
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรูวิชานาฏศิลปไทย โดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส เพื่อสงเสริม

ความกลาแสดงออกของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย จังหวัดพังงา       

ในครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยเน้ือหา 

ดังน้ี 

 1.  หลักสูตรโรงเรียนเกาะหมากนอย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 2.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 3.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชทกัษะปฏิบัติของเดวีส 

 4.  แนวคิดเกี่ยวกับความกลาแสดงออก  

 5.  แนวคิดเกี่ยวกับวิชานาฏศิลป 

 6.  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

หลักสูตรโรงเรียนเกาะหมากนอย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 

โรงเรียนเกาะหมากนอย ต้ังอยูที่หมูที่ 4 ตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โทรศัพท 0-7649-0157 โทรสาร 0-7649-0187 เปด

ทําการสอนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2482 มีนักเรียนเขาเรียนจํานวน 49 คน ในระดับช้ันประถมศึกษา

ปที่ 1 - 4 โดยใชอาคารเรียนช่ัวคราวซึ่งชาวบานชวยกันสรางในที่ดินวางเปลากลางเกาะ มีเน้ือที่

ประมาณ 2 ไร โดยมีนายเปยม การวิจิตร ทําการสอนและรักษาการในตําแหนงครูใหญ  

ปจจุบันโรงเรียนเกาะหมากนอย ไดเปดสอนในระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนมีเน้ือที่ประมาณ 32 ไร 13.9 ตาราวา ช้ันเรียน 11 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน 

สถานที่ต้ังปจจุบัน ต้ังอยูในเขตเทศบาลตําบลเกาะปนหยี หมูที่ 4 ตําบลเกาะปนหยี อําเภอ

เมือง จังหวัดพังงา  

สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

มาตรฐาน ศ 3.1 เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ 

วิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

1.  อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังทีม่ีผล

ตอการโนมนาวอารมณหรือความคิดของ

ผูชม 

-  การปฏิบัติของผูแสดงและผูชม 

-  ประวัตินักแสดงที่ช่ืนชอบ 

-  การพัฒนารูปแบบของการแสดง 

-  อิทธิพลของนักแสดงที่มผีลตอพฤติกรรมของผูชม 

2.  ใชนาฏยศัพทหรือศัพททางละครในการ

แสดง 

-  นาฏยศัพทหรือศัพททางการละครในการแสดง 

-  ภาษาทาและการตีบท 

-  ทาทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ 

-  ระบําเบ็ดเตล็ด 

-  รําวงมาตรฐาน 

3.  แสดงนาฏศิลปและการละครในรปูแบบ

งาย ๆ 

-  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป 

-  นาฏศิลป 

-  นาฏศิลปพื้นบาน 

-  นาฏศิลป นานาชาติ 

4.  ใชทักษะการทํางานเปนกลุมใน

กระบวนการผลิตการแสดง 

-  บทบาทและหนาที่ของฝายตาง ๆ ในการจัดการแสดง 

-  การสรางสรรคกจิกรรมการแสดงทีส่นใจโดยแบง

ฝายและหนาที่ใหชัดเจน 

5.  ใชเกณฑงาย ๆ  ที่กําหนดใหในการพจิารณา

คุณภาพการแสดงที่ชมโดยเนนเรื่องการใช

เสียงการแสดงทาและการเคลื่อนไหว 

-  หลักในการชมการแสดง 

 

มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม                

เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่ เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

ม.1 สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

1.  ระบปุจจัยที่มผีลตอการเปลี่ยนแปลงของ

นาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย 

และละครพื้นบาน 

ปจจัยที่มผีลตอการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป 

นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย และละครพื้นบาน 

2. บรรยายประเภทของละครไทยในแตละยุค

สมัย 

ประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัย 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระนาฏศิลป มีความรูความเขาใจในดานละครสรางสรรคฝกทักษะในดานละครสรางสรรค

มาใชกับการแสดงละครในระดับพื้นฐานฝกเคลื่อนไหวรางกายเพื่อสื่อความหมาย เขาใจองคประกอบ

ของนาฏศิลปที่ใชในการแสดง เขาใจและสามารถสื่อความหมาย วิเคราะห เปรียบเทียบนาฏศิลปการ

ละครประเภทตาง ๆ ศึกษาและเขาใจสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลปตามหลักการใชภาษาทา 

โดยสามารถใชอุปกรณที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเทคนิควิธีการ ในการสรางงานได 

อยางมีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคาทางทัศนศิลป ทักษะการเขียน การอาน การรอง

โนต การบันทึก การเปรียบเทยีบและอภิปราย องคประกอบทางนาฏศิลป การแสดงออกทางนาฏศิลป

อยางสรางสรรค ใชศัพทเบื้องตนทางนาฏศิลป วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคานาฏศิลปเพื่อใหเกิด

ความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถถายทอดความรูสึกความคิดอยางอิสระประยุกตใชนาฏศิลป           

ในชีวิตประจําวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม  

เน้ือหาวิชานาฏศิลปพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาป 1 ภาคเรียนที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียนเกาะหมากนอย ตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพังงา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชวงช้ันที่ 3 

 

หนวยการเรียนรูท่ี ครั้งท่ี/เรื่อง 

1.  การละคร ครั้งที่ 1 ประวัติการละครไทย 

ครั้งที่ 2 ประเภทของละครไทย 

ครั้งที่ 3 - 4 ปจจัยที่มผีลตอการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลป 

2.  นาฏยศัพทและภาษาทา ครั้งที่ 5 - 6 นาฏยศัพท 

ครั้งที่ 7 - 8 ภาษาทา 

3.  การผลิตและการแสดงละคร ครั้งที่ 9 การผลิตการแสดง 

ครั้งที่ 10 กระบวนการจัดการแสดง 

ครั้งที่ 11 - 12 การแสดงละครสั้น 

ครั้งที่ 13 การสรางเกณฑประเมินการแสดง 

4.  การแสดงนาฏศิลปไทยและรําวง

มาตรฐาน 

ครั้งที่ 14 ความหมายที่มาและประเภทของนาฏศิลปไทย 

ครั้งที่ 15 - 16 การแสดงนาฏศิลปไทย  รําวงมาตรฐาน 

 

สรุปการทําวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องนาฏยศัพทและภาษาทา และ

หนวยที่ 4 เรื่องการแสดงนาฏศิลปไทยและรําวงมาตรฐาน มาจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรูโดยใช

ทักษะปฏิบัติของเดวีสในการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลปไทย จํานวน 6 แผน 
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แนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

การเรียนรู (Learning) 

นักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรู ไวดังน้ี 

สุรางค โควตระกุล (2550 : 186) ไดใหความหมายของการเรียนรูวา หมายถึง การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมซึ่งเปนผลมาจากประสบการณ ที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือจากการฝกหัด 

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความรูของผูเรียน 

สิริอร วิชชาวุธ (2554 : 2) ไดกลาววาการเรียนรูมีองคประกอบ 3 อยาง คือ  

 1.  มนุษยตองเกิดการเปลี่ยนแปลงจากไมรูเปนรู ทําไมไดเปนได ไมเคยทําเปนทํา 

 2.  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ันเปนไปอยางถาวร 

 3.  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ัน เกิดจากประสบการณการฝกฝนและการฝกหดั 

จะเห็นไดวาการเรียนรูน้ันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวรของบุคคล อันเปนผล 

มาจากประสบการณในอดีต ทั้งจากการฝกฝน การปฏิสัมพันธกับประสบการณรอบตัวและมีปริมาณ

องคความรูที่เพิ่มมากข้ึน 

แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูของ เบญจมิน บลูม (Bloom Taxonomy) 

อติญาน ศรเกษตริน (2543 : 72 - 74 อางจาก บุญชม ศรีสะอาด, 2537) ไดกลาววา 

จุดประสงคสําคัญของการเรียนการสอน คือ การใหบุคคลเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค

พฤติกรรมเหลาน้ีจําแนกและจัดลําดับหมวดหมูและระดับความยากงาย หมวดหมูเหลาน้ีเรียกวา

จุดมุงหมายของการศึกษาของบลูม (Taxonomy of Educational Objective) ซึ่งบลูม (Bloom, 

1976) ไดแบงเปน 3 หมวด ดังน้ี 

 1.  พฤติกรรมดานพุทธพิสัย (Cognitive Domain) เปนความสามารถทางดานสติปญญา

แบงการเรียนรูออกเปน 6 ระดับ ดังน้ี 

  1.1 ความสามารถในการจดจําความรูตาง ๆ ที่ไดเรียนรูมา (Knowledge) 

  1.2 ความสามารถในการแปลความ ขยายความในสิง่ที่ไดเรียนรูมา (Comprehensive) 

  1.3 ความสามารถในการสิง่ที่เรียนรูมาใหเกิดประโยชน (Application) 

  1.4 ความสามารถในการแยกแยะความรูออกเปนสวน ๆ และทําความเขาใจในแตละ

สวนวาสัมพันธหรือตางกันอยางไร (Analysis) 

  1.5 ความสามารถในการรวบรวมความรูตาง ๆ หรือประสบการณตาง ๆ ใหเกิดเปน

สิ่งใหม (Synthesis) 

  1.6 ความสามารถในการตัดสินคุณคาของความรูอยางเปนเหตุเปนผล (Evaluation) 

ตอมา แอนเดอรสัน และเครทวอนท (Anderson & Krathwont, 2001) ซึ่งเปนกลุมลูกศิษยของบลูม 

(Bloom) ไดปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมโดยเปลี่ยนแปลงข้ันตอนพฤติกรรมพุทธพิสัยดังน้ี 
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   1.6.1 ข้ันความรูความจํา  เปลี่ยนเปน จํา 

   1.6.2 ข้ันความเขาใจ  เปลี่ยนเปน เขาใจ 

   1.6.3 ข้ันการนําไปใช  เปลี่ยนเปน ประยุกต 

   1.6.4 ข้ันการวิเคราะห  เปลี่ยนเปน วิเคราะห 

   1.6.5 ข้ันการสังเคราะห  เปลี่ยนเปน ประเมินคา 

   1.6.6 ข้ันการประเมินคา  เปลี่ยนเปน ริเริ่มสรางสรรค 

 2.  พฤติกรรมดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนพฤติกรรมที่เกิดจากความรูสึก        

นึกคิดในจิตใจ ความเช่ือ ความซาบซึ้ง ประกอบดวยพฤติกรรม 5 ระดับ ดังน้ี 

  2.1 ความต้ังใจ สนใจในสิ่งเราหรือรับรู (Receive) 

  2.2 การมสีวนรวมในกจิกรรมที่เกิดข้ึนหรือตอบสนองสิ่งเรา (Respond) 

  2.3 ความรูสึกซาบซึ้งยินดี มีเจตคติที่ดีหรือคานิยม (Value) 

  2.4 เห็นความแตกตางในคุณคา แกไขขอบกพรอง/ขัดแยง สรางปรัชญา/เปาหมาย

ใหแกตนเองหรือการจัดระบบ (Organize) 

  2.5 ทําใหเกิดเปนคุณลักษณะหน่ึงของชีวิตตนเองหรือบุคลิกภาพ (Characterize) 

 3.  พฤติกรรมดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนความสามารถในการปฏิบัติ 

ประกอบดวย พฤติกรรม 5 ระดับ ดังน้ี 

  3.1 ความสามารถในการสังเกตและรับรูข้ันตอนการปฏิบัติหรือข้ันรับรู (Imitation) 

  3.2 ความสามารถในการทําตามข้ันตอนหรือรูปแบบที่ไดรับการแนะนํา (Manipulation) 

  3.3 ความสามารถในการทํางานดวยตนเอง โดยไมตองมีผูช้ีแนะและพัฒนาการทํางาน

ดวยตนเองใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน (Precision) 

  3.4 ความสามารถในการเลือกรูปแบบที่ตนเองพัฒนาจนมีประสิทธิภาพ และฝกฝน

จนเกิดความคลองแคลวเปนอัตโนมัติชัดเจนตอเน่ืองจน ชํานาญการ (Articulation) 

  3.5 ความสามารถที่เกิดจากการฝกฝนจนเกิดเปนความเช่ียวชาญในงานน้ันเปนการ

เฉพาะและเปนธรรมชาติ ข้ัน เช่ียวชาญ (Naturalization) 

การจัดการเรยีนรู (Learning Management) 

นักการศึกษาไดใหความหมายของการจัดการเรียนรู ไวดังน้ี 

สุมน อมรวิวัฒน (2533 : 460) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรู  คือ สถานการณ

อยางหน่ึงที่มีสิ่งตอไปน้ีเกิดข้ึน ไดแก 

 1.  มีความสัมพันธและมีปฏิสัมพันธเกิดข้ึนระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน 

ผูเรียนกับสิ่งแวดลอม และผูสอนกับสิ่งแวดลอม 

 2.  ความสัมพันธและการมีปฏิสัมพันธกอใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม 

 3.  ผูเรียนสามารถนําประสบการณใหมน้ันไปใชได 
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วิชัย ประสิทธวุฒิเวชช (2542 : 255) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการที่มี

ระบบระเบียบคลอบคลุมการคําเนินการต้ังแตการวางแผน การจัดการเรียนรู จนถึงการประเมินผล 

ฮู และดันแคน (Hough & Duncan, 1970 : 144) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูวา

หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลไดใชความรูของตนเองอยางสรางสรรคเพื่อสนับสนุนใหผูอื่นเกิดการเรียนรู 

และมีความผาสุก ดังน้ันการจัดการเรียนรูจึงเปนกิจกรรมในแงมุมตาง ๆ 4 ดาน ดังน้ี 

 1.  การจัดการหลักสูตร (Curriculum) 

 2.  การจัดการเรียนการสอน (Instruction) 

 3.  การวัดผล (Measuring) 

 4.  การประเมินผลการเรียนรู (Evaluation) หลังการเรียนการสอน 

องคประกอบของการจัดการเรียนรู 

ผูสอน จําเปนจะตองศึกษาจากขอมูลหลายประการ เพื่อนํามาชวยเสริมสรางการจัดการเรียนรู

ของตน และการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนรูไมวาระดับใด จะข้ึนอยูกับองคประกอบ 3 ประการ 

ดังตอไปน้ี 

 1.  ผูเรียน 

 2.  บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้อตอการเรียนรู 

 3.  ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน บรรยากาศทางจิตวิทยาในช้ันเรียน 

ผูเรียน ธรรมชาติของผูเรียนเปนสิ่งที่ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงเปนอันดับแรกเกี่ยวกับความ 

สามารถของสมอง ความถนัด ความสนใจ พัฒนาการทางรางกาย อารมณและจิตใจ ความตองการ

พื้นฐานหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ศักยภาพผูเรียน 

บรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

บรรยากาศใฝรูใฝเรยีนถือเปนบรรยากาศทางจติวิทยาที่สาํคัญที่เอื้อตอการเรยีนรูของผูเรียน 

ครูผูสอนตองมีทักษะ ประสบการณและจิตวิทยาในการสรางบรรยากาศดังกลาวไดโดยเลือก รูปแบบ 

(Model) วิธีการ (Innovation) เครื่องมือ (Media) ตลอดจนเทคโนโลยี (Technology) เพิ่มเสริมสราง

บรรยากาศที่เราใหผูเรียนใฝรูใฝเรียนมากย่ิงข้ึน 

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในหองเรียน ครูผูสอนควรสราง

ปฏิสัมพันธกับผูเรียนทุกกลุมที่มีศักยภาพแตกตางกัน ดวยความเอื้ออาทรเพื่อสรางความเช่ือมั่นและ

ความมั่นใจที่จะเรียนรูของผูเรียน ที่จะกาวอยางมั่นคงเต็มศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคลใหสูงย่ิงข้ึน 

และอยาลืมวา 

 1.  ผูเรียนที่มีศักยภาพตํ่าตองการความชวยเหลอืจากครูผูสอนและเพื่อนนักเรียนในการ

เรียนรูใหประสพผลสําเร็จ 

 2.  ผูเรียนที่มีศักยภาพปานกลาง ตองการเรียนรูไดดวยตนเองภายใตการประคับประคอง

และใหกําลังใจของครู 
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 3.  ผูเรียนที่มีศักยภาพสูงตองการเรียนรูดวยตนเอง ภายใตการใหกําลังใจและอํานวย

ความสะดวกในการเรียนรูจากครูผูสอน ใหโอกาส ผูเรียนใชความฝน จินตนาการ ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคประกอบการเรียนรู 

หลักการพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู 

ในการจัดการเรียนรูสมัยใหม ผูสอนจําเปนตองมีความรูความสามารถหลายอยางในการจัด 

การเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังน้ี 

หลักการรูจักผูเรียน ถือเปนสิ่งแรกที่ผูสอนตองสามารถวิเคราะหศักยภาพผูเรียนไดวาเปน

อยางไร มีความสามารถที่จะเรียนรูไดอยางไร มากนอยเพียงใด สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม ดังน้ี 

 1.  กลุมสติปญญาคอนขางออน/เรียนรูชา กลุมน้ีสามารถเรียนรูไดตอเมื่อไดรับการ

ชวยเหลือหรือสอนจากครูอยางคอยเปนคอยไปจึงจะเรียนรูสําเร็จเปาหมายการเรียนรูเพียงชวยเหลือ

ตนเองไดโดยไมตองเปนภาระแกผูอื่นในการดํารงชีวิต 

 2.  กลุมสติปญญาปานกลาง กลุมน้ีมีความสามารถในการเรียนรูไดดวยตนเอง แตตอง

ไดรับคําช้ีแนะ รูปแบบ วิธีการ จากครูผูสอนภายใตการใหกําลังใจการเรียนรูจึงจะประสพผลสําเร็จ 

ความตองการเรียนรูเพื่อประยุกตใชองคความรูใหเกิดประโยชนตอตนเองและเอื้อแกผูอื่นรอบขางได 

 3.  กลุมสติปญญาสงู กลุมน้ีเปนความหวังของสังคมประเทศชาติในการชวยใหเกิดความ

เจริญกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพในอนาคต กลุมน้ีมีความสามารถที่จะเรยีนรูไดดวยตนเองโดยตอ

ยอดจากการเรียนรูจากครูแตตองการความเปนอิสระในการเรียนรู การใชความคิดริเริ่ม สรางสรรค 

จินตนาการ ฉะน้ันจึงตองการโอกาสและการใหความสะดวกในการเรียนรูอยางหลากหลายรูปแบบ           

ไมมีขีดจํากัด กลุมน้ีมีเปาหมายการเรียนที่ทําใหเกิดประโยชนกับตนเองแลวยังเพื่อผูอื่นประเทศชาติ

ตลอดจนสิ่งแวดลอม ใชองคความรูเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เปนความหวังของทุกสังคม 

หลักการวางแผนและเตรียมจัดการเรียนรู ครูผูสอนตองมีความรูความสามารถในการวางแผน 

การจัดการเรียนรูและวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย ใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละศักยภาพ ทั้งน้ี

กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองตอการเรียนรูของแตละกลุมผูเรียน 

เปนปจจัยสําคัญตอการเลือกวิธีการจัดการเรียนรูดวยหลักการใชจิตวิทยาการเรียนรู การจะจัดการ

เรียนรูอยางไรกับกลุมผูเรียนใด ครูผูสอนตองมีพื้นฐานความรูทางดานจิตวิทยาการเรียนรู จิตวิทยา

พัฒนาการ ทฤษฎีสมอง จิตวิทยาแนะแนวและการใหคําปรึกษา เพื่อประกอบการตัดสิ้นใจในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู ครูผูสอนจะเลือกรูปแบบการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูรูปแบบใด ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผลวามีวัตถุประสงคอยางไร เชน 

 1.  ตองการวัดองคความรูและทักษะปฏิบัติเบือ้งตนวามีเทาใด ควรใชรูปแบบการวัด (Test) 

 2.  ตองการรูวาผูเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยแคไหนจากการเรียนรูดวยตนเอง ใชการ

ประเมิน (Assessment) เทียบกับเกณฑทีกําหนด 
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 3.  ตองการทราบวาผูเรียนไดพัฒนาองคความรูใหมดวยความคิดริเริ่มสรางสรรคจนเกิด

ประโยชนดวยการประเมินแบบมีสวนรวมจากการยอมรับ ช่ืนชมและใหรางวัล 

รูปแบบการจัดการเรียนรู 

รูปแบบการจัดการเรียนรู จําแนกตามวิธีการจัดการเรียนรูได 3 รูปแบบ ดังน้ี 

 1.  การถายทอดความรู (Transmission Approach) เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใช

กันมานานเปาหมายเพื่อสืบทอดความรู อารยะธรรม วัฒนธรรมประเพณี ทักษะฝมือเพื่อใหคงอยูตอไป 

ประกอบกับตองการกําลังคนในระบบอุตสาหกรรมจึงเนนความเกง คนเกง การถายทอดใชรูปแบบ         

วิธีสอน (Teaching) การฝกฝน (train) การกลอมเกลาใหเกิดศรัทธาและเช่ือฟง(Tame) ครูจะเปน

ศูนยกลางการจัดการเรียนรู (Teacher Centered Development) สํานักไหน โรงเรียนไหน หรือ      

ครูคนไหนเกง นักเรียนจะหลั่งไหลไปเรียน เกิดการแขงขันการเขาเรียนในโรงเรียนดัง เปนคานิยม         

ของสังคมมานาน 

 2.  การสรางองคความรู (Transformational Approach หรือ Constructionist) เปน

การจัดการเรียนรูที่คาดหวังวาจะยกระดับศักยภาพของประชาชนใหพึ่งพาตนเองไดหลังจากที่พึ่งพาผูอื่น

โดยเฉพาะเจาของกิจการ รัฐบาล ฯลฯ มานานจนเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจน            

การวางงาน เกิดปญหาสุขภาพ ฯลฯ โดยพยายามจะใหผูเรียนลดการเรียนรูที่ตองพึงพาครู โรงเรียน 

หรือสถาบันไปสูการพึ่งพาตนเองในการแสวงหาความรู โดยเนนการเรียนรูผานสื่อ (Media) นวัตกรรม

(Innovation) และเทคโนโลยี (Technology) การเรียนรูจะเนนการเรียนรูดวยตัวผูเรียนเอง ภายใต

การอํานวยความสะดวกของครูผานสื่อและนวัตกรรมแตอํานาจการจดัการยังเปนอํานาจของครูแตเปด

โอกาสใหผูเรียนมีบทบาทและสวนรวมมากข้ึน 

 3.  การพัฒนาองคความรูใหมสูปญญาภิวัฒนดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่หลากหลาย 

(Transactional Approach) ผลการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลทําใหเกิด        

การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธและวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปนอยางย่ิงและรวดเร็ว ศักยภาพ            

ของประชาชนตองไดรับการพัฒนาทักษะและวิถีการดําเนินชีวิตใหม ในสังคมแหงชีวะคุณธรรม (Bio-

Ethic) การศึกษาถึงเวลาตองปรับเปลี่ยน มุมมอง วิธีคิด รูปแบบการใหการศึกษาแนวใหมที่เปดโอกาส

ใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนสูขีดจํากัดของแตละบุคคล โดยเฉพาะผูเรียนที่มีศักยภาพสูงเพื่อ

เปนที่พึ่งของสังคมใหมีโอกาสเรียนรูเต็มศักยภาพ โดยรูปแบบที่พัฒนาเนนการใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสูสังคม 4.0 

สรุปการจัดการเรียนรูเปนกระบวนการที่มีระบบระเบียบคลอบคลุมการคําเนินการ ต้ังแต

การวางแผน การจัดการเรียนรู จนถึงการประเมินผลโดยผูสอนจาํเปนตองมีความรูความสามารถหลาย

อยางในการจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติของเดวีส 

 

รูปแบบการจัดการเรียนรูทักษะปฏิบัติเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ

อยางเปนข้ันตอนจนเกิดทักษะดานนาฏศิลป ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน         

ในการเรียนรู นาฏศิลป ใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร ผูวิจัยขอนําเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ตามลําดับดังน้ี  

แนวทางการจัดการเรียนรูทักษะปฏิบัติ  

เรณู โกสินานนท (2548 : 20 - 25) ไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูทักษะปฏิบัตินาฏศิลป 

ดังน้ี  

 1.  สอนจากงายไปหายาก เชน สอนการทํามือจีบและวงกอนที่จะสอนใหนักเรียน 

ทําทาสอดสรอยมาลา  

 2.  สอนตามความสามารถของบุคคล เชน นักเรียนคนไหนรําไดเร็วก็จะสอนเร็ว แตถา 

นักเรียนคนไหนรําไดชา ครูก็จะตอทารําหรือสอนรําใหอยางชา ๆ  

 3.  เปลี่ยนแปลงทารําที่ยากใหเปนทารําที่งาย แตมีความหมายของภาษาทารําคงเดิม 

ทารําบางทาอาจยากเกินความสามารถของผูเรียนครผููสอนอาจจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงทารําใหงายข้ึน 

เพื่อใหนักเรยีนสามารถปฏิบัติได การเปลีย่นแปลงทาราํจะตองคํานึงถึงความหมายของทารําเปนสําคัญ 

คือ เมื่อเปลี่ยนทารําที่ยากเปนทารําที่งายแลว ความหมายของทารําตองไมเปลี่ยนไป  

 4.  การสอนแตละทา ตองอธิบายและแนะนําอยางละเอียดต้ังแตศีรษะจรดปลายเทา  

 5.  ระหวางปฏิบัติทารํา ครูตองคอยสังเกตและเตือน ลีลาการรําของผูเรียนใหอยูในระดับ

ที่ถูกตองเสมอ เชน ขณะรําตองดันหลัง ดันไหล ไมกมหนาตลอดเวลาขณะรํา การสอนนาฏศิลป ตองมี

ความละเอียดถ่ีถวนมากกวาการสอนหนังสือ เพราะตองอาศัยเวลาในการฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความ

ชํานาญโดยเฉพาะทารํานาฏศิลปไทย มีความละเมียดละไม อวัยวะทุกสวนจากแขน-ขา-มือ-เทา-ลําตัว 

-ศีรษะ-ไหล ตองเคลื่อนไหวไปพรอม ๆ กัน ยากแกการปฏิบัติใหไดผลดีในระยะเวลาสั้น ดังน้ันการตอ

ทารําหรือสอนรําใหนักเรียนตองยึดหลักเดียวกันคือตอทารําหรือสอนรํา ทีละทารํา และแตละทาตอง

สอนชา ๆ กัน จนเห็นวานักเรียนสามารถรําไดแลวดวยตนเองจึงจะตอทารําตอไป  

 6.  สังเกตทาทางการรําของนักเรียน ถาพบวารําไมถูกตองครูผูสอนตองแนะนํา อธิบาย 

ใหนักเรียนปฏิบัติไดอยางถูกตอง ไมปลอยใหนักเรียนจําผิดตอไป  

 7.  การใชศัพทนาฏศิลป ในบางครั้งครูผูสอนอาจเปลี่ยนใชคําศัพทที่ฟงแลวเขาใจงาย 

จํางาย เพื่อใหนักเรียนเขาใจงายและจําไดอยางรวดเร็ว และเมื่อนักเรียนจําไดแลวครูจึงบอกใหทราบ 

ถึงศัพทที่เรียกที่ถูกตองตามหลักวิชานาฏศิลป การบอกอาจบอกควบคูไปกับขณะตอทารําหรืออธิบาย

ใหเขาใจภายหลังได แตควรใหนักเรียนจําช่ือที่ถูกตองได  
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 8.  ใหนักเรียนฝกรองเพลงประกอบการรําไปพรอม ๆ กับการฝกรําเพื่อใหนักเรียน

สามารถรองเพลงที่รําไดอยางถูกตองดวยตนเอง เพื่อเวลาซอมราดวยตนเองกสามารถรําไดอยางถูกตอง

ตามเพลง และเปนการปลกูฝงนิสัยการรองเพลงไทยใหนักเรียนเกิดความรักเห็นคุณคาและความสําคัญ

ของเพลงไทยอีกดวย  

 9.  การสอนรําแตละเพลง ทารําที่สอนควรเปนมาตรฐานแบบแผนเดียวกันเพื่อใหนักเรียน

ที่ไดเรียนรุนตอมาจะไดรําเหมือนกัน ทําใหผูเรียนไมสับสน  

 10.  เปรียบเทียบทารํา นําทารําทีค่ลายกันมาเปรียบเทียบทาํใหดู เพื่อใหเห็นความแตกตาง

ของทารํา และไมทําใหผูเรียนจําทารําปะปนสับสนกัน เพราะคิดวาทารําเหมือนกัน เชน การมวนมือ 

สลัดมือ และคลายมือ  

 11. วิธีสาธิตโดยรํานําหนาใหนักเรียนดูครูผูสอนควรรานําหนา 2 แบบ คือ  

  11.1 ครูรํานําหนานักเรียน คือ ครูอยูดานหนาของนักเรียนและหันหลังใหนักเรียน 

นักเรียนจะมองเห็นดานหลังของครูและรําตามครู  

  11.2 ครูรําตอหนาหรือรําประจันหนา คือ ครูหันหนาเจอกับนักเรียน แตครูจะรํา 

สลับดานกับนักเรยีน เชน ทารําจริงจับมอืขวา ครูก็จับมือซายหรือเรียกวา ครูรําเปนกระจกใหนักเรียน

ดูใหถนัดและชัดเจน วิธีการน้ีเปนวิธีการสาธิตที่ดี เพราะขณะที่ครูสาธิตใหนักเรียนดูและรําตามครู

สามารถมองเห็นทารําของนักเรียน และสามารถบอกหรือช้ีแนะนักเรียนไดขณะกาลังสาธิต  

 12. การจัดแถวขณะรําหรือตําแหนงที่รํา ควรฝกใหนักเรียนระวังเรื่องตําแหนงที่อยู

ขณะรําไมวาจะรําอยูกี่บท หมุนตัวหรือวงไปมา  

 13. การสอนแยกทารําใหเขาใจทีละอยาง เชน ทารําบางทาตองปฏิบัติพรอมกันทั้งมือ 

และเทาครูอาจแยกสอนทีละอยาง โดยสอนใหปฏิบัติสวนมือจนคลองแลวจึงสอนใหปฏิบัติสวนเทา 

และเมื่อคลองแลวจึงสอนทั้งมือและเทารวมกัน  

 14. การใชเพลงประกอบการสอนแบงเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี  

  14.1 ยังไมใชเพลง คือ ครูสาธิตทารําใหนักเรียนดูและใหนักเรียนรําตามครูบอย ๆ 

จนสามารถรําได ข้ันน้ีครูเปนผูรองเพลงเองและใหนักเรียนฝกรองพรอมครูไปดวย  

  14.2 เริ่มใชเพลงบางเมื่อสอนทารําหรือตอทารําไปไดพอสมควรแลว ควรใหนักเรียน

ไดฟงเพลงจากเทปบันทึกเสียงและฝกรอง ฝกรําไปเรื่อย ๆ กับเพลงจริง  

  14.3 เมื่อสอนทารําหรือตอทารําจบเพลงแลว ควรใหนักเรียนไดฝกรําต้ังแตตนจนจบ 

พรอมเพลงจริงจากเทปบนัทึกเสยีง และอาจใหนักเรียนรองเพลงควบคูไปกับเพลงจากเทปบันทึกเสียง 

เพื่อทําใหนักเรียนรองเพลงและรําประกอบเพลงไดดีข้ึน  

กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 52 - 55) ไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูทักษะปฏิบัติ 

นาฏศิลป ดังน้ี  
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 1.  การเตรียมตัวของครู  

  1.1 ศึกษาหลักสูตรในระดับช้ันทีส่อน  

  1.2 ศึกษาแนวการสอน  

   1.2.1 การสอนดนตรีและนาฏศิลปตองคํานึงถึงจุดประสงค  

   1.2.2 การสอนดนตรีและนาฏศิลปควรใชเอกสารตาง ๆ นอกเหนือจากหลักสูตร 

เชน คูมือการสอนนาฏศิลป เปนตน  

   1.2.3 ดนตรีและนาฏศิลป ประกอบดวยกิจกรรมใหญ 4 กลุม คือ การเนนจังหวะ

รองเพลง การฟง และนาฏศิลป กิจกรรมทั้ง 4 กลุมน้ี ควรจะสอนไปพรอม ๆ กัน แตจะเนนกิจกรรมใด

มากหรือนอยกวากันใหพิจารณาจากแผนการสอนน้ัน ๆ  

   1.2.4 การสอนควรเปนรูปแบบของการสาธิตกอน ในขณะเดียวกันผูสอนอาจใช

วิธีสอนแบบอื่น ๆ เขาผสมผสานกันในบางครั้ง  

   1.2.5 มีลําดับข้ันตอนในการสอน ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความรู เขาใจในกิจกรรม

ทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและการฝกภาคปฏิบัติควบคูกัน  

   1.2.6 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรหาสื่อการเรียนมาใชประกอบ 

การสอน  

  1.3 ศึกษาการแบงเน้ือหากิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป ซึ่งการเรียนดนตรีและนาฏศิลป

เปนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติชา ๆ กัน จึงจําเปนตองจัดแบงเน้ือหาของกิจกรรมในแตละหัวขอใหเดนชัด

และจัดสรรเวลาของแตละแผนใหไดครบตามกําหนด  

  1.4 ศึกษาสื่อการเรียนการสอนที่จําเปนในการสอนดนตรีและนาฏศิลป ตามหลักสูตร

เพื่อตองการใหผูเรียนมีโอกาสแสดงออกและใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม เพราะฉะน้ันสื่อการเรียน

การสอนจึงมีความจําเปนสําหรับการสรางประสบการณ และความรู ในการเรียนดนตรีและนาฏศิลป 

สื่อการเรียนประกอบดวย  

   1.4.1 สื่อทีเ่ปนเอกสาร  

   1.4.2 สื่อทีเ่ปนวัสดุอุปกรณ  

  1.5 ศึกษาหลักของการวัดผลและการประเมินผลกอนดําเนินการวัดผลและประเมินผล

เพื่อทราบวานักเรียนไดรับความรูและมีประสบการณตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด 

เครื่องมือในการวัดผล คือ การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงานจากการปฏิบัติจริง และการทดสอบ

โดยขอเขียนเครื่องมือวัดผลแตละประเภทใหขอมูลเกี่ยวกับการติดตามผลการเรียนการสอนตางกัน  

ซึ่งจะชวยใหไดครบทุกดาน จึงสามารถที่จะนําไปวินิจฉัยความบกพรองของนักเรียน เพื่อแกปญหา

ตอไปไดถูกตอง  

 2. การเตรียมบันทึกการสอนและใชแผนการสอนเปนสิ่งจําเปนสําหรบัครูผูสอน ปจจุบันน้ี

จะพบวา มีแผนการสอนและคูมือครูไวใหครูผูสอนเกือบจะสมบูรณแลว คือ มีแผนการสอนอยางละเอียด 
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บอกกิจกรรม เน้ือหาและข้ันตอนการสอน ฉะน้ันกอนการสอนครูควรศึกษาแผนการสอนและคูมือครู

อยางละเอียด  

 3. วิธีการสอนในข้ันกิจกรรมการสอนรํา  

  3.1 ข้ันกําหนดบทเรียน  

   3.1.1 ช่ือของบทเรียน (ชุดฟอนที่จะจัดสอน)  

   3.1.2 ทํานองเพลง  

   3.1.3 ชนิดของเพลงหนาพาทยที่ใชประกอบรํา  

   3.1.4 ความเปนมาของการรําที่จะสอน  

   3.1.5 นักเรียนตองเขาใจ ลักษณะของเน้ือเพลงในดานการประชาสัมพันธและ

ความหมาย  

  3.2 ข้ันศึกษาบทเพลงกอนที่นักเรียนจะรําครูควรจะตองสอนใหรูจักบทเพลงกอนดังน้ี  

   3.2.1 ฟงทํานองเพลงและจังหวะของเพลง  

   3.2.2 นักเรียนรองตาม พรอมเคาะจังหวะตาม  

   3.2.3 นักเรียนรองเอง เคาะจังหวะเอง  

  3.3 ข้ันสอนปฏิบัติรํา  

   3.3.1 เตรียมปฏิบัติรํา ถามีอุปกรณการแสดงจะตองใชประกอบควรแนะนําวิธีใช  

   3.3.2 วิธีปฏิบัติรํา  

นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 11) ไดนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป ดังน้ี  

 1.  ข้ันรับรูรูปแบบ เปนข้ันตอนที่มีความสําคัญที่เปนพื้นฐานการปฏิบัติใหแกผูเรียน 

โดยเริ่มตนใหผูเรียนเขาใจรปูแบบของนาฏศิลป ที่ผูเรียนจะฝกปฏิบัติและมีความรู ความเขาใจพื้นฐาน

ของการปฏิบัตินาฏศิลป  

 2.  ข้ันทําตามแบบ เมื่อผูเรียนมีความรู ความเขาใจรูปแบบ และพื้นฐานทางนาฏศิลป 

แลวจึงเริ่มปฏิบัติ โดยผูสอนเปนตนแบบหลัก ใหผูเรียนเลียนแบบ ปฏิบัติตามทีละข้ันตอน เริ่มฝกจาก

การฝกทานาฏยศัพทและภาษาทานาฏศิลป ต้ังตนทีละทาแลวจึงใหฝกรําตามต้ังแตตนเพลงจนจบเพลง 

เปนการฝกหัดทีละทาและฝกอยางตอเน่ือง  

 3.  ข้ันปฏิบัติไดเองหลังจากผูเรียนฝกหัดทักษะตามผูสอนแลวใหไปฝกหัดเพิ่มเติมจน  

ในที่สุดผูเรียนสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง  

 4.  ข้ันปฏิบัติไดอยางชํานาญผูเรียนปฏิบัติทารําดวยความชํานาญ ปรับปรุงแกไขและ 

พัฒนาการรําของตน มีทักษะมากข้ึน สามารถแกปญหาเฉพาะหนาในการปฏิบัติทารําได มีลีลาทารํา 

ที่สวยงาม และรําไดดวยความมั่นใจ สวยงาม  
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 5.  ข้ันประยุกต เมื่อผูเรียนมีความชํานาญมากข้ึนก็สามารถนําความรูและประสบการณ

ไปประยุกตใชในการปรับปรุง พัฒนาทารําของตนเอง และนําหลักการไปใชในชีวิตประจําวันและ         

การแสดงได  

 6.  ข้ันสรางสรรคผูเรียนสามารถนําหลักวิชานาฏศิลป ไปสรางสรรคงานการแสดงให 

สอดคลองกับลักษณะของงาน วัฒนธรรมทองถ่ินและประดิษฐผลงานดานศิลปะได  

เดวีส (Davies, 1971 : 50 - 56) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติ ไววา 

ทักษะสวนใหญจะประกอบไปดวยทักษะยอย ๆ จํานวนมาก การฝกใหผูเรียนสามารถทําทักษะยอย ๆ 

เหลาน้ันไดกอนแลวคอยเช่ือมโยงตอกันเปนทักษะใหญ ชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จไดดีและรวดเร็วข้ึน 

ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมีทั้งหมด 5 ข้ัน (ทิศนา แขมมณี, 2557 : 243 - 247) คือ  

 1. ข้ันสาธิตทักษะหรอืการกระทาํ เปนข้ันที่ใหผูเรียนไดเห็นทักษะหรือการกระทําตองการ

ใหผูเรียนทําไดในภาพรวม โดยการสาธิตใหผูเรียนดูทัง้หมดต้ังแตตนจนจบทักษะหรือการกระทําที่สาธิต

ใหผูเรียนดูน้ัน จะตองเปนการกระทําในลักษณะที่เปนธรรมชาติ ไมชาหรือเร็วเกินปกติ กอนการสาธิต 

ครูควรใหคําแนะนําแกผูเรียนในการสังเกต ควรช้ีแนะจุดสําคัญที่ควรใหความสนใจเปนพิเศษในการสังเกต  

 2. ข้ันสาธิตและใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอยเมื่อผูเรียนไดเห็นภาพรวมของการกระทําหรือ

ทักษะทั้งหมดแลว ผูสอนควรจะแตกทักษะทั้งหมดใหเปนทักษะยอย ๆ หรือแบงสิ่งที่กระทําออกเปน

สวนยอย ๆ และสาธิตสวนยอยแตละสวนใหผูเรียนสังเกตและทําตามไปทีละสวนอยางชา ๆ  

 3. ข้ันใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ผูเรียนลงมือปฏิบัติทักษะยอยโดยไมมีการสาธิตหรือ 

มีแบบอยางใหดู หากติดขัดจุดใดผูสอนควรใหคําช้ีแนะและชวยแกไขจนผูเรียนทําได เมื่อไดแลวผูสอน

จึงเริ่มสาธิตทักษะยอยสวนตอไป และใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอยน้ันจนทําได ทําเชนน้ีเรื่อยไปจนกระทั่ง

ครบทุกสวน  

 4. ข้ันใหเทคนิควิธีการ เมื่อผูเรียนปฏิบัติไดแลวผูสอนอาจแนะนําเทคนิควิธีการที่จะ

ชวยใหผูเรียนสามารถทํางานน้ันไดดีข้ึน เชน ทําไดประณีตสวยงามข้ึนทําไดรวดเร็วข้ึน ทําไดงายข้ึน 

หรือสิ้นเปลืองนอยลง เปนตน  

 5. ข้ันใหผูเรียนเช่ือมโยงทักษะยอย ๆ เปนทักษะที่สมบูรณ เมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติ

แตละสวนไดแลว จึงใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ๆ ตอเน่ืองกันต้ังแตตนจนจบ และฝกปฏิบัติหลาย ๆ 

ครั้งจนกระทั้งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณไดอยางที่ชํานาญ  

สรุปจากรูปแบบการจัดการเรียนรูทักษะปฏิบัติดังกลาวขางตน ครูผูสอนสามารถนํามาใช

เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูนาฏศิลปโดยเนนกระบวนการปฏิบัติ ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจาก

การปฏิบัติจริง จัดวาเปนการเรียนรูที่เปนองครวม ผูเรียนไดความรูความเขาใจ ไดปฏิบัติจริงและ      

กลาแสดงออก ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดดังกลาวเพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนรูทักษะปฏิบัติ              

ของเดวีสในรายวิชานาฏศิลปไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากนอย 5 ข้ัน ดังน้ี 



 20

 ข้ันที่ 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา เปนข้ันที่ใหผูเรียนไดเห็นทักษะหรือการกระทํา

ที่ตองการใหผูเรียนทําไดในภาพรวม โดยสาธิตใหผูเรียนดูทั้งหมดต้ังแตตนจนจบ ทักษะหรือการกระทํา 

ที่สาธิตใหผูเรียนดูน้ัน จะตองเปนการกระทําในลักษณะที่เปนธรรมชาติ ไมชาหรือเร็วเกินปกติ        

กอนการสาธิต ครูควรใหคําแนะนําแกผูเรียนในการสังเกต ควรช้ีแนะจุดสําคัญที่ควรใหความสนใจ 

เปนพิเศษในการสังเกต  

 ข้ันที่ 2 ข้ันสาธิตและใหผูเรียนปฏิบติัทักษะยอย เมื่อผูเรียนไดเห็นภาพรวมของการกระทํา

หรือทักษะทั้งหมดแลว ผูสอนควรแตกทักษะทั้งหมดใหเปนทักษะยอย ๆ  หรือแบงสิ่งทีก่ระทําออกเปน

สวนยอย ๆ และสาธิตสวนยอยแตละสวนใหผูเรียนสังเกตและทําตามไปทีละสวนอยางชา ๆ  

 ข้ันที่ 3 ข้ันใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ผูเรียนลงมือปฏิบัติทักษะยอยโดยไมมีการสาธิต

หรือมีแบบอยางใหดู หากติดขัดจุดใด ผูสอนควรใหคําช้ีแนะ และชวยแกไขจนกระทั่งผูเรียนทําได  

เมื่อไดแลวผูสอนจึงเริ่มสาธิตทักษะยอยสวนตอไป และใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอยน้ันจนทําได ทําเชนน้ี

เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกสวน 

 ข้ันที่ 4 ข้ันใหเทคนิควิธีการ เมื่อผูเรียนปฏิบัติไดแลว ผูสอนอาจแนะนําเทคนิควิธีการ  

ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถทํางานน้ันไดดีข้ึน เชน ทําไดประณีตสวยงาม รวดเร็วและงายข้ึน หรือ

สิ้นเปลืองนอยลง เปนตน 

 ข้ันที่ 5 ข้ันใหผูเรียนเช่ือมโยงทักษะยอย ๆ เปนทักษะที่สมบูรณ เมื่อผูเรียนสามารถ

ปฏิบัติแตละสวนไดแลว จึงใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ๆ ตอเน่ืองกันต้ังแตตนจนจบและฝกปฏิบัติ

หลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณไดอยางชํานาญ 

 

แนวคิดเก่ียวกับความกลาแสดงออก  

 

ความหมายของความกลาแสดงออก (Assertive Behavior)  

อัลเบอรต้ี และเอ็มมอนส (Alberti & Emmons, 1974 อางถึงใน นิตยา วิเศษพานิช, 2546) 

ไดใหความหมายของความกลาแสดงออกวาเปนการกระทําที่บุคคลสามารถทําในสิ่งที่ตนเองสนใจ  

เปนการเรียกรองโดยปราศจากความวิตกกังวล เปนการแสดงออกของความรูสึกอยางตรงไปตรงมา  

โวลป (Wolpe, 1982 อางถึงใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2550) กลาววา ความกลาแสดงออก 

หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรูสึกตาง ๆ ตอผูอื่นไดอยางเหมาะสมโดยไมเกิดความวิตกกังวล  

สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2550 : 24) กลาววา หลักการพื้นฐานอยูที่วาทุกคนมีสิทธิจะ

แสดงออกอยางกลาแสดงออกและสามารถแสดงออกถึงความคิด ความรูสึกและความเช่ืออยางจริงใจ 

ซึ่งจะครอบคลุมถึงสิทธิหลัก ๆ ดังตอไปน้ี  

 1.  เราทกุคนมีสทิธิอยางเต็มที่ ที่จะไดรับการเคารพจากบุคคลอืน่  
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 2.  เราทุกคนมีสิทธิที่จะมีความตองการและความตองการน้ันก็สําคัญเทากับความตองการ

ของคนอื่นย่ิงกวาน้ันเรามีสิทธิที่จะขอ (มิใชการเรียกรอง) ใหบุคคลอื่นสนองตอบตอความตองการ  

ของเราและมีสิทธิที่จะตัดสินใจวาเราจะสนองตอบตามความตองการของผูอื่นหรือไม  

 3.  เราทุกคนมีสิทธิที่จะมีความรูสึกและแสดงความรูสึกน้ันออกมาในทิศทางที่ไมไป  

กาวกายศักด์ิศรีของบุคคลอื่น เชน เรามีสิทธิที่จะรูสึกเหน่ือย ซึมเศรา โกรธ เปลาเปลี่ยว เปนตน  

 4.  เราทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินใจวา เราจะทําตามความคาดหวังของผูอื่นหรือไม หรือ 

จะแสดงออกในวิถีทางที่คิดวาเหมาะสมกับเรา ตราบเทาที่การแสดงออกของเราน้ันไมไปกาวกายสิทธิ 

ของผูอื่น  

 5.  เราทกุคนมีสทิธิที่จะมีความคิดเห็นเปนของตนเอง และแสดงความคิดเห็นน้ันออกไป  

สรุปไดวาความกลาแสดงออก หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกโดยไมเกิดความวิตกกังวล 

บนพื้นฐานที่วา ทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงออกตามความตองการของตนอยางตรงไปตรงมา เชน การแสดง

ความคิดเห็นตาง ๆ การพูดและความรูสึกของตนเอง เพื่อใหผูอื่นตอบสนองความตองการของตัวเรา 

แตตองไมกาวกายสิทธิของผูอื่นดวย  

ลักษณะของความกลาแสดงออก  

ความกลาแสดงออกมีอยูดวยกันหลายลักษณะ ความเหมาะสมในการแสดงออกแตละลักษณะ

น้ันยอมข้ึนอยูสภาพการณที่บุคคลน้ันเผชิญอยู แลงก และจาคูโบวสกี (Lange & Jakubowski, 1970 

อางถึงใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2550) ไดแบงลักษณะของความกลาแสดงออกเปน 6 ลักษณะดวยกัน 

ดังตอไปน้ี 

 1.  การกลาแสดงออกข้ันพื้นฐานเปนการแสดงออกเพื่อรักษาสิทธิ ตลอดจนความเช่ือ 

ความรูสึกและความคิดเห็นของตนเอง โดยไมจําเปนตองอาศัยทักษะทางสังคมอื่น ๆ เชน ความเขาอก

เขาใจ การเผชิญหนา การชักจูงใจ เปนตน  

 2.  การกลาแสดงออกในลักษณะเขาอกเขาใจ บอยครั้งที่คนเราจะมีความตองการที่จะ

แสดงออกถึงความรูสึกหรอืความตองการทีม่ากไปกวาการแสดงออกอยางปกติวิสยั โดยเฉพาะอยางย่ิง

เพื่อตองการที่จะสื่อใหรูถึงความรูสึกเขาอกเขาใจที่มีตอบุคคลอื่น การกลาแสดงออกในลักษณะเขาอก

เขาใจจึงสมควรที่จะนําไปใช  

 3.  การกลาแสดงออกในลกัษณะของการเพิ่มระดับ ในการแสดงความกลาแสดงออกน้ัน 

ริมม และมาสเตอร (Rimm & Masters, 1974 อางถึงใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2550) ไดเสนอไววา

ควรจะแสดงออกในลักษณะที่จะกอใหเกิดความรูสึกหรืออารมณทางลบใหนอยที่สุด ในขณะเดียวกัน

ตองใหผลตามที่ตองการ แตถาแสดงออกในลักษณะดังกลาวแลวยังคงละเมิดสิทธิสวนบุคคลอยู               

ผูที่ถูกละเมิดจึงควรจะคอย ๆ เพิ่มระดับของความเขมขนของความกลาแสดงออกข้ึนไปหรืออาจให

การเนนความมั่นคงของการพูดของตนเองก็ไดโดยไมจําเปนตองเพิ่มระดับความกลาแสดงออกจน          

อาจมีลักษณะใกลเคียงกับความกาวราว  
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 4.  การกลาแสดงออกในลักษณะการเผชิญหนา (Confrontive Assertion) เปนการ

กลาแสดงออกที่ใชเมื่อเห็นวาคําพูดและการกระทําของบุคคลน้ันไมไปดวยกัน ลักษณะของการกลา

แสดงออกลักษณะน้ีจะบอกอยางเปนวัตถุวิสัยวาอะไรที่บุคคลไดพูดวาจะทําและอะไรที่บุคคลน้ันได

กระทําไปจริง ๆ และหลังจากน้ันจะบอกถึงสิ่งที่ตองการแสดงออกน้ีจะเปนการพูดไปตามความจริง           

ที่เกิดข้ึน โดยไมมีการตีความใด ๆ ทั้งสิ้น  

 5.  การกลาแสดงออกในลักษณะของการใชภาษา ผม/ดิฉัน (I-Language Assertion) 

มีประโยชนอยางมากตอการแสดงออกถึงความรูสึกทางลบ ไมวาความรูสึกน้ันจะเกิดจากการที่ผูอื่น

พยายามจะเขามายุงเกี่ยวกับความรูสึกหรือสิทธิสวนบุคคลของเขา ตลอดจนความรูสึกทางลบอันเกิด

จากการที่ผูอื่นพยายามยัดเหยียดคานิยมและความคาดหวังของตนใหกับเขา 

 6.  การกลาแสดงออกและการชักจูง (Assertion and Persuasion) บอยครั้งที่เราตอง

ถามตันเองวาจะทําอยางไรที่เสนอความคิดเห็นตาง ๆ ในการประชุมหรือในกลุมเพื่อใหเปนที่ยอมรับ

โดยไมแสดงความกาวราวออกมา ซึ่งวิธีการที่จะเสนอความคิดในกลุมใหไดผลน้ันจะตองพิจารณา        

2 ปจจัยหลักน้ัน คือ เวลาและลักษณะของประโยคที่พูด ซึ่งแนนอนที่สุดการพูดจะตองแสดงใหเห็นถึง

ความจริงในของผูพูด 

คลารก (Clark, 1987 อางถึงใน วิชญา ไชยเทพ, 2544 : 30) ไดกลาวถึงการแสดงออก         

ที่เหมาะสมไววา  

 1.  การแสดงตนตอผูอื่นทั้งดวยคําพูดและไมใชคําพูดโดยการแสดงออก คือ สามารถพูด

แสดงความรูสึกดวยเสียงดังพอสมควร ชัดเจน มีการสบตาคูสนทนาในการพูดเกี่ยวกับตนเองสามารถ

พูดถึงสิ่งที่มีคุณคาและนาสนใจของตนเอง ไมผูกขาดการสนทนา ไมคุยโออวดหรือน่ิงเฉย คอยฟง         

แตผูอื่นพูดอยางเดียว สบตากับผูที่พูดดวยไมหลบสายตา พูดจาทักทายปราศรัย สามารถเริ่มกลาว

สนทนากับผูอื่นกอนได และใชสรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตัวเอง เชน ดิฉัน ผม ฉัน  

 2.  การพูดแสดงความรูสึกชัดเจน ตรงไปตรงมาน้ันคือแสดงสีหนาที่เหมาะสมและนํ้าเสียง

สอดคลองกับความรูสึกที่แทจริง ยอมรับคําชมเชยอยางจริงใจสามารถใชคําพูด “ทําไม” ไดโดยใช

นํ้าเสียงสุภาพและไมทําหนาบึ้งตึง สามารถเปดเผยความคิดเห็นไดเมื่อมีความเห็นที่ตรงขามกับผูอื่น 

สามารถแสดงสทิธิอันชอบธรรมและขอใหบุคคลอื่นแสดงตอบดวยความยุติธรรมโดยไมทําลายสัมพันธภาพ 

และสามารถขอรอง อธิบายหรือแนะนําซ้ําอีกครั้งเพื่อใหมีความชัดเจน  

 3.  มุงงาน ไมอยูน่ิงเฉยหรือรอคอยโชคชะตา น่ันคือ สามารถทํางานเต็มความสามารถ

ของตน มีการวางแผนในการทํางาน รูจักต้ังเปาหมายในการทํางานและทํางานเพื่อใหบรรลุเปาอยางมี

เหตุผล ใหความสนใจอยูกับงานที่กําลังทําอยูถึงแมจะไมชอบงานบางอยางแตก็สามารถวางแผนทําให

สําเร็จ อีกทั้งในขณะทํางานสามารถกลาวปฏิเสธในเรื่องที่ตนรูสึกวาไมสามารถทําตามคําขอรอง           

ของผูอื่นได และเมื่อทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายก็มีการใหรางวัลกับตัวเองบาง  
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 4.  การให/การยอมรบัคําวิจารณและการขอความชวยเหลือ ไดแก สามารถรับฟงคําติชม

ดวยความรูสึกสบายใจ สามารถชมผูอื่นเมื่อเขาทํากิจกรรมตาง ๆ ไดสําเร็จ รับผิดชอบตอขอบกพรอง

ของตนเอง สามารถขอความรวมมือจากบุคคลอื่นได สามารถใหขอคิดเห็นหรือขอวิจารณแกผูอื่นดวย

ทาทีสุภาพ ไมกาวราว และพูดดวยความจริงใจและดวยความปรารถนาดี 

 5.  การควบคุมความวิตกกังวล ความกลัว ความโกรธ ไดแก สามารถยืนยันสิทธิที่พึงมี

พึงไดของตนเอง แสดงความไมเห็นดวย โดยไมรูสึกผิดหรือรูสึกไมสบายใจในภายหลังสามารถแสดง

ความโกรธออกมาไดโดยไมเก็บกดหรือแสดงความกาวราว สามารถจัดการกับปญหากับคําพูดเยาะเยย 

เสียดสีกับบุคคลอื่น และสามารถขจัดความกลัวที่เกิดจากความเช่ืออยางไมมีเหตุผล  

จากแนวคิดที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาลักษณะความกลาแสดงออกเปนความสามารถ         

ของบุคคลในดานการพูด การกระทํา และความคิดเห็นโดยจะแสดงออกทางหนาตา ทาทางตลอดจน

ภาษาในการสื่อความหมายในประโยคการสนทนา กลาวคําขอรองและกลาวคําปฏิเสธได ซึ่งเปนการ

แสดงความรูสึกที่แทจริงและสามารถเผชิญหนากับสถานการณไดอยางเหมาะสม 

วิธีการฝกความกลาแสดงออก  

สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2550 : 14) ไดกลาวถึงวิธีการฝกความกลาแสดงออกเปนการลด

ความรูสึกอยางเปนระบบ แตวาผูที่ใชเทคนิคฝกการกลาแสดงออกน้ัน จะตองตระหนักอยูเสมอวา 

การฝกการกลาแสดงออกน้ันไมใชเปนเทคนิคที่เหมาะสมกับบุคคลที่มีปญหาทุกคน หากแตเหมาะสม

กับบุคคลที่มีปญหาในการแสดงออก โดยปญหาน้ันจะตองเกี่ยวของกับความวิตกกังวลหรือความกลัว

ในการที่จะแสดงออกดวย ดังน้ันในกรณีที่บุคคลมีปญหาในการแสดงออก เขาจะไมมีความรูสึกวา     

การแสดงออกของเขาน้ันเปนปญหาหรือไมเกิดความวิตกกังวลตอการแสดงออกของเขา การฝก       

การกลาแสดงออกก็จะไมเหมาะสมที่จะใชกับกรณีดังกลาว การใชการฝกทักษะทางสังคมรวมกับ       

การเสริมแรงทางบวกนาจะเหมาะสมกวาข้ันตอนการฝกความกลาแสดงออกในการฝกความกลา

แสดงออกน้ัน ควรมีการวางแผนการดําเนินการและข้ันตอนในการฝกใหเหมาะสมกับบุคคล และ

เหมาะกับวัตถุประสงค ข้ันตอนในการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกดังน้ี 

 1.  กําหนดสภาพการณที่ทําใหบุคคลน้ันมีปญหาในการแสดงออกใหเฉพาะเจาะจง 

เน่ืองจากความเช่ือพื้นฐานที่วาพฤติกรรมกลาแสดงออกน้ันไมใชเปนลักษณะพฤติกรรมของบุคคล

จะตองแสดงออกในสถานการณ หากแตควรแสดงออกในบางสภาพการณที่เฉพาะเจาะจงเทาน้ัน          

ซึ่งสภาพการณที่เจาะจงน้ันควรจะรวมทั้งเหตุการณที่เกิดข้ึน และการกระทําหรือคําพูดของบุคคล          

ในเหตุการณน้ัน การที่จะใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวน่ีจําเปนตองอาศัยแบบสอบถาม การสัมภาษณ  

 2.  สอนใหบุคคลสามารถแยกแยะไดระหวางพฤติกรรมไมกลาแสดงออก (Non-Assertive 

Behavior) พฤติกรรมกาวราว (Aggressive Assertive Behavior) และพฤติกรรมกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม (Assertive Behavior)  
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 3.  พัฒนาความเช่ือพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมกลาแสดงออก สิทธิสวนบุคคลและสิทธิ

ของผูอื่น ปญหาบางประการหน่ึงที่จะทําใหการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร

นาจะอยูที่ความเช่ือถือของบุคคลในเรื่องพฤติกรรมกลาแสดงออก ตลอดจนไมเขาใจถึงสิทธิสวนบุคคล

และสิทธิของผูอื่น เพราะไมเชนน้ันแลวการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกอาจนําไปสูการกาวกายสิทธิ

ของผูอื่นอยางไมรูตัว  

 4.  พัฒนาทักษะกลาแสดงออก โดยปกติแลวการพัฒนาทักษะการกลาแสดงออกน้ัน 

มักจะแตกตางกันไปตามปญหาของบคุคล ซึ่งอาจจะเรยีกไดวาเปนการบําบดัแบบเฉพาะเจาะจงในการ

พัฒนาการกลาแสดงออกน้ัน สามารถแบงทักษะออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ ทักษะทั่วไปและทักษะ

เฉพาะเจาะจง 

อัลเบอรท และอัมมอนส (Albert & Emmons, 1986 อางถึงใน กัญญารัตน วงษเชษฐ, 2543 

: 14 - 15) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกไววา ผูเขารับการฝกความกลา

แสดงออกจะตองไดรับการฝกเปนพิเศษในเรื่องตอไปน้ี  

 1.  การประสานสายตา (Eye Contact) คือ การมองของบุคคลที่พูดอยางตรงไปตรงมา

และมองประสานตาอยางเหมาะสม  

 2.  การวางตัว (Body Posture) เปนลักษณะการเผชิญหนา การยืนหรือการน่ังที่เปนไป 

อยางเหมาะสม ซึ่งจะทําใหเรื่องราวที่พูดมีนํ้าหนักมากย่ิงข้ึน  

 3.  การแสดงทาทาง (Gesture) ที่เหมาะสม จะทําใหเรื่องราวที่พดูมีความหนักแนนย่ิงข้ึน  

 4.  การแสดงออกทางใบหนา (Facial Expression) ไดสอดคลองกับเรื่องที่จะพูดหรือ

เรื่องกําลังพูด ซึ่งเปนการแสดงพฤติกรรมกลาแสดงออกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 5.  นํ้าเสียง การเปลี่ยนแปลงถอยคําและระดับเสียง (Voice Tone Inflection and 

Volume) การพูดเสียงเรียบ กระซิบเบา ๆ จะเปนการยากในการชักจูงใหผูอื่นเช่ือถือไดโดยไมตองบังคับ 

 6.  จังหวะในการพูด (Timing) การเลือกจังหวะที่เหมาะสมในการพูดหรือสิ่งที่จําเปน 

ซึ่งสงผลใหประสบความสําเร็จไดในสวนหน่ึง  

 7.  เน้ือหาที่จะพูด (Content) บุคคลมักจะมีความลังเลใจ เน่ืองจากไมรูวาจะพูดอะไร

จึงตองมีการฝกการพูดในบางสิ่งบางอยางเพื่อที่จะใหผูฟงไดรูถึงความรูสึกทีแ่ทจริงของผูพูดในขณะน้ันได  

 8.  การฟง (Listening) การแสดงใหผูพูดทราบถึงความสนใจฟง การสะทอนความคิดเห็น 

การแสดงสีหนา ทาทางที่เหมาะสมในขณะน้ัน  

และทักษะเฉพาะอยางเปนทักษะที่ควรไดรับการฝกฝนเพื่อนําไปใชในแตละสถานการณ            

ซึ่งมีอยูดวยกัน 12 ทักษะ คือ  

 1.  การพูดอยางกลาแสดงออก (Assertive Talk) เปนประโยคที่พูดเพื่อแสดงสิทธิ      

ของตนเอง  
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 2.  การแสดงออกซึ่งความรูสึก (Expression of Feeling) เปนการแสดงออกถึงความรูสึก

ชอบ ไมชอบของบุคคลอยางทันทีทันใด เปดเผยและตรงไปตรงมา  

 3.  การพูดจาทักทาย (Greeting Talk)  

 4.  การแสดงออกไมเห็นดวย (Disagreement) เมื่อมีความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกับ    

คนอื่น ควรจะมีการแสดงออกอยางจริงจัง  

 5.  การใชคําถามวาทําไมเพื่อถามถึงเหตุผล (Asking Why)  

 6.  การคุยเกี่ยวกับตนเอง (Talking about Oneself) บุคคลที่ไมกลาแสดงออกจะทํา

ใหรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา  

 7.  การใหรางวัลแกบุคคลอื่นสําหรับคําเยินยอของเขา (Rewarding others for 

Compliment)  

 8.  หลีกเลี่ยงการใหเหตุผลตอความคิดเห็น (Avoid Justifying Opinion)  

 9.  มองคูสนทนาที่ตา (Looking People in the Eye) การที่จะใหเห็นวาบุคคลใด              

มีพฤติกรรมกลาแสดงออกน้ัน การมองตาคูสนทนาก็นับวาเปนอีกวิธีหน่ึง  

 10. ฝกการใช (Broken Record) เปนการที่บุคคลพูดยํ้าจุดสําคัญครั้งแลวครั้งเลา            

โดยอาการที่สงบ  

 11. ฝกการใช (Fogging) เปนการฝกเพื่อใหบุคคลคนหาสิ่งที่เห็นดวยกับผูที่กลาวหา

หรือตอวาเขาดวยคําพูด  

 12. การใชผม/ดิฉันสื่อความ (I-Massages) การใชผม/ดิฉันสื่อความ จะไมทําใหเกิด

ความรูสึกตอตาน โกรธ หรือรูสึกเจ็บปวด 

สมพร สุทัศนีย (2541 : 152 - 154) ก็เสนอแนะวิธีการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกควรฝก

ใหผูมีปญหาแสดงออกทางสีหนาและวาจาใหคนอื่นรูวา กําลังมีความสุข ความทุกขหรือความไมพอใจ

ตอบุคคลหรือสิ่งหน่ึงสิ่งใด โดยใหสอดคลองกับสถานการณ รูจักแสดงความคิดเห็นโตแยง เมื่อไมเห็น

ดวยกับความคิดของผูอื่น รวมทั้งแสดงความรูสึก “เห็นดวย” กับการที่บุคคลอื่นแสดงความช่ืนชม

ตนเอง และใชสรรพนามแทนตนเองวา ฉัน ขาพเจา เพื่อเปนการยํ้าความมั่นใจ  

สรุปไดวา การฝกความกลาแสดงออกน้ัน ควรฝกทั้ง 3 ดาน คือดานการพูดในโอกาสตาง ๆ 

ดานการกระทําที่ปฏิบัติทาทางออกมาไดอยางมั่นใจ และดานการแสดงความคิดเห็น โดยแสดงความ

คิดเห็นของตน 
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แนวคิดเก่ียวกับวิชานาฏศิลป  

 

นาฏศิลปไทย มีลักษณะที่ออนชอย งดงามถึงทารํา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมไทย

ของชาติได ปจจุบันเยาวชนบางสวนคิดวานาฏศิลปเปนศิลปะการแสดงที่เช่ืองชา โบราณ ไมทันสมัย

เหมือนกับศิลปวัฒนธรรมชาติตะวันตกที่มักแสดงทาทาง การขับรองที่รวดเร็วสนุกสนาน ซึ่งเปนความ

ไมเขาใจตอศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยแทจริงแลวนาฏศิลปไทย ประกอบดวย ศิลปะหลายประเภท 

มีทั้งที่ออนชอย เช่ืองชาและรวดเร็วสนุกสนาน ซึ่งในแตละภูมิภาคของไทย ไดมีการแสดงพื้นเมืองที่มี

ความแตกตางกันออกไป ขณะเดียวกันปจจุบันมีการนําการแสดงชุดสั้น ๆ หลายรูปแบบ เพื่อใหผูชม

ไดรับความบันเทิงที่ไมกอใหเกิดความรําคาญ (บังอร อนุเมธางกล, 2542 : 129 - 140)  

ในการแสดงทาทางการรําทางนาฏศิลปไทยน้ัน จะมีพื้นฐานมาจากทาคนตามธรรมชาติและ

นํามาดัดแปลงปรับปรุงใหวิจิตร งดงาม ออนชอย เรียกวาเปนภาษาทาทางนาฏศิลป ซึ่งการศึกษา

ทางดานนาฏศิลปไทย ไมวาจะเปนการแสดงโขน ละคร หรือระบําเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ก็ดีทาทางที่ผูแสดง

แสดงออกมาน้ันยอมมีความหมายเฉพาะ ย่ิงหากไดศึกษาอยางดีแลว อาจทําใหเขาใจในเรื่องการแสดง

มากย่ิงข้ึนทั้งในตัวผูแสดงเองและผูที่ชมการแสดงน้ัน ๆ สิ่งที่เขามามีสวนประกอบเปนทารํา  และ        

การแสดงทางนาฏศิลปไทยที่สําคัญก็คือ เรื่องของนาฏยศัพทและภาษาทานาฏศิลปไทย (สุมิตร             

เทพวงษ, 2541 : 191 - 223)  

นาฏศิลปจึงเปนศิลปะแหงการละคร ฟอนรําและดนตรี อันมีคุณสมบัติตามคัมภีรนาฏะหรือ

นาฏยะ กําหนดวาตองประกอบไปดวย ศิลปะ 3 ประการ คือ การฟอนรํา การดนตรี และการขับรอง 

รวมเขาดวยกัน ซึ่งทั้ง 3 สิ่งน้ีเปนอุปนิสัยของคนมาแตดึกดําบรรพ นาฏศิลปไทยมีที่มาและเกิดข้ึน 

จากสาเหตุตามแนวคิดตาง ๆ เชน เกิดจากความรูสึกกระทบกระเทือนทางอารมณ ไมวาจะอารมณ

แหงความสุข หรือความทุกขแลวสะทอนออกมาเปนทาทาง แบบธรรมชาติและประดิษฐข้ึนเปนทาทาง

ลีลาการฟอนรํา หรือเกิดจากลัทธิความเช่ือในการนับถือสิ่งศักด์ิสิทธิ เทพเจา โดยแสดงความเคารพ

บูชาดวยการเตนรํา ขับรอง ฟอนรําใหเกิดความพึงพอใจ เปนตน  

นอกจากน้ีนาฏศิลปไทย ยังไดรับอิทธิพลแบบแผนตามแนวคิดจากตางชาติเขามาผสมผสานดวย 

เชน วัฒนธรรมอินเดียเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เปนเรื่องของเทพเจา และตํานานการฟอนรําโดยผานเขาสู

ประเทศไทยทั้งทางตรงและทางออม คือ ผานชนชาติชวาและเขมร กอนที่จะนํามาปรับปรุงใหเปนรูปแบบ

ตามเอกลักษณของไทย เชน ตัวอยางของเทวรูปศิวะปางนาฏราชที่สรางเปนทาการรายรําของพระอิศวร 

ซึ่งมีทั้งหมด 108 ทา หรือ 108 กรณะ โดยทรงฟอนรําครั้งแรกในโลก ณ ตําบลจิทรัมพรัม เมืองมัทราส 

อินเดียใต ปจจุบันอยูในรัฐทมิฬนาดู นับเปนคัมภีรสําหรบัการฟอนรํา แตงโดยพระภรตมุนี เรียกวา คัมภีร

ภรตนาฏยศาสตร ถือเปนอิทธิพลสําคัญตอแบบแผนการสืบสาน และการถายทอดนาฏศิลปของไทย

จนเกิดข้ึนเปนเอกลักษณของตนเองที่มีรูปแบบ แบบแผน การเรียน การฝกหัด จารีต ขนบธรรมเนียม 

มาจนถึงปจจุบัน  
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อยางไรก็ตาม บรรดาผูเช่ียวชาญที่ศึกษาทางดานนาฏศิลปไทยไดสันนิษฐานวาอารยะธรรม

ทางศิลปะดานนาฏศิลปของอินเดียน้ีไดเผยแพรเขามาสูประเทศไทยต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตามประวัติ

การสรางเทวาลัยศิวะนาฏราชที่สรางข้ึนในป พ.ศ. 1800 ซึ่งประเทศไทยเริ่มกอต้ังกรุงสุโขทัย ดังน้ัน  

ที่รําไทยที่ดัดแปลงมาจากอินเดียในครั้งแรกจึงเปนความคิดของนักปราชญในสมัยกรุงศรีอยุธยา และ 

มีการแกไข ปรับปรุงหรือประดิษฐข้ึนใหมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร จนนํามาสูการประดิษฐข้ึนใหม          

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรจนนํามาสูการประดิษฐทาทางรายรําและละครไทยมาจนถึงปจจุบัน  

การสอนนาฏศิลป  

ปจจุบันน้ีตองยอมรับวา สังคมไทยเปนสงัคมที่มคีวามเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบ

ถึงการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาโดยเฉพาะในระดับ

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่มีความสําคัญที่ตองพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีใหกับนักเรียนอยางมี

คุณคา และเหมาะสมกับสังคมที่เปลีย่นแปลงไปในยุคใหมหรอืที่เรียกวายุคไรพรหมแดน จึงจําเปนตอง

จัดการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันโดยเฉพาะการสอนของครู ครูตองเปลี่ยนจากการสอนโดย

การบอกการบรรยายใหจดจํา มาเนนใหนักเรียนรูจักการคิดวิเคราะห การวางแผนการทํางาน เปนผูที่

ใฝหาความรู จนเกิดการเรียนรูและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (บังอร อนุเมธางกุล, 2542 : 129 - 140) 

ความมุงหมายของการเรยีนนาฏศิลป  

เรณู โกสินานนท (2548 : 5) กลาววา นาฏศิลปไทยเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของชาติ      

เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ปูยาตายาย ไดถายทอดไวใหสมควรที่เยาวชนทั้งหลายควรสนใจรับสืบทอด

และรักษาไวเปนศรีสงาของชาติไทยสืบไป ดังน้ันความมุงหมายการเรียนนาฏศิลปมี ดังน้ี  

 1.  เพื่อใหมีโอกาสไดแสดงออกหากมีความถนัดพอ  

 2.  เปนนันทนาการที่ดี แมจะไมแสดงเอง แตถาทราบหลักไวบางก็จะทําใหการชมการ

แสดงนาฏศิลป เชน ละคร ฟอนรํา ฯลฯ สนุกย่ิงข้ึนมีความเขาใจดีข้ึนวิพากษวิจารณไดถูกตองข้ึน  

 3.  เพื่อเปนการรวมมือในการรักษาการรายรําของไทย ใหเปนสมบัติอันมีคาประจําชาติ

ใหคงอยูสืบไป  

 4.  เพื่อเปนการปลูกฝงและสงเสริมนิสัยทางศิลปะแกผูเรียน  

 5.  ใหความคิดอานหรือสติปญญาจากการชมหรือแสดงละคร ละครเวที เพราะละคร

ยอมมีสถานการณหรือปรัชญาแทรกอยู ชวยในเรื่องการศึกษา มนุษยและสังคม เพราะผูแตงบทละคร

น้ันยอมจะแทรกอะไรบางอยางไวในละครของตนเสมอ  

 6.  ชวยในการสรางความถนัดของผูเรียน หากมีความถนัดจริงใจรักการแสดง อาจถือ

เปนอาชีพได  

 7.  ไดฝกหัดการประสานงานในดานตาง ๆ ทําใหไดทํางานรวมกับสงัคมหมูมาก  

 8.  ชวยในการสรางบุคลิกภาพใหเคลื่อนไหว ไมขัดตาทําทางสงานาดู ไมขวยเขิน 

เหนียมอายเมื่ออยูตอหนาคนมาก ๆ เปนการฝกใหกลาแสดงออกดวย ความมั่นใจ  



 28

 9.  การฟอนรําเปนการออกกําลังกายที่ไดบริหารทุกสวนของรางกายอยางหน่ึง เปนวิธี

ลดนํ้าหนักและทําใหกลามเน้ือแข็งแรง  

สรุปไดวา นาฏศิลปมีความสําคัญซึ่งเปนแหลงรวมศิลปะ และแสดงความเปนเอกลักษณ 

ของชาติไทย ซึ่งเปนความภูมิใจของชนชาวไทย ปลูกฝงใหผูเรียนรักศิลปะ แสดงออกตามความถนัด

ของตนไดอยางเหมาะสม  

ประโยชนของการเรียนวิชานาฏศิลป  

ในการเรียนนาฏศิลปกอใหเกิดประโยชนหลายประการ คือ  

 1.  ทําใหเปนคนราเริงแจมใส  

 2.  มีความสามัคคีในหมูคณะ  

 3.  สามารถยึดเปนอาชีพได  

 4.  ทําใหรูจักดนตรีและเพลงตาง ๆ  

 5.  ทําใหเกิดความจําและปฏิภาณดี 

 6.  ชวยใหเปนคนมีทาทางเคลื่อนไหวสงางาม  

 7.  ชวยในการออกกําลงักายไดเปนอยางดี  

 8.  ไดรับความรูทางนาฏศิลป จนเกิดความชํานาญสามารถปฏิบติัไดดี มีช่ือเสียง  

สรุปไดวา นาฏศิลปเปนกิจกรรมที่นับวาสามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชน กอใหเกิดความ 

สามัคคีในหมูคณะทั้งยังมีประโยชนในดานสงเสรมิดานบคุลกิภาพ และเปนการออกกําลังกายไดอีกดวย 

การจัดการเรยีนรูนาฏศิลปไทย  

 1.  ความหมายของนาฏศิลปไทย  

  สุปราณี จําลองราษฎร (2548 : 9) ไดสรุปความหมายของนาฏศิลป วา นาฏศิลป 

หมายถึง ศิลปะแหงการฟอนรํา อันประกอบดวย ลีลา ทาทาง การเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย

ใหเขากับดนตรีและเสียงเพลง เพื่อแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ความคิด ความชอบและความงาม  

  สุมนมาลย นิมเนติพันธ (2555 : 111) กลาววา นาฏศิลป เปนศิลปะที่วาดวยการ

ฟอนรําและการละครเนนการเคลื่อนไหวของรางกาย การใชภาษาทารํา การตีบท โดยใชสรีระตาง ๆ 

ของรางกายเคลื่อนไหวสื่อความหมายแทนคําพูดในรูปแบบของการแสดงเปนชุดระบํา รํา ฟอนหรือ 

การแสดงละคร โขน  

  อรวรรณ ขมวัฒนา (2557 : 94) กลาววา นาฏศิลป เปนศิลปะการแสดงที่สราง

ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เกิดข้ึนจากการเลียนแบบกิริยาทาทางของคนและสัตว ประกอบดวย 

การฟอนรํา ดนตรี และการขับรอง นํามาผสมผสานจนเกิดเปนการแสดงนาฏศิลป ที่สวยงาม  

 จากความหมายของนาฏศิลป ดังกลาวขางตน สรุปไดวานาฏศิลป หมายถึง ศิลปะแหง

การฟอนรํา การเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายใหเขากับดนตรีและเสียงเพลง สื่อความหมายแทน
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คําพูด เพื่อแสดงออกถึง ความรู สึก การใชภาษาทารํา การตีบท โดยใชสรีระตาง ๆ ของรางกาย

เคลื่อนไหวในรูปแบบของการแสดง นํามาผสมผสานจนเกิดเปนการแสดงที่สวยงาม 

 2.  จุดมุงหมายของการเรียนรูนาฏศิลปไทย  

  สุปราณี จําลองราษฎร (2548 : 12) ไดสรุปจุดมุงหมายของการเรียนรูนาฏศิลปวา 

การเรียนรูนาฏศิลป มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมอนุรักษศิลปะดานนาฏศิลปของไทยใหเปนสมบัติอันมีคา

ประจําชาติ และฝกทักษะปฏิบัติวิชานาฏศิลป ที่ ถูกตองและสวยงามใหแกผูเรียน อีกทั้งยังเปน

ประโยชนทางดานการศึกษาและสามารถประยุกตใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในสังคม  

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 5) กลาวถึงจุดมุงหมายของการเรียนรูนาฏศิลป สรุปไดวา 

การเรียนรูนาฏศิลป มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจการใชนาฏยศัพทสามารถพัฒนา

รูปแบบการแสดง สามารถใชเกณฑงาย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพของงานนาฏศิลป รวมจัดการแสดง 

นําแนวคิดของการแสดงไปปรับใชในชีวิตประจําวัน รูและเขาใจประเภทละครไทย ปจจัยที่มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป จากวัฒนธรรมตาง ๆ 

รวมทั้งสามารถออกแบบและสรางสรรคอุปกรณ เครื่องแตงกายในการแสดงนาฏศิลป มีความเขาใจ 

ความสําคัญ บทบาทของนาฏศิลป และละครในชีวิตประจําวัน 

  เพียงเพ็ชร คมขํา (2552 : 24) ไดสรุปจุดมุงหมายของการเรียนรูนาฏศิลปวา คือ 

การเรียนรูนาฏศิลป มีจุดมุงหมายเพื่ออนุรักษสงเสริมสบืทอดรกัษาสมบัติของชาติและรูจักกลาแสดงออก

ในการชวยสรางบุคลิกการเคลื่อนไหวรางกายใหสงางาม ชวยใหผูเรียนเกิดความคิด เกิดสติปญญา           

ทั้งยังชวยเสริมสรางประกอบอาชีพ และฝกใหรู จักการทํางานรวมกับผู อื่นไดเปนอยางดี  

 จากจุดมุงหมายของการเรียนรูนาฏศิลป ดังกลาวขางตนสรุปไดวา การเรียนรูนาฏศิลป 

มีจุดมุงหมายเพื่ออนุรักษนาฏศิลปของชาติ และฝกทักษะปฏิบัติวิชานาฏศิลปที่ถูกตองและสวยงาม

ใหแกผูเรียนทําใหผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับทักษะดานนาฏศิลป อาทิ นาฏยศัพท งานนาฏศิลป  

การออกแบบและสรางสรรคอุปกรณเครื่องแตงกายในการแสดงเสริมสรางบุคลิกภาพและสามารถ

ประยุกตใชในการดํารงชีวิตได  

 3.  แนวทางการจัดการเรียนรู นาฏศิลป  

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 23) ไดนําเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู 

นาฏศิลป ดังน้ี  

   1) สํารวจความตองการของผูเรียน  

   2) วางจุดประสงคของการสอนใหชัดเจน  

   3) กําหนดบทบาท และหนาที่ของแตละคนใหชัดเจน  

   4) บอกแหลงเรียนรู วิธีการหาความรูใหแกผูเรียนไดทราบกอน ระหวางและ

หลังการเรียนรู  
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   5) ฝกปฏิบัติจริง  

   6) วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงเปนระยะอยางตอเน่ือง  

   7) นําผลการประเมินมาปรับปรุงและแกไขทุกครั้งที่จัดกิจกรรมการเรียนรู  

  เรณู โกสินานนท (2548 : 15) ไดเสนอหลักการและเทคนิคการสอน ไวดังน้ี  

   1) สอนจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก  

   2) สอนตามความสามารถของแตละบุคคล  

   3) การสอนโดยวิธีสับเปลี่ยนทาที่ยากใหงายข้ึน แตพยายามรักษาแบบแผนเดิมไว  

   4) การสอนแตละทา ตองอธิบายใหละเอียด ถือหลักทีละนอยแตใหแมนยําแลว

จึงตอทําใหม  

   5) ระหวางรํา ครูตองคอยสังเกตและเตือนอยูเสมอ ใหผูเรียนรักษาลีลาทาทาง

ใหอยูในแบบแผน  

   6) ครูตองจัดผูเรียนอยูเสมอไมใชรํานําหนาอยางเดียว  

   7) การใชศัพททางนาฏศิลป บางโอกาสอาจเปลี่ยนใชคําศัพทงายหรือใชศัพท

ธรรมชาติแทนก็ไดเพื่อสะดวกในการจดจํา และบอกควบคูไปกับคําศัพทที่ถูกตองไปดวย  

   8) ในขณะที่แสดงทารํา ครูควรฝกใหรองเพลงไปดวย เพื่อเปนการผอนแรงครู 

เพราะครูตองอธิบายขณะผูเรียนรองเพลงดวย  

   9) เปรียบเทียบทารําที่คลายคลึงกัน เพื่อไมใหเกิดการสับสน  

   10) วิธีรํานําหนาผูเรียน คือ รํานําหนา กระทําเมื่อแรกตอทารําและรําตอหนา

หรือรําประจันหนา ครูตองมีความสามารถ ความชํานาญในการรํากลับขาง จะไดดูแลผูเรียนและแกไข

ขอบกพรองไปดวย  

   11) เขมงวดเรื่องแถวและระวังทวงทีของผูเรียน  

   12) สอนโดยแยกทารําทีละทาแลวคอยทําพรอมกัน  

   13) การใชเพลง จะกระทําไดเมื่อตอทารําเปนช้ัน ๆ แลวรําตามเสียงเพลง  

   14) บอกทาลวงหนา ขณะรําบอกทาที่จะถึงเพื่อใหผูเรียนไดฝกทบทวน  

   15) การใหสัญญาณเปลี่ยนทา มีความจําเปนอยางย่ิง ในการรําเปนหมู เพื่อ 

ความพรอมเพรียง เชน การจับมือ การกรีดน้ิว การกาวเทา การตีงวง การทรงตัว เปนตน  

  กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 30) ไดนําเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูนาฏศิลป ดังน้ี  

   1) สอนใหนักเรียนกลาแสดงออก ตามความเขาใจ โดยมีครู เปนผูช้ีแนะให

คําปรึกษาฝกใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค 

   2) การสอน ครูผูสอนตองมีอารมณราเริง แจมใส หนาตาย้ิมแยมและมีอารมณ

รวมกับเด็กตลอดเวลา ไมแสดงอารมณเบื่อหนายวิชานาฏศิลป จะทาใหผูเรียนไมชอบเรียนวิชานาฏศิลป 

ไปดวย เพราะฉะน้ันครูเปนบุคคลสําคัญที่จะทําใหผูเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของนาฏศิลป  
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   3) การสอนนาฏศิลปน้ัน ครูตองคอยระมัดระวังอยาใหมีชองวางระหวางครูกับ

ผูเรียนโดยสงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออก ควรมีรางวัลชมเชย สนับสนุนใหทําบอย ๆ หยอกลอไมใหอาย  

   4) ครูตองไมยึดรูปแบบการสอนแบบเกาโดยครูเปนผูคิดฝายเดียว แตการสอน

แบบใหมครู เปนเพียงที่ปรึกษาและเสนอแนะบางโอกาส เพื่อฝกใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

และกลาแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนตอตนเองและสวนรวม  

   5) บูรณาการวิชานาฏศิลปกับสาขาวิชาอื่น ๆ เชน ภาษาไทย สังคม รวมทั้ง

ชีวิตประจําวัน คือ การนําไปใชในโอกาสตาง ๆ ได  

   6) ช้ีแนะใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูและขอมูลที่เกี่ยวของกับศิลปะ

จากแหลงตาง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เชน วิทยุ โทรทัศน การชมการแสดง โดยครูตองมี

ประสบการณดานนาฏศิลป มากอน เพื่อกระตุนใหผูเรียนปรับปรุงการเรียนของตนเอง  

   7. ปลูกฝง ช้ีแนะใหผูเรียนคํานึงถึงความดีความงาม ความไพเราะ ความมีคุณคา

จนผูเรียนคอย ๆ ซึมซับและเกิดความซาบซึ้งดวยตนเองโดยไมตองบังคับ  

จากแนวการจัดการเรียนรูนาฏศิลปดังกลาว สรุปไดวาครูผูสอนจะตองมีความรู ความสามารถ

ทางนาฏศิลป เพื่อเปนตนแบบใหกับผูเรียนไดสังเกต เลียนแบบทาทางตาง ๆ  และจะตองสอนจากทาที่

งายไปหาทาที่ยาก และทาที่ยากทําใหงายข้ึนเหมาะสมกบัวัยของผูเรียน แตคงรูปแบบเดิมไว สวนใหญ

จะใชวิธีสอนแบบสาธิตใหผู เรียนไดสังเกตและปฏิบัติตาม ซึ่งเปนการนําเขาสูบทเรียนที่มีแบบแผน 

กระบวนการใหอิสระแกผูเรียน ครูเปนผูช้ีแนะใหกําลังใจเพื่อทําใหผูเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง กลา

แสดงออก กลาคิดกลาทําและกลาแกปญหา  

 

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 

ความหมายของความพึงพอใจ 

คําวา ความพึงพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Satisfaction ซึ่งมีความหมายโดยทั่ว ๆ ไปวา 

ระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง และมีนักวิชาการและนักจิตวิทยา ใหความหมาย

ไวดังน้ี  

“พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน” (2546 : 775) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา 

หมายถึง พอใจ ชอบใจ พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายามที่จะขจัดความ

ตึงเครียดหรือความกระวนกระวายหรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย ซึ่งเมื่อมนุษยสามารถขจัดสิ่ง

ตาง ๆ ดังกลาวไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนตองการ  

สมศักด์ิ คงเที่ยง และอัญชลี โพธ์ิทอง (2542 : 278 - 279) กลาววา 1) ความพึงพอใจเปน

ผลรวมของความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบหรือไมชอบตอสภาพตาง ๆ 2) ความพึงพอใจ
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เปนผลของทัศนคติที่เกี่ยวของกับองคประกอบตาง ๆ 3) ความพึงพอใจในการทํางานเปนผลมาจาก

การปฏิบัติงานที่ดีและสําเร็จจนเกิดเปนความภูมิใจและไดผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ตามที่หวังไว  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 46 - 48) ไดกลาววา ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

หมายถึง ความรูสึกที่ดีของบุคคลที่ไดรับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงคในสิ่งที่ตองการและ

คาดหวัง ความพึงพอใจเปนความชอบของแตละบุคคล ซึ่งระดับความพึงพอใจของแตละบุคคลยอม

แตกตางกัน อาจเน่ืองจากพื้นฐานทางการศึกษาทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม พฤติกรรมความ 

พึงพอใจของมนุษยเปนความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด (Tension) หรือความกระวนกระวาย 

(Discomfort) หรือภาวะไมไดดุลยภาพ (Un-equilibrium) ในรางกาย เมื่อมนุษยสามารถขจัดสิ่งตาง ๆ 

เหลาน้ีไปไดแลว มนุษยยอมจะไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองตองการ 

วัฒนา เพ็ชรวงศ (2542 : 19) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติ

ทางดานบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึง ซึ่งจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความตองการใหแก

บุคคลน้ันได แตทั้งน้ีความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับคานิยม และ

ประสบการณที่ไดรับ 

อีเลีย และพารทริกค (Elia & Partrick, 1972 : 283 - 302) ไดใหความหมายของความ     

พึงพอใจวา เปนความรูสึกของบุคคลในดานความพึงพอใจ หรือสภาพจิตใจของบุคคลวาชอบมากนอย

แคไหน 

โวลแมน (Wolman, 1973 : 304) ใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพอใจ คือ 

ความรูสึก (Feeling) มีความสุขเมื่อประสบผลตามสาํเรจ็ตามความคาดหวังความตองการจากแรงจงูใจ 

วรูม (Vroom, 1987 : 99) กลาววา ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงสามารถใชแทนกัน

ไดเพราะทั้งสองคําน้ีจะหมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งน้ัน ทัศนคติดานบวกจะ

แสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ัน และทัศนคติดานลบจะแสดงให?เห็นสภาพความไมพอใจ 

เชลลี่ (Shally, 1975 : 252) ไดศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวาความ

พึงพอใจเปนความรูสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ และความรูสึก

ทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดข้ึนแลวจะทําใหมีความสุข ซึ่งเปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึก

ทางบวกอื่น ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ ความสุขสามารถทําใหเกิดความสุขทางบวก

เพิ่มข้ึนไดอีก ดังน้ันจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่ซับซอนและความสุขน้ีจะมีผลตอบุคคลมากกวา

ความรูสึกทางบวกอื่น ๆ  ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวก และความรูสึกมีความสัมพันธของความรูสึก

ทั้งสามน้ีเรียกวา ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรูสึก

ทางบวกมากกวาทางลบ 

มูลินส (Mullins (1985 : 280) กลาววา ความพึงพอใจเปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ 

หลาย ๆ ดานเปนสภาพภายในที่มีความสัมพันธกับความร?ูสึกของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในงาน
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ความพึงพอใจ 

(ผลสะทอนกลับ) 

 

ความตองการหรือ

ความคาดหวัง 

 

แรงผลักดัน 

(พฤติกรรมการกระทํา) 

 
เปาหมาย 

ทั้งดานปริมาณและคุณภาพเกิดจากการที่มนุษย มีแรงผลักดันบางประการในตนเองและพยายามจะ

บรรลุเปาหมายบางอยางเพื่อที่จะสนองตอบความตองการหรือความคาดหวังที่มีอยู และเมื่อบรรลุ

เปาหมายน้ันแลว จะเกิดความพึงพอใจเปนผลสะทอนกลับไปยังจุดเริ่มตน เปนกระบวนการหมุนเวียน

ตอไปอีก  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 การเกิดความพึงพอใจของบุคคล  

ที่มา : มูลินส (Mullins, 1985 : 280) 

 

ความพึงพอใจและทัศนะวาความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึก

ในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิดความสุข 

ความสุขน้ีเปนความสุขที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่น ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบ

ยอนกลับ ความสุขสามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอีก ดังน้ันจะเห็นไดวา

ความสุขเปนความรูสึกที่สลบัซบัซอน และความสุขน้ีจะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอื่น ๆ  

สรุปไดวาความพึงพอใจตอการเรียนการสอน หมายถึง ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการเรียน

การสอนและความพึงพอใจของแตละบุคคลไมมีวันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลาและ

สภาพแวดลอมนักเรียนจึงมีโอกาสที่จะไมพึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจมาแลว 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 

เบอรนารด (Bernard, 1968 อางถึงใน อํานวย บญุศรี, 2531) ไดกลาวถึง สิ่งจูงใจที่ใชเปน

เครื่องกระตุนบุคคลใหเกิดความพึงพอใจในงานไว 8 ประการ คือ 

 1.  สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก เงิน สิ่งของหรือสภาวะทางกายที่ใหแกผูปฏิบัติงานเปนการ

ตอบแทน ชดเชยหรือเปนรางวัลที่เขาไดปฏิบัติงานใหแกหนวยงานน้ันมาเปนอยางดี 

 2.  สิ่งจูงใจทีเ่ปนโอกาสของบุคคลที่มิใชวัตถุ เปนสิ่งจูงใจสําคัญที่ชวยสงเสริมความรวมมือ

ในการทํางานมากกวารางวัลที่เปนวัตถุ เพราะสิ่งจูงใจที่เปนโอกาสน้ีบุคลากรจะไดรับแตกตางกัน เชน 

เกียรติภูมิ การใชสิทธิพิเศษ เปนตน 
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 3.  สภาพทางกายที่พึงปรารถนา หมายถึง สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน ไดแก สถานที่

ทํางาน เครื่องมือการทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งอันกอใหเกิด

ความสุขทางกายในการทํางาน 

 4.  ผลประโยชนทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหนวยงานที่สนองความตองการ

ของบุคคลดานความภาคภูมิใจที่ไดแสดงฝมือ การไดมีโอกาสชวยเหลือครอบครัวตนเองและผูอื่น          

ทั้งไดแสดงความภักดีตอหนวยงาน 

 5.  ความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพันธฉันทมิตร ถาความสัมพันธเปนไป

ดวยดีจะทําใหเกิดความผูกพันและความพอใจที่จะรวมงานกับหนวยงาน 

 6.  การปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล หมายถึง 

การปรับปรุงตําแหนงวิธีทํางานใหสอดคลองกับความสามารถของบุคลากร 

 7.  โอกาสที่จะรวมมือในการทํางาน หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากรรูสึกวามีสวนรวม

ในงานเปนบุคคลสําคัญคนหน่ึงของหนวยงาน มีความรูสึกเทาเทียมกันในหมูผูรวมงานและมีกําลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน 

 8.  สภาพของการอยูรวมกัน หมายถึง ความพอใจของบุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคง

ในการทํางาน 

เฮอรซเบิรก (Herzberg, 1959 อางถึงใน เพ็ญแข ชอมณี, 2544 : 19) ไดศึกษาทดลอง

เกี่ยวกับการจูงใจในการทํางานโดยการสัมภาษณวิศวกรในเมืองพิทสเบอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ผลการศึกษาทดลองสรุปไดวา สาเหตุที่ทําใหวิศวกรและนักบัญชีเกิดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ   

ในการทํางานน้ันมีสององคประกอบ คือ 

 1.  องคประกอบกระตุน (Motivation Factors) หรือปจจัยจูงใจ มีลักษณะสัมพันธกับ

เรื่องของงานโดยตรง เปนสิ่งที่จงูใจบุคคลใหมีความต้ังใจในการทํางานและเกิดความพอใจในการทํางาน 

ปจจัยน้ีไดแก 

  1.1 ความสําเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและ

ประสบผลสําเร็จ 

  1.2 การไดการยอมรับนับถือ หมายถึง การที่บุคคลไดรับการยอมรับนับถือไมวาจาก

กลุมเพื่อน ผูบังคับบัญชาหรือจากกลุมบุคคลอื่น 

  1.3 ลักษณะของงาน หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีของบุคคลทีม่ีตอลักษณะของงาน 

  1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจากการที่ไดรับการมอบหมาย

ใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจรับผิดชอบอยางเต็มที่ 

  1.5 ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสถานะหรือ

ตําแหนงของบุคลากรในองคกร 
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 2.  องคประกอบคํ้าจุน (Hygiene Factors) หรือปจจัยคํ้าจุน เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ

สิ่งแวดลอมในการทํางานหรือสวนประกอบของงาน ทําหนาที่ปองกันไมใหคนเกิดความไมพึงพอใจ   

ในการทํางาน กลาวคือ หากขาดปจจัยเหลาน้ีจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานแตแมวาจะมี

ปจจัยเหลาน้ีอยูก็ไมอาจยืนยันไดวาเปนสิ่งจูงใจของผูปฏิบัติงาน ปจจัยน้ีไดแก 

  2.1 เงินเดือน หมายถึง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจในเงินเดือนหรืออัตราการเพิ่ม

เงินเดือน 

  2.2 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคตนอกจากจะหมายถึง การที่บุคคลไดรับ

การแตงต้ังโยกยายตําแหนงภายในองคกรแลว ยังหมายถึงสถานการณที่บคุคลสามารถไดรับความกาวหนา

ในทักษะหรือวิชาชีพของเขา ดังน้ันจึงหมายถึงการที่บุคคลไดรับสิ่งใหม ๆ ในการเพิ่มพูนทักษะที่จะ

ชวยเอื้อตอวิชาชีพของเขา 

  2.3 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา หมายถึง การติดตอไมวาจะเปนกิริยาหรือ

วาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน 

  2.4 สถานะของอาชีพ หมายถึง ลักษณะของงานหรือสถานะที่เปนองคประกอบทําให 

บุคคลเกิดความรูสึกตองาน เชน การมีรถประจําตําแหนง เปนตน 

  2.5 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา หมายถึง การติดตอพบปะกัน โดยกิริยาหรือ

วาจาแตมิไดรวมถึงการยอมรับนับถือ 

  2.6 นโยบายและการบริหารงานขององคกร หมายถึง การจัดการและการบริหาร 

งานขององคกร 

  2.7 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

  2.8 สถานภาพการทํางาน ไดแก สถานภาพทางกายภาพที่เอื้อตอความเปนสุข           

ในการทํางาน 

  2.9 ความเปนสวนตัว หมายถึง สถานการณซึ่งลักษณะบางประการของงานสงผลตอ

ชีวิตสวนตัวในลักษณะของผลงานน้ันเปนองคประกอบหน่ึงที่ทําใหบุคคลมีความรูสึกอยางใดอยางหน่ึง

ตองานของเขา 

  2.10 ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีความมั่นคงของงานความ

มั่นคงในองคกร 

  2.11 วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรูความสามารถของผูบังคับบัญชา

ในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหารงาน 

สรุปไดวา ปจจัยจูงใจเปนปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจตอการเรียนรู สวนปจจัยคํ้าจุน      

จะเปนปจจัยที่ปองกันไมใหบุคคลเกิดความเบื่อหนายหรือรูสึกไมพอใจ ซึ่งทฤษฎีสององคประกอบ 

ของเฮอรซเบิรก (Herzberg) ที่เช่ือวาการสนองความตองการของมนุษยแบงเปน 2 องคประกอบ คือ 
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องคประกอบที่ 1 ปจจัยจูงใจที่สรางความพึงพอใจ เปนความตองการข้ันสูงประกอบดวยบทเรียน ความ 

สําเร็จของการเรียน การยอมจากครูและเพื่อน การไดรับการยกยองและสถานภาพ สวนองคประกอบ

ที่ 2 ปจจัยคํ้าจุน หรือองคประกอบที่สรางความไมพึงพอใจ เปนความตองการข้ันตํ่า ประกอบดวย

สภาพการจัดการเรียนรู ความสัมพันธระหวางเพื่อน  

การวัดความพึงพอใจ 

การวัดความพึงพอใจ เปนการวัดความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในลักษณะหน่ึง

ลักษณะใด (บุญเรียง ขจรศิลป, 2528 : 153) และความพึงพอใจเปนสวนหน่ึงของเจตคติน่ันก็คือ  

เปนความรูสึกของคนเราที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตรง ตองสันนิษฐานจาก

พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกตอผูคนหรือเหตุการณที่เปนเปาหมายซึ่งมี 5 ลักษณะ (สงวนศรี วิรัชชัย, 

2527 : 64) ดังน้ี 

 1. มาตราวัดเจตคติของเธอรสโตน (Thurstone's Qual-Appearing Interval Scale) 

  เธอรสโตน ไดเสนอใหรวบรวมขอความที่แสดงเจตคติตอที่หมายใหไดจํานวนมากกวา 

100 ขอความ โดยใหมีทั้งขอความที่เปนนิมานอยางมาก ขอความที่เปนนิมานไมมากนัก ขอความ      

ที่เปนกลาง ๆ ขอความที่เปนนิเสธไมมากและขอความที่เปนนิเสธอยางมาก แลวนําขอความทั้งหมด 

ไปใหคนกลุมใหญตัดสินแบงขอความออกเปน 11 กลุมตามปริมาณความเขมของความรูสึกที่มีอยู     

ในแตละขอความ โดยผูตัดสินใจตองตัดสินอยางเปนปรนัย ไมนําเจตคติที่ตนมีตอที่หมายน้ันมา

เกี่ยวของกับการพิจารณาแบงประเภทหรือแบงกลุมของขอความ เมื่อไดขอความ 11 กลุม ที่มีความ

เขมของเจตคติตาง ๆ กันแลว ก็เลือกแตเฉพาะขอความที่ผูตัดสินสวนมากเปนพองกันนํามาทําเปน

แบบสอบถามเพื่อใหผูตอบระบุวาเห็นดวยกับขอความใด และไมเห็นดวยกับขอความใด 

 2.  มาตราวัดของลเิคิรท (Likert's Summated Rating Scale)  

  เปนการจัดใหมีขอความที่แสดงเจตคติในทิศทางใดทิศทางหน่ึง (ขอความหน่ึง ๆ จะ

แสดงทิศทางของเจตคติเพียงทิศทางเดียว คือ นิมาน หรือนิเสธ) แลวใหผูตอบแสดงความคิดเห็น หรือ

ตอบวา เห็นดวย ไมเห็นดวย กับขอความน้ัน ๆ มากนอยเพียงใด คําตอบของแตละขอความจะมีให

เลือกตอบ 5 ชวง ต้ังแต เห็นดวยอยางมาก เห็นดวย เฉย ๆ หรือยังไมไดตัดสินใจ ไมเห็นดวย และ          

ไมเห็นดวยอยางมาก 

  มาตราวัดเจตคติแบบน้ีนิยมใชกันมาก เพราะสรางไดงายกวาแบบของเธอรสโตน 

และในระยะหลัง ๆ ก็มีการดัดแปลงไปบาง เชน ตัดคําตอบที่เปนกลาง (ยังไมไดตัดสินใจ) ออกไป  

ดวยเหตุผลที่วา ผูตอบที่ไมแนใจในการประเมินของตน หรือผูที่ไมตองการแสดงความคิด ความรูสึก        

ที่แทจริงมักจะเลือกคําตอบน้ี และในบางครั้งก็มีการเพิ่มชวงคําตอบเปน 6 - 7 หรือ 8 - 9 ชวง 

แลวแตจุดประสงคของการวัด 
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 3.  มาตราจําแนกลักษณะ (Semantic Differential Scale)  

  ออสกูด ซัคซิ และแทนเนนเบาวม (Osgood, Suci & Tannenbaum) เสนอการวัด

เจตคติโดยใหผูตอบประเมินคุณสมบัติที่อาจจะมีไดในทางตรงขามกัน เชน ดี - เลว ออนแอ - เขมแข็ง 

เกียจคราน - ขยัน สุภาพ - หยาบคาย ฯลฯ ของบุคคล 

 4.  มาตราวัดระยะทางสังคม (Social Distance Scale Un-dimensional Scale) 

  มาตราวัดระยะทางสังคม คือ การวัดเจตคติตอผูคนโดยจัดใหมีขอความแสดงถึง

ความสัมพันธและความรูสึกของบุคคลที่จะมีตอผูเปนที่หมายของเจตคติ 7 ขอความ แตละขอความจะ

บงบอกความสัมพันธทางสังคมในระดับตาง ๆ กัน ต้ังแตความสัมพันธที่ใกลชิดกันมาก ซึ่งแสดงถึงการ

มีเจตคตินิมาน ไปจนถึงความสมัพันธในทางลบ ซึ่งแสดงถึงการมีเจตคตินิเสธ แลวใหผูตอบเลือกตอบ

วา ตองการจะมีความสัมพันธกับบุคคลหรอืกลุมคนที่เปนเปาหมายของเจตคติในระดับใดจาก 7 ระดับ

ตอไปน้ี คือ ยอมรับถึงข้ันแตงงาน ยอมรับเปนเพื่อนสนิท ยอมรับเปนเพื่อนบาน ยอมรับเปนเพื่อนรวม

อาชีพ ยอมรับเปนพลเมืองของประเทศ ยอมรับในฐนะเปนผูมาเยือนของประเทศ และไมยอมรับให

เขามาในประเทศ มาตราน้ีเสนอโดยโบการดัส (Bogardus) 

 5.  มาตราวัดเจตคติของกัททแมน (Guttman) 

  มาตราวัดเจตคติของกัททแมน คือ การจัดใหมีขอความชุดหน่ึง ซึ่งแตละขอความจะ

แสดงเจตคติในทิศทางเดียวกัน แตมีความเขมขนหรือปริมาณของความรูสึกแตกตางกัน ขอความชุดน้ี

จะจัดเรียงลาํดับความเขมขนของเจตคติที่มีอยูในแตละขอความไว แลวใหผูตอบเลือกตอบดวยขอความใด

ขอความหน่ึง โดยถือวาคําตอบหรือขอความที่ผูตอบเลือกจะเปนการยืนยันคําตอบหรือขอความที่แสดง

ความเขมในระดับรองลงไปดวย เชน ถามีขอความที่คลาย ๆ กับมาตราวัดระยะทางสังคม คือ การยอมรับ

เปนพลเมืองของประเทศ รวม 5 ขอความ ซึ่งแสดงถึงเจตคตินิมานในระดับความเขมตาง ๆ กัน ต้ังแต

มากไปหานอย ถาผูตอบเลือกตอบวาเปนเพื่อนสนิท ก็จะสรุปวา ผูตอบยืนยันไปจนถึงการยอมรับเปน

เพื่อนบาน ยอมรับเปนเพื่อนรวมงานและยอมรับเปนพลเมืองของประเทศดวย ปจจุบันมาตราวัดแบบน้ี

ไมไดรับความนิยม เพราะพบมีสภาพความเปนจรงิที่ขัดกับหลักการของมาตราวัดน้ี คือ พบวาที่เรายอมรับ

คนหน่ึงเปนเพื่อนสนิทน้ัน ไมไดหมายความวาเราจะยอมรับเขาเปนเพื่อนบานและเพื่อนรวมงานดวย 

สําหรับการใหความหมายของคาที่วัดได ผูคนควาไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมาย

โดยไดจากแนวคิดของเบสท (Best, 1981 : 82) มีรายละเอียด ดังน้ี  

 คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สดุ  

 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  

 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง  

 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยภายในประเทศ 

นรีพร ขุยอาภัย (2552) ไดทําวิจัยเรื่องการเสริมสรางพฤติกรรมกลาแสดงออกของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม โดยใชกระบวนการกลุม 

จํานวน 30 คน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังจากทําการทดลองแลว พบวา บุคลิกภาพ

ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมไมกลาแสดงออกเปนผูที่มีบุคลิกภาพกลาแสดงออกมากข้ึน  

วาสนา จิตรมณี (2552) การพัฒนาความกลาแสดงออกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/6 

ดวยนาฏยประดิษฐ ที่ไดทําการสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูลจาก แบบสังเกตความกลาแสดงออก  

ของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/6 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ปการศึกษา 2552 จํานวน 15 คน 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา หลังไดรับการพัฒนาความกลาแสดงออกนักเรียนสามารถกลาแสดง

ความคิดเห็นในที่สาธารณะชน สามารถแสดงทาทางตาง ๆ ไดอยางดี มีความเปนผูนําในการตัดสินใจ 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่นสูงกวากอนพัฒนาทุกดาน 

ตรรกพร สุขเกษม (2555) การพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออก โดยใชวิธีการแสดง

บทบาทสมมุติของนักศึกษาระดับช้ันปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2554 ในบทเรียนเรื่อง การกําหนดนโยบาย

สาธารณะ พบวา 1) นักศึกษามีความเปนผูนําในการตัดสินใจ พบวา นักศึกษามีความเปนผูนําในการ

ตัดสินใจ อยูในเกณฑดีมาก (รอยละ 44.4) 2) นักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค อยูในเกณฑดีเย่ียม 

(รอยละ 55.6) 3) นักศึกษากลาแสดงออกอยางชัดเจน อยูในเกณฑดีเย่ียม (รอยละ 77.8) 4) นักศึกษา

มีสวนรวมในการนําเสนอทุกข้ันตอน อยูในเกณฑดีเย่ียม (รอยละ 88.9) 5) นักศึกษายอมรับฟงความ

คิดเห็นของบุคคลอื่นเปนอยางดี อยูในเกณฑดีเย่ียม (รอยละ 55.6) 6) บุคลิกภาพมีความเหมาะสม  

อยูในเกณฑดีเย่ียม (รอยละ 66.7) 

ธัญชนก สทานพบ (2559) การประดิษฐพานบายศรี ปากชามประยุกต โดยใชรูปแบบการ

สอนทักษะปฏิบัติของเดวีส ในดาน 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) ทักษะการประดิษฐพานบายศรี 

ปากชามประยุกต และ 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

ที่เลือกเรียนในรายวิชา งานประดิษฐดอกไมใบตองรหัสวิชา ง22203 โรงเรียนหนองเรือวิทยา        

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนที่ 2       

ปการศึกษา 2557 จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีคะแนนผล สัมฤทธ์ิทางการเรียน

เฉลี่ยรอยละ 86.31 และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑคิดเปนรอยละ 85.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว (80 

/80) 2) นักเรียนมีคะแนนทักษะในการประดิษฐพานบายศรีปากชามประยุกตในภาพรวมอยูในระดับดี 

และคาเฉลี่ยในแตละวงจรปฏิบัติการเพิม่ข้ึน 3) นักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคในภาพรวม 

อยูในระดับดีและคาเฉลี่ยแตละวงจรปฏิบัติการเพิ่มข้ึน  
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นิตยา เต็งประเสริฐ (2557) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยการผสมผสานทักษะ

ปฏิบัติเดวีสและการเรยีนรูแบบรวมมือ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติชุดระบําไก วิชาดนตร ี- นาฏศิลป ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเปรมฤทัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 3 หองเรียน รวม 86 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู

รูปแบบการผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีสและการเรียนรูแบบรวมมือ ประกอบการแสดงชุดระบําไก 

วิชาดนตรีนาฏศิลปของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความ

ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 1.84, P = 0.07) 

งานวิจัยตางประเทศ 

ชุน (Chun, 1999 : 388 - A) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนเตนรําพื้นเมือง 

เพื่ออนุรักษรูปแบบการเตนรําแบบพื้นเมือง การพัฒนายุทธศาสตรการเตนรําพื้นเมือง โดยศึกษา

ความสัมพันธของการเคลื่อนไหวของรางกายกับเตนรํา ลักษณะเดนของทาเตนรํารวมทั้งบุคลิกภาพ

ของผูแสดงแลวนําไปทดลองใชกับนักศึกษาช้ันปที่ 1 เพื่อนําผลของการศึกษาดานพัฒนาการเคลื่อนไหว

ของรางกายที่มีผลตอการเรียนเตนรําไปพัฒนาหลักสูตรการเตนรําพื้นเมือง  

โบซ และมาแชล (Boeh & Maeshall, 2000 : 2902 - A) ไดศึกษาวิจัยผลของการจัดการ

เรียนรูการเตนรําแบบลาบาโนเตช่ัน (Labanotation) ในการเรียนการเตนรํา โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง 

36 คน แบงออกเปน 2 กลุมเทา ๆ กัน แตละกลุมมีระดับความรูความสามารถใกลเคียงกัน กลุมแรก

ไดรับการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิต กลุมที่สองไดรับการสอนแบบเตนรําแบบลาบาโนเตช่ัน 

โดยประเมินความถูกตองของการกาวเทา ความแมนยําของจังหวะและทักษะการสรางสรรคการแสดง 

ผลการวิจัยพบวา กลุมที่สองไดรับการสอนแบบเตนรําแบบลาบาโนเตช่ัน มีพัฒนาการดานการเตนรํา

สูงกวากลุมแรกที่ไดรับการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิต  

ออห (Auh, 2005 : 1 - 12) ไดศึกษาวิจัยผลการใชตัวโนตทีมีตอการคิดสรางสรรคในการ

แตงเพลงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในออสเตรเลีย โดยทําการวิจัยเปรียบเทียบกับนักเรียนระดับ 

7 จํานวน 47 คน ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนเอกชน โดยแบงนักเรียนเปนกลุมทดลอง 22 คน และกลุม

ควบคุม 25 คน ตามความสามารถทางดนตรี โดยกลุมทดลองไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชภาพ

ตัวโนตในการแตงเพลง ในขณะที่กลุมควบคุมไมไดใชภาพตัวโนตในการแตงเพลง ผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชภาพของตัวโนตประกอบมีความคิดสรางสรรค        

ในการแตงเพลงสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 


