
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

นาฏศิลปจัดเปนศิลปวัฒนธรรมอันเปนสัญลักษณของชาติ ชวยถายทอดความเปนมา       

ของประวัติศาสตร เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบตอกันมา แสดงออกถึงความเปนชาติที่มีความเจริญ 

รุงเรืองนับต้ังแตอดีตกาล นาฏศิลปมีบทบาทในฐานะที่เปนมรดกทางสังคมอันเกิดจากการสรางสรรค 

สั่งสม ซึ่งจําเปนตองมีการสืบทอดตอกันไป (สุมนมาลย น่ิมเนติพันธ, 2550 : 153) จึงถือเปนศาสตร

แขนงหน่ึงที่มีความจําเปนสําหรับมนุษย เปนสิ่งที่จรรโลงความดี ความงาม นาฏศิลปจัดเปนศิลปะ

แขนงที่มคีวามเดนชัดมากที่สุด เพราะสามารถรับรูไดจากการไดเห็น ไดยินไดฟง เปนศิลปะที่แสดงออก

ทางลีลาการเคลื่อนไหว เลียนแบบกิริยาทาทางของมนุษยแลวดัดแปลงใหงดงามข้ึนในลักษณะของการ

เย้ืองกรายรายรํา (สุรพล วิรุฬรักษ, 2544 : 22) ผูแสดงออกทางนาฏศิลปจะมีความสุขใจ สนุกสนาน

กับการรายรํา และการเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตรี ขณะเดียวกันผูชมจะไดรับความบันเทิงใจ 

และมีความเพลิดเพลินไปกับลีลาการเคลื่อนไหวที่งดงาม นาฏศิลปถือวาเปนภาษาหน่ึงที่สามารถ

อธิบายเรื่องราวตาง ๆ ไดอยางนุมนวลและแนบเนียนกวาภาษาใบทั่วไป ทั้งน้ี  เน่ืองจากนาฏศิลป      

เปนศิลปะที่ไมมีรูปราง จึงตองอาศัยการถายทอดจากรุนสูรุน เมื่อการถายทอดไมเปนไปตามกระบวนการ

ข้ันตอนจึงทําใหทักษะเกิดความคลาดเคลื่อน ผูเรียนไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและกลายเปน

เรื่องยากสําหรับผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานดานนาฏศิลป 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 

17) มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู 

คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

5 ดาน ประกอบดวย 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถ   

ในการแกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ขอ ประกอบดวย 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย 

4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 8 กลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร 

3) วิทยาศาสตร 4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงาน 

อาชีพและเทคโนโลยี 8) ภาษาตางประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งประกอบดวย 1) กิจกรรม

แนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  
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กิจกรรมชุมนุม เปนสวนหน่ึงของกิจกรรมนักเรียน ซึ่งเปนองคประกอบของกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง

ตามศักยภาพ และพัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อยูรวมกับผูอื่นในสังคมได 

อยางสรางสรรค เปนกิจกรรมที่จดัใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 

ใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน 

ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสม และสอดคลอง

กับวุฒิภาวะของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมชุมนุมจึงนับวามีความสําคัญ 

ในการเปนสวนเสริมการเรียนการสอน ชวยใหความมุงหมายของการศึกษาบรรลุผลสําเร็จอยางสมบูรณ

และเปนวิถีทางที่จะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูกิจกรรมตาง ๆ ไดตรงตามความสนใจ (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2553 : 7 - 8) โดยไมตองกังวลกับระดับผลการเรยีน สงผลใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมอยาง

มีความสุข ชุมนุมนาฏศิลปจัดต้ังข้ึนตามความตองการของผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะปฏิบัติ

ดานนาฏศิลป 

การจะกระทําใหเปนผูที่มีทักษะปฏิบัติดานนาฏศิลปไดน้ัน จะตองไดรับการฝกฝนจนเกิด

ความชํ่าชอง (คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556 : 12) เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพ ผูสอนจึงจําเปนตองอาศัยเทคนิคและวิธีการถายทอด ซึ่งจากการศึกษาของผูวิจัย

พบวา รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัยที่นาสนใจ และสอดคลองกับการเรียนการสอน

นาฏศิลป คือ ทักษะปฏิบัติของเดวีส (Davies, 1971 : 50 - 56 อางถึงใน ทิศนา แขมณี, 2555)            

ซึ่งประกอบไปดวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 1) ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา 2) ข้ันสาธิตและใหผูเรียนปฏิบติั

ทักษะยอย 3) ข้ันใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย 4) ข้ันใหเทคนิควิธีการ 5) ข้ันใหผูเรียนเช่ือมโยงทักษะ

ยอย ๆ เปนทักษะที่สมบูรณ จากกระบวนการ 5 ข้ัน นอกจากผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะปฏิบัติ

อยางเต็มศักยภาพแลว ยังสามารถปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนไดอีกดวย 

ในการฝกทักษะรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส (Davies, 1971 : 50 - 56   

อางถึงใน ทิศนา แขมณี, 2555) โดยเฉพาะในข้ันที่ 3 ใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ตองอาศัยความมีวินัย

ทําซ้ํา ๆ บอยครั้งจนเกิดเปนความเคยชิน ความชํานาญ ชวยเสริมสรางความมีวินัยใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน 

เน่ืองดวยผูเรียนตองเอาใจใสตอการฝกฝนทักษะน้ัน ๆ ดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

อีกทั้งเน้ือเพลงรําวงมาตรฐานชวยปลูกฝงใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะรักความเปนไทย เชน เพลงรําซิมารํา 

“ถึงยามวางเราจึงรําเลน ตามเชิงเชนเพื่อใหสรางทุกข ตามเย่ียงอยางตามยุค เลนสนุกอยางวัฒนธรรม...” 

เมื่อผูเรียนไดรับการฝกฝนทักษะปฏิบัติจนชํานาญแลวก็สามารถนําความรูไปถายทอดใหกับรุนนอง

หรือบุคคลที่สนใจ เกิดเปนคุณลักษณะมีจิตสาธารณะในตัวผูเรียนดวย ดังน้ันชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป

เรื่องรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสชวยพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใน 3 ดาน คือ  

มีวินัย รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 
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ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐาน 

โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสข้ึนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน 

พัฒนาทักษะปฏิบัติของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคในตัวผูเรียน       

เกิดเปนเจตคติที่ดีตอการแสดงนาฏศิลปอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เปดโอกาสใหผูเรียน         

ไดแสดงความสามารถตามความถนัด ความสนใจ เปนสวนหน่ึงในการอนุรักษ เผยแพรและสืบทอด

นาฏศิลปใหคงอยูอยางย่ังยืนตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

2. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติ 

ของเดวีสใน 2 ดานคือ ทักษะปฏิบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

1. ชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสชวยใหการ

ถายทอดความรูทางนาฏศิลปเปนไปตามกระบวนการข้ันตอน เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพและ

ทําใหนาฏศิลปเปนเรื่องงายสําหรับผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานดานนาฏศิลป 

2. นักเรียนแสดงออกทางนาฏศิลปอยางมีความสุข และเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียน 3 ดาน คือ  

มีวินัย รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการแสดงนาฏศิลปอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รูสึก

ภาคภูมิใจที่ไดเรียนรูและเปนสวนหน่ึงในการอนุรักษ เผยแพรและสืบทอดนาฏศิลปใหคงอยูอยางย่ังยืน

ตอไป  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

ผูวิจัยกําหนดเปาหมายของการพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดย

ใชทักษะปฏิบัติของเดวีส (Davies, 1971 : 50 - 56 อางถึงใน ทิศนา แขมณี, 2555) เพื่อใหผูเรียน มี

ทักษะในการแสดงรําวงมาตรฐานและแสดงออกอยางมีความสุข ตลอดจนเสริมสรางคุณลักษณะ          

อันพึงประสงคในตัวผูเรียน ทั้งน้ีผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยออกเปน 4 ดาน ไดแก 
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 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร 

   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร ภาคเรียน 

ที่ 2 ปการศึกษา 2558  

  1.2 กลุมตัวอยาง 

   ในการวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 

ที่ลงทะเบียนเรียนในกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2          

ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน 

 2. ขอบเขตดานเน้ือหา 

  รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ประกอบดวย เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลง       

รําซิมารํา เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ เพลงดอกไมของชาติ เพลงหญิงไทยใจงาม 

เพลงดวงจันทรขวัญฟา เพลงยอดชายใจหาญ และเพลงบูชานักรบ 

 3. ขอบเขตดานตัวแปร 

  ตัวแปรตน คือ ชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรือ่งรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติ 

ของเดวีส 

  ตัวแปรตาม คือ ทักษะปฏิบัติรําวงมาตรฐานและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคของนักเรยีน 

 4. ขอบเขตดานระยะเวลาที่ใชในการทําการวิจัย 

  ทดลองใชชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

ในช่ัวโมงกิจกรรมชุมนุมของภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวัน

พฤหัสบดี เวลา 14.35 - 15.30 น. สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 10 ช่ัวโมง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องการพฒันาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติ 

ของเดวีส ปรากฏตามแผนภูมิดังน้ี 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

ชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลปเรื่องรําวงมาตรฐานโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส หมายถึง 

ชุดของสื่อที่นํามาใชจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย คูมือการใช แผนการจัดการเรียนรู           

ที่พัฒนาข้ึนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัยตามแนวคิดของเดวีส (Davies, 1971 

: 50 - 56 อางถึงใน ทิศนา แขมณี, 2555) ซึ่งประกอบดวยการจัดการเรียนรู 5 ข้ัน ไดแก 1) ข้ันสาธิต

ทักษะหรือการกระทํา สาธิตทารําและช้ีแนะจุดสําคัญใหผูเรียนทําการสังเกต 2) ข้ันสาธิตและใหผูเรียน

ปฏิบัติทักษะยอย แตกทักษะปฏิบัติในแตละเพลงออกเปนทักษะยอย ๆ เรียงลําดับตามความยากงาย 

ทําการสาธิตและใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ๆ ตามทีละสวน 3) ข้ันใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ใหผูเรียน

ปฏิบัติทักษะยอยที่สอนในข้ันที่ 2 ดวยตนเอง 4) ข้ันใหเทคนิควิธีการ ใหคําแนะนําผูเรียนถึงเทคนิค

วิธีการที่จะทําใหการปฏิบัติสวยงามข้ึน 5) ข้ันใหผูเรียนเช่ือมโยงทักษะยอย ๆ เปนทักษะที่สมบูรณ  

ใหผูเรียนปฏิบัติทารําประกอบเพลง แบบประเมินทักษะปฏิบัติและแบบบันทึกการสังเกตเพื่อประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

รําวงมาตรฐาน หมายถึง การแสดงที่กรมศิลปากรปรับปรุงพัฒนาข้ึนจากการแสดงรําโทน 

แตงบทรองและประดิษฐทารําไวอยางเปนแบบแผน จํานวน 10 เพลง ไดแก เพลงงามแสงเดือน  

เพลงชาวไทย เพลงรําซิมารํา เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ เพลงดอกไมของชาติ          

เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทรขวัญฟา เพลงยอดชายใจหาญ และเพลงบูชานักรบ  

ชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป 

เรื่องรําวงมาตรฐาน 

โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

ทักษะ (P) 

ผูเรียนมีทกัษะปฏิบัติรําวงมาตรฐาน 10 เพลง 

และแสดงออกอยางมีความสุข  

คุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 

เสริมสรางคุณลักษณะที่ดีในตัวผูเรียน  

- มีวินัย 

- รักความเปนไทย 

- มีจิตสาธารณะ 
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ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป หมายถึง ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยใช ชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส ที่ทําใหผูเรียน

บรรลุจุดประสงคที่กําหนดไวตามเกณฑ 75/75 

 75 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทักษะปฏิบัติระหวางเรียนของนักเรียน

ทั้งหมด มีคะแนนไมตํ่ากวา 75% 

 75 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดจากการประเมินทักษะปฏิบัติ

หลังจากเรียนครบทั้ง 10 ช่ัวโมง มีคะแนนไมตํ่ากวา 75% 

ทักษะปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถในการรายรํา อันประกอบดวย ความถูกตองของทารํา 

ลีลาทารํา จังหวะ ความพรอมเพรียง และความกลาแสดงออก สรุปผลไดจากการแบบประเมิน ทักษะ

ปฏิบัติ เรื่องรําวงมาตรฐานที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน หมายถึง คุณลักษณะของพฤติกรรมที่เกิดข้ึน      

ในตัวผูเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยใช

ทักษะปฏิบัติของเดวีส 3 ดานคือ มีวินัย รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 

มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 19) ไดแก การเขาเรียนตรงเวลา การแตงกายถูกตองตามขอตกลง 

ความเอาใจใสตอการฝกปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย และการปฏิบัติทารําอยางตอเน่ืองจนเสร็จสิ้น

กระบวนการ 

รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา รวม

อนุรักษสืบทอดภูมิปญญาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 37) ไดแก การทําความเคารพครู รุนพี่ 

และเพื่อนทั้งกอนเรียนและหลังเรียนดวยความเต็มใจ การปฏิบัติการแสดงอยางมีความสุข (มีรอยย้ิม

ปรากฏใหเห็นบนใบหนา) ตลอดจน การช่ืนชมและยอมรับในผลงานของตนเองดวยความภาคภูมิใจ 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือ

สถานการณที่กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 45) ไดแก การชวยเหลือครู      

ในการจัดกิจกรรมในข้ันตอนตาง ๆ ดวยความเต็มใจและมีความสุขในการทําสิ่งน้ัน ๆ การอาสา

ชวยเหลือสมาชิกในกลุมตลอดจนเพื่อนรวมช้ันเรียนดวยความเต็มใจ และการดูแลเก็บรักษาสิ่งของ

ตลอดจนบริเวณที่ใชในการจัดกิจกรรมอยางเต็มกําลัง 




