู้เกีย่วกบัการแสดง
นาฏศิลป์ประเทศ
มาเลเซีย และนาฏศิลป์
ประเทศสิงคโปร์ได้

22
ความรู้-ความ

เขา้ใจ
+1 0 +1 +1 +1 0.80

มคีวาม
สอดคลอ้ง

23
ความรู้-ความ

เขา้ใจ +1 0 +1 +1 +1 0.80
มคีวาม

สอดคลอ้ง

24
ความรู้-ความ

เขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ 6
7. นกัเรียนสามารถบอก
ความรู้เกีย่วกบัการแสดง
นาฏศลิป์ประเทศบรูไน
นาฏศิลป์ประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ได้

25
ความรู้-ความ

เขา้ใจ +1 0 +1 +1 +1 0.80
มคีวาม

สอดคลอ้ง

26 ความรู้-ความจาํ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

27
ความรู้-ความ

เขา้ใจ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00

มคีวาม
สอดคลอ้ง

28 การประยกุตใ์ช้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มคีวาม

ตารางท่ี 24 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ของแบบวดัจุดประสงค์ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน(ต่อ)
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สอดคลอ้ง

ประเด็น ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง

ความ
หมายจุดประสงค์ ข้อที่ ประเภทคําถาม 1 2 3 4 5

แผน การจั ดกิ จ ก รรม
พัฒนาผู้เรียนที่ 7
8. นกัเรียนสามารถบอก
ความรู้เกี่ยวกบันาฏศิลป์
สร้างสรรคไ์ด้

29 คววามรู้-ความจาํ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

30
ความรู้-ความ

เขา้ใจ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00

มคีวาม
สอดคลอ้ง

31
ความรู้-ความ

เขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

32
ความรู้-ความ

เขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

33
ความรู้-ความ

เขา้ใจ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00

มคีวาม
สอดคลอ้ง

34 การประยกุตใ์ช้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

35
ความรู้-ความ

เขา้ใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

36
ความรู้-ความ

เขา้ใจ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00

มคีวาม
สอดคลอ้ง

37 การประเมินค่า +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ 8
9. นกัเรียนสามารถบอก
ความรู้เกี่ยวกบันาฏศิลป์
อาเซียนได้

38 การประเมินค่า +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

39 การประเมินค่า +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

40 การประเมินค่า +1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

ตารางท่ี 24 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ของแบบวดัจุดประสงค์ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง
สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน(ต่อ)
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ตารางท่ี  25 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล
การเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
ข้อ
ที่

จํานวนคน
ที่ตอบถูก

p r คุณภาพ
ข้อสอบ

ข้อ
ที่

จํานวนคน
ที่ตอบถูก

p r คุณภาพ
ข้อสอบ

1* 4 0.13 0.33 ใชไ้ม่ได้ 21* 28 0.93 0.23 ใชไ้ม่ได้
2 12 0.40 0.25 ใชไ้ด้ 22* 11 0.37 -0.03 ใชไ้ม่ได้
3 26 0.87 0.30 ใชไ้ด้ 23 22 0.73 0.65 ใชไ้ด้
4* 13 0.43 0.07 ใชไ้ม่ได้ 24* 11 0.37 -0.13 ใชไ้ม่ได้
5 6 0.20 0.40 ใชไ้ด้ 25* 6 0.20 0.00 ใชไ้ม่ได้
6* 23 0.77 0.14 ใชไ้ม่ได้ 26 8 0.27 0.32 ใชไ้ด้
7* 24 0.80 -0.25 ใชไ้ม่ได้ 27 8 0.27 0.22 ใชไ้ด้
8 18 0.60 0.53 ใชไ้ด้ 28* 14 0.47 -0.07 ใชไ้ม่ได้
9 15 0.50 0.51 ใชไ้ด้ 29* 19 0.63 0.06 ใชไ้ม่ได้

10* 22 0.40 0.00 ใชไ้ม่ได้ 30 18 0.60 0.39 ใชไ้ด้
11* 15 0.50 -0.47 ใชไ้ม่ได้ 31 12 0.40 0.28 ใชไ้ด้
12* 22 0.73 0.06 ใชไ้ม่ได้ 32 16 0.53 0.33 ใชไ้ด้
13 9 0.30 0.26 ใชไ้ด้ 33 24 0.80 0.43 ใชไ้ด้
14* 16 0.53 0.22 ใชไ้ม่ได้ 34 4 0.20 0.40 ใชไ้ด้
15* 7 0.23 0.14 ใชไ้ม่ได้ 35 13 0.43 0.46 ใชไ้ด้
16 11 0.37 0.28 ใชไ้ด้ 36* 20 0.67 0.04 ใชไ้ม่ได้
17* 12 0.40 0.11 ใชไ้ม่ได้ 37 15 0.50 0.21 ใชไ้ด้
18* 7 0.23 0.11 ใชไ้ม่ได้ 38 11 0.37 0.42 ใชไ้ด้
19 17 0.57 0.25 ใชไ้ด้ 39* 1 0.03 -0.40 ใชไ้ม่ได้
20* 11 0.37 0.13 ใชไ้ม่ได้ 40 23 0.77 0.62 ใชไ้ด้

หมายเหตุ การหาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของขอ้สอบปรนยั ได้ คาํนวณหาขอ้สอบท่ีมีคุณภาพ
จาํนวน  20 ข ้อ ส วนขอ้สอบท่ี  1,4,6,7,10,11,12,14,15,17,18,20,21,22,24,25,28,29,36และ 39 เป็นขอ้สอบไม่มี
คุณภาพจึงไม่นาํมาคาํนวณหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) สรุปผลไดค่้าความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั 0.82
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ตารางท่ี 26 ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบมาตรประเมินค่า (IOC) ของแบบประเมินความสามารถ
ในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

ข้อ ประเด็น

ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง
ความหมาย

1 2 3 4 5

1 การสร้างสรรค์ท่ารํา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มคีวาม
สอดคลอ้ง

2 การสร้างสรรค์รูปแบบแถว +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มคีวาม
สอดคลอ้ง

3 การสร้างสรรคก์ารแต่งกาย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มคีวาม
สอดคลอ้ง
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ตารางท่ี  27 ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบมาตรประเมินค่า (IOC) ของแบบสอบถามเก่ียวกบัความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

ประเดน็ความคดิเห็นของนักเรียน
ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง

ความหมาย
1 2 3 4 5

ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

2. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ความถนดั ความสนจ และศกัภาพของผูเ้รียน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน ส่งเสริมทกัษะการปฏิบตัิ
และเจตคติทางนาฏศลิป์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

4. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกบัเวลา

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

ด้านส่ือประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชส่ื้อการสอนที่หลากหลาย

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

2. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชส่ื้อการสอนที่กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด
ความสนใจ

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชส่ื้อการสอนท่ีทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
เน้ือหาไดง้า่ย

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง
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ประเดน็ความคดิเห็นของนักเรียน
ผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง

ความหมาย
1 2 3 4 5

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน ทาํใหผู้เ้รียนมีความกลา้
แสดงออกอย่างมัน่ใจ และสามารถนาํความรู้
ที่ไดร้ับไปใชไ้ด้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

2. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน ทาํใหผู้เ้รียนมีทกัษะ
ในการปฏิบตัิที่ชาํนาญยิง่ข้ึน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน ทาํใหผู้เ้รียนมีทกัษะ
ในการสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

4. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน ทาํใหผู้เ้รียนสามารถนาํ
ความรู้ที่ไดร้ับไปประยกุต์ใชใ้นโอกาสต่างๆ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม

+1 +1 +1 +1 +1 1.00
มคีวาม

สอดคลอ้ง

ตารางท่ี 27 ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบมาตรประเมินค่า (IOC)ของแบบสอบถามเก่ียวกบัความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเร่ืองสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน(ต่อ)



ภาคผนวก ฉ
บันทกึคะแนนการวดัและการประเมินผล

- เปรียบเทียบคะแนนวัดผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนละหลังเรียน
- คะแนนแบบประเมนิความสามารถในการปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน
- คะแนนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มต่ีอกจิกรรมพฒันาผู้เรียน

เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลลีาอาเซียน
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ตารางท่ี 28 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน หลงัการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน

T-Test

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean
Pair 1 VAR0000

1 8.3000 30 1.98529 .36246
VAR0000
2 16.2667 30 .82768 .15111

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.
Pair 1 VAR00001 &

VAR00002 30 -.050 .792

Paired Samples Test

Paired Differences t df
Sig.

(2-tailed)

Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper
Pair
1

VAR00001 -
VAR00002 -7.9667 2.18905 .39966 -8.7841 -7.1493 -19.933 29 .000
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ตารางท่ี 29 แสดงผลการวิเคราะห์ทาํแบบทดสอบของนกัเรียนตามจุดประสงค์

จุดประสงค์
ข้อ
ที่

จํานวน
นักเรียนที่
ตอบถูก

 S.D ลาํดับที่

1. นกัเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไป
ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้

1 26
1.87 0.35 3

2 30

2. นกัเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกบัขอ้มลู
ดา้นนาฏศิลป์ และขอ้มูลดา้นนาฏศิลป์
สร้างสรรคไ์ด้

3 22

2.43 0.63 24 25

5 26

3. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
นาฏยศพัท์เบ้ืองตน้ของนาฏศิลป์ไทย
และการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้

6 25 0.83 0.38 7

4. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เก่ียวกบัการ
แสดงนาฏศิลป์ประเทศเมียนมาร์ นาฏศิลป์
ประเทศลาว และนาฏศิลป์ประเทศกมัพูชาได้

7 21 0.70 0.47 9

5. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
การแสดงนาฏศิลป์ประเทศเวียดนามได้

8 23 0.76 0.43 8

6. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
การแสดงนาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย และ
นาฏศิลป์ประเทศสิงคโปร์ได้

9 28 0.93 0.25 6

7. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
การแสดงนาฏศิลป์ประเทศบรูไน นาฏศิลป์
ประเทศอินโดนีเซีย และนาฏศิลป์ประเทศ
ฟิลิปปินส์ได้

10 20

1.37 0.56 5

11 21
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จุดประสงค์
ข้อ
ที่

จํานวน
นักเรียนที่
ตอบถูก

 S.D ลาํดับที่

8. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
นาฏศิลป์สร้างสรรคไ์ด้

12 27

5.57 0.90 1

13 20

14 21

15 30

16 22

17 21

18 26

9. นกัเรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกบั
นาฏศิลป์อาเซียนได้

19 24
1.80 0.41 4

20 30

ตารางท่ี 29 แสดงผลการวิเคราะห์ทาํแบบทดสอบของนกัเรียนตามจุดประสงค์(ต่อ)
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ตารางท่ี 30 สรุปแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน

กลุ่มที่ รายการประเมิน
คะแนนที่ได้

ร้อยละ
ผลการ
ประเมิน4 3 2 1

1

การสร้างสรรคท่์ารํา(70%)

95.00 ดมีาก

ความแปลกใหม่ของกระบวนท่าทาง
(35%)



การเคล่ือนไหวของกระบวนท่าทางมี
ความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งตาม
จงัหวะและทาํนองเพลง
(35%)



การสร้างสรรครู์ปแบบแถว(20%)

ความสมบูรณ์ของแถว
(10%)



ดา้นความพร้อมและความสวยงาม
(10%)



การสร้างสรรคก์ารแต่งกาย(10%) 

2

การสร้างสรรคท่์ารํา(70%)

84.00 ดมีาก

ความแปลกใหม่ของกระบวนท่าทาง
(35%)



การเคล่ือนไหวของกระบวนท่าทางมี
ความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งตาม
จงัหวะและทาํนองเพลง
(35%)



การสร้างสรรครู์ปแบบแถว(20%)

ความสมบูรณ์ของแถว
(10%)



ดา้นความพร้อมและความสวยงาม
(10%)



การสร้างสรรคก์ารแต่งกาย(10%) 
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กลุ่มที่ รายการประเมิน
คะแนนที่ได้

ร้อยละ
ผลการ
ประเมิน4 3 2 1

3

การสร้างสรรคท่์ารํา(70%)

83.75 ดมีาก

ความแปลกใหม่ของกระบวนท่าทาง
(35%)



การเคล่ือนไหวของกระบวนท่าทางมี
ความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งตาม
จงัหวะและทาํนองเพลง
(35%)



การสร้างสรรครู์ปแบบแถว(20%)

ความสมบูรณ์ของแถว
(10%)



ดา้นความพร้อมและความสวยงาม
(10%)



การสร้างสรรคก์ารแต่งกาย(10%) 

รวม 87.58 ดีมาก

เกณฑ์การประเมินความสามารถในการปฏิบัติสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ระดับคุณภาพ

80 -100 3.50 - 4.00 มีความสามารถในระดบัดีมาก
60 - 79 2.50 - 3.49 มีความสามารถในระดบัดี
50 - 59 1.50 - 2.49 มีความสามารถในระดบัพอใช้
นอ้ยกว่าร้อยละ    50 1.00 - 1.49 มีความสามารถในระดบัปรับปรุง

ตารางท่ี 30 สรุปแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัสร้างสรรคน์าฏยลีลาอาเซียน(ต่อ)
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ความคดิเหน็ของนกัเรียน ค่าเฉลี่ย
( X )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ
ความ
คดิเห็น

ลาํดับที่

ด้านกจิกรรมการพฒันาผู้เรียน
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน

2.83 0.38 มาก 2

2. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัด ความ
สนใจ และศกัภาพของผูเ้รียน

2.83 0.38 มาก 2

3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน ส่งเสริมทกัษะการปฏิบติัและเจตคติทาง
นาฏศิลป์

3.00 0.00 มาก 1

4. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบัเวลา 2.27 0.45

ปาน
กลาง 4

รวม 2.73 0.30 มาก 3

ด้านส่ือประกอบกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส่ื้อการสอน
ท่ีหลากหลาย

2.83 0.38 มาก 1

2. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส่ื้อการสอนท่ี
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ

2.80 0.41 มาก 2

3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส่ื้อการสอนท่ี
ทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย

2.77 0.43 มาก 3

รวม 2.80 0.41 มาก 1

ตารางท่ี 31 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์
นาฏยลีลาอาเซียน
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ความคดิเหน็ของนกัเรียน ค่าเฉลี่ย
( X )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ
ความ
คดิเห็น

ลาํดับที่

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน ทาํให้ผูเ้รียนมีความกลา้แสดงออกอยา่ง
มัน่ใจ และสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชไ้ด้

2.83 0.38 มาก 2

2. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน ทาํให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการปฏิบติัท่ีชาํนาญ
ยิง่ข้ึน

2.93 0.25 มาก 1

3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน ทาํให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการสร้างสรรค์
เพ่ิมข้ึน

2.57 0.50 มาก 4

4. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลา
อาเซียน ทาํให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไป
ประยกุต์ใชใ้นโอกาสต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม

2.77 0.43 มาก 3

รวม 2.78 0.39 มาก 2

รวมท้ังหมด 2.77 0.36 มาก

ตารางท่ี 31 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เร่ือง สร้างสรรคน์าฏยลีลา
อาเซียน(ต่อ)
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