
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การแสดงนาฏศิลปเปนการเคลื่อนไหวรางกายดวยทาทางที่ประดิษฐคิดคนออกมาเปนแบบ

แผนงดงาม โดยอาศัยการขับรองและการบรรเลงดนตรีรวมดวย เพื่อโนมนาวใหผูชมมีอารมณคลอยตาม 

ซึ่งนาฏศิลปของไทยเรา ไดแก ฟอนรํา ระบํา ละคร โขน และการแสดงพื้นเมือง การเรียนนาฏศิลป         

มีประโยชนตอเด็ก คือ ชวยพัฒนาดานรางกาย ธรรมชาติของเด็กน้ันไมชอบอยูน่ิง แตชอบการเคลื่อนไหว

รางกายในการเดิน ว่ิง กระโดด ยักยายรางกายไปมา ดังน้ันการที่เด็กไดรายรํา ทําใหเด็กไดเคลื่อนไหว

กลามเน้ือทุกสวนของรางกายทั้งกลามเน้ือเล็กและกลามเน้ือใหญใหสอดคลองกับทํานอง จังหวะและ

เสียงดนตรี ซึ่งเปนเหมือนการออกกําลังกายไปในตัว สงผลใหเด็กมีรางกายที่แข็งแรงสมสวน คลองแคลว 

กระฉับกระเฉง ชวยพัฒนาดานอารมณ ขณะที่เด็กไดเคลื่อนไหวรางกายในการฟอนรําหรือเตนระบํา

ประกอบเพลงน้ัน เด็กจะมีความสนุกสนาน ไดปลดปลอยความเครียด สงผลใหเด็ก ๆ มีอารมณเบิก

บานแจมใส กลาแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง ชวยพัฒนาดานสังคม กิจกรรมนาฏศิลปเปนสื่อ

อยางหน่ึงที่ทําใหเด็ก ๆ ไดทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี เพราะการที่เด็ก ๆ ไดรายรํา เลนละคร 

แสดงการละเลนพื้นเมืองรวมกับเพื่อน เปนการที่เด็ก ๆ ไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นในการเปน

ผูนําผูตาม และการทํากิจกรรมเคลื่อนไหวรางกายประกอบทาทางที่พรอมเพรียงไปกับเพื่อน ๆ น้ัน        

ก็เปนการหลอหลอมความสามัคคีใหเกิดข้ึนในตัวของเด็กอีกดวย และชวยพัฒนาดานสติปญญา เชน 

ในการฝกใหเด็ก ๆ ฟอนรําน้ัน เด็ก ๆ ตองจดจําและแยกแยะทาทาง การรําแบบไทยใหถูกตอง เชน 

ทาจีบหงาย จีบควํ่า ต้ังวง ตีไหล อีกทั้งตองจดจําทาทางตาง ๆ ใหเขากับเน้ือรองและจังหวะของเพลง

อยางถูกตองแมนยําและพรอมเพรียงกับผูอื่น จึงเปนการชวยพัฒนาทางดานสติปญญาในเรื่องของ

ความจําและการคิดวิเคราะหโดยตรง (แพง ชินพงศ, 2560) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส เปนรูปแบบจัดกิจกรรม 

การเรียนรูที่เนนการกระทํา การลงมือปฏิบัติจริง โดยมีหลักการที่วาครูผูสอนจะตองแบงเน้ือหา       

ของหนวยใหญออกเปนเน้ือหายอยใหละเอียด เพื่อใหผูเรียนฝกทักษะยอยเหลาน้ันใหไดดี จนเกิด

ความชํานาญเสียกอน ในระหวางข้ันตอนการฝกทักษะยอยแตละสวนน้ัน ครูจะเปนผูสาธิตการปฏิบัติ

ใหนักเรียนดูกอนที่จะใหนักเรยีนปฏิบติัตาม เมื่อครูผูสอนเห็นวานักเรยีนสามารถปฏิบัติไดแลว จึงสอน

เทคนิค วิธีการที่จะชวยใหการปฏิบัติไดรวดเร็วและมีคุณภาพดีข้ึน เมื่อนักเรียนฝกทักษะยอยที่เปน
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องคประกอบยอยทั้งหมดแลว จึงนําประสบการณยอยเหลาน้ันมาสูการปฏิบัติเต็มรูปแบบ (ทิศนา 

แขมมณี, 2548 : 39 - 40)  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนการฝกทักษะจากการลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนการฝก

ในใบกิจกรรมหรือแบบฝก เพื่อฝกฝนใหผูเรียนเกิดทักษะตามจุดประสงคของแบบฝกทักษะน้ัน ๆ   

โดยอาศัยรูปแบบการฝกที่หลากหลาย มีลําดับข้ันตอนการฝกจากงายไปยากอยางมีเทคนิคกระบวนการ 

มีข้ันตอน การฝกที่ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียน จดจําเน้ือหาในบทเรียนไดคงทน       

เกิดความสนุกสนานในขณะฝกเกิดทักษะ และประสบความสําเร็จในการฝกปฏิบัติ อีกทั้งนักเรียนจะได

ทราบความกาวหนาของตนเองในการฝกปฏิบัติ (สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสรฐิ, 2550 : 53)  

ในสังคมปจจุบัน ที่มีความเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี

สมัยใหมเปนสวนที่ทํา ใหคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย อารมณสังคมและสติปญญา

การศึกษาก็ตองปรับปรุงและพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนดวย 

เหตุน้ีครูจึงตองมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ใหนาสนใจและ         

เปนประโยชนตอผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มประสิทธิภาพ ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพน้ันจะตองมี

คุณสมบัติทั้งทางดานสมรรถภาพทางการแสดงออก และความมั่นใจที่ดี ซึ่งสามารถพัฒนาไดโดยใช

ทักษะปฏิบัติของเดวีส เพื่อใหนักเรียนมีความมั่นใจและกลาแสดงออกทางรางกายและความคิด        

ของตนเองอันเปนพื้นฐานของชีวิตที่ดี เพื่อที่จะเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีตอไปในอนาคต

(วาสนา จิตรมณี, 2552 : 2) พฤติกรรมการกลาแสดงออกที่เหมาะสม ถือเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงตอ

การดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน เน่ืองจากเปนปจจัยที่ทําใหสามารถเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ได

อยางเหมาะสม กลาฟนฝาอุปสรรค ปญหา และยังทําใหเปนบุคคลที่มีความมั่นใจในตนเอง และบุคคล

ที่พบเห็นจะใหเกียรติ มากข้ึน การที่คนเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสูพฤติกรรม การแสดงออกน้ัน 

จะตองตระหนักไวเสมอวาการเปลี่ยนแปลงน้ันจะทําใหคนใกลชิดหรือคนที่เกี่ยวของ แสดงพฤติกรรม

โตตอบในทาทางลบตอการเปลี่ยนแปลงน้ันได เน่ืองจากวาถาเราไมเคยมีพฤติกรรมการกลาแสดงออก 

แลวไปแสดงออกเลย การเปลี่ยนแปลงน้ันยากที่ผูใกลชิดหรือคนที่เกี่ยวของจะยอมรับได เน่ืองจาก

พวกเราจะคุนเคย กับสิ่งที่เราเปน อยางไรก็ตามพฤติกรรมกลาแสดงออกเปนคุณสมบัติที่สามารถ

ปลูกฝงและพัฒนาใหเกิดข้ึนไดในตัวบุคคลใหมีการกลาแสดงออกที่ถูกตองและเหมาะสมได ทําให

บุคคลเรียนรูที่จะเปน “ผูชนะ” ในสถานการณตาง ๆ อยางแทจริง (ตรรกพร สุขเกษม, 2555 : 1) 

จึงกลาวไดวา การที่บุคคลมีพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม ชวยทําใหมีบุคลิก 

ที่ดีข้ึน สามารถปรับตัว มีความเช่ือมั่นในตนเอง กลาแสดงออก กลาพูดตอหนาผูอื่น กลาเขารวมกิจกรรม 

ไดรับการยอมรับจากเพื่อน มีผลการเรียนที่ดีข้ึน สําหรับดานการศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกเปนสิ่ง

สําคัญย่ิงสําหรับนักเรียน เพราะจะตองนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและทางดานสังคม ซึ่งจะทําให

นักเรียนเกิดความมั่นใจในการแสดงออกน้ัน ๆ มากข้ึนอยางสมเหตุสมผลตามสถานการณ ที่เกิดข้ึน
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ในทางกลับกันหากนักเรียนไมมีความกลาแสดงออกจะสงผลใหนักเรียนขาดความเช่ือมั่น และอาจจะ

ตองเผชิญกับปญหาทางดานการติดตอหรือการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นดวย ซึ่งจะทําใหเกิดความ

ยากลําบากในการทํางาน อยางไรก็ตามพฤติกรรมการกลาแสดงออกสามารถที่จะฝกฝนและสามารถ

พัฒนาใหเกิดข้ึนไดในตัวของบุคคลใหเกิดความกลาแสดงออกและเหมาะสมตามสถานการณตาง ๆ ได 

จากการที่ผูวิจัยไดปฏิบัติการสอนในรายวิชานาฏศิลป เปนระยะเวลา 2 ป พบวา นักเรียน

สวนใหญ ยังขาดความกลาแสดงออกในเรื่องของการตอบขอซักถาม ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง      

แมกระทั้งการพูดรายงานหนาช้ันทั้งงานเด่ียว หรืองานกลุม จะมีการเลี่ยงใหเพื่อนพูดแทน ไมกลา

แสดงความคิดเห็น หรือพูดตอหนาผูอื่นและมีบุคลิกภาพเก็บตัวและบางครั้งไมเขารวมกิจกรรมการเรียน

การสอน ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาตามมาไดทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนการสอน และปญหาดังกลาว

อาจสงผลใหนักเรียนเกิดปญหาการกลาแสดงออกกับการเรียนในระดับช้ันที่สูงข้ึน และวิชาอื่น ๆ            

ที่เกี่ยวของ จึงควรหาทางแกไข ฝกฝนและปรับพฤติกรรม  

ผูวิจัยเล็งเห็นวาควรฝกปฏิบัติทกัษะการต้ังคําถาม ทักษะทางสังคมควบคูกับการสอนเน้ือหา 

วิชาความรู จึงจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชานาฏศิลปไทยโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส เพื่อสงเสริมความ

กลาแสดงออกของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย จังหวัดพังงา ซึ่งจะชวย

ใหนักเรียนกลาแสดงออก เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง เปนพื้นฐานการปรับตัวใหมีพฤติกรรมเหมาะสม 

กลาแสดงออกตอหนาสาธารณชนและเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.  เพื่อเปรียบเทียบความกลาแสดงออกของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

เกาะหมากนอย ระหวางกอนและหลังเรียนวิชานาฏศิลปไทย โดยทักษะปฏิบัติของเดวีย 

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย 

ตอการเรียนวิชานาฏศิลป โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส  

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

 

1.  ครูไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสในการพัฒนา

ความกลาแสดงออกของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง เปนแนวทางหรือเปนพื้นฐาน

การปรับตัว และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

2.  นักเรียนกลาแสดงออก มีพฤติกรรมเหมาะสม และมีความเช่ือมั่นในตนเอง กลาแสดงออก

ตอหนาสาธารณชน  
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ขอบเขตของการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชานาฏศิลปไทย โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

เพื่อสงเสริมความกลาแสดงออกของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย 

จังหวัดพังงา มีขอบเขตการวิจัยดังตอไปน้ี 

 1.  ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2       

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเกาะหมากนอย ตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รวมทั้งสิ้น 22 คน 

 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 

  2.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก กิจกรรมการเรียนการสอน โดย

ใชทักษะปฏิบัติของเดวีสในรายวิชานาฏศิลป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย 

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความกลาแสดงออกใน 3 ดาน 

ไดแก  

   1) การกลาแสดงออกดานการพูด คือ กลาพูดชมเชย ยกยองสรรเสริญ ขอรอง 

ปฏิเสธพูดหนาช้ันเรียนและถามปญหาในช้ันเรียน  

   2) การกลาแสดงดานการกระทํา คือ กลาขอรอง ยืนยัน ออกสังคม ทํางาน

รวมกับเพื่อน และมีความกระตือรือรน 

   3) การกลาแสดงออกดานการแสดงความคิดเห็น คือ กลาแสดงความคิดเห็น

อยางอิสระมีความคิดสรางสรรค และมั่นคงในขอคิดเห็นของตนเองและความพึงพอใจของนักเรียนตอ

การเรียนการสอน โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

 3.  เน้ือหาที่ใชในการทดลอง  

  การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชเน้ือหาตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเกาะหมากนอย 

ตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ วิชานาฏศิลปพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาป 1 ภาคเรียนที่ 2 เน้ือหาเกี่ยวกับ

ประวัติการละครไทย ประเภทของละครไทย ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลป นาฏยศัพท 

ภาษาทา การผลิตการแสดงกระบวนการจัดการแสดง การแสดงละครสั้น การสรางเกณฑประเมิน 

การแสดง ความหมายที่มาและประเภทของนาฏศิลปไทย การแสดงนาฏศิลปไทย รําวงมาตรฐาน  

 4.  ระยะเวลาในการทดลอง  

  การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยใช

ชวงเวลาการเรียนการสอนช่ัวโมงดนตร ี- นาฏศิลป ทําการทดลองรวมเปนระยะเวลาทั้งสิ้น 12 คาบ 

คาบละ 60 นาที  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 

1.  ระดับความกลาแสดงออกของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย 

หลังเรียนวิชานาฏศิลปไทยสูงกวากอนเรียน 

2.  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย 

ตอการเรียนวิชานาฏศิลปไทยโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสอยูในระดับมาก 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

การเรียนรูวิชานาฏศิลปไทยโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส หมายถึง กระบวนการที่ผูเรียน

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การพัฒนาความคิดและความสามารถ โดยอาศัยทักษะปฏิบัติของเดวีส 

ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมด 5 ข้ัน ดังน้ี  

 ข้ันที่ 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา ข้ันน้ีเปนข้ันที่ใหผูเรียนไดเห็นทักษะหรือการกระทํา

ที่ตองการใหผูเรียนทําไดในภาพรวม โดยสาธิตใหผูเรียนดูทั้งหมดต้ังแตตนจนจบ ทักษะหรือการกระทํา 

ที่สาธิตใหผูเรียนดูน้ัน จะตองเปนการกระทําในลักษณะที่เปนธรรมชาติ ไมชาหรือเร็วเกินปกติ กอน

การเรียนรูวิชานาฏศิลปไทยโดยใชทักษะ

ปฏิบัติของเดวีส 

ข้ันที่ 1  ข้ันสาธิตทักษะ 

ข้ันที่ 2 ข้ันสาธิตและใหผูเรียนปฏิบัติ

ทักษะยอย 

ข้ันที่ 3 ข้ันใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย 

ข้ันที่ 4 ข้ันใหเทคนิควิธีการ 

ข้ันที่ 5 ข้ันใหผูเรียนเช่ือมโยงทกัษะยอยๆ  

เปนทกัษะทีส่มบรูณ 

ความกลาแสดงออกของนักเรียน 3 ดาน 

1. ดานการพูด 

2. ดานการกระทํา 

3. ดานการแสดงความคิดเห็น 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของนักเรียน 

ตอการเรียนรูวิชานาฏศิลปไทย  

โดยใชทักษะปฏิบัติ 

ของเดวีส
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การสาธิต ครูควรใหคําแนะนําแกผูเรียนในการสังเกต ควรช้ีแนะจุดสําคัญที่ควรใหความสนใจเปนพิเศษ

ในการสังเกต  

 ข้ันที่ 2 ข้ันสาธิตและใหผูเรียนปฏิบติัทักษะยอย เมื่อผูเรียนไดเห็นภาพรวมของการกระทํา

หรือทักษะทั้งหมดแลว ผูสอนควรแตกทักษะทั้งหมดใหเปนทักษะยอย ๆ  หรือแบงสิ่งทีก่ระทําออกเปน

สวนยอย ๆ และสาธิตสวนยอยแตละสวนใหผูเรียนสังเกตและทําตามไปทีละสวนอยางชา ๆ  

 ข้ันที่ 3 ข้ันใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ผูเรียนลงมือปฏิบัติทักษะยอยโดยไมมีการสาธิต

หรือมีแบบอยางใหดู หากติดขัดจุดใด ผูสอนควรใหคําช้ีแนะ และชวยแกไขจนกระทั่งผูเรียนทําได  

เมื่อไดแลวผูสอนจึงเริ่มสาธิตทักษะยอยสวนตอไป และใหผู เรียนปฏิบัติทักษะยอยน้ันจนทําได               

ทําเชนน้ีเรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกสวน 

 ข้ันที่ 4 ข้ันใหเทคนิควิธีการ เมื่อผูเรียนปฏิบัติไดแลว ผูสอนอาจแนะนําเทคนิควิธีการ      

ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถทํางานน้ันไดดีข้ึน เชน ทําไดประณีตสวยงามข้ึน ทําไดรวดเร็วข้ึน ทําไดงาย

ข้ึน หรือสิ้นเปลืองนอยลง เปนตน 

 ข้ันที่ 5 ข้ันใหผูเรียนเช่ือมโยงทักษะยอย ๆ เปนทักษะที่สมบูรณ เมื่อผูเรียนสามารถ

ปฏิบัติแตละสวนไดแลว จึงใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ๆ ตอเน่ืองกันต้ังแตตนจนจบและฝกปฏิบัติ

หลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณไดอยางชํานาญ 

ความกลาแสดงออก หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนตอบุคคลอื่นไดอยาง

เหมาะสม โดยแบงเปน 3 ดาน ดังน้ี  

 1. การกลาแสดงออกดานการพูด หมายถึง การแสดงออกซึ่งความสามารถทางภาษา 

ในโอกาสตาง ๆ เชน กลาวทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขอรอง ปฏิเสธ  

 2. การกลาแสดงดานการกระทํา หมายถึง การปฏิบัติทาทางออกมาไดอยางมั่นใจ  

 3. การกลาแสดงออกดานการแสดงความคิดเห็น หมายถึง วิพากษและการซักถามและ

แสดงความคิดเห็นของตน 

วิชานาฏศิลป หมายถึง วิชาพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาป 1 ภาคเรียนที่ 2 ที่มีเน้ือหา

เกี่ยวกับประวัติการละครไทย ประเภทของละครไทย ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลป    

นาฏยศัพท ภาษาทา การผลิตการแสดง กระบวนการจัดการแสดง การแสดงละครสั้น การสรางเกณฑ

ประเมินการแสดง ความหมายที่มาและประเภทของนาฏศิลปไทย การแสดงนาฏศิลปไทย รําวง

มาตรฐาน 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ความชอบ ความภูมิใจ ความสนใจหรือความสนุกสนาน

ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาป 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย        

ตอการเรียนรู โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีสในรายวิชานาฏศิลป  


