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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป 2) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาค เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป และ 3) ศึกษา
ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค  
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป โดยมีการด าเนินการ 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาค เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป ระยะที่ 2 พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป และระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบ 
การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ 
ทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้มาโดยวิธีการแบบสุ่มหลายขั้นตอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
สาขานาฏศิลป์ไทย (โขน) ในวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ 12 แห่ง จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย คือ แบบการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) ท่าฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่  
ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้

ทางกายวิภาค เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป ประกอบด้วย          
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5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน    
มีการบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค 5) การวัดผลและประเมินผล และสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) ท่าฝึกหัดเบื้องต้นโขน 6 ท่า ที่ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ         
ทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และ 3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโขน ได้แก่ ความอดทน ความมุ่งมั่น  
และเห็นคุณค่า  

2) รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค 
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นรูปแบบที่มีการจัดการเรียนรู้ 
โดยรูปแบบที่พัฒนาประกอบด้วย 1) หลักการ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงโดยค านึงถึงการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย 2) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3) เนื้อหา เป็นการฝึก ทักษะ
เบื้องต้น 6 ท่ามีขั้นตอน 4) กระบวนการเรียนการสอน 8 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นการรับรู้   
(2) ขั้นการเตรียมความพร้อม (3) ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม (4) ขั้นการให้ลงมือกระท า
ร่วมมือแบบกลุ่ม (5) ขั้นการกระท าอย่างช านาญ (6) ขั้นการปรับปรุง ขั้นนี้ผู้เรียนใช้อุปกรณ์เสริม
ร่างกายเป็นการฝึกหัดเบื้องต้นโขน เพื่อท าให้สรีระของร่างกายมีปลอดภัย และเสริมสร้างความอดทน 
ความแข็งแกร่ง ความยืนหยุ่น (7) ขั้นการคิดริเริ่ม ขั้นนี้ผู้เรียนเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
สรีระร่างกายส่วนต่าง ๆ ของตนเอง ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น (8) ขั้นการประเมิน และ 5) การวัดผล
และประเมินผล โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ส าหรับผลการประเมินรูปแบบ

ที่มีการพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.67, S.D.=0.65)  
 3) การใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า นักเรียนมีสมรรถนะทาง          

นาฏศิลป์ไทย (โขน) จากการประเมินท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า ประกอบด้วย (1) ท่าตบเข่า        

มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนครบทุกทักษะ ( =15.61) มากกว่าหลังเรียน ( =14.46) ระหว่างเรียน ( =9.88) 

และก่อนเรียน ( =5.73) (2) ท่าถองสะเอว มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนครบทุกทักษะ ( =26.42) มากกว่า     

หลังเรียน ( =25.73) ระหว่างเรียน ( =16.61) และก่อนเรียน ( =9.96) (3) ท่าเต้นเสา มีค่าเฉลี่ย 

หลังเรียนครบทุกทักษะ ( =26.30) มากกว่าหลังเรียน  ( =25.11) ระหว่างเรียน ( =16.73) และ 

ก่อนเรียน ( =10.19) (4) ท่าถีบเหลี่ยม มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนครบทุกทักษะ ( =26.30) มากกว่า     

หลังเรียน ( =25.11) ระหว่างเรียน ( =16.73) และก่อนเรียน ( =10.19) (5) ท่าฉีกขา มีค่าเฉลี่ย 

หลังเรียนครบทุกทักษะ ( =23.61) มากกว่าหลังเรียน ( =22.61) ระหว่างเรียน ( =16.07) และ  

ก่อนเรียน ( =9.80) และ (6) ท่าหกคะเมน มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนครบทุกทักษะ ( =23.80) มากกว่า 

หลังเรียน ( =22.86) ระหว่างเรียน  ( =16.03) และก่อนเรียน ( =10.50) ซึ่งสมรรถนะ 
ทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ทั้ง 6 ท่าเบื้องต้น ท าให้หลังเรียนครบทุกทักษะมีการพัฒนาสูงขึ้นตามล าดับ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were: 1) to study the components of Thai 

Performing Arts (Khon) Instructional Model by integrating anatomy knowledge for 
enhancing the Thai Performing Arts (Khon) competency, the College of Dramatic Arts, 
2) to develop a Thai Performing Arts (Khon) instructional model by integrating anatomy 
knowledge for enhancing the Thai Performing Arts (Khon) competency the College of 
Dramatic Arts, and 3) to study the effects of using the of Thai Performing Arts (Khon) 
instructional model by integrating anatomy knowledge for enhancing the Thai 
Performing Arts (Khon) competency at the College of Dramatic Arts. There are 3 phases 
including, Phase 1: to study the components of Thai Performing Arts (Khon) instructional 
model by integrating anatomy knowledge for enhancing the Thai Performing Arts 
(Khon) competency, the College of Dramatic Arts, Phase 2: to develop a Thai 
Performing Arts (Khon) instructional model by integrating anatomy knowledge for 
enhancing the Thai Performing Arts (Khon) competency at the College of Dramatic 
Arts, and Phase 3: to study the effects of using the of Thai Performing Arts (Khon) 
instructional model by integrating anatomy knowledge for enhancing the Thai 
Performing Arts (Khon) competency at the College of Dramatic Arts. The samples 
used in the experiment were 26 people of grade 7, which were selected by  
multi-stage random sampling for semester 1, academic year 2019, Thai Performing 
Arts (Khon) in 12 College of Dramatic Arts. The research instruments were the 
evaluation form of the learning management plan and the assessment form for Thai 
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Performing Arts (Khon) competency, 6 basic practice postures, with a reliability of 
0.82. The statistics used for analysis of variance with repeated measures one-way ANOVA. 

The research results were as follows: 
1) Components of Thai Performing Arts (Khon) instructional model by integrating 

anatomy knowledge for enhancing the Thai Performing Arts (Khon) competency, the 
College of Dramatic Arts consisted of 5 components as follows: (1) principles, (2) objectives,  
(3) content, (4) teaching and learning management’s process with the integration of 
anatomical knowledge, and (5) measurement and evaluation of Thai Performing Arts 
(Khon) 6 basic training postures consisted of 3 components as follows: 1) knowledge,  
2) Thai dance skills (Khon), and 3) characteristics of pantomime learners; patience, 
determination and value.             

2) The Thai Performing Arts (Khon) instructional model by integrating anatomy 
knowledge for enhancing the Thai Performing Arts (Khon) competency, the College of 
Dramatic Arts was a learning management model which has been developed, consisting of 
1) principles that emphasize practical training with regard to physical movements,  
2) objectives for the learners to have Thai Performing Arts (Khon) competency, 3) The 
content was to practice 6 basic skills and have steps, 4) 8 steps of teaching and learning 
process which was (1) perception, (2) readiness, (3) guided response, (4) group action,  
(5) skillful, (6) improve; at this stage, the learners used body parts as basic training to make 
the body safe and strengthen patience, strength and flexibility, (7) inventive stage; at this 
stage, the learners were creative in developing their physiology and their parts were more 
secure, (8) assessment, and 5) assessment and evaluation using by the Thai Performing Arts 
(Khon) competency assessment for the evaluation of the developed form, it was in the 
highest level ( =4.67, S.D.=0.65). 

3) The result of using the developed teaching and learning styles found that 
the students have enhanced the Thai Performing Arts (Khon). From the initial posture 
assessment exercises of 6 basic postures, consisting of (1) Tha-top-khao with a mean of 
post-study which completed all skills ( =15.61), there was a higher post-study ( =14.46), 
while-study ( =9.88) and pre-study ( =5.73), (2) Tha-Thong-saeo with a mean of post-
study which completed all skills ( =26.42), there was a higher post-study ( =25.73), 
while-study ( =16.61) and pre-study ( =9.96), (3) Tha-ten-sao with a mean of post-study 
which completed all skills  ( =26.30), there was a higher post-study  ( =25.11), while-



จ 
 

study ( =16.73) and pre-study ( =10.19), (4) Tha-thip-liam with a mean of post-study 
which completed all skills ( =26.30), there was a higher post-study ( =25.11) , while-
study ( =16.73) and pre-study ( =10.19), (5) Tha-chik-kha with a mean of post-study 
which all skills ( =23.61), there was a higher post-study ( =22.61), while-study ( =16.07)  
and pre-study ( =9.80) and then (6) Tha-hokkhamen with a mean of post-study which  
completed all skills ( =23.80), there was a higher post-study ( =22.86), while-study 
( =16.03) and pre-study ( =10.50), which the competency of the Thai Performing Arts 
(Khon) consisted of 6 basis postures. After using this instructional model completed all 
skills, it provided higher the development at the 0.05 level of statistical significance. 

 
Keywords: Teaching Model, Anatomical, Competency, Thai Performing Arts (Khon)  
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“ส าเร็จลุลวงลงได้ด้วยความกรุณาและอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์  กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ความกรุณารับที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า ข้อคิด และให้ความช่วยเหลือ ด้านข้อมูลแนว
ทางการท าวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี จึงท าให้งานวิจัยชั้นนี้เสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอ 
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  

 นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ได้กรุณาช่วยงานวิจัยครั้งนี้แบบทดสอบและให้
ความร่วมมือในการท าการวิจัย จนท าให้งานวิจัยขึ้นส าเร็จได้ 

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยช่วยเหลือและก าลั งใจ ตลอดจน
ขอขอบคุณครู อาจารย์ ๆ ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และเป็นก าลังใจเสมอมาจน
การศึกษาในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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4.17 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3  ด้าน ท่าแบบฝึกหัด
เบื้องต้น  6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 6 ท่าหกคะเมน  ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 
และหลังเรียนครบทุกทักษะ  รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)………   
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4.18 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3  ด้าน ท่าแบบฝึกหัด

เบื้องต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 6 ท่าหกคะเมน.................................................................... 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การศึกษาเป็นส่ิงส าคัญส าหรับความส าเร็จภายใต้ยุทธศาสตร์การปฎิรูปของแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน  สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็น
กลไกหลักในการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่าง
เป็นสุขในกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวมเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาท
ส าคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกจึงให้ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนา
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตน ให้สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศในส่วน
ของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคน
ไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัฒน์ และภายใต้แรงกดดัน
ภายในประเทศท่ีเป็นวิกฤตท่ีประเทศท่ีเป็นอยู่ปัญหาวิกฤตท่ีประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คนไทยมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม รองรับการเปล่ียนแปลงของโลกท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต    

การเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเช่ือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการเรียนรู้และการบริโภคใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ การใช้ส่ือออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยและการท าธุรกรรมต่าง ๆ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยไม่จ าเป็นต้องรู้จักตนเองซึ่ง
และกัน การบริโภคส่ือหลายช่องทองในช่วงเวลาเด่ียวกัน ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้
ขีดจ ากัด เกิดสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แม้จะเพิ่มโอกาสส าหรับการซื้อขายสินค้าและบริการเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ แต่ก็อาจก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากการขาดการคัดกรอง และเลือกรับ
วัฒนธรรมท่ีดีงาม จนได้ให้คนไทยละเลยอัตลักษณ์ มีพฤติกรรมท่ีเน้นบริโภคนิยมและค่านิยมท่ีฟุ้งเฟ้อ 
ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ไม่เคารพในสิทธิคนอื่น ขาดความเอเฟื้อเกื้อกูล ซึ่งน าไปสู่การสุญเสียคุณค่าทาง
วัฒนธรรมด้ังเดิมและพฤติกรรมท่ีไม่พึ่งประสงค์ในสังคมไทย 
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ในการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในปัจจุบันการเรียนโขนเป็นหลักสูตรทาง
นาฏศิลป์ไทยได้แบ่งการเรียนการสอนออกเป็นหลายสาขาด้วยกัน สาขาโขน เป็นสาขาหนึ่ง ท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีการเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ ท าให้สังคมท่ัวไปรู้จักการแสดงโขนเป็นอย่างดี ในปัจจุบันการแสดงโขน จะมีการแสดงใน
งานส าคัญเช่น งานต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ การต้อนรับประธานาธิปดี และการแสดงท่ีโรง
ละครแห่งชาติ และในวาระส าคัญของชาติ ในการแสดงโขนมีมาต้ังแต่สมัยโบราณและเป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีมีวิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่งท่ัวประเทศ  มีการเต้น การร้อง และออกท่าทางต่างความ
หายเรื่องรามเกียร์ณ (ธวัช เติมญวน, 2561) กล่าวว่า การเต้นและการออกท่าทางนั้น เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางกีฬา  มีการพัฒนาทางด้านกายวิภาค ซึ่งมีส่วนส าคัญ
อย่างมากในการพัฒนาร่างกายและการออกก าลังกายท่าทางตลอดจน การป้องกันเกิดอุบัติเหตุ และ
การท าให้ระบบของร่างกาย มีสรีระท่ีสวยงาม ถูกต้องความหลักการทางกายวิภาค เราสารมารถท่ีจะ
น า กายวิภาคมาพัฒนาผสมผสานกับการเรียนการสอนโขน โดยก าหนดแนวทางการเต้นการออก
ท่าทางให้ถูกต้องเหมาะสมกับการออกก าลังของร่างกาย ด้วยจ้อต่อ กระดูก กล้ามเนื้อ ระบบหายใจ 
ให้ถูกต้องแต่ไม่ท าให้ท่าทางการแสดง และการเล่นโขนเสียไป เป็นการ ช่วยเซฟร่างกาย ข้อต่อ 
กล้ามเนื้อ ระบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมถูกต้องต่อไป  

ปัจจุบันจึงต้องปรับเปล่ียนให้ตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนาก าลังคน โดย
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ท้ังความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่ง
เป็นแนวทางการเรียนการสอนเพื่อมุ่งให้นักศึกษาคิดเป็น มีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในชีวิตจริง 
เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ใน 3Rs ว่าด้วย อ่านออก เขียนได้ และคิดเป็น ทักษะการคิดมี
วิจารณญาณ  ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมงาน และภาวะผู้น า 
ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ มีความเมตตา กรุณา วินัย และคุณธรรม 
จริยธรรม ท าให้สอดคล้องของทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันและ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2554) รูปแบบ 
CCPR  MODEL กล่าวว่า การสอนคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเตรียมการให้กับนักศึกษาในการปฏิบัติ
ท่ีต้องใช้องค์ความรู้กระบวนการเรียนรู้ ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย รวมท้ังน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมในอนาคตได้ มีประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพตนเอง ช่วยสร้างก าลังคนท่ีเพิ่มทักษะการ
คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ คิดรับผิดชอบ และเน้นความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในทาง
นาฏศิลป์ไทยนั้นมีเทคนิคและวิธีการท่ีสามารถน ามาท าได้หลายวิธี เช่นระดมสมอง เทคนิคการ
เช่ือมโยงให้คิดประดิษฐ์ การใช้แบบฝึกการวาดภาพทางกายวิภาคตามจินตนาการ ของการเรียนรู้ทาง
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นาฏศิลป์ไทย ในประสบการณ์จากการสังเกตการณ์ชมการแสดง หากได้น าเทคนิคเหล่านี้ไป
ประยุกต์ใช้ก็จะส่งเสริมการฝึกและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างดี จึงท าให้นาฏศิลป์ไทยมีความ
เป็นมาต้ังแต่โบราณ โดยถูกคิดค้นและสร้างสรรค์จากศิลปินสมัยก่อนจนเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความ
เป็นไทย ดังนั้นก่อนเรียนและก่อนการแสดงจึงต้องมีการไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อครูบาอาจารย์  และบรรพชนท่ีได้คิดค้นขึ้นมาสมัยอดีตคุณครูสมัยก่อนได้ถ่ายถอดการเรียนการ
สอนทางด้านนาฏศิลป์ไทย ไม่ว่าจะโขนลิง โขนยักษ์ โขนพระ  นาฏศิลป์ไทย ท่านได้มองรูปร่างและ 
ความสนใจผู้สอนไม่ได้สนใจเรื่อง จะรวยหรือจน แค่เขารักศิลปะทางด้านนาฏศิลป์ โดยภูมิปัญญา 
มองแค่รูปร่างกายเพื่อมาฝึกทักษะเบ้ืองต้น ของผู้ท่ีจะเรียนและชอบ (จตุพร รัตนวราหะ, 2561) เมื่อ
ศึกษาการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์มีท้ังสถานศึกษาของรัฐ มีการแข่งขันในการผลิตครูนาฏศิลป์
ออกสู่สังคม  ท าให้ต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
การศึกษา ความเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมภายนอกท่ีหล่ังไหลเข้ามาสู่วิถีชีวิตของเยาวชน
ไทยมีผลกระทบต่อการด ารงศิลปวัฒนธรรมของไทยท่ีสืบทอดมาแต่อดีตด้วยเหตุนี้การผลิตครู
นาฏศิลป์จึงต้องมีความรอบรู้หลายด้าน โดยการเรียนการสอนการศึกษาท่ีใช้ทรัพยากรภายนอกด้วย
การร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตได้ศึกษาดูงานน าประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนได้รับความรู้จากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
นาฏศิลป์ไทย  ซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  มีผลให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
มีหลักการ  อีกท้ังน าหลักทฤษฎีทักษะ  และศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง มาบูรณาการประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่น าเสนอศิลปะแขนงนี้ให้เป็นท่ีรู้จัก
กว้างขวางและเป็นครูผู้น าด้านนาฏศิลป์แก่สังคมได้ (นิวัฒน์ สุขประเสริฐ, 2561)  

กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นศูนย์กลางแหล่งวัฒนธรรมไทย ได้น า โขน เป็นนาฏศิลป์และ
ศิลปะชั้นสูงท่ีเก่าแก่ของไทยท่ีมีมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีเอกลักษณ์โดดเด่น รวมศาสตร์และศิลป์
หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน ท้ังนาฏศิลป์ ดนตรี วรรณกรรม พิธีกรรม และงานช่างฝีมือต่าง ๆ โขน    
ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมร่วมกันในอาเซียนท่ีปรากฏในหลายประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คือ เมียนมา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชาและไทย โดยรับเอาวัฒนธรรมมาจาก
ประเทศอินเดีย ซึ่งดัดแปลงจากวรรณกรรมเรื่องรามายณะ และมีการพัฒนารูปแบบของการแสดงโขน
ในแบบฉบับของตนเองจนเป็นเอกลักษณ์ และ ในปีนี้ยูเนสโกยังได้ประกาศรับรอง "ละครโขน" 
(Lkhon Khol Wat Svay Andet) ซึ่งเป็นการแสดงโขนรูปแบบหนึ่งจากประเทศกัมพูชา เป็นมรดก
วัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ท่ีต้องได้รับการปกป้องอย่างเร่งด่วน ( Intangible Cultural Heritage in 
Need of Urgent Safeguarding) เพื่อสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของยูเนสโก      
ก่อนเรียน ระหว่างวันท่ี  26 พ.ย.-  1 ธ.ค. 2561 ท่ีเมืองพอร์ตหลุยส์ สาธารณรัฐมอริเชียส ซึ่งมีผู้แทน
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จาก 181 ประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้  (ยูเนสโก, 
2561)  

แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาวิทยาลัยนาฏศิลป ท่ัวประเทศได้เปิดหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) ให้มีการ
จัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ ท้ังนี้มีการแข่งขันในการผลิตครูนาฏศิลป์ออกสู่สังคม  สถานศึกษา
ของรัฐและเอกชน  ท าให้ต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ  (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2558)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนการศึกษา ความเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ภายนอกท่ีหล่ังไหลเข้ามาสู่วิถีชีวิตของเยาวชนไทยมีผลกระทบต่อการด ารงศิลปวัฒนธรรมของไทยท่ี
สืบทอดมาแต่อดีตด้วยเหตุนี้การผลิตครูนาฏศิลป์จึงต้องมีความรอบรู้หลายด้าน โดยการเรียนการสอน
การศึกษาท่ีใช้ทรัพยากรภายนอกด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตได้ศึกษาดูงานน า
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนได้รับความรู้
จากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ไทย  ซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  มีผลให้ผู้เรียน
สามารถต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีหลักการ  อีกท้ังน าหลักทฤษฎีทักษะ  และศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องมาบูรณาการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่น าเสนอศิลปะแขนงนี้ให้เป็นท่ีรู้จักกว้างขวางและเป็นครูผู้น าด้านนาฏศิลป์แก่สังคมได้ จึงใช้
รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนเช่นเด่ียวกันกับท่ีเคยได้รับมา คือ ส่วนใหญ่ยังใช้ครูเป็นศูนย์กลาง 
เน้นการถ่ายทอดแบบภูมิปัญญาจากอดีตถึงปัจจุบัน จึงได้เรียนรู้วิชากายวิภาคเพื่อเพิ่ม เป็นการเรียน
การสอนในการพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้รับการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากการศึกษาสภาพและปัญหา ความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางนาฏศิลป์ท่ีถูกต้องและใน
ทางแก้ไขปัญหา ปลอดภัยลดการบาดเจ็บของร่างกายตนเองในการฝึกหัดเบื้องต้น ได้ความยืดหยุ่น 
อดทน แข็งแรง ทรงตัว จนน าไปสู่การบูรณาการทางกายวิภาค โดยน าแนวคิดและทฤษฎี การสร้าง
ความรู้ ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) คุณลักษณะของผู้เรียน (โขน) มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา           
ซึ่งเรียกว่ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน      
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย             
วิทยาลัยนาฏศิลป  
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1.2 ค ำถำมปัญหำงำนวิจัย 
1.2.1 รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค 

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป   
มีลักษณะและองค์ประกอบเป็นอย่างไร 

1.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค 
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) มีประสิทธิผลเพียงใด 

1.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค   
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่ีพัฒนาขึ้นจะส่งผลต่อ สมรรถนะของผู้เรียนอย่างไร 
 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.3.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา

การความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป   

1.3.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                   
วิทยาลัยนาฏศิลป     

1.3.3 เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา
การความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป  
 
1.4  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีหลักการ
แนวคิดเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป แบ่งเป็น 3 ระยะ 

1. ระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป  
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2. ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ 
ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1              
วิทยาลัยนาฏศิลป   

3. ระยะท่ี 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป   
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ระยะที่ 1  ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย 
บูรณาการความรู ้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  วิทยาลัยนาฏศิลป  แสดงภาพที่ 1.1 ดังนี้ 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ภำพที่  1.1  ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ 
                 ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียน 
                 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป   
 
 

ศึกษำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
นำฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบรูณำกำร
ควำมรู้ทำงกำยวิภำค  เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทำงนำฏศิลป์ไทย (โขน)  
วิทยำลัยนำฏศิลป 
2.1. หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป์ พ.ศ.2553 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
2.2 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ
การเรียนการสอน 
2.3. ทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรูแ้ละ
ขั้นตอนการสอน 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับ
สมรรถนะ 
2.5 ความหมายและความส าคัญของ
นาฏศิลป์ไทย 
2.6. ทักษะปฏิบตัิทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) 
2.7. ทฤษฎีแนวคิดกายวิภาค 
2.8 ทฤษฎีแนวคิดการเคลื่อนไหว 
2.9. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 

1.นำฏยศัพท์ และภำษำท่ำนำฏศิลป์ไทย 
2.ทักษะทำงนำฏศิลปไ์ทย คือท่ำ
แบบฝกึหัดเบื้องต้น 6 ท่ำ 
2.1 ท่าตบเข่า        
2.2 ท่าถองสะเอว   
2.3 ท่าเต้นเสา       
2.4 ท่าถีบเหลี่ยม 
2.5 ท่าฉีกขา 
2.6 ท่าหกคะเมน 
3. สมรรถนะทำงนำฏศิลป์ (โขน) 
3.1. ความรู ้
3.2. ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย(โขน) 
3.3. คุณลักษณะของผู้เรียน (โขน) 
 

ทฤษฎีแนวคิดกำยวิภำค 
1. ความส าคัญของกายวิภาค
ศาสตร์ 
2 ระบบโครงสร้างของกระดูก
ร่างกายและกล้ามเน้ือของมนุษย์ 
ทฤษฎีแนวคิดกำรเคลื่อนไหว 
1 แนวคิดความหมายของการ
เคลื่อนไหว 
2 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว 
3 รูปแบบการเคร่ืองไหวร่างกาย 

ทางกายวิภาค 

ทางนาฏศิลป์ 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย

(โขน) โดยบูรณาการความรู้   
ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป 



8 
 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง 
กายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     
วิทยาลัยนาฏศิลป แสดงภาพที่ 1.2 ดังนี้ 

     

 

 
 
 
 

ภำพท่ี 1.2  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค    
              เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
               วิทยาลัยนาฏศิลป  

กำรพัฒนำรูปแบบ 
กำรเรียนกำรสอน 

 

ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) ผลลัพธ์ (Output) 

 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบของรูปแบบ 
1. หลักกำร 
2. วัตถุประสงค์ 
3. เนื้อหำ 
4.ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 8 ขั้น 
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ (Perception)  
ขั้นที่ 2 ขั้นการเตรยีมความพร้อม 
(Readiness)  
ขั้นที่ 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การ
ควบคุม (Guided response)   
ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมือกระท าร่วมมือ
แบบกลุ่ม (Group Action)    
ขั้นที่ 5 ขั้นการกระท าอย่างช านาญ 
(Skillfully)   
ขั้นที่ 6 ขั้นการปรบัปรุง (Invent)  
ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม (Inventive)   
ขั้นที่ 8 ขั้นการประเมิน (Assessmet)   
5.กำรวัดและประเมินผล 
5.1 ทดสอบก่อนเรียน 
5.2 ทดลองระหว่างเรียน 
5.3 ทดลองหลังเรียน 
5.4 ทดลองหลังครบทุกทักษะ 
5.5 ประเมินทางนาฏศิลป์และสมรรถนะ
ทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
 

ขั้นตอนท่ี 1 
ศึกษำข้อมูลพื้นฐำน 

 

ขั้นตอนท่ี 2 
ร่ำง พัฒนำรูปแบบ 
กำรเรียนกำรสอน 

 

ขั้นตอนท่ี 3 
ตรวจสอบคุณภำพรูปแบบ 

 

ขั้นตอนท่ี 4 
ทดลองกำรใชรู้ปแบบ 

 

ขั้นตอนท่ี 5 
แก้ไขปรบัปรุงรปูแบบ 

 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอน     
 นำฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณำกำร
ควำมรู้ทำงกำยวิภำค เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะทำงนำฏศิลปไ์ทย (โขน)           
วิทยำลัยนำฏศิลป 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนและ
เอกสำรปรกกอบรูปแบบ 

(ฉบับสมบูรณ์) 
 

2.1. หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2553     
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิทยาลัย
นาฏศิลป สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
2.2 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับ
รูปแบบการเรียน การสอน 
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรู้
และขั้นตอนการสอน 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับ
สมรรถนะ 
2.5 ความหมายและความส าคัญของ
นาฏศิลป์ไทย  
2.6 ทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) 
2.7 ทฤษฎีแนวคิดกายวิภาค 
2.8 ทฤษฎีแนวคิดการเคลื่อนไหว 
2.9 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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ระยะที ่3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ 
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วิทยาลัยนาฏศิลป  แสดงภาพที่ 1.3 ดังนี ้
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
ภำพที่  1.3  ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้  
                 ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียน  
             ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป  
 
1.5 สมมติฐำนของกำรวิจัย 

สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท้ัง 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ 
ไทย (โขน) และด้านคุณลักษณะของผู้เรียน โขน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้เรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) หลังเรียนมีสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) อยู่ในระดับดีขึ้น 
 
1.6 ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ 
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป  มีขอบเขต
วิจัย ด้ังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
1.6.1 กลุ่มประชากร  

                    กลุ่มประชากร ประกอบด้วย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน
การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา
การความรู้ ทางกายวิภาค  เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)   

สมรรถนะทางนาฏศิลป์ (โขน)  
ประกอบด้วย 3 ด้าน 
1. ด้านความรู้ 
2. ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
3.ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน (โขน) 
 

   ตัวแปรตำม     ตัวแปรอิสระ  
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(โขน) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนาฏศิลปท้ังประเทศ 12 แห่ง มี 4 ภาคประกอบด้วย 
1) วิทยาลัยนาฏศิลปในภาคกลาง จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  2) วิทยาลัยนาฏศิลปในภาคเหนือ 
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย  3) วิทยาลัยนาฏศิลปใน
ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัย
นาฏศิลปกาฬสินธุ์  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  และ 4) วิทยาลัย    
นาฏศิลปในภาคใต้ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุง  มีจ านวนนักเรียนสาขาโขนทั้งหมด 138 คน 

1.6.2  กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1   

ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) จ านวน 1 วิทยาลัยฯ  จ านวน 26 คน 
1.6.3 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 

หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน         
บัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) และเนื้อหาวิชากายวิภาค 

        ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย วิชานาฏศิลป์ไทย 
(โขน) ได้แก่ โขนพระ โขนยักษ์ โขนลิง 

1.6.4 ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ  

          การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ 
ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
วิทยาลัยนาฏศิลป   

2. ตัวแปรตาม คือ   
           สมรรถนะทางนาฏศิลป์ (โขน) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 

1) ด้านความรู้ 
2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน (โขน) 

 1.6.5 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย  
        ระยะเวลาท่ีใช้การด าเนินการวิจัย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 15 แผน           

แผนละ 3 ช่ัวโมง  จ านวน 45 ช่ัวโมง 
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1.7 ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
1.7.1 รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง รูปแบบท่ีมุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 

ตามแนวคิดของทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการปฏิบัติ การแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการ 
ทฤษฎี วิธีด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการคิดต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์การอุปนัย การนิรนัย 
การใช้เหตุผล และแนวคิดท่ีน าไปพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน โดยการ 
บูรณาการท้ังทางด้านเนื้อหาสาระและวิธีการ ท่ีแตกต่างกันไปสามารถน าเป็นแบบแผนในการเรียน
การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

1.7.2 กายวิภาค หมายถึง ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของส่ิงมีชีวิตว่าอยู่ส่วนใดของร่างกาย
และส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ติดต่อเกี่ยวข้องกันอย่างไร หน้าท่ีการท างานของส่วนหรืออวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่างกายซึ่งอวัยวะเกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะเบื้องต้นในการเรียนการสอนของโขนพระ โขนยักษ์      
โขนลิง เมื่อรวมกันแล้วอวัยวะและระบบต่าง ๆ เหล่านี้ต้องท างานประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้ร่างกาย 
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติ โดยท้ังสองสาขาวิชาสรีระวิทยาจะแตกต่างกันท่ีกายวิภาคศาสตร์เน้น
การศึกษาเกี่ยวกับโครงร่างเน้นท่ีการศึกษาเกี่ยวกับการท างานและหน้าท่ี 

1.7.3  รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย(โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค      
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  วิทยาลัยนาฏศิลป  หมายถึง  แบบแผนการจัดการ
เรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่ีอาศัยหลัก ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์ หรือความเช่ือ 
โดยใช้ วิธีกลยุทธ์ และเทคนิคการสอน เพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการออกแบบ
ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ส่ิงแปลกใหม่มาบูรณาการออกแบบ มาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกทักษะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) ช่วยท าให้ลดการบาดเจ็บ  มีความยืดหยุ่น ความแข็งแรง ความอดทน                 
ความทนทาน  ความคล่องตัว ด้วยความรู้ ความคิด  ท าให้ได้แนวปฏิบัติการฝึกทักษะทางนาฏศิลป์
ไทย (โขน) มีความแปลกใหม่ จากท่ีพัฒนาจากแนวความคิดรูปแบบสอนแบบเดิม โดยมุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนด้านสมรรถนะ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งสัมพันธ์ในกิจกรรมการ
ปฏิบัตินาฏศิลป์ท่ีได้รับการจัดอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏยศัพท์ภาษาท่า และ ท่าทางเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือทางอารมณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย ดังนี้ 1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 2) วัตถุประสงค์         
3) ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 4) กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 5) การวัดและประเมินผล โดยมี
ขั้นตอนการการจัดการเรียนการสอน โดย แนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติ มขีั้นตอนการเรียนการสอน 
8 ข้ัน ดังนี้ 

 ขั้นท่ี 1 ขั้นการรับรู้ (Perception) เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในส่ิงท่ีจะท า โดยการให้
ผู้เรียนสังเกตการท าจากชุดฝึกหัดเบื้องต้นนั้นอย่างต้ังใจ โดยใช้แบบฝึกหัดเบื้องต้นสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) ส่งเสริมในความมุง่มั่น และเห็นคุณค่า 
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ขั้นที่ 2 ข้ันการเตรียมความพร้อม (Readiness) เป็นขั้นการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการ
ฝึกหัดเบื้องต้นหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยการปรับตัวให้
พร้อมท่ีจะท าการเคล่ือนไหวหรือแสดงแบบฝึกหัดทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาพอารมณ์ท่ีดีต่อ
การท่ีจะท าหรือแสดงแบบฝึกหัดทักษะนั้น ๆ เพื่อฝึกทักษะทางนาฏศิลป์ไทยของผู้เรียนความพร้อม
โดยใช้สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในความอดทน ความมุง่มั่น และเห็นคุณค่า 

ขั้นท่ี 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม (Guided response) เป็นขั้นท่ีให้โอกาส
แก่ผู้เรียนในการตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระท า หรือการแสดง
ทักษะนั้น หรืออาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก เป็นการน าไปสู่ในความอดทน และความมุง่มั่น 

ขั้นที่ 4 ข้ันการให้ลงมือกระท าร่วมมือแบบกลุ่ม (Group Action)  เป็น ขั้นท่ีผู้เรียนแต่
ละกลุ่มลงมือท าปฏิบัติตามแผนการเรียนการสอนท่ีก าหนดสามารถลงมือกระท าดีอย่างมีประสิทธิและ
มีสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ผู้เรียนลงร่วมท าแบบฝึกหัด
ทักษะในการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในท้ัง 3 ด้าน 1) ความอดทน  2) ความมุ่งมั่น และ          
3 ) เห็นคุณค่า 

ขั้นที่ 5 ข้ันการกระท าอย่างช านาญ (Skillfully) เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้จากการฝึกฝน 
กระท ากิจกรรมชุดฝึกหัดนั้น ๆ จนผู้เรียนสามารถอย่างปฏิบัติท่าร าต่าง ๆ ในความอดทน และ       
ความมุง่มั่น 

ขั้นท่ี 6 ขั้นการปรับปรุง (Improve) เป็นขั้นที่ ช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้กายวิภาค
และนาฏศิลป์ไทย มาปรับปรุงและคิดค้นในการเช่ือมโยงกันพัฒนาทักษะขึ้นทางกิจกรรม หรือการ
ปฏิบัติของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และน าส่ิงท่ีคิดค้นมาใช้ในแบบฝึกหัดเบ้ืองต้นของทักษะทางนาฏศิลป์ไทย        
ท่ีตนเองได้รับนั้น ๆ โดยให้ผู้เรียนร่วมท าชุดฝึกหัดทักษะ ในความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ และความ
ทนทานของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียน ในความมุง่มั่น และเห็นคุณค่า 

ขั้นที่ 7 ข้ันการคิดริเริ่ม  (Inventive) เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
อย่างช านาญ และสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อเสริมใช้ในกิจกรรมท่ีหลากหลายในชุดฝึกหัดเบื้องต้น
แล้ว ผู้เรียนสามารถปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ ๆ ในการกระท าหรือปรับการกระท านั้นให้เป็นไป
ตามท่ีตนเองต้องการ โดยมี ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ และความทนทานของกล้ามเนื้อและระบบ
ไหลเวียน ในความอดทน ความมุง่มั่น และเห็นคุณค่า 

ขั้นที่ 8 ข้ันการประเมิน (Assessmet) เป็นขั้นที่ผู้เรียนประเมินตนเองจากการฝึกปฏิบัติ 
ทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบถึง ทฤษฎี ภายในกิจกรรมแบบฝึกหัดท่ีก าหนด โดยให้
ผู้เรียนร่วมท าทักษะและท าแบบฝึกเบื้องต้น โดยมีสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) เพื่อส่งเสริม     
ท้ัง 3 ด้าน  คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
โขน 
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1.7.4 ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) หมายถึง ทักษะที่เกิดการเรียนรู้ความสามารถ
ของศิลปะการแสดง ในด้านการฟ้อนร า โดยระบบกลไกลของร่างกาย ซึ่งเกิดจาก  การประดิษฐ์คิดค้น
อุปกรณ์มาฝึกท่าทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทยซึ่ง ในแบบฝึกหัดเบื้องต้นแปลกกว่าเดิม ให้มี       
ความวิจิตรสวยงามของมนุษย์ เพื่อลดการบาดเจ็บ ท่ีประกอบการฝึกหัดโขนที่ ประกอบด้วย  

1. ท่าตบเข่า  หมายถึง เป็นการฝึกทักษะให้รู้ท านองจังหวะให้แม่นย า 
2. ท่าถองสะเอว หมายถึง เป็นการฝึกทักษะให้รู้ยักเยื้อง ยักคอ ยักไหล่ 
3. ท่าเต้นเสา หมายถึง  เป็นการฝึกทักษะให้รู้อวัยวะท่อนล่างให้คงท่ีอดทน และมี 

จังหวะเท้ามั่นคง 
4. ท่าถีบเหล่ียม หมายถึง เป็นการฝึกทักษะให้รู้ หลังยันเสา พนังย่อขาแบะเข่า 
5. ท่าฉีกขา หมายถึง เป็นการฝึกทักษะให้รู้ฉีกขา ได้ มุม 180 องค์ศา 
6. ท่าหกคะเมน หมายถึง เป็นการฝึกทักษะให้รู ้ฝ่ามือดันกับพื้น แล้วเท้าชี้ฟ้า 

และ ล้อเกวียน  
1.7.5 สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีแสดงถึงท่าร าได้ จากการใช้แบบฝึกหัดเบื้องทางทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
ให้มีความเช่ือมโยง  โดยบูรณาการทางกายวิภาค เพื่อ การพัฒนาร่างกาย ความปลอดภัย ในการ
ฝึกหัดทักษะโขนพระ  โขนยักษ์  โขนลิง  โดยมีความรู้ ท่านาฏยศัพท์ ภาษาและท่าทาง ในตัวละคร
แสดงโดยน าความรู้ไปใช้กับทักษะแบบฝึกหัดเบื้องต้น (โขน) 6 ท่า  ได้แก่ 1) ท่าตบเข่า  2) ท่าถอง
สะเอว 3) ท่าเต้นเสา 4) ท่าถีบเหล่ียม 5) ท่าฉีกขา และ 6) ท่าหกเหล่ียม  จนผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพ
ซึ่งต้องอาศัยคุณลักษณะผู้เรียน 3 ด้าน คือ ความอดทน ความมุ่งมั่น และเห็นคุณค่า 

1.7.6 ชุดฝึกหัดเบื้องต้น หมายถึง ชุดท่าปฏิบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะฝึกหัดโขนทุก
ประเภทเพื่อเตรียมร่างกาย ในการปฏิบัติชุดการฝึกหัดเบื้องต้นนั้นมีแบบแผนและวิธีฝึกหัดอันเป็น
ศิลปะการเคลื่อนไหวอวัยวะ และการสร้างร่างกายให้แข็งแรง  ชุดการฝึกหัดเบื้องต้น ท่าทางท่ี
แบ่งเป็น โขนพระ  โขนยักษ์ และโขนลิง เพื ่อให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะ 3 คุณลักษณะซึ ่ง
ประกอบด้วย 6 ชุด โดยใช้ “รูบริค” ดังนี้ 

1. ชุดฝึกหัดเบื้องต้นท่าตบเข่า เป็นชุดการฝึกพัฒนาด้านความแข็งแกร่งของ
กล้ามเนื้อ (โดยมีน้ าหนักของถุงทรายรัดท่ีข้อมือท้ัง 2 ข้างด้วยปริมาณน้ าหนักท่ีท าการทดลองฝึก)
(ภาพวิธีการฝึกในภาคผนวก) 

2. ชุดฝึกหัดเบื้องต้นท่าถองสะเอว เป็นชุดการฝึกพัฒนาด้านทรงตัวและด้าน
ความทนทาน (โดยมีน้ าหนักของขวดวางไว้บนฝ่าและก าท้ัง 2 ข้างด้วยปริมาณน้ าหนักท่ีท าการ
ทดลองฝึก) (ภาพวิธีการฝึกในภาคผนวก)   
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3. ชุดฝึกหัดเบื้องต้นท่าเต้นเสา เป็นชุดการฝึกพัฒนาด้านทรงตัว  และด้าน
ความทนทาน (โดยมีน้ าหนักของถุงทรายรัดท่ีข้อมือและข้อเท้าท้ัง 2 ข้างด้วยปริมาณน้ าหนักท่ีท าการ
ทดลองฝึก) (ภาพวิธีการฝึกในภาคผนวก) 

4. ชุดฝึกหัดเบื้องต้นท่าถีบเหล่ียม  เป็นชุดการฝึกพัฒนาด้านยืนหยุ่น ด้านทรงตัว 
และความทนทาน (โดยมีอุปกรณ์ไม้เพื่อใช้ในการล็อคเข่าท้ัง 2 ข้าง และท ากระดานมุมองศ์ศาด้วยท่ี
ท าการทดลองฝึก) (ภาพวิธีการฝึกในภาคผนวก)   

5. ชุดฝึกหัดเบื้องต้นท่าฉีกขา  เป็นชุดการฝึกพัฒนาด้านยืนหยุ่น ด้านทรง
ตัว   ความทนทาน (โดยมีอุปกรณ์ไม้เพื่อใช้ในการล็อคเพื่อวางฝ่าเท้าท้ัง 2 ข้างและ มีไม้กระดาน
บล๊อคด้านหลังแล้วค่อยดันออก ด้วยที่ท าการทดลองฝึก) (ภาพวิธีการฝึกในภาคผนวก)   

6. ชุดฝึกหัดเบื้องต้นท่าหกคะเมน เป็นชุดการฝึกพัฒนาด้านยืนหยุ่น ด้านทรง
ตัว (โดยมีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการล็อคท้ัง ข้อเท้า และมีเสาและเบาะลองรับ เพื่อให้ผู้เรียน มีความ
ปลอดภัย 2 ข้างด้วยที่ท าการทดลองฝึก) (ภาพวิธีการฝึกในภาคผนวก)   

1.7.7 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ผลท่ีเกิดจาก การสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยต้องมีสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ประกอบด้วย 3 ด้าน 
ท่ีบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดการให้คะแนน 

1. ด้านความรู้ 
2. ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ประกอบด้วย 6 ท่า ได้แก่ 1) ท่าตบเข่า               

2) ท่าถองสะเอว 3) ท่าเต้นเสา 4) ท่าถีบเหล่ียม 5) ท่าฉีกขา และ 6) ท่าหกคะเมน 
3. ด ้า น ค ุณล ัก ษ ณะข อ ง ผู ้เ ร ีย น โ ข น  ป ร ะ กอ บ ด ้ว ย  1 )  ค ว า ม อ ด ท น                

2) ความมุ่งมั่น และ 3) เห็นคุณค่า 
1.7.8 แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) หมายถึง การประเมิน ท่ีการน า      

ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น  6 ท่าได้แก่ 1) ท่าตบเข่า   2) ท่าถองสะเอว 3) ท่าเต้นเสา 4) ท่าถีบเหล่ียม      
5) ท่าฉีกขา และ 6) ท่าหกคะเมน ประกอบด้วย 3  ด้าน ด้านความรู้  ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโขน โดยใช้ “รูบริค” ในการประเมินให้คะแนน  
           
  1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ    

1.8.1  ได้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค  
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป   
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1.8.2 เป็นประโยชน์ส าหรับผู้สอน และผู้ที ่สนใจเกี ่ยวกับการเรียนการสอนโดยน า

รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป ไปประยุกต์ใช้สาขาวิชาอื่น ๆ 

1.8.3 เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะอื่น พร้อมท้ังมีการ 

ประดิษฐ์อุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) อาจท าให้

การแสดงนั้น ๆ ได้ดี  

1.8.4 ผู้เรียนได้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และผู้เรียนสามารถ

น ามาประยุกต์ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี2 
                  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

            ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า หลักแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวช้อง สรุปประเด็น   
ท่ีส าคัญได้ดังนี้ 
 2.1 หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
ตามห ลัก สูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  พุทธ ศักราช 2551  วิ ทยา ลัยนาฏศิลป               
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
 2.2 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.2.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.2.3 รูปแบบการเรียนการสอน 
  2.2.4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

   2.3 ทฤษฎแีละแนวคิดการเรียนรู้และขั้นตอนการสอน 
  2.3.1 ทฤษฎกีารเรียนรู้ของกาเย่ 
  2.3.2 ทฤษฎกีารเรียนรู้ของBloom 
  2.3.3 แนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 
    2.4 แนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติ 

2.4.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน   
  2.4.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติของแฮว์โรว์ 

          2.4.3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 

2..4.4 การเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติของทิศนา แขมมณี 
   2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะ 
 2.5.1 ความหมายของสมรรถนะ  

  2.5.2 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
  2.5.3 คุณลักษณะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
            2.6 ความหมายและความส าคัญของนาฏศิลป์  
   2.6.1 ความหมายของนาฏศิลป์ไทย 
   2.6.2 องค์ประกอบของด้านนาฏศิลป์ 
   2.6.3 นาฏยศัพท์ และภาษาท่านาฏศิลป์ไทย 
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             2.7 ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
             2.8  ทฤษฎีแนวคิดทางกายวิภาค 
   2.8.1 ความส าคัญของกายวิภาคศาสตร์ 
   2.8.2 ระบบโครงสร้างของกระดูกร่างกายและกล้ามเนื้อของมนุษย์ 

   2.9  ทฤษฎีแนวคิดการเคล่ือนไหว 
 2.9.1 แนวคิดความหมายของการเคล่ือนไหว  

  2.9.2 ชีวกลศาสตร์การเคล่ือนไหว 
2.9.3 รูปแบบการเครื่องไหวร่างกาย 

              2.10 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.10.1 งานวิจัยในประเทศ     
      2.10.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
  
2.1. หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน           
บัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
 1. สถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ 
  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยท่ีผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   กล่าวถึง ปรัชญาท่ีจะอนุรักษ์เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างเต็ม ท่ีเพื่อท่ีจะด ารงความเป็นไทยไว้สืบต่อไปพร้อมท้ังสร้างประโยชน์ต่อ
ชุมชนและประเทศชาติ 
 3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย (โขน) ดังนี้  
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย (โขนพระ)  

สาระท่ี 1  การฝึกหัดเบ้ืองต้น และนาฏยศัพท์ 
            มาตรฐานท่ี  ศ 1.1 มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับท่ีมา ความหมาย หลักการ 
ปฏิบัติรวมท้ังเห็นคุณค่าของการฝึกหัดเบ้ืองต้น และนาฏยศัพท์ 
           มาตรฐานท่ี ศ 1.2 มีทักษะในการปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้น และท่านาฏยศัพท์ 
อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
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สาระท่ี 2  ร ามาตรฐาน 
            มาตรฐานท่ี  ศ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา  
องค์ประกอบ และประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติร ามาตรฐาน  
            มาตรฐานท่ี ศ 2.2 มีทักษะในการปฏิบัติท่าร า  ร ามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง 
ตามแบบแผน 
           สาระท่ี 3  ระบ ามาตรฐาน   
            มาตรฐานท่ี  ศ 3.1 มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา 
 องค์ประกอบของระบ ามาตรฐาน   
             มาตรฐานท่ี ศ 3.2  มีทักษะในการปฏิบัติท่าร า  ระบ ามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง 
ตามแบบแผน 
          สาระท่ี 4  ร าหน้าพาทย์  
             มาตรฐานท่ี ศ 4.1 มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา  
องค์ประกอบของร าหน้าพาทย์  
             มาตรฐานท่ี  ศ 4.2 มีทักษะในการปฏิบัติท่าร าเพลงหน้าพาทย์ได้อย่างถูกต้อง
ตามแบบแผน 

สาระท่ี 5  ระบ าเบ็ดเตล็ด   
                 มาตรฐานท่ี  ศ 5.1 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา 
องค์ประกอบของระบ าเบ็ดเตล็ด   
            มาตรฐานท่ี  ศ 5.2 มีทักษะในการปฏิบัติท่าร า  ระบ าเบ็ดเตล็ดได้อย่างถูกต้อง 
ตามแบบแผน 

สาระท่ี 6  เพลงปลุกใจ 
 มาตรฐานท่ี  ศ 6.1 มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา 
  องค์ประกอบของเพลงปลุกใจ   
               มาตรฐานท่ี ศ 6.2 มีทักษะในการปฏิบัติท่าร า  เพลงปลุกใจ ได้อย่างถูกต้อง 
ตามแบบแผน  
              สาระท่ี 7 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
                มาตรฐานท่ี ศ 7.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติ  
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังเห็นคุณค่าความส าคัญของการละเล่นเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
                มาตรฐานท่ี ศ 7.2 มีทักษะในการปฏิบัติขับร้องและท่าประกอบการแสดงเพลง
พื้นบ้านภาคกลางสามารถน ามาบูรณาการในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
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          สาระท่ี 8 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
                 มาตรฐานท่ี ศ 8.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์ไทย ตามแบบแผน 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ นาฏศิลป์ไทยอย่างสร้างสรรค์   ถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึกความคิด
ริเริ่มอย่างอิสระและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเข้าใจบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับ
องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม 
                มาตรฐานท่ี ศ 8.2 อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบทอด เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย ใน
ฐานะมรดกวัฒนธรรมของชาติ  รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์)  

สาระท่ี 1  การฝึกหัดเบ้ืองต้น  และนาฏยศัพท์ข้ันพื้นฐาน  
 มาตรฐานท่ี  ศ 1.1 มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับท่ีมา  ความหมาย  หลักการ
ปฏิบัติ  รวมท้ังเห็นคุณค่าของการฝึกหัดเบ้ืองต้น และนาฏยศัพท์ข้ันพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี ศ 1.2 มีทักษะปฏิบัติการฝึกหัดเบ้ืองต้น และนาฏยศัพท์ข้ันพื้นฐาน
ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

สาระท่ี 2  แม่ท่า 
 มาตรฐานท่ี ศ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา  
องค์ประกอบ และประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติแม่ท่า  
 มาตรฐานท่ี ศ 2.2 มีทักษะปฏิบัติท่าร า-ท่าเต้น แม่ท่าได้อย่างถูกต้อง ตามแบบ
แผน  

สาระท่ี 3  ร าหน้าพาทย์ 
 มาตรฐานท่ี  ศ 3.1 มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา  
องค์ประกอบของการร าหน้าพาทย์     
 มาตรฐานท่ี  ศ 3.2 มีทักษะปฏิบัติท่าร าเพลงหน้าพาทย์ ได้อย่างถูกต้อง ตาม
แบบแผน 

สาระท่ี 4 ร าตรวจพลและพากย์รถ 
 มาตรฐานท่ี  ศ 4.1 มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา  
องค์ประกอบและประโยชน์ของการร าตรวจพล  
 มาตรฐานท่ี ศ 4.2 มีทักษะปฏิบัติท่าร าตรวจพล ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

สาระท่ี 5 กระบวนท่ารบและการตีบท 
     มาตรฐานท่ี ศ 5.1 มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความ 

เป็นมา องค์ประกอบของกระบวนท่ารบและการตีบท 
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 มาตรฐานท่ี ศ 5.2 มีทักษะปฏิบัติท่าร ากระบวนท่ารบ และการตีบทได้อย่าง
ถูกต้องตามแบบแผน 
            สาระท่ี 6 ระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงปลุกใจ  
 มาตรฐานท่ี  ศ 6.1 มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา  
องค์ประกอบของระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงปลุกใจ   
 มาตรฐานท่ี ศ 6.2 มีทักษะในการปฏิบัติท่าร าระบ าเบ็ดเตล็ด และเพลงปลุกใจ 
ได้อย่างถูกต้อตามแบบแผน 
            สาระท่ี 7 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
                         มาตรฐานท่ี ศ 7.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติ  
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังเห็นคุณค่าความส าคัญของการละเล่นเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
                         มาตรฐานท่ี ศ 7.2 มีทักษะในการปฏิบัติขับร้องและท่าประกอบการแสดงเพลง
พื้นบ้านภาคกลาง สามารถน ามาบูรณาการในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
             สาระท่ี 8 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
                        มาตรฐานท่ี ศ 8.1 เข้าใจและเห็นคุณค่านาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
นาฏศิลป์ไทยอย่างสร้างสรรค์  ถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึก ความคิดริเริ่มอย่างอิสระ    
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เข้าใจบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประวัติศาสตร์  
สังคมและวัฒนธรรม 
                       มาตรฐานท่ี ศ 8.2 อนุรักษ์  สืบทอด  เผยแพร่  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยอัน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมปิัญญาไทยรวมท้ังสามารถน าความรู้มาบูรณาการได้   
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย (โขนลิง)  

  สาระท่ี 1  การฝึกหัดเบ้ืองต้น  และนาฏยศัพท์ข้ันพื้นฐาน   
                      มาตรฐานท่ี  ศ 1.1 มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับท่ีมา  ความหมาย  หลักการ
ปฏิบัติรวมท้ังเห็น คุณค่าของการฝึกหัดเบ้ืองต้น และนาฏยศัพท์ข้ันพื้นฐาน 
                      มาตรฐานท่ี ศ 1.2 มีทักษะปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้น และนาฏยศัพท์ข้ันพื้นฐานได้
อย่างถูกต้อง ตามแบบแผน 

   สาระท่ี 2  แม่ท่า 
                      มาตรฐานท่ี ศ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา  
องค์ประกอบ และ  ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติแม่ท่า  
                      มาตรฐานท่ี ศ 2.2 มีทักษะปฏิบัติท่าร า ท่าเต้น แม่ท่าได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

  สาระท่ี 3    ร าหน้าพาทย์ 
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 มาตรฐานท่ี  ศ 3.1 มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา  
องค์ประกอบของการร าหน้าพาทย์    
 มาตรฐานท่ี  ศ 3.2 มีทักษะปฏิบัติท่าร าเพลงหน้าพาทย์ ได้อย่างถูกต้อง ตาม
แบบแผน 

   สาระท่ี 4  ร าตรวจพลและพากย์รถ 
  มาตรฐานท่ี  ศ 4.1 มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา  
องค์ประกอบและประโยชน์ของการร าตรวจพลและพากย์รถ 
  มาตรฐานท่ี ศ 4.2  มีทักษะปฏิบัติท่าร าตรวจพลและพากย์รถ ได้อย่างถูกต้อง
ตามแบบแผน 

   สาระท่ี 5 กระบวนท่ารบและการตีบท 
                มาตรฐานท่ี ศ 5.1  มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา  

องค์ประกอบของ กระบวนท่ารบและการตีบท 
 มาตรฐานท่ี ศ 5.2 มีทักษะปฏิบัติท่าร ากระบวนท่ารบ และการตีบทได้อย่าง
ถูกต้องตามแบบแผน 

    สาระท่ี 6 ระบ าเบ็ดเตล็ด  
 มาตรฐานท่ี ศ 6.1 มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา  
องค์ประกอบของระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงปลุกใจ   
 มาตรฐานท่ี ศ 6.2 มีทักษะในการปฏิบัติท่าร าระบ าเบ็ดเตล็ด และเพลงปลุกใจ 
ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
              สาระท่ี 7 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
 มาตรฐานท่ี ศ 7.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประวัติ  
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ัง เห็นคุณค่าความส าคัญของการละเล่นเพลงพื้นบ้านภาคกลาง  
  มาตรฐานท่ี ศ 7.2 มีทักษะในการปฏิบัติขับร้องและท่าประกอบการแสดงเพลง
พื้นบ้านภาคกลาง สามารถน ามาบูรณาการในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
              สาระท่ี 8 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
                            มาตรฐาน ศ 8.1 เข้าใจและเห็นคุณค่านาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์  นาฏศิลป์ไทยอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึก ความคิดริเริ่มอย่างอิสระ   
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เข้าใจบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ไทย กับ
ประวัติศาสตร์  สังคมและวัฒนธรรม 
 มาตรฐาน ศ 8.2 อนุรักษ์  สืบทอด  เผยแพร่  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยอัน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมปิัญญาไทยรวมท้ังสามารถน าความรู้มาบูรณาการได้   
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2.2 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน 
 2.2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
 จอยส์และวีล (Joyce & Weil, 1996 อ้างใน ทิศนา  แขมมณี. 2559)  ท่ีกล่าวว่าแก่น ของ
กระบวนการสอนก็คือ การจัดส่ิงแวดล้อมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมด้วยเพื่อศึกษาหาวิธีว่าจะเรียนรู้ 
ได้อย่างไร ดังนั้น รูปแบบการสอนจึงเป็นการอธิบายสภาพของส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ต่าง ๆ ต้ังแต่ 
การวางแผนหลักสูตร รายวิชา หน่วยการเรียนรู้และบทเรียน ไปจนถึงการออกแบบและพัฒนาส่ือ 
การเรียนการสอน ต าราและโปรแกรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 Eggen&Kauchak (2006. อ้างใน ทิศนา แขมมณี. 2559) กล่าวว่ารูปแบบการสอน 
หมายถึง กลวิธีการสอนเฉพาะท่ีได้รับการออกแบบโดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎกีารเรียนรู้และการจูงใจ
เพื่อช่วยให้ ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้เฉพาะ รูปแบบการสอนจะบรรยายสภาพท่ัวไปของการ
ด าเนินการท่ีครูท าเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมิได้เป็นลักษณะของการส่ังการให้ครูต้องท า
ตามทุกอย่าง รูปแบบการสอนเป็นแนวทางท่ัวไปของช้ีแนะการจัดการเรียนการสอนของครู  ซึ่งไม่
สามารถแทนท่ี ทักษะหรือความช านาญการของผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญได้  

     พัศดา จิราสิทธิ์ (2550) กล่าวว่า ในทางศึกษาศาสตร์ มีค าท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ คือ 
รูปแบบการสอน Model of Teaching หรือ Teaching Model และรูปแบบการเรียนการสอนหรือ
รูปแบบ การจัดการเรียนการสอน Instructional Model หรือ Teaching-Learning Model ค าว่า 
รูปแบบการสอน มีผู้อธิบายไว้ดังนี้ 

      (1) รูปแบบการสอน หมายถึง แบบหรือแผนของการสอน รูปแบบการสอนแบบหนึ่งจะ
มีจุดเน้นท่ีเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง รูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบจึงอาจมีจุดหมายท่ีแตกต่าง 
                 (2) รูปแบบการสอน หมายถึง แผนหรือแบบซึ่งสามารถใช้การสอนในห้องเรียน หรือ
สอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย หรือ เพื่อจัดส่ือการสอน ซึ่งรวมถึง หนังสือ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตรรายวิชา รูปแบบ การสอนแต่ละรูปแบบจะเป็นแนวในการ
ออกแบบการสอนท่ีช่วยให้นักเรียนบรรลุ วัตถุประสงค์ตามท่ีรูปแบบนั้น ๆ ก าหนด 

       (3) รูปแบบการสอน หมายถึง แผนแสดงการเรียนการสอน ของน าไปใช้สอนใน
ห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ให้มากท่ีสุด แผนดังกล่าวจะแสดง
ถึงล าดับความสอดคล้องกัน ภายใต้หลักการของแนวคิดพื้นฐานเดียวกัน องค์ประกอบท้ังหลายได้แก่ 
หลักการ จุดมุ่ งหมาย เนื้อหา และทักษะท่ีต้องการสอน ยุทธศาสตร์การสอน วิธีการสอน 
กระบวนการสอน ขั้นตอนและกิจกรรมการสอน และการวัดและประเมินผล 

ทิศนา  แขมมณี (2559) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านทักษะ
พิสัยเป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติการกระท าหรือการ
แสดงออกต่างๆซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการวิธีการที่แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้าน 

https://www.gotoknow.org/user/pasadajirasit/profile
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จิตพิสัยหรือพุทธิพิสัยรูปแบบท่ีสามารถช่วยผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะพิสัยทางด้านนี้ 
ท่ีส าคัญ ๆ ซึ่งจะน าเสนอดังต่อไปนี ้
             1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Simpson) 
ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนพัฒนาการปฏิบัติหรือท างานท่ีต้องอาศัยการเคล่ือนไหว หรือการประสานของ
กล้ามเนื้อทั้งหลายได้อย่างดีตามข้ันตอน 7 ขั้นตอนดังนี ้

1.1 ขั้นการเรียนรู้สังเกตการท างานรับรู้การกระท า 
1.2 ขั้นการเตรียมความพร้อมท้ังด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ให้พร้อมต่อการ 

เคล่ือนไหวหรือแสดงทักษะ 
1.3 ขั้นการตอบสนองภายใต้การควบคุมอาจให้เลียนแบบหรือลองผิดลองถูกจน 

สามารถตอบสนองได้ถูกต้อง 
1.4 ขั้นลงมือกระท าจนเป็นกลไกท่ีท าได้เองช่วยให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ 

และเกิดความเช่ือมัน ในการท าส่ิงนั้น ๆ 
1.5 ขั้นการกระท าอย่างช านาญผู้เรียนได้ฝึกฝนจนท าได้อย่างคล่องแคล่วช านาญ 

เป็นไปโดยอัตโนมัติและด้วยความเช่ือมันในตนเอง 
1.6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติของ 

ตนให้ดียิ่งขึ้นและประยุกต์ใช้ทักษะในสถานการณ์ต่าง ๆ 
1.7 ขั้นการริเริ่มหลังจากสามารถปฏิบัติอย่างช านาญและสามารถประยุกต์ใน 

          สถานการณ์หลากหลายจะเกิดความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ท าให้ปรับการปฏิบัติไปตามท่ีตน
ต้องการสรุปรูปแบบการเรียนการสอนหมายถึงโครงสร้างของการจัดการเรียนการสอนท่ีมี 
ขั้นตอนท่ีชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ได้     
              ดิเรก วรรณเศียร (2557) ได้กล่าวว่า  รูปแบบ MACRO การจัดการเรียนรู้ตาม  
MACRO model แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนั้น โดยแต่ละขั้นตอนมีแนวทางดังนี้ 
                1. ขั้นสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ครูผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนในการก าหนด หรือต้ัง
ประเด็นความรู้ หรือหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามแผนท่ียึดโยงกับหลักสูตร เป็นขั้นท่ีผู้เรียนจะรับรู้ถึง
จุดหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้บทเรียน ผู้สอนสามารถเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในการน่าเข้าสู่
บทเรียนและการเรียนรู้ เช่นการเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้เรียนซักถาม หรือต้ังค่าถาม การฉายภาพนิ่งให้
ผู้เรียนชมและติดตามการชวนสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนต้ังประเด็นท่ีต้องการรู้การกระตุ้นความสนใจด้วย
เกม เพลงภาพ การอ่าน / ฟังข่าวจากหนังสือพิมพ์การยกตัวอย่างประโยค ค าพังเพย บทกวีฯลฯจุดท่ี
ส าคัญในขั้นตอนนี้คือการตั้งประเด็นอภิปราย การใช้ค่าถามสร้างพลังความคิดการก าหนด หรือการต้ัง
ประเด็นความรู้ หรือหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไป และให้ผู้เรียนได้เล็งเห็นประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากการเรียนรู้หรือเกิดแรงบันดาลใจ 
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   2. ขั้นการเรียนรู้โดยตรง (Active Learning) ในการสอนครั้งแรก ครูควรให้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 แนวทางการสืบค้นความรู้เพื่อให้ได้
ความรู้ท่ีต้องการ ส่วนท่ี 2 ศาสตร์ สาขา แขนงความรู้และแหล่งความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนท่ี 3 การเรียบ
เรียงข้อมูล ข้อค้นพบ ความคิด ความคิดเห็น การให้เหตุผลโต้แย้ง และสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
ถึงการกระบวนการสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง ครูผู้สอนควรมีเทคนิคการจัด       
การเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่ การอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น การระดมพลังความคิด   
การเรียนรู้โดยใช้ 8 สถานการณ์จ าลอง โดยเน้นกระบวนการคิดซึ่งเป็นหัวใจของขั้นตอนการเรียนรู้ 
ผู้เรียนจะศึกษาค้นคว้าตามประเด็นความรู้ หรือหัวข้อท่ีตกลงกัน ครูผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนด่าเนิน
กิจกรรมเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
สัมภาษณ์ผู้รู้ ปฏิบัติการค้นหา (ทดลอง สืบเสาะ สังเกต ส ารวจ) ร่วมมือเพื่อเขียนค่าอธิบาย แบ่งงาน
ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม โดยแหล่งความรู้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
   3. ขั้นสรุปองค์ความรู้ (Conclusion) ผู้เรียนน าผลการอภิปรายและสาธิตท่ีเป็นผลจาก   
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันมาก าหนดเป็นความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่ โดยใช้วิธีการเขียนด้วย
แผนผังความคิดเขียนโครงงาน / โครงการ เขียนบรรยาย / เขียนรายงาน จดบันทึกวาดภาพ แต่งค า
ประพันธ์ โดยสรุปเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ฯลฯ ในขั้นตอนนี้ผู้สอนสามารถประเมินความรู้
และความคิดใหม่ ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการอภิปราย ตรวจสอบผลงาน สอบถามความคิดของกลุ่ม 
ทดสอบความรู้ ฯลฯ 
   4. ขั้นรายงานและน าเสนอ (Reporting) ขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงาน
การสร้างความรู้ของตนให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ าหรือตรวจสอบความเข้าใจของตน 
และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่หากต้องมีการปฏิบัติตามความรู้ท่ีได้ ขั้นนี้จะเป็น
ขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานท่ีได้ปฏิบัติด้วย ในขั้นนี้ผู้เรียนสามารถแสดงผลงานด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ เรียงความ วาดภาพ การน่าเสนอด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการน าเสนออาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมฯลฯ
และอาจจัดให้มีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
  5. ขั้นการเผยแพร่ความรู้  (Obtain) เป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน า
ความรู้ความเข้าใจของตนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เพิ่มความช านาญ ความ
เข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจ าในเรื่องนั้น ๆ เป็นการให้โอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หลังจากประยุกต์ใช้ความรู้ ควรท าการเผยแพร่
ความรู้ไปยังครอบครัว ชุมชน และสังคม หรือแม้แต่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการเผยแพร่อาจ
จัดท าเป็นเอกสาร จัดป้ายนิเทศ จัดกิจกรรม หรือการเผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น websites 
Facebook Line YouTube หรือส่ือและวิธีการอื่นๆการเรียนรู้ขั้นท่ี 1-3 เป็นกระบวนการของการ
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สร้างความรู้ขั้นท่ี 4-5 เป็นขั้นตอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้น าเสนอและน่าความรู้ไปใช้ รวมท้ังเผยแพร่องค์
ความรู้ไปยังสาธารณชน 
            รูปแบบ MACRO model : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 
             จากแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดังกล่าวข้างต้น การจัดการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญท่ีสุดผู้เขียนได้บูรณาการแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด แล้ว
ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ MACRO model โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  M motivation การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ความสนใจและความต้องการใน 
การเรียนรู้ 
  A active learning การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ความรู้โดยตรงจากการลงมือ 
กระท าด้วยตนเอง ด้วยวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ ท่ีหลากหลายเป็นการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  C conclusion ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้หรือสังเคราะห์ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ตามความคิด 
ลีลา และภาษาของตนเอง 
 R reporting ผู้เรียนส่ือสารและน า เสนอผลการเรียนรู้ด้วยภาษาวิธีการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
 O obtain ผู้เรียนน าผลการเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ท าการเผยแพร่ความรู้สู่ 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมด้วยวิธีการ ส่ือ หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแนวการจัดการเรียนรู้ตาม  
            ความส าคัญของ MACRO model 

1. ฝึกให้ผู้เรียนกล้าต้ังค าถาม กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก เปล่ียนการ 
เรียนจากแบบรับฟังอย่างเดียว (passive) เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (active) การต้ังค่าถามเพราะ
เกิดข้อสงสัย เป็นจุดเริ่มต้นของ Lifelong Learning ถามแบบสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นการ
ต้ังต้นหาค่าตอบอย่างถูกวิธี ยั่วยุให้เด็กมีความสนใจใฝ่รู้เป็นการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
   2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 เป็นการสอนให้สามารถสืบค้นความรู้ ท่ีมีมากมายในโลก ตามแนวคิดของปราชญ์ชาวจีนท่ีว่า สอน
ชาวบ้านหาปลา ดีกว่าเอาปลาไปให้ชาวบ้าน ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. การสรุปความรู้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนได้ความรู้ท่ีตกผลึกเป็นขอผู้เรียน 
เอง เป็นความรู้ใหม่ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ผู้เรียนจะจดจ าความรู้นี้ได้นาน 
 4. การส่ือสารและน าเสนอ เป็นสมรรถนะส าคัญในระดับสากลท่าให้ผู้เรียนได้มี 
พัฒนาการทางด้านภาษา และมีความสามารถในการน าเสนอ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ความรู้ท่ีน าไปใช้และเผยแพร่ เป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ใน 
การพัฒนาประเทศต่อไป 
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  สรุปองค์ความรู้ ครูเปิดโอกาส ให้นักเรียนได้อภิปรายกัน ดูเหตุผลท่ีมีทฤษฎีรองรับ 
ก่อนสรุป ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทักษะการท างานเป็นท่ีมีความร่วมมือ และวิถีชีวิตตามระบอบ
ประชาธิปไตยด้วย ฝึกความเป็นผู้น า ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
              2.2.2. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

ทิศนา  แขมมณี (2559) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 
               1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของ 

รูปแบบการสอน 
2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ี 

สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ 
                     3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
ของระบบให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 

4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนหรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ อันจะช่วย 
ใหก้ระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
                    ฮัสเซน และโพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994 ; อ้างใน                
ทิศนา แขมมณี, 2559) กล่าวว่ารูปแบบการเรียนการสอน มีองค์ประกอบด้วย 4 ข้อหลัก         

1. รูปแบบสามารถนาท่ีน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา พร้อมสามารถทดสอบ 
และมีการสังเกตได้ 

2. มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้น และปรากฏกลไกลเชิง 
สาเหตุท่ีก าลังศึกษาและอธิบายเรื่องท่ีก าลังศึกษา 

3. รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอดและความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีก าลัง 
ศึกษาท่ี ช่วยสืบเสาะหาความรู้ 

4. รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าและความสัมพันธ์เชิงเช่ือมโยง 
            เคมพ์ (Kemp, 1985) ได้บอกถึงองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนกี่สอนไว้

ก าหนดระบบการเรียนการสอนซึ่งประกอบ 9 ประการด้วยข้ันตอนดังนี้ 
  1. ก าหนดหัวข้อท่ีจะสอนและเขียนจุดประสงค์ท่ัวไป 

            2. ศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน 
            3. ระบุจุดประสงค์ของการสอนโดยเน้นว่าจะต้องเขียนออกมาในลักษณะของ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
            4. ก าหนดเนื้อหาวิชาท่ีเอื้ออ านวยสนับสนุนจุดประสงค์ในแต่ละข้อ 
            5. ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถก่อนสอน 
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            6. เลือกกิจกรรมและแหล่งวิชาการของการเรียนการสอนเพื่อจะน าเนื้อหาวิชาไปสู่ 
จุดประสงค์ท่ีวางไว้ 

            7. บริการสนับสนุนประสานงานในเรื่องต่างๆเช่นการเงินบุคลากรอาคารสถานท่ี 
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และส่ือต่าง ๆ และด าเนินการไปตามแผนการท่ีก าหนดไว้ 

            8. ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนว่าบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้เพียงใด 
            9. การปรับปรุงแก้ไขพิจารณาดูว่าควรจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงแผนการเรียนการ

สอนหรือไม่จากองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและระบบการเรียนการสอนข้างต้น 
สามารถสรุปองค์ประกอบท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้ดังนี้ 

            1. แนวคิดทฤษฎหีมายถึงแนวคิดหลักท่ียึดถือและรองรับในการน ามาก าหนด
แนวทางของรูปแบบ 

            2. หลักการหมายถึงส่วนท่ีกล่าวถึงความเช่ือและแนวคิดของทฤษฎีท่ีรองรับ
รูปแบบและจะเป็นตัวชี้น าการก าหนดวัตถุประสงค์ 

            3. วัตถุประสงค์หมายถึงส่วนท่ีระบุความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นจากการใช้ 
รูปแบบ 

            4. เนื้อหาหมายถึงส่วนท่ีระบุถึงเนื้อหาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
            5. กระบวนการเรียนการสอนหมายถึงกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีด าเนินการตาม 

ขั้นตอน 
            6. การวัดและการประเมินผลหมายถึงส่วนท่ีระบุถึงการวัดและประเมินถงึผลของ 

รูปแบบการเรียนการสอน 
                  2.2.3. รูปแบบการเรียนการสอน 
                       Saylor et al. (1981) ได้จัดกลุ่มของรูปแบบการสอนตามประเภทของหลักสูตร 5 
แบบ โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องสอดคล้องของรูปแบบการสอนกับหลักสูตรแต่ละประเภทรูปแบบ
การสอนตามแนวคิดนี้ จัดแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
                       1. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเน้นเนื้อหาวิชา (Subject 
Matter/Discipline) เช่น การบรรยาย การอภิปราย การถามค าถาม เป็นต้น 
                       2. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเน้นสมรรถภาพ (Specific 
Competencies /Technology) เช่น การท าแบบฝึกหัด การทบทวน และบทเรียนโปรแกรม เป็นต้น 
                       3. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเน้นคุณลักษณะ (Human 
traits/Processes) เช่น การค้นคว้าเป็นกลุ่ม การเรียนแบบสืบสอบ เป็นต้น 
                      4. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเน้นกิจกรรมและปัญหาสังคม (Social 
Functions / Activities) เช่น การ่วมกิจกรรมกับชุมชน 
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                   5. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน (Interests and Needs / Activities) เช่น การเรียนแบบเอกเทศ หรือ การเรียนด้วยตนเอง 
เป็นต้น 
                Joyce and Well (1992) ได้จัดกลุ่มรูปแบบการสอนตามจุดเน้นหรือผลท่ีต้องการให้
เกิดขึ้นใน 
                ทิศนา  แขมมณี (2559) แบ่งประเภทของรูปแบบการเรียนการสอนตามลักษณะและ 
วัตถุประสงค์เฉพาะหรือเจตนารมณ์ของรูปแบบ ออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 
      1) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) 
      2) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (affective domain) 
                  3) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (psycho-motor 
domain) 
      4) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ (process skills) 
      5) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ (integration)  
             อาเรนด์ (Arends, 2001) ได้แบ่งรูปแบบการเรียนการสอนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยพิจารณา 
ผู้เรียน ดังนี้   
  1) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นครูเป็นศูนย์กลาง (teacher-centered model) 
หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนท่ีครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเตรียมเนื้อหาและเป็นผู้ควบคุม
ก ากับขั้นตอน ของการเรียนการสอน ช่ือท่ีใช้เรียกรูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี้ มักเรียกว่า
รูปแบบการสอน เช่น รูปแบบการสอนตรง (direct instruction model) รูปแบบการสอนความคิด
รวบยอด (concept teaching model)  
  2) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered model) 
หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ หรือเป็นผู้สร้าง
ความรู้ บทบาทของครูท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก และเป็นท่ีปรึกษาการท างานของผู้เรียน ช่ือของ
รูปแบบ การเรียนการสอนในกลุ่มนี้นิยมเรียกว่า รูปแบบการเรียนรู้มากกว่ารูปแบบการสอน เช่น 
รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือ (cooperative learning) รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning) รูปแบบการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT: the circle of 
learning model) เป็นต้น  ส่วนค าว่ารูปแบบการเรียนการสอนมักเป็นค ากลาง ๆ ท่ีน ามาใช้แทนค า
ว่ารูปแบบการสอน และ รูปแบบการเรียนรู้ เพื่อสะท้อนความส าคัญของบทบาทของครูและนักเรียน
ร่วมกัน เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนมีมากมายหลายรูปแบบซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาและ
ค้นคว้า ได้จากเอกสารที่กล่าวถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะ ในบทนี้จะขอกล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอน
สากล ซึ่งเป็นท่ีรู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย และรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นผลงานการวิจัยและ
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พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 4  รูปแบบ 
ได้แก่ 
       1) รูปแบบการเรียนการสอน CCA ของการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
เพื่อ เสริมสร้างผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดย นิทัศน์ ฝักเจริญ
ผล, โยธิน ศรีโสภา, วิชัย ราษฎร์ศิริ, และจีรารัตน์ ชิรเวทย์ (2544) 
       2) รูปแบบการเรียนการสอน PIAS ของการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดย พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม, วินัย วงศ์วิสิทธิ์,  
วันดี เกษรมาลา, และอัมรินทร์ อินทร์อยู่ (2544) 
       3) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ New Way เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์และเจตคติใน
การ เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดย ณัฐกาญจน์ อ่างทอง, อุษา น้อยทิม, 
และกันต์ดนัย วรจิตติพล (2544) 
       4) รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบสร้างเสริมสะสมประสบการณ์ภาษาเพื่อ
พัฒนา การคิดและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 โดย สมจิต จันทร์ฉาย, 
ดรุณี โกเมนเอก, และอาภรณ์ ใจเท่ียง (2544)   
 Joyce and Well (1986) ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ Models of Teaching ท่ีได้รับการ
ยอมรับอย่างมากในวงการศึกษา ได้สรุปสาระส าคัญหลักการพัฒนารูปแบบการสอน ประกอบด้วย 
      1. รูปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นต้น 
      2. เมื่อพัฒนารูปแบบการสอนแล้ว ก่อนน าไปใช้อย่างแพร่หลายจะต้องมีการวิจัยเพื่อ
ทดสอบทฤษฎ ีและตรวจสอบคุณภาพในเชิงการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง และน าข้อค้นพบมา
ปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ การเสนอรูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบของ จอยซ์และเวล ได้มีการน าไป
ทดลองใช้ในห้องเรียน มีงานวิจัยรองรับมากมาย เป็นหลักประกันได้ว่าสามารถใช้ได้สะดวกได้ผลดี 
     3. การพัฒนารูปแบบการสอน อาจออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวางหรือเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
     4. การพัฒนารูปแบบการสอน จะมีจุดมุ่งหมายหลักท่ีถือเป็นหลักในการพิจารณาเลือก
รูปแบบไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้น ารูปแบบการสอนไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลักก็จะท าให้เกิดผลสูงสุด 
แต่ก็สามารถน ารูปแบบนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมแต่ก็อาจท า
ให้ได้ผลส าเร็จลดน้อยลงไป 
     สมาพร มีเนตรทิพย์ (2547)  ผู้ศึกษานาฏศิลป์ไทยโดยตรงจะได้ประโยคนานัปการ  
เช่น ประโยชน์ทางวรรณคดีมีความช านาญในการอ่านบทประพันธ์ เป็นผู้มีอารมณ์แจ่มใส มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ และการเรียนนาฏศิลป์ไทยเป็นการออกก าลังกาย  อย่างนึ่งนับว่าวิชานาฏศิลป์เป็น
วิชาท่ีมีคุณค่ากับ 
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      บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร. (2546) การจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์และการละคร 
ในหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยรวมท้ัง 5 ด้านมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดผู้สอน ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน และด้านการวัดและประเมินผล 

      ปัญญา  นิตยาสุวรรณ (2543) เนื้อหาวิชานาฏศิลป์ไทยตอนกิจกรรมต่างท่ีเกี่ยวข้อง นั้น
คุณสมบัติเป็นวัฒนธรรมประจ าไทย ท าให้ร่างกายจึงเป็นส่ิงท่ีบอกถึง กิริยาท่าทาง ในการทางด้าน
นาฏศิลป์ บอกได้ด้วยความเศร้า ความดีใจ ร่าเริงและประเพณีพื้นบ้านในการแสดงต่างๆในแต่ละคร 
             2.2.4. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ
การเรียนการสอนให้เป็นระบบ ตามข้ันตอนดังนี้ ทิศนา แขมมณี (2559) และJoyce and Weil, 
(1996) 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
2. น าแนวคิดส าคัญของข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดองค์ประกอบท่ีส าคัญ 

และจ าเป็นของรูปแบบการเรียนการสอน รวมท้ังทิศทาง และรายละเอียดขององค์ประกอบท้ังหมด
แล้วน าไปสร้างรูปแบบการเรียนการสอน 

3. ประเมินรูปแบบ เชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติการ 
4. การปรับปรุงรูปแบบ 

                การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 
ให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชานั้น ๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 6 โดยสาระส าคัญให้มีการพัฒนาอาจารย์ท้ังดานวิชาการวิธีการสอนและวิธีการวัดผลอย่าง
ต่อเนื่อง จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้ เพียงพออย่างมีคุณภาพ รวมท้ังอาจ
ประสานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพและจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ท่ีครอบคลุมทุก
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรการเรียนรู้ ในท่ีนี้ หมายถึงการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนักเรียนพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการศึกษา    
โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้บัณฑิตมี   
อย่างน้อย 5 ด้าน โดยในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
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ด้านท่ี 1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยใน 

การประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังในส่วนตนและส่วนรวม
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ท้ังในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

ด้านท่ี 2 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถ ในการเข้าใจ การนึกคิด 
และการน่าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวนการ
ต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

ด้านท่ี 3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ 
วิเคราะห์สถานการณ์ และใช้ความรู้ความเขาใจในแนวคิด หลักการทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ ใน
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

ด้านท่ี 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ (Interpersonal 
 Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดง ถึงภาวะผู้น า
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้  

ด้านท่ี 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ความสามารถในการส่ือสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรู้และข้ันตอนการสอน 

2.3.1.ทฤษฎกีารเรียนรู้ของกาเย่ 
                  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ จะต้องสามารถท านายผลท่ีจะเกิดตามมาได้ และมีศักยภาพ
ในการสร้างความคิดรวบยอดและความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ได้  

               1. หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)  Conditions of Learning 
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โรเบิร์ต กาเย่(Robert Gange) ได้น าเอาแนวความคิด 9 ประการ มาใช้ประกอบการเรียน

การสอน โดยยึดหลักการน าเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หลักการ
สอนท้ัง 9 ประการได้แก่  

     1. เร่งเร้ากระตุ้นและดึงดูดความสนใจ (Gain Attention) ของผู้เรียนเป็นการช่วยให้
ผู้เรียนสามารถรับส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีจะเรียนรู้ได้ดี 

     2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) ของบทเรียนให้ผู้เรียนทราบเป็นการ
ช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้ความคาดหวัง 

     3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) หรือการกระตุ้นให้ระลึกถึง
ความรู้เดิมเป็นการช่วยให้ ผู้เรียนดึงข้อมูลเดิมท่ีอยู่ในหน่วยความจ าระยะยาวให้มาอยู่ใน
หน่วยความจ าเพื่อการใช้งาน (working memory) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการ
เช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 

Reception 

Expectancy 

Retrieval 

Selective Perception 

Semantic Encoding 

Responding 

Reinforcement 

z Retrieval 

1 Gain Attention 

2 Specify Objective 

3 Activate prior Knowledge 

4 Present New information 

5 Guide Learning 

6 Provide Feedback 

7 Assess Performance 

8 Reviews and Transfer 

ภาพท่ี 2.1 รูปแบบการสอนของ Robert Gagne 
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     4. น าเสนอเนื้อหาใหม่หรือส่ิงเร้าใหม่ (Present New Information) ผู้สอนควรจะ
จัดส่ิงเร้าให้ผู้เรียนเห็นลักษณะส าคัญของส่ิงเร้านั้นอย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการเลือกรับรู้
ของผู้เรียน 

     5. ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) หรือการจัดระบบข้อมูลให้มี
ความหมายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจกับสาระท่ีเรียนได้ง่ายและเร็วขึ้น 

     6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) หรือกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง
ความสามารถเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือสาระท่ีเรียนซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงการ
เรียนรู้ที่เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน 

     7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) เป็นการให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียนและ
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับผู้เรียน 

     8. การประเมินผลการแสดงออก (Assess Performance) ของผู้เรียนเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนทราบว่าตนเองสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด 

     9. สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer) เป็นการส่งเสริมความคงทนและการ
ถ่ายโอนการเรียนรู้โดยการให้โอกาสผู้เรียนได้มีการฝึกฝนอย่างพอเพียงและในสถานการณ์ท่ี
หลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจท่ีลึกซึ้งขึ้นและสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่
สถานการณ์อื่น ๆ ได้ 
    ทิศนา  แขมมณี (2559) ได้รวบรวมไว้ว่า กานเย่ (Gagne) เป็นนักจิตวิทยาและนักการศึกษา
ในกลุ่มผสมผสานระหว่างพฤติกรรมนิยมและพุทธินิยม (Behavior Cognitivist) เขาอาศัยทฤษฎีและ
หลักการที่หลากหลาย เนื่องจากความรู้มีหลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ไม่
ต้องใช้ความคิดท่ีลึกซึ้ง บางประเภทมีความซับซ้อนมาก จ าเป็นต้องใช้ความสามารถในขั้นสูง กานเย่ 
ได้จัดขั้นการเรียนรู้ซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายาก โดยผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
และพุทธินิยมเข้าด้วยกัน 

   ทฤษฎีการเรียนรู้ 
       1. กานเย่ (Gagne) ได้จัดประเภทการเรียนรู้ เป็นล าดับขั้นจากง่ายไปหายากไว้ 8 

ประเภท ดังนี้ 
                    1.1 การเรียนรู้สัญญาณ (Signal – Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเป็นไปโดยอัตโนมัติ อยู่นอกเหนืออ านาจจิตใจ ผู้เรียนไม่สามารถบังคับ
พฤติกรรมไม่ให้เกิดข้ึนได้ การเรียนรู้แบบนี้เกิดขึ้นจากการที่คนเราน าเอาลักษณะการตอบสนองท่ีมีอยู่
แล้วมาสัมพันธ์กับส่ิงเร้าใหม่ท่ีท่ีความใกล้ชิดกับส่ิงเร้าเดิม การเรียนรู้แบบสัญญาณเป็นลักษณะการ
เรียนรู้แบบวางเงื่อนไขของพาฟลอฟ 
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            1.2 การเรียนรู้ส่ิงเร้า – การตอบสนอง (Stimulus – Response Learning) เป็น
การเรียนรู้ต่อเนื่องจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนอง แตกต่างจากการเรียนรู้สัญญาณ 
เพราะผู้เรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมเนื่องจากได้รับการเสริมแรง 
เป็นการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ และการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขของ 
สกินเนอร์ซึ่งเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีผู้เรียนเป็นผู้กระท าเองมิใช่รอให้ส่ิงเร้าภายนอกมากระท า
พฤติกรรมท่ีแสดงออกเกิดจากส่ิงเร้าภายในของผู้เรียนเอง 
            1.3 การเรียนรู้เช่ือมโยงแบบต่อเนื่อง (Chaining) เป็นการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงระหว่าง
ส่ิงเร้าและการตอบสนองท่ีต่อเนื่องกันตามล าดับ เป็นพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท า การ
เคล่ือนไหว 
            1.4 การเช่ือมโยงทางภาษา (Verbal Association) เป็นการเรียนรู้ในลักษณะคล้าย
กับการเรียนรู้การเช่ือมโยงแบบต่อเนื่องแต่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาการเรียนรู้แบบการรับ
ส่ิ ง เ ร้ า  การตอบสนอง เป็ นพื้ น ฐ านการ เ รี ยน รู้ แบบ ต่อ เนื่ อ ง และการ เ ช่ื อม โ ย งภาษ า 
            1.5 การเรียนรู้ความแตกต่าง (Discrimination Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน
สามารถมองเห็นความแตกต่างของส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะความแตกต่างตามลักษณะของวัตถุ 
            1.6 การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน
สามารถจัดกลุ่มส่ิงเร้าท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน โดยสามารถระบุลักษณะท่ีเหมือนกันหรือ
แตกต่างกันได้พร้อมท้ังสามารถขยายความรู้ไปยังส่ิงอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีเคยเห็นมาก่อน 
            1.7 การเรียนรู้กฎ (Rule Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการรวมหรือเช่ือมโยง
ความคิดรวบยอดต้ังแต่สองอย่างขึ้นไป และต้ังเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น การท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้กฎเกณฑ์
จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าการเรียนรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กันได้ 
             1.8 การเรียนรู้การแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นการเรียนรู้ท่ีจะแก้ปัญหา 
โดยการน ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้ การเรียนรู้แบบนี้เป็นกระบวนการท่ีเกิดภายในตัวผู้เรียน เป็นการใช้
กฎเกณฑ์ในขั้นสูงเพื่อการแก้ปัญหาท่ีค่อนข้างซับซ้อนและสามารถน ากฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหานี้ไปใช้
กับสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน 

    2. กานเย่ (Gagne)  ได้แบ่งสมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
            2.1 สมรรถภาพในการเรียนรู้ข้อเท็จจริง(Verbal Information) เป็นความสามารถ
ในการเรียนรู้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยอาศัยความจ าและความสามารถระลึกได้ 
             2.2 ทักษะเชาวน์ปัญญา (Intellectual Skills) หรือทักษะทางสติปัญญา เป็น
ความสามารถในการใช้สมองคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดในด้านต่าง ๆ 
นับเป็นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะง่าย ๆ ไปสู่ทักษะท่ียากสลับซับซ้อนมากขึ้น ทักษะเชาวน์
ปัญญาท่ีส าคัญท่ีควรได้รับการฝึกคือความสามารถในการจ าแนก (Discrimination) ความสามารถใน
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การคิดรวบยอดเป็นรูปธรรม (Concrete Concept) ความสามารถในการให้ค าจ ากัดความของ
ความคิดรวบยอด (Defined Concept) ความสามารถในการเข้าใจกฎและใช้กฎ  (Rules) และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
             2.3 ยุทธศาสตร์ในการคิด  (Cognitive Strategies) เป็นความสามารถของ
กระบวนการท างานภายในสมองของมนุษย์ ซึ่งควบคุมการเรียนรู้ การเลือกรับรู้ การแปลความ และ
การดึงความรู้ ความจ า ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมออกมาใช้ ผู้มียุทธศาสตร์ในการคิดสูง จะมี
เทคนิค มีเคล็ดลับในการดึงความรู้ ความจ า ความเข้าใจและประสบการณ์เดิมท่ีสะสมเอาไว้ออกมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาท่ีมีสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันได้อย่างดี รวมท้ังสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
             2.4 ทักษะการเคล่ือนไหว (Motor Skills) เป็นความสามารถ ความช านาญในการ
ปฏิบัติ หรือการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ผู้ท่ีทักษะการเคล่ือนไหวท่ี
ดีนั้น  พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจะมี ลักษณะรวดเร็ ว คล่อง แคล่ว และถูก ต้องเหมาะสม 
            2.5 เจตคติ (Attitudes) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อ
การตัดสินใจของบุคคลนั้นในการท่ีจะเลือกกระท าหรือไม่กระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
หลักการจัดการเรียนการสอน 

    2.3.2. บลูม (Bloom, 1976) เป็นนักการศึกษาชาวอเมริกัน เช่ือว่า การเรียนการสอนท่ี
จะประสบ ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้นผู้สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแน่นอน
เพื่อให้ผู้สอนก าหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมท้ังวัดประเมินผลได้ถูกต้อง และบลูมได้แบ่งประเภท
ของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้าน
คือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกายและด้านจิตใจ และน าหลักการนี้จ าแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
เรียกว่า Taxonomy of Educational objectives พยนต์ธร ส าเร็จกิจเจริญ (2553) (Bloom อ้างใน
อักษร สวัสดี, 2542) 

จุดประสงค์ท่ีส าคัญของการเรียนการสอน คือ เพื่อให้บุคคลเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทาง
ท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมเหล่านี้จ าแนกและจัดล าดับออกเป็นหมวดหมู่และระดับตามความยากง่าย
หมวดหมู่เหล่านี้เรียกว่า Taxonomy of Educational objectives แบ่งเป็น 3 หมวด 

          1. พฤติกรรมพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
           2. พฤติกรรมจิตพิสัย (Affective Domain) 
           3. พฤติกรรมทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 
พฤติกรรมพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
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    พฤติกรรมพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง การเรียนรู้ทางด้านความคิด ความรู้
การแก้ปัญหา จัดเป็นพฤติกรรมทางด้านสมอง และสติปัญญา โดย Bloom และคณะเป็นผู้คิดขึ้น 
แบ่ง ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 
           1.ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการท่ีจะจดจ า (Memorization) 
และระลึกได้ (Recall) เกี่ยวกับความรู้ท่ีได้รับไปแล้ว อันได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเจาะจง
หรือเป็นหลักท่ัว ๆ ไป วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ โครงสร้าง สภาพของส่ิงต่าง ๆ และสามารถ
ถ่ายทอดออกมาโดยการพูด เขียน หรือกิริยาท่าทาง แบ่งประเภทตามล าดับความซับซ้อนจากน้อยไป
หามากเช่น การเรียนรู้ว่าอาหารหลักมี 5 หมู่ เป็นต้น 

2 ความเข้าใจ (Comprehension) สามารถให้ความหมาย แปล สรุป หรือเขียน 
เนื้อหาท่ีก าหนดใหม่ได้ โดยท่ีสาระหลักไม่เปล่ียนแปลง 
  3 การน าไปใช้ (Application) สามารถน าวัสดุ วิธีการ ทฤษฎี แนวคิด มาใช้ใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างจากท่ีได้เรียนรู้มา เช่น เรียนท าอาหารมาแล้วสามารถประกอบอาหารได้หลาย
อย่างโดยใช้ความรู้ท่ีมีอยู่สามารถรู้ว่าอาหารปริมาณ แค่ไหนต้องใส่น้ าปลาเท่าใดเป็นต้น 
  4 การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแยก จ าแนก องค์ประกอบท่ีสลับซับซ้อน
ออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยต่าง ๆ เช่น  เรียนท าอาหารมาแล้ว พอมาพบ
กับอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง วธิีปรุงอย่างไร ใช้ไฟเบาหรือ
ไฟแรง เป็นต้น 

5.การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวม หรือน า 
องค์ประกอบหรือส่วนต่าง ๆ เข้ามารวมกัน เพื่อให้เป็นภาพพจน์โดยสมบูรณ์ เป็นกระบวน การ
พิจารณาแต่ละส่วนย่อย ๆ แล้วจัดรวมกันเป็นหมวดหมู่ ให้เกิดเรื่องใหม่หรือส่ิงใหม่ สามารถสร้าง
หลักการกฎเกณฑ์ขึ้นเพื่ออธิบายส่ิงต่าง ๆ ได้ เช่น สรุปเหตุผลตามหลักตรรกวิทยา การคิดสูตรของหา
จ านวนท่ีเป็นอนุกรม 

6.การประเมินค่า (Evaluation) สามารถตัดสิน ตีราคาคุณภาพของส่ิงต่าง ๆ โดย 
มีเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นเครื่องตัดสิน เช่น การตัดสินกีฬา ตัดสินคดี หรือประเมินว่าส่ิงนั้นดี ไม่ดี 
ถูกต้องหรือไม่ โดยประมวลมาจากความรู้ท้ังหมดท่ีมี 

ทิศนา แขมมณี (2559) ได้รวบรวมไว้ว่า บลูม (Bloom, 1956) ได้จ าแนกจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือด้านความรู้ (cognitive domain) ด้านเจตคติหรือความรู้สึก 
(affective domain) และด้านทักษะ (psycho-motor domain) ซึ่งในด้านเจตคติหรือความรู้สึกนั้น 
บลูมได้จัดขั้นการเรียนรู้ไว้ 5 ขั้นประกอบด้วย 
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          1) ขั้นการรับรู้ ซึ่งก็หมายถึง การท่ีผู้เรียนได้รับรู้ค่านิยมท่ีต้องการจะปลูกฝังในตัว
ผู้เรียน 

          2) ขั้นการตอบสนอง ได้แก่การท่ีผู้เรียนได้รับรู้และเกิดความสนใจในค่านิยมนั้น แล้ว
มีโอกาสได้ตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

          3) ขั้นการเห็นคุณค่า เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับค่านิยมนั้น แล้วเกิด
เห็นคุณค่าของค่านิยมนั้น ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อค่านิยมนั้น 

          4) ขั้นการจัดระบบ เป็นขั้นท่ีผู้เรียนรับค่านิยมท่ีตนเห็นคุณค่านั้นเข้ามาอยู่ในระบบ
ค่านิยมของตน 

          5) ขั้นการสร้างลักษณะนิสัย เป็นขั้นท่ีผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยมท่ีรับมาอย่าง
สม่ าเสมอ และท าจนกระท่ังเป็นนิสัย 

ผู้เรียนจากนิยามท่ีกล่าวมานี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมาย จะได้รับการปลูกฝังค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์จนถึงระดับท่ีสามารถปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้เรียนรู้กระบวนการในการ
ปลูกฝังค่านิยมให้เกิดขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปปลูกฝังค่านิยมอื่น ๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นต่อไป 
 
2.4. แนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนการพัฒนารู้ทักษะปฏิบัติ  

     2.4.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 
            ซิมพ์ซัน (Simpson, 1972อ้างใน ทิศนา แขมมณี (2559) กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่อง

ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกายของผู้เรียน เป็นความสามารถในการประสานการท างานของ
กล้ามเนื้อหรือร่างกาย ในการท างานท่ีมีความซับซ้อน และต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
หลาย ๆ ส่วน การท างานดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการส่ังงานของสมอง ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนท่ีดีแล้ว   
จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเช่ียวชาญช านาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรม
หรือการกระท าสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นย า ความเร็ว หรือความราบรื่นใน      
การจัดการขั้นการเรียนรู้ไว้ 7 ขั้นประกอบด้วย 

 ขั้นที่ 1  ขั้นการรับรู้  เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในส่ิงท่ีจะท า โดยการให้ผู้เรียน 
สังเกตการท างานนั้นอย่างต้ังใจ   

  ขั้นที่ 2  ขั้นการเตรียมความพร้อม  เป็นขั้นการปรับตัวให้พร้อมเพื่อการท างาน 
หรือแสดงพฤติกรรมนั้น ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ โดยการปรับตัวให้พร้อมท่ีจะเคล่ือนไหว
หรือแสดงทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ท่ีดีต่อการที่จะท าหรือแสดงทักษะนั้น ๆ 

  ขั้นที่ 3  ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม  เป็นขั้นที่ให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการ 
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ตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระท า หรือการแสดงทักษะนั้น หรือ
อาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก จนกระท่ังสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง 

  ขั้นที่ 4  ขั้นการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกท่ีสามารถกระท าได้เอง เป็นขั้น 
ท่ีช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเช่ือมั่นในการท าส่ิงนั้น ๆ  

  ขั้นที่ 5  ขั้นการกระท าอย่างช านาญ  เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการกระท า 
นั้นๆ จนผู้เรียนสามารถท าได้อย่างคล่องแคล่ว ช านาญ เป็นไปโดยอัตโนมัติ และด้วยความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

  ขั้นที่ 6  ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้  เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะ 
หรือการปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้ทักษะท่ีตนได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

  ขั้นที่ 7  ขั้นการคิดริเริ่ม  เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่าง 
ช านาญ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ ๆ 
ในการกระท า หรือปรับการกระท านั้นให้เป็นไปตามท่ีตนต้องการ 
                2.4.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติของแฮว์โรว์ 

             แฮร์โรว์ (Harrow, 1972 อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2559) โดยเริ่มจากระดับท่ี 
ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับท่ีมีความซับซ้อนมาก ดังนั้นการกระท าจึงเริ่มจากการเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อ
ใหญ่ไปถึงการเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อย่อย ล าดับขั้นดังกล่าวได้แก่การเลียนแบบ การลงมือกระท าตาม
ค าส่ัง การกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ การแสดงออกและการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ  ได้จัดล าดับ
ขั้นของการเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติไว้ 5 ขั้น 

ขั้นที่ 1  ขั้นการเลียนแบบ  เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนสังเกตการณ์กระท าท่ีต้องการให้ 
ผู้เรียนท าได้ ซึ่งผู้เรียนย่อมจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อย
ผู้เรียนจะสามารถบอกได้ว่า ขั้นตอนหลักของการกระท านั้น ๆ มีอะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2  ขั้นการลงมือกระท าตามค าส่ัง  เมื่อผู้เรียนได้เห็นและสามารถบอกขั้นตอน 
ของการกระท าท่ีต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนลงมือท าโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น ผู้เรียนอาจลงมือท า
ตามค าส่ังของผู้สอน หรือท าตามค าส่ังท่ีผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้ การลงมือปฏิบัติตามค าส่ังนี้ แม้
ผู้เรียนจะยังไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้อยผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์ในการลงมือท าและ
ค้นพบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับการกระท าให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น 

ขั้นที่ 3  ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์  ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจน 
สามารถท าส่ิงนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีค าส่ังน าทางการ
กระท า การกระท าท่ีถูกต้อง แม่น ตรง พอดี สมบูรณ์แบบ เป็นส่ิงท่ีผู้เรียนจะต้องสามารถท าได้ 

ขั้นที่ 4  ขั้นการแสดงออก  ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้น จนกระท่ัง 
สามารถกระท าส่ิงนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และด้วยความมั่นใจ 
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ขั้นที่ 5  ขั้นการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ  ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถกระท าส่ิง 
นั้น ๆ อย่างสบาย ๆ เป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ ซึ่งต้องอาศัย
การปฏิบัติบ่อย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย  
              2.4.3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 

            เดวีส์ (Davies, 1971 อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2559) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึกให้
ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้
ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและเร็วขึ้นการเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติไว้ 5 ขั้น 

ขั้นที่ 1  ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า  ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะ หรือ 
การกระท าท่ีต้องการให้ผู้เรียนท าได้ในภาพรวม โดยสาธิตให้ผู้เรียนดูท้ังหมดต้ังแต่ต้นจนจบ  ทักษะ
หรือการกระท าท่ีสาธิตให้ผู้เรียนดูนั้น จะต้องเป็นการกระท าในลักษณะท่ีเป็นธรรมชาติ ไม่ช้าหรือเร็ว
เกินปกติ ก่อนการสาธิต ครูควรให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการสังเกต ควรช้ีแนะจุดส าคัญท่ีควรให้ความ
สนใจเป็นพิเศษในการสังเกต                                          

ขั้นที่ 2  ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย  เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของ 
การกระท าหรือทักษะท้ังหมดแล้ว ผู้สอนควรแตกทักษะท้ังหมดให้เป็นทักษะย่อย ๆ หรือแบ่งส่ิงท่ี
กระท าออกเป็นส่วนย่อย ๆ สาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่างช้า  

ขั้นที่ 3  ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย  ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการ 
สาธิตหรือมีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้ค าช้ีแนะ และช่วยแก้ไขจนกระท่ังผู้เรียนท า
ได้ เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนท าได้  
เช่นนี้เรื่อยไปจนกระท่ังครบทุกส่วน 

ขั้นที่ 4  ขั้นให้เทคนิควิธีการ  เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจแนะน าเทคนิค 
วิธีการท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถท างานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ท าได้ประณีตสวยงามข้ึน ท าได้รวดเร็วขึ้น  
ท าได้ง่ายข้ึน หรือส้ินเปลืองน้อยลง เป็นต้น 

ขั้นที่ 5  ขั้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะท่ีสมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถ 
ปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ๆ ต่อเนื่องกันต้ังแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติ
หลาย ๆ ครั้ง จนกระท่ังสามารถปฏิบัติทักษะท่ีสมบูรณ์ได้อย่างช านาญ 

จากรูปแบบการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแนว 
ทางการเรียนการสอนความรู้ทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และกายวิภาคได้ โดยเน้นการปฏิบัติ ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตนเอง จากการฝึกปฏิบัติจริงจากทักษะ ด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีองค์รวม เข้าใจง่ายของ
ผู้เรียน ได้ปฏิบัติเพื่อซึ่งสามารถประเมินผลจากการวัดและประเมินสภาพจริงผู้วิจัยได้สังเคราะห์
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แนวคิดดังกล่าวเพื่อน ามาใช้การเรียนการสอน ด้วยกิจกรรมเรื่องทักษะจากแบบฝึกหัดพื้นฐานการ
แสดงของผู้เรียน 
 
ตารางที่ 2.1 ตารางสังเคราะห์หลักการพัฒนาทักษะปฏิบัติของผู้เรียน (โขน) ของนักวิชาการและ 
                 ผู้วิจัย ดังนี้ 
 

 

                จากตารางท่ี 2.1 การพัฒนาหลักการพัฒนาทักษะปฏิบัติของผู้เรียน (โขน) ของ

นักวิชาการและผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ ผู้วิจัยได้น ามาสรุปได้ ดังนี้  ทักษะปฏิบัติเป็นเบื้องต้น

สามารถเกิดจากการฝึกฝน ของการพัฒนาร่างกายในส่วนต่างสัมพันธ์กัน และท่ีผู้เรียนต้องมีท้ังรับรู้ 

ความพร้อมในภายใต้การควบคุม ลงมือกระท าและการมีร่วมมือ อย่างช านาญ และปรับปรุง          

การฝึกปฏิบัติ ในเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ  

 

 

นักวิชาการ หลักการของนักวิชาการ ผู้วิจัย 
ซิมพ์ซัน 
(Simpson) 

การท างานท่ีมีความซับซ้อน และต้องอาศัยความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน การท างานดังกล่าวเกิดข้ึนได้จากการ
ส่ังงานของสมอง ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น 
ทักษะปฏิบัติความคล่องแคล่ว ความเช่ียวชาญช านาญการ และ
ความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระท าสามารถสังเกตได้
จากความรวดเร็ว ความแม่นย า ความเร็วหรือความราบรื่น 

√  

เดวีส์ (Davies) สามารถท าทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกัน
เป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและเร็วขึ้น 

√ 

แฮร์โรว์ (Harrw) การเลียนแบบ การลงมือกระท าตามค าส่ัง การกระท าท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์ การแสดงออก และการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ 

√ 

เดฟ (Dave) การเลียนแบบ การลงมือกระท าตามค าส่ัง การกระท าอย่างถูกต้อง
แม่นย า การแสดงออก และการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ 

√ 

ทิศนา แขมมณี สามารถท าทักษะย่อย ๆ  แล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ 
จะช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะได้ดีและรวดเร็ว 

√ 
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ตารางท่ี 2.2 ขั้นตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ 
                 ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย(โขน) ของนักเรียนช้ัน 
                 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ของนักวิชาการและผู้วิจัย  ดังนี้ 
 

            
 เกณฑ์การเลือกขั้นตอน ผู้วิจัยเลือกขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์
ไทย (โขน) โดยน าความทางกายวิภาคบูรณาการเข้ามาร่วมประดิษฐ์ออกแบบฝึกหัดเบ้ืองต้นทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) เป็นฐาน มาอยู่ในขั้นที่ 6 และ ขั้นที่ 7 จากท่ีผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ข้ันตอน
ผู้วิจัยได้น ามาสรุปเป็นขั้นตอนดังนี ้

นักวิชาการ 
ขั้น 

ซิมพ์ซัน
(Simpson) 

เดวีส์ 
(Davies) 

เดฟ 
(Dave) 

แฮร์โรว์ 
(Harrow) 

ทิศนา 
แขมมณี 

ผู้วิจัย 

ขั้น 1 การรับรู้  
(perception) √  √ √ √ √ 
ขั้น 2 การเตรียมความ
พร้อม (Readiness) √ √ √ √  √ 
ขั้น 3 การสนองตอบภายใต้
การควบคุม (Guided 
response) √  √ √  √ 
ขั้นที่ 4 ข้ันการให้ลงมือ
กระท าร่วมมือแบบกลุ่ม
(Group Action ) √ √ √  √ √ 
ขั้นที่ 5 ข้ันการกระท าอย่าง
ช านาญ (skillfully) √ √ √  √ √ 
ขั้นที่ 6 ข้ันการปรับปรุง 
(Improved)   √  √  √ √ 
ขั้นที่ 7 ข้ันการคิดริเริ่ม 
(Inventive) √   √ √ √ 
ขั้นที่ 8 ข้ันการประเมิน 
(Assessmet) √ √ √  √ √ 
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     ขั้นท่ี 1 ขั้นการรับรู้ (Perception) เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในส่ิงท่ีจะท า โดยการให้
ผู้เรียนสังเกตการท าจากชุดฝึกหัดเบื้องต้นนั้นอย่างต้ังใจ โดยใช้แบบฝึกหัดเบื้องต้นสมรรถนะ       
ทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ส่งเสริมในความยืดหยุ่น และความคล่องตัว 

    ขั้นท่ี 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม (Readiness) เป็นขั้นการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการ
ฝึกหัดเบื้องต้นหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยการปรับตัวให้
พร้อมท่ีจะท าการเคล่ือนไหวหรือแสดงแบบฝึกหัดทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาพอารมณ์ท่ีดีต่อ
การท่ีจะท าหรือแสดงแบบฝึกหัดทักษะนั้นๆ เพื่อฝึกทักษะทางนาฏศิลป์ไทยของผู้เรียนความพร้อม
โดยใช้สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในความคล่องตัว 

      ขั้นท่ี 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม (Guided response) เป็นขั้นท่ีให้โอกาส
แก่ผู้เรียนในการตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระท า หรือการแสดง
ทักษะนั้น หรืออาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก เป็นการน าไปสู่ความยืดหยุ่น และความคล่องตัว 

      ขั้นท่ี 4 ขั้นการให้ลงมือกระท าร่วมมือแบบกลุ่ม (Group Action)  เป็นขั้นท่ีผู้เรียนแต่
ละกลุ่มลงมือท าปฏิบัติตามแผนการเรียนการสอนท่ีก าหนดสามารถลงมือกระท าดีอย่างมีประสิทธิและ
มีสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ผู้เรียนลงร่วมท าแบบฝึกหัด
ทักษะในการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท้ัง 3 คุณลักษณะ 1) ความอดทน 2) ความมุ่งมั่น          
3 ) เห็นคุณค่า    
               ขั้นท่ี 5 ขั้นการกระท าอย่างช านาญ (Skillfully) เป็นขั้นท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการ
กระท ากิจกรรมชุดฝึกหัดนั้น ๆ จนผู้เรียนสามารถอย่างปฏิบัติท่าร าต่างๆ อย่าง ด้านความแข็งแกร่ง
ของกล้ามเนื้อ และด้านการทรงตัวของคล่องตัว และด้วยความเช่ือมั่นในตนเอง 
                ขั้นท่ี 6 ขั้นการปรับปรุง (Invent) เป็นขั้นท่ี ช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้กายวิภาคและ
นาฏศิลป์ไทย มาปรับปรุงและคิดค้นในการเช่ือมโยงกันพัฒนาทักษะขึ้นทางกิจกรรม หรือการปฏิบัติ
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และน าส่ิงท่ีคิดค้นมาใช้ในแบบฝึกหัดเบื้องต้นของทักษะทางนาฏศิลป์ไทย ท่ี
ตนเองได้รับนั้น ๆ โดยให้ผู้เรียนร่วมท าชุดฝึกหัดทักษะ ในด้าน ด้านความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ 
และด้านความทนทานของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียน   

     ขั้นที่ 7 ข้ันการคิดริเริ่ม  (Inventive) เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
อย่างช านาญ และสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อเสริมใช้ในกิจกรรมท่ีหลากหลายในชุดฝึกหัดเบื้องต้น
แล้ว ผู้เรียนสามารถปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ ๆ ในการกระท าหรือปรับการกระท านั้นให้เป็นไป
ตามท่ีตนเองต้องการ โดยมีความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ และความทนทานของกล้ามเนื้อและระบบ
ไหลเวียน   

                ขั้นท่ี 8 ขั้นการประเมิน (Assessment)  เป็นขั้นท่ีผู้เรียนประเมินตนเองจากการฝึก
ปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบถึง ทฤษฎี ภายในกิจกรรมแบบฝึกหัดท่ีก าหนด 
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โดยให้ ผู้เรียนร่วมท าทักษะและท าแบบฝึกเบื้องต้น โดยมีสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)          
เพื่อส่งเสริมท้ัง 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3) ด้านคุณลักษณะ
ของผู้เรียน (โขน) 
 
2.5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับสมรรถนะ 
              2.5.1 ความหมายของสมรรถนะ 
                    ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (2549) ได้กล่าวถึง สมรรถนะว่ามีนักวิชาการ  แปลว่า 
“ศักยภาพ” กับ “ความสามารถ” หรือ “  ขีดความสามารถ” กับ “ความสามารถเชิง สมรรถนะ” 
และ “สมัตถิยะ” หรือ “สมรรถนะ” ท้ังนี้ช่ือทางภาษาอังกฤษว่า Competency มีนักวิชาการท่ีได้
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ให้ค า แปลและค านิยามจ ากัดความไว้ท่ีแตกต่างกันตาม ความเข้าใจและ ใน
ความเช่ือของแต่ละบุคคล           

ชัชวลิต สรวารี (2550) กล่าวถึง สมรรถนะ คือความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ 
และพฤติกรรมของ บุคคลในในองค์กร สามารถท่ีจะปฏิบัติตนเองไปตามกฎและประสบความส าเร็จ 

ซูชัย สมิทธิไกร (2552) กล่าวถึง สมรรถนะ คือ คุณลักษณะท่ีจ าเป็นของผู้ปฏิบัติ 
ของบุคคล คือ ทักษะ ความรู้ ความสามระ อุปนิสัย ทัศนคติ และ บุคลิกภาพ  เพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี อย่างมีประสิทธิภาพ 

พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2551) กล่าวถึง สมรรถนะ คือบุคลิกลักษณะท่ีท าให้บุคคล 
สามารถสร้างผลปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ และสามารถในความรับผิดชอบของตอนเองและได้
ดีกว่า ซึ่งได้เป็นการเรียนรู้ทักษะ  ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรม ท่ีสร้างผลงานได้โดเด่นต่อ  
ในองค์กร 
             สุทัศน์ น าพูลสุขสวัสด์ิ (2553) กล่าวถึง สมรรถนะ คือ คุณลักษณะด้านทักษะและ
ความรู้พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งจ าเป็นท่ีต้องการปฏิบัติงาน ให้ในการประสบความส าเร็จ 

    อนันต์ นามทองต้น (2553) กล่าวถึง สมรรถนะ คือความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
ค่านิยม และจริยธรรม ท่ีจ าเป็น เพื่อสอดคล้อง ท่ีมีความเหมาะสมกับองค์กร ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 
ของผู้มีประสบการท าต้องมีคุณลักษณะเด่นๆ และส าคัญ 

    อธิพงศ์ ฤทธิ์ชัย (2553) กล่าวถึง สมรรถนะ คือ คุณลักษณะ และความสามารถท่ี
องค์กรต้องการให้พนักงานมี มีซึ่งมีความสามารถ ดังกล่าวของผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบส าเร็จ
ล่วงหน้า 
              จากการศึกษาสรุปได้ว่า ความหมายของสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษะบอกถึงเชิง
พฤติกรรมในด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความสามารถ และด้านแรงจูงใจ  มีผลการปฏิบัติท่ีดีไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด และเป้าหมายของวิทยาลัยไว้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสูงขึ้น 
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              2.5.2 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
                     นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ (2558) อ้างถึงตามแนวคิดของ แมคเคิลแลนด์ องค์ประกอบ
ของสมรรถนะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 
             1. ความรู้ (knowledge) คือ  ความรู้เฉพาะในเรื่องท่ีต้องรู ้ เป็นความรู้ท่ีเป็น
สาระส าคัญ  เช่น  ความรู้เรื่องก่อสร้าง  เรื่องการวิจัย รู้เรื่องโหราศาสตร์  เป็นต้น                                
           2. ทักษะ (skill) คือ ส่ิงท่ีต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์  ทักษะการท าอาหาร ทักษะการพูด   เป็นต้น  ทักษะท่ีเกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทาง
ความรู้และสามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว                                                              
    3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self – image) คือ  เจตคติ  ค่านิยม  และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนหรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น  เช่น  ความมั่นใจในตนเอง  
เป็นต้น        

  4. บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (traits) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคล 
นั้น เช่น คนท่ีน่าเช่ือถือและไว้วางใจได้หรือมีลักษณะเป็นต้น 
    5. แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายในซึ่ง
ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นต้น 

        จากการศึกษาสรุปได้ว่า สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย(โขน) หมายถึง บอกถึงเชิง
พฤติกรรมในด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความสามารถ และด้านแรงจูงใจ  มีผลการปฏิบัติท่ีดีไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด และเป้าหมายของวิทยาลัยไว้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสูงขึ้น 
                2.5.3 คุณลักษณะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

             เกษม  ทองอร่าม จากการสัมภาษณ์ (2562) ผู้ท่ีจะมาเรียนนาฏศิลป์ไทยโขนนั้น
ต้องมีคุณลักษณะ ประกอบด้วย 

1. ความอดทน คือ เกี่ยวกับท่ีมาของในตัวละคร โขนลิงต้องศึกษา มีทักษะ 
 ความอดทน ความทนทาน ความทรงตัวความคล่องตัว ยืนหยุ่น ร่างต้องอดทน ชอบในการฝึกหัด
เบ้ืองต้นและนาฏยศัพท์พื้นฐาน และเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 

2. ความมุ่งมั่น คือ ผู้เรียนมีแรงจูงใจผักดันหลายทาง ไม่ว่าจากครอบครัว ครู  
อาจารย์ให้การสนับสนุน ในการเรียนโขน แล้วมีการฝึกหัดท่ีเหมาะสมต่อผู้ท่ีมีมุ่งมั่นในการเรียน ไมว่่า 
อดทน แข็งแรง  ความยืนหยุ่นของร่างกาย อาจมีเหนื่อยหล้าหลังการฝึกหัด 

3. เห็นคุณค่า คือ ผู้เรียนได้มองเห็นคุณค่าความเป็นไทย พร้อมท่ีจะดูแล 
วัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ สืบทอด และมองเห็นส่ิงในศิลปะของชาติ และน าไปเผยแพร่ในปัจจุบันได้ 

             จตุพร รัตนวราหะ จากการสัมภาษณ์ (2562) ศิลปินแห่งชาติ การแสดง 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ท่ีจะมาเรียนนาฏศิลป์ไทยโขน นั้นต้องมีคุณลักษณะ 3 ลักษณะ  



45 
 

    1. ความอดทน คือ ผู้เรียนมีใจท่ีช่ืนชอบในตัวละครโขน มีทักษะในตัวละคร 
ความอดทน ความทรงตัวแข็งแกร่งของรูปร่าง ชอบในการฝึกหัดและพร้อมท่ีจะเรียนรู้และเข้าใจในตัว
ละครนั้น และสามารถเรียนรู้ไปคู่ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญามาต้ังสมัยโบราณได้ 
                         2.  ความมุ่งมั่น คือ การเรียนท่ีผู้เรียนมีมุ่งมั่น มีแรงผักดันจากภายในและ 
ภายนอกมากระตุ้น อย่างเต็มใจให้ปฏิบัติหรือแสดงออกในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความรู้สึกในศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทยโขน ผู้เรียนสามารถสู่เป้าหมายของตนเอง 
                        3.  เห็นคุณค่า  คือ การรักษานาฏศิลป์ไทย โขน เป็นศิลปะการแสดงช้ันสูง มี
ความคิดเห็นมองเห็นคุณค่า ภูมิปัญญาสมัยเก่า และ มีความคิดริเริ่มอย่าง สามารถน าไปประยุกต์ไป
ใช้ในการเรียนนาฏศิลป์ไทยโขน เพื่อน าไปถ่ายทอดศิลปะความเป็นไทยได้ 
                    ธีรภัทร ทองนิ่ม จากการสัมภาษณ์ (2562) ผู้เช่ียวชาญโขนยักษ์ ผู้ท่ีจะมาเรียน
นาฏศิลป์ไทยโขน นั้นต้องมีคุณลักษณะ 3 ลักษณะ  

    1. ความอดทน คือ ใจท่ีชอบรักในตัวละครต้องศึกษา มีทักษะ ความอดทน ความ 
ทนทาน ความทรงตัวความคล่องตัว รูปร่างต้องก าย า ชอบในการฝึกหัดไม่ย่อท้อและพัฒนาตนเอง 
                2. ความมุ่งมั่น คือ แรงกัดดันจากภายในและภายนอกเพื่อมากระตุ้น ในมีฝึกหัด
เรียนรู้ มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มีความอดทน และความทนทาน ต่อการฝึกเบ้ืองต้นของโขน
ยักษ์ และต้องมีใจท่ีสู้ต่อการฝึกฝนเบ้ืองต้นตลอดอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้สึกถึงศิลปะการแสดงโขน  
                        3. เห็นคุณค่า คือ ผู้เรียนต้องมีคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และพร้อมสืบทอด และ 
เผยแพร่ทาง น าภูมิปัญญาไทย และผู้เรียนต้องรู้คุณค่าต้ังใจอนุรักษ์ สืบทอด และในฐานะมรดก
วัฒนธรรมของชาติ  รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น   

         รักชาติ   ตุงคะบูรณะ จากการสัมภาษณ์ (2562) ผู้เช่ียวชาญโขนพระ ผู้ท่ีจะมาเรียน
นาฏศิลป์ไทยโขน นั้นต้องมีคุณลักษณะ 3 ลักษณะ  

 1. ความอดทน คือ มีใจท่ีชอบรักในตัวละคร ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการแสดง 
โขน มีลักษณะของผู้มีรูปร่างโขนพระต้องสง่างาม สูง ใบหน้าหวาน และมีกริยาท่าทางอ้อมต่อ วาจาท่ี
ไพเราะ ครูผู้ใหญ่ และคนอื่น เข้าใจประวัติศาสตร์ทางนาฏศิลป์ไทยโขน และฝึกหัดพื้นฐาน 

 2.  ความมุ่งมั่น คือ มีแรงผักดันจากภายในและภายนอกมากระตุ้น มั่นฝึกฝน 
และปฏิบัติฝีกหัด ใหม้ีความรู้ในศิลปะนาฏศิลป์ไทย โขน บทบาทหน้าความสัมพันธ์ในการเรียน
นาฏศิลป์ไทย โขน  สู่เป้าหมายของตนเอง 
                      3.  เห็นคุณค่า คือ เห็นคุณค่าของความเป็นนาฏศิลป์ไทย ของประเทศ บอกได้ถึง 
วัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ สืบทอด และภูมิปัญญาของนาฏศิลป์ไทยในสมัยอดีต น ามาวิเคราะห์ อย่าง
สร้างสรรค์ ถ่ายทอดความเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยน าสู่นานาเป็นประเทศ 
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                 ศุภชัย จันทร์สุวรร์ จากการสัมภาษณ์ (2562) ศิลปินแห่งชาติ การแสดง ผู้เชียวชาญ
โขนพระ ผู้ท่ีจะมาเรียนนาฏศิลป์ไทยโขน นั้นต้องมีคุณลักษณะ 3 ลักษณะ  

 1. ความอดทน คือ มีใจท่ีชอบรักในตัวละคร ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการแสดง 
โขน มีลักษณะของผู้มีรูปร่างโขนพระต้องสง่างาม สูง ใบหน้าหวาน และมีกริยาท่าทางอ้อมต่อ ครู
ผู้ใหญ่ และคนอื่น เข้าใจประวัติศาสตร์ทางนาฏศิลป์ไทย 
                      2. ความมุ่งมั่น คือ มีแรงผักดันจากภายในและภายนอกมากระตุ้น ให้เรียนรู้ 
และรักษาอย่างเต็มใจให้ปฏิบัติฝีกหัด หรือแสดงออกในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  และมี
ความรู้สึกในศิลปะการแสดง โขน บทบาทหน้าความสัมพันธ์ในการเรียนนาฏศิลป์ไทย โขน              
สู่เป้าหมายของตนเอง 
                       3. เห็นคุณค่า คือ เห็นคุณค่าของความเป็นวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ สืบทอด และ 
ภูมิปัญญาของนาฏศิลป์ไทยในสมัยอดีต น ามาวิเคราะห์ อย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความเป็น
ศิลปวัฒนธรรมไทยและในฐานะมรดกวัฒนธรรมของชาติ  รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น  สู่ในยุคปัจจุบัน  

   สรุปได้ว่า คุณลักษะของผู้เรียนนาฏศิลป์ไทย (โขน) จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้เข้าใจ
ถึงทฤษฎีปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย(โขน) ต้องมีการฝึกหัดทักษะพื้นฐาน พร้อมความมุ่งมั่น ประกอบกับ
พฤติกรรมปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ตนเอง และครู  มีแรงจูงใจและเร่งเห็นคุณค่า ผู้เรียนมองต่อ
ยอดกับการเรียนนาฏศิลป์ไทย(โขน) มีองค์ความรู้ น าไปพัฒนา สืบสาน วัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ สืบ
ทอด และนวัตกรรมในยุคใหม่ เพื่อน าไปสู่สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย และในฐานะมรดกวัฒนธรรม
ของชาติ  รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 
ตารางท่ี 2.3 ตารางสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียน (โขน) ของนักวิชาการและผู้วิจัย ดังนี้ 
 

 

นักวิชาการ 
ทางนาฏศิลป์ไทย 

 
คุณลักษณะ 

เกษม    
ทองอร่าม 
ผู้เชี่ยวชาญ

โขนลิง 

จตุพร          
รัตนวราหะ 

ศิลปินแหง่ชาติ 
การแสดง 
ผู้เชี่ยวชาญ    
โขนยักษ์ 

ธีรภัทร  
ทองน่ิม 

ผู้เชี่ยวชาญ
โขนยักษ์ 

รักชาติ    
ตุงคะบูรณะ 
ผู้เชี่ยวชาญ
โขนพระ 

ศุภชัย 
 จันทร์สุวรรณ์ 
ศิลปินแหง่ชาติ 

การแสดง 
ผู้เชียวชาญ         
โขนพระ 

ผู้วิจัย 

ความอดทน √ √ √ √ √ √ 

ความมุ่งมั่น √ √ √ 
 

√ √ 

เห็นคุณค่า √ √ √ √ √ √ 
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         จากตารางท่ี 2.3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน (โขน) จากท่ีผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์
ผู้วิจัยได้น ามาสรุปได้มา 3 ลักษณะประกอบด้วยดังนี ้
                 1) ความอดทน  หมายถึง  ผู้เรียนมีสนใจในศิลปะและหลักการปฏิบัติของการฝึกหัด
เบื้องต้นโขน และนาฏยศัพท์พื้นฐาน ความแข็งแกร่ง ทนทาน ยืนหยุ่นและอดทนของการพัฒนา
ร่างกาย อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่                           
                2) ความมุ่งมั่น หมายถึง ผู้เรียนมีแรงผักดันจากภายในและภายนอกมากระตุ้น อย่างเต็ม
ใจให้ปฏิบัติหรือแสดงออกในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้สึกในศิลปะการแสดง 
นาฏศิลป์ไทย โขน บทบาทหน้าความสัมพันธ์ในการเรียนนาฏศิลป์ไทย โขน สู่เป้าหมายของตนเอง 

   3) เห็นคุณค่า หมายถึง ผู้เรียนเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์ไทย โขน เป็นศิลปะการแสดง 
ช้ันสูง สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ นาฏศิลป์ไทย ถ่ายถอดความคิดเห็น ความคิดริเริ่มอย่าง 
สามารถน าไปประยุกต์ไปใช้ในการเรียนนาฏศิลป์ไทย โขน  กับประวัติศาสตร์ และในฐานะมรดก
วัฒนธรรมของชาติ  รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย   
                สรุปได้ว่า สมรรถนะทางนาฏศิลป์ (โขน) หมายถึง ผู้เรียนมีความสนใจในด้าน
ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย (โขน)   แรงผักดันความมุ่งมั่นจากภายในและภายนอกมากระตุ้น ใน
การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์ไทย โขน เป็นศิลปะการแสดงช้ันสูง 
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ กับประวัติศาสตร์ และในฐานะมรดกวัฒนธรรมของชาติไทย  รวมท้ังภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากการใช้แบบฝึกหัดเบ้ืองต้นได้แก่ 1) 
ท่าตบเข่า  2) ท่าถองสะเอว  3) ท่าเต้นเสา 4) ท่าถีบเหล่ียม  5) ท่าฉีกขา 6) ท่าหกคะแมน  อดทนใน
ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  เบื้องต้นโดยบูรณาการทางกายวิภาค กับแบบฝึกหัดเบื้องต้นทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) เพื่อให้การพัฒนาร่างกาย ความปลอดภัย ในการฝึกหัดเบื้องต้นของทักษะโขน
พระ  โขนยักษ์  โขนลิง  โดยมีวัตถุอุปกรณ์ส่งเสริมเข้ามาร่วมการเรียนการสอน แล้วสามารถเพิ่มพลัง
ก าลัง ความยืนหยุ่น ความอดทน แข็งแกร่งและลดการบาดเจ็บของร่างกาย จากท่าแบบฝึกหัด
เบ้ืองต้น 6  ท่า ในทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  
 
2.6 ความหมายและความส าคัญของนาฏศิลป์  
 2.6.1. ความหมายของนาฏศิลป์ไทย 

2.6.1.1.นาฏยศัพท์ และภาษาท่านาฏศิลป์ไทย 
อรวรรณ ขมวัฒนา (2557) กล่าวว่านาฏศิลป์เป็นศิลปะการแสดงท่ีสร้าง 

ความเพลิดเพลินสนุกสนานเกิดขึ้นจากการเลียนแบบกิริยาท่าทางของคนและสัตว์ประกอบด้วย 
การฟ้อนร าดนตรีและการขับร้องน ามาผสมผสานจนเกิดเป็นการแสดงนาฏศิลป์ท่ีสวยงาม 
จากความหมายของนาฏศิลป์ดังกล่าวข้างต้น 
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สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ (2555) กล่าวว่านาฏศิลป์เป็นศิลปะที่ว่าด้วยการฟ้อนร า 
และการละครเน้นการเคล่ือนไหวของร่างกายการใช้ภาษาท่าร าในการตีบทโดยใช้สรีระต่างๆของ
ร่างกายเคล่ือนไหวส่ือความหมายแทนค าพูดในรูปแบบของการแสดงเป็นชุดระบ าร าฟ้อนหรือการ
แสดงละครโขน 
     ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 ค าว่า "นาฏศิลป์" มี 
ความหมายว่า   ศิลปะแห่งการละคร  หรือการฟ้อนร า  นาฏศิลป์เป็นส่ิงท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วย
ความประณีตงดงาม   ให้ความบันเทิง อันโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตาม  
ศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัย   การบรรเลงดนตรี และการขับร้องเข้าร่วมด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่า
ยิ่งขึ้น หรือเรียกว่า ศิลปะของการร้องร าท าเพลง 

การศึกษานาฏศิลป์ เป็นการศึกษาวัฒนธรรมแขนงหนึ่ง นาฏศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของ 
ศิลปะสาขาวิจิตรศิลป์ อันประกอบด้วย จิตรกรรม สถาปัตยกรรม วรรณคดี ดนตรี และนาฏศิลป์ 

นาฏศิลป์ นอกจากจะแสดงความเป็นอารยะของประเทศแล้ว ยังเป็นเสมือนแหล่ง 
รวมศิลปะและการแสดงหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน โดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ในการท่ีจะสร้างสรรค์ 
อนุรักษ์ และถ่ายทอดสืบต่อไป 

           โรงเรียนพาทยกุลการ ดนตรีและนาฏศิลป พ.ศ.2541 กล่าวว่า”นาฏศิลป์” คือ การ
ร่ายร าท่ีมนุษย์ได้ปรุงแต่งจากลีลาตามธรรมชาติให้สวยสดงดงาม โดยมีดนตรีเป็นองค์ประกอบในการ
ร่ายร านาฏศิลป์ของไทย แบ่งออกตามลักษณะของรูปแบบการแสดงเป็นประเภทใหญ่ๆ 4 ประเภท 
คือ 
                          1.  โขน คือเป็นการแสดงนาฏศิลป์ช้ันสูงของไทยท่ีมีเอกลักษณ์ คือ ผู้แสดง 
จะต้องสวมหัวท่ีเรียกว่า หัวโขน และใช้ลีลาท่าทางการแสดงด้วยการเต้นไปตามบทพากย์ การเจรจา
ของผู้พากย์และตามท านองเพลงหน้าพาทย์ท่ีบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ เรื่องท่ีนิยมน ามาแสดง คือ               
พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ แต่งการเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ท่ีเป็นเครื่อง
ต้น เรียกว่าการแต่งกายแบบ “ยื่นเครื่อง” มีจารีตขั้นตอนการแสดงท่ีเป็นแบบแผน นิยมจัดแสดง
เฉพาะพิธีส าคัญได้แก่ งานพระราชพิธีต่าง ๆ 

 2. ละคร คือ เป็นศิลปะการร่ายร าท่ีเล่นเป็นเรื่องราว มีพัฒนาการมาจากการ 
เล่านิทาน ละครมีเอกลักษณ์ในการแสดงและการด าเนินเรื่องด้วยกระบวนลีลาท่าร า เข้าบทร้อง 
ท านองเพลงและเพลงหน้าพาทย์ท่ีบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ มีแบบแผนการเล่นท่ีเป็นท้ังของชาวบ้าน
และของหลวงท่ีเรียกว่า ละครโนราชาตรี ละครนอก ละครใน เรื่องท่ีนิยมน ามาแสดงคือ พระสุธน 
สังข์ทอง คาวี อิเหนา อุณรุท นอกจากนี้ยังมีละครท่ีปรับปรุงขึ้นใหม่อีกหลายชนิด การแต่งกายของ
ละครจะเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ เรียกว่า การแต่งการแบบยืนเครื่อง นิยมเล่นในงาน
พิธีส าคัญและงานพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ 
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               3. ร า และระบ า คือ เป็นศิลปะแห่งการร าประกอบเพลงดนตรีและบทขับร้อง 
โดยไม่เล่นเป็นเรื่องราว ในท่ีนี้หมายถึงร าและระบ าท่ีมีลักษณะของการแสดง ซึ่งมีความหมายท่ีจะ
อธิบาย  
                   3.1 ร า หมายถึง ศิลปะแห่งการรายร าท่ีมีผู้แสดง ต้ังแต่ 1-2 คน เช่น การร า
เด่ียว การร าคู่ การร าอาวุธ เป็นต้น มีลักษณะการแต่งการตามรูปแบบของการแสดง ไม่เล่นเป็น
เรื่องราวอาจมีบทขับร้องประกอบการร าเข้ากับท านองเพลงดนตรี มีกระบวนท่าร า โดยเฉพาะการร าคู่
จะต่างกับระบ า เนื่องจากท่าร าจะมีความเช่ือมโยงสอดคล้องต่อเนื่องกัน และเป็นบทเฉพาะของผู้
แสดงนั้น ๆ เช่น ร าเพลงช้าเพลงเร็ว ร าแม่บท ร าเมขลา รามสูร เป็นต้น 

                     3.2 ระบ า หมายถึง ศิลปะแห่งการร่ายร าท่ีมีผู้เล่นตังแต่ 2 คนขึ้นไป มี
ลักษณะการแต่งการคล้ายคลึงกัน กระบวนท่ารายร าคล้าคลึงกัน ไม่เล่นเป็นเรื่องราว อาจมีบทขับร้อง
ประกอบการร าเข้าท านองเพลงดนตรี ซึ่งระบ าแบบมาตรฐานมักบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ การนิยมแต่ง
กายยืนเครื่องพระนาง หรือแต่งแบบนางในราชส านัก เช่น ระบ าส่ีบท ระบ ากฤดาภินิหาร ระบ าฉิ่ง
เป็นต้น 

                4. การแสดงพื้นเมือง คือ เป็นศิลปะแห่งการร่ายร าท่ีมีท้ังร า ระบ า หรือ
การละเล่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนตามวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
ภูมิภาคได้ 4 ภาค ดังนี้ 
                      4.1 การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ เป็นศิลปะการร า และการละเล่น หรือท่ี
นิยมเรียกกันท่ัวไปว่า “ฟ้อน” การฟ้อนเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนา และกลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ เช่น 
ชาวไต ชาวล้ือ ชาวยอง ชาวเขิน เป็นต้น ลักษณะของการฟ้อน แบ่งเป็น    2 แบบ คือ แบบด้ังเดิม 
และแบบท่ีปรับปรุงขึ้นใหม่ แต่ยังคงมีการรักษาเอกลักษณ์ทางการแสดงไว้คือ มีลีลาท่าร าท่ีแช่มช้า 
อ่อนช้อยมีการแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิน่ท่ีสวยงามประกอบกับการบรรเลงและขับร้องด้วยวง
ดนตรีพื้นบ้าน เช่น วงสะล้อ ซอ ซึง วงปูเจ่ วงกลองแอว เป็นต้น โอกาสท่ีแสดงมักเล่นกันในงาน
ประเพณีหรือต้นรับแขกบ้านแขกเมือง ได้แก่ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนครัวทาน ฟ้อนสาวไหมและ
ฟ้อนเจิง  

       4.2 การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง เป็นศิลปะการร่ายร าและการละเล่นของชน
ชาวพื้นบ้านภาคกลาง ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม ศิลปะการแสดงจึงมีความสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน เป็นการพักผ่อนหย่อนใจจากการท างาน หรือเมื่อเสร็จจาก
เทศกาลฤดูเก็บเก็บเกี่ยว เช่น การเล่นเพลงเกี่ยวข้าว เต้นก าร าเคียว ร าโทนหรือร าวง ร าเถิดเทิง ร า
กลองยาว เป็นต้น มีการแต่งกายตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น และใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เช่น        
กลองยาว  กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโหม่ง  
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      4.3 การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน เป็นศิลปะการร าและการเล่นของชาว
พื้นบ้านภาคอีสาน หรือ ภาคตะวนออกเฉียงเหนือของไทย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มวัฒนธรรมใหญ่ ๆ คือ 
กลุ่มอีสานเหนือ มีวัฒนธรรมไทยลาวซึ่งมักเรียกการละเล่นว่า “เซิ้ง ฟ้อน และหมอล า” เช่น เซิ้งบังไฟ 
เซิ้งสวิง ฟ้อนภไูท ล ากลอนเกี้ยว ล าเต้ย ซึ่งใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านประกอบ ได้แก่ แคน พิณ ซอ 
กลองยาว อีสาน ฉิ่ง ฉาบ ฆ้อง และกรับ ภายหลังเพิ่มเติมโปงลางและโหวดเข้ามาด้วย ส่วนกลุ่มอีสาน
ใต้ได้รับอิทธิพลไทยเขมร มีการละเล่นท่ีเรียกว่า เรือม หรือ เร็อม เช่น เรือมลูดอันเร หรือร ากระทบ
สาก ร ากระเน็บติง-ต็อง หรือระบ าต๊ักแตนต าข้าว ร าอาไย หรือร าตัด หรือเพลงอีแซวแบบภาคกลาง
วงดนตรี ท่ีใช้บรรเลง คือ วงมโหรีอีสานใต้ มีเครื่องดนตรี คือ ซอด้วง ซอด้วง ซอครัวเอก กลอง
กันตรึม พิณ ระนาดเอกไม้ ปี่สไล กลองร ามะนาและเครื่องประกอบจังหวะ การแต่งกายประกอบการ
แสดงเป็นไปตามวัฒนธรรมของพืน้บ้าน ลักษณะท่าร าและท่วงท านองดนตรีในการแสดงค่อนข้าง
กระชับ รวดเร็ว และสนุกสนาน  
                  4.4 การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ เป็นศิลปะการร าและการละเล่นของชาว
พื้นบ้านภาคใต้อาจแบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรมได้ 2 กลุ่มคือ วัฒนธรรมไทยพุทธ ได้แก่ การแสดงโนรา 
หนังตะลุง เพลงบอก เพลงนา และวัฒนธรรมไทยมุสลิม ได้แก่ รองเง็ง ซ าแปง มะโย่ง (การแสดง
ละคร) ลิเกฮูลู (คล้ายลิเกภาคกลาง) และซิละ มีเครื่องดนตรีประกอบท่ีส าคัญ เช่น กลองโนรา กลอง
โพน กลองปืด โทน ทับ กรับพวง โหม่ง ปี่กาหลอ ปี่ไหน ร ามะนา ไวโอลิน อัคคอร์เดียน ภายหลังได้มี
ระบ าท่ีปรับปรุงจากกิจกรรมในวิถีชีวิต ศิลปะต่าง ๆ เข่น ระบ าร่อน  การีดยาง ปาเตต๊ะ เป็นต้น 

         ธีรวัฒน์ ช่างสาน (2548) กล่าวว่า “นาฏศิลป์”หมายถึง ศิลปะการร้องร าท าเพลงท่ี
มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ท้ังท่ีเป็นระบ า ร า เต้น และอื่น ๆ รวมท้ังละครร า  โขน  หนังใหญ่ ฯลฯ  โดย
ประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตและมีแบบแผนท่ีสวยงามให้ความรู้   ความบันเทิงท่ีต้องมีดนตรีเป็น
องค์ประกอบไปด้วย  

         ตามพจนานุกรมไทยฉบับทันสมัย (2543) หมายถึง “นาฏย”  ความหมาย เกี่ยวกับ 
การฟ้อนร า  เกี่ยวกับการแสดงละคร 
                    ตามพจนานุกรมไทยฉบับทันสมัย (2543) “นาฏ” หมายถึง  การเคล่ือนไหวอวัยวะ, 
นางละคร การฟ้อนร า หรือ ความรู้แบบแผนของการฟ้อนร า 

          อมรา  กล่ าเจริญ  (2542) กล่าวว่า ศิลปะ เป็นค าภาษาสันสกฤต (ส.ศิลปะ; ป.สิปุป 
ว่ามีฝีมืออย่างยอดเยี่ยม) ซึ่งหมายถึง การแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นอย่างงดงามน่าพึงชม  ก่อให้เกิด
อารมณ์สะเทือนใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Arts” ดังนั้นเมื่อประมวลท้ังสองค ามารวมเป็นค าว่า
“นาฏศิลป์” ท่ีนักวิชาการให้ความหมายไว้น่าสนใจ  
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        สุมิตร  เทพวงศ์ (2548) กล่าวว่า นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการร้องร าท าเพลงท่ีมนุษย์
เป็นผู้สร้างสรรค์โดยประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตและมีแบบแผน   ให้ความรู้  ความบันเทิง  ซึ่งเป็น
พื้นฐานส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความรุ่งเรืองของชาติได้เป็นอย่างดี 

        อาคม  สายาคม (2545) กล่าวว่า นาฏศิลป์ หมายถึง การร่ายร าในส่ิงท่ีมนุษย์เราได้
ปรุงแต่งจากธรรมชาติให้สวยสดงดงามข้ึน แต่ท้ังนี้มิได้หมายถึงแก่การร่ายร าเพียงอย่างเดียว จะต้องมี
ดนตรีเป็นองค์ประกอบไปด้วย จึงจะช่วยให้สมบูรณ์แบบตามหลักวิชานาฏศิลป์ 

       สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ (2543) กล่าวว่า นาฏศิลป์ หรือนาฏยศิลป์  หมายถึง  ศิลปะการ
ฟ้อนร า ท้ังท่ีเป็นระบ า ร า  เต้น และอื่น ๆ รวมทั้งละครร า  โขน  หนังใหญ่ ฯลฯ  ปัจจุบันมักมีคนคิด
ช่ือใหม่ให้ดูทันสมัยคือ  นาฏกรรม  สังคีตศิลป์  วิพิธทัศนา  และศิลปะการแสดง  ซึ่งมีความหมาย
ใกล้เคียงกันเพราะเป็นค าท่ีครอบคลุมศิลปะแห่งการร้อง  การร า  และการบรรเลงดนตรี 

       ลัดดา  พนัสนอก (2542) กล่าวว่า นาฏศิลป์  เป็นค าสมาส ระหว่างค าว่า นาฏ กับค า
ว่า ศิลป์   ค าว่านาฏ  หมายถึงการฟ้อนร า  การแสดงละคร   ดังนั้นค าว่า  นาฏศิลป์  จึงหมายถึงการ
ฟ้อนร าท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นให้สวยงาม  โดยอาศัยธรรมชาติเป็นแบบอย่าง 
                  สรุปได้ว่านาฏศิลป์หมายถึงศิลปะแห่งการฟ้อนร าการเคล่ือนไหวส่วนต่าง  ๆ ของ
ร่างกายให้เข้ากับดนตรีและเสียงเพลงส่ือความหมายแทนค าพูดเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกการใช้
ภาษาท่าร าการตีบทโดยใช้สรีระต่าง ๆ ของร่างกายเคล่ือนไหวในรูปแบบของการแสดงน ามา
ผสมผสานจนเกิดเป็นการแสดงท่ีสวยงาม 
           2.6.2 องค์ประกอบของศิลปะด้านนาฏศิลป์ 

       เครือจิต ศรีบุญนาค ลคนอื่น ๆ (2542) องค์ประกอบทางศิลปะ หมายถึง การน ามูล
ฐานศิลปะมาประกอบด้วยกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดคุณค่าทางศิลปะ กล่าวคือ ความงามของ
ศิลปะจะต้องเป็นเอกภาพจึงจะก่อให้เกิดความงามเหมือนสุนทรียะมูลฐานของศิลปะเบื้องต้น ได้แก่  
สีและน้ าหนัก รูปแบบ รูปร่างหรือรูปทรง ความเป็นเอกภาพและคุณค่าแห่งศิลป์องค์ประกอบของ
ศิลปะด้านนาฏศิลป์ไทย ประกอบด้วย 

           1. บริเวณว่าง ของนาฏศิลป์ไทยมีลักษณะคล้อยตามบทเพลง หรือท่วงท านองของ
เพลงซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการแสดงดังนี้ 

   1.1 การจัดระยะผู้ร า การต้ังแถว การแสดงในประเภทระบ า ได้แก่ ก าหนด
ช่องไฟระหว่างตัว ระหว่างคู่ ระหว่างแถว การตั้งซุ้ม การเข้าวง 

   1.2 ท่าร าไทย ประกอบด้วย แม่ท่า ท่านิ่ง และท่าเช่ือม แม่ท่าเป็นท่าหลักของ
นาฏศิลป์ไทย ท่านิ่งคือ ท่าร าซึ่งหยุดลงตรงกับจังหวะของเพลง ส่วนท่าเช่ือมคือ ท่าร าต่อเนื่องจากท่า
นิ่งเพื่อเปล่ียนไปท าใหม่ ของการตีบท ในการแสดงละคร เมื่อจบแต่ละวรรคผู้ร าจะมีท่าพักรอบทร้อง
เพื่อรอตีบทตรงกับค าร้อง 
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   1.3 การจัดต าแหน่งของผู้แสดงบนเวที ในการแสดงละครเพื่อให้มองดูสวยงาม 
และถูกต้องตามแบบแผนและต าแหน่งของตัวละคร ด้วยเหตุนี้ประโยชน์บริเวณว่างของนาฏศิลป์ไทย 
คือ ท าให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมกลมกลืน 

           2. สีและน้ าหนัก ของนาฏศิลป์ไทย (Color and valuc) สีและน้ าหนักอันเป็น
หัวใจของงานศิลป์ ของนาฏศิลป์เป็นศิลปะแห่งการเคล่ือนไหว หัวใจของนาฏศิลป์ไทยอยู่ท่ีท่าทาง 
(Action) หรือท่าร า ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

  2.1 น้ าหนักของท่าทาง รวมไปถึงการเคล่ือนไหวช้า-เร็ว แสดงถึงความสมดุล
กับอารมณ์ แต่ท่าร าส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะสมดุลทางสรีระ เช่น ท่าสอดสร้อยมาลา มือขวาต้ังวงบน 
มือซ้ายจีบหงายท่ีชายพก 

  2.2 น้ าหนักของเวที การจัดฉาก กับผู้แสดงบนเวทีจะอยู่ในรูปแบบท่ีน้ าหนักมี
ความสมดุลกันท้ังสองด้าน ถึงว่าการจัดฉากจะหนักทางด้านใดด้านหนึ่ง เมื่อผู้แสดงออกมาจะต้อง
แสดงในส่วนท่ีน้ าหนักเบา ส่วนท่ีเป็นบริเวณมีสีอ่อน หรือสว่าง หรือใช้อุปกรณ์ฉากมาถ่วงดุล 

          3. รูปแบบของนาฏศิลป์ไทย (Form And Shape) นาฏศิลป์ไทยมีรูปแบบการ
แสดงหลากหลาย โดยอาศัยท่าทางการร่ายร าเป็นหลักก่อให้เกิดประเภทของการแสดงหลายชนิด เช่น 
ร าเด่ียว ร าคู่ ระบ า ฟ้อน เซิ้ง การแสดงละครร า การแสดงโขน เป็นต้น 

          4. ความเป็นเอกภาพและคุณค่าแห่งศิลป์ด้านนาฏศิลป์ไทย (Unity) เอกภาพของ
นาฏศิลป์ หมายถึง การแสดงชุดหนึ่งๆ ผู้ท่ีร่วมแสดงชุดนั้นทุกนต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เช่น การแสดงระบ านก ความเป็นเอกภาพคือ การแสดงท่าเลียนแบบกิริยาของนก การแสดงละครใน
ผู้แสดงทุกคนก็ต้องร่ายร าในลักษณะลีลาแบบละครใน 

        จากนิยามท่ีกล่าวมานี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบการสร้างสรรค์งานศิลปะด้าน
นาฏศิลป์ได้ดังนี้ 1. บริเวณว่าง คือ การจัดต าแหน่งแถว ระยะห่างของผู้แสดง 2. น้ าหนัก คือ        
การเคล่ือนไหวท่าทางให้สมดุลกับอารมณ์ 3. สุนทรียศาสตร์แห่งนาฏศิลป์สร้างสรรค์ คือ ความงาม
ของการสร้างนาฏศิลป์ เมื่อน าองค์ประกอบท้ังหมดมารวมกัน  งานท่ีสร้างสรรค์จะเกิดความงาม
สุนทรียศาสตร์ทางนาฏศิลป์สมัยใหม่ท่ีอยู่บนพื้นฐานนาฏศิลป์ด้ังเดิม 
 2.6.3 นาฏยศัพท์ และภาษาท่านาฏศิลป์ไทย 

          พจน์มาลย์ สมรรคบุตร (2562)  กล่าวคือพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยท่ีแม่นย า ต้องให้
อวัยวะทุกส่วนของร่างกายฝึกนาฏยศัพท์และ ภาษาท่านาฏศิลป์ไทยได้เกิดความถูกต้องตามหลัก
นาฏศิลป์ อันจะมีผลท าให้เกิดการเคล่ือนไหวในขณะแสดงท่ีสวยมาก 
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2.7 ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย   
     ทิศนา แขมมณี (2559) ซึ่งได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกบการสอนให้เกิดทักษะไว้ว่า ทักษะส่วน 

ใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยแล้วค่อยเช่ือมโยง ช่วยให้ผู้เรียนประสบ ความส าเร็จ  เร็วขึ้นดังนี้  
           1. ขั้นสาธิตทักษะ เป็นขั้นท่ีผู้เรียนได้เห็นทักษะท่ีต้องการให้ผู้เรียนกระท าได้ใน

ภาพรวมก่อนการสาธิตโดยแนะน า ให้ผู้เรียนสังเกตช้ีแนะจุดส าคัญให้  
           2. ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยแต่ละส่วนโดยให้ผู้เรียนสังเกต และท า

ตามทีละส่วนอย่างช้าๆ  
           3. ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย โดยไม่ต้องดูแบบ หากติดขัดครูผู้สอนควร ช้ีแนะ

แกไขจนผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ และช านาญ  
           4. ขั้นใช้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้วผู้สอนอาจใช้เทคนิคท่ีจะช่วย ให้

ผู้เรียนปฏิบัติได้ดียิงขึ้น  
           5.ขั้นผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อยเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องจนจบแล้วปฏิบัติ ซ้ า  ๆ 

หลาย ๆ ครั้ง จนสามารถปฏิบัติได้อย่างช านาญ 
                ธนิต อยู่โพธิ์ (2547) กล่าวว่าใน การคัดเลือกผู้แสดงและฝึกหัดโขน แต่เดิมจะใช้
นักเรียนชายท้ังหมดตามแบบประเพณีโบราณ อาจารย์ผู้ท าการฝึกหัดจะท าการคัดเลือกผู้แสดงท่ีจะ
หัดเป็นตัวละครต่าง ๆ เช่น พระราม นางสีดา หนุมาน ทศกัณฐ์ เป็นต้น ตามปกติในการแสดงโขน   
จะประกอบด้วยตัวละครที่มีลักษณะแตกต่างกัน 4 จ าพวกได้แก่ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง 
ตัวพระ  การคัดเลือกตัวพระของการแสดง เหมาะจะคัดเลือกผู้ท่ีลักษณะใบหน้ารูปไข่ สวยงาม      
คมคายเด่นสะดุดตา ท่าทางสะโอดสะองและผ่ึงผาย ล าคอระหง ไหล่ลาดตรง ช่วงอกใหญ่ ขนาดล าตัว
เรียว เอวเล็กกิ่วคอดตามลักษณะชายงามในวรรณคดีไทยเช่น พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ พระลอ สังคา
มาระตา ฯลฯ สวมพระมหามงกุฏหรือมงกุฎยอดชัย ห้อยดอกไม้เพชรด้านขวา ของการแสดงโขนท่ีมี
ตัวละครเอกท่ีเป็นตัวพระ 2 ตัว หรือมากกว่านั้น และมีบทบาทในการแสดงส าคัญเท่า ๆ กัน แบ่งเป็น
พระใหญ่หรือพระน้อย ซึ่งพระใหญ่ในการแสดงโขนหมายถึงพระเอก มีบุคลิกลักษณะเหนือกว่าพระ
น้อย เช่น ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรต์ิ พระรามเป็นพระใหญ่ และพระลักษมณ์เป็นพระน้อย หรือ
ตอนพระรามครองเมือง พระรามเป็นพระใหญ่ พระลักษมณ์ พระพรตและพระสัตรุตเป็นพระน้อย 
เป็นต้น 
                    ตัวนาง คือ กิริยามารยาทเรียบร้อย สุภาพ นุ่มนวลอ่อนหวานตามลักษณะหญิงงาม
ในวรรณคดีเช่นกัน ยามแสดงอาการโศกเศร้าหรือยิ้มแย้มดีใจ ก็จะกรีดกรายนิ้วมือแต่เพียงพองาม        
ส่วนนางตลาดนั้นจะคัดเลือกจากผู้ท่ีมีท่าทางกระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไว มีจริต สามารถแสดง
กิริยาท่าทางต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
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                    ตัวยักษ์  คือ มีความแข็งแรงของช่วงขาเป็นอย่างมาก เนื่องจากในการแสดงจะต้อง
ย่อเหล่ียมรับการขึ้นลอยของตัวพระและตัวลิง ทศกัณฐ์เป็นตัวละครท่ีมีท่วงท่าลีลามากมายเช่น        
ยามโกรธเกรี้ยวจะกระทืบเท้าตึงตังเสียงดังโครมคราม หันหน้าหันหลังแสดงอารมณ์ด้วยกิริยาท่าทาง 
ยามสบายใจหรือดีใจ ก็จะนั่งกระดิกแขนกระดิกขา เป็นต้น 
                   ตัวลิง คือ  กิริยาท่าทางคล่องแคล่วว่องไวตามแบบฉบับของลิง มีการดัดโครงสร้าง
ของร่างกายให้อ่อน ซึ่งลีลาท่าทางของตัวลิงนั้นจะไม่อยู่นิ่งกับท่ี ตีลังกาลุกล้ีลุกลนตามธรรมชาติของ
ลิง ของผู้ท่ีจะหัดเป็นตัวลิงนั้น ตามธรรมเนียมโบราณมักเป็นผู้ชาย โดยเริ่มหัดต้ังแต่อายุ 8 -12 ขวบ        
เป็นต้น ในอดีตจะมีการฝึกเฉพาะเด็กผู้ชาย ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้เริ่มให้มีการคัดเลือก
เด็กผู้หญิง เข้ารับการฝึกเป็นตัวลิงแล้ว เรียกว่า "โขนผู้หญิง" ในการการฝึกตัวลิงให้สามารถแสดงเป็น
ตัวเอกได้ดีนั้น จะต้องใช้เวลา 10 ปีขึ้นไปเป็นอย่างน้อย 
                  ครั้นครูคัดเลือกศิษย์ไว้แล้ว เมื่อถึงวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นท่ีรู้กันเป็นวันครู ก็ท าพิธีมอบตัว
ให้ครู ศิษย์ต้องมีดอกไม้ จนถึงครูพวกพระ ครูพวกยักษ์ ครูพวกลิง ครูพวกนาง รับไปฝึกหัดแต่หลัก
ส่วนใหญ่เบื้องต้นท่ีตรงกัน  มีอยู่ 4-6 ประการ คือ   (1) ตบเข่า  (2) ถองสะเอว  (3) เต้นเสา         
(4) ถีบเหล่ียม   (5) ฉีกขา  (6) หกคะแมน  ดังภาพวิธีฝึกหัดเบื้องต้น วิธีการปฏิบัติการฝึกหัด
เบ้ืองต้น  มีดังนี้ 

           1) ตบเข่า เป็นการปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้นล าดับแรก   ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียน
เริ่มรู้จักจังหวะดนตรี รู้จักใช้โสตประสาทฟังท่วงท านองเพลงและจังหวะได้แม่นย าถูกต้อง สามารถ
แยกแยะเสียง และมีความเคยชินกับจังหวะ  

               วิธีการปฏิบัติท่าตบเข่า  
               ท่าเตรียม ครูให้นักเรียนนั่งพับเพียบเข้าแถวกันบนพื้นราบล าตัวต้ังและ ส่วน

ศีรษะให้ตรง แบฝ่ามือท้ังสองข้างขวางคว่ าลง ให้ฝ่ามือประทับลงตรงเข่าแล้วยกฝ่ามือลงตรงวงเข่า
นับ จังหวะถือเป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติท่าเต้นโขน ดังนั้น จังหวะในการปฏิบัติท่าเต้นโขนแบ่งออก
ได้  2  ลักษณะ คือ  1. จังหวะเปิด มีลักษณะการปฏิบัติท่าติดต่อกันในคราวเดียว 2. จังหวะปิด       
มีลักษณะการปฏิบัติท่าทีละจังหวะช้า ๆ จนครบท่า 

           2) ถองสะเอว เป็นการปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้นล าดับท่ี 2 ต่อจากท่าตบเข่าเป็น
วิธีการฝึกหัดให้นักเรียนเริ่มรู้จักวิธีการยักเยื้องล าตัว  ยักคอ  ยักไหล่  และใบหน้าได้คล่องแคล่ว  ซึ่ง
จะท าให้อวัยวะของร่างกายต้ังแต่เอวจนถึงศีรษะมีความอ่อนไหว   ได้สัดส่วนงดงาม  เป็นไปตาม
ลักษณะท่ีต้องการได้ 
                         วิธีการปฏิบัติท่าถองสะเอว 

               ท่าเตรียม ครูให้ผู้ฝึกจะให้นักเรียนนั่งพับเพียบเข้าแถวกันบนพื้นราบต้ังล าตัว
และส่วนศีรษะตรง อย่างท่ีเรียนว่า อกผายไหลผ่ึง เปิดปลายคางตามองตรงไปข้างหน้า แบฝ่ามือท้ัง
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สองข้างวางคว่ าลงบนเข่า เมื่อนักเรียนท้ังหมดอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว ก็จะเริ่มการปฏิบัติ 
ดังนี้ครูให้จังหวะไม้กรับ  นักเรียนยกแขนท้ังสองขึ้นข้างล าตัวระดับเอว  งอข้อศอกให้ศอกห่างจาก
สีข้างประมาณหนึ่งฝ่ามือ  หงายท้องแขน  ก ามือหลวม ๆ พร้อมท้ังหักข้อมือเข้าหาล าตัว  ต่อจากนั้น
จึงการถองสะเอว  โดยเริ่มจากกระแทกศอกขวาเข้ากับสะเอวขวา  พร้อมกับยักคอเบนศีรษะไปทาง
บ่าซ้ายมือซ้ายยื่นออกจากล าตัว ต่อจากนั้นให้กระแทกศอกซ้ายเข้ากับสะเอวซ้าย   พร้อมกับยักคอ
เบนศีรษะไปทางบ่าขวา มือขวายื่นออกจากล าตัว   ท าดังนี้สลับกันไปจนนักเรียนเกิดความ
คล่องแคล่ว  สามารถยักเยื้องล าตัวและศีรษะได้ดีถูกต้องตามแบบแผนปฏิบัติ   

           3) เต้นเสา เป็นการปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้นล าดับท่ี 3 ต่อจากท่าถองสะเอว เป็น
วิธีการฝึกหัดให้นักเรียนเริ่มรู้จักใช้อวัยวะส่วนขาและเท้าให้แข็งแรงก าลังอยู่ตัวและคงท่ีนอกจากนี้ยัง
ฝึกหัดให้ผู้เรียนรู้จักน้ าหนักของฝ่าเท้า และใช้จังหวะเท้าในการเต้นให้สม่ าเสมอกัน 
                         วิธีการปฏิบัติท่าเต้นเสา 

               ท่าเตรียม ครูให้ผู้ฝึกจะให้นักเรียนนั่งพับเพียบเข้าแถวกันบนพื้นราบต้ังล าตัว
และส่วนศีรษะตรง อย่างท่ีเรียนว่า อกผายไหลผ่ึง เปิดปลายคางตามองตรงไปข้างหน้า แบฝ่ามือท้ัง
สองข้างวางคว่ าลงบนเข่า ครูให้จังหวะเพื่อให้นักเรียนลุกขึ้นยืนเข้าแถวหันหน้าไปตามทิศเดียวกัน  ผู้
ท่ีอยู่หัวแถวยืนหันหน้าตรงกับต้นเสาต้นใดต้นหนึ่ง  คนหลัง ๆ ยืนเข้าแถวต่อตรงกับคนหน้า  เว้น
ระยะห่างกันราวหนึ่งศอก  ผู้ท่ีอยู่หัวแถวใช้มือแตะกับต้นเสาท้ัง 2 มือ  ทาบฝ่ามือไว้ที่เสา  น้ าหนักอยู่
ท่ีมือตอนปลาย คนหลัง ๆ ใช้มือท้ังสองแตะท่ีสะเอวของคนหน้า  ต่อกันไปเป็นแถวตรง  ต่อจากนั้น
ครูเคาะจังหวะให้นักเรียนย่อขากันเข่าท้ังสองข้างออกไปทางซ้ายและทางขวาให้ได้ฉาก (เหล่ียม) เมื่อ
นักเรียนท้ังหมดอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว ก็จะเริ่มการปฏิบัติโดยครูเคาะจังหวะให้นักเรียน
ปฏิบัติในท่าท่ีเรียกว่า “ตะลึกตึก” ก่อนมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

       จังหวะท่ี 1 ยกเท้าขวาหนีบน่องมากระทืบชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายข้ึนติด นับ 1 
       จังหวะท่ี 2 กระทืบเท้าซ้ายชิดส้นเท้าขวา ยกเท้าขวาขึ้น นับ 2 
       จังหวะท่ี 3 กระทืบเท้าขวาชิดส้นเท้าซ้าย ยกเท้าซ้ายข้ึน นับ 3 

            เมื่อนักเรียนปฏิบัติท่าต าลึกตึกแล้วยกเท้าซ้ายข้ึนรอไว้  ครูเคาะจังหวะให้นักเรียนกระทืบ
เท้าลงบนพื้นให้พอดีกับจังหวะ (จังหวะท่ี 2) แล้วเปล่ียนยกขาขวาขึ้นกระทืบเท้าขวาลงบนพื้น แล้ว
เปล่ียนยกขาซ้ายกระทืบลงบนพื้น  ปฏิบัติดังนี้สลับกันพร้อมท้ังนับจังหวะ 1-2-3 ไปด้วย 

          4) ถีบเหล่ียม เป็นการบังคับและควบคุมอวัยวะร่างกายให้อยู่ในท่าท่ีต้องการ ท้ังยัง
ได้ ช่วงขา ช่วงแขนและอกมีระดับคงท่ี 
                          วิธีการปฏิบัติท่าถีบเหล่ียม 

                ท่าเตรียม  ครูให้นักเรียนยืนหันหลังแนบชิดติดกับเสาหรือฝาผนัง  แล้วให้
นักเรียนย่อขาและกันเข่าท้ังสองข้างออกไป  จนส่วนโค้งของเข่าเป็นมุมฉาก (เหล่ียม) ครูนั่งลงกับพืน้
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ยกเท้าท้ังสองข้างใช้ฝ่าเท้ายันท่ีหน้าขาของนักเรียนตรงหัวเข่าด้านใน  แล้วค่อย ๆ โน้มถีบเข่าของ
นักเรียนแยกออกไปทางเบ้ืองหลังทีละน้อย ๆ จนเข่าของนักเรียนเป็นเส้นขนานกับแนวไหล่ของ
นักเรียน   
                          ข้อควรระวัง ในการปฏิบัติท่าถีบเหล่ียมเป็นท่าปฏิบัติท่ีครูต้องกระท าให้กับ
นักเรียน  กล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถน าไปปฏิบัติเองตามล าพังหรือจะให้เพื่อนนักเรียนกระท าให้
มิได้  เนื่องจากหากกระท าผิดวิธีจะท าให้ได้รับอันตรายได้  

           5) ฉีกขา ใช้ของนักเรียนท่ีฝึกหัดเป็นตัวลิงโดยเฉพาะ วิธีฉีกขาจะช่วยให้สามารถใช้
ล าขาได้ตามต้องการ และท าให้นักเรียนยืนหรือย่อเหล่ียมได้อย่างมีส่วนสัดงดงาม 
                          วิธีการปฏิบัติท่าฉีกขา 

     ท่าเตรียม ครูให้นักเรียนยืนหันหลังแนบชิดติดกับเสาหรือฝาผนังเช่นเดียวกับ 
ท่าถีบเหล่ียมครูนั่งลงกับพื้น แล้วให้นักเรียนค่อยเล่ือนตัวลงมาจนถึงพื้น โดยขาท้ังสองข้างเหยียดตรง
ออกด้านข้าง  เมื่อนักเรียนลงนั่งกับพืน้แล้วครูใช้ฝ่าเท้าท้ังสองข้างยันท่ีหน้าขาของนักเรียนตรงหัวเข่า
ด้านใน  แล้วค่อย ๆ โน้มถีบเข่าของนักเรียนแยกออกไปทางเบ้ืองหลังทีละน้อย ๆ จนเข่าของนักเรียน
เป็นเส้นขนานกับแนวไหล่ของนักเรียน  
                        ข้อควรระวัง  ในการปฏิบัติท่าฉีกขา เป็นท่าปฏิบัติท่ีครู ต้องกระท าให้กับ 
นักเรียน  กล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถน าไปปฏิบัติเองตามล าพังหรือจะให้เพื่อนนักเรียนกระท าให้
มิได้  จนกว่านักเรียนจะสามารถบังคับและควบคุมอวัยวะได้เอง  เนื่องจากหากกระท าผิดวิธีจะท าให้
ได้รับอันตรายได้ 
            6) หกคะเมน หรือ ตีลังกา ใช้เฉพาะโขน ตัวลิง เพื่อประโยชน์ของการฝึกหัดตีลังกา 
เพื่อให้อวัยวะในร่างกายเกิดความยืดหยุ่น สามารถเคล่ือนไหว พลิกแพลงได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว 
                  วิธีปฏิบัติท่าหกคะเมน  
                  ครูให้ผู้ฝึกหัดใช้ฝ่ามือท้ังสองยัน กับพื้น จากนั้นก็ถีบเท้าท้ังสองขึ้นไป ใช้ฝ่ามือ
ยันเท้า ติดกับผนัง เมื่อผู้ฝึกหัดพอจะปฏิบัติได้ก็ให้ผู้ฝึกหัด ปฏิบัติแบบเคล่ือนท่ี โดยเท้าไม่ต้องติดผนัง 
ใช้วิธีเดิน ด้วยมือแทน ต่อจากนั้นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหกคะเมน ตีลังกา นั่นก็คือเบาะ เพื่อช่วยให้เกิด
ความปลอดภัย ผู้ฝึกหัดตีลังกาไปข้างหน้าคือวิ่งมือยันพื้น ถีบตัวส่ง เท้าไปข้างหลังด้วยความเร็วและ
แรง ให้หมุนกลับ มายืน ผู้ฝึกหัดตีลังกาหลัง โดยยืนหันหลังย่อเข่า ท้ัง 2 ข้างกระโดดเหวี่ยงตัวไปข้าง
หลัง มือท้ังสองยัน พื้นหมุนกลับมายืน นอกจากนี้ยังมีการตีลังกาเหวี่ยง ตัวไปข้าง ๆ และพุ่งตัวม้วน
ลงไปข้างหน้ากับพื้น ท่าหกคะเมน หรือตีลังกานี้มีช่ือเรียกต่างกัน ดังนี้ 

       1.หกคะเมนหงายไปข้างหลัง  เรียกว่า  ตีลังกาหกม้วน  
       2.หกคะเมนไปข้างหน้า         เรียกว่า  อันธพา  
       3.หกคะเมนหมุนไปข้าง ๆ     เรียกว่า  พาสุริน 
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                  ข้อควรระวัง ในการปฏิบัติหกคะเมน เป็นท่าปฏิบัติท่ีครูต้องกระท าและสาธิตให้
นักเรียน  กล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถน าไปปฏิบัติเองตามล าพังหรือจะให้เพื่อนนักเรียนกระท าให้
มิได้  จนกว่านักเรียนจะสามารถบังคับและควบคุมการหกคะเมนได้เอง  เนื่องจากหากกระท าผิดวิธีจะ
ท าให้ได้รับอันตรายได้  

สรุปได้ว่า  ในการปฏิบัติแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น  ในช่วงแรก ๆ ของการปฏิบัติควรอยู่ใน 
ความดูแลของครูอย่างใกล้ชิด  นักเรียนจะน าไปปฏิบัติเองตามล าพังหรือจะให้เพื่อนนักเรียนกระท าให้
มิได้ จนกว่านักเรียนจะสามารถบังคับและควบคุมอวัยวะได้เอง  เนื่องจากหากกระท าผิดวิธีหรือขาด
ความระมัดระวังจะท าให้ได้รับอันตรายได้  

        วลัยรัตน์ ทองละมุน (2535)   ได้ให้ความหมายค าว่า โขน คือการแสดงท่าร าเต้นกับ
จังหวะดนตรี ประกอบด้วย ตัวละครที่เป็นยักษ์ ลิง มนุษย์ และเทวดา ผู้แสดงสวมหัวโขนไม่ร้องและ
เจรจาเอง แต่ปัจจุบันผู้แสดงเป็นมนุษย์กับเทวดาไม่สวมหัวโขน และเพิ่มการขับร้องประกอบการ
แสดงแบบละครใน 

         โขนเป็นนาฏศิลป์ไทยช้ันสูงท่ีมีมาแต่สมัยโบราณ การแสดงโขนได้รับความนิยมมา
ต้ังแต่สมัยอยุธยา สืบทอดมาจนกระท่ังปัจจุบัน ค าว่า โขน มีท่ีมาและความหมายอยู่หลายประการ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายซึ่งได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
               1. โขน หมายถึง การเล่นอย่างหนึ่งคล้ายละครร าแต่สวมหัวจ าลองต่าง ๆ เรียกว่า 
หัวโขน 
               2. โขน หมายถึง ไม้ท่ีต่อเสริมหัวเรือท้ายเรือให้งอนเชิดขึ้นไปเรียกว่า “โขนเรือ” 
              3. เป็นช่ือเรื่อ เช่น เรือโขน 
               4. โขน หมายถึง ส่วนสุดท้ัง 2 ข้าง ของรางระนาด หรือ ฆ้องวง 

สรุป โขนหมายถึงศิลปะการแสดงช้ันสูง ประกอบด้วย ตัวละคร ตัวพระ ตัวยักษ์ ตัวลิง 
ศิลปะการแสดงในด้านการฟ้อนร า  ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นท่าร าให้มีความวิจิตรสวยงาม             
ของมนุษย์ ในการปฏิบัติแบบฝึกหัดเบื้องต้น  ในช่วงแรก ๆ ของการปฏิบัติควรอยู่ในความดูแล         
ของครูอย่างใกล้ชิด ผู้เรียนจะน าไปปฏิบัติเองตามล าพังหรือจะให้เพื่อนนักเรียนกระท าให้มิได้          
จนกว่าผู้เรียนจะสามารถบังคับและควบคุมอวัยวะได้เอง   เนื่องจากหากกระท าผิดวิธีหรือขาด           
ความระมัดระวังจะท าให้ได้รับอันตรายได้  
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2.8. ทฤษฎีแนวคิดกายวิภาคและการเคลื่อนไหว 
              2.8.1 ความส าคัญของกายวิภาคศาสตร์   
    พิชิต ภูติจันทร์ (2548) กล่าวว่า กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) เป็นวิชาท่ีศึกษา
โครงสร้าง รูปร่างลักษณะตลอดจน ต าแหน่งของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ลักษณะของร่างกายวิภาค
ศาสตร์ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังก็คือแนวกระดูกสันหลัง (Vertebral column) ช่วยค้ าจุนร่างกาย 
ร่างกายและมีผนังล าตัวห่อหุ้ม ภายในนอกจากจะมีท่อทางเดินอาหารแล้วยังมีช่องว่าง (Cavity or 
cleome) อยู่ในอวัยวะต่างอีก 
       คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา (2559) กล่าวว่า กายวิภาคศาสตร์
เป็นแขนงหนึ่งของวิชาชีววิทยา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของส่ิงมีชีวิตว่าอยู่ส่วนใดของร่างกายและ
ส่วนต่างๆ เหล่านี้ ติดต่อเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยมักท าการศึกษาร่วมกับสาขาสรีรวิทยา 
(Physiology) ซึ่งเป็นวิชาท่ีว่าด้วยหน้าท่ีการท างานของส่วนหรืออวัยวะต่างๆ ของร่างกาย           
เมื่อรวมกันแล้วอวัยวะและระบบต่างๆ เหล่านี้ต้องท างานประสานสัมพันธ์กัน  
  สรุปได้ว่า ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของส่ิงมีชีวิตว่าอยู่ส่วนใดของร่างกายและส่วนต่างๆ 
เหล่านี้ติดต่อเกี่ยวข้องกันอย่างไร หน้าท่ีการท างานของส่วนหรืออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เมื่อ
รวมกันแล้วอวัยวะและระบบต่าง ๆ เหล่านี้ต้องท างานประสานสัมพันธ์กนั เพื่อให้ร่างกาย ด ารงชีวิต
ได้อย่างปกติ โดยท้ังสองสาขาวิชาจะแตกต่างกันท่ีกายวิภาคศาสตร์เน้นการศึกษาเกี่ยวกับโครงร่าง
เน้นท่ีการศึกษาเกี่ยวกับการท างานและหน้าท่ี 
          2.8.2 ระบบโครงสร้างของกระดูกร่างกายและกล้ามเนื้อของมนุษย์ 
    พิชิต ภูติจันทร์ (2554) การท่ีเรามองเห็นสัณฐานรูปร่างของมนุษย์มีส่วนเว้าส่วนโค้งใน
ต าแหน่งต่างๆ ของร่างกายรวมถึงลักษณะโครงสรา้งของร่างกายของมนุษย์ท่ีต้ังอยู่ในแนวตั้งฉากกับ
พื้นโลก ซึ่งมีความแตกต่างจากส่ิงมีชีวิตชิดอื่นในโลกนี้เกิดขึ้นจากการก่อรูปทรงของโครงกระดูก
ภายในร่างกายของคนเราท่ีมีขนาดของกระดูกและข้อต่อในแต่ละส่วน แตกต่างกันออกไปตลอดจนมี
ลักษณะท่ีสามารถเคล่ือนไหวได้อย่างอิสระ ดังนั่นผู้ศึกษาศาสตร์ทางด้านนาฏยศิลป์จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องท าความเข้าใจถึงลักษณะคุณสมบัติ หน้าท่ีของกระดูกแลกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ว่ามีความสัมพันธ์กันในการก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวร่างกายได้อย่างไรอันจะน าไปสู่ความเข้าใจในการ
ใช้ร่างกายของตนเองเพื่อการพัฒนาความเหมาสมของการฝึกซ้อมและการแสดงนาฏยศิลป์ 
        สรุปว่าได้ว่า การเคล่ือนไหวกระดูกในแต่ละส่วนของร่างกายซึ่งก่อให้เกิดท่าทางใน
ลักษณะท่ี ของมนุษย์ให้มีประโยชน์ต่อความเข้าใจในธรรมชาติการเคล่ือนไหวของมนุษย์และการ
เคล่ือนไหวร่างกายในศิลปะการแสดงนาฏยศิลป์ต่อไป 
            พิชิต ภูจันทร์ (2554) กล่าวถึง“กล้ามเนื้อ” เป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งท่ีประกอบอยู่
ภายในร่างกายของคนเรา เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเซลล์กล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นเส้นใยยาวๆท่ี
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เรียกว่า ไฟเบอร์ (FIBER) รวมตัวกันเป็นมัดประกอบอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายในปริมาณครึ่งหนึ่ง
ของน้ าหนักตัวโดยรวมกล้ามเนื้อมีคุณสมบัติในการหดตัวและยืดตัวได้ ซึ่งจะมีการท างานร่วมกับ
กระดูก เอ็น ข้อต่อ และระบบประสาทท าให้ร่างกายของเราเกิดการเคล่ือนไหวท่าทางในลักษณะ
ต่างๆโดยอิสระ 
       เกล็ดแก้ว  ด่านวิวัฒน์ (2543) กล่าวถึง ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อเป็นองค์ประกอบท่ี
มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามมากท่ีสุด ความอ่อนตัวหมายถึงช่วงกว้างการเคล่ือนท่ีของข้อต่อหรือกลุ่ม
ข้อต่อ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความอ่อนตัวคือกระดูกและกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อ ความยาวและความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและเนื้อเยื่อบริเวณรอบข้อต่อการฝึกความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อมี
หลายรูปแบบ ท่ีส าคัญคือ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching) ท าได้ง่าย และไม่ค่อยเกิดการ
บาดเจ็บ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้องค่อย ๆ ท าอย่างช้า ๆ จนถึงจุดท่ีรู้สึกตึงหรือไม่สบาย แต่ไม่ใช่
เจ็บปวด ค้างไว้ท่านั้นประมาณ 10-30 วินาท่ี ท าซ้ าอย่างน้อย 4 ครั้งต่อท่า หากมีการเกร็งให้อยู่ในท่า
นั้น 6 วินาท่ี การหายใจเข้าออกตามปกติ การฝึกความอ่อนตัวควรท าอย่างน้อย 2 -3 วันต่อสัปดาห์  
ยิ่งบ่อยยิ่งดี สามารถท าได้ทุกเวลา สถานท่ี ท าได้ท้ังในช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm up) และช่วงท าให้
ร่างกายเย็นลง (Cool down) ของการเคล่ือนไหวออกก าลังกายแบบแอโรบิค การฝึกความอ่อนตัวมี
ความจ าเป็นของคนทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ กรรมกรท่ีใช้แรงงานหนัก ชาวไร่ ชาวนา ผู้ท่ียืนหรือนั่ง
ใช้แขนท างานท้ังวัน เป็นต้น ควรให้ความสนใจในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่าง สะโพก 
และต้นคอ เพื่อป้องกันอาการปวดหลัง และปวดศีรษะสัดส่วนร่างกาย 
      สัดส่วนร่างกายหมายถึงสัดส่วนระหว่างไขมันและส่วนท่ีไม่ใช่ไขมัน (กระดูก กล้ามเนื้อ
และเนื้อเยื่ออื่น) คนผอมจะมีสัดส่วนร่างกายต่ า คนอ้วนจะมีสัดส่วนร่างกายสูง การเคล่ือนไหวออก
ก าลังกายเพื่อความทนทานของหัวใจและปอด ความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อ ท าให้เกิดการ
เผาผลาญพลังงานจากไขมัน ส่งผลให้สัดส่วนร่างกายดีขึ้น การเคล่ือนไหวออกก าลังกายเพื่อลด
น้ าหนักควรท าควบคู่ไปกับการควบคุมทางโภชนาการ การเผาผลาญและลดการน าพลังงานเข้ารวมกัน 
ประมาณ 3500 แคลอรี จะท าให้ไขมันลดลงประมาณ 0.45 กิโลกรัม การเคล่ือนไหวออกก าลังกาย
ระดับเบาจะท าให้มีการใช้ไขมันได้ดี อย่างไรก็ตาม คนอ้วนท่ีเกิดจากกรรมพันธุ์แม้จะไม่สามารถลด
ความอ้วนแต่ก็มีสุขภาพดีได้ เพราะส่ิงท่ีส าคัญ คือ ไขมันในระบบไหลเวียนโลหิต และควบคุมได้โดย
การเคล่ือนไหวออกก าลังกายผลท่ีไม่พึงประสงค์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนบทบาทและความส าคัญ 
                สรุปการเคล่ือนไหวเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับ
ปริมาณหรือการเคล่ือนไหว และสภาวะของแต่ละคน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุภาพที่พอเหมาะ     
ควรเคล่ือนไหวออกก าลังกายให้มีการเผาผลาญพลังงานปานกลาง หรือเคล่ือนไหวออกก าลังกายด้วย
ความแรงระดับปานกลาง ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตโดยเคล่ือนไหวออกก าลังกายท้ังท่ีเป็นแบบเป็น
แผน หรือกิจกรรมในวิถีชีวิตเสริมด้วยการยืดเหยียด และสร้างความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อ 
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ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับความสนใจ ความต้องการ และสภาพร่างกายของแต่ละคน ตราบใดท่ีบุคคลนั้นมีการ
เคล่ือนไหวออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอแล้วย่อมไม่มีวิธีการใดท่ีดีกว่าหรือด้อยกว่ากัน 
 
 2.9  ทฤษฎีแนวคิดการเคลื่อนไหว 
  2.9.1 แนวคิดและความหมายของการเคล่ือนไหว 

 วิทวัส ไพรสูงส่ง (2554) กล่าวถึง การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี  หมายถึงการเคล่ือนไหว 
ส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายในขณะท่ียืนอยู่หรือนั่งอยู่กับท่ี  เช่น  ตบมือ  ก้มเงย  ผงกศีรษะ ส่ัน
ศีรษะ ส่ันแขน  ผลัก  ดัน  บิดตัว  ยกเท้า  นั่งลง  ลุกขึ้น  กระทืบเท้า  เหยียดเท้าและเหยียดแขน
ออกไป  เป็นต้น การเคล่ือนไหวแบเคล่ือนท่ี  หมายถึงการเคล่ือนไหวท่ีต้องเคล่ือนออกจากจุดยืนเดิม
การเคล่ือนไหวแบบนี้ ขึ้นอยู่ กับการใช้ เท้าเป็นส า คัญ  โดยการก้ าว เท้าออกไปในลักษณะ                
ต่าง ๆ  กัน เช่น  การเดิน การวิ่ง การกระโดดไปข้างหน้าและข้างหลัง  เป็นต้น การเคล่ือนไหวแบบ
ต่าง ๆ 
              2.9.2 ชีวกลศาสตร์ของการเคล่ือนไหว 
                      หลักการและทฤษฎีของวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว  
                      ธวัชชานนท์ สิปปภากุล (2548)  กล่าวถึง ความหมายและความส าคัญของ
วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและองค์ความรู้ท่ีกล่าวมาข้างต้น เมื่อน ามาวิเคราะห์จะได้หลักการของ
วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้องดังนี ้ 
                          1. หลักการทั่วไปของวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว  
                             วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวเกิดจากการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
การเคล่ือนไหวทางร่างกายมนุษย์ (anatomical kinesiology) และองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
การเคล่ือนไหวทางกลศาสตร์ (mechanical kinesiology) มาบูรณาการเป็นองค์ความรู้ท่ีน ามาใช้
วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวร่างกายของคนเราในขณะปฏิบัติกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรม
โดยท่ัวไป เพื่อให้ได้รูปแบบของการเคล่ือนไหวท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดความ
ปลอดภัยในขณะปฏิบัติกิจกรรม  
                          2. หลักการและทฤษฎีเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวร่างกาย จาก
หลักการทั่วไปของวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหวมีองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีส าคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านร่างกาย
มนุษย์หรือด้านกายวิภาคศาสตร์ และส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านกลศาสตร์และเมื่อวิเคราะห์
ลักษณะของการเคล่ือนไหวร่างกายจะสรุปได้ว่า  
                             2.1) หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวร่างกายของเรา  “การ
เคล่ือนไหวร่างกายของคนเราต้องอาศัยการท างานร่วมกันระหว่างระบบต่าง  ในร่างกาย ระบบท่ีท า

https://plus.google.com/105643886188684314237
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หน้าท่ีโดยตรงและมีความเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวร่างกายอย่างชัดเจนจะประกอบไปด้วยระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบโครงร่าง (ข้อต่อ) และระบบประสาท ระบบประสาทจะท าหน้าท่ีเป็นตัวการในการ
ส่ังงานในร่างกาย ส่วนระบบกล้ามเนื้อจะท าหน้าท่ีเป็นแหล่งก าเนิดของแรง ซึ่งเป็นผลมาจากการหด
ตัวของกล้ามเนื้อ ระบบโครงร่าง โดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ ข้อต่อ ซึ่งเป็นบริเวณรอยต่อของช้ิน
กระดูก จะท าหน้าท่ีเป็นจุดหมุน เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวจะส่งแรงดึงรั้งกระดูกโดยอาศัยข้อต่อเป็น       
จุดหมุนท่ีคอยควบคุมทิศทางและขอบเขตของการเคล่ือนไหว”  
                              2.2) หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านกายวิภาค
ศาสตร์ ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีนักเรียนควรทราบ มี
เรื่องส าคัญท่ีเกี่ยวข้องต่อไปนี้  ข้อต่อ (joints) หมายถึง บริเวณรอยต่อระหว่างกระดูกกับกระดูกหือ
ระหว่างกระดูกกับกระดูกอ่อนหรือกระดูกอ่อนกับกระดูกอ่อนมาเช่ือมต่อกัน โดยมีเอ็นหรือพังผืดมา
เป็นตัวช่วยยึดเหนี่ยว  
              สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติ  (2559) กล่าวว่า ซีวกลศาสตร์  หรือ 
Biomechanics เป็นวิขาท่ีศึกษาถึงการเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากส่ิงมีขีวิต ซึ่งความรู้ทางชีวกลศาสตร์ ถูก
น ามาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเคล่ือนไหวของนักกีฬา รวมถึง การป้องกันการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬา โดยการเคล่ือนไหวท่ีมีประสิทธิภาพนั้น หมายถึง การใช้ก าลังของกล้ามเนื้อให้น้ อยท่ี
สุดแต่ได้ประสิทธิผลของการเคล่ือนไหวมากท่ีสุด ซึ่งผู้ฝึกสอนจะต้องมีความรู้ ในการพัฒนา
ความสามารถของนักกีฬา เพื่อคงสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอดข่วงการ
แข่งขัน โดยเฉพาะการน าความรู้พื้นฐานของ กลศาสตร์การเคล่ือนไหว มาประยุกต์เข้ากับความรู้ทาง
กายวิภาคศาสตร์ โดยเฉพาะระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อต่างๆ เพื่อให้วางแผนการฝึกอย่าง
เหมาะสมกับนักกีฬา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                         1. ความรู้ทางตรีโกโณมิกเพื่อค านวณหามุมของข้อต่อต่าง ๆ 
การค านวณมุมของข้อต่อ มีความส าคัญต่อการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการทราบมุม
ของการเคล่ือนไหว สามารถท าได้ 2 วิธี คือ การวัดโดยใช้เครื่องมือโดยตรง หรือวัดมุมโดยอ้อมจาก
ภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหว 
                        2. ความรู้ทางด้านกลไกการเคล่ือนไหว เข่น การเคล่ือนท่ีในแนวราบ (Linear 
motion), การเคล่ือนท่ีในแนวโค้ง (Projectile motion) หรือ การเคล่ือนท่ีในน ้า (Fluid motion) 
                            2.1 การเคล่ือนท่ีในแนวราบใช้เพื่อค านวณความสามารถของนักกีฬาในการ
เคล่ือนท่ี เช่น วิ่งด้วยความเร็วเท่าใด สามารถเร่งความเร็วขณะแข่งขันได้หรือไม่ ควรพัฒนาให้
สามารถเพิ่มความเร็วได้เป็นเท่าใด การเคล่ือนท่ีในแนวราบ เป็นการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวอย่างงา่ย 
ท่ีสามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของนักกีฬาและใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถของ
นักกีฬาได้อย่างขัดเจน 
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                            2.2 การเคล่ือนท่ีในแนวโค้ง ส่วนใหญ่ใช้เพื่อค านวณหาแนววิถีของการ
เคล่ือนท่ีของร่างกาย การวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีในแนววิถีโค้ง ใช้เพื่อพัฒนาความสามารถเชิงทักษะ 
                            2.3 ลักษณะข้อต่อรูปแบบต่าง ๆ และการเคล่ือนไหว  
ข้อต่อของร่างกายมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบนั้นมีความสามารถในการเคล่ือนไหวในท่าทางท่ี
แตกต่างกัน และมีองศาการเคล่ือนไหวท่ีแตกต่างกัน การแบ่งประเภทของข้อต่อมีหลายรูปแบบ ส่วน
ใหญ่จะแบ่งตามลักษณะของข้อต่อ เช่น ข้อต่อประเภทลูกบอลและเบ้า (Ball and socket) เป็นข้อ
ต่อท่ีมีอิสระในการเคล่ือนไหวมากท่ีสุด และสามารถเคล่ือนไหวได้ช่วงการเคล่ือนไหวสูงสุด หรือข้อต่อ
ประเภทอานม้า คือ ข้อต่อท่ีมีโค้ง 2 โค้งในพื้นผิวเดียวกันมีลักษณะ คล้ายอานม้า ท าให้มีการ
เคล่ือนไหวได้ถึง 4 ทิศทาง เป็นด้น 
                        3. ความรู้เรื่องแรง เพื่อค านวณแรงท่ีกระท าต่อข้อต่อ แรงของกล้ามเนื้อ หรือแรง
ต่อโครงสร้างอื่น ๆ ของร่างกาย เป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนไหว และท าให้เกิดการบาดเจ็บ
ได้ ดังนั้นการศึกษาถึงชีวกลศาสตร์ ผู้ฝึกสอนจึงต้องทราบ และเข้าใจถึงการกระท าของแรงเป็นอย่างดี 
                            3.1 แรงปฏิกิริยาจากพื้น (Ground reaction force) ในขณะทรงท่าในท่าต่าง 
ๆ เช่น ท่ายืน เดิน วิ่ง ส่วนใหญ่ การค านวณหาแรงปฏิกิริยาจากพื้นนั้น จะใช้เพื่อหาแรงจากภายนอก
ท่ีสะท้อนกลับเข้าสู่ร่างกายแล้ว สามารถท าให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อหรือข้อต่อของนักกีฬาได้ 
                         4. การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางชีวกลศาสตร์ร่วมกับความรู้ทางกายวิภาค
ศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของนักกีฬาแต่ละประเภทนั้น นอกจากความรู้พื้นฐานทางซีวกล
ศาสตร์ท่ีควรทราบเหล่านี้แล้ว ยังต้องอาศัยความรู้ของการเล่นกีฬาประเภทนั้น ๆ เพื่อน ามาผนวก 
เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้แนวทางการฝึกเฉพาะของกีฬาแต่ละประเภทด้วย 
              2.9.3. รูปแบบการเคล่ือนไหวร่างกาย 
                      นพ.สมชาย  ล่ีทองอิน ส านักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (2559) สุขภาพท่ีดี
ท้ังกายและใจเป็นส่ิงท่ีพึ่งปรารถนาของทุกคน การมีสุขภาพดีมิได้มีความหมายเพียงการไม่เจ็บป่วย
หรือปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น หากยังครอบคลุมถึงการมีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์และความสัมพันธ์ทางสังคม การออกก าลังกายเป็นปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังสามารถใช้การออกก าลังกายเป็นเครื่องมือในการรักษาโรคและ
ฟื้นฟูสภาพได้ด้วย  อย่างไรก็ตามการออกก าลังกายอย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป อาจส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพได้เช่นกัน ส่ิงท่ีมักจะถามหรือสงสัยกันอยู่เสมอๆคือ ออกก าลังกายเท่าไรจึงจะพอ และด้วย
วิธีการใด บทความนี้จะพยายามท าความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว  
             พรหมวสันต์ ทาโน (2554) หมายถึง  ความสามารถการท างานของร่างกายท่ี
สัมพันธ์ของระบบของหัวใจหลอดเลือดและปอดท่ีจะน าออกซิเจนไปเล้ียงยังส่วนต่างๆของร่างกาย 
รวมถึงความสามารถของกล้ามเนื้อในการดึงออกซิเจนเพื่อการเผาพลาญพลังงานด้วย  ความทนทาน
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ของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุด  เพราะช่วยป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมองแตกความดันโลหิตสูง อ้วน  และความเครียด ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีความส าคัญต่อการท างานหลายอย่างรวมท้ังการเล่นและการแข่งขันกีฬา 
                      1) ประโยชน์ต่อสุขภาพ (Health benefits) และสมรรถภาพ (Fitness  benefits) 
ไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกัน คนท่ีมีสุขภาพดีอาจจะไม่มีสมรรถภาพท่ีดี และคนท่ีมีสมรรถภาพดี
ย่อมมีสุขภาพดีด้วย แสดงให้เห็นว่าท่ีระดับปริมาณการเคล่ือนไหวออกก าลังกายน้อยนั้นเกิดประโยชน์
ต่อสุขภาพแต่ไม่ค่อยมีผลต่อสมรรถภาพเมื่อปริมาณการเคล่ือนไหวออกก าลังกายมากขึ้นจนถึงระดับ
หนึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสุภาพและสมรรถภาพ 
                      2) ประโยชน์ต่อสุขภาพ (Health benefits) มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับปริมาณการ
เคล่ือนไหวออกก าลังกาย (Total amount of physical activity) แบบ dose – response 
relationship คือยิ่งเพิ่มปริมาณการเคล่ือนไหวก็ยิ่งเกิดประโยชน์มากขึ้นด้วย ดังนั้น ปริมาณการ
เคล่ือนไหวมีความส าคัญมากกว่ารูปแบบความแรง หรือ ระยะเวลาของการรดเคล่ือนไหว ปริมาณของ
การเคล่ือนไหวสามารถวัดได้จากพลังงานท่ีใช้ไป (Caloric expenditure) หรือเวลาท่ีใช้ไป (Minutes 
of physical activity) นอกจากนี้ ประโยชน์ต่อสุขภาพได้รับจะมากหรือน้อยยังขึ้นอยู่กับระดับการ
เคล่ือนไหวเดิม สุขภาพ และอายุของแต่ละบุคคล  3) ไม่จ าเป็นต้องเคล่ือนไหวออกก าลังกายด้วยแรง
ท่ีหนัก การเคล่ือนไหวออกก าลังกายด้วยความแรงระดับปานกลางเพียงพอท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพและสมรรถ และ 4) ไม่จ าเป็นต้องเคล่ือนไหวออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง การเคล่ือนไหวออก
ก าลังกายในช่วงส้ันๆ 8-10 นาท่ีด้วยความแรงระดับปานกลาง สะสมรวมกันไม่น้อยกว่า 30 นาท่ีต่อ
วัน โดยปฏิบัติเกือบทุกวัน เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสมรรถภาพเช่นกัน  
            พีระพงศ์ บุญศิริ (2532)ของคนท่ีต้องการมีสุขภาพ และสมรรถภาพดีด้วย ก็ต้อง
เคล่ือนไหวออกก าลังกายท่ีค่อนข้างเป็นแบบเป็นแผนด้วยความแรงระดับปานกลาง สะสมให้ได้อย่าง
น้อย 30 นาท่ีต่อทุกวัน ท าทุกวันหรือเกือบทุกวัน ความแรงระดับปานกลางเท่ากับร้อยละ 40-59 ของ
ความสามรถในการออกซิเจนสูงสุดหรือร้อยละ 55-69 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด เช่น ผู้หญิง
อายุ 40 ปี ต้องการเคล่ือนไหวออกก าลังกายระดับปานกลาง อัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ระหว่าง 
99-125 ครั้งต่อนาท่ี หรือใช้ความรู้สึกเหนื่อยของแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์วัด โดยความแรงระดับปาน
กลางนั้นอยู่ในระดับเริ่มรู้สึกเหนื่อยหรือค่อนข้างเหนื่อย ยังพูดกับคนข้างเคียงได้รู้เรื่อง แต่ไม่ใช่ร้อง
เพลงได้ คนท่ีไม่ฟิตก็สามารถเคล่ือนไหวออกก าลังกายระดับปานกลางได้ โดยท าช่วงส้ันๆ ก่อนแล้ว
ค่อยๆเพิ่มเวลาและความแรง รูปแบบควรเป็นแอโรบิค คือมีการเคล่ือนไหวซ้ าๆเป็นจังหวะของ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆท่ีขาและแขน เช่น วิ่งเหยาะ เดินเร็ว เดินขึ้นบันได ว่ายน้ า ขี่จักรยาน กระโดด
เชือก เต้นแอโรบิค พายเรือ เล่นกีฬา ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การเคล่ือนไหวด้วยความแรงระดับเบาคือ 
ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดหรือร้อยละ 55 ของอัตราการเต้นของ
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หัวใจสูงสุดและใช้เวลา มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นกัน โดยปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้เกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด เบาหวาน ท าให้กระบวนการเมตาบอลิซึมท างานได้ดี แต่อาจจะไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้าง
สมรรถภาพของหัวใจและปอด หรืออาจมีผลต่อสมรรถภาพ แต่เป็นไปอย่างช้า ๆ ซึ่งยังไม่มีหลักฐาน
งานวิจัยสนับสนุนพอ 
         สรุปได้ว่า การเคล่ือนไหวออกก าลังกายเพื่อความทนทานของหัวใจและปอด จะ
พิจารณาในสองมิติคือ สุขภาพและสมรรถภาพ ในมิติของสุขภาพนั้น จะให้ความส าคัญกับปริมาณการ
เคล่ือนไหวออกก าลังกายหรือพลังงานท่ีใช้ไปมากกว่าความรุนแรงของการเคล่ือนไหวนั่นหมายความ
ว่าการเคล่ือนไหวออกก าลังกายท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น งานบ้าน งานอาชีพ และ
นันทนาการ เพื่อให้มีการเผาผลาญพลังงานสะสมในแต่ละวันย่อมเกิดประโยชน์ ยิ่งเคล่ือนไหวมากยิ่ง
เกิดประโยชน์มากและมีผลต่อสมรรถภาพด้วย 

 
 

2.10 งานวิจัยในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
                2.10.1. งานวิจัยในประเทศ 

       ธราดล ชัยเดชโกสิน (2550) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการประดิษฐ์ชุดการแสดง
พื้นบ้านอีสานของวิทยาลัยนาฏศิลป  ผลการวิจัยพบว่า  จากการศึกษาประวัติชุดการแสดงท้ัง           
5 หมวดได้แก่วิถีชีวิตการแสดงชุดฟ้อนไทภูเขาพิธีกรรมการแสดงชุดดึงครก  -ดึงสากชาติพันธุ์การ
แสดงชุดฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์วรรณกรรมการแสดงชุดฟ้อนมโนราห์เล่นน้ าและมรดกอีสานการแสดงชุด
ฟ้อนสาวกาฬสินธุ์ล าเพลินผู้วิจัยได้สร้างสรรค์โดยได้น ารูปแบบการประดิษฐ์ชุดการแสดงพื้นบ้าน
อีสานของวิทยาลัยนาฏศิลป ท่ีได้ค้นพบมาพัฒนาเป็นชุดการแสดงพื้นบ้านอีสานเพื่อเป็นการอนุรักษ์
พัฒนาศิลป์วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานโดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรี
และการแสดงพื้นบ้านอีสาน 

      ภารดี  ภูมิมหาศาล (2553) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ชมรมนาฏศิลป์โดยใช้เทคนิคบัลเล่ต์ประกอบเพลงพื้นบ้านอีสาน ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์โดยใช้เทคนิคบัลเล่ต์ประกอบเพลงพื้นบ้านอีสานท่ีผู้
ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.43/86.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 80/80 และ
นักเรียนชมนมนาฏศิลป์มีความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับดี 

      วิยะดา ลาสอน (2553) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์โดยใช้ส่ือวีดีทัศน์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาท่าและนาฏยศัพท์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระ
นาฏศิลป์โดยใช้ส่ือวีดิทัศน์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.98/ 84.67 ส่ือวีดิทัศน์
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.56/86.67 และนักเรียนช่ืนประถมศึกษาปีท่ี 
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5 ท่ีเรียนโดยส่ือวีดิทัศน์ภาษาท่าและนาฏยศัพท์มีความสามารถในการปฏิบัติภาษาท่าและนาฏยศัพท์
เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

      นวรัตน์ คงอินทร์ (2554) ได้ศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ
ด้านนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4- 6 รายวิชา นาฏศิลป์ โรงเรียนวัดพระเชตุพน 
ส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาความช านาญในทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ ซึ่งศึกษาโดยการสังเกตและสอบถามกลุ่ม
นักเรียน พบว่า สาเหตุของการท่ีท าให้นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องงดงามตามแบบแผน
นั้นเกิดจากข้อจ ากัดของเวลาเรียน ท าให้การฝึกปฏิบัติกระบวนท่าร าของนักเรียนยัง ไม่ถูกต้อง       
ขาดทักษะความช านาญและงดงามตามแบบแผนการแสดงนาฏศิลป์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ ในเวลาว่างของนักเรียนนอกเหนือจากเวลาเรียน
ตามตารางเรียน โดยจัดทบทวนและฝึกปฏิบัติท่าร าในบทเพลงท่ีเรียนในช้ันเรียน และฝึกฝนเพิ่มเติม
ให้กับนักเรียนท่ีปฏิบัติราชการเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ถ่ายทอดและฝึกทบทวน
ให้ หลังจากด าเนินการวิจัยพบว่านักเรียนมีพัฒนาการในการจดจ าท่าร าได้ดีขึ้น มีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติท่าร าในช้ันเรียนมากขึ้น และมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม และมีทักษะความช านาญใน
การน าความรู้ไปใช้ในวิชาชีพมากขึ้นนอกจากนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นศิลปินผู้อนุรักษ์  
สืบทอดและพัฒนาวิชาชีพด้าน 

      อรรถยุทธ ผันผอง (2555) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์เรื่องนาฏศิลป์
พื้นบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดการสอนนาฏศิลป์เรื่องนาฏศิลป์พื้นบ้านกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและยังพบว่าผลการ
ทดสอบทักษะการปฏิบัติของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนนาฏศิลป์เรื่องนาฏศิลป์พื้นบ้านนักเรียน 
30 คนได้คะแนนเฉล่ียรวม 97.20 จากคะแนนเต็ม 120 คะแนนคิดเป็นร้อยละ81.00 อยู่ในระดับ
คุณภาพ 4 หมายถึงดีมาก 

      ฉวีวรรณ กุดหอม, อุษา ปราบหงส์ และพจมาน ช านาญกิจ (2559) ได้วิจัยในครั้งนี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ ตามรูปแบบซิปปาและรูปแบบการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ ตามรูปแบบซิปปา
และรูปแบบการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ก่อนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 3) เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
นาฏศิลป์ ตามรูปแบบซิปปาและรูปแบบการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน หลังเรียนกับเกณฑ์ท่ี
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ก าหนด 4) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
วิชานาฏศิลป์ ตามรูปแบบซิปปาและรูปแบบการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน หลังเรียนกับเกณฑ์ท่ี
ก าหนด และ 5) เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชานาฏศิลป์ของนักเรียน ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
นาฏศิลป์ ตามรูปแบบซิปปาและการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ก่อนเรียนและหลังเรียนและหลัง
เรียนกับเกณฑ์ท่ีก าหนด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 40 คนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์ แบบประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ แบบวัดเจตคติต่อวิชานาฏศิลป์ และแผนการจัดการเรียนรู้ต าม
รูปแบบซิปปาและรูปแบบการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
ทดสอบที (t-test) ชนิดไม่เป็นอิสระแก่กัน (Dependent Sampels) และทดสอบกลุ่มเดียวกับเกณฑ์ 
(One sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ ตาม
รูปแบบซิปปาและรูปแบบการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (E1/E2) เท่ากับ 
78.30/83.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีต้ังไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ ตามรูปแบบซิปปาและรูปแบบการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ 75% อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  (3) ทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชานาฏศิลป์ ตามรูปแบบซิปปาและรูปแบบการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน หลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ 75% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (4) ความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ ตามรูปแบบซิปปาและรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติของซิมพ์ซัน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 75% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (5) เจตคติต่อ
วิชานาฏศิลป์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ ตามรูปแบบซิปปาและรูปแบบ
การพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และสูงกว่าเกณฑ์ 75% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
                 อุมารี  นาสมตอง (2559 )ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อการพัฒนา 
กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ นาฏศิลป์ ประกอบเพลงไทยสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของ
นักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80 / 80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรียนของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้การประดิษฐ์ 
ท่าร าประกอบเพลงไทยสากล 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ ท่ีพัฒนาขึ้น ของ นักเรียนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 ก่อนเรียนกบหลังเรียน  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีมีต่อ
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การเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์  ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 กลุ่มเป้าหมาย            
เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 45 คน โรงเรียนการกุศล วัดหนองแวง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2556 โดยใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบ เพลงไทยสากล จ านวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 3) แบบวัดทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ จ านวน 4 ข้อ          
4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยหาค่าเฉล่ีย     
( ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ 

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สรุปได้ว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยเน้นทักษะการปฏิบัติอันเป็นหัวใจส าคัญในการฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวจะมีการสาธิตให้ผู้เรียนดูและให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการสังเกตแล้วให้ผู้เรียนเลียนแบบ
ทักษะย่อยปฏิบัติตามท่ีละขั้นตอนจากนั้นเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนมากขึ้น
จนกระทังสามารถกระท าส่ิงนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์นอกจากนี่ชุดกิจกรรมท่ีใช้ในการเรียนรู้ยังมีข้อดีใน
การส่งเสริมให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติของตนให้ดีขึ้นตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
น าทักษะท่ีได้ไปสร้างสรรค์งานการแสดงต่อไป 
             2.10.2. งานวิจัยต่างประเทศ 
              Frank H.Netter (2010) ชีวกลศาสตร์ได้ก้าวไปอีกข้ัน เลโอนาร์โดสนใจโครงสร้าง
ของร่างกายมนุษย์ (กายวิภาค) ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหว เขาอธิบายกลศาสตร์ของร่างกายเมื่อ
ย้ายจากนั่งไปยืนเดินขึ้นและลงเมื่อกระโดดเห็นได้ชัดเป็นครั้งแรกให้ค าอธิบายของการเดิน 

             Frederich H.Martini (2006) สร้างพื้นฐานของทฤษฎีการสะท้อนให้เห็นว่า
สาเหตุของการเคล่ือนไหว ของกล้ามเนื้อและสามารถเป็นปัจจัยเฉพาะของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมี
ผลต่อความรู้สึก นี้อธิบายถึงต้นก าเนิดของการเคล่ือนไหวไม่ได้ ต้ังใจ 
                        Spencer AP. (1990) แพทย,์ นักคณิตศาสตร์ นักฟิสิกส์ ในหนังสือ "เกี่ยวกับการ
เคล่ือนไหวของกายวิภาคของมนุษย์ข้ันพื้นฐาน" ในความเป็นจริงเขาได้ริเริ่มชีวกลศาสตร์เป็นสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ เขามองร่างกายมนุษย์เป็นเครื่องและพยายามอธิบายการหายใจการไหลเวียนของโลหิต 
 
 
 



บทท่ี  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ 

ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป  โดยมีวัตถุประสงค์  
1)  เพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง
กายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  วิทยาลัย
นาฏศิลป 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง    
กายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัย
นาฏศิลป และ 3) เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)  โดยบูรณา
การความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1   วิทยาลัยนาฏศิลป 

โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
ระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ

ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วิทยาลัยนาฏศิลป  

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  เพื่อน ามากรอบ
แนวคิดเบ้ืองต้น ตลอดจนสังเคราะห์ร่างองค์ประกอบและส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย ดังนี้ 

1) สร้างกรอบแนวคิดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการการศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบ 
การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์
ไทย ได้ด าเนินสร้างกรอบแนวคิดเบ้ืองต้น  

1.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี จากเอกสาร และงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนารูปแบบ 

1.2 สังเคราะห์องค์ประกอบ ได้ องค์ประกอบ สมรรถนะทางนาฏศิลป์         
มี 3 ด้าน 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และ 3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 
(โขน) 

1.3 ก าหนดค าจ ากัดความขององค์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)  
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป  
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ขั้นท่ี  2 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของค าจ ากัดความ ร่างองค์ประกอบและสมรรถนะ
ทางนาฏศิลป์ไทย แต่ละองค์ประกอบโดยผู้เช่ียวชาญ และน าข้อมูลท่ีได้จากการ (Focus group) มา
ปรับปรุงแก้ไขร่างองค์ประกอบของเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป 

1) ตรวจสอบร่างองค์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ 
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย ท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นมา โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน เพื่อจรวจสอบเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และผู้วิจัยน า
ข้อมูลท่ีได้มาจากสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไข ก าหนดองค์ประกอบ 

2)  สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะ ทางนาฏศิลป์ไทย และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ก าหนดองค์ประกอบท่ีเหมาะสม
กับนักศึกษา และค าจ ากัดความองค์ประกอบของทักษะนาฏศิลป์ไทย สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
ของนักเรียน สาขานาฏศิลป์ไทย  (โขน) องค์ประกอบท่ี 1 ทางกายวิภาค ประกอบด้วย                  
1.การเคล่ือนไหว 2. กล้ามเนื้อของมนุษย์ 3.  ระบบโครงสร้างของกระดูกร่างกาย  4.ระบบประสาท  
องค์ประกอบท่ี 2 ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย สมรรถนะ ประกอบด้วย  1.นาฏยศัพท์ และภาษาท่า
นาฏศิลป์ไทย  2.ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) คือ ท่าแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น  6  ท่า   

3) แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ กั บสมรรถนะทางนาฏศิลป์ ไทย  (โขน) 
ประกอบด้วย 3 ด้าน 1) ด้านความรู้  2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  และ 3) ด้านลักษณะ
ของผู้เรียนโขน และหาความเช่ือมั่นและหาอ านาจจ าแนก 

ขั้นท่ี 3 ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบ และเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทยท่ีพัฒนาขึ้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยก าหนดเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย  
แต่ละองค์ประกอบข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลตัวอย่าง  
ท่ีก าหนดไว้แนะน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์  

ขั้นท่ี 4 ได้องค์ประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ 
ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วิทยาลัยนาฏศิลป  

ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง
กายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัย
นาฏศิลป  

ขั้นที่ 1 น าองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา 
การความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่ีศึกษาและสังเคราะห์ใน
ระยะท่ี 1  
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ขั้นที่  2  ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบการเรียนการสอน 
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย  
(โขน)  ท่ีสร้างขึ้น และน าผลการตรวจสอบมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบท่ีสร้างขึ้ น เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales ) 5  ระดับ เป็นแบบให้ผู้เรียนได้ประเมินตอนเอง โดยสร้างขึ้นวิธีของ
ลิเคอร์ (Likert’s Scale) ให้ผู้เรียนเลือกตอบตามท่ีได้ปฏิบัติ 5 ระดับ และการแปลความหมายของ
แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย(โขน) ท าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนท่ีได้ เทียบกับเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

2.1. พัฒนาหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน การน าสาระส าคัญ ของแนวคิด 
ทฤษฎี การจัดการเรียนการสอน เพื่อมาสังเคราะห์หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์
ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป   

2.2. พัฒนาวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน การน าหลักการของ
รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อท่ีจะได้คาดว่าจะเกิดกับผู้เรียนในภายใต้หลักการ แล้วน ามาพัฒนา
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 

2.3. เนื้อหา คือ รายวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) บูรณาการรายวิชากายวิภาคส าหรับ
นาฏศิลป์ จ านวนหน่วยการเรียนรู้  3  หน่วย แผนการจัดการเรียนรู้ 15 แผน รวมท้ังส้ิน 45 ช่ัวโมง 
เพื่อด าเนินการเรียนการสอนโดยผู้วิจัย  

2.4  แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท้ัง 3  ด้าน โดยใช้ “รูบริค” 
ในการประเมินให้คะแนน คือ 1) ด้านความรู้  2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  จ านวน 6 ท่า 
และ 3) ด้านคุณลักษณะผู้เรียนโขน   

ขั้นท่ี 3 สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ตรวจความเหมาะสมโดย
ผู้เช่ียวชาญและน าผลมาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา    

ระยะท่ี 3 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วิทยาลัยนาฏศิลป  

    ขั้นที่ 1 ทดลองการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ 
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 1 ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ใช้ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่  
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1. คู่มือรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

2. จัดท าแผนการเรียนรู้ ในกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผล 
3. ชุดแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น นาฏศิลป์ไทย (โขน) 6 ท่า 
4. แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  3 ด้าน คือ  
   1) ด้านความรู้ 

2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  
3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโขน  

ขั้นที่ 2 วัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา 
การความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ค่าคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบ
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย คือ  ท่าฝึกหัดเบื้องเต้น 6 ท่า 1) ท่าตบเข่า 2) ท่าถองสะเอว                
3) ท่าเต้นเสา 4) ท่าถีบเหล่ียม 5) ท่าฉีกขา และ 6) ท่าหกคะเมน จ านวน 4 ระยะในกลุ่มทดลอง   
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และหลังเรียน ครบทุกทักษะโดยใช้ “รูบริค” คือ 3 ด้าน 

1) ด้านความรู้   
2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  
3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโขน    
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ระยะที่ 1  ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     
วิทยาลัยนาฏศิลป  แสดงภาพที่ 3.1 ดังนี้ 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ภาพที่  3.1  ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ 
                   ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ัน 
                  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป   
 
 

ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบรูณาการ
ความรู้ทาง กายวิภาค  เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  
วิทยาลัยนาฏศิลป 
2.1. หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป์ พ.ศ.2553 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
2.2 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ
การเรียนการสอน 
2.3. ทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรูแ้ละ
ขั้นตอนการสอน 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับ
สมรรถนะ 
2.5 ความหมายและความส าคัญของ
นาฏศิลป์ไทย 
2.6. ทักษะปฏิบตัิทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) 
2.7. ทฤษฎีแนวคิดกายวิภาค 
2.8 ทฤษฎีแนวคิดการเคลื่อนไหว 
2.9. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 

1.นาฏยศัพท์ และภาษาท่านาฏศิลป์ไทย 
2.ทักษะทางนาฏศิลปไ์ทย คือท่า
แบบฝกึหัดเบื้องต้น 6 ท่า 
2.1 ท่าตบเข่า        
2.2 ท่าถองสะเอว   
2.3 ท่าเต้นเสา       
2.4 ท่าถีบเหลี่ยม 
2.5 ท่าฉีกขา 
2.6 ท่าหกคะเมน 
3. สมรรถนะทางนาฏศิลป์ (โขน) 
3.1. ความรู ้
3.2. ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย(โขน) 
3.3. คุณลักษณะของผู้เรียน (โขน) 
 

ทฤษฎีแนวคิดกายวิภาค 
1. ความส าคัญของกายวิภาค
ศาสตร์ 
2 ระบบโครงสร้างของกระดูก
ร่างกายและกล้ามเน้ือของมนุษย์ 
ทฤษฎีแนวคิดการเคลื่อนไหว 
1 แนวคิดความหมายของการ
เคลื่อนไหว 
2 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว 
3 รูปแบบการเคร่ืองไหวร่างกาย 

ทางกายวิภาค 

ทางนาฏศิลป์ 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย

(โขน) โดยบูรณาการความรู้   
ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป 
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ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง
กายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัย
นาฏศิลป แสดงภาพที่ 3.2 ดังนี้ 

     

 

 
 

 
ภาพท่ี 3.2  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค 
              เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
               วิทยาลัยนาฏศิลป  

การพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน 

 

ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) 

 
 
 
 
 
องค์ประกอบของรูปแบบ 
1. หลักการ 
2. วัตถุประสงค์ 
3. เนื้อหา 
4.ขั้นตอนการเรียนการสอน 8 ขั้น 
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ (Perception)  
ขั้นที่ 2 ขั้นการเตรยีมความพร้อม 
(Readiness)  
ขั้นที่ 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การ
ควบคุม (Guided response)   
ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมือกระท าร่วมมือ
แบบกลุ่ม (Group Action)    
ขั้นที่ 5 ขั้นการกระท าอย่างช านาญ 
(Skillfully)   
ขั้นที่ 6 ขั้นการปรบัปรุง (Invent)  
ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม (Inventive)   
ขั้นที่ 8 ขั้นการประเมิน (Assessmet)   
5.การวัดและประเมินผล 
5.1 ทดสอบก่อนเรียน 
5.2 ทดลองระหว่างเรียน 
5.3 ทดลองหลังเรียน 
5.4 ทดลองหลังครบทุกทักษะ 
5.5 ประเมินทางนาฏศิลป์และ
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
 

ขั้นตอนท่ี 1 
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

 

ขั้นตอนท่ี 2 
ร่าง พัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน 

 

ขั้นตอนท่ี 3 
ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ 

 

ขั้นตอนท่ี 4 
ทดลองการใชรู้ปแบบ 

 

ขั้นตอนท่ี 5 
แก้ไขปรบัปรุงรปูแบบ 

 

รูปแบบการเรียนการสอน     
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ

ความรู้ทางกายวิภาค ที่ส่งเสริม

สมรรถนะทางนาฏศิลปไ์ทย  (โขน)           
วิทยาลัยนาฏศิลป 

รูปแบบการเรียนการสอนและ
เอกสารปรกกอบรูปแบบ 

(ฉบับสมบูรณ์) 
 

2.1. หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2553     
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิทยาลัย
นาฏศิลป สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
2.2 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับ
รูปแบบการเรียน การสอน 
2.3. ทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรู้
และขั้นตอนการสอน 
2.4 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวข้องกับ
สมรรถนะ 
2.5 ความหมายและความส าคัญของ
นาฏศิลป์ไทย  
2.6. ทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) 
2.7. ทฤษฎีแนวคิดกายวิภาค 
2.8 ทฤษฎีแนวคิดการเคลื่อนไหว 
2.9. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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ระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ  
ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วิทยาลัยนาฏศิลป  แสดงภาพที่ 3.3 ดังนี ้
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
ภาพที่  3.3  ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ   
                ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ัน 
             มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป  
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเพื่อศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัย
นาฏศิลป ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการด าเนินการวิจัยและผลท่ีได้รับขั้นตอนต่าง  ๆ ดังมี
รายละเอียดดังนี้ตามตารางท่ี 3.1 ดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 3.1 กระบวนการพัฒนารูปการเรียนการสอน นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง 
                 กายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป 
 

ระยะการวิจัย ขั้นตอน วิธีด าเนินการ ผลทีได้รับ 
ระยะท่ี 1  
เพื่อศึกษารูปแบบกี่
เรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย  

ขั้นตอนท่ี 1      
ศึกษาและสังเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน
องค์ประกอบการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย  

ศึกษาทฤษฎี เอกสาร 
และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

ร่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ศึกษาและสังเคราะห์
องค์ประกอบการ
สอนนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) โดยบูรณาการ  

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน
การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา
การความรู้ ทางกายวิภาค  เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)   

สมรรถนะทางนาฏศิลป์ (โขน)  
ประกอบด้วย 3 ด้าน 
1. ด้านความรู้ 
2. ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
3.ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน (โขน) 
 

   ตัวแปรตาม     ตัวแปรอิสระ  
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)    
    

ระยะการวิจัย ขั้นตอน วิธีด าเนินการ ผลทีได้รับ 
(โขน) โดยบูรณา
การความรู้ทางกาย
วิภาค เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) 
วิทยาลัยนาฏศิลป 

บูรณาการความรู้ทาง   
กายวิภาค เพื่อส่งเสริม 
สมรรถนะทางนาฏศิลป์
ไทย (โขน)  วิทยาลัย   
นาฏศิลป 

 ความรู้ทางกายวิภาค 
เพื่อส่งเสริม 
สมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน)
วิทยาลัยนาฏศิลป 

 ขั้นตอนท่ี 2 
 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวยยืนร่าง
ศึกษาและสังเคราะห์
องค์ประกอบการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน)  โดย
บูรณาการความรู้ทางกาย
วิภาค เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์
ไทย (โขน)  วิทยาลัย   
นาฏศิลป 

ตรวจร่าง
องค์ประกอบการ 
สอนนาฏศิลป์ไทย
(โขน)  โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาค 
เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) 
วิทยาลัยนาฏศิลป 
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

องค์ประกอบการ
สอนนาฏศิลป์ไทย 
(โขน)  โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาค
เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) 
วิทยาลัยนาฏศิลป 

 ขั้นตอนท่ี 3 มีการก าหนด
นิยามขององค์ประกอบ
การสอนนาฏศิลป์ไทย 
(โขน)  โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) 
วิทยาลัยนาฏศิลป 

ยืนยันองค์ประกอบ
การสอนนาฏศิลป์
ไทย (โขน)  โดย
บูรณาการความรู้ทาง
กายวิภาค เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะ
ทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน)  วิทยาลัย   
นาฏศิลป 

องค์ประกอบการ
สอนนาฏศิลป์ไทย 
(โขน)  โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาค 
เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) 
วิทยาลัยนาฏศิลป 
ส าหรับน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล ใน
ขั้นที่ 4 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)    
    

ระยะการวิจัย ขั้นตอน วิธีด าเนินการ ผลทีได้รับ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบ

คุณภาพองค์ประกอบการ
สอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
โดยบูรณาการความรู้ทาง
กายวิภาค เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์
ไทย (โขน)  วิทยาลัย   
นาฏศิลป ท่ีพัฒนาขึ้นด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ประเมินรูปแบบโดย
ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
องค์ประกอบ โดย
ผู้เช่ียวชาญจ านวน  
5 คนก าหนด
องค์ประกอบการ
สอนนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาค
เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) 
วิทยาลัยนาฏศิลป 

 

ระยะท่ี 2  
เพื่อพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน) 
โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกาย
วิภาคเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) 
ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1                
วิทยาลัยนาฏศิลป 

 การจัดท าคู่มือการใช้
รูปแบบการเรียน         
การสอน 

 

                    
 
 

   



77 
  

ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
    

ระยะการวิจัย ขั้นตอน วิธีด าเนินการ ผลทีได้รับ 
 ขั้นตอนท่ี 1  

น าผลจาก ระยะท่ี 1      
มายกร่างรูปแบบ 

จัดท าแผนการจัด  
การเรียนรู้         
จัดท าเครื่องมือ แบบ
ประเมินสมรรถนะ
ทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) 

ขั้นตอน รูปแบบการ
เรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน) 
โดยบูรณาการความรู้
ทาง กายวิภาคเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะ
ทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
วิทยาลัยนาฏศิลป 

 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างรูปแบบ
การเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน)  โดย
บูรณาการความรู้ทาง กาย
วิภาคเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์
ไทย (โขน)  ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
วิทยาลัยนาฏศิลป 

-สร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้ คู่มือครู แบบ
รูปแบบการเรียนการ
สอนนาฏศิลป์ไทย 
(โขน)  โดยบูรณาการ
ความรู้ทาง กาย
วิภาคเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) 
ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
วิทยาลัยนาฏศิลป  
- ตรวจสอบความ
เหมาะสมโดย
ผู้เช่ียวชาญ 
 

-แผนการจัดการ
เรียนรู ้
-คู่มือครู คู่มือ
นักเรียน 
- แบบประเมิน
สมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน)  
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)    
    

ระยะการวิจัย ขั้นตอน วิธีด าเนินการ ผลทีได้รับ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ปรับปรุงแก้ไข

รูปแบบและเครื่องมือ
ประกอบรูปแบบการเรียน     
การสอน 

-ปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบและเครื่องมือ
ส าหรับใช้ในการสอน 

-รูปแบบการเรียน
การสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
-เครื่องมือส าหรับ
ประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ 
 

ระยะท่ี 3  ผลของ
การใช้รูปแบบการ
เรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน) 
โดยบูรณาการ
ความรู้ทาง       
กายวิภาค เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะ
ทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษา       
ปีท่ี 1 วิทยาลัย 
นาฏศิลป 

ขั้นตอนท่ี 1  ใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

-ออกแบบการทดลอง 
-ทดลองใช้เครื่องมือ
กับกลุ่มตัวอย่าง 
ทดลองตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

-ผลประเมิน
ประสิทธิผลรูปแบบ
การเรียนการสอน 

 ขั้นตอนท่ี 2 ประเมิน
ประสิทธิผลรูปแบบการ
เรียนการสอน 

-วัดและประเมิน
สมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน)  

ผลการประเมิน
สมรรถนะทาง 
นาฏศิลป์ไทย (โขน) 
 

 
ส าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้ โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ผู้วิจัย

ได้น าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี ้
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3.1 ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายว ิภาคเพื ่อส ่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเร ียนชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป เป็น 4 ขั้นดังนี้ 
       ขั้นที่ 1  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  เพื่อน ามากรอบ
แนวคิดเบ้ืองต้น ตลอดจนสังเคราะห์ร่างองค์ประกอบและส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย ดังนี้ 
                          1)  สร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้นเกี ่ยวกับการการศึกษาและสัง เคราะห์
องค์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ไทย  (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย ได้ด าเนินสร้างกรอบแนวคิดเบ้ืองต้น  

1.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี จากเอกสาร และงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของกับการ 
พัฒนารูปแบบ 

1.2 สังเคราะห์องค์ประกอบ ได้ องค์ประกอบ สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) มี 3 ด้าน 1) ความรู้ 2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และ 3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
โขน 

1.3 ก าหนดค าจ ากัดความขององค์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)  
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป  

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของค าจ ากัดความ ร่างองค์ประกอบและสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย แต่ละองค์ประกอบโดยผู้เช่ียวชาญ และน าข้อมูลท่ีได้จากการ  (Focus group) มา
ปรับปรุงแก้ไขร่างองค์ประกอบของเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป 

1) ตรวจสอบร่างองค์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ 
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย ท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นมา โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน เพื่อจรวจสอบเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และผู้วิจัยน า
ข้อมูลท่ีได้มาจากสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไข ก าหนดองค์ประกอบ  
                               2)  สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ ทางนาฏศิลป์ไทย และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ก าหนดองค์ประกอบท่ี
เหมาะสมกับนักศึกษา และค าจ ากัดความองค์ประกอบของทักษะนาฏศิลป์ไทย สมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย ของนักเรียน สาขานาฏศิลป์ไทย (โขน) องค์ประกอบท่ี 1 ทางกายวิภาค ประกอบด้วย   
1. การเคล่ือนไหว 2. กล้ามเนื้อของมนุษย์ 3. ระบบโครงสร้างของกระดูกร่างกาย  4. ระบบประสาท  
องค์ประกอบท่ี 2 ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย สมรรถนะ ประกอบด้วย  1.นาฏยศัพท์ และภาษาท่า
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นาฏศิลป์ไทย  2. ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) คือ ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น  6  ท่า  3. แนวคิดและ
ทฤษฎีการเรียนรู้กับสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ประกอบด้วย 3 ด้าน 1) ด้านความรู้           
2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  3) ด้านลักษณะของผู้เรียน (โขน)  และหาความเช่ือมั่นและหา
อ านาจจ าแนก 

ขั้นท่ี 3 ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบ และเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทยท่ีพัฒนาขึ้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยก าหนดเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย  
แต่ละองค์ประกอบข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลตัวอย่างท่ี
ก าหนดไว้แนะน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์  

ขัน้ท่ี 4 ได้องค์ประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง
กายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1           
วิทยาลัยนาฏศิลป  

กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการด าเนินการเพื่อหาทาง
เลือกในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีประกอบกันอย่างมีพื้นฐานข้อมูลต่างท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สังเคราะห์และองค์ประกอบครบถ้วน และมีการร่างรูปแบบการเรียนการสอนนั้นต้องมีการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นฐานส าหรับรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งกระบวนการวิจัย
ในระยะท่ี 1 นี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยละเอียดดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อก าหนดองค์ประกอบ ของรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย  

(โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย  (โขน) 
1.2 เพื่ อ สัง เคราะห์ตรวจสอบยืนยันอง ค์ประกอบของสมรรถนะทาง        

นาฏศิลป์ไทย (โขน)  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1  กลุ่มประชากร  
กลุ่มประชากร ประกอบด้วย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  สาขาวิชา

นาฏศิลป์ไทย (โขน) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนาฏศิลปท้ังประเทศ 12 แห่ง           
มี 4 ภาคประกอบด้วย 1) วิทยาลัยนาฏศิลปในภาคกลาง จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  2) วิทยาลัย     
นาฏศิลปในภาคเหนือ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย  
3) วิทยาลัยนาฏศิลปในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย          
นาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลป
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จันทบุรี และ 4) วิทยาลัยนาฏศิลปในภาคใต้ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง มีจ านวนนักเรียนสาขาโขน ท้ังหมดจ านวน 138 คน  

2.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1      

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน 12 แห่งท่ัว
ประเทศ จ านวนนักเรียนสาขา โขน จ านวน 138 คน โดยใช้การแบบสุ่มหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Random Sampling) ได้วิทยาลัยฯ 1 แห่ง จ านวน 26 คน ซึ่งมีข้ันตอนในการสุ่ม ดังนี้ 

                  ขั้นตอนท่ี 1 สุ่มจากวิทยาลัยนาฏศิลป ท่ัวประเทศ จาก 12 แห่ง เลือกมา 1 
ภาคได้วิทยาลัยนาฏศิลปภาคกลาง มีจ านวน 4 แห่ง  วิทยาลัยนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  จ านวนนักเรียนสาขาโขน 
ท้ังหมดจ านวน  55 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  random  sampling) 

                 ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มวิทยาลัยนาฏศิลปะในภาคกลาง ได้ วิทยาลัยนาฏศิลป  
                            ขั้นตอนท่ี 3 สุ่มจากกลุ่มวิทยาลัยนาฏศิลปในภาคกลาง ได้มา 1 แห่ง ท่ีมี
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนสาขา โขน มีท้ังหมดจ านวน 26 คน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน 
กันต์ฤทัย คลังพหล, 2561) 
 
ตารางที่ 3.2 การก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
                1970) 
 

ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด 
ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง 

10 10 30 28 50 44 
15 14 35 32 55 48 
20 19 40 36 60 52 
25 24 45 40 65 56 

              
          เนื่องจากประชากรท่ีใช้ในการวิจัยไม่ตรงกับตัวเลขในตารางจ าค านวณด้วยวิธีเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยมีจ านวน  26 คน ประชากร 25 คน เป็น 26 คน เพิ่ม 1 คน  
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 ดังนั้น จ านวนประชากร 26 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 24 คน ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างตามตาราง 
(Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน กันต์ฤทัย คลังพหล, 2561) เพื่อให้เกิดการคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด 
 
ตารางที่ 3.3 กลุ่มตัวอย่างจากวิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่งท่ัวประเทศ แบ่งเป็น 4 ภาค 
 
วิทยาลัยนาฏศิลป 4 ภาค วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง จ านวนนักเรียน สาขา โขน 
ภาคกลาง วิทยาลัยนาฏศิลป 26 
 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 15 
  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 15 
 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 6 
ภาคเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 15 
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 7 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 7 
 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 10 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 8 
 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทุบรี 4 
ภาคใต้ วิทยานาฏศิลปนครศรีธรรมราช 5 
 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 20 
รวม              12 138 

 
3.1.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบยืนยัน องค์ประกอบ เป็นแบบประเมินซึ่งเป็น
มาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scales)  5 ระดับ 

3.1.2 การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการด าเนินการวจัิยในระยะท่ี 2 
ส าหรับการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการด าเนินการวิจัยในระยะท่ี 2 จะเป็นการ

ด าเนินการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้การศึกษาองค์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)     
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป  
ดังต่อไปนี้ 
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3.1.2.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
1)  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
                          2) สังเคราะห์องค์ประกอบ ได้องค์ประกอบของสมรรถนะทางนาฏศิลป์          
มี 3 ด้าน 1) ความรู้ 2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และ 3) ด้านลักษณะของผู้เรียนโขน 

3.1.2.2 ก าหนดค าจ ากัดความขององค์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)       
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป  

1) ตรวจสอบความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ และสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย        
(โขน) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิและน าผลการสอบปรับปรุงนิยามองค์ประกอบท่ีสร้าง
ขึ้นผู้วิจัยไดสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่านคือ รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ 
พ.ศ. 2548 ทางศิลปะการแสดง  อดีตคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ และอาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ปัจจุบัน  ผศ.ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม  อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
จังหวัดนครปฐม และกรุงเทพฯ เป็นผู้เช่ียวชาญทางนาฏศิลป์ไทย  อดีตผู้ช่วยรองอธิการบดี และ
อาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ว่าท่ี ร.ต. ผศ.ดร. ธวัช  เติมญวน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย     
นาฏศิลป จังหวัดนครปฐม เป็นผู้เช่ียวชาญสอนทางกายวิภาค  ผศ.ดร.จุลชาติ  อรัณยะนาค         
รองอธิการบดีและอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ เป็นผู้เช่ียวชาญทางนาฏศิลป์ไทย      
นายจตุพร  รัตนะวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552 เป็นผู้เช่ียวชาญทางนาฏศิลป์ไทย และ
อาจารย์พิเศษวิทยาลัยนาฏศิลป  

ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็ดดังต่อไปนี้ 1) ความหมายและ
ความส าคัญของสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  2) องค์ประกอบของสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  3)  สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) แต่ละองค์ประกอบ   
3 ด้าน  คือด้านความรู้  ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  6 ท่า   ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโขน  
3 คุณลักษณะ เมื่อได้ผลการสัมภาษณ์ตามประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้มา
ประมวลเพื่อก าหนดกรอบในการศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และข้ อมูล
พื้นฐานสร้างรูปแบบการเรียนการสอน ในการพัฒนาต่อไป  

3.1.2.3 การประมวลข้อมูลท่ีได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ท่ีเกี่ยว
ของ กับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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3.1.2.4 ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบ และเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทยท่ีพัฒนาขึ้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยก าหนดเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) แต่ละองค์ประกอบขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล
ตัวอย่างท่ีก าหนดไว้แนะน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์  

3.1.2.5 สร้างแบบวัดสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1  ครอบคลุมในค านิยามศัพท์เฉพาะท่ีก าหนด เพื่อประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย คือ ท่าฝึกหัดเบื้องเต้น 6 ท่า 1) ท่าตบเข่า 2) ท่า  ถองสะเอว               
3) ท่าเต้นเสา 4) ท่าถีบเหล่ียม 5) ท่าฉีกขา และ 6) ท่าหกคะเมน โดยน า 3 ด้าน 1) ด้านความรู้       
2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และ 3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโขน  เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) 5  ระดับ เป็นแบบให้ผู้เรียนได้ประเมินตอนเอง โดยสร้างขึ้นวิธีของ
ลิเคอร์ (Likert’s Scale) ให้ผู้เรียนเลือกตอบตามท่ีได้ปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้ 

มากท่ีสุด ให้คะแนนเท่ากับ  5 
   มาก   ให้คะแนนเท่ากับ  4 

ปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ  3 
   น้อย  ให้คะแนนเท่ากับ  2 

น้อยท่ีสุด ให้คะแนนเท่ากับ  1 
การแปลความหมายของแบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท าการ 

วิเคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนท่ีได้ เทียบกับเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
 4.51 – 5.00 หมายถึง ผู้เรียนได้สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง ผู้เรียนได้สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ผู้เรียนได้สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง ผู้เรียนได้สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง ผู้เรียนได้สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในระดับท่ีสุด 

เพื่อมาประเมินได้องค์ประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   วิทยาลัยนาฏศิลป 

1) ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าฝึกหัด
เบ้ืองต้น 6 ท่า ท้ัง 3 ด้าน และของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป โดยน าแบบทดสอบแบบ
ประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 6 ท่า และแบบประเมินคุณลักษณะผู้เรียนโขนท่ีสร้างขึ้น
ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ผศ.ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม      
ว่าท่ี ร.ต.ผศ.ดร. ธวัช  เติมญวน  ผศ.ดร.จุลชาติ  อรัณยะนาค  และนายจตุพร  รัตนะวราหะ ศิลปิน
แห่งชาติ  พิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และความสอดคล้องของข้อ
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แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท้ัง 3 ด้านในการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับนิยามศัพท์ในแต่ละด้านเป็นรายข้อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบทักษะทางนาฏศิลป์
ไทย (โขน) 6 ท่า แบบประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนโขน โดยน าความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญแต่ละ
คนมาให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนนโดยหาค่า IOC : (Indexes of ltem-Objective Congruence) ซึ่งมี
ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ข้ึนไปใช้ได้ ซึ่งได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.60 – 1.00  และน ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

2) น าแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด้านนาฏศิลป์ไทย ท่ีปรับปรุงแก้ไข
แล้วน าไปทดสอบกับนักเรียนท่ีไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30  คน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 
และน าข้อมูลท่ีได้มา (Try Out) มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้วิธีหาความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อ และคะแนนรวมท้ังหมดท้ังฉบับการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

3) น าแบบทดสอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วิทยาลัยนาฏศิลป  จ านวน 26 คน 

3.1.2.6 วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ช่ัน 21 จากนั้นสรุปองค์ประกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
           ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยระยะท่ี 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี ้

3.1.3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ไปยังผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลในการวิจัยใน ระยะท่ี 1 
           3.1.3.2 น าแบบทดสอบวัดความรู้การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่ีการผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ
น าไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ในวิทยาลัยนาฏศิลป ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 26 คนโดยขอความร่วมมือจากวิทยาลัยนาฏศิลปในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักเรียนสาขานาฏศิลป์ไทย (โขน) 

3.1.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกระท าข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
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3.1.4.1 ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป  โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 

3.1.4.2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของประเมิน
รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

3.1.4.3 หาค่าความอยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมิน
รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริ ม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  วิทยาลัยนาฏศิลป   
 
3.2 ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง    
กายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป   

ในระยะท่ี 2 ของการวิจัย เป็นการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป มี
รายละเอียดดังนี้ 

1) เครื่องท่ีใช้ในการวิจัย 
1.1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นนาฏศิลป์

ไทย 
ไทย (โขน) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญกับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป  ให้เกิดข้ึนกับนักเรียน 

1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ 
1.3 แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 

(1) ด้านความรู้ 
(2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  
(3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโขน 

2)  การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยและวิธีด าเนินการวิจัย 
 ส าหรับการพัฒนาเครื ่องมือและวิธีการด าเนินการวิจัยในระยะที่ 2  จะเป็นการ

ด าเนินการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน         
ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
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2.1 ศึกษาทฤษฎ ีแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนการพัฒนารู้ทักษะปฏิบัติ  
รูปแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน การพัฒนาทักษะปฏิบัติของแฮว์โรว์ 
การพัฒนาทักษะปฏิบัติของเดวีส์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะ  และทฤษฎีแนวคิด       
กายวิภาค การเคล่ือนไหว บลูม และอื่น ๆ 

   2.2  ศึกษารายละเอียดเกี ่ยวกับกิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการ
เรียนการสอนของนักวิชาการศึกษา ซึ่งได้ศึกษารายละเอียด 

(1) ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
(2) องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  
(3) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
(4) แนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติ 
(5) แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวข้องกับสมรรถนะ 

2.3 สร้างรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง 
กายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย  (โขน) โดยสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และ            
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนได้องค์ประกอบและขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้         
8 ขั้นตอน ได้แก่  1) ขั้นการรับรู้  (Perception) 2) ขั้นการเตรียมความพร้อม (Readiness)           
3) ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม (Guided response) 4) ขั้นการให้ลงมือกระท าร่วมมือแบบ
กลุ่ม (Group Action) 5) ขั้นการกระท าอย่างช านาญ (Skillfully) 6) ขั้นการปรับปรุง (Improve)   

7) ขั้นการคิดริเริ่ม ( Inventive) และ 8) ขั้นการประเมิน (Assessmet) และประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
2.4 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)  

โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) คู่มือประกอบการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอผู้เช่ียวชาญ 5  ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้อง ท้ังในด้านเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

 2.5 สร้างแบบประเมินวัดรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา 
การความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และน าแบบประเมินรูปแบบ
การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียวตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ท่ีมีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้
แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) มีความเหมาะสมและถูกต้องยิ่งขึ้น 
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2.6 น าแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ 
ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบกับ
นักเรียนเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ และน าไปวิเคราะห์รายข้อหาความอยากง่าย (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) หาค่าความเช่ือมั่น 

2.7 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลของวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยในระยะท่ี 2  เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียน 

การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง       
นาฏศิลป์ไทย (โขน)  ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจผลการประเมิน ค่าคะแนนท่ีได้
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 

3.2.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการของข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยให้โปรแกรมส าเร็จรูปใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
3.2.2.1 วิเคราะห์หาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือทดลอง ได้แก่ รูปแบบ 

การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) ประกอบด้วยคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการแสดงค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC:Index of Congruency) เพื่อตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความสอดคล้องและ
เป็นไปได้ของคู่มือรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค 
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ท่ีสร้างขึ้น และน าผลการตรวจสอบมาพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบท่ีสร้างขึ้น เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales ) 5  ระดับ เป็นแบบให้ผู้เรียนได้
ประเมินตอนเอง โดยสร้างขึ้นวิธีของลิเคอร์ (Likert’s Scale) ให้ผู้เรียนเลือกตอบตามท่ีได้ปฏิบัติ      
5 ระดับ 

มากท่ีสุด  ให้คะแนนเท่ากับ  5 
มาก   ให้คะแนนเท่ากับ  4 
ปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ  3 
น้อย  ให้คะแนนเท่ากับ  2 
น้อยท่ีสุด ให้คะแนนเท่ากับ  1 

การแปลความหมายของแบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท าการวิเคราะห์ 
ค่าเฉล่ียคะแนนท่ีได้ เทียบกับเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
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4.51 – 5.00 หมายถึง ผู้เรียนได้สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง ผู้เรียนได้สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ผู้เรียนได้สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง ผู้เรียนได้สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง ผู้เรียนได้สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในระดับท่ีสุด 

ผลการประเมินความเหมาะสมรายข้อใดปานกลางถึงน้อยท่ีสุด ผู้วิจัยน ามาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  

3.2.3  วิเคราะห์รายข้อหาความอยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) หาค่าความเช่ือมั่น 
ของคู่มือการสอน แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  

1) แบบแผนการทดลองแผนการสอนก ลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) เรื่องการฝึกหัดเบ้ืองต้น (โขน) โดยบูรณาการทาง กาย
วิภาค ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ความรู้เกี่ยวกับประวัตินาฏศิลป์ไทย และกายวิภาค หน่วยการ
เรียนรู้ ท่ี 2 การฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และหน่วยการเรียนรู้ ท่ี 3         
ท่านาฏยศัพท์ 108 ท่าและการแสดงนาฏศิลป์ไทยทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) แผนการจัดการ
เรียนรู้ 15 แผน รวมท้ังส้ิน 45 ช่ัวโมง เพื่อด าเนินการเรียนการสอนโดยผู้วิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย  จ านวน 3 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 2 เรื่อง กายวิภาค (การเคล่ือนไหวของร่างกาย) จ านวน 3 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้  3 เรื่อง การฝึกหัดเบื้องต้น ท่าตบเข่า  ทักษะทาง            

นาฏศิลป์ไทย (โขน)  จ านวน 3 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 4 เรื่อง การฝึกหัดเบ้ืองต้น ท่าตบเข่า กับท่านาฏยศัพท์ทักษะ

ทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) จ านวน  3 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้  5 เรื่อง การฝึกหัดเบื้องต้น ท่าถองสะเอวทักษะทาง       

นาฏศิลป์ไทย (โขน)  จ านวน  3 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 6 เรื่อง การฝึกหัดเบื้องต้น ท่าถองสะเอวกับท่านาฏยศัพท์    

ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)   จ านวน  3 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้  7 เรื่อง การฝึกหัดเบื้องต้น ท่าเต้นเสา ทักษะทาง      

นาฏศิลป์ไทย (โขน)  จ านวน  3 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 8 เรื่อง การฝึกหัดเบื้องต้น ท่าเต้นเสา กับท่านาฏยศัพท์

ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  จ านวน  3 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้  9 เรื่อง การฝึกหัดเบื้องต้น ท่าถีบเหล่ียม ทักษะทาง    

นาฏศิลป์ไทย (โขน) จ านวน  3 ช่ัวโมง 



90 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ 10 เรื่อง การฝึกหัดเบ้ืองต้น ท่าถีบเหล่ียม กับท่านาฏยศัพท์ 
ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) จ านวน  3 ช่ัวโมง 

แผนการ จัดการเรียนรู้  11 เรื่ อง การฝึกหัดเบื้อง ต้น ท่าฉีกขา  ทักษะทาง          
นาฏศิลป์ไทย (โขน)  จ านวน  3 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ 12 เรื่อง การฝึกหัดเบื้องต้น ท่าฉีกขา กับท่านาฏยศัพท์ 
ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) จ านวน  3 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้  13 เรื่อง การฝึกหัดเบื้องต้น ท่าหกคะเม  ทักษะทาง 
นาฏศิลป์ไทย (โขน) จ านวน  3 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ 14 เรื่อง การฝึกหัดเบื้องต้นท่าหกคะเมน กับท่านาฏยศัพท์    
ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) จ านวน  3 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ 15 เรื่อง ท่านาฏยศัพท์ และการเคล่ือนไหวแบบ การแสดง 
นาฏศิลป์ไทย (โขน) จ านวน  3 ช่ัวโมง 

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
และการวัดและประเมินการเรียนรู้ โดยมีข้ันตอนการการจัดการเรียนการสอน โดย แนวคิดการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติ มขีั้นตอนการเรียนการสอน 8 ข้ัน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ข้ันการรับรู้ (Perception) เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในส่ิงท่ีจะท า โดยการให้
ผู้เรียนสังเกตการท าจากชุดฝึกหัดเบื้องต้นนั้นอย่างต้ังใจ โดยใช้แบบฝึกหัดเบื้องต้นสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) ส่งเสริมในด้านความยืดหยุ่น และความคล่องตัว 

ขั้นท่ี 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม (Readiness) เป็นขั้นการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อ
การฝึกหัดเบ้ืองต้นหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยการปรับตัวให้
พร้อมท่ีจะท าการเคล่ือนไหวหรือแสดงแบบฝึกหัดทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาพอารมณ์ท่ีดีต่อ
การท่ีจะท าหรือแสดงแบบฝึกหัดทักษะนั้น ๆ เพื่อฝึกทักษะทางนาฏศิลป์ไทยของผู้เรียนความพร้อม
โดยใช้สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในความคล่องตัว  

ขั้นท่ี 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม (Guided response) เป็นขั้นท่ีให้
โอกาสแก่ผู้เรียนในการตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระท า หรือ
การแสดงทักษะนั้น หรืออาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก เป็นการน าไปสู่ความยืดหยุ่น และ
ความคล่องตัว 

ขั้นท่ี 4 ขั้นการให้ลงมือกระท าร่วมมือแบบกลุ่ม (Group Action) เป็นขั้นท่ีผู้เรียน
แต่ละกลุ่มลงมือท าปฏิบัติตามแผนการเรียนการสอนท่ีก าหนดสามารถลงมือกระท าดีอย่างมีประสิทธิ
และมีสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ผู้เรียนลงร่วมท า
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แบบฝึกหัดทักษะในการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท้ัง 3 ด้าน 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) และ 3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโขน 

ขั้นที่ 5 ขั้นการกระท าอย่างช านาญ (Skillfully) เป็นขั้นท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการ
สกระท ากิจกรรมชุดฝึกหัดนั้น ๆ จนผู้เรียนสามารถอย่างปฏิบัติท่าร าต่างๆ ความแข็งแกร่งของ
กล้ามเนื้อ และความคล่องตัว 

ขั้นที่ 6 ข้ันการปรับปรุง (Improve) เป็นขั้นท่ี ช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้กายวิภาค
และนาฏศิลป์ไทย มาปรับปรุงและคิดค้นในการเช่ือมโยงกันพัฒนาทักษะขึ้นทางกิจกรรม หรือการ
ปฏิบัติของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และน าส่ิงท่ีคิดค้นมาใช้ในแบบฝึกหัดเบ้ืองต้นของทักษะทางนาฏศิลป์ไทย 
ท่ีตนเองได้รับนั้น ๆ โดยให้ผู้เรียนร่วมท าชุดฝึกหัดทักษะ ในความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ และความ
ทนทานของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียน   

ขั้นท่ี 7 ขั้นการคิดริเริ่ม (Inventive) เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าส่ิงใดส่ิง
หนึ่งอย่างช านาญ และสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อเสริมใช้ในกิจกรรมท่ีหลากหลายในชุดฝึกหัด
เบ้ืองต้นแล้ว ผู้เรียนสามารถปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ ๆ ในการกระท าหรือปรับการกระท านั้นให้
เป็นไปตามท่ีตนเองต้องการ โดยมี ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ และความทนทานของกล้ามเนื้อและ
ระบบไหลเวียน   

ขั้นที่ 8 ข้ันการประเมิน (Assessmet)  เป็นขั้นท่ีผู้เรียนประเมินตนเองจากการฝึก
ปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบถึง ทฤษฎี ภายในกิจกรรมแบบฝึกหัดท่ีก าหนด 
โดยให้ผู้เรียนร่วมท าทักษะและท าแบบฝึกเบื้องต้น โดยมีสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) เพื่อ
ส่งเสริมท้ัง 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และ 3) ด้านคุณลักษณะ
ของผู้เรียนโขน 

                  
3.3 ระยะที่ 3 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            
วิทยาลัยนาฏศิลป  

ในการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาขานาฏศิลป์ไทย 
(โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป  

ในระยะท่ี 3 ของการวิจัย เป็นประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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3.3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. กลุ่มประชากรท่ีใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา

การความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัย
นาฏศิลปท้ังประเทศ 12 แห่ง มี 4 ภาคประกอบด้วย 1) วิทยาลัยนาฏศิลปในภาคกลาง จ านวน 4 
แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองวิทยาลัยนาฏ
ศิลปลพบุรี  2) วิทยาลัยนาฏศิลปในภาคเหนือ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 3) วิทยาลัยนาฏศิลปในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน     
4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  และ 4) วิทยาลัยนาฏศิลปในภาคใต้ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง มีจ านวนนักเรียนสาขาโขน ท้ังหมดจ านวน 138 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน 12 แห่งท่ัวประเทศ 
จ านวนนักเรียนสาขา โขน  138 คน โดยใช้การแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) ได้วิทยาลัยฯ 1 แห่ง จ านวน 26 คน ซึ่งมีข้ันตอนในการสุ่ม ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 สุ่มจากวิทยาลัยนาฏศิลป ท่ัวประเทศ จาก 12 แห่ง เลือกมา 1 ภาค
ได้วิทยาลัยนาฏศิลปภาคกลาง มีจ านวน 4 แห่ง  วิทยาลัยนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปะสุพรรณบุรี 
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  จ านวนนักเรียนสาขาโขน ท้ังหมดจ านวน  
55 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  random  sampling) 

ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มวิทยาลัยนาฏศิลปะในภาคกลาง ได้ วิทยาลัยนาฏศิลป  
ขั้นตอนท่ี 3 สุ่มจากกลุ่มวิทยาลัยนาฏศิลปในภาคกลาง  ได้มา 1 แห่ง  ได้มาโดย

วิธีวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  random  sampling)  ท่ีมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียน
สาขานาฏศิลป์ไทย (โขน) มีท้ังหมดจ านวน 26 คน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน กันต์ฤทัย คลังพหล, 
2561) 

3.3.2. แบบแผนการทดลอง 
ขั้นที่ 1 ทดลองการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา  

การความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 1 ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ใช้ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่  

1.1 คู่มือรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ 
ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
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1.2 ชุดฝึกหัดเบ้ืองต้น 
1.3 แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  

ขั้นที่ 2 วัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)  โดย  
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยใช้แบบประเมิน
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย คือ ท่าฝึกหัดเบื้องเต้น 6 ท่า 1) ท่าตบเข่า 2) ท่าถองสะเอว                 
3) ท่าเต้นเสา 4) ท่าถีบเหล่ียม 5) ท่าฉีกขา และ6) ท่าหกคะเมน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่                
1) ด้านความรู้  2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และ 3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโขน   
ด าเนินการจ านวน  4 ระยะในกลุ่มทดลอง ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และหลังเรียน ครบทุก
ทักษะ โดยใช้ “รูบริค” ในการให้คะแนน 
             
ตารางที่ 3.4 แบบแผนในการวิจัยแบบอนุกรม Pretest-Posttest  Control  Group  Design 
 
 ระหว่างการทดลอง 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน หลังเรียนครบทักษะ 
PE 
กลุ่มทดลอง 

Y1 Y2 Y3 Y4 

 x x x x 
    
  โดย   Y1 Y2 Y3 Y4     แทน  เป็นคะแนนได้จากกลุ่มทดลองท่ีใช้รูปแบบการเรียน 
        การสอน ในก่อนเรียน 1, 2, 3 และ 4 ตามล าดับ 
                      x     แทน รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  

3.3.3. ระยะเวลาในการทดลอง 
ระยะเวลาในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนกับกลุ่มทดลองต้ังแต่เดือน 

มิถุนายน ถึง กรกฎาคม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  โดยใช้เวลาสัปดาห์ 3  สัปดาห์ละ            
15 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 45 ช่ัวโมง ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระยะทดลองผู้วิ จัยด าเนินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสร้างขึ้น กับ              
กลุ่มทดลอง  

2. ระยะหลังการทดลองผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลอง ท าแบบประเมิน เพื่อให้
คะแนนหลังการทดลองครบทุกทักษะ (Posttest) 
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3. ระยะติดตามผลหลังจากยุติการทดลองไป 3 สัปดาห์ผู้วิจัยให้นักเรียนเพื่อให้ใน
การติดตามผล (Follow up) เป็นข้อมูลป้อนกลับ 

3.3.4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือท่ีใช้การเรียนการสอนท่ีผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ และ ได้

ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วได้แก่ คู่มือรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)   

2. เครื่องมือประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ 
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่ีผ่านการ ตรวจสอบคุณภาพ
แล้ว ได้แก่ แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าฝึกหัดเบ้ืองเต้น 6 ท่า 

เครื่องมือประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  มีวิธีการสร้างดังนี้ 

1) แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าฝึกหัดเบื้องเต้น 6 ท่า         
1) ท่าตบเข่า 2) ท่าถองสะเอว 3) ท่าเต้นเสา 4) ท่าถีบเหล่ียม 5) ท่าฉีกขา และ  6) ท่าหกคะเมน 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  1) ด้านความรู้  2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ ไทย (โขน) และ                      
3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโขน ด าเนินการจ านวน 4 ระยะในกลุ่มทดลอง ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
หลังเรียน และหลังเรียน ครบทุกทักษะ โดยใช้ “รูบริค” ในการให้คะแนน 

3.3.5. การด าเนินการทดลอง 
1. ประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3 ด้าน คือความรู้ ด้านทักษะทาง

นาฏศิลป์ไทย (โขน) และด้านคุณลักษณะผู้เรียนโขน ของกลุ่มนักเรียนทดลอง กลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค         
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

2. ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยใช้ เวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 15 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 45 ช่ัวโมง 

3. ในการทดลองมีการวัดผลระหว่างการทดลอง โดยประเมินความสามารถในการใช้ 
ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และคุณลักษณะของผู้เรียน ในสัปดาห์ 3 สัปดาห์ละ 15 ช่ัวโมง     
รวมท้ังส้ิน 45 ช่ัวโมง มีแผนการจัดการเรียนรู้ 15  

3.3.6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช่ในการวิเคราะห์ 
1. หลังยุติการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา

การความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)   ผู้วิจัยให้นักเรียน          
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กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมท าแบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  เพื่อน าข้อมูลหลัง
การทดลองครบทุกทักษะ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินแบบสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3 ด้าน คือ
ความรู้ ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และด้านคุณลักษณะผู้เรียนโขน ภายหลังเข้าร่วมทดลอง 
โดยเปรียบเทียบก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และหลังเรียนครบทุกทักษะ  วิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียวแบบวัดซ้ า (One-Way Repeated Measure ANOVA) 
 
3.4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quassi Experimental Research) เพียงกลุ่ม
เดียว โดยมีรูปแบบการวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้ แบบแผนการทดลองท่ีมีการควบคุม
บางส่วน (Design with partial Control) ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียแบบวัดความสามารถ 
ก่อนและหลัง ใช้สถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวแบบวัดซ้ า (One-way Repeated 
Measure, ANOVA) (Van Dalen, 1973 อ้างใน ชูศรี วงศ์รัตนะ และคนอื่น ๆ 2651) ดังภาพที่ 3.4   

 

 
หมายถึง กลุ่มทดลอง 

X    หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
X1-7   หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง 
 

ภาพที่ 3.4   ผังการวิจัยกึ่งทดลอง วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียววัดซ้ า  (One-way Repeated   
Measure, ANOVA) 

 
2. ท าแบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) แบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่าประกอบด้วย 3 ด้าน 

คือ 1) ความรู้  2) ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  และ 3) คุณลักษณะผู้เรียน โขน 
3. เก็บข้อมูลจากคะแนนเก็บ ของกลุ่มทดลอง 

 
 
 

T X X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  ̅  ค่าความเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)  
3.5.2 การทดสอบสมมุติฐานแบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  

1) ด้านความรู้ท่ีพัฒนาโดยผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป หลังจากใช้รูปแบบการเรียนการสอน ท าให้ความรู้ท่ีสูงขึ้น ด้วย
ทดสอบ (t-test dependent) 

2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่ีพัฒนาโดยผลของการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์
ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป หลังจากใช้รูปแบบการเรียนการสอน       
ท าให้มีพัฒนาการท่ีสูงขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียววัดซ้ า (One-way 
Repeated Measure, ANOVA) 

3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน (โขน) ท่ีพัฒนาโดยผลของการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป หลังจากใช้รูปแบบการเรียนการสอน      
ท าให้มีพัฒนาการท่ีสูงขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียววัดซ้ า (One-way 
Repeated Measure, ANOVA) 
 
3.6 สถิติการใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1  สถิติพื้นฐานทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 

     X         =     
n

x  

    เมื่อ   X        แทน      คะแนนเฉล่ีย 

           x    แทน      ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

             n         แทน      จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 
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2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร ดังนี้             
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

     S.D.     =         
)1(

)( 22



 
nn

xxn  

    เมื่อ      S.D.    แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

      X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
      2X  แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนนแต่ละคน 
      n แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
 

3.6.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่  
1)  การวิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงหรือดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยค านวณจาก

สูตร ดังนี้  (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2651) 
 

      
N

R
IOC


  

 เมื่อ  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
       R    แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

            N       แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
 

3.6.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
1) โดยใช้สถิติ วิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียววัดซ้ า (One-way Repeated 

Measure, ANOVA) ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียแบบวัดสมรรถนะ ก่อนและหลัง                          
      

         F =            : df = K -1, (k-1) (n-1X    
 

 
 
 
 

MSTr 

MSE 



  บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย  
(โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป ผู้วิจัยได้ด าเนินการแบ่งการน าเสนอ        
3 ระยะ ดังนี้ 

4.1 ระยะท่ี 1 ผลศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)       
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป  

4.2 ระยะท่ี 2 ผลพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิทยาลัยนาฏศิลป  

4.3 ระยะท่ี 3 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วิทยาลัยนาฏศิลป  
รายละเอียดการน าเสนอ ดังต่อไปนี้  
 
4.1 ระยะที่ 1 ผลศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป 

4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของครู อาจารย์ ศิลปินแห่งชาติผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) และ
อาจารย์สอนวิชากายวิภาค ในวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการแจกแจงข้อมูล
ออกเป็น ตัวละครโขนพระ โขนยักษ์ โขนลิง และกายวิภาค(ภาคผนวก)  ประสบการณ์ดังตาราง       
ดังตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของครู อาจารย์ ศิลปินแห่งชาติผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) และ 
                 อาจารย์สอนวิชากายวิภาค ในวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   จ าแนก 
                 ตามวิชาสอน 
 

รายการ 
ผู้สอนสาขานาฏศิลป์ไทย (โขน) ผู้สอน 

วิชากายวิภาค โขนพระ โขนยักษ ์ โขนลิง 
1. ศิลปินแห่งชาติ  1 1 1 0 
2. อาจารย์  5 5 5 2 
3. ครู 6 5 6 1 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผู้ใช้สัมภาษณ์ท่ีเป็นครู เป็นผู้สอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) มากกว่า
อาจารย์ ศิลปินแห่งชาติ ด้านนาฏศิลป์ไทย (โขน)  และอาจารย์วิชากายวิภาค และผู้ให้การสัมภาษณ์
ส่วนมากเป็นครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) และรองลงมาเป็นอาจารย์ผู้สอนทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน)  
 
ตารางที่ 4.2  จ านวนครู อาจารย์ และศิลปินแห่งชาติ  ในวิทยาลัยนาฏศิลป จ าแนกตามประสบการณ์ 
 

ท่ี ประสบการณ์ (ปี) จ านวน ร้อยละ 
1 ระหว่าง  10 – 14 ปี 9 22.50 
2 ระหว่าง  15 – 19 ปี 10 25.00 
3 ระหว่าง  20 – 24 ปี 5 12.50 
4 ระหว่าง  25 – 29 ปี 10 25.00 
5 ระหว่าง  30 ปีข้ึนไป 6 15.00 

รวม 40 100.00 
              

จากตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนครู อาจารย์ และศิลปินแห่งชาติ ในวิทยาลัยนาฏศิลป         
มีประสบการณ์สอนมากท่ีสุดเท่ากันมี 2 กลุ่มประสบการณ์ ระหว่าง 15 -19 ปี และระหว่าง            
25 – 29 ปี  คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ ระหว่าง 10 – 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.50 และน้อย
ท่ีสุด คือ ระหว่าง 20 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ12.50 
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4.1.2  ผลองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การพัฒนาทักษะปฏิบัติในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของ (Simpson, 1972) (Harrow, 1972) (Davies, 1971) อ้างใน   
ทิศนา แขมมณี (2559ก) ดังต่อไปนี้ที่ (ตารางท่ี 4.3) 
 
ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย 
              บูรณาการความรู้ทางการเรียนทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
                (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป   
 

องค์ประกอบ รายละเอียด 
1 หลักการ ทักษะปฏิบัติเป็นเบื้องต้นสามารถเกิดจากการฝึกฝน ท่ีผู้เรียนต้องมีท้ังการรู้

ของการพัฒนาร่างกายในส่วนต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กัน และ ความพร้อมในภายใต้
การควบคุม ลงมือกระท าและการมีร่วมมือช านาญ และปรับปรุง การฝึกปฏิบัติ
ในเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 

เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ซึ่งประกอบด้วย 
1) ด้านความรู้ 
2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  คือท่าแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น 6 ท่า  
2.1 ท่าตบเข่า                  2.4 ท่าถีบเหล่ียม  
2.2 ท่าถองสะเอว             2.5 ท่าฉีกขา 
2.3 ท่าเต้นเสา                 2.6 ท่าหกคะเมน 
3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน (โขน) 
3.1 ความอดทน     
3.2 ความมุ่งมั่น       
3.3 เห็นคุณค่า 

 
 
 
 
3. เนื้อหา 
 

หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.2553 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
วิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับ ประวัตินาฏศิลป์ไทย           
และกายวิภาค 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การฝึกหัดเบ้ืองต้น 6 ท่า ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ท่านาฏยศัพท์ และการแสดงนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ รายละเอียด 
 
 
 
 
4. กระบวนการ
เรียนการสอน 

 

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง
กายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป  ขั้นตอนการเรียนการสอน 8 ขั้น ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ (Perception)  
ขั้นที่ 2 ข้ันการเตรียมความพร้อม (Readiness)  
ขั้นที่ 3 ข้ันการสนองตอบภายใต้การควบคุม (Guided response)   
ขั้นที่ 4 ข้ันการให้ลงมือกระท าร่วมมือแบบกลุ่ม (Group Action)    
ขั้นที่ 5 ข้ันการกระท าอย่างช านาญ (Skillfully)   
ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุง (Invent)  
ขั้นที่ 7 ข้ันการคิดริเริ่ม (Inventive)   
ขั้นที่ 8 ข้ันการประเมิน (Assessmet) 

 
 
 
 
 
5.การวัดและ
ประเมินผล 

ในการวัดและประเมิน แบบทดสอบสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)        
ได้น าท่าแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น 6 ท่า คือ 
2.1 ท่าตบเข่า         
2.2 ท่าถองสะเอว        
2.3 ท่าเต้นเสา   
2.4 ท่าถีบเหล่ียม    
2.5 ท่าฉีกขา              
2.6 ท่าหกคะเมน        
และประกอบด้วย 3 ด้าน   
(1) ด้านความรู้                
(2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)                                           
(3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 

             

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมี 5 องค์ประกอบ       

คือ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์  (3) เนื้อหา  (4) กระบวนการเรียนการสอน  และ  (5) การวัดและ

ประเมินผล 
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4.1.3 ประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อยืนยันองค์ประกอบของ รูปแบบการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏ พบว่า ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน มีความเห็น
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค 
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏ         
มีความเหมาะสมมาก 
 
 ตารางที่ 4.4 กระบวนการเรียนการสอนการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ 
                 ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  วิทยาลัยนาฏศิลป 
 

กระบวน 
การเรียนการสอน 

จุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1  
ขั้นการรับรู้ 
(Perception) 

เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในส่ิงท่ีจะ
ท า โดยการให้ผู้เรียนสังเกตการท า
จากชุดฝึกหัดเบ้ืองต้นนั้นอย่างต้ังใจ 

1) เตรียมส่ือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
รูปภาพ วีดีทัศ เรื่องราว หรือบท
ละคร และตัวละแสดง เพื่อ
กระตุ้น วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ประสบการณ์เดิมของให้
ผู้เรียน 
2) ค าถามหรือแนะน าต่าง ให้
นักเรียนค้นหาและ แสดงความ
คิดเห็นอย่างท่ัวถึง 

ขั้นที่ 2  
ขั้นการเตรียมความ
พร้อม (Readiness) 

1) ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพื้นฐานอย่าง
มีส่วนร่วมกับเพื่อน 
2) สนทนาหรือตอบค าถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีครูก าหนด 
 
 
 

1) เตรียมสถานท่ี หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ส าหรับการสอน ในการ
ฝึกหัดเบ้ืองต้น และการสอน
เทคนิคในการฝึกหัดเบ้ืองต้น 
2) สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อน 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
   

กระบวน 
การเรียนการสอน 

จุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ 

  3) ตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพื้นฐานเดินของตนเองยงัขาด
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านใด 
และหาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มเติมในการฝึกฝน ในด้านต่าง ๆ 
ของร่างกาย 

3) ประเมินผลผู้เรียนจากการ
ตอบค าถามหรือท ากิจกรรรม 
เป็นการตรวจสอบพื้นฐานท่ีครู
ได้สอน 

ขั้นที่ 3  
ขั้นการสนองตอบ
ภายใต้การควบคุม  
(Guided 
response) 

นักเรียนร่วมกนัสนองตอบภายใต้การ
ควบคุม โดยการศึกษาจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เพื่อก าหนดกรอบความสนใจ
และส่ิงท่ีต้องการค้นหาว่าในเรื่อง การ
ควบคุม เทคนิคการฝึกหัดเบื้องต้น ให้
เกิดประสิทธิภาพ รวมท้ังบันทึกและ
อธิบายใหค้รู หรือเพื่อนในกลุ่ม
รับทราบท่ัวกัน สังเกตการณ์ฝึกหัดแต่
ท่า รูปภาพ และความปลอดภัย
พิจารณาข้อมูลดังกล่าวผ่าน 

1) เริ่มให้นักเรียนดูการเลียน
การจาก การท าให้ดูของ      
การฝึกหัดเบ้ืองต้น 
2) ต้ังค าถามและช้ีแนะแนว
ทางการน าไปสู่การสนองตอบ
ใต้การควบคุม 
3) ใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อช้ีแนะ
ในการฝึกหัดเบ้ืองต้นโขน  
4) ให้นักเรียนสังเกต ท่าการ
ฝึกหัดเบ้ืองต้น 6 ท่า ของโขน 
สรุปเกี่ยวกับท าไมต้องฝึกหัด
เบ้ืองต้นด้วย 

ขั้นที่ 4  
ขั้นการให้ลงมือ
กระท าร่วมมือ 
แบบกลุ่ม 
(Group Action)    

นักเรียนแต่คนศึกษาท าความเข้าใจใน
การฝึกหัดเบ้ืองต้นท่ีครูก าหนด 
สังเกต การฝึกหัดเบ้ืองต้น 6 ท่าและ 
ความปลอดภัยพร้อมขีดจ ากัดในการ
ฝึกหัดเบ้ืองต้นรวบรวมประเด็นส าคัญ
สู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความสัมพันธ์
กับอะไรบ้าง การใช้หลักการและเหตุ 

1) แนะน า ให้ผู้เรียนท าการ
ฝึกหัดเบ้ืองต้น ตามเวลาท่ี
ก าหนด 
2) อธิบายค าช้ีแจงในการฝึกหัด
เบ้ืองต้นโขน ให้นักเรียนเริ่ม
ฝึกหัด 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)   
   

กระบวน 
การเรียนการสอน 

จุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ผลสรุปภาพรวมหรือใจความส าคัญ
เรื่อง การท าร่วมมือการกลุ่ม 

3) ครูสอนช้ีแนะกลวิธีหรือ
เทคนิคการลงมือกระท าการ
กลุ่ม ของนักเรียน 
4) ใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนให้ 
บูรณาการส่ิงท่ีนักเรียนรู้แล้ว
ข้อมูลการฝึกหัดเรื่องการให้ลง
มือกระท าร่วมมือการกลุ่ม 

ขั้นที่ 5 ข้ันการ
กระท าอย่างช านาญ 
(Skillfully) 

นักเรียนกระท าอย่างช านาญตามท่ีครู 
บอกเทคนิค และสามารถอภิปราย 
และสรุปผลของการฝึกหัดเบื้องต้นได้ 
และเมื่อได้ฝึกหัดร่วมกัน ในช้ันเรียนให้
เพื่อน ช่วยแก้ไขปัญหา  

1) ให้นักเรียน กิจกรรมการ
ฝึกหัดโขน ท่ีจัดให้แล้ว การ
กระท าอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) กระท าอย่าง  มีเทคนิคและ
ปลอดภัยให้กับนักเรียนกระท า
อย่างช านาญ ให้ร่างกาย 

ขั้นที่ 6 
ขั้นการปรับปรุง
(Invent) 

ขั้นนี้ใหผู้้เรียนมีอุปกรณ์ไปพร้อมการ
ฝึกหัดเบ้ืองต้นโขน  เพื่อท าให้สรีระ
ของร่างกายมีปลอดภัย และเสริมสร้าง
ความอดทน ความแข็งแกร่ง ความยืน
หยุ่น 

1) จัดเตรียมใบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ให้นักเรียน ท า
ร่วมกันและเพื่อบททวน
บทเรียนและเนื้อหาในการ
ฝึกหัดเบ้ืองต้น โดยให้รูปการที่
ปลอดภัย  
2) การท างานและ แสดง
ความเห็นเป็นกลุ่มเพื่อหา
ค าตอบร่วมกันในการฝึกหัด
เบ้ืองต้น ตอบค าถามเป็นกลุ่ม 
3) ครูสอนซักถามประเด็น
ส าคัญในเรื่อง การปรับปรุง 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)   
   

กระบวน 
การเรียนการสอน 

จุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ 

  เพื่อเป็นตัวชี้แนะและคอย
ช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ
รูปแบบการต่าง ๆ 

ขั้นที่ 7  
ขั้นการคิดริเริ่ม 
(Inventive) 

ขั้นนี้ใหผู้้เรียนเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาสรีระร่างกายส่วนต่าง ๆ 
ของตนเอง ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 

1) ครูสอนเริ่มเอาใบงานกับ
นักเรียนภายในกลุ่มตัวเอง  
ช่วยกัน ในผลงานในการ      
คิดริเริ่ม  
การฝึกหัดเบ้ืองต้นท่ีปลอดภัย 
2) ครูสอนกระตุ้นให้นักเรียนให้
หาข้อมูลย้อนกลับภายในกลุ่ม
โดยใช้ค าพูดบวกและตามความ
จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง 
3) ครูสอนน าเสนอข้อคิดริเริ่ม 
ข้อมูลย้อนกลับจากนักเรียนทุก
กลุ่ม จุดด้อยท่ีต้องปรับปรุง
แก้ไข พร้อมสรุปข้อมูล
ย้อนกลับไปครูผู้สอนอย่าง
ชัดเจน 

ขั้นที่ 8  
ขั้นการประเมิน 
(Assessmet) 

นักเรียนเมื่อได้ผลการประเมินท่ี
ตรวจสอบจากครูแล้ว ได้รูปแบบการ
ฝึกหัดและโครงสร้างการฝึกหัด
เบ้ืองต้นท่ีถูกต้องปลอดภัย เพื่อเก็บ
เป็นการฝึกหัดท่ีดีต่อไป และประเมิน
ข้อมูลย้อนกลับท่ีได้ฝึกหัดเป็นแนวทาง 

1) ครูประเมินผลเพื่อเจ้งให้
ผู้เรียนได้ทราบถึงแนวทางการ
พัฒนาเรียนรว่มกันต่อไป 
2) ครูกระตุ้น ทางบวกและให้
ข้อมูลตามความจริงเพิ่มเติมเพื่อ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเอง 

   



106 
  

4.2 ระยะที่ 2   ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วิทยาลัยนาฏศิลป โดยมีรายละเอียดดังนี้  

4.2.1 คู่มือในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ประกอบด้วย 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 15 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวมเป็น 45 ช่ัวโมง 
1.2 แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) คือ ท่าฝึกหัดเบื้องเต้น 6 ท่า 1) 

ท่าตบเข่า 2) ท่าถองสะเอว 3) ท่าเต้นเสา 4) ท่าถีบเหล่ียม 5) ท่าฉีกขา และ 6) ท่าหกคะเมน จ านวน 
4 ระยะในกลุ่มทดลอง ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และหลังเรียน ครบทุกทักษะโดยใช้ 
“รูบริค” คือ 3 ด้าน 

1. ด้านความรู้   
2. ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
3. ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโขน ได้แก่ (1) ความอดทน (2) ความมุ่งมั่น 

และ (3) เห็นคุณค่า 
 
 
 

ตารางที่ 4.4 (ต่อ)   
   

กระบวน 
การเรียนการสอน 

จุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ในการพัฒนาตนเองอีกท้ังให้สรุปข้อมูล 
การฝึกหัดเบ้ืองต้นโขน รู้ส่งครูสอน
ต่อไป 

3) ครูน าเสนอสรุปข้อมูล 
ร่วมกันท าการการฝึกทักษะท่ีมี
ประโยชน์และอย่างชัดเจน 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน

นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน)  วิทยาลัยนาฏศิลป  ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ ขั้นการรับรู้  ขั้นการเตรียมความพร้อม 
ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุมขั้นการให้ลงมือกระท าร่วมมือแบบกลุ่ม ขั้นการกระท า          
อย่างช านาญ ขั้นการปรับปรุง ขั้นการคิดริเริ่ม  และขั้นการประเมิน 
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4.2.2 ผลการประเมินความสอดคล้องรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)        
โดยบูรณาการความรู้ ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  วิทยาลัยนาฏศิลป 
         ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรง      
คุณ วุฒิพิจารณาประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้      
ดังตารางท่ี 4.5 และ 4.6 
 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ียการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ 
                ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  วิทยาลัยนาฏศิลป   
                โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

ข้อความ  ̅ S.D. 
ระดับ 
ความ

เหมาะสม 
1. ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน     (ค่าเฉล่ียรวม) 4.25 0.73 มาก 
1.1 การบรรยายความเป็นมาของการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนมีสาระส าคัญและ เหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
1.2 การกล่าวถึงความจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม และเหตุผล 4.00 1.00 มาก 
1.3 บอกเหตุผลสนับสนุนความส าคัญ และความจ าเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในรูปแบบ 4.20 0.84 มาก 
1.4 การมีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การมีทักษะเบ้ืองต้น และ
คุณลักษณะผู้เรียนโขน ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน
มีความเหมาะสม ต่อเนื่องท าให้เห็นภาพรวมและ จุดเน้นของ
รูปแบบการเรียนการสอน  4.40 0.55 มาก 
2. ขั้นตอนในการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน  

                                                       (ค่าเฉล่ียรวม) 4.20 0.81 มาก 
2.1 การเรียงล าดับข้ันตอนในการออกแบบการเรียนการสอนได้
ชัดเจน 4.40 0.89 มาก 
2.2 การเรียงขั้นตอนในการออกแบบการเรียนการสอนได้ครบถ้วน 4.00 0.71 มาก 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
     
 

ข้อความ  ̅ S.D. 
ระดับ 
ความ

เหมาะสม 
2.3 การเรียงขั้นตอนในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีก าหนด
สามารถท าให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 4.20 0.84 มาก 
3. ภาพรวมองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน   
                                                              (ค่าเฉล่ียรวม)                                                                4.53 0.55 มากท่ีสุด 
3.1 ภาพรวมขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน มี
ความต้องการจ าเป็นการเรียนการสอน สมบูรณ์ขึ้น  4.60 0.55 มากท่ีสุด 
3.2 แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์สอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันของ
รูปแบบการเรียนการสอน 4.40 0.55 มาก 
3.3 การเรียบเรียงล าดับขององค์ประกอบในรูปแบบการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
4. หลักการ                                                (ค่าเฉล่ียรวม) 4.40 0.55 มาก 
4.1 หลักการที่ก าหนดมีความชัดเจนเน้นความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 4.40 0.55 มาก 
4.2 หลักการมีความชัดเจนเพียงพอ สามารถใช้ในการก าหนดสาระ 
และมีวิธีการสอน เป็นขั้นตอน 4.40 0.55 มาก 
5. วัตถุประสงค ์                                          (ค่าเฉล่ียรวม)                                               4.30 0.69 มาก 
5.1 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย  (โขน)  
ให้ดีขึ้นกับผู้เรียน 4.40 0.55 มาก 
5.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องและความเป็นไปได้ 4.20 0.84 มาก 
6. เนื้อหา                                                  (ค่าเฉล่ียรวม)                                          4.30 0.50  

6.1 เนื้อหาสอดคล้องสามารถน าไปสู่บรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนด 4.40 0.55 มาก 
6.2 ขอบเขตหรือลักษณะของเนื้อหาทักษะปฏิบัติ มีความ
เหมาะสม 4.20 0.45 มาก 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)    
     

 
ข้อความ  ̅ S.D. 

ระดับ 
ความ

เหมาะสม 
7. ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน                  (ค่าเฉล่ียรวม)                                                                             4.40 0.55 มาก 
7.1 การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียน สามารถ
ท าให้การเรียนการสอน ทางทักษะปฏิบัติประสบผลส าเร็จ 4.40 0.55 มาก 
7.2 การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และ
สามารถน าไปใช้ในการเรียนทักษะปฏิบัติ 4.40 0.55 มาก 
8. การวัดผลแลประเมินผล                             (ค่าเฉล่ียรวม) 4.50 0.72 มากท่ีสุด 
8.1 การวัดผลและประเมินผล มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ของรูปแบบการเรียนการสอน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
8.2 หลักเกณฑ์มีความขัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้ 4.40 0.89 มาก 
 รวมท้ังหมด 4.35 0.65 มาก 

 
             จากตารางท่ี 4.5  พบว่า ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน)  โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน)  วิทยาลัยนาฏศิลป  ในภาพมีความเหมาะสมในระดับมาก  ( ̅=4.35, S.D. = 0.65) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดมีจ านวน 3 รายการ คือ 
ภาพรวมขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมีความต้องการจ าเป็นการเรียนการสอน 
สมบูรณ์ขึ้น  การเรียบเรียงล าดับขององค์ประกอบในรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและ
เข้าใจง่าย   และการวัดผลและประเมินผล มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนการ
สอน ( ̅=4.35, S.D. = 0.65) ในระดับมาก มีจ านวน 12 รายการ 
              เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน ในการบรรยาย

ความเป็นมาของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีสาระส าคัญและเหมาะสม  ในการกล่าวถึง

ความจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม และเหตุผล  ในการบอกเหตุผล

สนับสนุนความส าคัญ และความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในรูปแบบ   

และในการมีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การมีทักษะเบ้ืองต้น และคุณลักษณะผู้เรียนโขน ความเป็นมา

ของรูปแบบการเรียนการสอนมี ความเหมาะสม ต่อเนื่องท าให้เห็นภาพรวมและ จุดเน้นของรูปแบบ
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การเรียนการสอน ท าให้ภาพรวมและจุดเน้นของรูปแบบการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียสูงสุด            

คือ ( ̅=4.53, S.D. = 0.73) ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 

    ขั้นตอนในการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า การเรียงล าดับขั้นตอนในการ
ออกแบบการเรียนการสอนได้ชัดเจน ในการเรียงขั้นตอนในการออกแบบการเรียนการสอนได้
ครบถ้วน และการเรียงขั้นตอนในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีก าหนดสามารถท าให้ได้รูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  ท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ( ̅=4.20, S.D. = 0.81) ซึ่งอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก 

     ภาพรวมองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า  ภาพรวมขององค์ประกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอน   มีความต้องการจ าเป็นการเรียนการสอนสมบูรณ์ขึ้น   ในแต่ละ
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์สอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันของรูปแบบการเรียนการสอน  และการเรียบ
เรียงล าดับขององค์ประกอบในรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย  ท่ีก าหนดมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ( ̅=4.20, S.D. = 0.55) ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด  
     หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า หลักการท่ีก าหนดมีความชัดเจนเน้นความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และหลักการมีความชัดเจนเพียงพอ สามารถใช้ในการก าหนดสาระ และมี

วิธีการสอน เป็นขั้นตอน ท่ีก าหนดมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ( ̅=4.40, S.D. = 0.55) ซึ่งอยู่ในระดับ  

เหมาะสมมาก  

               วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องและ
ความเป็นไปได้และวัตถุประสงค์มีความชัดเจนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ให้ดีขึ้นกับผู้เรียน ท่ี
ก าหนดมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ( ̅=4.30, S.D. = 0.69) ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
     เนื้อหาของรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า เนื้อหาสอดคล้องสามารถน าไปสู่บรรลุ
จุดประสงค์ท่ีก าหนด  และขอบเขตหรือลักษณะของเนื้อหาทักษะปฏิบัติ มีความเหมาะสม ท่ีก าหนดมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ( ̅=4.30, S.D. = 0.50) ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
     ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน พบว่า การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน สามารถท าให้การเรียนการสอน ทางทักษะปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และการจัดการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และสามารถน าไปใช้ในการเรียนทักษะปฏิบัติ  ท่ีก าหนดมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ( ̅=4.40, S.D. = 0.55) ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
     การวัดผลแลประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า  การวัดผลและประเมินผล 
มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน  และหลักเกณฑ์มีความขัดเจน 
สามารถน าไปปฏิบัติได้ท่ีก าหนดมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ( ̅= 4.50, S.D. = 0.72) ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสม
มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ียการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปบการเรียน 
                  การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)  โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค  เพื่อส่งเสริม 
                 สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  วิทยาลัยนาฏศิลป  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

ข้อความ  ̅ S.D. 
ระดบั 
ความ

เหมาะสม 

1. องค์ประกอบของแผนการเรียนรู้มีความชัดเจนครบถ้วน 4.40 0.89 มาก 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวัดความสอดคล้อง 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. สาระส าคัญความสอดคล้องกับเน้ือหา 4.60 0.89 มากที่สุด 
4. สาระการเรียนรู้มีความถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสมกับระดับช้ัน 4.60 0.55 มากที่สุด 
5. กิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย  (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางการเรียนทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง       
นาฏศิลป์ไทย (โขน)  วิทยาลัยนาฏศิลป มี 8 ข้ันตอน ดังน้ี 

   

   5.1 ข้ันท่ี 1 ข้ันการรับรู้ 4.60 0.55 มากที่สุด 
   5.2 ข้ันท่ี 2 ข้ันการเตรียมความพร้อม 4.80 0.45 มากที่สุด 
   5.3 ข้ันท่ี 3 ข้ันการสนองตอบภายใต้การควบคุม 4.80 0.45 มากที่สุด 
   5.4 ข้ันท่ี 4 ข้ันการให้ลงมือกระท าร่วมมือแบบกลุ่ม 4.80 0.45 มากที่สุด 
   5.5 ข้ันท่ี 5 ข้ันการกระท าอย่างช านาญ 4.60 0.89 มากที่สุด 
   5.6 ข้ันท่ี 6 ข้ันการปรับปรุง 4.80 0.45 มากที่สุด 
   5.7 ข้ันท่ี 7 ข้ันการคิดริเร่ิม 4.60 0.89 มากที่สุด 
   5.8 ข้ันท่ี 8 ข้ันการประเมิน 4.80 0.45 มากที่สุด 
6. สื่อการสอน / แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.60 0.89 มากที่สุด 
7. มีการวัดผลและประเมินผลตรงตามเน้ือหาและจุดประสงค์การ
เรียนรู้   4.60 0.89 มากที่สุด 
8. ก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจนเข้าใจง่าย 4.80 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.65 มากที่สุด 

 
             จากตารางท่ี 4.6  พบว่า ความเหมาะสมของแผนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)  โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์
ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป โดยมีภาพรวมมีความเหมาะในระดับมากท่ีสุด  ( ̅=4.67 , S.D. =0.65) 
ในระดับมาก  มีจ านวน 20 รายการ 
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ภาพที่ 4.1 การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ 
              ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป 

1 ขั้นการรับรู้  
(Perception) 

3 ขั้นการสนองตอบภายใตก้าร
ควบคุม (Guided response) 

   5 ขั้นการกระท าอย่างช านาญ 
(Skillfully) 

 

7 
ขั้น

กา
รค

ดิริ
เริ่ม

 
In

ve
nt

ive
) 

ทักษะเบื้องต้น
ของโขน 6 ท่า 

ความอดทน 

 
เห็นคุณค่า ความมุ่งมั่น 

คุณลักษณะผู้เรียนโขน 

การจัดการเรียนการสอนตาม 

รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค 

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป 
 

ท่า 
ถีบเหลี่ยม 

ท่า 
ตบเข่า 

สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
1. หลักการ 2. วัตถุประสงค์   3. เนื้อหา  4.กระบวนการเรียนการสอน   5.การวัดและประเมินผล 
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4.3 ระยะที่ 3 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           
วิทยาลัยนาฏศิลป  ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์โดย  ดังนี้ 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) แบบฝึกหัดเบื้องต้น           

6 ท่า (โขน) ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และหลังเรียนครบทุกทักษะ รูปแบบการเรียนการ

สอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง                 

นาฏศิลป์ไทย (โขน) 

ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าท่ี 1 ท่าตบเข่า  
               ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และ หลังเรียนครบทุกทักษะ รูปแบบการเรียน 
               การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริม  
               สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)   
 

สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
 ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  

“ท่าท่ี 1 ท่าตบเข่า” 

Sum of 
Squares 

(SS) 
df 

Mean 
Square 
(MS) 

F Sig. 

43093.163 1 43093.163 
18388.680  .000 

58.587 25 2.343 
 

หมายเหตุ : ค่าสถิติ Mauchly’s W = .476, X2=17.586, df=5, Sig=.004 ความแปรปรวนมีลักษณะ 

               เป็น Compound Symmetry    

               *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี  4.7 แสดงคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น 6 

ท่า (โขน) ท่าท่ี 1 ท่าตบเข่า  ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอน

นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

ใน 4 ระยะมีความแปรปรวนเท่ากันจากค่าสถิติ  Mauchly’s W = .476, X2=17.586, df=5, Sig= .004 

ความแปรปรวนมีลักษณะเป็น Compound Symmetry จึงสามารถท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เด่ียวแบบวัดซ้ า One-way repeated ANOVA ได้ 
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     และจากผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ด้านทักษะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน)  ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 1 ท่าตบเข่า จ านวน 4 ครั้ง คะแนน
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 1 ท่าตบเข่า มีอย่างน้อย     
1 คู่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย รายละเอียดตารางจะแสดงดัง         
ตาราง 4.7 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบคะแนนรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ 
                 ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของกลุ่มทดลองด้าน 

                 สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ท่าแบบฝึกหัด 

                 เบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 1 ท่าตบเข่า 

 

ด้านทักษะ 
ทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

ก่อนเรียน 

( ̅=5.731) 

ระหว่างเรียน 

( ̅=9.885) 

หลังเรียน 

( ̅=14.462) 

หลังเรียน 
ครบทุกทักษะ 

( ̅=15.615) 

ก่อนเรียน ( ̅=5.731 ) -    

ระหว่างเรียน ( ̅=9.885) 5.731* -   

หลังเรียน ( ̅=14.462) 14.462* 8.731* -  

หลังเรียนครบทุกทักษะ

( ̅=15.615) 
15.615* 9.885* 1.154* - 

 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

              จากตารางท่ี 4.8 พบว่า คะแนนรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา
การความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของกลุ่มทดลองด้าน
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า (โขน) ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการ
เรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) หลังเรียนครบทุกทักษะ  มากกว่า หลังเรียน        
ระหว่างเรียน  และก่อนเรียน แสดงว่า กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการ
สอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางที่ 4.9 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ท่าแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น 6 ท่า  
                (โขน) ท่าท่ี 2  ท่าถองสะเอว  ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และหลังเรียนครบ 
                ทุกทักษะ  รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง 
                กายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)   
 

สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

“ท่าท่ี 2 ท่าถองสะเอว” 

Sum of 
Squares 

(SS) 
df 

Mean 
Square 
(MS) 

F Sig. 

42000.962 1 8532.346 
25586.340 .000 

41.038 25 1.642 
 

หมายเหตุ : ค่าสถิติ Mauchly’s W = .903, X2=2.420, df=5, Sig= 789 ความแปรปรวนมี 

               ลักษณะเป็น Compound Symmetry  

              *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางที่  4.9 แสดงคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัด

เบื้องต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 2 ท่าถองสะเอว ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบ

การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

ทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ใน 4 ระยะมีความแปรปรวนเท่ากันจากค่าสถิติ Mauchly’s W = .903, 

X2=2.420, df=5, Sig= 789 ความแปรปรวนมีลักษณะเป็น Compound Symmetry จึง

สามารถท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเด่ียวแบบวัดซ้ า One-way repeated ANOVA  ได้ 

     และจากผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัด

เบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 2  ท่าถองสะเอว จ านวน 4 ครั้ง คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)             

ท่าแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 2  ท่าถองสะเอวมีอย่างน้อย 1 คู่  มีความแตกต่างกันอย่าง      

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย รายละเอียดตารางจะแสดงดังตารางท่ี 4.10 ดังนี้ 
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ตารางที่  4.10 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น   

                   6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 2 ท่าถองสะเอว 

 

ด้าน 
ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

ก่อนเรียน 

( ̅=9.962) 

ระหว่างเรียน 

( ̅=16.615) 

หลังเรียน 

( ̅=25.731) 

หลังเรียน 
ครบทุกทักษะ 

( ̅=26.423) 

ก่อนเรียน ( ̅=9.962) -    

ระหว่างเรียน ( ̅=16.615) 6.654* -   

หลังเรียน ( ̅=25.731) 15.769* 9.115* -  
หลังเรียนครบทุกทักษะ 

( ̅=26.423) 16.462* 9.808* .692* - 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัด
เบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 2 ท่าถองสะเอว ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการ
เรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) หลังเรียนครบทุกทักษะ มากกว่า หลังเรียน  ระหว่างเรียน  และก่อนเรียน แสดง
ว่า กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่ีสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
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ตารางที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 6  
                  ท่า (โขน) ท่าท่ี 3 ท่าเต้นเสา ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และหลังเรียนครบ 
                  ทุกทักษะ  รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง 
                  กายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)   
 

สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

“ท่าท่ี 3 ท่าเต้นเสา” 

Sum of 
Squares 

(SS) 
df 

Mean 
Square 
(MS) 

F Sig. 

40290.471 1 40290.471 
24109.373 .000 

41.779 25 1.671 
 

หมายเหตุ : ค่าสถิติ Mauchly’s W = .461, X2=18.372, df=5, Sig=.003 ความแปรปรวนมีลักษณะ  

               เป็น Compound Symmetry  

              *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี  4.11  แสดงคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัด

เบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 3 ท่าเต้นเสา ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียน

การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์

ไทย (โขน) ใน 4 ระยะมีความแปรปรวนเท่ากันจากค่าสถิติ Mauchly’s W= .461, X2=18.372, 

df=5, Sig=.003 ความแปรปรวนมีลักษณะเป็น Compound Symmetry  จึงสามารถท าการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเด่ียวแบบวัดซ้ า One-way repeated ANOVA ได้ 

      และจากผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัด

เบื้องต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 3 ท่าเต้นเสา จ านวน 4 ครั้ง คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย(โขน)        

ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 3 ท่าเต้นเสามีอย่างน้อย 1 คู่ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย รายละเอียดตารางจะแสดงดังตารางท่ี 4.13 ดังนี้ 
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ตารางที่  4.12 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น  

                   6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 3 ท่าเต้นเสา 

 

ด้าน 
ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

ก่อนเรียน 

( ̅=10.192) 

ระหว่างเรียน 

( ̅=16.731) 

หลังเรียน 

( ̅=25.115) 

หลังเรียน 
ครบทุกทักษะ 

( ̅=26.308) 

ก่อนเรียน      ( ̅=10.192) -    

ระหว่างเรียน ( ̅=16.731) 6.538* -   

หลังเรียน      ( ̅=25.115) 14.923* 8.385* -  

หลังเรียนครบทุกทักษะ 

( ̅=26.308) 16.115* 9.577* 1.192* 
- 

 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

                   จากตารางท่ี 4.12 พบว่า คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัด
เบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์
ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  หลัง
เรียนครบทุกทักษะ มากกว่า หลังเรียน ระหว่างเรียน และก่อนเรียน แสดงว่า กลุ่มทดลองได้รับการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) สูงขึ้น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางที่ 4.13 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า  
                  (โขน) ท่าท่ี 4  ท่าถีบเหล่ียม ระหว่างเรียน หลังเรียน และหลังเรียนครบทุกทักษะ 
                  รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค 
                  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)   
 

สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

“ท่าท่ี 4 ถีบเหลี่ยม” 

Sum of 
Squares 

(SS) 
df 

Mean 
Square 
(MS) 

F Sig. 

39897.779 1 39897.779 
36308.794 .000 

27.471 25 1.099 

 

หมายเหตุ : ค่าสถิติ Mauchly’s W = .715, X2=7.955, df=5, Sig=.159 ความแปรปรวนมีลักษณะ       

               เป็น Compound Symmetry  

               *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี  4.13 แสดงคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัด

เบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 4 ท่าถีบเหล่ียม  ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการ

เรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง

นาฏศิลป์ไทย (โขน) ใน 4 ระยะมีความแปรปรวนเท่ากันจากค่าสถิติ Mauchly’s W = .715, 

X2=7.955, df=5, Sig=.159 ความแปรปรวนมีลักษณะเป็น Compound Symmetry  จึงสามารถ

ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเด่ียวแบบวัดซ้ า One-way repeated ANOVA ได้ 

 และจากผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน))  ท่าแบบฝึกหัด

เบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 4 ท่าถีบเหล่ียม จ านวน 4 ครั้ง คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)                  

ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า (โขน) 4 ท่าถีบเหล่ียม มีอย่างน้อย 1 คู่ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย รายละเอียดตารางจะแสดงดังตารางท่ี 4.15 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น  

                  6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 4 ท่าถีบเหล่ียม 

 

ด้าน 
ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

ก่อนเรียน 

( ̅=10.192) 

ระหว่างเรียน 

( ̅=16.731) 

หลังเรียน 

( ̅=25.115) 

หลังเรียน 
ครบทุกทักษะ 

( ̅=26.308) 

ก่อนเรียน     ( ̅=10.192) -    

ระหว่างเรียน ( ̅=16.731)  6.538* -   

หลังเรียน     ( ̅=25.115) 14.923*  8.385* -  

หลังเรียนครบทุกทักษะ     

( ̅=26.308) 16.115* 9.577* 1.192* 
- 

 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

                  จากตารางท่ี 4.14 พบว่า คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ท่าแบบฝึกหัด
เบื้องต้น 6 ท่า (โขน) ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอน            
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)       
หลังเรียนครบทุกทักษะ มากกว่า หลังเรียน ระหว่างเรียน และก่อนเรียน แสดงว่า กลุ่มทดลองได้รับ
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) สูงขึ้น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางที่  4.15 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ท่าท่ี 5 ท่าฉีกขา ก่อนเรียน  
                   ระหว่างเรียน หลังเรียน และหลังเรียนครบทุกทักษะ รูปแบบการเรียนการสอน 
                   นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง  
                   นาฏศิลป์ไทย (โขน)   
 

สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

“ท่าท่ี 5 ท่าฉีกขา” 

Sum of 
Squares 

(SS) 
df 

Mean 
Square 
(MS) 

F Sig. 

33840.154 1 33840.154 
2094.867 .000 

403.846 25 16.154 
 

หมายเหตุ : ค่าสถิติ Mauchly’s W = .273, X2=30.837, df=5, Sig=.000 ความแปรปรวนมี          

               ลักษณะเป็น Compound Symmetry    

              *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 4.15 แสดงคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 

6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 5 ท่าฉีกขา ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอน

นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 

(โขน) ใน 4 ระยะมีความแปรปรวนเท่ากันจากค่าสถิติ  Mauchly’s W = .308, X2=27.917, df=5, 

Sig=.000 ความแปรปรวนมีลักษณะเป็น Compound Symmetry  จึงสามารถท าการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเด่ียวแบบวัดซ้ า One-way repeated ANOVA ได้ 

และจากผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย  (โขน)  ท่าแบบฝึกหัด

เบื้องต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 5 ท่าฉีกขา จ านวน 4 ครั้ง คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)         

ท่าแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 5 ท่าฉีกขา เข่ามีอย่างน้อย. 1 คู่ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย รายละเอียดตารางจะแสดงดังตารางท่ี 4.17 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ท่าแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น  

                  6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 5 ท่าฉีกขา 
 

ด้าน 
ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

ก่อนเรียน 

( ̅=9.808) 

ระหว่างเรียน 

( ̅=16.077) 

หลังเรียน 

( ̅=22.615) 

หลังเรียน 
ครบทุกทักษะ 

( ̅=23.615) 

ก่อนเรียน       ( ̅=9.808) -    

ระหว่างเรียน   ( ̅=16.077)  6.269* -   

หลังเรียน       ( ̅=22.615)  12.864*  6.577* -  

หลังเรียนครบทุกทักษะ

( ̅=23.615)             
13.808* 7.538* .962* - 

 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ท่าแบบฝึกหัด
เบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์
ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  หลัง
เรียนครบทุกทักษะ มากกว่า หลังเรียน ระหว่างเรียน และก่อนเรียน แสดงว่า กลุ่มทดลองได้รับการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางที่  4.17  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าท่ี 6 ท่าหกคะเมน  
                    ก่อนเรียนระหว่างเรียน หลังเรียน และหลังเรียนครบทุกทักษะ รูปแบบการเรียน 
                    การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริม  
                    สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)   
 

สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

“ท่าท่ี 6 ท่าหกคะเมน” 

Sum of 
Squares 

(SS) 
df 

Mean 
Square 
(MS) 

F Sig. 

34821.240 1 34821.240 
2181.729* .000 

399.010 25 15.960 
 

หมายเหตุ : ค่าสถิติ Mauchly’s W = .681, X2=9.123, df=5, Sig=.105 ความแปรปรวนมี    

               ลักษณะเป็น Compound Symmetry 

              *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 4.17 แสดงคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัด

เบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 6 ท่าหกคะเมน  ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการ 

เรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ทาง          

นาฏศิลป์ไทย (โขน) ใน 4 ระยะมีความแปรปรวนเท่ากันจากค่าสถิติ Mauchly’s W = .681, 

X2=9.123, df=5, Sig=.105 ความแปรปรวนมีลักษณะเป็น Compound Symmetry จึงสามารถท า

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเด่ียวแบบวัดซ้ า One-way repeated ANOVA ได้ 

     และจากผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัด

เบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 6 ท่าหกคะเมน จ านวน 4 ครั้ง คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)                

ท่าแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 6 ท่าหกคะเมน มีอย่างน้อย 1 คู่  มีความแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย รายละเอียดตารางจะแสดงดังตารางท่ี 4.18 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น  

                  6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 6 ท่าหกคะเมน 

 

ด้าน 
ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 

ก่อนเรียน 

( ̅=10.500) 

ระหว่างเรียน 

( ̅=16.038) 

หลังเรียน 

( ̅=22.864) 

หลังเรียน 
ครบทุกทักษะ 

( ̅=23.808) 

ก่อนเรียน      ( ̅=10.500) -    

ระหว่างเรียน  ( ̅=16.038) 5.538* -   

หลังเรียน      ( ̅=22.864)  12.346*  6.808* -  

หลังเรียนครบทุกทักษะ 

                 ( ̅=23.808) 
13.308* 7.769* .962* - 

 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ท่าแบบฝึกหัด
เบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์
ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)          
หลังเรียนครบทุกทักษะ มากกว่า หลังเรียน ระหว่างเรียน และก่อนเรียน แสดงว่า กลุ่มทดลองได้รับ
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 



บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้

ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป”  ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา
การความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1       
วิทยาลัยนาฏศิลป และ 3) เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป 

การด าเนินการวิจัย ได้ด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา

การความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป  

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  เพื่อน ามา
กรอบแนวคิดเบ้ืองต้น ตลอดจนสังเคราะห์ร่างองค์ประกอบและส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
ดังนี้ 

1) สร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการการศึกษาและสังเคราะห์
องค์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ทางนาฏศิลป์ไทย ได้ด าเนินสร้างกรอบแนวคิดเบ้ืองต้น  

1.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎ ีจากเอกสาร และงานวิจัย                           
1.2 สังเคราะห์องค์ประกอบ  
1.3 ก าหนดค าจ ากัดความขององค์ประกอบการสอน              

ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของค าจ ากัดความ ร่างองค์ประกอบและ
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย แต่ละองค์ประกอบโดยผู้เช่ียวชาญ และน าข้อมูลท่ีไ ด้จากการ          
(Focus group) มาปรับปรุงแก้ไขร่างองค์ประกอบ 

ขั้นที่ 3  ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบ  
ขั้นที่ 4  ได้องค์ประกอบการเรียนการสอน  
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ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง
กายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัย
นาฏศิลป  

ขั้นที่ 1 น าองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ที่ศึกษาและ
สังเคราะห์ในระยะท่ี 1  

ขั้นที่  2 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบการเรียน
การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่ีสร้างขึ้นและน าผลการตรวจสอบมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบท่ีสร้างขึ้น 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales ) 5  ระดับ เป็นแบบให้ผู้เรียนได้ประเมินตอนเอง โดย
สร้างขึ้นวิธีของลิเคอร์ (Likert’s Scale) ให้ผู้เรียนเลือกตอบตามท่ีได้ปฏิบัติ 5 ระดับ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2553) 

2.1. พัฒนาหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน   
2.2. พัฒนาวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 
2.3. เนื้อหา คือรายวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) บูรณาการรายวิชากายวิภาค

ส าหรับนาฏศิลป์ จ านวนหน่วยการเรียนรู้   3  หน่วย แผนการจัดการเรียนรู้ 15 แผน รวมท้ังส้ิน           
45 ช่ัวโมง เพื่อด าเนินการเรียนการสอนโดยผู้วิจัย 

2.4 แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3 ด้าน โดยใช้ 
“รูบริค” ในการประเมินให้คะแนน คือ 

(1) ด้านความรู้ทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และกายวิภาค 
(2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  6 ท่าเบ้ืองต้น 
(3) ด้านคุณลักษณะผู้เรียนโขน   

ขั้นท่ี 3 สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาการ
เรียน การสอน ได้แก่ เอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน  

ระยะท่ี 3 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วิทยาลัยนาฏศิลป  

ขั้นท่ี 1 ทดลองการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา
การความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 1 ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ใช้ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่  

 1.1 คู่มือรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ 
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
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1.2  จัดท าแผนการเรียนรู้ ในกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผล 
1.3  ชุดแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น นาฏศิลป์ไทย (โขน) 6 ท่า 
1.4  แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าฝึกหัดเบื้องเต้น 

6 ท่า ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) และ 3) ด้าน
คุณลักษณะของผู้เรียนโขน โดยใช้ “รูบริค” ในการให้คะแนน   

ขั้นที่ 2 แบบวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ค่าคะแนนเฉล่ีย
เปรียบเทียบสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย ท่าฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความรู้  2) ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  และ 3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโขน   
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่องนี้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง        
กายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ผู้วิจัยได้ ดังนี้   

5.1.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย     
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป  
พบว่า ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนมากเป็นครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน)  และรองลงมา
เป็นอาจารย์ผู้สอนทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยมีประสบการณ์สอนมากท่ีสุดเท่ากันมี 2 กลุ่ม
ประสบการณ์ ระหว่าง 15 -19 ปี และระหว่าง  25 – 29 ปี  และผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางการเรียนทางกายวิภาค เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป พบว่า โดยใช้การพัฒนาทักษะปฏิบัติใน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของ และได้องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมี  5 
องค์ประกอบคือหลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา  กระบวนการเรียนการสอน  และวัดและประเมินผล  
พิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกผู้เช่ียวชาญมีประสบการณ์สอนทางด้านนาฏศิลป์ไทย (โขน) ได้แก่ 
ศิลปินแห่งชาติ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ในด้านนาฏศิลป์ไทย (โขน) จ านวน 5 ท่าน และมาประชุมกลุ่ม 
(Focus Group) พร้อมสังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนของขั้นตอนรูปแบบการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
วิทยาลัยนาฏศิลป และมีนักวิชาการศึกษาในทฤษฎีและแนวคิดท่ีเน้นทักษะปฏิบั ติ   พบว่า 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป ประกอบด้วย  8 
ขั้นตอน คือ ขั้นการรับรู้  ขั้นการเตรียมความพร้อม ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม ขั้นการให้ลง
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มือกระท าร่วมมือแบบกลุ่ม ขั้นการกระท าอย่างช านาญ ขั้นการปรับปรุง ขั้นการคิดริเริ่ม และขั้นการ
ประเมิน   
               5.1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป พิจารณาพบว่า          
ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน ในการบรรยายความเป็นมาของการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนมีสาระส าคัญและเหมาะสม  ในการกล่าวถึงความจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนมีความเหมาะสม และเหตุผล  ในการบอกเหตุผลสนับสนุนความส าคัญ และความจ าเป็นใน
การพัฒนาสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในรูปแบบและในการมีวัดประเมินสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) แบบฝึกหัดเบ้ืองต้น 6 ท่า ท้ัง 3 แบบ คือ ความรู้  ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  
และคุณลักษณะผู้เรียนโขน ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอนมี  ความเหมาะสม ต่อเนื่องท า
ให้เห็นภาพรวมและ จุดเน้นของรูปแบบการเรียนการสอน ท าให้ภาพรวมและจุดเน้นของรูปแบบการ
เรียนการสอนมีค่าเฉล่ียสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  ในการประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)  โดยบูรณาการความรู้ทางกาย
วิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  วิทยาลัยนาฏศิลป  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ัง  5 ท่าน 
และนักวิชาการศึกษาพิจารณาพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  หลักการ 

วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลแลประเมินผล โดยมีขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 8 ขั้นตอนดังนี้  1) ขั้นการรับรู้ (Perception) 2) ขั้นการเตรียมความพร้อม 
(Readiness) 3) ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม (Guided response) 4) ขั้นการให้ลงมือ
กระท าร่วมมือแบบกลุ่ม (Group Action) 5) ขั้นการกระท าอย่างช านาญ (Skillfully)  6) ขั้นการ

ปรับปรุง (Improve) 7) ขั้นการคิดริเริ่ม (Inventive)  8) ขั้นการประเมิน (Assessmet) มีการวัดและ
ประเมินผล  โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) แบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า         
ท้ัง 3 ด้าน คือ ความรู้  ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  และคุณลักษณะผู้เรียนโขน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาขานาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป ความเหมาะสมของแผนการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีภาพรวมมีความเหมาะในระดับมากท่ีสุด  
           5.1.3 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทาง
กายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป  

        ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
หลังเรียน และหลังเรียนครบทุกทักษะ  ในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา
การความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  วิทยาลัยนาฏศิลป พบว่า 
นักเรียนท่ีได้เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป  พบว่า คะแนนรูปแบบการเรียน
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การสอนของกลุ่มทดลองสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  3 ด้านโดยใช้ ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น         
6 ท่า (โขน) ประกอบด้วย 1) ท่าตบเข่า 2) ท่าถองสะเอว 3) ท่าเต้นเสา 4) ท่าถีบเหล่ียม  5) ท่าฉีกขา 
และ 6) ท่าหกคะเมน  หลังผ่านการทดลองไป 3 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลองท่ีได้ผล หลังเรียนครบทุก
ทักษะสูงมากกว่า มีอย่างน้อย 1 คู่ มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
   รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค          
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป  อภิปรายได้ดังนี้ 

   5.2.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณา
การความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป  พบว่า 
ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนมากเป็นครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน)  จ านวน 17 คนและ
รองลงมาเป็นอาจารย์ผู้สอนทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) จ านวน 15 คน โดยมีประสบการณ์สอนมากท่ีสุด
เท่ากันมี 2 กลุ่มประสบการณ์ ระหว่าง 15 -19 ปี และระหว่าง  25 – 29 ปี  คิดเป็นร้อยละ 25.00 
รองลงมาคือ ระหว่าง 10 – 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.50 และ ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางการเรียนทางกายวิภาค เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป พบว่า โดยใช้การพัฒนาทักษะปฏิบัติใน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของ  การพัฒนาทักษะปฏิบัติในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวคิดของ Simpson (1972) Harrow (1972) Davies (1971) อ้างใน ทิศนา แขมมณี (2559ก) 
และได้องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมี 5  องค์ประกอบคือหลักการ  วัตถุประสงค์ 
เนื้อหา  กระบวนการเรียนการสอน  และวัดและประเมินผล  พิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้เช่ียวชาญมีประสบการณ์สอนทางด้านนาฏศิลป์ไทย (โขน) ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ ผู้ช่วยศาตราจารย์
ในด้านนาฏศิลป์ไทย (โขน) จ านวน 5 ท่าน และมาประชุมกลุ่ม (Focus Group) พร้อมสังเคราะห์
กระบวนการเรียนการสอนของขั้นตอนรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป และมี
นักวิชาการศึกษาในทฤษฎีและแนวคิดท่ีเน้นทักษะปฏิบัติ  พบว่า กระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  วิทยาลัยนาฏศิลป  ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ ขั้นการรับรู้  ขั้น
การเตรียมความพร้อม ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุมขั้นการให้ลงมือกระท าร่วมมือแบบกลุ่ม 
ขั้นการกระท าอย่างช านาญ ขั้นการปรับปรุง ขั้นการคิดริเริ่ม และขั้นการประเมิน มีความส าคัญต่อ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ 



131 
 

พ.ศ.2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

5.2.2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นการวิจัยต่อจาก
การศึกษาขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วิทยาลัยนาฏศิลป  สาขานาฏศิลป์ไทย (โขน)  เป็น 5 องค์ประกอบ และ 8 ขั้นตอนท่ีชัดเจนพิจารณา
พบว่า ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)          
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  วิทยาลัย       
นาฏศิลป  ในภาพมีความเหมาะสมในระดับมาก ( ̅=4.35, S.D. = 0.65) และเมื่อพิจารณาเป็น      
รายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดมีจ านวน 3 รายการ คือ ภาพรวมของ
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่ก าหนดมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ( ̅=4.20, S.D. = 0.55)  การ
วัดผลและประเมินผล มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน และหลักเกณฑ์
มีความขัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้ที่ก าหนดมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ( ̅=4.50, S.D. = 0.72) และการ
วัดผลและประเมินผล มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน ( ̅=4.35, S.D. 
= 0.65) ในระดับมากท่ีสุด และมีความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
แบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ประกอบด้วย 3 ด้าน ด้านความรู้ ด้านทักษะนาฏศิลป์ไทย (โขน) และด้าน
คุณลักษณะผู้เรียนโขน  จากผลระยะท่ี 1 จึงน าองค์ประกอบนั้นมาสร้างเป็นรูปบการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน)  โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน)  วิทยาลัยนาฏศิลป  โดยผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง  5 ท่าน ได้แก่ รองศาตราจารย์ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 
ศิลปินแห่งชาติ ทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) นายจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ด้านนาฏศิลป์ไทย 
(โขน)  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ทองนิ่ม ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์) ผู้ช่วยศาตรา
จารย์ดร.จุลชาติ อรัณยะนาถ ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธวัช 
เติมญวน ผู้เช่ียวชาญด้านกายวิภาค และนักวิชาการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี พัฒนาทักษะปฏิบัติของ 
ซิมพ์ซัน (Simpson  อ้างใน ฉวีวรรณ กุดหอม อุษา ปราบหงส์ และพจมาน ช านาญกิจ, 2559)   
(ซิมพ์ซัน แฮร์โรว์ และเดวีส์ (Simpson, Harrow and Davies อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2559ก)      
จนสังเคราะห์องค์ประกอบด้วย มี 8 ขั้นตอนดังนี้ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในแต่และแผนการ
เรียนรู้ กิจกรรมมุ่งเน้นการใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่นโดยยึดหลักการ แนวคิดทฤษฎี มาเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม จากนั้นผู้วิจัยได้จัดท าแผนการเรียนรู้โดยใช้
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กิจกรรมการสอน ท้ังหมด 8 ขั้นตอน ไปใช้ในการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) ของมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 1 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยใช้เวลา 3 สัปดาห์ แผนการเรียนรู้ 15 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง 
เป็นจ านวน 45 ช่ัวโมงเพื่อน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นน ามาสู่การจัดเรียนการสอนใน
ห้องเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน และวัดและประเมินผล ส าหรับข้ันตอนต่าง ๆ ในการ
สอนประกอบด้วย 8 ข้ันตอน 

ขั้นท่ี 1 ขั้นการรับรู้ (Perception) เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในส่ิงท่ีจะท า โดยการให้
ผู้เรียนสังเกตการท าจากชุดฝึกหัดเบื้องต้นนั้นอย่างต้ังใจ โดยใช้แบบฝึกหัดเบื้องต้นสมรรถนะ       
ทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ส่งเสริมในความยืดหยุ่น และความคล่องตัว เพื่อน าสู่การเรียนการสอนใน
ขั้นตอนไป 

สังเคราะห์มาจากแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการจัดการเรียนการพัฒนารู้ ทักษะปฏิบัติของ    
ซิมพ์ซัน (Simpson, 1972 อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2559ก) คือ ทักษะเป็นเรื่องท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทางกายของผู้เรียน เป็นความสามารถในการประสานการท างานของกล้ามเนื้อหรือร่างกาย 
ในการท างานท่ีมีความซับซ้อน และต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วนเป็นการ
ตกลงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นที่ 2 ข้ันการเตรียมความพร้อม (Readiness) เป็นขั้นการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการ
ฝึกหัดเบื้องต้นหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยการปรับตั วให้
พร้อมท่ีจะท าการเคล่ือนไหวหรือแสดงแบบฝึกหัดทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาพอารมณ์ท่ีดีต่อ
การท่ีจะท าหรือแสดงแบบฝึกหัดทักษะนั้น ๆ เพื่อฝึกทักษะทางนาฏศิลป์ไทยของผู้เรียนความพร้อม
โดยใช้สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในความคล่องตัว 

สังเคราะห์มาจากแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการจัดการเรียนการพัฒนารู้ทักษะปฏิบัติจาก
ซิมพ์ซัน (Simpson, 1972 อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2559ก) คือ เกิดขึ้นได้จากการส่ังงานของสมอง    
ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน 

ขั้นท่ี 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม (Guided response) เป็นขั้นท่ีให้โอกาส
แก่ผู้เรียนในการตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระท า หรือการแสดง
ทักษะนั้น หรืออาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก เป็นการน าไปสู่ความยืดหยุ่น และความคล่องตัว 

สังเคราะห์มาจากแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการจัดการเรียนการพัฒนารู้ทักษะปฏิบัติ       
ซิมพ์ซัน (Simpson, 1972 อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2559ก) คือ เกิดขึ้นได้จากการส่ังงานของสมอง    
ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน 

ขั้นท่ี 4 ขั้นการให้ลงมือกระท าร่วมมือแบบกลุ่ม (Group Action)  เป็นขั้นท่ีผู้เรียนแต่
ละกลุ่มลงมือท าปฏิบัติตามแผนการเรียนการสอนท่ีก าหนดสามารถลงมือกระท าดีอย่างมีประสิทธิและ
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มีสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)โดยผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ผู้เรียนลงร่วมท าแบบฝึกหัด
ทักษะในการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท้ัง 3 คุณลักษณะ 1) ความอดทน  2) ความมุ่งมั่น และ 
3) เห็นคุณค่า 

สังเคราะห์มาจากแนวคิดทฤษฎีของรูปแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ของแฮร์โรว์ (Harrow, 1972 อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2559ก) โดยเริ่มจากระดับท่ีซับซ้อนน้อยไป
จนถึงระดับท่ีมีความซับซ้อนมาก ดังนั้นการกระท าจึงเริ่มจากการเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ไปถึงการ
เคล่ือนไหวกล้ามเนื้อย่อย ล าดับขั้นดังกล่าวได้แก่การเลียนแบบ การลงมือกระท าตามค าส่ัง          
การกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

ขั้นท่ี 5 ขั้นการกระท าอย่างช านาญ (Skillfully) เป็นขั้นท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการ
กระท ากิจกรรมชุดฝึกหัดนั้น ๆ จนผู้เรียนสามารถอย่างปฏิบัติท่าร าต่างๆ อย่าง ด้านความแข็งแกร่ง
ของกล้ามเนื้อ และด้านการทรงตัวของคล่องตัว และด้วยความเช่ือมั่นในตนเอง 

สังเคราะห์มาจากแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการจัดการเรียนการพัฒนารู้ทักษะปฏิบัติ     
ซิมพ์ซัน (Simpson, 1972 อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2559ก) คือ ทักษะเป็นเรื่องท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทางกายของผู้เรียน เป็นความสามารถในการประสานการท างานของกล้ามเนื้อหรือร่างกาย 
ในการท างานท่ีมีความซับซ้อน และต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน  และ     
เดวีส์ (Davies, 1971  อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2559ก) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติไว้ว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท า
ทักษะย่อย ๆ 

ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุง  (Improve) เป็นขั้นที่ ช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้กายวิภาคและ
นาฏศิลป์ไทย มาปรับปรุงและคิดค้นในการเช่ือมโยงกันพัฒนาทักษะขึ้นทางกิจกรรม หรือการปฏิบัติ
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และน าส่ิงท่ีคิดค้นมาใช้ในแบบฝึกหัดเบื้องต้นของทักษะทางนาฏศิลป์ไทย ท่ี
ตนเองได้รับนั้น ๆ โดยให้ผู้เรียนร่วมท าชุดฝึกหัดทักษะ ในด้าน ด้านความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ 
และด้านความทนทานของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียน 

สังเคราะห์มาจากแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการจัดการเรียนการพัฒนารู้ทักษะปฏิบัติ    
ซิมพ์ซัน (Simpson, 1972 อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2559ก) กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่องท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกายของผู้เรียน เป็นความสามารถในการประสานการท างานของกล้ามเนื้อ
หรือร่างกาย ในการท างานท่ีมีความซับซ้อน และต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ 
ส่วน 

ขั้นที่ 7 ข้ันการคิดริเริ่ม (Inventive) เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
อย่างช านาญ และสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อเสริมใช้ในกิจกรรมท่ีหลากหลายในชุดฝึกหัดเบื้องต้น
แล้ว ผู้เรียนสามารถปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ ๆ ในการกระท าหรือปรับการกระท านั้นให้เป็นไป
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ตามท่ีตนเองต้องการ โดยมีความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ และความทนทานของกล้ามเนื้อและระบบ
ไหลเวียน 

สังเคราะห์มาจากแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการจัดการเรียนการพัฒนารู้ทักษะปฏิบัติ ซิมพ์
ซัน(Simpson, 1972 อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2559ก) คือ ทักษะเป็นเรื่องท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการทางกายของผู้เรียน เป็นความสามารถในการประสานการท างานของกล้ามเนื้อหรือร่างกาย 
ในการท างานท่ีมีความซับซ้อน และต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน 

ขั้นท่ี 8 ขั้นการประเมิน (Assessment)  เป็นขั้นท่ีผู้เรียนประเมินตนเองจากการ      
ฝึกปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบถึง ทฤษฎี ภายในกิจกรรมแบบฝึกหัดท่ีก าหนด 
โดยให้ผู้เรียนร่วมท าทักษะและท าแบบฝึกเบ้ืองต้น 

สังเคราะห์มาจากแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการจัดการเรียนการพัฒนารู้ทักษะปฏิบัติ          
(ซิมพ์ซัน แฮร์โรว์ และเดวีส์ (Simpson, Harrow and Davies อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2559ก) โดย
มีการพัฒนาสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท้ัง 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้  2) ด้านทักษะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) และ 3) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโขน 

จากความเหมาะสมของแผนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน           
นาฏศิลป์ไทย (โขน)  โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป โดยมีภาพรวมมีความเหมาะในระดับมากท่ีสุด ( ̅ =4.67, S.D. =0.65)          
ในระดับดับมาก  

5.2.3 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้   
ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป  

1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน หลังเรียน และหลังเรียนครบทุกทักษะ  ในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)       
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป 
พบว่า คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3 ด้านโดยใช้ด้านทักษะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)    
ท่าแบบฝึกหัดเบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ดังนี้ 

ท่าท่ี 1 ท่าตบเข่า  ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ใน 4 ระยะ
มีความแปรปรวนเท่ากันจากค่าสถิติความแปรปรวน (df=5, Sig=.004) เป็นผลการเปรียบเทียบ
คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3 ด้านโดยใช้ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 1 
ท่าตบเข่า จ านวน 4 ครั้ง คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย(โขน)  ในคะแนนหลังเรียนครบทุก
ทักษะ ( ̅=15.615) มากกว่า หลังเรียน ระหว่างเรียน และก่อนเรียน แสดงว่ากลุ่มทดลองได้รับการ
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จัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ท่าท่ี 2  ท่าถองสะเอว  ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการ
เรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทาง         
นาฏศิลป์ไทย (โขน) ใน 4 ระยะมีความแปรปรวนเท่ากันจากค่าสถิติ (df=5, Sig=.789) ความ
แปรปรวน เป็นผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3 ด้านโดยใช้ท่า
แบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 2  ท่าถองสะเอว จ านวน 4 ครั้ง คะแนนสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน)  ในคะแนนหลังเรียนครบทุกทักษะ ( ̅=16.462) มากกว่า หลังเรียน ระหว่าง
เรียน และก่อนเรียน แสดงว่ากลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอน       
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ท่าท่ี 3 ท่าเต้นเสา ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการ
สอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) ใน 4 ระยะมีความแปรปรวนเท่ากันจากค่าสถิติ (df=5, Sig=.003 ) ความแปรปรวน เป็นผล
การเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3 ด้านโดยใช้ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า 
(โขน) ท่าท่ี 3 ท่าเต้นเสา จ านวน 4 ครั้ง คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในหลังเรียนครบ
ทุกทักษะ ( ̅=16.115) มากกว่า หลังเรียน ระหว่างเรียน และก่อนเรียน แสดงว่า กลุ่มทดลองได้รับ
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ท่าท่ี 4 ท่าถีบเหล่ียม  ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียน
การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริ มสมรรถนะทาง       
นาฏศิลป์ไทย (โขน) ใน 4 ระยะมีความแปรปรวนเท่ากันจากค่าสถิติ (df=5, Sig=.159) ความ
แปรปรวน เป็นผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3 ด้านโดยใช้ท่า
แบบฝึกหัดเบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 4 ท่าถีบเหล่ียม จ านวน 4 ครั้ง คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์
ไทย (โขน) ในหลังเรียนครบทุกทักษะ ( ̅=16.115) มากกว่า หลังเรียน ระหว่างเรียน และก่อนเรียน 
แสดงว่า กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

ท่าท่ี 5 ท่าฉีกขา ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการ
สอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย 
(โขน) ใน 4 ระยะมีความแปรปรวนเท่ากันจากค่าสถิติ  (df=5, Sig=.000) ความแปรปรวน เป็นผล
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การเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3 ด้านโดยใช้ ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า 
(โขน) ท่าท่ี 5 ท่าฉีกขา จ านวน 4 ครั้ง คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ในหลังเรียนครบทุก
ทักษะ ( ̅=13.808) มากกว่า หลังเรียน ระหว่างเรียน และก่อนเรียน แสดงว่า กลุ่มทดลองได้รับการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ท่าท่ี 6 ท่าหกคะเมน  ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียน
การสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสม รรถนะทาง        
นาฏศิลป์ไทย (โขน) ใน 4 ระยะมีความแปรปรวนเท่ากันจากค่าสถิติ (df=5, Sig=.105) ความ
แปรปรวน เป็นผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 3 ด้านโดยใช้ท่า
แบบฝึกหัดเบ้ืองต้น 6 ท่า (โขน) ท่าท่ี 6 ท่าหกคะเมน จ านวน 4 ครั้ง คะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์
ไทย (โขน) ในหลังเรียนครบทุกทักษะ ( ̅=13.808)  มากกว่า หลังเรียน ระหว่างเรียน และก่อนเรียน 
แสดงว่า กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท้ัง 3 ด้าน ในท่า
แบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า (โขน) ในจ านวน 4 ครั้งมีคะแนนสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
มากกว่า หลังเรียน ระหว่างเรียน และก่อนเรียน ท่ีสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังนั้น
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ต้องมีการระมัดระวังอย่างยิ่งในการฝึกหัดปฏิบัติเบื้องต้นเพราะ
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ ได้ ถ้าไม่มีการฝึกปฏิบัติท่ีถูกต้องและเสริมสร้าง
ร่างกายอาจเป็นในทางลบได้ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ  

จากผลวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าเสนอวิจัยไปใช้ 

5.3.1.1 การน ากระบวนการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยได้สังเคราะห์ไปใช้กับนักเรียน
วิทยาลัยนาฏศิลป ควรมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นเสริมสร้าง
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  และลักษณะผู้เรียนโขน ไปใช้เกิดประโยชน์ 

5.3.1.2  น าขั้นตอนการเรียนการสอน เพื่อมุ่งพัฒนาครูผู้สอน ในชุดฝึกนี้ไปใช้กับ
นักเรียน โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเรียนการสอน ทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ขั้นเน้นการปรับพื้นฐาน 
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และดูความเหมาะสมของขั้นตอนกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ อาจท าพัฒนาความสามารถในการฝึก
สมรรถนะด้านนาฏศิลป์ไทย (โขน) ได้ 

5.3.1.3 เนื้อหาท่ีเหมาะกับขั้นตอนรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)    
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ให้กับนักเรียนเพื่อ
เป็นเสริมสร้างสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) บูรณาการทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ          
พลศึกษา 

5.3.1.4 น าผลการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาในวิทยาลัยให้มีการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 
และในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยมุ่งสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.2.1 การศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยในการพัฒนาสมรรถนะทางนาฏศิลป์

ไทย (โขน) ท่ีเรียนในวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่ีน าไปสู่ นาฏยศัพท์ช้ันสูงของโขน    
5.3.2.2 ควรศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย

บูรณาการ ไปใช้กับในรายงวิชาอื่น ๆ เช่น ภาษาไทย  ในเรื่องวรรณคดีไทย ตอนรามเกียรต์ิ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร  ทองนิ่ม  

 วุฒิการศึกษา      ศศ. ด. สาขานาฏยศิลป์ไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 สังกัดหน่วยงาน   วิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั  เติมญวน  
 วุฒิการศึกษา     การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 สังกัดหน่วยงาน   วิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลชาติ  อรัณยะนาถ   
 วุฒิการศึกษา    ศศ. ด. สาขานาฏยศิลป์ไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 สังกัดหน่วยงาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

4. นายจตุพร  รัตนวราหะ         ศิลปินแห่งชาติ ด้านนาฏศิลป์ไทย (โขน)  
 วุฒิการศึกษา     สาขานาฏยศิลป์ไทย  ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยนาฏศิลป 
 สังกัดหน่วยงาน  วิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปกร 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี   
 วุฒิการศึกษา     ศ.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 สังกัดหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายช่ือของครู อาจารย์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) และอาจารย์สอน         
วิชากายวิภาค  
            

  1. ผู้สอนสาขานาฏศิลป์ไทย (โขนพระ) 
                   1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ    ศิลปินแห่งชาติ 

2) นายสมบัติ  แก้งสุจริต              อาจารย์ 
3) นายวีระชัย มีบ่อทรัพย์     อาจารย์ 
4) ดร.ไพฑูรย์ เข้มแข็ง     อาจารย์ 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรตัน์   จงดา   อาจารย์ 
6) ว่าที่ ร.ต.ธนกร  สุวรรณอ าภา    อาจารย์ 
7) ว่าที่ ร.ต.เล็กรักชาติ  ตุงคะบูรณะ     คร ู
8) นายจารุชา จันทสิโร      คร ู
9) นายสัจจะ ภู่แพ่งสุทธิ์     คร ู
10) ว่าที่ ร.อ.อรรถพล  ฉิมพูลสุข      คร ู
11) นายพาณุพล กาญจนกฤต    คร ู
12) ว่าที่ ร.ต. ปรมัติ  บุญยศิริไทย    คร ู  
 

2. ผู้สอนสาขานาฏศิลป์ (โขนยักษ์) 
1) นายจตุพร รัตนวราหะ     ศิลปินแห่งชาติ 
2) นายสนอง คงหิรัญ     อาจารย์ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม   อาจารย์ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลชาติ อรัณยะนาค  อาจารย์ 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พหลยุทธ  กนิษฐบุตร  อาจารย์ 
6) นายประกรณ์ วิชิต     อาจารย์ 
7) นายอนุชา บุญยัง     คร ู
8) นายวรกฤติ เพ็งสุข     คร ู
9) นายศุภชัย พวงพึ่ง     คร ู
10) นายปรวัฒน์ คุ้มบ่อ     คร ู
11) นายศิริชัย นาคพุฒ     คร ู

 
 

https://www.facebook.com/jarucha.ch?__tn__=lC-R&eid=ARD1AJXVhKFefcyhSdZHDHUpG6TLJW4uWu7QLj5sh7PvJcsAObbCdzxs14V7yYhZM4QaxDsGRjGfKcAL&hc_ref=ARTh_ChD0bbS2DLOiUgeCCQHTFyD_hThOljPywPDY352R26-iRtWqP_K4_CTb6amAk0&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAVlBw_Yzn3CsXWGr5-aKY_8PA8Lj8VG0r4Rb4jP24uy12L8yaQHuei4zusMs3_jgBtxNJrTVIPjCK5b2uNNW_sBwqEPXSi9AGxZhGs1I2-a1pG67WhsYKOmgrJMlvtQirEEuWxQQwVpYwAvSXb8yY5WMI9MQ4licm-UmNjDN5YE9afgDoBhUdT6dj0jESP6qRcjr2lmYCrp6R8rLXvIK_NCdu40fH4Rg1R49ogr21TvQjDKT9Cbsv3Z81-dsp4nGG69pyAii4FT6q81rRqrxe0eP84uppHrpw
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3. ผู้สอนสาขานาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) 
1) นายประสิทธิ์  ปิ่นแก้ว       ศิลปินแห่งชาติ  
2) นายสราชัย ทรัพย์แสนดี    อาจารย์ 
3) นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์     อาจารย์  
4) นายเกษม  ทองอร่าม     อาจารย์ 
5) นายทวีศักดิ์  วีระพงศ์     อาจารย์ 
6) ดร.สมชาย  ฟ้อนร าดี     อาจารย์ 
7) นายกิตติพงษ์ ไตรพงษ์      คร ู
8) นายมนูญ  ชุ่มชื่น     คร ู
9) นายพัฒนพงษ์  อรัณยะนาค    คร ู
10) นายวีรศิลป์  ข้างขนุน     คร ู
11) นายโภคภัณฑ์  สุชาบูรณ์     คร ู
12) นายอนุชา  ศรีฟัก     คร ู
 

4. ผู้สอนสาขาด้านกายวิภาค 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั เติมญวน   อาจารย์ 
2) นายณพล สุวรรณทัต     อาจารย์ 
3) นายก าพล  พรมประสาท    คร ู
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เครื่องมือในการวิจัย 
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แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย (โขน) ระดับช้ันมัธยมศึกษาที่ปี่ 1 

 ก่อนเรียน ( .......)   ระหว่างเรียน ( .......)  หลังเรียน ( .......)  หลังเรียนครบทักษะ (.......) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ใช้ส าหรับวัดสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) ท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า 

   ตามเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมดซึ่งมี  5 ระดับ 

   5  หมายถึง  ดีมาก  4   หมายถึง  ดี     3   หมายถึง  ปานกลาง 

   2  หมายถึง  น้อย  1   หมายถึง  น้อยที่สุด 

ค าสั่ง  ให้นักเรียนปฏิบัติท่าแบบฝึกหัดเบื้องต้น 6 ท่า ตามหลักสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
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ผลการประเมิน   18-20  คะแนน  อยู่ในระดับ  ดีมาก           15-17  คะแนน  อยู่ในระดับ  ดี 
                      12-14  คะแนน  อยู่ในระดับ  ปานกลาง      9-11  คะแนน  อยู่ในระดับ  น้อย 
                      ต่ ากว่า  8 คะแนน  อยู่ในระดับ  น้อย 
หมายเหตุ   1. การประเมินคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

               2. นักเรียนได้คะแนนรวมตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไปถือว่า  ผ่าน 
           3. นักเรียนได้คะแนนรวมตั้งแต่ 11 คะแนนลงไปถือว่า   ไม่ผ่าน 
 

                                                                    ลงช่ือ                .............                 ครูผูส้อน 

                                                                              (…………………………………………………………………….)           
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ชุดฝึกปฏิบัติเบื้องต้น 
     ท่าตบเข่า 
Tha-top-khao 

…………………………………………………………. 
วัตถุประสงค์การทดสอบ 

เพ่ือทดสอบความแข็งแกร่งและความอดทนของกล้ามเนื้อส่วนแขน 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

1. ถุงทรายรัดข้อมือ ขนาดน้ าหนัก 500 กรัม ข้อมือ 2 ข้าง 
2. นาฬิกาจับเวลา 

วิธีการปฏิบัติ 
ให้ผู้ทดสอบนั่งพับเพียบในท่าฝึกหัดเบื้องต้น นั่งพับเพียบเข้าแถวบนพ้ืน ล าตัวและศีรษะตั้ง

ตรงอย่างที่เรียกว่า อกผายไหล่ผึ่ง แบฝ่ามือทั้งสองข้างวางคล่ าลงใช้ฝ่ามือได้สนิท  มีการแบฝ่ามือทั้ง
สองข้างวางคล่ าลงใช้ฝ่ามือประทับลงตรงเข่า แล้วยกฝ่ามือขวาขึ้นอยู่ในระดับหน้าอกของตนใช้มือทั้ง
สองตีสลับบนเข่า น ามือทั้งสองตีสลับบนเข่า นับจังหวะอย่างสม่ าเสมอ เสียงชัดเจนไม่เพ้ียน ควบคุม
และการหายใจได้ 
ระเบียบการทดสอบ 

1. ผู้ทดสอบจะต้องสังเกตว่าล าตัวเหยียดตรง นั่งพับเพียบเข้าแถวบนพ้ืน ล าตัวและศีรษะ
ตั้งตรงอย่างที่เรียกว่า อกผายไหล่ผึ่ง แบฝ่ามือทั้งสองข้างวางคล่ าลงใช้ฝ่ามือได้สนิท 

2. การแบฝ่ามือทั้งสองข้างวางคล่ าลงใช้ฝ่ามือประทับลงตรงเข่า แล้วยกฝ่ามือขวาขึ้นอยู่ใน 
ระดับหน้าอกของตนใช้มือท้ังสองตีสลับบนเข่า 

3. การน ามือทั้งสองตีสลับบนเข่า นับจังหวะอย่างสม่ าเสมอ เสียงชัดเจนไม่เพ้ียน ควบคุม
และการหายใจได้ 
การบันทึก 

บันทึกจ านวนครั้งที่ท าได้อย่างถูกต้องภายใน 10 นาที 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที ่1 ด้านหน้า ภาพที ่2 ด้านหลัง 
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ชุดฝึกปฏิบัติเบื้องต้น 
    ท่าถองสะเอว 

           Tha-Thong-saeo 
…………………………………………………………. 

วัตถุประสงค์การทดสอบ 
เพ่ือทดสอบความแข็งแกร่งและความอดทนของกล้ามเนื้อส่วนแขนและหัวไหล่  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 
1. ขวดน้ า ขนาดน้ าหนัก 500 CC ข้อมือ 2 ข้าง 
2. นาฬิกาจับเวลา 

วิธีการปฏิบัติ 
ให้ผู้ทดสอบนั่งพับเพียบในท่าฝึกหัดเบื้องต้น นั่งพับเพียบ ล าตัวศีรษะตรง ข้อศอกขวาซ้าย

ถองที่สะเอวตนเองสลับกัน สะเอวขวาให้ศีรษะเอนไปทางซ้าย และข้อศอกซ้ายถองที่สะเอวซ้ายให้
ศีรษะเอียงไปทางขวา สะเอวขวาให้ศีรษะเอนไปทางซ้าย และข้อศอกซ้ายถองที่สะเอวซ้ายให้ศีรษะ
เอียงไปทางขวา ท่อนแขนขนานกับล าตัว กับพ้ืนผู้ทดสอบ พร้อมฝึกปฏิบัติ เมื่อได้ยินสัญญาเริ่ม ให้
โยกดันแขนออกไปไปทางซ้าย และทางขวาสลับกัน ทั้ง 2 ข้างสลับกัน  นับเป็น 1 ครั้ง 
ระเบียบการทดสอบ 

1. ผู้ทดสอบจะต้องสังเกตว่านั่งพับเพียบ ล าตัวศีรษะตรง ข้อศอกขวาซ้ายถองที่สะเอว
ตนเองสลับกัน สะเอวขวาให้ศีรษะเอนไปทางซ้าย และข้อศอกซ้ายถองที่สะเอวซ้ายให้ศีรษะเอียงไป
ทางขวา 

2. สะเอวขวาให้ศีรษะเอนไปทางซ้าย และข้อศอกซ้ายถองที่สะเอวซ้ายให้ศีรษะเอียงไป
ทางขวา  

3. เมื่อยักเยื้องล าตัว ยักคอ ยักไหล่ และใบหน้า นับจังหวะอย่างสม่ าเสมอ 
การบันทึก 

บันทึกจ านวนครั้งที่ท าได้อย่างถูกต้องภายใน 10 นาที 
 
 
 
 
 
 
    

ภาพที ่3 ด้านหลัง ภาพที ่2 ด้านข้าง ภาพที ่1 ด้านหน้า 
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ชุดฝึกปฏิบัติเบื้องต้น 
      ท่าเต้นเสา 
   Tha ten-sao 

…………………………………………………………. 
วัตถุประสงค์การทดสอบ 
            เพ่ือทดสอบความแข็งแกร่งและความอดทนของกล้ามเนื้อส่วนแขนและขา ตั้งแต่เอวลงไป 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

1. ถุงทรายรัดข้อมือ ขนาดน้ าหนัก 500 กรัม ข้อมือ 2 ข้าง 
2. ถุงทรายรัดข้อเท้า ขนาดน้ าหนัก 500 กรัม ข้อเท้า 2 ข้าง 
3. นาฬิกาจับเวลา 

วิธีการปฏิบัติ 
ให้ผู้ทดสอบนั่งพับเพียบในท่าฝึกหัดเบื้องต้น มีการยืน ล าตัวศีรษะตรง ยกมือแบบตั้งระดับ

ใบหน้าแตะกับติดกับเสา และอวัยวะท่อนล่าง ยกเท้าขวาซ้ายกระทืบซ้ าสลับ ขาทั้งสองข้างย่อตัวลง
พร้อมเท้าสลับไปมาโดยกางขาออกเข่าท้ัง 2 ข้างสลับกันซ้ายขวา ยกให้สูงระดับเอวนับเป็น 1 ครั้ง 
ระเบียบการทดสอบ 

1. ผู้ทดสอบจะต้องสังเกตว่ายืน ล าตัวศีรษะตรง ยกมือแบบตั้งระดับใบหน้าแตะกับติดกับ
เสาและอวัยวะท่อนล่าง ให้สูงระดับเอวทั้ง 2 ข้างสลับกันซ้ายขวา นับเป็น 1 ครั้ง 

2. ท่ายืนล าตัวเหยียดตรง และ ยกเท้าขวาซ้ายกระทืบซ้ าสลับ ต้องยกสลับไปขึ้นลง 
3. เมื่อฝ่ามือตั้งและแขนตรึงตรง ยกเท้าขวาซ้ายกระทืบซ้ าสลับ สูงระดับเอวของผู้ทดสอบ 

การบันทึก 
บันทึกจ านวนครั้งที่ท าได้อย่างถูกต้องภายใน 10 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ภาพที ่1 ด้านหน้า ภาพที ่2 ด้านหน้า ภาพที ่3 ด้านหลัง 
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ชุดฝึกปฏิบัติเบื้องต้น 
                   ท่าถีบเหลี่ยม 

Tha thip-liam 
…………………………………………………………. 

วัตถุประสงค์การทดสอบ 
เพ่ือทดสอบความยืนหยุ่น และความอดทนของกล้ามเนื้อส่วนขา ล าตัวตรง ศีรษะตรง 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 
1. มีเสาไม้หรือ เสาปูน และ เชือดฝึก ยางรถจักรยานยนต์ ไม้แปรขนาดขนาด 1 เมตร  
2. ถุงน้ าหนัก 500 กรัม 
3. นาฬิกาจับเวลา  

วิธีการปฏิบัติ 
ให้ผู้ทดสอบนั่งพับเพียบในท่าฝึกหัดเบื้องต้น การยืน ล าตัวศีรษะตรง หลังเข่ากับเสาหรือ

ผนัง  ยกมือเท้าเอว ย่อขาลงแบะเข่าออกกทั้งสองข้างตรงออกไปเข่าซ้ายแบะออกไปทางซ้ายทางขวา  
ส่วนมุมโค้งของเข่าเป็นได้มุมฉาก เมื่อได้ยินสัญญาเริ่ม ให้ยางดึงเข่าทั้ง 2 ข้างพร้อมกันค่อยท า  นับ
จ านวน 1-20 นับเป็น 1 ครั้ง 
ระเบียบการทดสอบ 

1. ผู้ทดสอบจะต้องสังเกตว่าล าตัวศีรษะตรง หลังเข่ากับเสาหรือผนัง  ยกมือเท้าเอว ย่อขา
ลงแบะเข่าออกกทั้งสอง 

2. มีการย่อขาลงแบะเข่าออกกทั้งสองข้างตรงออกไปเข่าซ้ายแบะออกไปทางซ้ายทางขวา 2  
ส่วนมุมโค้งของเข่า คร ูและมีอุปกรณ์ ช่วยดัดที่ปลอดภัยถูกต้อง 

3. เมื่อยืน ล าตัวศีรษะตรง หลังเข่ากับเสาหรือผนัง  ยกมือเท้าเอว ย่อขาลงแบะเข่าออกก
ทั้งสองข้างตรงของผู้ทดสอบ 
การบันทึก 

บันทึกจ านวนครั้งที่ท าได้อย่างถูกต้องภายใน 10 นาที 
 
 
 
 
 

 
    ภาพที ่1 ด้านหน้า ภาพที ่2 ด้านข้าง ภาพที ่3 ด้านข้าง 
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               ชุดฝึกปฏิบัติเบื้องต้น 
   ท่าฉีกขา 
Tha chik-kha 

    …………………………………………………………. 
วัตถุประสงค์การทดสอบ 

เพ่ือทดสอบความอ่อนตัวและความอดทน กลุ่มกล้ามเนื้อส่วนขาและเส้นเอ็น 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

1. ไม้แปรขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้วมา ความยาว 2 เมตร 
2. ถุงทรายถ่วงน้ าหนัก 500 กรัม 
3. นาฬิกาจับเวลา 

วิธีการปฏิบัติ 
ให้ผู้ทดสอบนั่งพับเพียบในท่าฝึกหัดเบื้องต้น ยืนมีการท าล าตัวศีรษะตรง เหยียดถ่างชี้ตรง

ออกไปทางซ้ายทางขวาทั้ง 2 ข้าง ก้มนั่งราบถึงพ้ืนเหยียดปลายเท้าชี้ตรงออกไปให้ นั่งราบไปกับพ้ืน 
การเหยียดถ่างปลายเท้าตรงออกไปทั้งสองข้างพร้อมถุงน้ าหนัก ให้ก้นติดนั่งติดพ้ืนท าได้นานใน ค่อย
ปรับ ระยะจนถึง 180 มุมองศา ฝ่ามือกดท่าบ่าบ้าง มือกดต้นขาให้ได้ระดับก้นลดลง โดยกดแต่ครั้ง 
ผู้เรียนนับ1-10 
ระเบียบการทดสอบ 

1. ผู้ทดสอบจะต้องสังเกตว่าล าตัวศีรษะตรง เหยียดถ่างชี้ตรงออกไปทางซ้ายทางขวาทั้ง 2 
ข้างก้มนั่งราบถึงพ้ืนเหยียดปลายเท้าชี้ตรงออกไปให้ นั่งราบไปกับพื้น 

2. การเหยียดถ่างปลายเท้าตรงออกไปทั้งสองข้าง ให้ก้นติดนั่งติดพ้ืนท าได้นานใน ค่อยปรับ  
ระยะจนถึง 180 มุมองศ์ 

3. เมื่อฝ่ามือกดท่าบ่าบ้าง มือกดต้นขาให้ได้ระดับก้นลดลง 
การบันทึก 

บันทึกจ านวนครั้งที่ท าได้อย่างถูกต้องภายใน 5 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที ่1 ด้านหน้า ภาพที ่2 ด้านหลัง ภาพที ่3 ด้านช้าง 
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ชุดฝึกปฏิบัติเบื้องต้น 
ท่าหกคะเมน 

       Tha hokkha-men 
           …………………………………………………………. 

วัตถุประสงค์การทดสอบ 
เพ่ือทดสอบความแข็งแกร่ง ความอดทน ความคล่องตัว และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ 

แขนและขา 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

1. ถุงทรายรัดข้อมือ และ ถุงทรายรัดข้อเท้า ขนาดน้ าหนัก 500 กรัม ข้อมือ 2 ข้าง 
2. มีเบาะรอง 2 ด้าน    3. นาฬิกาจับเวลา 

วิธีการปฏิบัติ 
ให้ผู้ทดสอบนั่งพับเพียบในท่าฝึกหัดเบื้องต้น ฝ่ามือทั้งขวาซ้ายของตนเองทั้ง 2 ข้างดันกับ

พ้ืน แล้วหกหัวเอาเท้าทั้งขวาซ้าย 2 ข้างทั้งตั้งพิงกับผนัง ให้มั่นกับพ้ืน สามารถนิ่งอยู่สนิท หกเท้าทั้ง
สองข้ึนในอากาศ ใช้ฝ่ามือทั้งสองเดินต่างเท้าแล้ว หกเท้าลงข้างหลังหรือข้างหน้า จนสามารถหกม้วน 
คานกลางหลังเด็กแล้วให้เด็กตั้งเท้าของตนให้มั่นกับพื้น และให้ผู้เรียนนับ 1-3 เสียงชัดเจน 
ระเบียบการทดสอบ 

1. ผู้ทดสอบจะต้องสังเกตว่าฝ่ามือท้ังขวาซ้ายของตนเองทั้ง 2 ข้างดันกับพ้ืน แล้วหกหัวเอา
เท้าทั้งขวาซ้าย 2 ข้างท้ังตั้งพิงกับผนัง หรือมีเพ่ือนช่วยจับ ให้มั่นกับพ้ืน สามารถนิ่งอยู่สนิท 

2. หกเท้าทั้งสองขึ้นในอากาศ ใช้ฝ่ามือทั้งสองเดินต่างเท้าแล้ว หกเท้าลงข้างหลังหรือ
ข้างหน้าจนสามารถหกม้วนติดต่อกันไดถู้กต้องตามขั้นตอน 

3. เมื่อเสากลางหลังเด็กแล้วให้เด็กตั้งเท้าของตนให้มั่นกับพ้ืน และให้ผู้เรียนนับ1 -3 เสียง
ชัดเจนฝ่ามือแตะเข่า สลับไปมาบริเวณสูงระดับหัวไหล่ของผู้ทดสอบ 
การบันทึก 

บันทึกจ านวนครั้งที่ท าได้อย่างถูกต้องภายใน 5 นาท ี
 
 
 
 
 
 

     
ภาพที ่1 ด้านหน้า ภาพที ่3 ด้านหน้า ภาพที ่2 ด้านข้าง 
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ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)  
              แบบประเมินแผนการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย (โขน)  เร่ือง ประวัตินาฏศิลป์ไทย (โขน) กบั 
              การฝึกหัดโขน เบ้ืองต้น 6 ท่า  และความรู้กายวิภาค  
 

ข้อ
ที ่

รายการประเมินของ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ/คนที่ รวม 

ค่า  
IOC 

SD 
สรุป 
ผล 

1 2 3 4 5 
1 องค์ประกอบของแผนการเรียนรูม้คีวามชัดเจน

ครบถ้วน 5 5 4 5 3 22 4.40 0.89 ใช้ได้ 
2 มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัดความสอดคล้อง 5 5 4 5 4 23 4.60 0.55 ใช้ได้ 
3 สาระส าคญัความสอดคล้องกับเนือ้หา 5 5 5 5 3 23 4.60 0.89 ใช้ได้ 
4 สาระการเรียนรูม้ีความถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสม

กับระดับช้ัน 5 5 4 5 4 23 4.60 0.55 ใช้ได้ 
5 กิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย

บูรณาการความรู้ทางกายวิภาค เพื่อส่งเสรมิ
สมรรถนะทางนาฏศลิป์ไทย(โขน) วิทยาลัยนาฏ
ศิลป มี 8 ขั้นตอน ดังนี ้                   

 5.1 ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู ้ 5 5 4 5 4 23 4.60 0.55 ใช้ได้ 
 5.2 ขั้นที่ 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม 5 5 5 5 4 24 4.80 0.45 ใช้ได้ 
 5.3 ขั้นที่ 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม 5 5 5 5 4 24 4.80 0.45 ใช้ได้ 
 5.4 ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมือกระท าร่วมมือแบบ

กลุ่ม 5 5 5 5 4 24 4.80 0.45 ใช้ได้ 
 5.5 ขั้นที่ 5 ขั้นการกระท าอย่างช านาญ 5 5 5 5 3 23 4.60 0.89 ใช้ได้ 
 5.6 ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุงและคดิค้น 5 5 5 5 4 24 4.80 0.45 ใช้ได้ 
 5.7 ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม 5 5 5 5 3 23 4.60 0.89 ใช้ได้ 
 5.8 ขั้นที่ 8 ขั้นการประเมิน 5 5 5 5 4 24 4.80 0.45 ใช้ได้ 
6 สื่อ / แหล่งเรียนรูส้อดคล้องกับกิจกรรมการ

เรียนรู ้ 5 5 5 5 3 23 4.60 0.89 ใช้ได้ 
7 มีการวัดผลและประเมินผลตรงตามเนื้อหาและ

จุดประสงค์การเรียนรู ้password 5 5 5 5 3 23 4.60 0.89 ใช้ได้ 
8 ก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจนเข้าใจง่าย 5 5 5 5 4 24 4.80 0.45 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินสมรรถนะนาฏศิลปไทย (โขน) ส าหรับ   
             ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแบบประเมินแผนการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย (โขน) 
 

ข้อความ 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1. ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน                 
1.1 การบรรยายความเป็นมาของการพัฒนารูปแบบ

การเรยีนการสอนมีสาระส าคญัและ เหมาะสม 5 5 4 4 4 4.40 0.55 ใช้ได้ 
1.2 การกล่าวถึงความจ าเป็นในการพฒันารูปแบบ

การเรยีนการสอนมีความเหมาะสม และเหตุผล 5 5 4 3 3 4.00 1.00 ใช้ได้ 
1.3 บอกเหตุผลสนับสนุนความส าคญั และความ

จ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะทางนาฏศิลปไ์ทย 
(โขน) ในรูปแบบการเรยีนการสอน 5 5 4 4 3 4.20 0.84 ใช้ได้ 

1.4 การมีวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การมีทักษะ
เบื้องต้น และคณุลักษณะผู้เรียนโขน ความ
เป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม ต่อเนื่องท าให้เห็นภาพรวมและ 
จุดเน้นของรูปแบบการเรียนการสอน  5 5 4 4 4 4.40 0.55 ใช้ได้ 

2. ขัน้ตอนในการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน                 
2.1 การเรยีงล าดับขั้นตอนในการออกแบบการเรยีน

การสอนได้ชัดเจน 5 5 5 4 3 4.40 0.89 ใช้ได้ 
2.2 การเรยีงข้ันตอนในการออกแบบการเรยีนการ

สอนได้ครบถ้วน 5 4 4 4 3 4.00 0.71 ใช้ได้ 
2.3 การเรยีงข้ันตอนในการออกแบบการเรยีนการ

สอนที่ก าหนดสามารถท าใหไ้ดรู้ปแบบการเรยีน
การสอนที่มีคณุภาพ 5 5 4 4 3 4.20 0.84 ใช้ได้ 

3. ภาพรวมองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอน                  
3.1 ภาพรวมขององค์ประกอบของรูปแบบการเรยีน

การสอน มีความต้องการจ าเป็นการเรยีนการ
สอน สมบรูณ์ขึ้น  5 5 5 4 4 4.60 0.55 ใช้ได้ 

3.2 แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์สอดคล้อง
ส่งเสริมซึ่งกันของรูปแบบการเรียนการสอน 5 5 4 4 4 4.40 0.55 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินสมรรถนะนาฏศิลปไทย (โขน) ส าหรับ   
              ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแบบประเมินแผนการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย (โขน) 

     (ต่อ)  
 

ข้อความ 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

  3.3  การเรียบเรียงล าดับขององค์ประกอบในรูปแบบ  
        การเรียนการสอนมีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย 5 5 5 4 4 4.60 0.55 ใช้ได้ 

4. หลักการ             
4.1 หลักการที่ก าหนดมีความชัดเจนเน้นในรูปการ

เรียนการสอนได ้ 5 5 4 4 4 4.40 0.55 ใช้ได้ 
4.2 หลักการมีความชัดเจนเพียงพอ สามารถใช้ใน

การก าหนดสาระ และมีวิธีการสอน เป็นข้ันตอน 5 5 4 4 4 4.40 0.55 ใช้ได้ 

5. วัตถุประสงค ์                                                                       
5.1 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนสมรรถนะทาง

นาฏศิลปไ์ทย (โขน) ให้ดีขึ้นกับผูเ้รียน 5 5 4 4 4 4.40 0.55 ใช้ได้ 
5.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องและความเป็นไป

ได ้ 5 5 4 3 4 4.20 0.84 ใช้ได้ 

6. เนื้อหา                                                                        
6.1 เนื้อหาสอดคล้องสามารถน าไปสู่บรรลุ 

จุดประสงค์ที่ก าหนด 5 5 4 4 4 4.40 0.55 ใช้ได้ 
6.2 ขอบเขตหรือลักษณะของเนื้อหาทักษะปฏิบัต ิ  

มีความเหมาะสม 5 4 4 4 4 4.20 0.45 ใช้ได้ 

7. ขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอน                                                                       
7.1 การจัดการเรยีนการสอนมีความเหมาะสมกับ

ผู้เรยีน สามารถท าให้การเรียนการสอน ทาง
ทักษะปฏิบัติประสบผลส าเร็จ 5 5 4 4 4 4.40 0.55 ใช้ได้ 

7.2 การจัดการเรยีนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา และสามารถน าไปใช้ในการเรียนทักษะ
ปฏิบัต ิ 5 5 4 4 4 4.40 0.55 ใช้ได้ 

8. การวัดผลแลประเมินผล                                                                      
8.1 การวัดผลและประเมินผล มีความสอดคล้องกับ

จุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน 5 5 5 4 4 4.60 0.55 ใช้ได้ 
8.2 หลักเกณฑ์มีความขัดเจน สามารถน าไปปฏิบตัิได ้ 5 5 4 5 3 4.40 0.89 ใช้ได้ 
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