
การศึกษาทักษะนาฏศิลป์ไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบ านพรัตน์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมอื 
เทคนิค STAD 

สุพัตรา สุโพธิ์พัฒน์ 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ.  2562 



STUDY OF THAI DRAMATIC ART SKILLS AND LEARNING ACHIEVEMENTS 
USING THE RABUM NOPPARAT STORY OF GRADE 11 STUDENTS  

USING DAVIE’S TEACHING APPROACH WITH STAD  
COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUE  

SUPATTRA  SUPOPAT 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 
FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION  

IN CURRICULUM AND INSTRUCTION  
GRADUATE SCHOOL 

VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY  
UNDER THE ROYAL PATRONAGE PATHUM THANI 

2019 





ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การศึกษาทักษะนาฏศิลป์ไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ระบ านพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  

ชื่อนักศึกษา สุพัตรา สุโพธิ์พัฒน์ 
รหัสประจ าตัว         59B54680203  
ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา   หลักสูตรและการสอน 
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะนาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ  
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
จ านวน 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 27 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ จ านวน 27 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง ระบ านพรัตน์ จ านวน 
18 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง แบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ทักษะนาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     



ข 
 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที ่ 
เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05             

 
ค ำส ำคัญ : ทักษะนาฏศิลป์ไทย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระบ านพรัตน์ ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ
 การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was: 1) to compare the Thai dramatic art skills 

of grade 11 students using the Rabum Nopparat story after learning with Davie’s teaching 
approach with the STAD cooperative learning technique to those who learned using 
the traditional teaching approach, and 2) to compare the learning achievements in 
Thai dramatic arts of grade 11 students using the Rabum Nopparat story after learning 
with Davie’s teaching approach with the STAD cooperative learning technique to those 
who learned using the traditional teaching approach. This research was a semi-experimental 
research. The sample of this research consisted of two classes of grade 11 students 
from the Angthong College of Dramatic Arts, Angthong province. They were studying 
in the second semester of the academic year 2018 and were selected using multi-stage 
random sampling. The experimental group of 27 students learned using Davie’s teaching 
approach with the STAD cooperative learning technique. The control group of 27 
students who learned using the traditional teaching approach. The research instruments 
were 18 two-hour Thai dramatic art lesson plans using Davie’s teaching approach with 
the STAD cooperative learning technique and 18 two-hour traditional lesson plans 
involving the Rabum Nopparat story, an assessment of the Thai dramatic art skills with 
a reliability of 0.87 and an achievements test with a reliability of 0.81. The statistics 
used for the data analysis were mean, standard deviation and t-test for independent 
samples. 



ง 
 

 The results of this research were as follows:  
 1) The Thai dramatic art skills concerning the Rabum Nopparat story of the 

students who learned using Davie’s teaching approach with the STAD cooperative 
learning technique were higher than those who learned using the traditional teaching 
approach at the 0.05 level of statistical significance.  

 2) The learning achievements in Thai dramatic arts using the in Rabum Nopparat 
story of the students who learned using Davie’s teaching approach with the STAD 
cooperative learning technique were higher than those who learned using the 
traditional teaching approach at the 0.05 level of statistical significance. 

  
Keywords: Thai Dramatic Art Skills, Learning achievements, Rabum Nopparat, Davie’s 

Teaching approach with STAD cooperative learning technique 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

การศึกษานับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะหากสังคมใด 
ประชากรในสังคมนั้นมีการศึกษาต่ า ย่อมจะท าให้สังคมนั้นขาดความรู้ที่จะน าไปใช้แก้ไขปัญหา และ
พัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้ การพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ความสามารถ        
มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนั้น จึงนับเป็นส่วนที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ การจัดการศึกษาจึง
เป็นไปเพ่ือการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยจะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือท าให้ศักยภาพที่มีอยู่
ในตัวของผู้เรียนแต่ละคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ สมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม 2553) ตามมาตรา 6 ที่ได้ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม         
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และในมาตรา 
22 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)  

นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะแห่งการละคร ฟ้อนร า และดนตรี เป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่
แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรม แสดงถึงลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของความ
เป็นชาติไทยที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน จึงนับเป็นมรดกประจ าชาติที่มีประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้คนในสังคม ทั้งประโยชน์ต่อตนเองและประโยชน์ต่อประเทศชาติ ช่วยพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย สร้างบุคลิกภาพ ท่าทางทรวดทรงท าให้อนามัยดี อายุยืน ทรวดทรงสง่างาม บุคลิกดีและ
สามารถยึดเป็นอาชีพได้ ส่วนคุณค่าทางจิตใจและทัศนคติ ช่วยให้มีจิตใจ ร่าเริง แจ่มใส กล้าแสดงออก 
มีความจ าและปฏิภาณท่ีดี ฝึกการเป็นผู้น าผู้ตาม ความพร้อมเพรียง ความสวยงาม ตลอดจนฝึกความ
อดทน ความขยันหมั่นเพียร รู้จักถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จินตนาการท าให้เป็นผู้มีสุนทรียะ      
ในความงาม ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นาฏศิลป์เป็นศิลปะ       
ที่เกี่ยวข้องกับภาษา ท่าทางและดนตรี ทั้งยังรวมศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม 
ประติมากรรมและนาฏกรรม ฉะนั้นการแสดงนาฏศิลป์จึงเป็นพฤติกรรมที่หล่อหลอมรวมสิ่งที่ดีงาม   
ที่เก่ียวข้องกับ กาย วาจา ใจ ที่แสดงอออกถึงความเป็นมนุษย์ได้อย่างชัดเจน (วิมลศรี อุปรมัย, 2555) 
นาฏศิลป์หรือศิลปะแห่งการร่ายร า เป็นศิลปะการละครฟ้อนร าและดนตรี อันมีคุณสมบัติตามคัมภีร์
นาฏะ หรือนาฏยะก าหนดว่าต้องประกอบไปด้วยศิลปะ 3 ประการ คือ การฟ้อนร า การดนตรี และ
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การขับร้อง รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากมูลเหตุที่ส าคัญ 2 ประการ คือ เกิดจาก
ธรรมชาติและเกิดจากการบวงสรวงบูชาเทพเจ้า วิชานาฏศิลป์มีประโยชน์ในด้านการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอด สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ประโยชน์ส าหรับตนเอง มีความรู้ทาง
นาฏศิลป์และการละคร สามารถอธิบายความส าคัญของเนื้อหาให้คนอ่ืนเข้าใจ เห็นความส าคัญและมี
ความสามารถในการแสดงได้ (2) ประโยชน์ทั่วไป ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นหมู่เป็นคณะได้ ช่วยสร้าง
บรรยากาศในหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดีขึ้น (3) ประโยชน์ระดับชาติ แสดงออกถึงความเป็นอารยประเทศ 
(วิมลศรี อุปรมัย, 2555) จากประโยชน์ของนาฏศิลป์ไทยดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้มีการน านาฏศิลป์ไทย 
มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 

ส าหรับในแง่ของการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ จากงานวิจัยของ มะลิวัลย์ ปัทมะ (2551) 
ได้ศึกษา พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์แบบดั้งเดิมของครู พบว่า การสอนนาฏศิลป์จะเน้นการ
เลียนแบบเป็นหลัก ครูผู้สอนจึงเป็นเสมือนแม่แบบของผู้เรียนโดยตรง การเรียนวิชานาฏศิลป์สิ่งที่
ผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจที่สุด คือ ทักษะปฏิบัติ ทักษะปฏิบัติในการเรียนวิชานาฏศิลป์ถือได้ว่ามี
ความส าคัญต่อผู้เรียน เนื่องจากวิชานาฏศิลป์ไทยเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าเนื้อหาทางทฤษฎี 
หากผู้เรียนขาดทักษะดังกล่าวแล้ว ก็จะไม่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ   
 เนื่องจากวิทยาลัยนาฏศิลปส่วนภูมิภาคภาคกลาง ที่สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแผน 
การรับนักเรียนเข้าศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อนักเรียนเข้าเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก็แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นักเรียนที่ไม่มีพ้ืนฐานกับนักเรียนที่มีพ้ืนฐานทางด้าน
นาฏศิลป์ไทย แต่ขณะที่นักเรียนได้ขึ้นชั้นเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งนักเรียนจ าเป็นต้องศึกษา
ร่วมกัน พบว่า มีกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านทักษะในการปฏิบัติ นักเรียนที่เข้าศึกษาตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จะมีความแตกต่างกับนักเรียนที่เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจาก
ความรู้พ้ืนฐานการศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทยที่แตกต่างกัน และจากการสังเกตของผู้วิจัยค้นพบอีกว่า 
ผู้เรียนบางส่วนขาดความสนใจในการเรียน ขาดความรับผิดชอบในการฝึกปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทย 
ขาดสมาธิ และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียน  ทั้งนี้อาจมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีแต่เนื้อหา 
ขาดการพัฒนาด้านทักษะปฏิบัติ และหากผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติทักษะในขั้นเริ่มต้นได้ ผู้เรียนจะไม่
สามารถปฏิบัติทักษะในขั้นที่ซับซ้อนขึ้นได้ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจเรียน และไม่ต้องการที่จะ
ฝึกปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทยอีกต่อไป  

ส าหรับหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ได้ยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลาง เป็นแนวทาง
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางพิเศษ
ด้านวิชาชีพศิลปะที่ผู้เรียนมีความสนใจ ความสามารถ และความถนัดเฉพาะด้าน สถานศึกษาจึงจัด
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โครงสร้างของหลักสูตรให้สาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถทางด้านศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพและเห็นคุณค่าของศิลปะ ซึ่งเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
ได้พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์กับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
เป็นรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติที่เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเดวีส์ได้น าเสนอ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่าทักษะส่วนใหญ่จะประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึก
ให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อน แล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จได้ดี (ทิศนา แขมมณี, 2557) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD 
เน้นความส าคัญของการเรียนเป็นกลุ่มที่ มีความสามารถที่แตกต่างกัน นักเรียนจะต้องมีความ
รับผิดชอบร่วมกันทั้งต่อตนเองและต่อเพ่ือน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันท างาน ท าความเข้าใจ
เนื้อหานั้น ๆ ร่วมกันอย่างแท้จริง เพ่ือให้ทุกคนประสบผลส าเร็จร่วมกัน มีการศึกษาพัฒนาการของ  
แต่ละกลุ่ม โดยมีรางวัลเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมมือกันท างานให้ส าเร็จ ทั้งนี้ครูควรแจ้งสถานการณ์
ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะมนุษยสัมพันธ์ เพ่ือสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจุดนี้
เป็นหลักการหนึ่งที่ท าให้นักเรียนที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD แตกต่างจาก       
การเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD การเรียนแบบเป็นกลุ่มแบบเดิมที่เคยเรียนกันมา         
(ทิศนา แขมมณี, 2557) ซึ่งส่งผลดีต่อการฝึกทักษะการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ เพราะกระบวนท่าร า
ระบ านพรัตน์เป็นท่าร าที่ใช้ผู้แสดงจ านวน 9 คน มีทั้งท่าร าส่วนบุคคลและท่าร าส่วนรวมอยู่ในชุด
เดียวกัน ทุกคนจึงต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันและมีความส าคัญเท่าเทียมกัน  

จากที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จึงสนใจที่จะ
ศึกษาค้นคว้า เพ่ือหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยของผู้เรียนทั้ งด้าน
ความรู้และทักษะการปฏิบัติ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบ านพรัตน์ ซึ่งมีรูปแบบการสอนที่เอ้ือให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นได้ ส่งผลถึงการพัฒนาการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย
ให้มีทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทยสูงขึ้น อันจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
เรียนรู้ต่อไป และสามารถบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรก าหนดไว้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการรับรู้ทางศิลปะ ค้นพบศักยภาพของตนเอง 
อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
1.2.1  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะนาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

  ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 

 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1.4.1  ทักษะนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าแบบปกติ 

1.4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับ  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่า
แบบปกต ิ
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  

1.5.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาลัยนาฏศิลป      

ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประกอบด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และ 

การจัดการเรียนรู้ ซ่ึงแปรค่าได ้2 วิธีคือ 
 - การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD  
 - การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
   

ทักษะนาฏศิลป์ไทย 
   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นาฏศิลป์ไทย 
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วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เนื่องจากเป็นวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตรเดียวกัน 
และสะดวกแก่การเตรียมการและด าเนินการวิจัย 

1.5.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จ านวน 2 ห้องเรียน สุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน 
และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 
ดังนี้ 
    1.5.2.1 สุ่มจากวิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง โดยการสุ่มแบ่งตามเขตภูมิภาค ได้มา 1 
เขตภูมิภาค คือ วิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัย 
นาฏศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จ านวน 117 คน 
      1.5.2.2 สุ่มจากวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้มา 1 วิทยาลัย  คือ วิทยาลัย
นาฏศิลปอ่างทอง  
    1.5.2.3 สุ่มกลุ่มตัวอย่าง ได้มา 2 ห้องเรียน สุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน 
จ านวน 27 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 27 คน ซึ่งกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และกลุ่มควบคุมได้รับ   
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 1.5.3  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1) ตัวแปรอิสระ คือ  
     การจัดการเรียนรู้ ซ่ึงแปรค่าได้ 2 วิธี คือ  

-  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD  
        - การจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ 

    2) ตัวแปรตาม คือ  
     (1) ทักษะนาฏศิลป์ไทย 
     (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทย 
1.5.4 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนื้อหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD เรื่องระบ านพรัตน์ น ามาจากหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 
2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ทักษะการร้องและปฏิบัติท่าร า 
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1.5.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการครั้งนี้ ด าเนินการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 18 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 36 ชั่วโมง  
 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
  1.6.1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียน 
แตกต่างกันมาท างานร่วมกันอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน สมาชิกทุกคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันใน
การเรียนรู้และจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ โดยมีหลักการที่ว่าครูผู้สอน จะต้องแบ่งเนื้อหาของ
หน่วยใหญ่ออกเป็นเนื้อหาย่อยให้ละเอียด เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกทักษะย่อยเหล่านั้นให้ได้ดี สอนเทคนิควิธีการ
ที่จะช่วยให้การปฏิบัติได้รวดเร็วและมีคุณภาพดีขึ้น เมื่อนักเรียนฝึกทักษะย่อยที่เป็นองค์ประกอบย่อย
ทั้งหมดแล้ว จึงน าประสบการณ์ย่อยเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบจนเกิดความช านาญ จากนั้น  
มีการศึกษาพัฒนาการของแต่ละกลุ่ม โดยมีรางวัลเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมมือกันท างานให้ส าเร็จ 
มีการปฏิบัติ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอเนื้อหา โดยครูผู้สอนจะน าเสนอการปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทย 
ให้นักเรียนเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบ 

   ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและปฏิบัติทักษะย่อยด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนสาธิตทักษะย่อย ๆ  
ทีละส่วนของการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย และให้นักเรียนปฏิบัติตาม 
    ขั้นที่ 3 ขั้นจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถปฏิบัติทักษะย่อยร่วมกัน โดยจัด
ผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-ปานกลาง-อ่อน) กลุ่มละ 9 คน (เนื่องจากระบ านพรัตน์ใช้       
ผู้แสดง 9 คน เก่ง 2 – ปานกลาง 5 – อ่อน 2 โดยอิงสัดส่วน 1 : 2 : 1) เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทยทีละส่วนร่วมกัน โดยไม่มีการสาธิตจากครู หาก
ผู้เรียนติดขัดจุดใด ครูผู้สอนจะคอยให้ค าชี้แนะและแก้ไข จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติ ทักษะ
นาฏศิลป์ไทยได้ทุกคน 

   ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการเฉพาะทาง โดยครูผู้สอนให้ค าแนะน าเทคนิคที่จะท าให้
นักเรียนสามารถปฏิบัตทิักษะนาฏศิลป์ไทยได้ถูกต้อง 

   ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ โดยให้นักเรียน
ปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทยโดยเชื่อมโยงแต่ละส่วนย่อย ๆ เข้าด้วยกัน ฝึกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้งอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ จนสามารถปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทยที่สมบูรณ์ได้อย่างช านาญ 
 



 

 

7 

 ขั้นที่ 6 ขั้นการทดสอบเพื่อหาคะแนนฐานด้านทักษะของแต่ละคน หลังจากนักเรียน 
ในแต่ละกลุ่มท างานจนส าเร็จแล้วครูจึงท าการทดสอบ โดยให้นักเรียนแต่ละคนสอบปฏิบัติทักษะ
นาฏศิลป์ไทย เพ่ือเป็นการประเมินความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมา และครูผู้สอนบันทึกคะแนนไว้เป็น
รายบุคคล วิธีการนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

   ขั้นที่ 7 ขั้นสรุปผลและยกย่องกลุ่มที่มีพัฒนาการสูงสุด นักเรียนแต่ละคนจะมี
คะแนนฐาน เพ่ือใช้ในการคิดคะแนนความก้าวหน้า โดยพิจารณาว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
ประจ าบทของนักเรียน ห่างจากคะแนนฐานที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด ครูน าคะแนนจากการทดสอบย่อย 
มาคิดคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพ่ือหากลุ่มที่จะได้รับการยกย่อง 
การคิดค านวณจากผลต่างระหว่างคะแนนการทดสอบย่อยกับคะแนนฐาน เพ่ือหาคะแนน
ความก้าวหน้าของแต่ละคน มีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 
   - ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 0 
คะแนน 
   - ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนฐาน 1 - 10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 10 
คะแนน 
   - ได้คะแนนเท่ากับคะแนนฐาน คะแนนความก้าวหน้า 15 คะแนน 
   - ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐาน 1 - 10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 20 
คะแนน 
   - ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 30 
คะแนน 
          (คะแนนที่น ามาเทียบค่าคะแนนความก้าวหน้าจะต้องมาจากคะแนนเต็ม 100 
และคะแนนฐานครั้งแรกผู้วิจัยน ามาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชานาฏศิลป์ไทยในภาคเรียนที่ 1) 
        คะแนนทีมหรือกลุ่ม คิดจากคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคน จะน ามาเฉลี่ยเป็น
คะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม จากคะแนนรวมของกลุ่ม (คะแนนพัฒนาการของแต่ละคนรวมกัน 
หารด้วยจ านวนสมาชิก) ซึ่งจะมีการก าหนดเกณฑ์ข้ึน เพ่ือวัดระดับของกลุ่มและการให้รางวัลดังนี้ 
   - ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 15 – 19 คะแนน  รางวัลเหรียญทองแดง 
   - ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 20 – 24 คะแนน  รางวัลเหรียญเงิน 
   - ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 25 – 30 คะแนน  รางวัลเหรียญทอง 
   คะแนนรวมทีมหรือกลุ่ม ทีมไหนได้คะแนนมากจะได้รับ การยกย่อง ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ปิดประกาศ ให้รางวัล เป็นต้น 
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 1.6.2  ทักษะนาฏศิลป์ไทย หมายถึง การปฏิบัติทักษะด้านนาฏศิลป์ไทยซึ่งประกอบด้วย
ทักษะการขับร้องตามหลักการขับร้องเพลงไทย ทักษะการร าที่ช านาญและคล่องแคล่วถูกต้องตาม
แบบแผนนาฏศิลป์ไทย กระบวนท่าร าต้องมีความต่อเนื่องจากการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
ซึ่งได้แก่ เท้า ขา มือ แขน ล าตัว ไหล่ และศีรษะ ให้เคลื่อนไหวไปพร้อม ๆ กันตามหลักวิชา มีลีลา   
ท่าร าที่อ่อนช้อยงดงามภายใต้เพลงบรรเลงและการขับร้อง ตลอดจนมีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติ
ท่าร าร่วมกัน 

 1.6.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทย หมายถึง คะแนนจากการสอบวัดความรู้วิชา
นาฏศิลป์ไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ แบบเลือกตอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการก าหนดสิ่งที่วัดให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ การใช้ค าถามสอดคล้องกับระดับ
พฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัยของบลูม ซึ่งได้จัดระดับพฤติกรรมไว้ 6 ระดับ ได้แก่ ความรู้ความจ า 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินผล  

1.6.4 ระบ านพรัตน์ หมายถึง ระบ าเบ็ดเตล็ด ที่แต่งขึ้นครั้งแรกเพ่ือน ามาให้ผู้ร าแสดง
กระบวนท่าร าภายใต้เพลงบรรเลงและการขับร้อง มีลีลาท่าร าที่แสดงตัวตนตามลักษณะของแก้ว
หรืออัญมณี 9 ชนิด อันได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิลกาล มุกดาหาร เพทาย และ
ไพฑูรย์ ประกอบการแสดงละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ ตอนสุวรรณหงส์ชมถ้ า มีลีลาท่าร าที่อ่อนช้อย
งดงามตามแบบฉบับนาฏศิลป์ไทย และลักษณะการแต่งกายตามลักษณะสีของแก้วหรือ อัญมณี       
9 ชนิด 

 1.6.5 การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และเนื้อหาที่ก าหนดในหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูเป็นผู้เตรียม
ข้อมูล ความรู้น ามาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน โดยการบรรยาย การอธิบายและสาธิต ครูเป็นผู้แสดงให้ดู 
ผู้เรียนท าตามและฝึกฝนจนช านาญและแม่นย าเป็นล าดับ และทดสอบด้วยการให้นักเรียนปฏิบัติจริง 
ใช้สื่อการเรียนรู้ และมีการก าหนดภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป และข้ันวัดและประเมินผล ดังนี้    
  ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือเป็นการเตรียมนักเรียนให้รู้ว่าก าลังเรียนเรื่องอะไร 
สามารถน าเอาความรู้และทักษะที่นักเรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนที่ครูก าลังจะสอนได้ ซึ่ง    
ท าได้โดยการหากิจกรรมที่เร้าความสนใจของนักเรียนแล้วเชื่อมโยงไปสู่บทเรียน ซึ่งจะท าให้นักเรียน
เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
  ขั้นที่ 2 ขั้นสอน เน้นลักษณะการถ่ายทอดด้วยความใกล้ชิด โดยครูแสดงให้ดู ผู้เรียน
ท าตาม และฝึกฝนจนช านาญแม่นย าเป็นล าดับ บทเรียนยึดหลักการหรือโครงสร้างและจารีตประเพณ ี
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ตามแบบแผนเดิมเป็นหลักอย่างเคร่งครัด 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป โดยให้นักเรียนปฏิบัติและครูคอยดูแลให้ก าลังใจ ให้ค าชมเชย หรือ 
ชี้แนะข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไข     

   ขั้นที่ 4 ขั้นวัดและประเมินผล โดยครูทดสอบด้วยการให้นักเรียนปฏิบัติจริง 

 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.7.1 เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ไทยตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเดวีส์ร่วมกับ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับวิชานาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

1.7.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทยสูงขึ้น 
 1.7.3 เมื่อนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แล้ว ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาทักษะนาฏศิลป์ไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 2.1  หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551  
 2.2  การเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
 2.3  การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
 2.4  การเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์ไทย 
 2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.6  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 2.7  ระบ านพรัตน์ 
 2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1  หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 

กระทรวงวัฒนธรรม (2551) วิทยาลัยนาฏศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่จัดการศึกษาวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ทั้งยังมีภารกิจ
ส าคัญในการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ สร้างสรรค์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของ       
ชาติไทยให้ธ ารงอยู่สืบไป 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ มีความสอดคล้องกับการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงก าหนดให้หลักสูตรของ
วิทยาลัยนาฏศิลป์ได้แก่ หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 255 ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้น และหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ใช้มาตรฐานตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ส่วนมาตรฐาน ผลการเรียนรู้และมาตรฐาน
การเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพ แสดงถึงความเป็นวิชาชีพด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ อันเป็นอัตลักษณ์
ของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป์ 
   2.1.1  วิสัยทัศน ์
    หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน    
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึก ในความเป็นพลเมืองไทยและ
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เป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ 
 2.1.2  หลักการ 
     หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่ส าคัญ
ดังนี้ 
               2.1.2.1 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล  
               2.1.2.2 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ  
               2.1.2.3 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  
               2.1.2.4 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลา
และการจัดการเรียนรู้ 
               2.1.2.5 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
               2.1.2.6 เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
   2.1.3   จุดมุ่งหมาย  
                    หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ดังนี้ 
               2.1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มี
วินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
               2.1.3.2 มีความรู้อันเป็นสากล มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
               2.1.3.3  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  
               2.1.3.4  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน
วิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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   2.1.3.5  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ และ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งมั่นท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันใน 
สังคมอย่างมีความสุข 
   2.1.4   โครงสร้างหลักสูตร 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ มีความสอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงก าหนดให้
หลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้แก่ หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้มาตรฐานตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้
ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  เมื่อจบการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และ
ประเมินอย่างไร ส่วนมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพ แสดงถึงความ
เป็นวิชาชีพด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์  
    ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาชีพนาฏศิลป์ไทย
ประกอบด้วย 6 สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาศึกษาเพียง 1 สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 
ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
    สาระที่ 4 ระบ าเบ็ดเตล็ด 
  มาตรฐาน ศ 4.1 มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ 
ของระบ าเบ็ดเตล็ด 
 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้มาตรฐานที่ ศ 4.1 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. บอกประวัติความเป็นมาของระบ าเบ็ดเตล็ดได้ 
2. ระบุองค์ประกอบของระบ าเบ็ดเตล็ดได้ 
   
 
3. อธิบายนาฏยศัพท์ของระบ าเบ็ดเตล็ดได้ 

1. ประวัติความเป็นมาของระบ านพรัตน์            
2. องค์ประกอบของนพรัตน์ 
    - เครื่องแต่งกาย/เครื่องดนตรี 
    - บทร้องและท านองเพลง 
3. นาฏยศัพท์ของระบ านพรัตน์ 
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  มาตรฐานที่ ศ 4.2 มีทักษะในการขับร้องและปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผน   
 
ตารางท่ี 2.2 แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้มาตรฐานที่ ศ 4.2 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. ร้องเพลงระบ านพรัตน์ได้ถูกต้อง ตามบทร้อง   
ท านอง และจังหวะ 
2. ปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ได้ถูกต้องตามแบบแผน    

1. บทร้องและท านองเพลงระบ านพรัตน์ 
           
2. ท่าร าระบ านพรัตน์ 

 
2.2  การเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เป็นทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนการศึกษาทักษะนาฏศิลป์
ไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากนักการศึกษา เพ่ือมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
    เดฟ (Dave, 1970 อ้างถึงใน สมปรารถนา ทองนาค, 2558) ได้ศึกษางานของเดวีส์และ
สรุปผลการศึกษาและการอบรมด้านทักษะปฏิบัติออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
     2.2.1 การคัดลอกเลียนแบบการกระท า (Imitation Copy Action) สังเกตและ
เลียนแบบ ครูผู้สอนหรือครูฝึก ดูและกระท าซ้ ากระบวนการหรือคัดลอกกิจกรรม ให้ท าตามเลียนแบบ 
ท าซ้ าหรือปฏิบัติตาม  
   2.2.2 การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง (Manipulation) ตามกิจกรรมหรือจ าลองกิจกรรม
การเรียนการสอนหรือความจ าจากงาน จากการเรียนการสอนที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา  
   2.2.3  การปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างอิสระ (Precision) ให้ปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรม
จนเกิดความช านาญและมีคุณภาพสูงโดยไม่ต้องให้ความช่วยเหลือหรือการเรียนการสอน  
     2.2.4  การฝึกปฏิบัติด้วยความมั่นใจ (Articulation) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะอย่าง

ต่อเนื่องในแต่ละส่วนย่อยเหล่านี้� จนกว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ทักษะย่อยได้ดีและผู้สอนจะให้เทคนิคการ
ปฏิบัติงานให้ดีรวดเร็วมีความประณีตมากข้ึน  
     2.2.5  ปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยอัตโนมัติ (Naturalization) ครูให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ทักษะย่อย ๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะ
ที่สมบูรณ์ได้อย่างช านาญ  

  เดวีส์ (Davies, 1971 อ้างถึงใน สมปรารถนา ทองนาค, 2558) ได้เสนอรายละเอียดการสอน       
เนื้อหาของทักษะการปฏิบัติว่า โครงสร้างที่ยุ่งยากในการสอนเนื้อหาทักษะปฏิบัติของงานส่วนใหญ่
ประกอบด้วยสัญญาณความเชื่อมโยงและการเลือกปฏิบัติที่หลากหลาย กลยุทธ์การอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นในส่วนสุดท้ายเป็นความเกี่ยวข้องและมีความหมาย น่าจะเป็นความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่
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ที่สุดระหว่างการเรียนการสอน การสอนเนื้อหาทักษะปฏิบัติของงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการ
ท าให้ผู้เรียนจะท าสิ่งใดได้ และหมายความว่าครูจะต้องรับผิดชอบท าตามตัวอย่างการสอน 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 ครูหรือผู้สอนสาธิตการปฏิบัติงานให้ผู้เรียนเห็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวม 
ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยการสาธิตการปฏิบัติงาน ครูควรสาธิตอย่างช้า ๆ ตามล าดับ 
     ขั้นที่ 2 ครูหรือผู้สอนแบ่งทักษะการปฏิบัติงานทั้งหมดออกเป็นทักษะย่อย หรือแบ่ง
สิ่งที่กระท าออกเป็นส่วนย่อย ๆ และสาธิตการปฏิบัติงานแต่ละส่วนย่อย ๆ ให้ผู้เรียนสังเกตและปฏิบัติ
ตามไปทีละส่วนย่อยอย่างช้า ๆ 
    ขั้นที่ 3 ครูหรือผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยแต่ละส่วนโดยไม่มีการสาธิตให้ดู 

เมื่อผู้เรียนติดขัด ครูผู้สอนควรให้ค าชี้�แนะจนกระทั่งผู้เรียนท าได้ เมื่อได้แล้วครูหรือผู้สอนจึงเริ่มสาธิต
ทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนท าได้ ท าแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกส่วน  
     ขั้นที่ 4 ครูหรือผู้สอนอนุญาตให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะย่อยอย่างต่อเนื่องในแต่ละ

ส่วนย่อยเหล่านี้� จนกว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ทักษะย่อยได้ดี และครูหรือผู้สอนจะให้เทคนิคการปฏิบัติงาน 
ให้ดีรวดเร็วมีความประณีตมากข้ึน 
     ขั้นที่ 5 ครูหรือผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ  
    ทิศนา แขมมณี (2557) ได้น าเสนอแนวคิดของเดวีส์ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า 
ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อย ๆ 
เหล่านั้นได้ก่อน แล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและ

รวดเร็วขึ้นมี 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้�  
    ขั้นที ่1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการ
กระท าที่ต้องการให้ผู้เรียนท าได้ในภาพรวม โดยการสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ทักษะ
หรือการกระท าท่ีสาธิตให้ผู้เรียนดูนั้น จะต้องเป็นการกระท าในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ไม่ช้าหรือเร็ว
เกินปกติ ก่อนการสาธิตครูควรให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการสังเกต ควรชี้แนะจุดส าคัญที่ควรให้ความ
สนใจเป็นพิเศษในการสังเกต 
           ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการ
กระท าหรือทักษะทั้งหมดแล้ว ผู้สอนควรแตกทักษะทั้งหมดให้เป็นทักษะย่อย ๆ หรือแบ่งสิ่งที่กระท า
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่างช้า ๆ 
           ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการ
สาธิตหรือการแสดงแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้ค าชี้แนะ และช่วยแก้ไขจนกระทั่ง
ผู้เรียนท าได้ เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจน
ท าได้ ท าเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกส่วน 
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           ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจจะแนะน าเทคนิค
วิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนนั้นท างานได้ดีข้ึน เช่น ท าได้ประณีตสวยงามข้ึน รวดเร็วขึ้น ท าได้ง่ายขึ้นหรือ 
สิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น 
          ขั้นที ่5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้วจึงให้ผู้ เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติ
หลาย ๆ ครั้ง จนสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างช านาญ 
     จากรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้
ทักษะปฏิบัติ ควรเริ่มจาก ครูจะเป็นผู้สาธิตการปฏิบัติก่อนที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ แล้วปล่อยให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยไม่มีการสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง เมื่อครูผู้สอนเห็นว่านักเรียนปฏิบัติ  
ได้แล้ว จึงสอนเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้การปฏิบัตินั้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และเมื่อ
นักเรียนฝึกทักษะย่อยต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบย่อยของทักษะทั้งหมดแล้ว จึงน าทักษะเหล่านั้นมาสู่
การปฏิบัติที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  
 
2.3  การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
             การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หรือ Student Teams Achievement 
Divisions เป็นเทคนิคหนึ่งของการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) พัฒนาขึ้นโดย Robert 
E. Siavin ผู้อ านวยการโครงการศึกษาระดับประถมศึกษา ศูนย์วิจัยประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียน
ที่มีปัญหาทางด้านวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์ สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอน
คณิตศาสตร์ สลาวินได้พัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นเพ่ือขจัดปัญหาทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นทักษะการคิด   
การเรียนที่เป็นระบบ เป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับการเรียนเป็นกลุ่ม และเป็นวิธีการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เรียน ซึ่งเป็นการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความคิด เหตุผลซึ่งกันและกัน ได้เรียนรู้สภาพอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของคนในกลุ่ม เพ่ือเป็นแนวคิด
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ตลอดจนเพ่ือจะเรียนรู้
และรับผิดชอบงานของผู้อื่นเสมือนงานของตน โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์และความส าเร็จของกลุ่ม โดย
มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
   ภาไฉน เข็มเพ็ชร (2547) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นเทคนิค
ที่พัฒนาขึ้นโดย สลาวิน (Slavin) เป็นการเรียนแบบนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน มีความหมายจาก
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ดังนี้  
  S - Student หมายถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่ง
อยู่รวมกันในห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมเดียวกัน 
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  T - Team หมายถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีสมาชิกที่คละความสามารถทางการเรียน ผู้ที่มี
ความรู้จะต้องอธิบายให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกท่ียังไม่เข้าใจ 
  A - Achievement หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม จะดูได้จากการ
ประเมินตามสภาพของสมาชิกในกลุ่ม และแบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างข้ึน 
  D - Divisions หมายถึง การแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณกลุ่มละ 4-5 
คน โดยมีอัตราส่วนระหว่างนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เป็น 1 : 2 : 1 

  สุคนธ์ สินธพานนท์ และคนอ่ืน ๆ (2552) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD หมายถึง เทคนิคแบ่งปันความส าเร็จมีการพัฒนามาจากเทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (TGT) แต่   
จะเป็นการร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยทุกคนจะต้องพัฒนาความรู้ของตนเองในเรื่องที่ผู้สอน
ก าหนด ซึ่งจะมีการช่วยเหลือแนะน าความรู้ให้แก่กัน มีการทดสอบความรู้เป็นรายบุคคลแทน        
การแข่งขัน และรวมคะแนนเป็นกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ นักการศึกษาที่คิด
เทคนิค STAD คือ สลาวิน (Slavin)  

 สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
หมายถึง การเรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่งคล้ายกันกับเทคนิค TGT ที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพ่ือท างานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยก าหนดให้สมาชิกของกลุ่ม 
ได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ แล้วท าการทดลองความรู้ คะแนนที่ได้จากการทดสอบ 
ของสมาชิกแต่ละคนน ามาบวกเป็นคะแนนของทีม ผู้สอนจะใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวัล 
ค าชมเชย เป็นต้น ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม 
  จากความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ดังกล่าวสรุปได้ว่าการจัด 
การเรียนรู้แบบ STAD ที่มีชื่อเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงแต่ละ
กลุ่มประกอบด้วย นักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานที่เป็นทีม 
จนสามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams Achievement 
Divisions) นักการศึกษาได้กล่าวถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไว้ดังนี้ 
  Siavin (1995 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2554) กล่าวถึงจุดประสงค์หลักของการ 
ใช้วิธี เอส ที เอ ดี เพ่ือจะจูงใจผู้เรียนให้กระตือรือร้นกล้าแสดงออกและช่วยเหลือกันในการท าความ
เข้าใจเนื้อหานั้น ๆ อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้กับทุกวิชา ตั้งแต่คณิตศาสตร์ ศิลปะ 
ภาษา และสังคมศึกษา และใช้ได้กับระดับประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย โดยเหมาะอย่างยิ่งกับ
รายวิชาที่มีการวางจุดประสงค์ไว้อย่างแน่ชัด มีค าตอบที่ตายตัว เช่น คณิตศาสตร์ วิชาค านวณต่าง  ๆ 
การใช้ภาษา และภูมิศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเรียนด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี นี้เป็นวิธีการที่เน้น
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ความส าคัญของการเรียนเป็นกลุ่ม การช่วยเหลือกันในกลุ่ม เป็นการฝึกทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียน
และท าให้มองเป็นคุณค่าของการร่วมมือที่ง่ายที่สุด และเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดส าหรับครูในการเริ่มต้น
ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือในห้องเรียน ซึ่งองค์ประกอบส าคัญของเทคนิค STAD มีดังนี ้
   1) รางวัลของกลุ่ม โดยกลุ่มจะได้รับรางวัลเมื่อกลุ่มท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
   2) ผลความรับผิดชอบรายบุคคล หมายถึง ความส าเร็จของกลุ่มนั้นจะขึ้นอยู่
กับการที่สมาชิกทุกคนเข้าใจเนื้อหานั้น ๆ ดังนั้น สมาชิกทุกคนจะต้องช่วยกันอธิบายให้เข้าใจ เพราะ
เมื่อมีการทดสอบสมาชิกจะต้องท าด้วยตนเองเป็นรายบุคคลโดยไม่มีผู้ช่วยเหลือ แต่คะแนนที่ได้จาก
การสอบจะน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม 
   3) โอกาสความส าเร็จที่เท่าเทียมกัน หมายถึง สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีโอกาส
ที่จะท าได้ดีที่สุด และประสบความส าเร็จอย่างเท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นการมีประสบการณ์ท างาน
ร่วมกันมา จะช่วยพัฒนาสมาชิกให้มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
 2.3.2  ขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  
   การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สลาวินได้เสนอไว้ 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
   1) การน าเสนอข้อมูล (class presentation) ครูเป็นผู้น าเสนอข้อมูลโดยใช้
วิธีการสอนโดยตรง อาจเป็นการใช้เอกสารหรือการบรรยาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียน 
ผู้เรียนจะต้องมีความตั้งใจ เพราะผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติเองและมีการทดสอบหลังจากจบบทเรียน
หนึ่ง ๆ  
   2) การท างานร่วมกัน (teams) ผู้เรียนจะท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มหนึ่ง
มี 4-5 คน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์และเพศคละกัน หน้าที่ส าคัญของกลุ่ม คือ การช่วยเหลือกันเรียนร่วมกัน
เตรียมสมาชิกเพ่ือการทดสอบหลังจากครูสอนเนื้อหาจบแล้วสมาชิกจะเข้ากลุ่มเรียนรู้และท างานจาก
ใบงาน อภิปรายปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการตรวจสอบการแก้ไขค าตอบ หัวใจส าคัญอยู่ที่สมาชิกแต่ละ
คน ทุกคนจึงต้องท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด และเรียนรู้เพื่อให้ก าลังใจและเข้าใจร่วมกัน 
   3) การทดสอบ (quizzes) เมื่อครูสอนไปประมาณ 1 – 2 ครั้ง ผู้เรียนจะเข้า 
ท าการทดสอบในสาระที่เรียน ต่างคนต่างสอบจะช่วยเหลือกันไม่ได้ 
   4) การปรับปรุงคะแนน (individual improvement scores) จะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ผู้เรียนสามารถปรับปรุงคะแนนของตนเองให้
สูงขึ้น 
   5) การตัดสินผลงานของกลุ่ม (team recognition) จะพิจารณาผลรวม
ของการปรับปรุงคะแนนของสมาชิกในกลุ่ม ก าหนดระดับผลความส าเร็จตามคะแนนที่ได้ของกลุ่ม 
อาจเป็นค าชมเชย ใบประกาศนียบัตร รางวัล เป็นต้น 
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      สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และฝึกทักษะ
กระบวนการทางสังคม เช่น ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการเป็นผู้น า และฝึกความรับผิดชอบ โดย
มีองค์ประกอบส าคัญและข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
       1) การน าเสนอเนื้อหา ผู้สอนทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้วและน าเสนอ
เนื้อหาสาระหรือ ความคิดรวบยอดใหม่ 
       2) การท างานเป็นทีมหรือกลุม ผู้สอนจัดผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน จัด
ให้คละกัน และชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม ที่จะต้องช่วยและร่วมกัน
เรียนรู เพราะผลการเรียนแต่ละคนส่งผลต่อผลรวมของกลุม  
        3) การทดสอบย่อย สมาชิกหรือผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบย่อยเป็น
รายบุคคลหลังจากเรียนรูหรือท ากิจกรรมแลว  
         4) คะแนนพัฒนาการของผู้เรียน เป็นคะแนนการพัฒนา หรือความก้าวหน้า
ของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนอาจร่วมกันก าหนดคะแนนการพัฒนาเป็นเกณฑ์ขึ้นมา เช่น 
 
ตารางท่ี 2.3  การเทียบคะแนนทดสอบย่อยกับคะแนนการพัฒนาของผู้เรียน 
 

คะแนนทดสอบย่อย คะแนนการพัฒนา 
• ต่ ากว่าคะแนนมาตรฐาน มากกว่า 10 คะแนน 0 
• ต่ ากว่าคะแนนมาตรฐาน ไม่เกิน 10 คะแนน 10 
• เท่ากับคะแนนมาตรฐาน หรือมากกว่าคะแนนมาตรฐาน 10 คะแนน 20 
• มากกว่าคะแนนมาตรฐาน 10 คะแนนขึ้นไป 30 

 
ที่มา: สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550)  
 
 

       5)  การรับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของทีม เป็นการประกาศผลงาน
ของทีมเพ่ือรับรองและชมเชยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปิดประกาศ ให้รางวัล ลงจดหมายข่าว เป็นต้น 
    ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 

1) ขั้นเตรียมเนื้อหา ประกอบด้วย 
          (1) การจัดเตรียมเนื้อหาสาระ ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาสาระหรือเรื่องที่
จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เป็นเนื้อหาใหม่โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งสื่อวัสดุ 
อุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน เป็นต้น 
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  (2) การจัดเตรียมแบบทดสอบ เช่น ข้อสอบ กระดาษค าตอบ เป็นต้น 
       2)  ขั้นจัดทีม ผู้สอนจัดทีมผู้เรียน โดยให้คละกันทั้งเพศและความสามารถ  
ทีมละประมาณ 4 - 5 คน เช่น ทีมที่มีสมาชิก 4 คน อาจประกอบด้วยชาย 2 คน หญิง 2 คน เป็นคน
เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 1 คน เป็นต้น 
       3)  ขั้นเรียนรู้ ประกอบด้วย 
               (1) ผู้สอนแนะน าวิธีการเรียนรู้ 
              (2) ทีมวางแผนการเรียนรู้ โดยแบ่งภาระหน้าที่กัน 
              (3) สมาชิกในแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาสาระท ากิจกรรมตามใบงานที่
ก าหนด 
          (4) สมาชิกแต่ละกลุ่มประเมินเพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา 
          4) ขั้นทดสอบ 
           (1) ผู้เรียนแต่ละคนท าการทดสอบย่อย เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้จากข้อทดสอบของผู้สอน 
              (2) ผู้สอน ผู้เรียนอาจร่วมกันตรวจผลการทดสอบของสมาชิกแต่ละคน 
              (3) ทีมจัดท าคะแนนการพัฒนาของสมาชิกแต่ละคนและคะแนนการ
พัฒนาของกลุ่มโดยอาจจัดเป็นตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.4  การเทียบคะแนนทดสอบย่อยกับคะแนนฐานของผู้เรียน 
 

คะแนนการพัฒนา 
ชื่อทีม............................................................. 

ล าดับ
ที ่

ชื่อสมาชิก 
คะแนน 

ทดสอบย่อย 
คะแนนฐาน 

คะแนน 
การพัฒนา 

     
     
     
 รวม    

 
ที่มา: สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550) 
 
          (4) ให้แต่ละทีมน าคะแนนการพัฒนาของทีมไปเทียบกับเกณฑ์ เพ่ือหา 



20 
 

ระดับคุณภาพ ซึ่งอาจก าหนดดังตัวอย่าง 

 
ตารางท่ี 2.5  การเทียบคะแนนการพัฒนากับระดับคุณภาพ 
 

คะแนนการพัฒนา ระดับคุณภาพ 
0 - 30 ต้องปรับปรุง 
31 - 60 ควรปรับปรุง 
61 - 90                       พอใช้ 
91 - 120                       ดี 
121 - 150                       ดีมาก 

 

 
ที่มา: สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550)  
  
       5) ขั้นการรับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของทีม เป็นการประกาศ
ผลงานของทีมว่าแต่ละทีมอยู่ในระดับคุณภาพใด รับรองยกย่อง ชมเชย ทีมที่มีคะแนนการพัฒนาสูง
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปิดประกาศ ให้รางวัล ลงจดหมายข่าว ประกาศเสียงตามสาย เป็นต้น 
      ทิศนา แขมมณี (2557) กล่าวว่า กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี.
(STAD) ค าว่า “STAD” เป็นตัวย่อของ “Student Teams – Achievement Division” ซึ่งมี
กระบวนการด าเนินการ ดังนี้  
      1) จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน 
และเรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้านของเรา (Home Group)  
      2) สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราได้รับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระนั้น
ร่วมกัน เนื้อหาสาระนั้นอาจมีหลายตอน ซึ่งผู้เรียนอาจต้องท าแบบทดสอบในแต่ละตอนและเก็บ
คะแนนของตนไว้  
      3) ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นการทดสอบรวบยอด
และน าคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (improvement score) ซึ่งหาได้ดังนี้  
         คะแนนพ้ืนฐาน : ได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบย่อยหลาย ๆ ครั้งที่
ผู้เรียนแต่ละคนท าได้  
         คะแนนที่ได้ : ได้จากการน าคะแนนทดสอบครั้งสุดท้ายลบคะแนนพ้ืนฐาน        
         คะแนนพัฒนาการ : ถ้าคะแนนที่ได้คือ  
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            -11 ขึ้นไป คะแนนพัฒนาการ = 0  
            -1 ถึง -10 คะแนนพัฒนาการ = 10  
            +1 ถึง 10 คะแนนพัฒนาการ = 20  
            + 11 ขึ้นไป คะแนนพัฒนาการ = 30  
      4) สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราน าคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนในกลุ่มมา
รวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการของกลุ่มสูงสุด กลุ่มนั้นได้รางวัล  
      ชนาธิป พรกุล (2557) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ว่า STAD 
(Student Teams – Achievement Division) มีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ คือ 
      1) น าเสนอบทเรียน (class presentations) ครูเริ่มต้นด้วยการสอนวิธีต่าง ๆ 
เช่น การบรรยาย การอภิปราย ประกอบกับการใช้สื่อ โดยผู้เรียนระลึกอยู่เสมอว่าต้องตั้งใจเรียนรู้เพ่ือ
จะได้คะแนนทดสอบดี ๆ เพราะคะแนนที่ได้รับจะเป็นคะแนนของทีมด้วย 
        2) ทีม/กลุ่ม (teams) ประกอบด้วยผู้เรียน 4-5 คน ที่คละความรู้ความสามารถ 
มีหน้าที่เรียนรู้บทเรียน ท าแบบฝึกหัด ตรวจสอบค าตอบ อภิปรายซักถามข้อสงสัย มีความสัมพันธ์   
อันดี เตรียมการให้แต่ละคนพร้อมที่จะท าคะแนนให้ดีในการทดสอบท้ายบทเรียน 
      3) การทดสอบ (quizzes) หลังจากเรียนและฝึกในทีม 1-2 ครั้ง ครูทดสอบ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยไม่อนุญาตให้ช่วยเหลือกันระหว่างทดสอบ ผู้เรียนทุกคนจึงต้องรับผิดชอบ 
ในการเรียนรู้ของตน 
      4) คะแนนความก้าวหน้ารายบุคคล (individual improvement scores) 
มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนตั้งใจ ขยัน พยายามให้มากขึ้น ทุกคนมีคะแนนฐาน (base) ซึ่งได้จากคะแนน
เฉลี่ย คะแนนฐานของทีมจะสูงขึ้น ถ้าทุกคนได้คะแนนสูงจากฐานของตน 
      5) การรับรางวัลของทีม (team recognition) ทีมอาจได้รับใบประกาศหรือ 
รางวัล ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ หรือสูงกว่าเกรดประมาณร้อยละ 20 
   และได้น าองค์ประกอบนั้นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
      1) ขั้นการสอน เวลาประมาณ 1-2 คาบ 

       (1) น าเข้าสู่บทเรียน และจัดทีมละ 4 คน คละความสามารถ 
            (2) สอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสาธิตมโนทัศน์ และทักษะ 
ประกอบการยกตัวอย่าง และใช้สื่อ ถามค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ 
            (3) ให้เวลาผู้เรียนทบทวน เตรียมตัวตอบค าถาม และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
       2) ขั้นการศึกษาของทีม 
              (1) ให้ทีมจัดเก้าอ้ีเป็นกลุ่ม และตั้งชื่อทีม 
          (2) บอกกฎการท างานกลุ่ม 
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          (3) แจกค าถาม และค าตอบ ทีมละ 2 ชุด 
       (4) แนะน าให้ผู้เรียนจับคู่กันถาม และตอบ ถ้าใครตอบไม่ได้ ทีมต้อง
ช่วยกันอธิบาย ทีมต้องแน่ใจว่าตอบได้คะแนน 100 
   ขณะผู้เรียนศึกษาเป็นทีม ครูเดินไปนั่งใกล้ ๆ ทีม เพ่ือสังเกตการท างาน และให้ก าลังใจ 

    3) ขั้นการทดสอบ เวลาประมาณ ½ คาบ 
      (1) จัดเก้าอ้ีเรียงเป็นแถว ทดสอบเป็นรายบุคคล 
       (2) ตรวจและให้คะแนนทีมก่อนการสอนครั้งต่อไป 

      4) ขั้นการรับรางวัลของทีมเริ่มต้นด้วยแจ้งคะแนนความก้าวหน้าและ
คะแนนของทีม 
      วัชรา เล่าเรียนดี และคนอ่ืน ๆ (2560) ได้กล่าวถึงการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
เทคนิค STAD ว่า กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
       1) การสอนของครู (Teach) 
      2) การร่วมมือกันเรียนรู้ (Team Study) ของนักเรียน 
      3) การทดสอบความรู้ความเข้าใจ (Test) 
      4) การให้รางวัลกลุ่ม (Team Recognition) จากคะแนนรวมของกลุ่ม  
(จากคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนรวมกันหารด้วยจ านวนสมาชิก) 
      การทดสอบความรู้แต่ละครั้งให้นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบเอง การ
ตรวจให้คะแนน ให้นักเรียนช่วยกันตรวจหรือแลกกับเพ่ือน รวมคะแนนทดสอบแต่ละคน รวมคะแนน
กลุ่ม ควรให้เสร็จและแจ้งให้นักเรียนทราบการยกย่องให้รางวัลกลุ่มดีเลิศ ควรด าเนินการในคาบถัดไป
(ถ้าคาบนั้นไม่ทัน) ให้นักเรียนช่วยค านวณคะแนนพัฒนาของแต่ละคน รวมคะแนนพัฒนาของแต่ละ
กลุ่มเฉลี่ย และให้รางวัลกลุ่มที่ได้คะแนนพัฒนาเฉลี่ยสูงสุด ควรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกคะแนน
ฐานและคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนและของกลุ่มทุกครั้ง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มของสมาชิกและของกลุ่มด้วย (ทุกกลุ่มอาจได้รับรางวัลถ้าคะแนนพัฒนาเฉลี่ยได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด) 
      สุวรรณา จุ้ยทอง (2560) กล่าวถึงข้ันวัดผลประเมินผลของการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
เทคนิค STAD ว่า หลังจากที่ได้ศึกษาเนื้อหาสาระ และร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ เมื่อสอนเสร็จแล้ว
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะมีการทดสอบย่อย โดยผู้เรียนแต่ละคนจะท าแบบทดสอบด้วย
ตนเองไม่มีการช่วยเหลือกัน เหมือนตอนปฏิบัติกิจกรรมทุกคนจะต้องท าคะแนนให้ดีที่ สุด เพราะ
คะแนนของทุกคนในกลุ่มจะถูกน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
       - ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังจากเรียนแต่ละเรื่องย่อย หรือหน่วยย่อย
จบ โดยที่นักเรียนจะต้องท าแบบทดสอบด้วยตนเอง ไม่มีการช่วยเหลือกันในการทดสอบ 
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       - ครูน าคะแนนจากการทดสอบย่อย มาคิดคะแนนความก้าวหน้าของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพ่ือหากลุ่มที่จะได้รับการยกย่อง พร้อมแจ้งคะแนนให้นักเรียน
ทราบ พร้อมกันนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มประชุมร่วมกัน อภิปรายถึงการท ากิจกรรมของสมาชิกที่ท าให้
กลุ่มประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว แล้วให้ตัวแทนน าเสนอต่อชั้นเรียนตามเวลาที่ครูก าหนด 
โดยคิดคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคนในกลุ่ม คิดค านวณจากผลต่างระหว่างคะแนนการทดสอบ
ย่อยกับคะแนนฐานของแต่ละคน ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
       ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 0 
คะแนน 
       ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนฐาน 1 - 10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 10 
คะแนน 
       ได้คะแนนเท่ากับคะแนนฐาน คะแนนความก้าวหน้า 15 คะแนน 
       ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐาน 1 - 10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 20 
คะแนน 
       ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 
30 คะแนน 

หมายเหตุ : คะแนนที่น ามาเทียบค่าคะแนนความก้าวหน้าจะต้องมาจากคะแนนเต็ม 
100 

คะแนนทีมหรือกลุ่ม คิดจากคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคน จะน ามาเฉลี่ยเป็น
คะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม ซึ่งจะมีการก าหนดเกณฑ์ขึ้น เพ่ือวัดระดับของกลุ่มและการให้รางวัล
ดังนี้ 
       ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 15 – 19 คะแนน  รางวัลเหรียญทองแดง 
       ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 20 – 24 คะแนน  รางวัลเหรียญเงิน 
       ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 25 – 30 คะแนน  รางวัลเหรียญทอง 
          คะแนนรวมทีมหรือกลุ่มทีมไหนได้คะแนนมากจะได้รับ การยกย่อง 
    เทคนิค STAD จะต้องเริ่มต้นด้วยการสอนของครูก่อนทุกครั้ง ซึ่งอาจใช้เวลาในการสอน        
1-2 ครั้ง ในแต่ละหน่วยการเรียนตามเหมาะสม จุดประสงค์ คือ น าเสนอ เนื้อหาสาระหรือทักษะ ต้อง
ให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจ สื่อการเรียนการสอน คือ แผนการจัดการเรียนรู้รวมทั้งใบกิจกรรม ใบงาน 
ใบความรู้ ส าหรับนักเรียน และแบบทดสอบผลเป็นรายบุคคล แบบประเมินผลพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
(ส าหรับครู) แบบประเมินผลการท างานกลุ่มของนักเรียน (ส าหรับนักเรียน) ข้อแนะน าที่ส าคัญก็คือ 
ในขั้นสอนครูควรด าเนินการสอนตามล าดับขั้นตอน มีการสาธิต การยกตัวอย่างอธิบายอย่างชัดเจน 
รวมทั้งให้ฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะน าก่อนจัดกลุ่มให้นักเรียนปฏิบัติงานร่วมมือกันเรียนรู้ 
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    ทิศนา แขมมณี (2557) กล่าวว่าในการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD นั้น 
สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน 5 ประการดังต่อไปนี้ 
     1) การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive Interdependent) 
นักเรียนจะรู้สึกว่าตนจ าเป็นจะต้องอาศัยผู้อ่ืน ในการที่จะท างานกลุ่มให้ส าเร็จ กล่าวคือ “ร่วมเป็น
ร่วมตาย” วิธีการที่จะท าให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ อาจจะท าได้โดยให้มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เช่น ถ้านักเรียน
ท าคะแนนกลุ่มได้สูง แต่ละคนจะได้รับรางวัลร่วมกันประเด็นที่ส าคัญ คือ สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้อง
ท างานกลุ่มให้เป็นผลส าเร็จ ซึ่งความส าเร็จนี้จะข้ึนอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคน  
     2) การติดต่อสัมพันธ์โดยตรง (Face to Face Promotive Interaction) 
เนื่องจากการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก มิใช่จะท าให้เกิดผลอย่างปาฏิหาริย์ แต่ผลที่เกิดขึ้นจาก
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้น จะต้องมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้เสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเลือกสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม 
      3) การรับผิดชอบงานของกลุ่ม (Individual Accountability at Group 
Work) การเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD จะถือว่าไม่ส าเร็จจนกว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะ
ได้เรียนรู้เรื่องในบทเรียนได้ทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องวัดผลการเรียนของแต่ละคน เพ่ือให้  
สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยเหลือเพ่ือนที่เรียนไม่เก่ง บางทีครูอาจจะใช้วิธีทดสอบสมาชิกในกลุ่มเป็น
รายบุคคลหรือสุ่มเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มเป็นผู้ตอบ ซึ่งกลุ่มจะต้องช่วยกันเรียนรู้และช่วยกัน
ท างาน มีความรับผิดชอบงานของตนเป็นพื้นฐาน อันจะก่อให้เกิดผลส าเร็จตามมา 
     4) ทักษะในความสัมพันธ์กับกลุ่มเล็กและผู้อ่ืน (Social Skills) นักเรียนทุกคน
ไม่ได้มาโรงเรียนพร้อมกับทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะช่วย
นักเรียนในการสื่อสารการเป็นผู้น า การไว้ใจผู้อื่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ครูควรแจ้ง
สถานการณ์ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะสัมพันธ์ เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นครูควรสอนทักษะและมีการประเมินการท างานของกลุ่มนักเรียนด้วย การที่จัดนักเรียน   
ที่ขาดทักษะในการท างานกลุ่มมาท างานร่วมกัน จะท าให้การท างานนั้ นไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะ
กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการที่จัดให้นักเรียนมานั่งท างานเป็นกลุ่มเท่านั้น 
ซึ่งจุดนี้เป็นหลักการหนึ่งที่ท าให้นักเรียนที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD แตกต่างจาก
การเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิมที่เคยใช้กันมานาน 
    5) กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) หมายถึง การให้นักเรียนมี
เวลาและใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ว่ากลุ่มท างานได้เพียงใด และสามารถใช้ ทักษะสังคมและ
มนุษย์สัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมกับกระบวนการกลุ่มนี้ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มท างานได้ผล สามารถจัด
กระบวนการกลุ่ม และสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวของพวกเขาเอง ทั้งนี้ข้อมูลย้อนกลับจากครูหรือ
นักเรียนที่เป็นผู้สังเกต จะช่วยให้กลุ่มด าเนินการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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     สาเหตุที่วิธีการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ได้ผล 
    1) นักเรียนที่เก่งเข้าใจค าสอนของครูได้ดี จะเปลี่ยนค าสอนของครูเป็น
ภาษาพูดของนักเรียน อธิบาย ให้เพ่ือนฟังได้และท าให้เพ่ือนเข้าใจได้ดีขึ้น 

   2) นักเรียนที่ท าหน้าที่อธิบายบทเรียนให้เพื่อนฟัง จะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น
ซึ่งครูทุกคนทราบข้อนี้ดี คือ ยิ่งสอนยิ่งเข้าใจในบทเรียนที่ตนสอนได้ดียิ่งขึ้น 

   3) การสอนเพ่ือนที่จะเป็นการสอนแบบตัวต่อตัว ท าให้นักเรียนได้รับการ
เอาใจใส่และมีความสนใจมากยิ่งข้ึน 

   4) นักเรียนทุกคนต่างก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะคะแนนของ
สมาชิกในกลุ่มทุกคน จะถูกน าไปแปลงเป็นคะแนนของกลุ่มโดยใช้ระบบกลุ่มสัมฤทธิ์ 
   5) นักเรียนทุกคนเข้าใจดีว่า คะแนนของตนมีส่วนช่วยเพ่ิมหรือลดคะแนน
ของกลุ่ม ดังนั้นทุกคนต้องพยายามอย่างเต็มที่ จะคอยอาศัยเพื่อนอย่างเดียวไม่ได้ 
   6) นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะทางสังคม มีเพ่ือนร่วมกลุ่มและเรียนรู้วิธีการ
ท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก เมื่อเข้าสู่ระบบการท างานอันแท้จริง 

   7) นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม เพราะในการปฏิบัติงาน 
ร่วมกันนั้น ก็ต้องมีการทบทวนกระบวนการท างานของกลุ่ม เพ่ือให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
หรือคะแนนของกลุ่มดีขึ้น  
   8) นักเรียนเก่งจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากขึ้น เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้
เรียนหรือหลบไปท่องหนังสือเฉพาะตน เพราะเขาต้องมีหน้าที่ต่อสังคมด้วย 
   9) ในการตอบค าถามในห้องเรียน หากตอบผิดเพ่ือนจะหัวเราะ แต่เมื่อท างาน
เป็นกลุ่ม นักเรียนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าหากตอบผิดก็ถือว่าผิดทั้งกลุ่มคนอื่น ๆ อาจจะให้ความ
ช่วยเหลือบ้าง ท าให้นักเรียนในกลุ่มมีความผูกพันกันมากข้ึน 

    วัชรา เล่าเรียนดี และคนอ่ืน ๆ (2560) กล่าวถึงข้อแนะน าในการปฏิบัติในการร่วมมือ 
กันเรียนรู้ที่บรรลุเป้าหมายของกลุ่มและประสบผลส าเร็จดังนี้  
     1) สมาชิกกลุ่มทุกคนในกลุ่มต้องรับผิดชอบต่อตนเองและต่อเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
โดยที่ต้องแน่ใจว่าเพ่ือนสมาชิกกลุ่มเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้ และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างแท้จริง 
     2) ก่อนร่วมกิจกรรมอ่ืนต่อไปต้องให้ทุกคนเสนองานชุดแรกก่อน 
     3) ซักถามเพ่ือนในกลุ่มก่อนจะถามครู 
     4) เพ่ือนสมาชิกกลุ่มควรตั้งใจอธิบายให้กันและกันท าอย่างเต็มใจ และยอมรับ 
ซึ่งกันและกัน 
     5) ครูเดินตรวจสอบติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุ่มของทุกกลุ่ม 
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    ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะนาฏศิลป์ไทย
ที่สมบูรณ์ โดยใช้กระบวนการกลุ่มคละความสามารถ ช่วยในการฝึกทักษะของผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
รู้จักการท างานเป็นทีม และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

 

ตารางที่ 2.6 การสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ 
                ร่วมมือเทคนิค STAD ของผู้วิจัย 
 

การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD 

การเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของ   
เดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคSTAD ของผู้วิจัย 

ขั้นที่ 1 สาธิตทักษะ
หรือการกระท า 

ขั้นที ่1 การน าเสนอเนื้อหา ขั้นที ่1 น าเสนอเนื้อหา 

ขั้นที ่2 สาธิตและให้
ผู้เรียนปฏิบัติทักษะ
ย่อย 

- ขั้นที ่2 สาธิตและปฏิบัติทักษะย่อย
ด้วยตนเอง 

ขั้นที่ 3 ให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ทักษะย่อย 

ขั้นที ่2 การท างานเป็นกลุ่มคละ
ความสามารถ 

ขั้นที ่3 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความ 
สามารถ ปฏิบัติทักษะย่อยร่วมกัน 

ขั้นที ่4 ให้เทคนิควิธีการ - ขั้นที่ 4 ให้เทคนิควิธีการเฉพาะทาง 
ขั้นที ่5 ให้ผู้เรียน
เชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ 
เป็นทักษะที่สมบูรณ์ 

- ขั้นที่ 5 เชื่อมโยงทักษะย่อย  ๆ เป็น
ทักษะที่สมบูรณ์ 

- ขั้นที ่3 การทดสอบย่อย ขั้นที่ 6 การทดสอบย่อยเพื่อหา 
คะแนนฐานด้านทักษะของแต่ละคน 

- ขั้นที ่4 การตรวจสอบคะแนน
พัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน 

ขั้นที ่7 สรุปผล และยกย่องกลุ่มที่มี
พัฒนาการสูงสุด 

ขั้นที่ 5 การรับรองผลงานของกลุ่ม 
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    จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดกลุ่มผู้เรียนที่มี
ระดับความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกันมาท างานร่วมกันอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน สมาชิก   
ทุกคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนรู้และจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ โดยมีหลักการ
ที่ว่าครูผู้สอน จะต้องแบ่งเนื้อหาของหน่วยใหญ่ออกเป็นเนื้อหาย่อยให้ละเอียด เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกทักษะ
ย่อยเหล่านั้นให้ได้ดี สอนเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้การปฏิบัติได้รวดเร็วและมีคุณภาพดีขึ้น เมื่อ
นักเรียนฝึกทักษะย่อยที่เป็นองค์ประกอบย่อยทั้งหมดแล้ว จึงน าประสบการณ์ย่อยเหล่านั้นมาสู่     
การปฏิบัติเต็มรูปแบบจนเกิดความช านาญ จากนั้นมีการสรุปผลศึกษาพัฒนาการของแต่ละกลุ่ม โดยมี
รางวัลเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมมือกันท างานให้ส าเร็จ โดยปฏิบัติตาม 7 ขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอเนื้อหา โดยครูผู้สอนจะสาธิตการปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทย
ให้นักเรียนเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบ 

ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและปฏิบัติทักษะย่อยด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนสาธิตทักษะ 
ย่อย ๆ ทีละส่วนของการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย และให้นักเรียนปฏิบัติตาม 
   ขั้นที่ 3 ขั้นจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ ปฏิบัติทักษะย่อยร่วมกัน 
โดยจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-ปานกลาง-อ่อน) กลุ่มละ 9 คน (เนื่องจากระบ านพรัตน์
ใช้ผู้แสดง 9 คน เก่ง 2 – ปานกลาง 5 – อ่อน 2 โดยอิงสัดส่วน 1 : 2 : 1) เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทยทีละส่วนร่วมกัน โดยไม่มีการสาธิตจากครู หาก
ผู้เรียนติดขัดจุดใด ครูผู้สอนจะคอยให้ค าชี้แนะและแก้ไข จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะ
นาฏศิลป์ไทยได้ทุกคน 

  ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการเฉพาะทาง โดยครูผู้สอนให้ค าแนะน าเทคนิคที่
จะท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทยได้ถูกต้อง 

  ขั้นที่ 5 ขั้นเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ โดยให้นักเรียนปฏิบัติ
ทักษะนาฏศิลป์ไทยโดยเชื่อมโยงแต่ละส่วนย่อย ๆ เข้าด้วยกัน ฝึกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ต้นจนจบ จนสามารถปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทยที่สมบูรณ์ได้อย่างช านาญ 

ขั้นที่ 6 ขั้นการทดสอบเพื่อหาคะแนนฐานด้านทักษะของแต่ละคน หลังจาก 
ที่นักเรียนในแต่ละกลุ่มท างานจนส าเร็จแล้วครูจึงท าการทดสอบ โดยให้นักเรียนแต่ละคนสอบปฏิบัติ
ทักษะนาฏศิลป์ไทย เพ่ือเป็นการประเมินความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมา และครูผู้สอนบันทึกคะแนนไว้
เป็นรายบุคคล วิธีการนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ขั้นที่ 7 ขั้นสรุปผลและยกย่องกลุ่มที่มีพัฒนาการสูงสุด นักเรียนแต่ละคน 
จะมีคะแนนฐาน เพ่ือใช้ในการคิดคะแนนความก้าวหน้า โดยพิจารณาว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
ประจ าบทของนักเรียน ห่างจากคะแนนฐานที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด ครูน าคะแนนจากการทดสอบย่อย 
มาคิดคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อหากลุ่มที่จะได้รับการยกย่อง 
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การคิดค านวณจากผลต่างระหว่างคะแนนการทดสอบย่อยกับคะแนนฐานเพ่ือหาคะแนนความก้าวหน้า
ของแต่ละคน มีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
     - ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 
0 คะแนน 
     - ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนฐาน 1 - 10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 10 
คะแนน 
     - ได้คะแนนเท่ากับคะแนนฐาน คะแนนความก้าวหน้า 15 คะแนน 
     - ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐาน 1 - 10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 20 
คะแนน 
     - ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน คะแนนความก้าวหน้า 
30 คะแนน 
          (คะแนนที่น ามาเทียบค่าคะแนนความก้าวหน้าจะต้องมาจากคะแนนเต็ม 100 และ
คะแนนฐานครั้งแรกผู้วิจัยน ามาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชานาฏศิลป์ไทยในภาคเรียนที่ 1) 
        คะแนนทีมหรือกลุ่ม คิดจากคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคน จะน ามาเฉลี่ยเป็น
คะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม จากคะแนนรวมของกลุ่ม (คะแนนพัฒนาการของแต่ละคนรวมกัน 
หารด้วยจ านวนสมาชิก) ซึ่งจะมีการก าหนดเกณฑ์ข้ึน เพ่ือวัดระดับของกลุ่มและการให้รางวัลดังนี้ 
     - ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 15 – 19 คะแนน  รางวัลเหรียญทองแดง 
     - ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 20 – 24 คะแนน  รางวัลเหรียญเงิน 
     - ได้คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 25 – 30 คะแนน  รางวัลเหรียญทอง 
     คะแนนรวมทีมหรือกลุ่ม ทีมไหนได้คะแนนมากจะได้รับการยกย่องใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ปิดประกาศ ให้รางวัล เป็นต้น 
 
2.4  การเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์ไทย 

   2.4.1 ความหมายของทักษะ 
     ทักษะเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยให้การท างานคล่องแคล่ว  มีประสิทธิภาพ         

มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของทักษะ ดังนี้ 
     อมรา กล่ าเจริญ (2535) กล่าวว่า ทักษะเป็นการปฏิบัติที่เกิดจากการเรียนรู้สามารถ

กระท าได้โดยแทบจะไม่ต้องใช้ความคิด  
     อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) ได้ให้ความหมายของทักษะว่า หมายถึง การปฏิบัติที่เกิด

จากการเรียนรู้สามารถ ท าได้โดยแทบจะไม่ต้องใช้ความคิด แล้วพัฒนามาเป็นความสามารถเฉพาะตัว  
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   เรณู โกสินานนท์ (2548) กล่าวถึงความหมายของทักษะว่า ทักษะเป็นแบบของ
พฤติกรรมที่กระท าไปด้วยความราบเรียบ ถูกต้องรวดเร็วและแม่นย า ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา
ตนเอง   

    กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ได้ให้ความหมายของทักษะว่า หมายถึง การเรียนรู้ที่
แสดงออกในด้านการบังคับกลไกของร่างกายให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ มี 7 ระดับได้แก่ รับรู้การกระท า 
การเตรียมความพร้อม การตอบสนองภาพปรับกลไก การตอบสนองโดยอัตโนมัติ การดัดแปลงกระบวน 
การตอบสนองและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ  

    กล่าวโดยสรุป ทักษะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจ
เป็นทักษะทางด้านร่างกาย สติปัญญาและสังคม เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ การฝึกฝนจนพัฒนาตนเอง
ด้วยการแสดงออกท่ีถูกต้องรวดเร็วและแม่นย า กลายเป็นความสามารถเฉพาะตัว  

   2.4.2 ความหมายของนาฏศิลป์ไทย 
     อาภรณ์ มนตรีศาสตร์ และจาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ (2525) ได้ให้ความหมายของ 

“นาฏศิลป์” ไว้ว่า หมายถึง การร้องร าท าเพลง การให้ความบันเทิงใจ อันร่วมด้วยความโน้มเอียงของ
อารมณ์และความ รู้สึก โดยอาศัยการละครเป็นหลัก หากแต่ศิลปะประเภทนี้จ าต้องอาศัยการดนตรี
และการร้องร่วมด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณค่าในทางศิลปะยิ่งขึ้น 

  อมรา กล่ าเจริญ (2535) ได้ประมวลความหมายของ “นาฏศิลป์” ว่าเป็นการฟ้อนร า 
ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจากธรรมชาติ ด้วยความประณีตลึกซึ้ง  เพียบพร้อมไปด้วยความวิจิตรบรรจง
ละเอียดอ่อน นอกจากหมายถึงการฟ้อนร า ระบ าร าเต้นแล้ว ยังหมายถึงการร้องเพลง และการบรรเลง
อีกด้วย  

 สุปราณี จ าลองราษฎร์ (2548) ได้สรุปความหมายของ “นาฏศิลป์” ไว้ว่า หมายถึง  
ศิลปะแห่งการฟ้อนร า อันประกอบด้วย ลีลา ท่าทาง การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ให้เข้ากับ
ดนตรีและเสียงเพลง เพ่ือแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความชอบและความงาม  

 สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ (2555) กล่าวว่า นาฏศิลป์ เป็นศิลปะที่ว่าด้วยการฟ้อนร า  
และการละครเน้นการเคลื่อนไหวของร่างกาย การใช้ภาษาท่าร า การตีบท โดยใช้สรีระต่าง  ๆ ของ
ร่างกายเคลื่อนไหวสื่อความหมายแทนค าพูดในรูปแบบของการแสดงเป็นชุดระบ า ร า ฟ้อน การแสดง
ละคร โขน  

 อรวรรณ ขมวัฒนา (2557) กล่าวว่า นาฏศิลป์ เป็นศิลปะการแสดงที่สามารถสร้าง 
ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เกิดขึ้นจากการเลียนแบบกิริยาท่าทางของคนและสัตว์ ประกอบด้วย 
การฟ้อนร า ดนตรี และการขับร้อง น ามาผสมผสานจนเกิดเป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่สวยงาม  

   กล่าวโดยสรุป ทักษะนาฏศิลป์ไทย หมายถึง การปฏิบัติทักษะด้านนาฏศิลป์ไทยซึ่ง 
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ประกอบด้วยทักษะการขับร้องตามหลักการขับร้องเพลงไทย ทักษะการร าที่ช านาญและคล่องแคล่ว
ถูกต้องตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย กระบวนท่าร าต้องมีความต่อเนื่องจากการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย ซึ่งได้แก่ เท้า ขา มือ แขน ล าตัว ไหล่ และศีรษะ ให้เคลื่ อนไหวไปพร้อมๆ กันตามหลัก
วิชา มีลีลาท่าร าที่อ่อนช้อยงดงามภายใต้เพลงบรรเลงและการขับร้อง ตลอดจนมีปฏิภาณไหวพริบใน
การปฏิบัติท่าร าร่วมกัน 

2.4.3  การสอนนาฏศิลป์ไทยที่เน้นทักษะการปฏิบัติ  
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการด าเนินการเรียนการสอนซึ่งมี

องค์ประกอบและขั้นตอนส าคัญอันเป็นลักษณะเด่นและขาดไม่ได้ของวิธีนั้น ดังนั้นผู้สอนจึงควรศึกษา
ให้เข้าใจลักษณะเด่นหรือแก่นส าคัญของการสอนแต่ละวิธี เมื่อสามารถวิเคราะห์และจ าแนกความ
แตกต่างได้ จึงสามารถเลือกใช้วิธีสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับบทเรียนและจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแล้ว ยังช่วยให้บทเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้น
และจูงใจให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้เพ่ิมขึ้นด้วย ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียน
นาฏศิลป์ไทย พอสรุปได้ดังนี้ 

2.4.3.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสาธิต (Demonstration) 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ได้อธิบายวิธีการสอนแบบ

สาธิตว่า เป็นการสอนที่ผู้สอนแสดง หรือกระท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการอธิบายเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต ขั้นตอนการสาธิตวิธีสอนแบบ
นี้เหมาะส าหรับการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนการปฏิบัติ  คือ ผู้เรียนได้สังเกตการณ์สาธิต
ของครูผู้สอนแล้วปฏิบัติตามการสาธิต ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีปฏิบัติได้ดี เพราะเป็นประสบการณ์ตรง
สามารถมองเห็นจากครูผู้สอนอย่างชัดเจน 

 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) ได้กล่าวว่าแนวทางการสอนแบบสาธิตจะมีคุณค่า 
มากน้อย ขึ้นอยู่กับแนวทางการใช้วิธีสอนดังนี้ 
     1)  ในระหว่างที่ท าการสาธิต ผู้สอนต้องเอาใจใส่ต่อผู้เรียนทุกคนโดยมั่นใจ
ว่าผู้เรียนทุกคนได้เห็นและก าลังสนใจ การสาธิตอยู่ 
     2) ขณะที่ผู้สอนเป็นผู้แสดงการสาธิตเองควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมบ้าง 
    3) ระหว่างที่ท าการสาธิต ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม เพราะอาจมี 
บางจุดหรือบางตอนที่ผู้เรียนสงสัย การตอบปัญหาของผู้สอนเกี่ยวกับข้อสงสัยนั้น ๆ จะท าให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจบทเรียน ได้ดี 
    4) ผู้สอนควรมั่นใจว่าการสาธิตนั้น ๆ มีประโยชน์ต่อผู้เรียน ความมั่นใจ
ดังกล่าวอาจใช้วิธีการสังเกตในโอกาสต่าง ๆ  
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   5) ในระหว่างการเรียนการสอนด้วยวิธีการสาธิต ผู้สอนไม่ควรบรรยายหรือ
อธิบายมากเกินไปเพราะจะท าให้การสาธิตขาดความตื่นเต้นเร้าใจ 
   6) ผู้สอนไม่ควรเร่งการสาธิต กล่าวคือ สาธิตให้ผู้เรียนดูเป็นล าดับขั้นตอน 
ไม่ควรคิดว่าบางอย่างผู้เรียนเข้าใจแล้วและข้ามผ่านไป หรือเร่งการสอนจนผู้เรียนไม่เข้าใจ 
    ทิศนา แขมมณี (2556) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ โดยใช้การสาธิต คือ
กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดย การแสดง
หรือท าสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ให้ผู้เรียนสังเกตดู แล้วให้ผู้เรียนซักถามอภิปราย และสรุปการ
เรียนรู้ที่ได้จากการสังเกตการสาธิต  

  วิธีสอนโดยใช้การสาธิตเป็นวิธกีารที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนทั้งชั้นได้เห็นการปฏิบัติ
จริงด้วยตาตนเอง ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหรือการปฏิบัตินั้นชัดเจนขึ้น  

องค์ประกอบส าคัญ ของวิธีสอนประกอบด้วย ผู้สอนและผู้เรียน เรื่อง หรือ 
สิ่งที่จะสาธิต มีการแสดง การท าให้ผู้เรียนสังเกตดู มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการสาธิต 

     ขั้นตอนส าคัญของการสอน มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ผู้สอนแสดงการสาธิต ผู้เรียน
สังเกตการณ์สาธิต 2) ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายและสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสาธิต 3) ผู้สอนประเมิน 
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   เทคนิคต่าง ๆ ในการใช้วิธีสอนโดยใช้การสาธิตให้มีประสิทธิภาพ ท าได้ดังนี้ 
    1) การเตรียมการ ผู้สอนจ าเป็นต้องมีการเตรียมตัวพอสมควร เพ่ือให้การเรียนรู้
เป็นไปอย่างสะดวกและราบรื่น การเตรียมตัวที่ส าคัญ คือ ผู้สอนควรมีการซ้อมการสาธิตก่อนเพ่ือจะ
ได้เห็นปัญหาและเตรียมแก้ไข ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป จึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และสถานที่ที่จะใช้ในการสาธิตและจัดวางไว้อย่างเหมาะสมสะดวกแก่การใช้ จากนั้นควรจัดเตรียม
แบบสังเกตการสาธิต และเตรียมค าถามหรือประเด็นที่จะให้ผู้เรียนได้ร่วมคิดและอภิปรายด้วย 
   2) ก่อนการสาธิต ผู้สอนควรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สาธิตแก่ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสิ่งที่สาธิตได้ดี  โดยอาจใช้วิธีบรรยายหรือเตรียมเอกสารที่ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับล าดับขั้นตอนให้ผู้เรียนหรือใช้สื่อ เช่น วีดิทัศน์หรือผู้สอนอาจมอบหมายให้ผู้เรียน
ไปศึกษาเนื้อหาสาระที่จะสาธิตมาล่วงหน้า นอกจากนั้นควรให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการสังเกต หรือ
จัดท าแบบสังเกตการสาธิตให้ผู้เรียนใช้ในการสังเกต และผู้สอนอาจใช้เทคนิคการมอบหมายให้ผู้เรียน
รายบุคคลสังเกตเป็นพิเศษเฉพาะจุดเฉพาะประเด็น เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนตั้งใจสังเกต และมีส่วนร่วม
อย่างทั่วถึง 
                       3)  การสาธิต ผู้สอนอาจใช้วิธีการบรรยายประกอบการสาธิต การสาธิตควร
เป็นไปอย่างมีล าดับขั้นตอน ใช้เวลาอย่างเหมาะสม ไม่เร็วเกินไป ขณะสาธิตอาจใช้แผนภูมิกระดานด า
หรือแผ่นใสประกอบ และควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม หรือซักถามผู้เรียนเป็นระยะ ๆ เพ่ือกระตุ้น
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ความคิดและความสนใจของผู้เรียน  และในบางกรณีอาจให้ผู้เรียนบางคนมาช่วยในการสาธิตด้ว ย  
เทคนิคการสาธิตอีกเทคนิคหนึ่งคือ การใช้การสาธิตเงียบแทนการบรรยายประกอบการสาธิตและอาจ
มีการสาธิตซ้ าหากผู้เรียนยังไม่เกิดความเข้าใจชัดเจน นอกจากนั้นผู้สอนอาจให้ผู้เรียนเป็นฝ่ายแสดงการ
สาธิตด้วยก็ได้ ในกรณีที่การสาธิตมีสิ่งที่อาจเป็นอันตรายได้ ผู้สอนจะต้องสอนให้ผู้เรียนรู้และ
ระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย และควรเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไว้ด้วย 
                     4)  การอภิปรายสรุปการเรียนรู้ หลังจากการสาธิตแล้ว ผู้สอนควรให้ผู้เรียน
รายงานสิ่งที่ได้สังเกตเห็นแลกเปลี่ยนกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม ผู้สอนควรเตรียมค าถามไว้
กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดด้วย ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดที่แต่ละคนได้รับจากการสาธิตของ
ครูและร่วมกันสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 
                 ข้อดีของวิธีสอนโดยใช้การสาธิต มีดังนี ้
                       1) เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงเห็นสิ่งที่เรียนรู้อย่าง
เป็นรูปธรรม  ท าให้เกิดความเข้าใจและจดจ าในเรื่องที่สาธิตได้ดีและนาน 
   2) เป็นวิธีสอนที่ช่วยประหยัดเวลา อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย หากใช้ทดแทน
การทดลอง 
   3) เป็นวิธีที่สามารถสอนผู้เรียนได้จ านวนมาก  
                 ข้อจ ากัดของวิธีสอนโดยใช้การสาธิต มีดังนี้ 
   1) หากกลุ่มใหญ่ ผู้เรียนอาจสังเกตเห็นการสาธิตไม่ชัดเจนและทั่วถึง   
   2) เป็นวิธีที่ผู้สอนเป็นผู้สาธิต จึงอาจไม่เห็นพฤติกรรมของผู้เรียน  
   3) เป็นวิธีที่ผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมไม่ทั่วถึงและมากพอ   
   4) เป็นวิธีที่ผู้เรียนไม่ได้ลงมือท าเอง จึงอาจไม่เกิดความรู้ที่ลึกซึ้งเพียงพอ   

            จะเห็นได้ว่าการสอนแบบสาธิตนั้นมีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากท่ีจะ
เน้นให้นักเรียนสังเกตและปฏิบัติตามมีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ซักถามสรุปความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนของตนและผู้เรียนมีส่วนร่วม 

  2.4.3.2  การจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ 
              ทิศนา แขมมณี (2545) ได้อธิบายถึงวิธีสอนโดยการให้ปฏิบัติว่า เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นต้น โดยใช้วิธีการฝึกฝนช้า ๆ จนกระทั่งนักเรียนเกิดทักษะที่ต้องการถึงขั้นที่
ก าหนดไว้ การฝึกปฏิบัตินี้อาจท าการฝึกในลักษณะเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มพร้อม ๆ กัน แล้วแต่
ความเหมาะสม ซึ่งครูจะท าหน้าที่อธิบายและสาธิตทักษะที่ต้องการฝึกฝนให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง
แล้วจึงให้นักเรียนท าการฝึกโดยมีครูคอยดูแลการฝึกให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขจุดบกพร่องจนกระทั่ง
นักเรียนมีทักษะที่ต้องการพัฒนาถึงระดับที่ก าหนดไว้ การสอนแบบฝึกปฏิบัตินี้นักเรียนจะมีส่วนร่วม
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ในกิจกรรมตลอดเวลา เพราะเป็นการกระท าซึ่งนักเรียนทุกคนต้องฝึกปฏิบัติ และขณะฝึกอาจมีการใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการฝึกปฏิบัติด้วยเช่น รูปภาพภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง หรือ
เทปบันทึกภาพ ประโยชน์ของวิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติคือ ใช้ส าหรับการพัฒนาทักษะที่ต้องการเป็น
การส่งเสริมการเรียนและการฝึกฝนด้วยตนเอง ให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วยการกระท า ส าหรับ
ข้อจ ากัดของการสอนแบบฝึกปฏิบัติคือ ถ้าครูใช้วิธีฝึกปฏิบัตินี้มากเกินไปจนเป็นการเฟ้อ จะท าให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และขณะที่นักเรียนท าการฝึกปฏิบัติครูควรแนะน าช่วยเหลือนักเรียน
อย่างทั่วถึง 
             ความส าคัญของการสอนแบบฝึกปฏิบัติ เป็นการสอนที่ท าให้การเรียนการสอน
สมบูรณ์เพราะเป็นการศึกษาที่ผสมผสานกันระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัตินักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองการสอน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ในเรื่องการน าไปใช้ ครูผู้สอนได้เห็นผลการสอนทันที สอนแล้วนักเรียนท าได้จริงหรือไม่ 
นอกจากนี้การสอนและการเรียนแบบฝึกปฏิบัติ ยังมีความส าคัญของการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ พร้อม ๆ กัน
ไปด้วย 

  วัตถุประสงค์ส าคัญของการสอนแบบฝึกปฏิบัติ 
   1) เพ่ือเรียนรู้ด้านวิธีการผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการสังเกตและ 

ทดลอง 
   2) เพ่ือฝึกทักษะควรเป็นทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้และฝึกเพ่ิมเติม 
เมื่อน าไปใช้ 
   3) เพ่ืออธิบายหลักการที่มีลักษณะเป็นนามธรรมจึงต้องอาศัยการปฏิบัติให้
เข้าใจ 
   4) เพ่ือฝึกการใช้เครื่องมือ 
   5) เพ่ือฝึกการรวบรวมข้อมูลแปลความจัดหมวดหมู่แล้วสรุปนาไปแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 
    6) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติทดลองด้วยวิธีการต่าง ๆ 
    7) เพ่ือเป็นการสนองจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านทักษะพิสัย มุ่งให้เห็น
เข้าใจสัมผัสและปฏิบัติได้ในสิ่งที่เรียน 
   วีระ ไทยพานิช (2551) กล่าวว่า การฝึก (Drill) หมายถึง การกระท าซ้ าหรือ 
การท าแบบฝึกหัดเพ่ือพัฒนาทักษะ (Skill) และการปฏิบัติ (Practice) คือการปฏิบัติจริงในสิ่งที่เรียนมา
ซึ่งการปฏิบัติย่อย ๆ ก็จะเป็นการกระท าซ้ า ๆ จุดมุ่งหมายส าคัญของการฝึกปฏิบัติซ้ า ๆ เพ่ือลงมือ
กระท าจริงและเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
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   สรุปได้ว่า เทคนิคการสอนโดยใช้การฝึกและปฏิบัติ หมายถึง กลวิธีที่ครูใช้
ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ท า แสดงหรือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความช านาญ
ในสิ่งที่ได้ฝึกนั้น 
   วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติมีหลายประการ ที่ส าคัญ ได้แก่ 
   1) เพ่ือให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรง ท าให้เข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้น 
   2) เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะและเกิดการเรียนรู้ที่คงทนมากยิ่งข้ึน 
   3) เพ่ือลดความเบื่อหน่ายและสร้างความตื่นตัวให้กับนักเรียน 
   4) เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ประเมินตนเองว่าท าสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้
หรือไม ่
   5) เพ่ือให้ครูสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการสังเกต
ผลงานของนักเรียนที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ 
   6) เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและเกิดความช านาญในสิ่งที่ได้ฝึกปฏิบัติซึ่งจะ
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในสิ่งที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   7) เพ่ือเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและระหว่างนักเรียน
ด้วยกันเอง เช่น ในกรณี “เพ่ือนสอนเพื่อน” เป็นต้น และก่อให้เกิดความสามัคคีมากยิ่งขึ้น 
   ประโยชน์ของเทคนิคการสอนโดยใช้การฝึกและปฏิบัติ 
   เมื่อครูให้นักเรียนได้ฝึกและปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนจะก่อให้เกิดประโยชน์
หลายประการดังนี้ 

 1) นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรง ท าให้เข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้น 
 2) นักเรียนเกิดทักษะและเกิดการเรียนรู้ที่คงทนมากยิ่งขึ้น 
 3) เนื่องจากนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งอาจท าให้นักเรียนเกิดความ 

กระตือรือร้น 
 4) เมื่อได้ปฏิบัตินักเรียนจะทราบว่าตัวเองมีความเข้าใจในบทเรียนมากน้อย 

เพียงใดและทราบว่าจะพัฒนาตนเองอย่างไร 
   5) ครูสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการสังเกตผลงานของ
นักเรียนที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ 
   6) นักเรียนมีทักษะและเกิดความช านาญในสิ่งที่ได้ฝึกปฏิบัติซึ่งจะเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ในสิ่งที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   7) ท าให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างภายในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น เช่น ในกรณี 
“เพ่ือนสอนเพื่อน” เป็นต้น และก่อให้เกิดความสามัคคีมากยิ่งขึ้น 
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   เทคนิคการสอนโดยใช้การฝึกและปฏิบัติ 
   1) ครูต้องให้ค าแนะน า น าเสนอข้อมูลและวัสดุเท่าที่นักเรียนต้องการอย่าง
ชัดเจน 
   2) การฝึก ควรเว้นระยะเวลาในการฝึก ไม่ท าซ้ า ๆ มากจนเกินไป จนท าให้
นักเรียนเกิดการเบื่อหน่าย 
   3) การน าเกมหรือสถานการณ์จ าลองมาใช้เป็นเครื่องช่วยสร้างแรงจูงใจ
อย่างดีในการฝึก 
   4) บอกให้นักเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของเขา 
   สุปราณี จิราณรงค์ (2551) กล่าวว่า หลังจากสอนจบนักเรียนจะต้องมีงาน
ท า เช่น แบบฝึกหัด ใบงาน การบ้าน รายงาน กลุ่มโครงงาน เป็นต้น ซึ่งครูจะต้องอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจตรงกันทั้งห้องในสิ่งที่ครูมอบหมายให้ท า 
   1) แบบฝึกหัด เป็นงานที่นักเรียนต้องรับผิดชอบท าหลังจากจบบทเรียนใน
ระดับชั้นเล็ก ๆ เช่น ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนยังเล็กบางคนไม่
สามารถท างานด้วยตนเองจนส าเร็จได้ ครูควรให้ความช่วยเหลือโดยการท าแบบฝึกหัดไปพร้อม ๆ กัน
ทั้งห้อง โดยครูให้นักเรียนทั้งห้องช่วยกันคิด ช่วยกันตอบ ท าไปพร้อม ๆ กัน แล้วครูเขียนสรุปเป็น
ค าตอบบนกระดานซึ่งจะเป็นผลดีที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเพิ่มข้ึนหลังสรุปบทเรียนแล้ว 
   2) การให้ท างานกลุ่ม และโครงงานต่าง ๆ ครูควรให้เวลาที่พอเหมาะและมี
การติดตาม การท างานของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ พร้อมให้ความช่วยเหลือในเรื่องค าแนะน า การ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น ปัญหานั้น ๆ อาจเกิดจากการหาแหล่งข้อมูลไม่ได้ ไม่รู้วิธีการท า ซึ่งครูจะต้อง
เป็นผู้แนะน าชี้ทางให้นักเรียนสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง 
      สรุปได้ว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกและปฏิบัติ
นั้น ครูต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคท่ีส าคัญ ได้แก่ ครูต้องคอย
ให้สังเกตการฝึกและปฏิบัติของนักเรียนและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีที่นักเรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อ
สงสัย รวมทั้งให้ค าแนะน า ค าอธิบายหรือผลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการฝึกและปฏิบัติของนักเรียน 
นอกจากนี้ กิจกรรมที่ครูฝึกต้องเป็นกิจกรรมที่ท้าทายและหลากหลายและครูต้องใช้ค าถามกระตุ้น
อย่างสม่ าเสมอ 
  2.4.3.3 วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) 
   การสอนบรรยายหรืออธิบายเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญในการเรียน
การสอนเป็นการเสนอเรื่องราวให้นักเรียนทราบทั้งหมดวิธีนี้อาจจะเป็นการบรรยายโดยมีอุปกรณ์การ
สอนประกอบหรือบรรยายโดยการสาธิตประกอบเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 
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   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ได้กล่าวถึงวิธีสอนแบบบรรยาย
ไว้ดังนี้ 
   การสอนแบบบรรยาย เป็นการสอนที่ครูสามารถสอนเนื้อหาความรู้แก่
นักเรียนได้มากในคาบเวลาหนึ่งโดยยึดครูเป็นศูนย์กลางการเรียน ผู้เรียนเป็นผู้รับฟัง และจดบันทึก
ความรู้ เป็นการประหยัดเวลาในการ ท ากิจกรรม วิธีสอนแบบนี้จะได้เนื้อหามากกว่าวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ 
ครูต้องเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี ควรใช้สื่อประกอบการอธิบายด้วย สามารถสอนผู้เรียนได้ เป็น
จ านวนมาก ตั้งแต่ 20-200 คน เป็นการสอนที่มีข้อดีคือ สอนได้ง่ายใช้อุปกรณ์การสอนน้อย แต่ใช้
ความสามารถของผู้สอนเป็นหลัก วิธีสอนแบบนี้ใช้เมื่อครูต้องการเสนอความรู้ให้แก่ผู้เรียน เสนอเนื้อหา
ของบทเรียน ต้องการขึ้นบทเรียนใหม่ ผู้เรียนต้องรับฟังข้อมูลก่อนการปฏิบัติกิจกรรม หรือสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้มา  
   สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
บรรยาย คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการพูดบอกเล่าอธิบาย
เนื้อหาเรื่องราวที่ผู้สอนได้เตรียมการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับ อาจจะมีการจด
บันทึกสาระส าคัญในขณะที่ฟังบรรยาย หรืออาจมีโอกาสซักถามแสดงความคิดเห็นได้บ้าง ถ้าผู้สอน
เปิดโอกาส วิธีนี้เหมาะส าหรับผู้ฟังจ านวนมาก และผู้บรรยายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ   
   1) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีจ านวนมากได้เรียนรู้เนื้อหาสาระหรือ
ความรู้พร้อม ๆ กันในเวลาที่จ ากัด หรือให้ประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นความรู้ที่ค้นหายากหรือ
เป็นประสบการณ์เฉพาะของผู้สอน 
   2) องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย สรุปดังนี้ 

  (1) เนื้อหาสาระหรือข้อความรู้ที่ต้องการให้เรียนรู้ 
 (2) การบรรยาย 
 (3) ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายดังนี้ 
   (1) ขั้นเตรียมการ ผู้สอนควรก าหนดจุดประสงค์ ศึกษาภูมิหลังเกี่ยวกับ
พ้ืนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เดิมความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เตรียมเนื้อหาสาระที่จะบรรยาย จัดล าดับขั้นตอนของเนื้อหาให้
เหมาะสมกับเวลาและลักษณะของผู้เรียน เตรียมเทคนิคการ เตรียมสื่อต่าง ๆ ที่จะใช้ประกอบค าบรรยาย 
เช่น รูปถ่าย วีดิทัศน์ เตรียมวิธีการประเมินผล เช่น การสังเกต การใช้ค าถาม หรือการใช้แบบทดสอบ
ก่อนและหลังการบรรยาย เป็นต้น 
  (2) ขั้นบรรยาย ผู้สอนอาจใช้วิธีซักถามพูดคุยกับนักเรียนทบทวนการ
สอนในครั้งก่อนเพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องใหม่ อธิบายเป็นขั้นส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีการ
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สรุปสาระส าคัญของการบรรยาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือเปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
 (3) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผล   
การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ทดสอบหลังการบรรยาย ท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม เป็นต้น   

นับได้ว่าการสอนแบบบรรยายมีประโยชน์ต่อผู้เรียนเช่นเดียวกับการสอน
แบบอ่ืน ๆ และยังคงเป็นวิธีการสอนที่ใช้กันแพร่หลายมากในปัจจุบัน 
       จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีสอนนาฏศิลป์ไทยที่ใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมในสถานศึกษา ได้แก่ การสาธิตโดยการแสดงหรือท าให้ดูเป็นตัวอย่าง
พร้อมกับ ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย เพ่ือบอกอธิบายให้กับผู้ เรียนได้เรียนรู้จนเกิดการเรียนรู้จากการ
สังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น ๆ พร้อมฟังค าอธิบาย แล้วมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม 
และสรุปการเรียนที่ได้จากการสาธิตซึ่งในกระบวนการนี้ ดังนั้นการสอนนาฏศิลป์ไทยที่เน้นทักษะ  
การปฏิบัติที่ใช้การสาธิตร่วมกับการฝึกปฏิบัติและการบรรยายนั้น จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาผู้เรียน
ได้เป็นอย่างด ี 
 
2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

   2.5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์�ทางการเรียน มีนักการศึกษากล่าวถึงความหมายของ

ผลสัมฤทธิ์�ทางการเรียน ดังนี้  

    อุทุมพร จามรมาน (2549) กล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์�ทางการเรียนว่า เป็น
เครื่องชี้ความส าเร็จในการจัดการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ ซึ่งการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ มี
ความเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนรู้ และการวัดผล ประเมินผล 

ดังนั้นผลสัมฤทธิ์�ทางการเรียนจึงเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง   

    วารี รักหะบุตร (2552) ได้สรุปความหมายของ ผลสัมฤทธิ์�ทางการเรียนว่า เป็นผล
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดจากความรู้ ทักษะและความสามารถในด้านต่าง  ๆ ของ
นักเรียนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้   

    จากความหมายของผลสัมฤทธิ์�ทางการเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังที่นักเรียนได้รับการฝึกฝนและ
อบรมสั่งสอนในเรื่องท่ีเรียนมาแล้ว อันมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ 

จากการวัดผลสัมฤทธิ์�ทางการเรียน  
   2.5.2 แนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ผลสัมฤทธิ์�ทางการเรียน เป็นสิง่ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียน และประสิทธภิาพ 
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ของการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์�
ทางการเรียนในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้ 

    ทิศนา แขมมณี (2556) ได้น าเสนอเทคนิคการใช้ค าถามตามระดับจุดมุ่งหมายทาง 
ด้านพุทธิพิสัยของบลูม ซึ่งได้จัดระดับพฤติกรรมไว้ 6 ระดับ คือ ระดับความรู้ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล สามารถสรุปได้ดังนี้  

   1) การเรียนรู้ในระดับความรู้ ความจ า (Knowledge) การเรียนรู้ในระดับนี้
เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถตอบได้ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มามีสาระอะไรบ้าง ซึ่งการที่สามารถตอบได้นั้น 
ได้มาจากการจดจ าเป็นส าคัญ ดังนั้น ค าถามที่ใช้ในการทดสอบการเรียนรู้ในระดับนี้ จึงมักเป็นค าถาม     
ที่ถามถึงข้อมูล สาระ รายละเอียดของสิ่งที่เรียนรู้  

2) การเรียนรู้ในระดับความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง การเรียนรู้ 
ในระดับท่ีผู้เรียนเข้าใจความหมาย ความสัมพันธ์และโครงสร้างของสิ่งที่เรียนและสามารถอธิบายสิ่งที่
เรียนรู้นั้นได้ด้วยค าพูดของตนเอง ผู้เรียนที่มีความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หลังจากได้ความรู้ใน  
เรื่องนั้นมาแล้ว จะสามารถแสดงออกได้หลายทาง เช่น สามารถตีความได้ แปลความได้ เปรียบเทียบ
ได้ บอกความแตกต่างได้ เป็นต้น  
    3) การเรียนรู้ในระดับการน าไปใช้ (Application) หมายถึง การเรียนรู้ใน
ระดับที่ผู้เรียนสามารถน าข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจที่ได้เรียนรู้มาไปใช้ในการหาค าตอบและ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นค าถามในระดับนี้จึงมักประกอบด้วยสถานการณ์ที่ผู้เรียนจะต้อง
ดึงความรู้ ความเข้าใจ มาใช้ในการหาค าตอบ โดยผู้ เรียนมีพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงการเรียนรู้ในระดับ
สามารถน าไปใช้ได้  
    4) การเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การเรียนรู้ใน
ระดับที่ผู้เรียนต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดที่ลึกซึ้งขึ้นเนื่องจากไม่สามารถหาค าตอบ
ได้จากข้อมูลที่มีอยู่ โดยตรง ผู้ เรียนต้องใช้ความคิดหาค าตอบจากการแยกแยะข้อมูลและหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แยกแยะนั้น หรืออีกนัยหนึ่งคือการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถจับได้ว่า
อะไรเป็นสาเหตุ เหตุผลหรือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง 
    5) การเรียนรู้ในระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง การเรียนรู้ที่อยู่
ในระดับท่ีผู้เรียนสามารถ (1) คิด ประดิษฐ์ สิ่งใหม่ขึ้นมาได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสิ่งประดิษฐ์ ความคิด 
หรือ ภาษา (2) ท านายสถานการณ์ในอนาคตได้ (3) คิดวิธีการแก้ปัญหาได้  
    6) การเรียนรู้ในระดับการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การเรียนรู้ใน
ระดับที่ผู้เรียนต้องใช้การตัดสินคุณค่า ซึ่งก็หมายความว่า ผู้เรียนจะต้องสามารถตั้งเกณฑ์ในการ
ประเมินหรือตัดสินคุณค่าต่าง ๆ ได้ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นได้  

สมบูรณ์ ตันยะ (2545) ได้น าเสนอแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์�ทางการเรียน สามารถ 
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สรุปได้ดังนี้  
1) ก าหนดสิ่งที่ประเมินและวัดได้ โดยระบุให้ชัดเจนว่าจะประเมินในด้านใด   
2) วางแผนการประเมินให้รัดกุม สะดวก ประหยัด และเป็นไปได้ โดยการ 

วางแผนการเก็บข้อมูลว่าจะเก็บข้อมูลอะไร โดยวิธีใดจึงจะได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง และเชื่อมันได้   
3) ควรใช้เทคนิคหลาย ๆ ด้านที่สามารถวัดให้ครอบคลุม ทั้งด้านความ 

สามารถทางสติปัญญา ทักษะการน าความรู้ไปใช้ และเจตคติต่อวิชาที่เรียนรู้  
4) เกณฑ์ท่ีใช้ต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่วัด และจุดมุ่งหมายของการวัด  
5) เลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ เครื่องมือนั้นต้องมีความเที่ยงตรง และมี 

ความเชื่อมั่นในระดับสูง  
6) เลือกใช้เทคนิคในการวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย และปราศจากความล าเอียง   

    กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้น าเสนอแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์�ทางการเรียน 
สามารถสรุปได้ดังนี้  

1) การวัดต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน 
การปรับปรุง แก้ไข นักเรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด  

2) มีข้ันตอนการวัดอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม 
ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ด าเนินการวัดผล และน าผลที่ได้ไปใช้ตัดสินผลการเรียน  

    จากความหมายและแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทย หมายถึง คะแนนจากการสอบวัดความรู้วิชานาฏศิลป์ไทย ของ
นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ า
นพรัตน์ แบบเลือกตอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการก าหนดสิ่งที่วัดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ การใช้ค าถามสอดคล้องกับระดับพฤติกรรมทางด้านพุทธิ
พิสัยของบลูม ซึ่งได้จัดระดับพฤติกรรมไว้ 6 ระดับ ได้แก่ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้       
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินผล  
 
2.6  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  

  2.6.1 ความหมายของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
    รัชนี ศิลป์ศร (2544) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้เตรียมศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ที่จะสอนจากต ารา แบบเรียนหรือหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ แล้วรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดถ่ายทอดให้ผู้เรียน
ด้วยการบรรยาย การบอก การใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายซักถาม 
ตลอดจนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือสิ่งที่ได้จากการเรียน 
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   ชวนพิศ อัตเนตร์ (2545) กล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เป็นแนวการสอน
ตามแนวคู่มือครูของกรมวิชาการท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่เสนอไว้ในคู่มือการสอน 

   วิริยา วิริยารัมภะ (2549) กล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดแนวการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของกรมวิชาการ โดยครูเป็นผู้เตรียมข้อมูล
ความรู้น ามาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนมีการบรรยาย อภิปรายซักถามและใช้สื่อการสอน 

  บุญชม ศรีสะอาด (2553) กล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ตามปกติ บางครั้งอาจเรียกว่า
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่อาศัยความสามารถของผู้สอนในการ
เรียบเรียงเนื้อหาสาระและการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ 

จากความหมายของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้ สรุปได้ว่า  
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรรยาย โดยครูเป็นผู้อธิบาย โดยมี
สื่อการเรียนรู้ที่มาจากคู่มือแบบเรียนต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถ
และเทคนิคในการถ่ายทอดของครูผู้สอนเป็นหลัก 

  2.6.2  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
     สุกัญญา กตัญญ ู(2542) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติสามารถแบ่งเป็น 

3 ขั้นตอน ดังนี้ 
     1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะเรียนโดยครู

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทายปัญหา ซักถาม การทบทวนบทเรียน
ที่ผ่านมา 

     2) ขั้นสอน เป็นการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุวัตถปุระสงค์ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ครูเสนอบทเรียนใหม่โดยการสนทนา ซักถาม แล้วให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียน
หรือเนื้อหาเสริมบทเรียน หลังจากนั้นผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนด
ในแผนการจัดการเรียนรู้ เช่น ด าเนินการทดลอง เป็นต้น 

     3) ขั้นสรุป เป็นการสรุปเนื้อหาสาระและความคิดรวบยอดของบทเรียน 
โดยครูเลือกใช้กิจกรรมการสรุปในลักษณะต่าง ๆ เช่น ให้ผู้เรียนรายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียน 
ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ร่วมกันสังเกตการตอบค าถาม การให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเป็นการ
ตรวจสอบพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 

     กรมวิชาการ (2542 อ้างถึงใน ศิริมณฑา ขุนศิริ, 2546) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอน
ตามคู่มือคร ูซึ่งเป็นการสอนแบบปกติ ดังนี้ 

      1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน คือ ครูจัดกิจกรรมทบทวนความรู้เดิม แจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้และดึงผู้เรียนสู่เนื้อหาใหม่ ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น เกม บทบาทสมมติ นิทานเพลง 
เป็นต้น 
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      2) ขั้นสอน คือ ครูน าเสนอเนื้อหาการเรียนให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนใช้
วิธีการต่าง ๆ เช่น การอธิบาย สนทนาซักถาม อภิปราย การท าแบบฝึกหัด การท ากิจกรรมตามใบงาน
หรือท างานกลุ่ม รวมทั้งครูใช้สื่อการสอน รูปภาพ ของจริง ใบงาน หรือสัญลักษณ์ประกอบการเรียน
การสอน 

      3) ขั้นสรุป คือ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการและสาระท่ีเรียนร่วมกัน 
      4) ขั้นวัดและประเมินผล คือ ครูประเมิน เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้

ความเข้าใจในเนื้อหาใหม่อย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าพบว่า มีนักเรียนบางส่วน
ยังไม่เข้าใจเนื้อหาใหม่นั้น ๆ ครูท าการสอนซ่อมเสริมก่อนที่จะเรียนเนื้อหาต่อไป โดยการสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม การตอบค าถาม การท าแบบฝึกหัด 
     ไพโรจน์ ทองค าสุก (2545) ได้กล่าวถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย
ยึดวิธีการสอนแบบไทยโบราณเป็นหลักส าหรับใช้ในการสอนนาฏศิลป์ไทย ซึ่งมีลักษณะส าคัญดังนี้ 

1) สอนเป็นรายบุคคล เน้นลักษณะการถ่ายทอดด้วยความใกล้ชิด 
2) สอนจากง่ายไปหายากเป็นล าดับ 
3) ครูแสดงให้ดู ผู้เรียนท าตามและฝึกฝนจนช านาญและแม่นย าเป็นล าดับ 
4) บทเรียนยึดหลักการหรือโครงสร้างและจารีตประเพณีตามแบบแผนเดิม 

เป็นหลักอย่างเคร่งครัด 
   5) ครูมอบหมายงานการแสดงให้ตามความสามารถ ผู้เรียนได้ประสบการณ์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง 
   6) ครูคอยดูแลให้ก าลังใจ ให้ค าชมเชย หรือชี้แนะข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุง
แก้ไข 
   7) ผู้เรียนสามารถประเมินผลได้ด้วยตนเองจากการแสดงจริง 

    จากขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้ สรุปได้ว่า การจัด 
การเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และ
เนื้อหาที่ก าหนดในหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูเป็นผู้เตรียมข้อมูล ความรู้น ามาถ่ายทอดให้ 
แก่ผู้เรียน โดยการบรรยาย การอธิบายและสาธิต ครูเป็นผู้แสดงให้ดู ผู้เรียนท าตามและฝึกฝนจน
ช านาญและแม่นย าเป็นล าดับ และทดสอบด้วยการให้นักเรียนปฏิบัติจริง ใช้สื่อการเรียนรู้ และมีการ
ก าหนดภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นสอน ขั้นสรุป และข้ันวัดและประเมินผล ดังนี้ 
      ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือเป็นการเตรียมนักเรียนให้รู้ว่าก าลังเรียน
เรื่องอะไร สามารถน าเอาความรู้และทักษะที่นักเรียนมีอยู่เดิม มาสัมพันธ์กับบทเรียนที่ครูก าลังจะ
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สอนได้ ซึ่งท าได้โดยการหากิจกรรมที่เร้าความสนใจของนักเรียนแล้วเชื่อมโยงไปสู่บทเรียน ซึ่งจะ   
ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งข้ึน 

    ขั้นที่ 2 ขั้นสอน เน้นลักษณะการถ่ายทอดด้วยความใกล้ชิด โดยครูแสดง 
ให้ดู ผู้เรียนท าตาม และฝึกฝนจนช านาญและแม่นย าเป็นล าดับ บทเรียนยึดหลักการหรือโครงสร้าง
และจารีตประเพณีตามแบบแผนเดิมเป็นหลักอย่างเคร่งครัด 
     ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป โดยให้นักเรียนปฏิบัติและครูคอยดูแลให้ก าลังใจ ให้ค า
ชมเชย หรือชี้แนะข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

    ขั้นที่ 4 ขั้นวัดและประเมินผล โดยครูทดสอบด้วยการให้นักเรียนปฏิบัติจริง 
 
2.7  ระบ านพรัตน์ 
    ระบ านพรัตน์ เป็นเนื้อหาวิชาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ 
พุทธศักราช 2551 มีกระบวนการสร้างที่ส าคัญที่ปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้สร้างสรรค์ขึ้นตาม
ทฤษฎีการจัดล าดับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยน ามาใช้ในการทดลอง ครูผู้สร้างชุดการแสดงระบ า
นพรัตน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบการแสดงละครนอก เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอนสุวรรณหงส์ชมถ้ า 
ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งถือเป็นยุคที่เกิดการเผยแพร่นาฏศิลป์แบบราชส านักสู่สังคมไทยที่เป็น
รูปธรรมที่สุด น าออกแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2492 ณ โรงละครศิลปากร ซึ่งได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก (ศิลปากร, กรม., 2549)  ผู้ประพันธ์บทร้องและท านองเพลง คือ นายมนตรี 
ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญการสอนดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ผู้ประดิษฐ์ท่าร า คือ นางลมุล 
ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร นางมัลลี คงประภัสร์ 
และนางศุภลักษณ์  ภัทรนาวิก (หม่อมครูต่วน) ครูอาวุโส กรมศิลปากร ซึ่งบรมครูทางด้านนาฏศิลป์ไทย
ได้ถ่ายทอดท่าร าดังกล่าว ไว้ในการเรียนการสอนหลักสูตรวิชานาฏศิลป์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ
วิทยาลัยนาฏศิลป จากนั้นระบ าชุดนี้ถูกน าไปเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ระบ าลักษณะต่าง  ๆ 
ปัจจุบันนิยมน าเฉพาะชุดระบ านพรัตน์ไปจัดแสดงเป็นวิพิธทัศนา 

   ระบ านพรัตน์มีความพิเศษกว่าระบ าชุดอ่ืน ๆ ซึ่งจะได้กล่าวถึงคุณลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้
เห็นความชัดเจน ดังนี้ 
     2.7.1 ลักษณะเฉพาะ 

       เป็นระบ าหมู่ที่ไม่สามารถเพ่ิมหรือลดจ านวนผู้แสดง ตามความพอใจของผู้ก ากับ
การแสดงหรือตามขนาดเวทีได้ เนื่องจาก ชื่อชุดระบ านพรัตน์เป็นชื่อเฉพาะหมายถึงอัญมณี  ทั้งเก้า 
จึงเป็นการก าหนดจ านวนผู้แสดงด้วยชื่ออย่างชัดเจน นอกจากนั้นบทร้องยังได้ก าหนดลักษณะเฉพาะ
ของอัญมณีแต่ละเม็ดไว้เช่นกัน หากจ าเป็นต้องเพ่ิมผู้แสดงจึงต้องเพ่ิมทีละ 9 คน หรือหากจ าเป็นต้อง
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ตัดบทร้องจากนั้นก็ต้องลดจ านวนผู้แสดงให้สัมพันธ์กับบทร้อง และเปลี่ยนชื่อชุดการแสดงเป็นชื่อใหม่ 
เช่น ระบ าเบญจรัตน์  เป็นต้น 
     2.7.2  โครงสร้างของระบ า 
      ระบ านพรัตน์มีการจัดแบ่งวิธีการน าเสนอเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงเกริ่น ช่วงบรรยายและ
ช่วงสรุป โดยวิเคราะห์ตามบทร้อง ดนตรี และกระบวนร า โดยจะอธิบายตามหัวข้อดังนี้ 
  1) ช่วงเกริ่น อยู่ในช่วงการแสดงล าดับแรก เป็นการเปิดตัวผู้แสดงทั้งหมด
เข้าสู่เวที ตามกระบวนการน าเสนอการแสดง โดยวิเคราะห์การน าเสนอดังนี้ 

               (1) บทร้อง กล่าวถึงความงามของอัญมณีทั้ง 9 เม็ด ผ่านผู้แสดง 9 คน     
สวมเครื่องแต่งกายตามลักษณะสีของอัญมณีแต่ละเม็ด ดังนี้  

รัตน์คูหากายสิทธิ์  ล้วนวิจิตรนวรัตน์จรัสฉาย 
แสงมณีสีวามอร่ามพราย  เป็นเลื่อมลายแลสลับระยับตา  

          (2) ดนตรีเริ่มบรรเลงด้วยเพลง รัวนพรัตน์ เพ่ือให้ผู้แสดงปรากฏตัวหน้า
เวทีจากนั้นตีคลอตามบทร้องยังไม่เน้นจังหวะหน้าทับที่ชัดเจน 

             (3) กระบวนท่าร า ช่วงแรกใช้ท่าร าเดียวกันทั้งหมด ยังไม่ก าหนดท่าร า
เฉพาะของอัญมณีแต่ละเม็ด ช่วงท้ายเพลงจึงจัดกระบวนแถวเป็นลักษณะซุ้มแล้วก าหนดท่าร าให้
ต่างกันไปโดยค านึงถึงความสมดุลของโครงสร้างของเวทีและองค์ประกอบของซุ้มเป็นลักษณะ
สามเหลี่ยมหน้าจั่วแนวตั้งมีจุดกลาง 

 2) ช่วงบรรยาย อยู่ในช่วงการแสดงล าดับที่สอง หลังจากการเปิดตัวผู้แสดง   
ทั้งหมดแล้ว โดยวิเคราะห์การน าเสนอการแสดงดังนี้ 
     (1) บทร้อง ในบทร้องจะบรรยายชื่อของอัญมณี ลักษณะและสรรพคุณ 
ของอัญมณีแต่ละเม็ดที่จะเสริมสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้สวมใส่ประดับเรือนกายหรือมีไว้ครอบครอง โดยแบ่ง 
บรรยายทีละเม็ด เม็ดละ 1 บท ดังนี้ 

อันเพชรดีสีขาวรุ้งพราวเพริศ สุดประเสริฐแสงสีวิเลขา 
ใครประดับเพชรดีมีราคา   เรืองเดชานุภาพด้วยดวงมณี 

ทับทิมแท้แลดูแดงอร่าม  แสงแวววามแจ่มจรัสรัศมี 
ขจดัปวงโรคาพยาธี   พูนทวีสินทรัพย์นับอนันต์   

มรกตสดขจีสีเขียวข า  แสงงามล้ าเลอเลิศประเสริฐสรรพ์ 
ประดับกันเขี้ยวงาสารพัน   คุ้มภยันตรายถ้วนมวลพาลา 

  อันมณีสีเหลืองเรืองวิรุจน์  นี้คือบุษราคัมเลิศล้ าค่า 
เป็นอาภรณ์พูนสวัสดิ์วัฒนา  ชนม์พรรษายืนด ารงคงนิรันดร์ 

  แก้วโกเมนแดงก่ าน้ าใสสด  แสนงามงดรูจีแสงสีสรรพ์ 
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ผู้ประดับรับเคารพอภิวันท์   ประชานันต์นับถือเลื่องลือนาม 
  นิลกาลน้ าเงินก่ าล้ าหมอกเมฆ รุจิเรขรุ่งโรจน์โชติอร่าม 

อ านวยสรรพ์สุขารมณ์อภิราม  สิ่งดีงามหลามหลั่งสะพรั่งมา 
  สีขาวหม่นหมอกมัวสลัวแสง บอกแสดงมุกดาหารตระการสง่า 

ดลขจัดสัตว์ร้ายพ่ายเดชา   อสรพิษนานาล่าหลีกไกล 
  แก้วเพทายพรายแสงสีแดงเรื่อ พรรณอะเคื้อล ายองผุดผ่องใส 

น าสิริมงคลดลโชคชัย   ก าจัดภัยผองอุบาทว์ให้คลาดคลาย 
  แก้วไพฑูรย์ขุ่นฉวีสีไม้ไผ่  สังวาลไหมสาแหรกผ่านประสานสาย 

บันดาลชัยชนะหมู่ศัตรูร้าย  แผ่ก าจายเสน่ห์ติดจับจิตเอย  
  (2)  ดนตรีบรรเลงเพลงนพรัตน์ อัตราจังหวะ 2 ชั้น มีการก าหนด
ท านองที่แตกต่างกันไปตามบทร้อง สันนิษฐานว่าผู้สร้างสรรค์คงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
และแตกต่างของอัญมณีแต่ละเม็ด ซึ่งปรากฏว่ามีท านองเพลงที่ใช้ประกอบในบทร้องช่วงนี้ จ านวน    
1 เพลง แบ่งเป็น 3 ท่อน ดังนี้ 

   - ท่อนที่  1 จะใช้ประกอบการร าของ เพชร บุษราคัม และ
มุกดาหาร 

    - ท่อนที่ 2 จะใช้ประกอบการร าของ ทับทิม โกเมน และเพทาย 
   - ท่อนที่ 3 จะใช้ประกอบการร าของ มรกต นิลกาล ไพฑูรย ์

  (3)  กระบวนท่าร า เริ่มต้นด้วยผู้แสดงวิ่งออกมาที่จุดกลางด้านหน้า
แสดงท่าร าเฉพาะของอัญมณีแต่ละเม็ด จากนั้นแสดงท่าร าตามบทร้องโดยส่วนใหญ่เป็นกระบวนร า
จากท่าร าแม่บทใหญ่ ช่วงท้ายเพลงผู้แสดงร ากลับไปตั้งซุ้มที่จุดเดิม 
     3)  ช่วงสรุป เป็นช่วงสุดท้ายของการน าเสนอการแสดง อาจหมายถึงช่วงของ
การสรุป การแสดงช่วงนี้เป็นการกล่าวถึงลักษณะของอัญมณีแต่ละเม็ดโดยบอกชื่อและสีของอัญมณี 
ดังนี้ 

  (1) บทร้องจะบรรยายถึงชื่ออัญมณีและสีของอัญมณีท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ 
ของแต่ละเม็ด ดังนี้ 

สีขาวผ่องเพชรดี  ทับทิมสีมณีแดง  เขียวใสแสงมรกต  
เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ าโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาล 

  มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย  สังวาลสายไพฑูรย์  
เจิดจ ารูญนพรัตน์  อวยสวัสดิภาพล้น ปวงวิบัติขจัดพ้น  ผ่านร้ายกลายดีฯ 

(2) ดนตรีบรรเลงเพลงสุรินทราหู 2 ชั้นและเพลงเร็วท้ายสมเด็จที่เป็น 
ลักษณะเพลงที่มีท านองกระชับ ง่ายแก่การรับฟัง และท าให้เกิดกระบวนการจ าที่ง่ายแก่ผู้ชมและผู้เรียน 
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  (3)  กระบวนท่าร า เน้นกระบวนการร าที่น าท่าร าประจ าตัวของอัญมณี
แต่ละเม็ดมาผนวกกับท่าร าที่อธิบายถึงคุณลักษณะของอัญมณีแบบสั้น  ๆ เพ่ือการจดจ าที่ง่ายให้กับ
ผู้ชมและผู้เรียน  
   การแสดงชุดระบ านพรัตน์ ผู้สร้างสรรค์งานได้มีการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบโดย
ค านึงถึงผู้ชมและผู้เรียน มีการก าหนดการน าเสนอแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเกริ่น ขั้นบรรยายและ
ขั้นสรุป ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญตามทฤษฎีการจัดล าดับกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นจึงเป็นชุด   
การแสดงที่ครูสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนได้ 
 
2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศศิกานตร์ วีระวัฒน์โยธิน (2557) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในการเรียนรู้เรื่องนาฏลีลาระหว่างกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา อยู่ในระดับมาก    
 สุพัตรา รักชาติ  (2557) ได้ศึกษาผลการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เสริมด้วย
แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และทักษะปฏิบัติดนตรีไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของ    
เดวีส์เสริมด้วยแบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือนมีคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 
14.53 คิดเป็นร้อยละ 48.44 คะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 23.94 คิดเป็นร้อยละ 79.79  
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการปฏิบัติดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 
47.97 คิดเป็นร้อยละ 85.66 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ พบว่า คะแนนความสามารถด้านการปฏิบัติ
ดนตรีไทยของนักเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
 ซารัญฎา ผลจันทร์ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบและ
ทักษะการเขียนภาพระบายสีโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพระบายสีโปสเตอร์ตามหลักการของ    
เดวีส์ร่วมกับเทคนิค STAD บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ ตามหลักการของเดวีส์
ร่วมกับเทคนิค STAD บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ความรับผิดชอบ และทักษะการเขียนภาพระบายสี มีค่าเท่ากับ 0.62, 0.94 และ 0.67 ตามล าดับ    
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
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 จุฑารัตน์ ดวงเทียน (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลง
ค่านิยม 12 ประการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนของกลุ่มทดลองจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับ   
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ     
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะปฏิบัติการร าของกลุ่มทดลอง   
จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อรรถวัตร ทิพยเลิศ (2560) ได้ศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะปฏิบัติกีตาร์ตาม
แนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรม  
การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะปฏิบัติกีตาร์ตามแนวคิดของเดวีส์ มีประสิทธิภาพ 80.38/83.46 เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  2) ดัชนีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะปฏิบัติ
กีตาร์ตามแนวคิดของเดวีส์ เท่ากับ 0.6356 แสดงว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ท าให้นักเรียน 
มีความรู้เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 63.56 หรือคิดเป็นร้อยละ 63.56 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม  
การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะปฏิบัติกีตาร์ตามแนวคิดของเดวีส์ อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.52  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ และ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ท าให้นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังการเรียนสูงขึ้น อีกท้ังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของคะแนนของแต่ละคนในกลุ่มมา
รวมกันคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคี 
เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะนาฏศิลป์ไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบ านพรัตน์ เพ่ือให้
นักเรียนมีทักษะนาฏศิลป์ไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในวิชา
นาฏศิลป์ไทยมากขึ้นด้วย 
 



 

บทที่  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
   การศึกษาทักษะนาฏศิลป์ไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็นการวิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)     
มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ า
นพรัตน์ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามลักษณะของการวิจัย ดังต่อไปนี้  
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล   
 3.6  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   

 3.3.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนาฏศิลป 
ส่วนภูมิภาคภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และ
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จ านวน 117 คน 
 3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 27 คน และกลุ่ม
ควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 27 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Random Sampling) ดังนี้ 
   3.3.2.1 สุ่มจากวิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง โดยการสุ่มแบ่งตามเขตภูมิภาค ได้มา 1 
เขตภูมิภาค คือ วิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัย 
นาฏศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จ านวน 117 คน 
     3.3.2.2 สุ่มจากวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้มา 1 วิทยาลัย  คือ วิทยาลัย
นาฏศิลปอ่างทอง 
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   3.3.2.3 สุ่มกลุ่มตัวอย่าง ได้มา 2 ห้องเรียน สุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 
27 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 27 คน ซึ่งกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 
 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย           
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

3.2.1  แผนการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD  

3.2.2  แผนการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
3.2.3  แบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย  
3.2.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทย เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 
3.3  กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ 
    การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

3.3.1  แผนการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มทดลอง 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้าง ดังนี้ 

    3.3.1.1  ศึกษาหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 โดยการ        
ศึกษาเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และค าอธิบายรายวิชา ตามหนังสือหลักสูตร
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    3.3.1.2  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ศึกษาเนื้อหา ค าอธิบายรายวิชานาฏศิลป์ไทย 
เรื่องระบ านพรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาที่ใช้ 
และท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    3.3.1.3  ศึกษาการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ 
เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบ านพรัตน์ โดยการ
ประยุกต์จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
7 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอเนื้อหา โดยครูผู้สอนจะสาธิตการปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทย
ให้นักเรียนเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบ 
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ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและปฏิบัติทักษะย่อยด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนสาธิตทักษะ 
ย่อย ๆ ทีละส่วนของการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย และให้นักเรียนปฏิบัติตาม 
   ขั้นที่ 3 ขั้นจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ ปฏิบัติทักษะย่อยร่วมกัน 
โดยจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-ปานกลาง-อ่อน) กลุ่มละ 9 คน (เนื่องจากระบ านพรัตน์
ใช้ผู้แสดง 9 คน เก่ง 2 – ปานกลาง 5 – อ่อน 2 โดยอิงสัดส่วน 1 : 2 : 1) เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทยทีละส่วนร่วมกัน โดยไม่มีการสาธิตจากครู หาก
ผู้เรียนติดขัดจุดใด ครูผู้สอนจะคอยให้ค าชี้แนะและแก้ไข จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะ
นาฏศิลป์ไทยได้ทุกคน 

  ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการเฉพาะทาง โดยครูผู้สอนให้ค าแนะน าเทคนิคที่
จะท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทยได้ถูกต้อง 

  ขั้นที่ 5 ขั้นเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ โดยให้นักเรียนปฏิบัติ 
ทักษะนาฏศิลป์ไทยโดยเชื่อมโยงแต่ละส่วนย่อย ๆ เข้าด้วยกัน ฝึกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ต้นจนจบ จนสามารถปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทยที่สมบูรณ์ได้อย่างช านาญ 

ขั้นที่ 6 ขั้นการทดสอบเพื่อหาคะแนนฐานด้านทักษะของแต่ละคน หลังจาก 
ที่นักเรียนในแต่ละกลุ่มท างานจนส าเร็จแล้วครูจึงท าการทดสอบ โดยให้นักเรียนแต่ละคนสอบปฏิบัติ
ทักษะนาฏศิลป์ไทย เพ่ือเป็นการประเมินความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมา และครูผู้สอนบันทึกคะแนนไว้
เป็นรายบุคคล วิธีการนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ขั้นที่ 7 ขั้นสรุปผลและยกย่องกลุ่มที่มีพัฒนาการสูงสุด นักเรียนแต่ละคนจะมี 
คะแนนฐาน เพ่ือใช้ในการคิดคะแนนความก้าวหน้า โดยพิจารณาว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
ประจ าบทของนักเรียน ห่างจากคะแนนฐานที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด ครูน าคะแนนจากการทดสอบ
ย่อย มาคิดคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพ่ือหากลุ่มที่จะได้รับการ
ยกย่อง  
  3.3.1.4  ก าหนดเนื้อหา เวลาเรียน และกิจกรรมที่น ามาออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการเรียน รวมทั้งการวัดผลและประเมินผล โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมงต่อ 1 แผน  

   3.3.1.5  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD จ านวน 18 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 36 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
         แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียน 
        แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติและองค์ประกอบของระบ านพรัตน์ 
         แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 นาฏยศัพท์ที่ใช้ในระบ านพรัตน์ 
        แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การขับร้องเพลงระบ านพรัตน์ (เพลงนพรัตน์) 
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        แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การขับร้องเพลงระบ านพรัตน์ (เพลงสุรินทราหู) 
        แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ท่าร าระบ านพรัตน์ (ท่าออกถึงท่ารับประจ าตน) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ท่าร าระบ านพรัตน์ (เพชรจนถึงท่ารับที่ 1) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 ท่าร าระบ านพรัตน์ (ทับทิมจนถึงท่ารับที่ 2) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 ท่าร าระบ านพรัตน์ (มรกตจนถึงท่ารับที่ 3) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ท่าร าระบ านพรัตน์(บุษราคัมจนถึงท่ารับที่ 4) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 ท่าร าระบ านพรัตน์ (โกเมนจนถึงท่ารับที่ 5) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 ท่าร าระบ านพรัตน์ (นิลกาลจนถึงท่ารับที่ 6) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 ท่าร าระบ านพรัตน์ (มุกดาหารจนถึงท่ารับที่ 7) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ท่าร าระบ านพรัตน์ (เพทายจนถึงท่ารับที่ 8) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 ท่าร าระบ านพรัตน์ (ไพฑูรย์จนถึงท่ารับที่ 9) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 ท่าร าระบ านพรัตน์ (เพลงสุรินทราหู) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 กระบวนท่าร าระบ านพรัตน์ตามหลักการแสดง 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัด
ทักษะการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ 
 3.3.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปเสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหา พร้อมทั้งเสนอข้อ 
บกพร่องและแนวทางแก้ไข จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

    3.3.1.7 สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ 
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ใช้ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
             5   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด 
             4   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก 
             3   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมปานกลาง 
             2   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อย 
             1   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
      การคิดคะแนนสามารถท าได้โดยน าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย ( x ) และน ามา
เทียบกับเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
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      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  
   ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผ่านการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน     
5 คน ด้วยแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.93, S.D. = 0.10)  
    3.3.1.8  น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และทรงคุณวุฒิ ทั้งด้านโครงสร้างและเนื้อหา  
    3.3.1.9  น าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้สอนก่อน (Try Out) กับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ห้องที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือดูความเหมาะสมกับ
เวลาและข้อบกพร่องอ่ืน ๆ ของแต่ละแผน 

    3.3.1.10  น าผลการทดลองใช้ มาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ  
ของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

    3.3.1.11  น าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบ านพรัตน์ ฉบับสมบูรณ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

3.3.2  แผนการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทยแบบปกต ิเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ควบคุม ผู้วิจัยด าเนินการสร้าง ดังนี้ 

    3.3.2.1  ศึกษาหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 โดย 
ศึกษาเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และค าอธิบายรายวิชา ตามหนังสือหลักสูตรพ้ืนฐาน 
วิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    3.3.2.2  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ศึกษาเนื้อหา ค าอธิบายรายวิชานาฏศิลป์ไทย 
เรื่องระบ านพรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาที่ใช้ 
และท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     

   3.3.2.3  ศึกษาการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวิธีการแผนการจัดการ 
เรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทยแบบปกติ เรื่อง ระบ านพรัตน์  โดยการประยุกต์จากการศึกษางานวิจัยและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือเป็นการเตรียมนักเรียนให้รู้ว่าก าลังเรียน
เรื่องอะไร สามารถน าเอาความรู้และทักษะที่นักเรียนมีอยู่เดิม  มาสัมพันธ์กับบทเรียนที่ครูก าลัง       
จะสอนได้ ซึ่งท าได้โดยการหากิจกรรมที่เร้าความสนใจของนักเรียนแล้วเชื่อมโยงไปสู่บทเรียน ซึ่งจะ
ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน เน้นลักษณะการถ่ายทอดด้วยความใกล้ชิด โดยครูแสดงให้ดู 
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ผู้เรียนท าตาม และฝึกฝนจนช านาญและแม่นย าเป็นล าดับ บทเรียนยึดหลักการหรือโครงสร้างและ
จารีตประเพณีตามแบบแผนเดิมเป็นหลักอย่างเคร่งครัด 
   ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป โดยให้นักเรียนปฏิบัติและครูคอยดูแลให้ก าลังใจ ให้ค า
ชมเชย หรือชี้แนะข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
   ขั้นที่ 4 ขั้นวัดและประเมินผล โดยครูทดสอบด้วยการให้นักเรียนปฏิบัติจริง 
   3.3.2.4  ก าหนดเนื้อหา เวลาเรียน และกิจกรรมที่น ามาออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการเรียน รวมทั้งการวัดผลและประเมินผล โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมงต่อ 1 แผน  

   3.3.2.5  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทยแบบปกติ จ านวน 18 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 
รวมเวลา 36 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียน 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติและองค์ประกอบของระบ านพรัตน์ 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 นาฏยศัพท์ที่ใช้ในระบ านพรัตน์ 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การขับร้องเพลงระบ านพรัตน์ (เพลงนพรัตน์) 
        แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การขับร้องเพลงระบ านพรัตน์ (เพลงสุรินทราหู) 
        แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ท่าร าระบ านพรัตน์ (ท่าออกถึงท่ารับประจ าตน) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ท่าร าระบ านพรัตน์ (เพชรจนถึงท่ารับที่ 1) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 ท่าร าระบ านพรัตน์ (ทับทิมจนถึงท่ารับที่ 2) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 ท่าร าระบ านพรัตน์ (มรกตจนถึงท่ารับที่ 3) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ท่าร าระบ านพรัตน์(บุษราคัมจนถึงท่ารับที่ 4) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 ท่าร าระบ านพรัตน์ (โกเมนจนถึงท่ารับที่ 5) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 ท่าร าระบ านพรัตน์ (นิลกาลจนถึงท่ารับที่ 6) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 ท่าร าระบ านพรัตน์ (มุกดาหารจนถึงท่ารับที่ 7) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ท่าร าระบ านพรัตน์ (เพทายจนถึงท่ารับที่ 8) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 ท่าร าระบ านพรัตน์ (ไพฑูรย์จนถึงท่ารับที่ 9) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 ท่าร าระบ านพรัตน์ (เพลงสุรินทราหู) 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 กระบวนท่าร าระบ านพรัตน์ตามหลักการแสดง 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัด
ทักษะการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ 
 3.3.2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้เสนอต่อประธานกรรมการ และ 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหา พร้อมทั้ง 
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เสนอข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไข จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
   3.3.2.7  สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับใช้
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
             5   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด 
             4   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก 
             3   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมปานกลาง 
             2   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อย 
             1   หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
      การคิดคะแนนสามารถท าได้โดยน าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย ( x ) และน ามา
เทียบกับเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  
   ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผ่านการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน     
5 คน ด้วยแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.93, S.D. = 0.10)  
    3.3.2.8  น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และทรงคุณวุฒิ ทั้งด้านโครงสร้างและเนื้อหา  

    3.3.2.9  น าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้สอนก่อน (Try Out) กับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ห้องที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือดูความเหมาะสมกับ
เวลาและข้อบกพร่องอ่ืน ๆ ของแต่ละแผน 

    3.3.2.10  น าผลการทดลองใช้ มาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย 
แบบปกต ิให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

    3.3.2.11  น าแผนการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทยแบบปกติ เรื่อง ระบ านพรัตน์  
ฉบับสมบูรณ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
 3.3.3 แบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย แบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทยนี้ ใช้ส าหรับวัด
ทักษะนาฏศิลป์ไทยเรื่อง ระบ านพรัตน์ ผู้วิจัยด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
  3.3.3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
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 3.3.3.2  สร้างแบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทยและเกณฑ์การให้คะแนน ประเมิน
ทักษะนาฏศิลป์ไทย โดยอาศัยแนวทางการสร้างทีไ่ดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
โดยด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดเนื้อหาและจุดประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
ประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทยและก าหนดเกณฑ์การประเมิน ผู้วิจัยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผล
ตามสภาพจริง (Rubrics) 
   3.3.3.3  น าแบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทยที่พัฒนาขึ้นและเกณฑ์การประเมินที่   
สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสังเกต
กับเกณฑ์การให้คะแนนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index 
of Item Congruence) ตรวจพิจารณาให้คะแนนแต่ละข้อ ดังนี้    
       +1 เมื่อแน่ใจว่า เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดขึ้นนั้นสามารถใช้เป็นเกณฑ์
ในการให้คะแนนในข้อปฏิบัตินั้นได้จริง 
         0 เมื่อไม่แน่ใจว่า เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดขึ้นนั้นสามารถใช้เป็น
เกณฑ์ในการให้คะแนนในข้อปฏิบัตินั้นได้จริง 
      -1 เมื่อแน่ใจว่า เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดขึ้นนั้นไม่สามารถใช้เป็น
เกณฑ์ในการให้คะแนนในข้อปฏิบัตินั้นได้จริง 
      เกณฑ์การแปลความหมายค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มีดังนี้ 
      คะแนน IOC ตั้งแต ่0.50 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
      คะแนน IOC ตั้งแต ่0.00 – 0.49 หมายถึง มีค่าความเที่ยงตรงใช้ไม่ได้ 
      ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบประเมินทักษะ
นาฏศลิป์ไทย พบว่า มีค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00 แสดงว่าสามารถน าไปใช้ได้ 
    3.3.3.4 น าแบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทยมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ  
    3.3.3.5  น าแบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทยฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ก่อน (Try Out) 
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ห้องที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือดูความเหมาะสม
กับเวลาและข้อบกพร่องอ่ืน ๆ ของเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ ผลการทดสอบ พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น
ของเกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 0.87 

    3.3.3.6  น าผลการทดลองใช้ มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
   3.3.3.7  น าแบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทยไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเก็บรวบรวมคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง ระบ านพรัตน์ เพ่ือน าไปคิดค านวณหาค่าทางสถิติ 
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ตำรำงท่ี 3.1 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ 
 

รำยกำร 
ประเมิน 

กำรพิจำรณำคะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1. กำร 
   ร้องเพลง 

ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ โดยไมม่ีข้อผิดพลาด 4 
ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 80 

 
3 

ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 60 

 
2 

ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 50 

 
1 

2. กำร  
   ปฏิบัต ิ 
   ท่ำร ำ    
    

ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผนที่ก าหนด โดยไม่มีข้อผดิพลาด 4 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 80 3 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 60 2 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 50 1 

3. ควำม   
   ต่อเนื่อง  
   ของท่ำร ำ 

ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง โดยไม่มีข้อผิดพลาด 4 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 80 3 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 60 2 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 50 1 

4. ลีลำท่ำร ำ  
    สวยงำม 

มีความสามารถในการร าทีส่วยงาม อ่อนช้อย คล่องแคล่ว สง่างาม และมลีักษณะ
พิเศษในท่วงท่าลีลา 

 
4 

มีความสามารถในการร า อ่อนช้อย คล่องแคล่ว สง่างาม 3 
มีความสามารถในการร า มีความออ่นช้อยบ้างเล็กน้อย 2 
มีความสามารถในการร า แต่ขาดความอ่อนช้อย  1 

5. ปฏิภำณ 
    ไหวพริบ 

มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4 
มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย สามารถแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้าได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย 

 
3 

มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า มีข้อผิดพลาด ไมส่ามารถแกป้ัญหาเฉพาะหน้า 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
2 

มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร าเล็กน้อย แต่ไม่สามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้ 1 

 
            3.3.4  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ ผู้วิจัยด าเนินการ 
สร้าง ดังนี้ 

     3.3.4.1  ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
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    3.3.4.2  วิเคราะห์หลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ือวางแผนการออกข้อสอบ 
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

    3.3.4.3  สร้างแบบทดสอบที่ต้องการวัด ได้เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

   3.3.4.4  เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ต่ออาจารย์ 
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

    3.3.4.5  ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญหาความตรง ดูความสอดคล้องระหว่าง 
แบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
      + 1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทย       
มีความสอดคล้อง 
          0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทย    
มีความสอดคล้อง 
          -  1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทย     
ไม่มีความสอดคล้อง 
        ผลการพิจารณาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทย เป็นแบบ 
ทดสอบวัดผลการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตรวจสอบ
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งค่าความยากรายข้อ (p) มีค่าตั้งแต่ 0.30-0.73 ค่าอ านาจจ าแนก
รายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.20-0.70  
    3.3.4.6  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทยมาปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และทรงคุณวุฒิ  

    3.3.4.7  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 
30 ข้อ ไปทดลองใช้ก่อน (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ห้องที่ไม่ได้
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการทดสอบ พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 

    3.3.4.8  น าผลการทดลองใช้ มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เพ่ือน าไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง          
โดยเก็บรวบรวมคะแนนเพ่ือคิดค านวณหาค่าทางสถิติ 
 
3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนิน 
การทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ Two Group Posttest Only Design ซึ่งมีลักษณะดังแสดง 
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ในตาราง 3.2 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)  
 
ตำรำงที ่3.2 แบบแผนการทดลองแบบ Two Group Posttest Only Design 
 

กลุ่ม ทดลอง สอบหลัง 
E 
C 

X1 

X2 

T1 

T2 

  

 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
  E แทน กลุ่มทดลอง  
  C แทน กลุ่มควบคุม  
  X1 แทน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้ 
    แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

  X2 แทน การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

  T1 แทน การทดสอบหลังการสอนของกลุ่มท่ีใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
    ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

  T2 แทน การทดสอบหลังการสอนของกลุ่มท่ีใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติที่เขียนขึ้นทั้ง 2 
ลักษณะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้ 
 3.4.1  จัดปฐมนิเทศ ท าความเข้าใจกับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการ
เรียนรู้ บทบาทของผู้เรียน เป้าหมายของการเรียน จุดประสงค์ของการเรียน และวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ 

3.4.2  ด าเนินการสอนกลุ่มทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้  ที่เน้นทักษะปฏิบัติของ 
เดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบ านพรัตน์จ านวน 18 แผน 

3.4.3  ด าเนินการสอนกลุ่มควบคุม โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ หน่วยการ
เรียนรู้เรื่องระบ านพรัตน์ จ านวน 18 แผน  

3.4.4  ด าเนินการทดสอบหลังเรียน  
  3.4.4.1  สอบภาคปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทย จากแบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย 
ได้แก่ ทักษะปฏิบัติการขับร้องและทักษะปฏิบัติท่าร า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 2 กลุ่ม 

  3.4.4.2  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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 3.4.5  ตรวจผลการทดสอบแล้วน าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 
 3.4.6  น าคะแนนของทั้ง 2 กลุ่ม มาเปรียบเทียบกัน 
 
3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
สรุปเป็นผลการทดลอง และทดสอบสมมติฐานตามล าดับดังนี้ 
 3.5.1 วิเคราะห์สถิติ พ้ืนฐาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 3.5.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะนาฏศิลป์ไทยของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (t-test 
for independent samples) 
 3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนหลังการจัด 
การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็น
อิสระต่อกัน (t-test for Independent samples) 
 
3.6  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
     3.6.1  สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        3.6.1.1  ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

     X         =     
n

x  

 

    เมื่อ   X        แทน      คะแนนเฉลี่ย 
           x    แทน      ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
             n         แทน      จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 
 
        3.6.1.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร ดังนี้  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
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     ..DS       =         
)1(

)( 22



 
nn

xxn  

    เมื่อ      ..DS  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      2X  แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนนแต่ละคน 
      n แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 
  3.6.2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่  

     3.6.2.1  การวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงหรือดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดย
ค านวณจากสูตร ดังนี้  (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) 

      
N

R
IOC


  

    เมื่อ  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
       R    แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

            N       แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 

      3.6.2.2  การวิเคราะห์ค่าความยาก (p) หมายถึง ความยากหรือความง่ายของ
ข้อสอบ โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 

            P  =
N
R  

    

         เมื่อ   P   คือ  ค่าความยากง่าย 
         R   คือ  จ านวนผู้เรียนที่ท าข้อนั้นถูก 
         N    คือ  จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 
    3.6.2.3  การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 

      R   = 
2/

Re

N

Ru 
 

         เมื่อ  R  แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
         Ru แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มเก่งที่ตอบข้อสอบนั้นถูก 
         Re แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มอ่อนที่ตอบข้อสอบนั้นถูก 
         N แทน จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
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    3.6.2.4  การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใช้สูตรค่าความเชื่อมั่น (rt t) ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน     
(KR-20) ค านวณจากสูตร ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 

    rtt = 












 
 2tS

pq1
1n
n  

   เมื่อ rtt คือ  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
     n   คือ  จ านวนข้อของแบบทดสอบ   
    p   คือ  สัดส่วนของผู้เรียนที่ท าข้อสอบข้อนั้นถูกกับผู้เรียนทั้งหมด 
    q   คือ  สัดส่วนของผู้เรียนที่ท าข้อสอบข้อนั้นผิดกับผู้เรียนทั้งหมด 

    2
tS   คือ  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 

    ∑pq คือ  ผลรวมของ pq 
 

    3.6.2.5  การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินทักษะ 

ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย โดยใช้ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) จากค่าความ 
เชื่อมั่นของครอนบัค Cronbach) ค านวณจากสูตร ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2550) 
 

      












 


2
tS

2
iS1

1-n
n

α  

 
     α   สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
     n   จ านวนข้อ 

        2iS   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

             2tS   คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ  
 

   3.6.3  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล ทดสอบความ    
แตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ t-test for Independent Samples ด้วยโปรแกรม 
SPSS หรือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยค านวณจากสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2551)  
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          t  =  
   

2

11

21

2

22

2

11

21







nn

SnSn
 

 

      

 

      เมื่อ t แทน ค่าสถิติใช้ในการเปรียบเทียบค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบ t 
        x1

 หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 
       x 2

 หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 2 
      2

1S  หมายถึง  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่ 1 
      2

2S  หมายถึง  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่ 2 
      n1

 หมายถึง  จ านวนข้อมูลของกลุ่มที่ 1 
      n2

 หมายถึง  จ านวนข้อมูลของกลุ่มท่ี 2 
       df หมายถึง   ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Deegrees of freedom) 
           ค านวณได้จาก 

1n + 2n −2 
 
   



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะนาฏศิลป์ไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบ านพรัตน์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผู้วิจัยได้ด าเนินการและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
   4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  4.2  ล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   เพ่ือความเข้าใจในการแปลความหมายและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ตลอดจนการสื่อความหมายให้ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้   
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  x
 แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

  S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   n    แทน  จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
   t     แทน  การทดสอบที (t - test) 
   *    แทน  ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.2  ล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ก่อนท าการทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เรื่องระบ านพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้
แบบปกต ิพบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบ านพรัตน์ ก่อนทดลองของนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลการทดสอบไม่แตกต่างกัน (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก)  

  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เปรียบเทียบทักษะนาฏศิลป์ไทยเรื่องระบ านพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD 
และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้สถิติการหาค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน 
(t-test for Independent samples) 
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  ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยเรื่องระบ านพรัตน์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้สถิติการหาค่าที (t-test) แบบกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (t-test for Independent samples) 

 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ตอนที่ 1 เปรียบเทียบทักษะนาฏศิลป์ไทยเรื่องระบ านพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
ตารางที ่4.1 แสดงการเปรียบเทียบทักษะนาฏศิลป์ไทยเรื่องระบ านพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที ่5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า Sig. < .05  
 

  จากตารางที่ 4.1 พบว่า ทักษะนาฏศิลป์ไทยของนักเรียน หลังการทดลองการจัดการเรียนรู้  
ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ โดยมีคะแนนเฉลี่ยทักษะนาฏศิลป์ไทย หลังการทดลองการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เท่ากับ 16.63 และคะแนนเฉลี่ยทักษะ
นาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติเท่ากับ 14.78 แสดงว่าหลังการจัดการจัดการเรียนรู้
ในรายวิชานาฏศิลป์ไทย กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีคะแนนทักษะนาฏศิลป์ไทย สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 

ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ค่าเฉลี่ย N S.D. df t Sig. 
กลุ่มทดลอง 16.63 27 1.67 52 5.39* .000 
กลุ่มควบคุม 14.78 27 0.64    
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 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยเรื่องระบ านพรัตน์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 
ตารางที ่4.2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยเรื่องระบ านพรัตน์ ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

  
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า Sig. < .05 
 

  จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย หลังการ
ทดลองการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD    
สูงกว่าที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองการจัดการเรียนรู้ ที่เน้น
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เท่ากับ 25.96 และคะแนนเฉลี่ย
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ เท่ากับ 20.56 แสดงว่าหลังการจัดการจัดการเรียนรู้ในรายวิชานาฏศิลป์ไทย 
กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ย N S.D. df t Sig. 
กลุ่มทดลอง 25.96 27 1.65 52 14.50* .000 
กลุ่มควบคุม 20.56 27 1.01    



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาทักษะนาฏศิลป์ไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบ า

นพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะ
นาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 54 คน เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน 
จ านวน 27 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 27 คน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ 
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งแปรค่าได้ 2 วิธี คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  ตัวแปรตาม คือ 1) ทักษะนาฏศิลป์ไทย      
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทย การทดลองครั้งนี้ ใช้เวลา 36 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง 
จ านวน 18 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย เรื่อง
ระบ านพรัตน์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD แผนการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ แบบปกติ แบบประเมินทักษะ
นาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย เรื่อง 
ระบ านพรัตน์ เป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ
ค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (t-test for independent samples) 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะนาฏศิลป์ไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบ า
นพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 5.1.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะนาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของนักเรียน      
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับ
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นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยของการเรียนที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าการเรียนแบบปกติ  
 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของนักเรียน 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยของการเรียนที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าการเรียนแบบปกติ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะนาฏศิลป์ไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบ า
นพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปรายผลจากข้อค้นพบการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 เปรียบเทียบทักษะนาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
  ผลการเปรียบเทียบทักษะนาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยของการเรียนที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าการเรียนแบบปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยด าเนิน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้อย่างครบถ้วน และมีวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยได้น ารูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ซึ่งเป็นการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติ โดยทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อน แล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ ช่วยให้ผู้เรียนประสบผล 
ส าเร็จได้ดีและรวดเร็ว (ทิศนา แขมมณี, 2557) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีจุดประสงค์
หลักเพ่ือจะจูงใจผู้เรียนให้กระตือรือร้น กล้าแสดงออก และช่วยเหลือกันในการท าความเข้าใจเนื้อหา
นั้น ๆ อย่างแท้จริง ซึ่งวิธี การเรียนด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี นี้เป็นวิธีการที่เน้นความส าคัญของการเรียน
เป็นกลุ่ม การช่วยเหลือกันในกลุ่ม เป็นการฝึกทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียนและท าให้มองเป็นคุณค่า
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ของการร่วมมือที่ง่ายที่สุด มีการศึกษาพัฒนาการ และมีรางวัลเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จ (Siavin, 
1995 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2554) ด้วยวิชานาฏศิลป์ไทยเป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
ปฏิบัติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์มาสังเคราะห์ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ซึ่งมีขั้นตอนที่ชัดเจน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นน าเสนอเนื้อหา โดยครู ผู้สอนจะ
น าเสนอการปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทยให้นักเรียนเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบ 2) ขั้นสาธิตและปฏิบัติ
ทักษะย่อยด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนสาธิตทักษะย่อย ๆ ทีละส่วนของการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย และให้
นักเรียนปฏิบัติตาม 3) ขั้นจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถปฏิบัติทักษะย่อยร่วมกัน โดยจัดผู้เรียน
เข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-ปานกลาง-อ่อน) กลุ่มละ 9 คน (เนื่องจากระบ านพรัตน์ใช้ผู้แสดง  9 คน 
เก่ง 2 – ปานกลาง 5 – อ่อน 2 โดยอิงสัดส่วน 1 : 2 : 1) เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทยทีละส่วนร่วมกัน โดยไม่มีการสาธิตจากครู หากผู้เรียนติดขัดจุดใด ครูผู้สอน
จะคอยให้ค าชี้แนะและแก้ไข จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทยได้ทุกคน 4) ขั้นให้เทคนิค
วิธีการเฉพาะทาง โดยครูผู้สอนให้ค าแนะน าเทคนิคที่จะท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทย
ได้ถูกต้อง 5) ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ โดยให้นักเรียนปฏิบัติทักษะ
นาฏศิลป์ไทยโดยเชื่อมโยงแต่ละส่วนย่อย ๆ เข้าด้วยกัน ฝึกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้น
จนจบ จนสามารถปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทยที่สมบูรณ์ได้อย่างช านาญ 6) ขั้นการทดสอบเพ่ือหาคะแนน
ฐานด้านทักษะของแต่ละคน หลังจากที่นักเรียนในแต่ละกลุ่ม ท างานจนส าเร็จ แล้วครูจึงท าการทดสอบ 
โดยให้นักเรียนแต่ละคนสอบปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทย เพ่ือเป็นการประเมินความรู้ที่นักเรียนได้เรียน
มา และครูผู้สอนบันทึกคะแนนไว้เป็นรายบุคคล วิธีการนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง 7) ขั้นสรุปผลและยกย่องกลุ่มที่มีพัฒนาการสูงสุด นักเรียนแต่ละคนจะมีคะแนนฐาน ซึ่งน ามา
จากคะแนนวิชานาฏศิลป์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือใช้ในการคิดคะแนนความก้าวหน้า โดยพิจารณา
ว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบประจ าบทของนักเรียน  ห่างจากคะแนนฐานที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด  
ครูน าคะแนนจากการทดสอบย่อย มาคิดคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
เพ่ือหากลุ่มที่จะได้รับการยกย่อง หรือรางวัล และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งมีขั้นตอนการสอน 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือเป็นการเตรียมนักเรียนให้รู้ว่าก าลังเรียนเรื่องอะไร สามารถ
น าเอาความรู้และทักษะที่นักเรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนที่ครูก าลังจะสอนได้ ซึ่งท าได้โดย  
การหากิจกรรมที่เร้าความสนใจของนักเรียนแล้วเชื่อมโยงไปสู่บทเรียน ซึ่งจะท าให้นั กเรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 2) ขั้นสอน เน้นลักษณะการถ่ายทอดด้วยความใกล้ชิด โดยครูแสดงให้ดู ผู้เรียนท าตาม 
และฝึกฝนจนช านาญและแม่นย าเป็นล าดับ บทเรียนยึดหลักการหรือโครงสร้างและจารีตประเพณีตาม
แบบแผนเดิมเป็นหลักอย่างเคร่งครัด 3) ขั้นสรุป โดยให้นักเรียนปฏิบัติและครูคอยดูแลให้ก าลังใจ   
ให้ค าชมเชย หรือชี้แนะข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 4) ขั้นวัดและประเมินผล โดยครูทดสอบด้วย
การให้นักเรียนปฏิบัติจริง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์
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ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ด้านการฝึกปฏิบัติทักษะ
นาฏศิลป์ไทย โดยเฉพาะขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและปฏิบัติทักษะย่อยด้วยตนเอง ขั้นที่ 3 ขั้นจัดผู้เรียนเข้า
กลุ่มคละความสามารถปฏิบัติทักษะย่อยร่วมกัน โดยจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ และขั้นที่ 4 
ขั้นให้เทคนิควิธีการเฉพาะทาง เป็นการฝึกที่มากกว่าการสอนแบบปกติ ซึ่งมีโอกาสฝึกทักษะเฉพาะ  
ในขั้นการสอน น่าจะส่งผลให้นักเรียนที่เรียนโดยเน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้        
แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีทักษะนาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ  
ซึ่งสอดคล้องกับ สุพัตรา รักชาติ (2557) ได้ศึกษาผลการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์เสริมด้วย
แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และทักษะปฏิบัติดนตรีไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ 
เสริมด้วยแบบฝึกทักษะทักษะที่เน้นเทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือนมีคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 
14.53 คิดเป็นร้อยละ 48.44 คะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 23.94 คิดเป็นร้อยละ 79.79 เมื่อ  
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า   
ก่อนเรียน 2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้าน การปฏิบัติดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 
47.97 คิดเป็นร้อยละ 85.66 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ พบว่า คะแนนความสามารถด้านการปฏิบัติ
ดนตรีไทยของนักเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 จุฑารัตน์ ดวงเทียน (2558) ได้ศึกษาการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซันร่วมกับ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลง
ค่านิยม 12 ประการสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะปฏิบัติการร า
ของกลุ่มทดลอง จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนรู้  
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอรรถวัตร ทิพยเลิศ (2560) ได้ศึกษากิจกรรมการ
เรียนรู้เสริมสร้างทักษะปฏิบัติกีตาร์ตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะปฏิบัติกีตาร์ตามแนวคิดของเดวีส์     
มีประสิทธิภาพ 80.38/83.46 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 2) ดัชนีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะปฏิบัติกีตาร์ตามแนวคิดของเดวีส์ เท่ากับ 0.6356 แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้นี้ ท าให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 63.56 หรือคิดเป็นร้อยละ 63.56 3) นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะปฏิบัติกีตาร์ตามแนวคิดของเดวีส์  อยู่ในระดับมาก 
เท่ากับ 3.52  
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 5.2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ        
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  

    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ 
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยของการเรียนที่เน้นทักษะปฏิบัติของ 
เดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าการเรียนแบบปกติ แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้  
ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือใช้ทดลอง เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็นการออกแบบเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติจริง มีทั้งกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีความสุขสนุกกับการเรียน และมีสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาด้วย
คะแนนความก้าวหน้ารายบุคคลรวมทั้งคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม มีแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ิมขึ้น 
มีความรับผิดชอบมากขึ้น ท าให้นักเรียนมีมีระดับผลการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งต่างจากกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้
แบบปกติ ที่นักเรียนแต่ละคนต้องขวนขวายฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยด้วยตนเอง หรืออาจมีบ้างในการ
เข้ากลุ่มเพ่ือนในการฝึกปฏิบัติร่วมกัน แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัตินั้นเป็นลักษณะรายบุคคล 
ไม่ส่งผลต่อคะแนนของกลุ่ม น่าจะส่งผลให้นักเรียนที่เรียนโดยเน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับ ศศิกานตร์ วีระวัฒน์โยธิน (2557) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่อง นาฏลีลา วิชาศิลปะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการเรียนรู้ เรื่อง นาฏลีลา 
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ซารัญฎา ผลจันทร์ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบและทักษะการ
เขียนภาพระบายสี โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพระบายสีโปสเตอร์ตามหลักการของเดวีส์ร่วมกับ
เทคนิค STAD บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ ตามหลักการของเดวีส์ร่วมกับเทคนิค STAD 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบและ
ทักษะการเขียนภาพระบายสี มีค่าเท่ากับ 0.62, 0.94 และ 0.67 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      5.3.1.1 ครูผู้สอนควรให้ความรู้และแนะน าวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ได้อย่างถูกต้อง  
      5.3.1.2 ก่อนท าการสอนครูผู้สอนควรท ากิจกรรมละลายพฤติกรรมนักเรียน เพ่ือ
สร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนกล้าแสดงออก พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  5.3.1.3 ในการจัดการเรียนรู้ครูต้องเน้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการฝึกปฏิบัติ
ร่วมกัน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน รู้จักความรับผิดชอบต่อกลุ่ม เพ่ือมิให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
      5.3.1.4 ควรปรับพฤติกรรมนักเรียนที่เรียนเก่ง ให้ยอมรับความสามารถของเพ่ือน  
ที่เรียนอ่อนกว่า โดยครูผู้สอนต้องสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
  5.3.1.5 การจัดการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์ไทยจ าเป็นต้องใช้สื่อและเทคโนโลยี ดังนั้น
จึงควรมีการตรวจสอบให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      5.3.2.1 ควรศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไปใช้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 
      5.3.2.2 ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคอ่ืน เช่น การเรียนรู้แบบ
กลุ่มการแข่งขัน (TGT) หรือการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบอื่น ๆ 
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ต าแหน่ง   คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สังกัดหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

5. นายสุขสันติ แวงวรรณ 
วุฒิการศึกษา   ศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัย สร้างสรรค์ ศิลปกรรม  

         คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ต าแหน่ง   คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สังกัดหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  

     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือในการวิจัย 
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แบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ นาฏศิลป์ไทย เรื่องระบ านพรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ใช้ส าหรับวัดทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเรื่อง ระบ านพรัตน์    
             ตามเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมดซ่ึงมี 4 ระดับ คือ   
  4   หมายถึง   ดีมาก  3   หมายถึง   ดี 
  2   หมายถึง   พอใช้   1   หมายถึง   ปรับปรุง 
ค าส่ัง   ให้นักเรียนปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ตามหลักการแสดงนาฏศิลป์ไทยทีละกลุ่ม 
 

  ที ่  เลขที ่ชื่อ-สกุล 

กา
รร

้อง
เพ

ลง
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 า 
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ริบ

 
 

 
 
 

รวม 

 
 

ผล 
การประเมิน 

4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผ่าน 
 กลุ่มท่ี..........         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

รวมคะแนน         
คะแนนเฉลี่ย    

 

ผลการประเมิน     
18-20   คะแนน   อยู่ในระดับ    ดีมาก                14-17   คะแนน     อยู่ในระดับ    ดี        
10-13   คะแนน   อยู่ในระดับ    พอใช้                ต่ ากว่า  10 คะแนน  อยู่ในระดับ    ปรับปรุง  
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย 
เรื่อง ระบ านพรัตน์ 

 

รายการ 
ประเมิน 

การพิจารณาคะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1. การขับร้อง ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ โดยไมม่ีข้อผิดพลาด 4 

ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 80 

3 

 ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 60 

2 

 ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 50 

1 

2. การปฏิบัต ิ 
   ท่าร า 
 

ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผนที่ก าหนด โดยไม่มีข้อผดิพลาด 4 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 
80 

3 

ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 
60 

2 

ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 
50 

1 

3. ความ  
   ต่อเนื่อง 
   ของท่าร า 

ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง โดยไม่มีข้อผิดพลาด 4 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 80 3 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 60 2 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 50 1 

4. ลีลาท่าร า 
   สวยงาม 

มีความสามารถในการร าทีส่วยงาม อ่อนช้อย คล่องแคล่ว สง่างาม มีลักษณะพิเศษ  
ในท่วงท่าและลีลา 

4 

มีความสามารถในการร า อ่อนช้อย คล่องแคล่ว สง่างาม 3 
 มีความสามารถในการร า มีความออ่นช้อยบ้างเล็กน้อย 2 
 มีความสามารถในการร า แต่ขาดความอ่อนช้อย  1 
5. ปฏิภาณ 
   ไหวพริบ 

มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4 
มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย สามารถแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้าได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย 

3 

 มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า มีข้อผิดพลาด ไมส่ามารถแกป้ัญหาเฉพาะ
หน้า 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

2 

 มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร าเล็กน้อย แต่ไม่สามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้ 1 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ นาฏศิลป์ไทย เรื่องระบ านพรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อต่อไปนี้ วัดตรงจุดประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ แล้วเขียนผล
การพิจารณาของท่านโดย √ ลงในช่อง “คะแนนพิจารณา” ตามความคิดเห็นของท่านดังนี้ 
 กา √ ในช่อง +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้จริง 
 กา √ ในช่อง   0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์ท่ีระบุไว้ 
 กา √ ในช่อง  -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้จริง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบ 
คะแนนพิจารณา 
+1 0 -1 

1. อธิบาย
เกี่ยวกับประวัติ 
ความเป็นมา
ของเพลงระบ า
นพรัตน์ได้ 

ความจ า 1. ระบ านพรัตน์จัดเป็นการแสดงในข้อใด   
    ก. ระบ ามาตรฐาน   
 ข. ระบ าเบ็ดเตล็ด   
 ค. ร าเดี่ยว    
 ง. ร าคู่  

…... …… …… 

 ความจ า 
 

2. ประวัติผู้ประพันธ์บทร้องและท านองเพลง   
    ระบ านพรัตน์ คือใคร 
    ก. หลวงวิจิตรวาทการ   
    ข. พระประดิษฐ์ไพเราะ 
    ค. ครูมนตรี ตราโมท    
    ง. นายเสรี หวังในธรรม 

…... …… …… 

 ความจ า 3. ระบ านพรัตน์แสดงประกอบละครเรื่องใด         
    ก. รามเกียรติ์     
    ข. สวุรรณหงส์               
    ค. เกียรติศักดิ์ไทย    
    ง. อิเหนา  

…... …… …… 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบ 
คะแนนพิจารณา 

+1 0 -1 

2. อธิบาย
องค์ประกอบ
ของระบ า
นพรัตน์ได้ 

ความจ า 4. การแต่งกายในข้อใดถูกต้องขณะแสดง 
การร าเพลงระบ านพรัตน์      

ก. ชุดไทยประยุกต์ 
     ข. ชุดไทยจักรี 
     ค. ชุดนางในราชส านัก 
     ง.  สามารถแต่งได้ทั้งสามแบบ 

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

 ความจ า 5. ในการแต่งกายของผู้แสดงระบ านพรัตน์ 
ข้อใดถูกต้อง 
     ก.  ผ้านุ่ง ผ้าสไบ กรองคอ สร้อยคอ  
     ข.  ก าไลเท้า ผ้านุ่ง ผ้าสไบ สร้อยข้อมือ               
     ค.  ผ้านุ่ง ผ้าสไบ กรองคอ สร้อยสังวาล 
     ง.  ผ้านุ่ง ผ้าสไบ สร้อยคอ สร้อยสังวาล 

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

 ความจ า 6. เครื่องแต่งกายในระบ านพรัตน์ ควรมีสิ่งใด
เป็นส่วนประกอบ 
     ก.  ก าไลเท้า 
     ข.  กรองคอ 
     ค.  ปะวะหล่ า 
     ง.  เกี้ยวประดับผม 

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

 ความจ า 
 

7. วงดนตรีที่ใช้ในการร าระบ านพรัตน์ คือ  
วงดนตรีประเภทใด 
 ก. ปี่พาทย์ไม้นวม   
     ข. เครื่องสาย 
 ค. ปี่พาทย์มอญ   
     ง. มโหรีเครื่องสาย 

...... ...... ...... 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบ 
คะแนนพิจารณา 

+1 0 -1 

 ความจ า 8. ดนตรีชนิดใดไม่จัดอยู่ในวงปี่พาทย์ 
เครื่องห้า 
    ก.  ปี่ใน     
    ข.  ตะโพน    
     ค.  ระนาดทุ้ม     
     ง.  ฆ้องวงใหญ่ 

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

 น าไปใช้ 9. เราพิจารณาความถูกต้องของจังหวะเพลง
ได้จากเครื่องดนตรีชนิดใด 
     ก.  ฉิ่ง 
     ข.  โหม่ง 
     ค.  ตะโพน 
    ง.   กลองทัด 

…… …… …… 

 วิเคราะห์   10. นักเรียนสามารถจัดวงปี่พาทย์เครื่องห้า  
เป็นเครื่องคู่ ควรเพ่ิมเครื่องดนตรีชนิดใดบ้าง 
      ก. ปี่นอก  ฆ้องวงเล็ก  ฉิ่ง  ฉาบ 

ข.  ปี่นอก  ฆ้องวงเล็ก  ฉาบ  ตะโพน 
ค.  ปี่นอก  ฆ้องวงเล็ก  ฉาบ  เปิงมาง 
ง.  ปี่นอก  ฆ้องวงเล็ก  ฉาบ  โหม่ง 

...... ...... …… 

 น าไปใช้ 11. สิ่งส าคัญที่ใช้ส าหรับก าหนดจังหวะใน
การบรรเลงซึ่งขาดไม่ได้ คือข้อใด 
      ก.  ปี่ 
      ข.  ฉิ่ง 
      ค.  กรับ 
      ง.  โหม่ง 

...... ...... ...... 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบ 
คะแนนพิจารณา 

+1 0 -1 

 ความจ า 
 

12. รูปแบบการแสดงในส่วนด าเนินเรื่อง 
หมายถึงข้อใด 
  ก. ออกมาตามต าแหน่งในตอนต้น 
  ข. แสดงออกด้วยร่าเริง และสามัคคี 
  ค. แสดงความสวยงามและคุณประโยชน์  
          ของอัญมณี 
      ง. ออกมาตามต าแหน่งในตอนท้าย 
         แสดงความสามัคคี 

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

 ความเข้าใจ 13. เพราะเหตุใดจึงน าเพลงระบ านพรัตน์ไป
แสดงในงานมงคล 
     ก. เป็นเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงละคร 
         ทีก่ล่าวถึงถ้ าอันสวยงาม 
     ข. เครื่องแต่งกายเป็นชุดที่สูงศักดิ์ 
     ค. แสดงศักยภาพของอัญมณี ที่มีคุณค่า 
     ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา    

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

3. อธิบาย 
บทร้องและ
ท านองเพลง
ระบ านพรัตน์
ได้ถูกต้อง 

 

ความจ า    14.  “รัตนคูหา................ 
     ล้วนวิจิตรเนาวรัตน์....................  
     แสงมณีสีวามอร่ามพราย    
     เป็นเลื่อมลายแลสลับระยับตา” 
จากบทร้องเพลงข้างต้น ส่วนที่เว้นไว้คือข้อใด    

ก.  มาประสิทธิ์ สวัสดิ์สาย 
ข.  มาสถิต สง่าหลาย   
ค.  กายสิทธิ์ จรัสฉาย 

       ง.  งามสนิท สงัดหาย 

...... ...... ...... 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบ 
คะแนนพิจารณา 

+1 0 -1 

 ความเข้าใจ 15. บทร้องเพลงระบ านพรัตน์ใช้ลักษณะ     
ค าประพันธ์แบบใด 
        ก.  กลอนบทละคร ร่ายใน 
        ข.  กลอนสุภาพ ร่ายสุภาพ 
        ค.  กลอนดอกสร้อย ร่ายนอก 
        ง.  กลอนหัวเดียว ร่ายนอก 

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

 ความจ า 16. เพลงที่น าไปบรรเลงระบ านพรัตน์คือ 
ข้อใด 
       ก. เพลงรัวลาเดียว เพลงนพรัตน์   
          เพลงสุรินทราหู เพลงเร็วท้ายสมเด็จ 
        ข. เพลงนพรัตน์ เพลงสุรินทราหู  
            เพลงเร็วท้ายสมเด็จ 
        ค. เพลงรัวลาเดียว เพลงนพรัตน์  
           เพลงเร็ว 
        ง. เพลงนพรัตน์ เพลงเร็วท้ายสมเด็จ 

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

 วิเคราะห์ 17. โครงสร้างของบทร้องเพลงระบ านพรัตน์
ตรงกับข้อใด 

 ก.  มีหลายแบบ มีทั้งหมด 18 ค ากลอน 
 ข.  บทหนึ่งมี 4 วรรค สัมผัสระหว่าง  
      วรรคตายตัว                 

      ค.  บทหนึ่งมี 2 วรรค เท่ากับ 1  
           ค ากลอน              
      ง.  บทหนึ่งมี 1 บาท เท่ากับ 1   
          ค ากลอน สัมผัสระหว่างวรรคตายตัว 

...... ...... ...... 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบ 
คะแนนพิจารณา 

+1 0 -1 

 ความเข้าใจ 18. บทร้องเพลงระบ านพรัตน์มีความหมาย 
ตรงกับข้อใด 
      ก.  บ่งบอกชื่อแม่ท่า   
      ข.  ท่าเลียนแบบธรรมชาติ 
      ค.  บ่งบอกคุณภาพของอัญมณี 
      ง.  บอกจุดประสงค์การน าไปใช้ 

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

 ความเข้าใจ 19. ข้อใดสื่อความหมายถึงแก้วที่มีค่าสีแดง 
ก. บุษราคัม 
ข.  เพทาย 
ค.  นิลกาล 

 ง.   โกเมน 

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

3. อธิบาย
นาฏยศัพท์
ของระบ า
นพรัตน์ได้ 

ความจ า 20.  “นาฎยศัพท์”  หมายถึงอะไร    
      ก. ค าศัพท์ที่ใช้เรียนวิชาศิลปะเท่านั้น 
  ข. ค าศัพท์ที่ใช้ในการเรียกชื่อท่าทาง 
          เลียนแบบสัตว ์
      ค. ค าศัพท์เฉพาะที่ใช้กับการแสดงละคร 
          แบบต่างๆ 
      ง. ค าศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกกิริยา ท่าทาง 
         ประกอบการร่ายร า 

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

 ความเข้าใจ   21. การปฏิบัติท่าขยั่นเท้ากับซอยเท้าต่างกัน
ในข้อใด 
      ก.  ลักษณะการเคลื่อนไหว 
      ข.  ลักษณะการใช้เท้า 
      ค.  การน าไปใช้ 
      ง.  การเอียงศีรษะ 

...... ...... ...... 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบ 
คะแนนพิจารณา 

+1 0 -1 

 ความจ า 22. การตั้งวงมีก่ีลักษณะอะไรบ้าง  
      ก. วงสูง วงกลาง วงต่ า     
      ข. วงบน วงกลาง วงล่าง     
      ค. วงคว่ า วงหงาย วงข้าง    
      ง.  วงหน้า วงหลัง วงล่าง 

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

 น าไปใช้  23. การปฏิบัติท่าร าในบทร้อง อันเพชรดีสี
ขาวเหมือนกับการปฏิบัติท่าร าในบทร้องสี
แดงเรื่ออย่างไร 
      ก. การนั่งกระดกเท้า 
      ข. การยืนกระดกเท้า 
      ค. การยกเท้าและการกดเกลียวข้าง 
      ง.  การปฏิบัติมือและการเอียงศีรษะ 

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

 ความจ า 24.การกระทุ้งเท้าใช้ส่วนใดของเท้าสัมผัสพ้ืน 
      ก. ปลายเท้า      
      ข. ส้นเท้า              
 ค. จมูกเท้า  
       ง.  ฝ่าเท้า 

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

 ความจ า 25 นาฏยศัพท์นี้เรียกว่าอะไร 
     
 
 
 
 
 
    ก. จีบส่งหลัง   
 ข. จีบล่อแก้ว 
 ค. จีบตั้งวง 
 ง.  จีบคว่ า 

...... ...... ...... 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบ 
คะแนนพิจารณา 

+1 0 -1 

 ความจ า 26. ภาษาท่านาฏศิลป์ ภาพนี้แสดงการสื่อ
ความหมายให้คนชมว่ารับทราบว่าอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. การมองการชม 
ข.  สนุกสนานร่าเริง 

    ค.  ปกป้องคุ้มกันภัย 
    ง.  ความกล้าหาญ 

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

5. ปฏิบัติ 
ท่าร าระบ า
นพรัตน์ได้
ถูกต้อง 

ความจ า 
 

27 .การวางแถวในการร าระบ านพรัตน์  
     มีก่ีแบบ 
    ก. 1 แบบ   
     ข. 2 แบบ 
    ค. 3 แบบ   
      ง. 4  แบบ 

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

 ความจ า 
 

28. ผู้ที่ร าเป็นอันดับแรก คือ อัญมณีใด 
    ก. ทับทิม   
     ข. เพทาย 
    ค. โกเมน   
     ง. เพชร 

...... ...... ...... 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบ 
คะแนนพิจารณา 

+1 0 -1 

 ความจ า 29. ท่าออกของระบ านพรัตน์  ใช้  
นาฏยศัพท์  ท่าใด            
   ก. เขย่งเท้า   
   ข. ขยั่นเท้า              
   ค. ถอนเท้า     
   ง. ซอยเท้า 

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

 ความจ า 
 

30. การร าระบ านพรัตน์แต่ละตัวสิ่งที่ 
เหมือนกัน คือ ท่าร าใด 
 ก. การร าแนะน าตัวใช้ท่าร าเดียวกันหมด 
 ข. การร าแนะน าตัวเป็นท่าประจ าตัว 
      ของแต่ละอัญมณี 
 ค. การร าของทุกตัวเหมือนกันหมดตั้งแต่  
      ต้นจนจบเพียงออกมาทีละคน 
 ง. การร าของแต่ท่าร าจะไม่ซ้ ากันแต่ละตัว 
      มีเอกลักษณ์ในท่าร าของตัวเอง 

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

 ความจ า 
 

31. การปฏิบัติในท่า “ภมรเคล้า” เป็นการ
ปฏิบัติท่าร าของอัญมณีเม็ดใด 
   ก. มรกต   
   ข. บุษราคัม 
   ค. โกเมน   
   ง. ทับทิม 

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

 น าไปใช้ 32.จีบล่อแก้วเหมาะสมกับการปฏิบัติในทา่ร าใด 
ก. แดงอร่าม 
ข. อภิราม 
ค. ดวงมณี  

   ง. รุ่งโรจน ์ 

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

 

 

 



96 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบ 
คะแนนพิจารณา 

+1 0 -1 

 ความจ า 
 

33. ท่าปฏิบัติท่าใดเป็นท่าของอัญมณีโกเมน 
  ก. จีบม้วนมือคลายออก เป็นแบตั้งแขนตึง
ระดับไหล่ทั้ง 2 ข้าง 
  ข. เอียงขวา มือซ้ายจีบเข้าอก มือขวาจีบ
ส่งหลัง กระดกเท้าซ้าย 
  ค. มือซ้ายตั้งวงระดับหางคิ้ว มือขวาแทง
มือลงแขนตึงระดับไหล่ เอียงขวากดไหล่ขวา 
   ง. มือขวาป้องหน้า มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียง
ศีรษะและกดไหล่ซ้าย 

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

 ความจ า 34. การปฏิบัติท่าร าในท่า    
      “สังวาลไหมสาแหรกผ่าน” ใช้ท่าร าใด 
    ก. ก้าวเท้า, กระดก, ท าท่าเฉิดฉิน 
    ข. ประเท้า, ก้าวเท้า, ท าท่าบัวชูฝัก 
    ค. กระดก, ท าท่าผาลาเพียงไหล่ 
    ง. ก้าวเท้า, ท าท่าสอดสร้อยมาลา 

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

 ความจ า 35. ท่ารับกังหันร่อน ปฏิบัติต่อท้ายท่าร าใน 
บทร้องใด    
    ก. นับอนันต์       
    ข. มวลพาลา             
    ค. คงนิรันดร์     
    ง. เลื่องลือนาม 

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

 ความจ า 36. ข้อใดใช้ท่าร าเดียวกัน 
ก. นี้คือบุษราคัม, อันเพชรดีสีขาว 

    ข. ใครประดับ, รับเคารพ 
    ค. รัศมี, เรืองวิรุจน ์
    ง. ประเสริฐสรรพ์, เลิศล้ าค่า 

...... ...... ...... 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบ 
คะแนนพิจารณา 

+1 0 -1 

 วิเคราะห์ 37. ท่าร าแม่บทใหญ่ข้อใดใช้ในท่าร าระบ า
นพรัตน์ 
   ก. ชักแป้งผัดหน้า       
   ข. พรหมสี่หน้า  
   ค. แขกเต้าเข้ารัง    
   ง. ช้างประสานงา      

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

 ความเข้าใจ 38. ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง  
ท่าร าทีไ่ม่ถูกต้อง 
   ก. บทร้องมวลพาลาใช้ท่าร าชี้กวาด 
       บทร้องคงนิรันดร์ใช้ท่าร าชี้วง 
   ข. บทร้องอสรพิษใช้ท่าร าชี้ตวัดนิ้ว 
       บทร้องนานาใช้ท่าร าชี้เดาะนิ้ว 
   ค. บทร้องล่าหลีกไกล ใช้ท่าร า 
       จีบมือเดียวไปตั้งวง  
       บทร้องให้คลาดคลายใช้ท่าร า 
       จีบสองมือไปตั้งวง 
   ง. บทร้องสีแดงเรื่อ ใช้ท่าร า 

  จีบเข้าอก ยืนกระดกเท้า  
  บทร้องบุษราคัมใช้ท่าร า 

       จีบเข้าอก นั่งกระดกเท้า 

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

 วิเคราะห์ 39. ข้อใดมีการปฏิบัติท่าร าที่แตกต่างกัน  
   ก. ก าจัดปวงโรคา ปวงวิบัติขจัดพ้น         
   ข. พูนสวัสดิ์วัฒนา เจิดจ ารญูนพรัตน์ 
   ค. สารพัน นานา  
   ง. อสรพิษ พยาธี 

...... ...... ...... 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบ 
คะแนนพิจารณา 
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 วิเคราะห์ 40. ท่าร าในบทร้องใดที่ปฏิบัติเหมือนกัน  
     ก. สิริมงคล สุขารมณ์ 
     ข. สิ่งดีงาม รุ่งโรจน ์
     ค. แจ่มจรัส ตระการสง่า 
     ง. อันเพชรดีสีขาว บอกแสดงมุกดาหาร 

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

 

ข้อเสนอแนะ  
 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
 
      ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
             (.................................................) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
คุณภาพเครื่องมือ 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x ) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การประเมินความเหมาะสมของ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
   เรื่อง ระบ านพรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
Descriptives 
 

[DataSet5]  

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1.องคป์ระกอบ 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

2.ตวัช้ีวดั(ผลการเรียนรู้) 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

3.สาระส าคญั 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

4.สาระการเรียนรู้ 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

5.1 กิจกรรมขั้นท่ี 1 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

5.2 กิจกรรมขั้นท่ี 2 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

5.3 กิจกรรมขั้นท่ี 3 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

5.4 กิจกรรมขั้นท่ี 4 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

5.5 กิจกรรมขั้นท่ี 5 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

5.6 กิจกรรมขั้นท่ี 6 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

5.7 กิจกรรมขั้นท่ี 7 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

6.ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

7.วดัและประเมินผล 5 4.00 5.00 4.6000 .54772 

8.เกณฑก์ารประเมิน 5 3.00 5.00 4.4000 .89443 

Valid N (listwise) 5     
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ตารางที ่2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x ) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การประเมินความเหมาะสมของ 
    แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง ระบ านพรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
Descriptives 
 

[DataSet5]  

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1.องคป์ระกอบ 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

2.ตวัช้ีวดั(ผลการเรียนรู้) 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

3.สาระส าคญั 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

4.สาระการเรียนรู้ 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

5.1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

5.2 ขั้นสอน 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

5.3 ขั้นสรุป 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

5.4 ขั้นวดัและประเมินผล 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

6.ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 5 5.00 5.00 5.0000 .00000 

7.วดัและประเมินผล 5 4.00 5.00 4.6000 .54772 

8.เกณฑก์ารประเมิน 5 3.00 5.00 4.4000 .89443 

Valid N (listwise) 5     
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ตารางท่ี 3 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย 

  

รายการ 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

IOC 
ผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 คะแนน การพิจารณา 

1. การร้องเพลง                 
   ระดับคะแนน 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 3 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 2 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 1 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

2. การปฏิบัติท่าร า                 
   ระดับคะแนน 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 3 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 2 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 1 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

3. ความต่อเนื่องของท่าร า               
   ระดับคะแนน 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 3 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 2 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 1 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

4. ลีลาท่าร าสวยงาม               
   ระดับคะแนน 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 3 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 2 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 1 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

5. ปฏิภาณไหวพริบ 

   ระดับคะแนน 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 3 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 2 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

   ระดับคะแนน 1 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 4 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของเกณฑ์การประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย 

 
Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 40 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.874 5 
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ตารางท่ี 5  วิเคราะห์หาการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ข้อสอบ 
ข้อที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

1 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
6 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
8 +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 ใช้ได้
9 +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 ใช้ได้
10 +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 ใช้ได้
11 +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 ใช้ได้
12 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
18 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
20 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
22 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใช้ได้
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
24 +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 ใช้ได้
25 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
27 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้
28 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
37 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้
38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้
40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้

คะแนนความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOCผลรวม ผลการพิจารณา
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (d) และค่าความเชื่อมั่น (r) ของ 
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบ านพรัตน์ ของนักเรียน 

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้ 
    แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

 
            คุณภาพรายข้อ 

ข้อที่ ความยาก อ านาจจ าแนก ผล ความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 

i1 0.60 0.40 น าไปใช้ 

0.81 

i2 0.83 0.30 ตัดทิ้ง 

i3 0.50 0.40 น าไปใช้ 
i4 0.43 0.30 น าไปใช้ 
i5 0.90 0.10 ตัดทิ้ง 

i6 0.63 0.30 น าไปใช้ 
i7 0.60 0.30 น าไปใช้ 
i8 0.37 0.30 น าไปใช้ 
i9 0.87 0.00 ตัดทิ้ง 

i10 0.33 0.40 น าไปใช้ 
i11 0.63 0.30 น าไปใช้ 
i12 0.93 -0.10 ตัดทิ้ง 

i13 0.50 0.50 น าไปใช้ 
i14 0.47 0.70 น าไปใช้ 
i15 0.53 0.30 น าไปใช้ 
i16 0.63 0.40 น าไปใช้ 
i17 0.43 0.20 น าไปใช้ 
i18 0.97 0.06 ตัดทิ้ง 

i19 0.63 0.30 น าไปใช้ 
i20 0.97 0.00 ตัดทิ้ง 

i21 0.73 0.50 น าไปใช้ 
i22 0.57 0.50 น าไปใช้ 
i23 0.43 0.20 น าไปใช้ 
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ข้อที่ ความยาก อ านาจจ าแนก ผล ความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 

i24 0.90 -0.10 ตัดทิ้ง 

 

i25 0.87 0.10 ตัดทิ้ง 

i26 0.40 0.30 น าไปใช้ 
i29 0.60 0.30 น าไปใช้ 
i30 0.43 0.40 น าไปใช้ 
i31 0.90 0.20 ตัดทิ้ง 

i32 0.57 0.40 น าไปใช้ 
i33 0.40 0.50 น าไปใช้ 
i34 0.43 0.20 น าไปใช้ 
i35 0.30 0.40 น าไปใช้ 
i36 0.43 0.30 น าไปใช้ 
i37 0.93 -0.20 ตัดทิ้ง 

i38 0.30 0.30 น าไปใช้ 
i39 0.53 0.30 น าไปใช้ 
i40 0.33 0.60 น าไปใช้ 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

 
.813 

30 
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ตารางท่ี 7 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.813 30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 
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ตารางท่ี 8 คะแนนวัดทักษะนาฏศิลป์ไทยและคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
1 17 15 1 12 14 27 21
2 18 16 2 11 11 26 19
3 19 17 3 14 13 28 22
4 19 16 4 14 10 28 20
5 15 17 5 10 12 24 21
6 19 14 6 13 10 29 19
7 16 15 7 11 10 25 22
8 15 14 8 12 13 26 20
9 18 14 9 11 11 26 20
10 15 16 10 11 11 26 21
11 19 14 11 12 10 28 21
12 15 15 12 10 11 24 22
13 18 15 13 11 12 25 21
14 15 17 14 13 12 26 20
15 15 15 15 12 11 25 21
16 18 18 16 12 11 28 22
17 17 15 17 10 10 26 19
18 15 16 18 10 12 24 20
19 18 18 19 10 11 26 21
20 15 16 20 12 10 24 21
21 16 17 21 13 10 26 20
22 15 18 22 12 14 25 21
23 15 17 23 10 12 25 22
24 15 17 24 11 10 24 19
25 18 16 25 10 10 26 19
26 15 18 26 10 11 24 21
27 19 15 27 14 14 30 20

 คะแนนวัดทักษะนาฏศิลป์ไทยและคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (30คะแนน)
คะแนนหลังเรียนคะแนนก่อนเรียนคะแนนหลังเรียน

ทักษะปฏิบัต ิ(20คะแนน)
คนที่ คนที่
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ตารางที่ 9 วิเคราะห์หาค่า t-test แบบ Independent เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทย 
     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์   

 ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับแบบปกติ 
 
T-Test 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 ผลสมัฤทธ์ิ (30คะแนน) N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ก่อนเรียน 
1 27 11.52 1.341 .258 

2 27 11.33 1.330 .256 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ก่อน

เรียน 

Equal 

variances 

assumed 

.051 .822 .509 52 .613 .185 .363 -.544 .915 

Equal 

variances not 

assumed 

  .509 51.997 .613 .185 .363 -.544 .915 
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ตารางที ่10 วิเคราะหห์าค่า t-test แบบ Independent เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนนาฏศิลป์ไทย  
      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 

ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับแบบปกติ 
 
T-Test 
 

Group Statistics 

 ผลสมัฤทธ์ิ (30คะแนน) N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

หลงัเรียน 
1 27 25.96 1.652 .318 

2 27 20.56 1.013 .195 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

หลงั

เรียน 

Equal 

variances 

assumed 

2.548 .116 14.500 52 .000 5.407 .373 4.659 6.156 

Equal 

variances not 

assumed 

  14.500 43.123 .000 5.407 .373 4.655 6.159 
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ตารางท่ี 11 วิเคราะห์ค่า t-test แบบ Independent เปรียบเทียบทักษะนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการ 
     เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับแบบปกติ 

 
T-Test 
 

Group Statistics 

 ทกัษะปฏิบติั (20คะแนน) N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

หลงัเรียน 
1 27 16.63 1.668 .321 

2 27 14.78 .641 .123 

 
 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

หลงัเรียน 

Equal 

variances 

assumed 

63.826 .000 5.387 52 .000 1.852 .344 1.162 2.542 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  5.387 33.509 .000 1.852 .344 1.153 2.551 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 

ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ระบ านพรัตน์             เวลา 36 ชั่วโมง 
เรื่อง  ท่าร าระบ านพรัตน์ (ท านองเพลงสุรินทราหู-เพลงเร็วท้ายสมเด็จ)        เวลา 2 ชั่วโมง  

   
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
      ศ 4.2 มีทักษะในการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนได้ 
 

2.  สาระส าคัญ 
 ท่าร าระบ านพรัตน์ ช่วงท านองเพลงเพลงสุรินทราหู เป็นท่าร าที่สอดคล้องกับการแสดงตัวตน
อันงดงามด้วยท่าระบ าร าร้องและท านองเพลง ร าด้วยกิริยาท่าทางทีอ่่อนช้อยตามแบบนาฏศิลป์ไทย 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. ร้องเพลงระบ านพรัตน์ได้ถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ 
2. ปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. ร้องเพลงระบ านพรัตน์ตั้งแต่บทร้อง “สีขาวผ่องเพชรดี จนถึง ผ่านร้ายกลายดี และท านอง

เพลงเร็วท้ายสมเด็จ” ได้ถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ 
2. ปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ตั้งแต่บทร้อง “สีขาวผ่องเพชรดี จนถึง ผ่านร้ายกลายดี”        

และท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
 

5. สาระการเรียนรู้  
- บทร้องและท านองเพลงระบ านพรัตน์ 
- ท่าร าระบ านพรัตน์ตั้งแต่บทร้อง “สีขาวผ่องเพชรดี จนถึง ผ่านร้ายกลายดี และท านองเพลงเร็ว 

ท้ายสมเด็จ” 
  

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
6.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
6.2  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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7.  กิจกรรมการเรียนรู้   
 ชั่วโมงที่ 1 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอเนื้อหา 

1) ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
2) ครูน าคะแนนที่ได้จากการสอบของนักเรียนแต่ละคนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 มาติด 

ประกาศบอร์ดให้นักเรียนทราบ และน ามาค านวณเป็นคะแนนฐาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
นักเรียนทุกคนจะรู้ว่าตนเองมีคะแนนฐานเท่าไร 

3) นักเรียนขับร้องเพลงระบ านพรัตน์ตั้งแต่บทร้อง“สีขาวผ่องเพชรดี จนถึง ผ่านร้ายกลายดี
และท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ” จากนั้นใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความหมายของบทร้อง 

 

  ขั้นที่ 2 ข้ันสาธิตและให้นักเรียนปฏิบัติทักษะย่อยด้วยตนเอง 
    - นักเรียนศึกษาความหมายของบทร้องเพลงระบ านพรัตน์ตั้งแต่ “สีขาวผ่องเพชรดี จนถึง 

ผ่านร้ายกลายดี และท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ” อีกครั้งจากใบความรู้ด้วยตนเอง 
    - ครูอธิบายและสาธิตการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ทั้งมือและเท้าทีละท่า และให้นักเรียน

ปฏิบัติตามบทร้องและท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ ดังนี้ 
  สีขาวผ่องเพชรดี   ทับทิมสีมณีแดง   เขียวใสแสงมรกต  
 เหลืองใสสดบุษราคัม  แดงแก่ก่ าโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาล 

มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย    สังวาลสายไพฑูรย์    
เจิดจ ารูญนพรัตน์         อวยสวัสดิภาพล้น          ปวงวิบตัิขจัดพ้น          ผ่านร้ายกลายดี 
    - นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ตามค าร้องด้วยตนเอง โดยไม่มีการสาธิตหรือ      

มีแบบอย่างให้ดู สลับแถวกันอยู่หน้า โดยมีครูคอยแนะน าแก้ไขข้อบกพร่อง 
 

  ขั้นที่ 3 ขั้นจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มและให้ปฏิบัติทักษะย่อยร่วมกัน 
    - เมื่อนักเรียนปฏิบัติท่าร าได้แล้ว นักเรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-ปานกลาง-

อ่อน) กลุ่มละ 9 คน (เนื่องจากระบ านพรัตน์ใช้ผู้แสดง 9 คน เก่ง 2 – ปานกลาง 5 - อ่อน 2 โดยอิง
สัดส่วน 1 : 2 : 1) เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

    - นักเรียนปฏิบัติท่าร าเพลงระบ านพรัตน์ตั้งแต่“สีขาวผ่องเพชรดี จนถึง ผ่านร้ายกลายดี
และท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ” เป็นกลุ่มจนช านาญ โดยมีเพ่ือนคอยช่วยเหลือเพ่ือน 
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 ชั่วโมงที่ 2 
  ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการเฉพาะทาง 

    - ครูให้ค าแนะน าเทคนิควิธีการ ที่จะช่วยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าร าเพลงระบ านพรัตน์
ตั้งแต่บทร้อง “สีขาวผ่องเพชรดี จนถึง ผ่านร้ายกลายดี และท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ” ได้ดีขึ้น 

    - นักเรียนร่วมปฏิบัติท่าร าเพลงระบ านพรัตน์ตั้งแต่บทร้อง “สีขาวผ่องเพชรดี จนถึง    
ผ่านร้ายกลายดี และท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ” พร้อมกับเปิดเครื่องบันทึกเสียง 

ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะท่ีสมบูรณ์ 
    - เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติท่าร าเพลงระบ านพรัตน์ตั้งแต่บทร้อง “สีขาวผ่องเพชรดี

จนถึงผ่านร้ายกลายดี และท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ” ได้แล้ว ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าร าตั้งแต่ 
“ท่าออกเชื่อมโยงท่าร ากัน จนถึงบทร้อง ผ่านร้ายกลายดี และท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ” หลาย ๆ ครั้ง 
จนกระท่ังสามารถปฏิบัติท่าร าได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  

    - นักเรียนบันทึกท่าร าระบ านพรัตน์ตั้งแต่ “สีขาวผ่องเพชรดี จนถึง ผ่านร้ายกลายดีและ
ท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ” 

ขั้นที่ 6 ขั้นการทดสอบย่อยเพื่อหาคะแนนฐานของแต่ละคน  
    - นักเรียนแต่ละคนทดสอบปฏิบัติท่าร าเพลงระบ านพรัตน์ตั้งแต่บทร้อง “สีขาวผ่องเพชรดี 

จนถึง ผ่านร้ายกลายดี และท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ” 
    - ครูผู้สอนบันทึกคะแนนไว้ในแบบประเมินทักษะ เพ่ือน าคะแนนของผู้เรียนมาเทียบกับ

คะแนนฐานจากคะแนนที่ได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เพ่ือหาคะแนนความก้าวหน้าเป็น
รายบุคคล 

ขั้นที่ 7 ข้ันสรุปผลและยกย่องกลุ่มที่มีพัฒนาการสูงสุด 
- ครูน าคะแนนการพัฒนาของแต่ละคนน าไปคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม แล้วน า

คะแนนไปเทียบกับระดับคุณภาพ เพ่ือหาคะแนนพัฒนาการ 
- ให้รางวัลแก่กลุ่มที่ได้คะแนนพัฒนาการสูงสุด ด้วยการประกาศผล ให้รางวัล ยกย่อง 

ชมเชย โดยติดประกาศผลในชั่วโมงถัดไป 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

8.1 วีดิทัศน์เพลงระบ านพรัตน์ 
          8.2 ซีดีเพลงระบ านพรัตน์ 
          8.3 เครื่องเล่นซีดี 

8.4 ใบความรู้ เรื่องปฏิบัติท่าร าเพลงระบ านพรัตน์ 
8.5 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
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      8.6 แบบประเมินทักษะ เรื่องระบ านพรัตน์ 
 

 

 
9. การวัดและประเมินผล 

 9.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
        9.1.1 จากการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 9.1.2 จากการประเมินทักษะ เรื่องการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์   
9.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 

        9.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
       9.2.2 แบบประเมินทักษะ เรื่องการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์  

 
10. ข้อเสนอแนะ  
  ให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง   
 
11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
     ผลการสอน 
 

 
     
         ปัญหาอุปสรรค 

 
 

         
         ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 
 

 
 
                             (ลงชื่อ)                                           ” 
 

                                                                               (……………………………………….…………………) 
                  ครูผู้สอน 
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ใบความรู้ 
เรื่อง กระบวนท่าร าระบ านพรัตน์ 

 

บทร้อง   สีขาวผ่องเพชรดี   ทับทิมสีมณีแดง   เขียวใสแสงมรกต  
 เหลืองใสสดบุษราคัม  แดงแก่ก่ าโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาล 

มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย    สังวาลสายไพฑูรย์    
เจิดจ ารูญนพรัตน์         อวยสวัสดิภาพล้น          ปวงวิบตัิขจัดพ้น          ผ่านร้ายกลายดี 
 

ท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ 
 

ท่าร าระบ านพรัตน์ 
ท่าร าประกอบบทร้อง “สีขาวผ่อง” 

 หันทางด้านซ้าย ก้าวเท้าซ้าย แตะเท้าขวา วิ่งซอยเท้าออกมาด้านหน้าเวที มือทั้งสอง    
จีบคว่ าระดับอก แล้วค่อย ๆ คลายจีบออกข้างตัว เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย   

 

ท่าร าประกอบบทร้อง “เพชรดี” 
 หันทางด้านหน้า วางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า มือทั้งสองจีบคว่ า

ระดับอก ลักคอข้างขวาและกดไหล่ซ้าย จากนั้นกระดกเท้าขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อเข่าลง คลาย
จีบออกตั้งมือขึ้นแขนตึงระดับไหล่ ลักคอซ้ายกดไหล่ขวา  

   

ท่าร าประกอบ “ท านองเพลง” 
 หันเฉียงทางด้านขวา จรดเท้าขวา แล้ววิ่งซอยเท้ากลับไปในต าแหน่งเดิมของเพชร มือขวา

จีบหงายระดับชายพก มือซ้ายตั้งวงระดับหางคิ้ว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “ทับทิมสี” 
 หันทางด้านหน้า วางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้า วิ่งซอยเท้าออกมา

ด้านหน้าเวที มือขวาจีบล่อแก้วคว่ ามือระดับหน้า แล้วฉายมือออกไปข้าง ๆ มือซ้ายจีบส่งหลัง      
เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   

 

ท่าร าประกอบบทร้อง “มณีแดง” 
 หันมาทางด้านขวา เท้าขวาก้าวข้าง เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวาล่อแก้วในลักษณะ

คว่ ามือข้างหน้าระดับอก มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นหันเฉียงล าตัวมา
ด้านหน้า ยกเท้าซ้ายขึ้น เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวายกล่อแก้วขึ้นหักข้อมือเข้าหาล าแขน
ระดับหน้า มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย    
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ท่าร าประกอบ “ท านองเพลง” 
 หันเฉียงทางด้านขวา จรดเท้าซ้าย เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง แล้ววิ่งซอยเท้ากลับไปใน

ต าแหน่งเดิมของทับทิม ลักษณะมือซ้ายจีบหงายระดับชายพก มือขวาตั้งวงระดับหางคิ้ว เอียงศีรษะ
และกดไหล่ซ้าย  

 

ท่าร าประกอบบทร้อง “เขียวใสแสง” 
 หันทางด้านหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง แตะเท้าซ้ายวิ่งซอยเท้าขึ้นมากลางเวที มือขวา

ตั้งวงระดับหางคิ้ว มือซ้ายจีบหงายอยู่ใกล้กับมือขวา (ท่าภมรเคล้า) เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา    
 

ท่าร าประกอบ “ท านองเอื้อน” 
 หันด้านหน้า เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าขวา วิ่งซอยเท้าอยู่กับที่ มือซ้ายตั้งวง

ระดับหางค้ิว มือขวาจีบหงายอยู่ใกล้กับมือขวา(ท่าภมรเคล้า)เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “มรกต” 
 หันเฉียงตัวทางด้านขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง ก้าวเท้าขวา  มือขวาจีบล่อแก้วคว่ า

ลงข้างหน้าระดับอก มือซ้ายตั้งวงข้างหน้าในระดับเดียวกัน เอียงศีรษะและกดไหล่ข้างขวา จากนั้น   
ยกเท้าซ้าย เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวาม้วนจีบล่อแก้วตั้งมือขึ้นระดับไหล่ข้างซ้าย มือซ้ายจีบ
ส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย       

                                                            

ท่าร าประกอบ “ท านองเพลง” 
 หันเฉียงทางด้านขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า จรดเท้าขวาแล้ววิ่งซอยเท้ากลับไปในต าแหน่งเดิม

ของมรกต ในลักษณะมือขวาจีบหงายระดับชายพก มือซ้ายตั้งวงบน เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “เหลืองใสสด” 
 หันด้านหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง แตะเท้าซ้าย วิ่งซอยเท้าขึ้นมาด้านหน้ากลางเวที  

มือซ้ายแทงมือระดับอก มือขวาตั้งวงบน เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “บุษราคัม” 
 ปฏิบัติท่าร าโดย หันด้านหน้า แตะเท้าซ้าย วิ่งซอยเท้าข้ึนมาด้านหน้ากลางเวที วางเท้าขวา

ก้าวหน้า กระดกเท้าซ้ายขึ้น มือซ้ายจีบหงายเข้าอก มือขวาจีบส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบ “ท านองเอื้อน” 
 หันเฉียงทางด้านซ้าย เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าซ้ายแล้ววิ่งซอยเท้ากลับไป    

ในต าแหน่งเดิมของทับทิม มือซ้ายจีบหงายระดับชายพก มือขวาตั้งวงระดับหางคิ้ว เอียงศีรษะซ้าย  
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ท่าร าประกอบบทร้อง “แดงแก่ก่ า” 
 หันด้านหน้า ก้าวเท้าซ้าย วิ่งซอยเท้ามาด้านหน้าตรงกลางเวที มือซ้ายจีบล่อแก้วคว่ า    

มือลงระดับหน้า มือขวาจีบล่อแก้วส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย    
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “โกเมนเอก” 
 หันด้านหน้า ก้าวเท้าขวา มือซ้ายหงายมือระดับวงกลาง มือขวาจีบคว่ าระดับอก เอียง

ศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นยกเท้าซ้ายแล้วก้าวข้าง เท้าขวาวางหลังหลบเข่าและเปิดส้นเท้า มือซ้าย
พลิกข้อมือขึ้นตั้งวงระดับหางคิ้ว มือขวาปล่อยจีบแทงมือลงแขนตึงระดับไหล่กดปลายมือลง (ท่าชะนี
ร่ายไม้) เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา 

 

ท่าร าประกอบ “ท านองเพลง” 
 หันเฉียงทางด้านขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าขวา แล้ววิ่งซอยเท้ากลับไปใน

ต าแหน่งเดิม มือขวาจีบหงายระดับชายพก มือซ้ายตั้งวงระดับหางคิ้ว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “สีหมอกเมฆ” 
 หันทางด้านหน้า จรดเท้าขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง วิ่งซอยเท้ามาด้านหน้ากลาง

เวที มือขวาจีบล่อแก้วหงายหักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับหางคิ้ว มือซ้ายจีบล่อแก้วเหยียดแขนตึงระดับ
ไหล่ เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา    

 

ท่าร าประกอบบทร้อง “นิลกาล” 
 หันเฉียงทางด้านขวา ก้าวเท้าซ้าย มือทั้งสองอยู่ข้างหน้า มือขวาจีบคว่ า มือซ้ายตั้งมือ

ระดับอก เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นกระดกเท้าขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวา   
ป้องหน้า มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย 

 

ท่าร าประกอบ “ท านองเอื้อน” 
 หันเฉียงทางด้านขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าขวาแล้ววิ่งซอยเท้าผ่าน

ด้านหลังเพชรกลับไปในต าแหน่งเดิม มือขวาจีบหงายระดับชายพก มือซ้ายตั้งวงบน เอียงศีรษะและ
กดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “มุกดาหาร” 
 หันเฉียงทางด้านขวา เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าซ้าย แล้ววิ่งซอยเท้ามาด้านหน้า 

กลางเวที มือทั้งสองแทงมือส่งไปข้างหลัง(ท่ายูงฟ้อนหาง) เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย      
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ท่าร าประกอบบทร้อง “หมอก” 
 หันด้านหน้า วางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า น้ าหนักตัวอยู่เท้าหน้า  

มือทั้งสองตั้งมือชิดกันระดับหน้า ลักคอข้างซ้ายกดไหล่ขวา  
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “มัว” 
 ปฏิบัติท่าร าโดยหันด้านหน้า เท้าซ้ายอยู่หน้ายืนเต็มเท้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า   

น้ าหนักตัวอยู่เท้าหลัง แทงมือทั้งสองไปข้างหลัง ลักคอข้างขวากดไหล่ซ้าย  
 

ท่าร าประกอบ “ท านองเพลง” 
 หันเฉียงทางด้านขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าขวาแล้ววิ่งซอยเท้ากลับไป     

ในต าแหน่งเดิม มือขวาจีบหงายระดับชายพก มือซ้ายตั้งวงระดับหางคิ้ว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “แดงสลัว” 
 หันทางด้านหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าซ้ายแล้ววิ่งซอยเท้ามาด้านหน้า

กลางเวที มือซ้ายตั้งวงล่าง มือขวาหงายแทงมือลงเหยียดแขนตึงระดับไหล่ เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย      
 

ท่าร าประกอบ “ท านองเอื้อน” 
 หันด้านหน้า เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าขวา แล้ววิ่งซอยเท้าอยู่กับที่ มือขวาตั้ง

วงล่าง มือซ้ายหงายแทงมือลงเหยียดแขนตึงระดับไหล่ เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา     
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “เพทาย” 
 หันด้านหน้า ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง มือซ้ายจีบหงายระดับหางคิ้ว มือขวาตั้งมือระดับอก 

เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นยกเท้าขวากระดกเสี้ยว มือซ้ายม้วนจีบออกไปตั้งวงระดับหางคิ้ ว  
มือขวาจีบล่อแก้วหงายเข้าอก เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา     

 

ท่าร าประกอบ “ท านองเพลง” 
 หันเฉียงทางด้านขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าขวาแล้ววิ่งซอยเท้ากลับไป    

ในต าแหน่งเดิม มือขวาจีบหงายระดับชายพก มือซ้ายตั้งวงระดับหางคิ้ว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “สังวาลสาย” 
 หันทางด้านหน้า วิ่งซอยเท้ามากลางเวทีแล้วหันด้านขวา วางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้าย  

วางหลังและเปิดส้นเท้า มือซ้ายตั้งวงระดับหางคิ้ว มือขวาจีบหงายระดับชายพก (ท่าสอดสร้อยมาลา) 
เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา แล้วหมุนตัวไปทางด้านขวา   
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ท่าร าประกอบบทร้อง “ไพฑูรย์” 
 หันทางด้านซ้าย วางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า มือขวาตั้งวงระดับ

หางคิ้ว มือซ้ายจีบหงายระดับชายพก (ท่าสอดสร้อยมาลา) เอียงศีรษะและกดไหล่ข้างซ้าย วิ่งซอยเท้า
ผ่านด้านหลังของเพชรกลับไปอยู่ในต าแหน่งเดิม   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “เจิดจ ารูญนพรัตน์”  
 หันด้านหน้า วางเท้าขวาก้าวหน้า  เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้าหลัง มือทั้งสองจีบคว่ า 

งอแขนระดับวงกลาง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นกระดกเท้าซ้ายขึ้น เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง 
มือทัง้สองสอดจีบขึ้นหงายมือระดับวงบน (ท่าพรหมสี่หน้า) เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา 

 

ท่าร าประกอบบทร้อง “อวยสวัสดิภาพล้น”  
 วางเท้าซ้ายลงหลังและเปิดส้นเท้า แล้วหันเฉียงทางด้านขวา ยกเท้าขวาขึ้นเล็กน้อย มือทั้งสอง 

ตั้งมือขึ้นข้างหน้าระดับอก เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลัง
และเปิดส้นเท้าหลัง แล้วโกยมือทั้งสองขึ้นหงายมือระดับอก เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา แล้วหมุนตัว
ไปทางซ้าย 

 

ท่าร าประกอบบทร้อง “ปวงวิบัติขจัดพ้น” 
 หันเฉียงตัวทางด้านซ้าย วางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า  มือทั้งสอง 

จีบหงายประสานกันระดับอก คลายมือทั้งสองออกตั้งวงกลางข้างล าตัว เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย 
 
ท่าร าประกอบบทร้อง “ผ่านร้ายกลายดี” 

 หันด้านหน้า ยกเท้าขวาขึ้น เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า มือทั้งสองตั้งมือข้างหน้าระดับอก          
เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า ลงนั่งตั้งเข่า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้า  
แล้วปาดมือทั้งสองออกจีบคว่ าเหยียดแขนตึงระดับไหล่ เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   

 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 1” 
 หันทางด้านหน้า นั่งในท่าเดิม กล่อมหน้าโดยกดไหล่ซ้าย งอข้อศอก เอียงศีรษะและ            

กดไหล่ซ้าย จากนั้นลุกขึ้นยืนวางเท้าซ้ายลงหลังและเปิดส้นเท้า เท้าขวายืนเต็มเท้า ย่อเข่าลง พร้อม
กับจีบคว่ าเหยียดตึงแขนระดับไหล่ทั้งสองข้าง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 2” 
 ปฏิบัติท่าร าโดย หันด้านหน้า เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ประเท้าขวาแล้วยกเท้าขึ้น มือซ้ายตั้งวง

ระดับหน้า  มือขวาจีบหงายใกล้มือซ้าย เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า และ
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น าเท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้า ม้วนมือซ้ายจีบหงายหักข้อมือเข้าหาท้องแขนระดับหน้า มือขวาจีบ
ส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   

 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 3” 
 หันทางด้านหน้า ย่ าเท้าซ้าย พร้อมกบัสะบัดมือซ้ายที่จีบออกตั้งวงระดับหางคิ้วเอียงศีรษะ 

และกดไหล่ซ้าย ย่ าเท้าขวาในลักษณะก้าวไขว้ ม้วนมือซ้ายมาจีบหงายระดับหน้า มือขวาจีบส่งหลัง
เหมือนเดิม  เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นปฏิบัติสลับกันไปตามจังหวะเพลง ครั้งสุดท้ายท่าร า  
จะหมดในลักษณะเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้า มือซ้ายจีบหงายระดับหน้า       
มือขวาจีบส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา 

 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 4” 
 หันด้านหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า ประเท้าซ้ายแล้วยกข้ึน มือขวาตั้งมือระดับหน้า มือซ้าย 

จีบหงายใกล้มือซ้าย เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นวางเท้าซ้ายก้าวหน้า และน าเท้าขวาวางหลัง
และเปิดส้นเท้าหลัง ม้วนมือขวาจีบหงายมือ หักข้อมือเข้าหาท้องแขนระดับหน้า  มือซ้ายจีบส่งหลัง  
เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย 
 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 5” 
 ย่ าเท้าซ้าย ถัดเท้าขวา พร้อมกับสะบัดมือขวาที่จีบออกไปตั้งวงระดับหางคิ้ว  ศีรษะลักคอ

ข้างซ้ายและกดไหล่ขวา จากนั้นย่ าเท้าซ้าย ม้วนมือขวามาจีบหงาย มือขวาจีบส่งหลังเหมือนเดิม  
ศีรษะลักคอข้างขวากดไหล่ซ้าย แล้วถัดเท้าขวา พร้อมกับสะบัดมือขวาที่จีบออกตั้งวงระดับหางคิ้ว 
ศีรษะลักคอข้างซ้ายกดไหล่ขวา ปฏิบัติสลับกันไปตามจังหวะเพลง 10 จังหวะ 
 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 6” 
 หันด้านหน้า ถอนเท้าซ้าย ยกเท้าขวา มือทั้งสองตั้งมือข้างหน้าระดับอก เอียงศีรษะและ

กดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า ลงนั่งตั้งเข่า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้า แล้วปาดมือ   
ทั้งสองออกจีบคว่ าเหยียดแขนตึงระดับไหล่ เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
  

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 7” 
 หันทางด้านหน้า นั่งในท่าเดิม กล่อมหน้าโดยกดไหล่ซ้าย งอข้อศอก เอียงศีรษะและ          

กดไหล่ซ้าย จากนั้นลุกขึ้นยืนวางเท้าซ้ายลงหลังและเปิดส้นเท้า เท้าขวายืนเต็มเท้า ย่อเข่าลง     
พร้อมกับจีบคว่ าเหยียดตึงแขนระดับไหล่ทั้งสองข้าง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   

 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 8”  
 - หมุนตัวทางขวามือ หันหลังอยู่กลางวง เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลงประเท้าซ้ายแล้วยก 
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เท้าขึ้น มือซ้ายจีบหักข้อมือเข้าหาตัวระดับหางคิ้ว มือขวาตั้งวงกลาง เอียงศีรษะและกดไหล่ข้างขวา 
จากนั้นวางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้าหลัง มือซ้ายม้วนมือจีบออกตั้งมือเหยียด
แขนตึงระดับไหล่  ม้วนมือขวาเป็นจีบหงายเหยียดแขนตึงระดับไหล่เช่นกัน (ท่ากังหันร่อน) เอียง
ศีรษะและกดไหล่ซ้าย 
 - หมุนตัวทางซ้ายมือเข้าวงกลม เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ประเท้าขวาแล้วยกขึ้น  มือขวาจีบหัก
ข้อมือเข้าหาตัวระดับหางคิ้ว มือซ้ายตั้งวงกลาง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวา
ก้าวหน้า มือขวาม้วนมือจีบออกตั้งมือแขนตึงระดับไหล่ มือซ้ายม้วนข้อมือเป็นจีบหงายเหยียดแขนตึง
ระดับไหล่  (ท่ากังหันร่อน)  เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา    

 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 9” 
 เพชร   

 เดินก้าวเท้าขวา-ซ้ายสลับกัน ร าท่ากังหันร่อน มือจีบและตั้งมือซ้าย-ขวาสลับกัน (ลักษณะ
ม้วนมือ) ศีรษะเอียงตามเท้าที่ก้าว เดินหมุนตัวทางขวามือ ตามเข็มนาฬิกา  
 ทับทิม  มรกต  บุษราคัม  โกเมน  นิลกาล  มุกดาหาร  เพทาย  ไพฑูรย์  

 เดินก้าวเท้าซ้าย-ขวาสลับกัน ร าท่ากังหันร่อน มือจีบและตั้งมือขวา-ซ้ายสลับกัน (ลักษณะ
ม้วนมือ)  ศีรษะเอียงตามเท้าที่ก้าว เดินหมุนตัวทางซ้ายมือ ทวนเข็มนาฬิกา  

 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 10” 
อธิบายท่าร า  
 เพชร   

 ปฏิบัติท่าร าโดย ปฏิบัติท่าร าท่ากังหันร่อน เดินถัดเท้าเข้ามาอยู่ในต าแหน่งเดิม เมื่อครบ 8 
ครั้งแล้ว ให้วางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้า มือทั้งสองจีบล่อแก้วไขว้แขนกัน
ระดับอก เอียงศีรษะและกดไหล่ข้างขวา สะดุ้งตัวขึ้นตามจังหวะ จากนั้นแยกมือทั้งสองออกจากกัน 
เป็นจีบล่อแก้วหงายมือลง ระดับวงกลาง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย แล้วจึงกลับมาจีบล่อแก้วไขว้
แขนกันเหมือนเดิม 

 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 11” 
 เพชร    

 ยืนตรงกลางเวที ถอนเท้าซ้ายแล้วยืนเต็มเท้า ประเท้าขวาแล้วยกเท้าขึ้น มือทั้งสองจีบ   
ล่อแก้วหงายมือ งอแขนยื่นไปข้างหน้าอยู่ระดับอก เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวา
ก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้าหลัง มือทั้งสองจีบล่อแก้วคว่ ามือไขว้ประสานกันระดับอก 
(ท่าปฐม) เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา         
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 ทับทิม     
 ยืนด้านซ้ายของเพชร ประเท้าขวาแล้วยกขึ้น เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวาจีบ     

ล่อแก้วหงายมือและหักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับชายพก มือซ้ายจีบล่อแก้วตั้งมือ ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นงอ
ข้อศอกข้างล าตัวระดับเอว เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า วางเท้าซ้าย
ด้านหลังและเปิดส้นเท้า ม้วนมือขวาจีบล่อแก้วตั้งมือให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นระดับชายพก พลิกมือซ้ายจีบ   
ล่อแก้วหงายมือให้ปลายนิ้วชี้ลงล่างงอข้อศอกข้างล าตัวระดับเอว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา  
 มรกต   

 ยืนด้านขวาของเพชร ประเท้าซ้ายแล้วยกขึ้น เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือซ้ายจีบล่อ
แก้วหงายมือและหักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับชายพก มือขวาจีบล่อแก้วตั้งมือ ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นงอ
ข้อศอกข้างล าตัวระดับเอว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นวางเท้าซ้ายก้าวหน้า วางเท้าขวา
ด้านหลังและเปิดส้นเท้า ม้วนมือซ้ายจีบล่อแก้วตั้งมือ ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นระดับชายพก  พลิกมือขวาจีบ
ล่อแก้วหงายมือ ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่าง งอข้อศอกข้างล าตัวระดับเอว เอียงศีรษะและกดไหล่ข้างซ้าย  
 บุษราคัม   

 ยืนด้านซ้ายของเพชร ประเท้าซ้ายแล้วยกขึ้น เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือซ้ายจีบ   
ล่อแก้วคว่ ามือข้างล าตัว ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่างระดับเอว  มือขวาจีบล่อแก้วคว่ ามือ ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่าง
ระดับหางค้ิว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นวางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า 
พลิกมือซ้ายจีบล่อแก้วหงาย หักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับเอว มือขวาจีบล่อแก้ว  หงายมือ หักข้อมือ
เข้าหาล าตัวระดับหางค้ิว เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย 
 โกเมน   

 ยืนด้านขวาของเพชร ประเท้าขวาแล้วยกขึ้น เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวาจีบ    
ล่อแก้วคว่ ามือข้างล าตัว ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่างระดับเอว มือซ้ายจีบล่อแก้วคว่ ามือให้ปลายนิ้วชี้ลงล่าง
ระดับวงหางคิ้ว เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังและเปิด    
ส้นเท้า พลิกมือขวาจีบล่อแก้วหงาย หักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับเอว  มือซ้ายจีบล่อแก้วหงายมือ     
หกัข้อมือเข้าหาล าตัวระดับหางค้ิว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา 
 นิลกาล      

 ยืนด้านซ้ายของเพชร ประเท้าขวาแล้วยกขึ้น เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวาจีบ     
ล่อแก้วคว่ ามือข้างล าตัว ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่างระดับเอว  มือซ้ายจีบล่อแก้วคว่ ามือ ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่าง
ระดับวงหางคิ้ว เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้น
เท้า พลิกมือขวาจีบล่อแก้วหงาย หักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับเอว  มือซ้ายจีบล่อแก้ว หงายมือ หัก
ข้อมือเข้าหาล าตัวระดับหางค้ิว  เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา 
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 มุกดาหาร     
ยืนด้านขวาของเพชร ประเท้าซ้ายแล้วยกขึ้น เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือซ้ายจีบ    

ล่อแก้วคว่ ามือข้างล าตัว ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่างระดับเอว  มือขวาจีบล่อแก้วคว่ ามือ ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่าง
ระดับหางค้ิว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นวางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า 
พลิกมือซ้ายจีบล่อแก้วหงาย หักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับเอว มือขวาจีบล่อแก้วหงายมือ หักข้อมือเข้า
หาล าตัวระดับหางค้ิว เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย 

 เพทาย      
 ยืนด้านซ้ายของเพชร ประเท้าซ้ายแล้วยกขึ้น เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง  มือขวาจีบ      

ล่อแก้วคว่ ามือข้างล าตัว ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่างระดับวงกลาง  มือซ้ายจีบล่อแก้วหงายมือข้างล าตัวระดับ
วงกลาง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นวางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า มือ
ขวาจีบล่อแก้วสอดขึ้นหงายมือระดับหางคิ้ว มือซ้ายจีบล่อแก้วพลิกตั้งมือ ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้น เหยียด
แขนตึงระดับไหล่ เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย 
 ไพฑูรย์        

 ยืนด้านขวาของเพชร ประเท้าขวาแล้วยกขึ้น เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่า มือซ้ายจีบล่อแก้ว
คว่ ามือข้างล าตัว ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่างระดับวงกลาง  มือขวาจีบล่อแก้วหงายมือข้างล าตัวระดับวงกลาง 
เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้า มือซ้ายจีบ  
ล่อแก้วสอดขึ้นหงายมือระดับหางคิ้ว  มือขวาจีบล่อแก้วพลิกตั้งมือ ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้น เหยียดแขนตึง
ระดับไหล่ เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา 
 

ท่าร าประกอบท านองเพลงรัวนพรัตน์ “ท่าเข้า 1” 
 เพชร   

 หันด้านหน้า ถอนเท้าซ้าย ยกเท้าขวาแล้ววางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลัง และเปิดส้นเท้า 
มือซ้ายจีบล่อแก้วส่งไปข้างหลัง มือขวาชูจีบล่อแก้วหักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับหน้า เอียงศีรษะและกด
ไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบท านองเพลงรัวนพรัตน์ “ท่าเข้า 2” 
 เพชร   

 ปฏิบัติท่าร าโดย วิ่งซอยเท้าเป็นวงกลมน าเข้า โดยเปลี่ยนมือซ้ายชูจีบล่อแก้วหักข้อมือเข้าหา 
ล าตัวระดับหน้า มือขวาจีบล่อแก้วส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย สลับกันกับมือขวาชูจีบล่อแก้ว 
หักข้อมือเข้าหาตัวระดับหน้า มือซ้ายจีบล่อแก้วส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
  ส่วนอัญมณีอ่ืน ปฏิบัติท่าร าโดย ร าตามเพชรเรียงอัญมณีตามล าดับโดยวิ่งสลับชูมือล่อแก้ว 
ขวา – ซ้าย พร้อมกับเพชร และเพชรจะวิ่งซอยเท้าน าอัญมณีอ่ืนเข้าไป 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 

 
 

เลขที่ 

 
 

ชื่อ – สกุล 
 
 

 

รายการประเมิน  
 
 

รวม 

สรุปผล 
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วน
กา
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 าง

าน
 

        คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 
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มีน
้ าใ

จ 

กา
รเข้
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่วม

กิจ
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รม
 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

 3 3 2 2 10 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
                                                              ลงชื่อ                                 ผูป้ระเมิน 

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

หมายเหตุ    ผ่านการประเมินร้อยละ 60  ถือว่า ผ่าน จากการประเมินคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
                นักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไปถือว่า ผ่าน 
 



128 
 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 

รายการประเมิน การพิจารณาคะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1. กระบวนการท างาน 
    

มีการปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน 3 
มีการปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกัน 2 
มีการปรึกษาหารือแต่ไม่มีการวางแผนร่วมกัน 1 
ไม่มีการปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกัน 0 

2. ความรับผิดชอบ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและท างานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจนงานเสร็จสมบูรณ์ ตรงเวลา 

3 

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและท างานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจนงานเสร็จสมบูรณ์ 

2 

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ไม่ท างานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ ตรงเวลา 

1 

ไม่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและไม่ท างานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย งานไม่เสร็จ 

0 

3. ความมีน้ าใจ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 2 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มเป็นบางคน 1 
ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  0 

4. การเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มทุกครั้ง 2 
ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มเป็นบางครั้ง 1 
ไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 0 
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แบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ นาฏศิลป์ไทย เรื่องระบ านพรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ใช้ส าหรับวัดทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเรื่อง ระบ านพรัตน์    
             ตามเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมดซึ่งมี 4 ระดับ คือ   
  4   หมายถึง   ดีมาก  3   หมายถึง   ดี 
  2   หมายถึง   พอใช้   1   หมายถึง   ปรับปรุง 

  ที ่  เลขที ่ชื่อ-สกุล 
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ณ
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รวม 

 
 

ผล 
การประเมิน 

4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผ่าน 
 กลุ่มท่ี..........         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

รวมคะแนน         
คะแนนเฉลี่ย    

 
ผลการประเมิน     
18-20   คะแนน   อยู่ในระดับ    ดีมาก                14-17   คะแนน     อยู่ในระดับ    ดี        
10-13   คะแนน   อยู่ในระดับ    พอใช้                ต่ ากว่า  10 คะแนน  อยู่ในระดับ    ปรับปรุง  
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย 
เรื่อง ระบ านพรัตน์ 

 
รายการ 
ประเมิน 

การพิจารณาคะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1. การ 
   ขับร้อง 

ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ โดยไมม่ีข้อผิดพลาด 4 
ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 80 

 
3 

 ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 60 

 
2 

 ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 50 

 
1 

2. การปฏิบัต ิ 
   ท่าร า 
 

ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผนที่ก าหนด โดยไม่มีข้อผดิพลาด 4 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 80 3 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 60 2 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 50 1 

3. ความ 
   ต่อเนื่อง 
   ของท่าร า 

ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง โดยไม่มีข้อผิดพลาด 4 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 80 3 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 60 2 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 50 1 

4. ลีลาท่าร า  
   สวยงาม 

มีความสามารถในการร าทีส่วยงาม อ่อนช้อย คล่องแคล่ว สง่างาม มีลักษณะพิเศษ 
ในท่วงท่าและลีลา 

 
4 

มีความสามารถในการร า อ่อนช้อย คล่องแคล่ว สง่างาม 3 
 มีความสามารถในการร า มีความออ่นช้อยบ้างเล็กน้อย 2 
 มีความสามารถในการร า แต่ขาดความอ่อนช้อย  1 
5. ปฏิภาณ 
    ไหวพริบ 

มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4 
มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย สามารถแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้าได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย 

 
3 

 มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า มีข้อผิดพลาด ไมส่ามารถแกป้ัญหาเฉพาะหน้า 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
2 

 มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร าเล็กน้อย แต่ไม่สามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้ 1 
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แบบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
ครั้งที่ 15 

กลุ่ม คนที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ คะแนนกลุ่ม 

A 

1 20 18 90.00 

90.00 

2 20 18 90.00 
3 20 18 90.00 
4 20 18 90.00 
5 20 18 90.00 
6 20 18 90.00 
7 20 18 90.00 
8 20 18 90.00 
9 20 18 90.00 

B 

1 20 17 85.00 

88.89 

2 20 18 90.00 
3 20 18 90.00 
4 20 18 90.00 
5 20 18 90.00 
6 20 18 90.00 
7 20 18 90.00 
8 20 18 90.00 
9 20 17 85.00 

C 

1 20 18 90.00 

89.44 

2 20 18 90.00 
3 20 18 90.00 
4 20 18 90.00 
5 20 18 90.00 
6 20 17 85.00 
7 20 18 90.00 
8 20 18 90.00 
9 20 18 90.00 
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แบบบันทึกคะแนนความก้าวหน้า ครั้งท่ี 15 

กลุ่ม A ชื่อ
สมาชิก 

คะแนนฐาน
(100 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ
(100 คะแนน) 

เปรียบเทียบ
คะแนนฐาน 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

1 a1 85 90 5 20 
2 a2 90 90 0 15 
3 a3 90 90 0 15 
4 a4 90 90 0 15 
5 a5 90 90 0 15 
6 a6 90 90 0 15 
7 a7 90 90 0 15 
8 a8 90 90 0 15 
9 a9 85 90 5 20 

รวมคะแนนความก้าวหน้า 145 
คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยของกลุ่ม 16.11 

    อยู่ในระดับ   เหรียญทองแดง 

      กลุ่ม A ชื่อ
สมาชิก 

คะแนนฐาน
(100 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ 
(100 คะแนน) 

เปรียบเทียบ
คะแนนฐาน 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

1 b1 90 85 -5 10 
2 b2 85 90 5 20 
3 b3 90 90 0 15 
4 b4 85 90 5 20 
5 b5 90 90 0 15 
6 b6 90 90 0 15 
7 b7 85 90 5 20 
8 b8 85 90 5 20 
9 b9 90 85 5 20 

รวมคะแนนความก้าวหน้า 155 
คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยของกลุ่ม 17.22 

    อยู่ในระดับ   เหรียญทองแดง 
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กลุ่ม C ชื่อ
สมาชิก 

คะแนนฐาน
(100 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ
(100 คะแนน) 

เปรียบเทียบ
คะแนนฐาน 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

1 c1 85 90 5 20 
2 c2 90 90 0 15 
3 c3 90 90 0 15 
4 c4 85 90 5 20 
5 c5 90 90 0 15 
6 c6 85 85 0 15 
7 c7 90 90 0 15 
8 c8 85 90 5 20 
9 c9 90 90 0 15 

รวมคะแนนความก้าวหน้า 150 
คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยของกลุ่ม 16.67 

    อยู่ในระดับ   เหรียญทองแดง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ระบ านพรัตน์             เวลา 36 ชั่วโมง 
เรื่อง  กระบวนท่าร าระบ านพรัตน์ตามหลักการแสดง           เวลา 2 ชั่วโมง  

   
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
      ศ 4.2 มีทักษะในการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนได้ 
 

2.  สาระส าคัญ 
 ระบ านพรัตน์ จัดเป็นการแสดงที่มีท่าทางทางศิลปะเฉพาะตน เป็นการร าที่มีความงดงาม  
ด้วยท่าระบ าร าร้องและท านองเพลง เป็นการแสดงของหมู่แก้วนวรัตน์ที่ออกมาจับระบ าเป็น
บุคลาธิษฐาน ประกอบการบรรเลงเพลงนพรัตน์ เพลงสุรินทราหู และเพลงเร็วท้ายสมเด็จ 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

ปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์ท่าร าระบ านพรัตน์ได้ 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
 

5. สาระการเรียนรู้  
- บทร้องและท านองเพลงระบ านพรัตน์ 
- ท่าร าระบ านพรัตน์  
 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
6.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
6.2  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
7.  กิจกรรมการเรียนรู้   
 ชั่วโมงที่ 1 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอเนื้อหา 

1) ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
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2) ครูน าคะแนนที่ได้จากการสอบของนักเรียนแต่ละคนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 มาติด 
ประกาศบอร์ดให้นักเรียนทราบ และน ามาค านวณเป็นคะแนนฐาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) นักเรียน 
ทุกคนจะรู้ว่าตนเองมีคะแนนฐานเท่าไร 

3) นักเรียนทบทวนการร าเพลงระบ านพรัตน์พร้อม ๆ กัน 
4) ครูอธิบายโครงสร้างท่าร า และหลักการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ และให้นักเรียนดู      

วีดิทัศน์การร าระบ านพรัตน์ในรูปแบบของการแสดง จากนั้นใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักการแสดงและการร าเป็นหมู่ของระบ านพรัตน์ 

 

  ขั้นที่ 2 ข้ันสาธิตและให้นักเรียนปฏิบัติทักษะย่อยด้วยตนเอง 
    - หลังจากที่นักเรียนได้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติแล้ว ครูจึงเริ่มอธิบายการฝึกหัดใน     

แต่ละท่า พร้อมทั้งสาธิตให้ดู และให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม  
    - นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ตามค าร้องด้วยตนเองอีกครั้งจากใบความรู้ โดย   

ไม่มีการสาธิตหรือมีแบบอย่างให้ดู สลับแถวกันอยู่หน้า โดยมีครูคอยแนะน าแก้ไขข้อบกพร่อง 
 

  ขั้นที่ 3 ขั้นจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มและให้ปฏิบัติทักษะย่อยร่วมกัน 
    - เมื่อนักเรียนปฏิบัติท่าร าได้แล้ว นักเรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ(เก่ง -ปานกลาง-

อ่อน) กลุ่มละ 9 คน (เนื่องจากระบ านพรัตน์ใช้ผู้แสดง 9 คน เก่ง 2 – ปานกลาง 5 – อ่อน 2 โดยอิง
สัดส่วน 1 : 2 : 1) เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

    - นักเรียนปฏิบัติท่าร าเพลงระบ านพรัตน์เป็นกลุ่มจนช านาญ โดยมีเพ่ือนคอยช่วยเหลือ
เพ่ือน ครูคอยชี้แนะและแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติท่าร าของนักเรียนได้ 

 

 ชั่วโมงที่ 2 
  ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการเฉพาะทาง 

    - ครูให้ค าแนะน าเทคนิควิธีการ ที่จะช่วยให้นักเรียนการปฏิบัติท่าร าเพลงระบ านพรัตน์ 
ได้ดีขึ้น มีลีลาท่าร าอันอ่อนช้อยงดงามมากยิ่งข้ึน 

    - นักเรียนร่วมปฏิบัติท่าร าเพลงระบ านพรัตน์ตามหลักของการแสดง พร้อมกับเปิดเครื่อง
บันทึกเสียง 

 

ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะท่ีสมบูรณ์ 
    - เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติท่าร าเพลงระบ านพรัตน์ได้แล้ว ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าร า

ระบ านพรัตน์ในรูปแบบของการแสดงหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติท่าร าได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์  

    - นักเรียนบันทึกท่าร าระบ านพรัตน์ 
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ขั้นที่ 6 ขั้นการทดสอบย่อยเพื่อหาคะแนนฐานของแต่ละคน  
    - นักเรียนแต่ละคนทดสอบปฏิบัติท่าร าเพลงระบ านพรัตน์ตามหลักการแสดง 
    - ครูผู้สอนบันทึกคะแนนไว้ในแบบประเมินทักษะ เพ่ือน าคะแนนของผู้เรียนมาเทียบกับ

คะแนนฐานจากคะแนนที่ได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เพ่ือหาคะแนนความก้าวหน้า เป็น
รายบุคคล 

 

ขั้นที่ 7 ขั้นสรุปผลและยกย่องกลุ่มที่มีพัฒนาการสูงสุด 
- ครูน าคะแนนการพัฒนาของแต่ละคนน าไปคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม แล้วน า

คะแนนไปเทียบกับระดับคุณภาพ เพ่ือหาคะแนนพัฒนาการ 
- ให้รางวัลแก่กลุ่มที่ได้คะแนนพัฒนาการสูงสุด ด้วยการประกาศผล ให้รางวัล ยกย่อง 

ชมเชย โดยติดประกาศผลในชั่วโมงถัดไป 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

8.1 วีดิทัศน์เพลงระบ านพรัตน์ 
          8.2 ซีดีเพลงระบ านพรัตน์ 
          8.3 เครื่องเล่นซีดี 

8.4 ใบความรู้ เรื่องปฏิบัติท่าร าเพลงระบ านพรัตน์ 
8.5 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

      8.6 แบบประเมินทักษะ เรื่องระบ านพรัตน์ 
  8.7 แบบบันทึกสรุปคะแนนกิจกรรมประจ าแผน  

 
 

9. การวัดและประเมินผล 
  9.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
        9.1.1 จากการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 9.1.2 จากการประเมินทักษะ เรื่องการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์   
9.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 

        8.2.1 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
        8.2.2 แบบประเมินทักษะ เรื่องการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์  

 

10. ข้อเสนอแนะ  
  ให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง   
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11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
    ผลการสอน 
 

 
 

     
        ปัญหาอุปสรรค 

 
 
 

         
        ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 
 
 

 
 
 
                             (ลงชื่อ)...........................................................                                           
 

                                                                               (……………………………………….…………………) 
                   ครูผู้สอน 
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ใบความรู้ 
เรื่อง กระบวนท่าร าระบ านพรัตน์ตามหลักการแสดง 

 

 การร าประเภทระบ าล้วนมีความหลากหลายอยู่ในตัวเอง เป็นการแสดงชุดเอกเทศที่ต้องใช้
ฝีมือและความพร้อมของผู้แสดงเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อออกแสดงต่อสายตาของผู้ชม ทุกคนจะมอง
มายังผู้แสดง ในบางครั้งก็ไม่มีฉาก ไม่มีองค์ประกอบอื่น ๆ มากมาย   

 คุณครูเฉลย ศุขะวณิช ได้ตั้งข้อสังเกตในการร าประเภทระบ าไว้ดังนี้ 
1. ควรร าด้วยกิริยาท่าทางอันอ่อนช้อยงดงามตามแบบนาฏศิลป์ไทย 
2. ควรร าด้วยความมั่นใจ และตั้งใจ  
3. ควรร าให้พร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
4. ควรร าให้ตรงตามท่วงท านองเพลงและบทร้อง 
5. ควรศึกษาท าความเข้าใจกับบทบาทของตัวละคร เพ่ือก าหนดอารมณ์ตามได้อย่างถูกต้อง 

(ไพโรจน์ ทองค าสุก, 2545)    
 ระบ านพรัตน์ จัดเป็นการร าประเภทระบ า ผู้ร าจึงควรปฏิบัติตามข้อสังเกตดังกล่าวโดย

เคร่งครัด นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงที่มีท่าทางทางศิลปะเฉพาะตน เป็นระบ าเบ็ดเตล็ดที่มีความ
งดงาม ด้วยท่าระบ าร าร้องและท านองเพลง เป็นการแสดงของหมู่แก้วนวรัตน์ที่ออกมาจับระบ าเป็น
บุคลาธิษฐาน ประกอบการบรรเลงเพลงนพรัตน์ เพลงสุรินทราหู และเพลงเร็วท้ายสมเด็จ โดย
สามารถพิจารณาได้จากรูปแบบของการแสดงดังนี้ 

 1.  การแสดงช่วงเกริ่นน า ได้แก่ ในช่วงการแสดงล าดับแรก เป็นการเปิดตัวผู้แสดง
ทั้งหมดเข้าสู่เวที ตามกระบวนการน าเสนอการแสดง 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพอัญมณีทั้ง 9 ชนิด 
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  2. ช่วงบรรยาย ได้แก่ การแสดงที่หมู่แก้วนวรัตน์ออกมาจับระบ าเป็นบุคลาธิษฐานขึ้นเพ่ือ 
แสดงคุณภาพของตนเอง ด้วยท่าระบ าร าร้องและท านองเพลง ประกอบด้วย เพชร ทับทิม มรกต 
บุษราคัม โกเมน นิลกาล มุกดาหาร เพทาย และไพฑูรย์  บทร้องจะบรรยาย ชื่อของอัญมณี ความงาม 
ลักษณะเฉพาะและสรรพคุณของอัญมณีแต่ละเม็ดที่จะเสริมสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้สวมใส่ประดับหรือมีไว้
ครอบครอง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพผู้แสดงเพชร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพผู้แสดงทับทิม 
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ภาพผู้แสดงมรกต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพผู้แสดงบุษราคัม 
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ภาพผู้แสดงโกเมน 
 

 
 

ภาพผู้แสดงนิลกาล 
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ภาพผู้แสดงมุกดาหาร 
 

 
 

ภาพผู้แสดงเพทาย 
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ภาพผู้แสดงไพฑูรย์ 
 

 3.  ช่วงท้าย ได้แก่ การปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงเร็วท้ายสมเด็จผู้แสดงอัญมณีท้ัง 9 คน 
 แสดงการรื่นเริงกันเป็นหมู่คณะ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพหมู่แก้วนพรัตน์ 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 

รายการประเมิน  
 
 

รวม 

สรุปผล 

กร
ะบ

วน
กา

รท
 าง

าน
 

        คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

คว
าม

มีน
้ าใ

จ 

กา
รเข้

าร
่วม

กิจ
กร

รม
 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

 3 3 2 2 10 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
                                                                   ลงชื่อ                                 ผู้ประเมิน 

                                                        (………………………………………….)                                                                        

หมายเหตุ    ผ่านการประเมินร้อยละ 60  ถือว่า ผ่าน จากการประเมินคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
                นักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไปถือว่า ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 

รายการประเมิน การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
1. กระบวนการท างาน มีการปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกันอย่างเป็น

ขั้นตอน 
3 

มีการปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกัน 2 
มีการปรึกษาหารือแต่ไม่มีการวางแผนร่วมกัน 1 
ไม่มีการปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกัน 0 

2. ความรับผิดชอบ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและท างานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจนงานเสร็จสมบูรณ์  ตรงเวลา 

 
3 

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและท างานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจนงานเสร็จสมบูรณ์ 

 
2 

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ไม่ท างานตาม
หน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์  ตรงเวลา 

 
1 

ไม่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและไม่ท างานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย งานไม่เสร็จ 

 
0 

3. ความมีน้ าใจ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 2 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มเป็นบางคน 1 
ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  0 

4. การเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มทุกครั้ง 2 
ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มเป็นบางครั้ง 1 
ไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 0 
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แบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ นาฏศิลป์ไทย เรื่องระบ านพรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ใช้ส าหรับวัดทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเรื่อง ระบ านพรัตน์    
             ตามเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมดซึ่งมี 4 ระดับ คือ   
  4   หมายถึง   ดีมาก  3   หมายถึง   ดี 
  2   หมายถึง   พอใช้   1   หมายถึง   ปรับปรุง 
 

  ที ่  เลขที ่ชื่อ-สกุล 

กา
รร

้อง
เพ

ลง
 

กา
รป

ฏิบ
ัติท

่าร
 า 

คว
าม

ต่อ
เน

ื่อง
ขอ

งท่
าร

 า 

ลีล
าท

่าร
 าส

วย
งา

ม 

ปฏ
ิภา

ณ
ไห

วพ
ริบ

 
 

 
 
 

รวม 

 
 

ผล 
การประเมิน 

4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 

 กลุ่มท่ี..........         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

รวมคะแนน         
คะแนนเฉลี่ย    

 
ผลการประเมิน     
18-20   คะแนน   อยู่ในระดับ    ดีมาก                14-17   คะแนน     อยู่ในระดับ    ดี        
10-13   คะแนน   อยู่ในระดับ    พอใช้                ต่ ากว่า  10 คะแนน  อยู่ในระดับ    ปรับปรุง  
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย 
เรื่อง ระบ านพรัตน์ 

 
รายการ 
ประเมิน 

การพิจารณาคะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1. การ 
   ร้องเพลง 

ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ โดยไมม่ีข้อผิดพลาด 4 
ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 80 

 
3 

ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 60 

 
2 

ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 50 

 
1 

2. การ  
   ปฏิบัติ 
   ท่าร า    
    

ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผนที่ก าหนด โดยไม่มีข้อผดิพลาด 4 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 80 3 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 60 2 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 50 1 

3. ความ   
   ต่อเนื่อง  
   ของท่าร า 

ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง โดยไม่มีข้อผิดพลาด 4 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 80 3 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 60 2 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 50 1 

4. ลีลาท่าร า  
   สวยงาม 

มีความสามารถในการร าทีส่วยงาม อ่อนช้อย คล่องแคล่ว สง่างาม และมลีักษณะ
พิเศษในท่วงท่าลีลา 

 
4 

มีความสามารถในการร า อ่อนช้อย คล่องแคล่ว สง่างาม 3 
มีความสามารถในการร า มีความออ่นช้อยบ้างเล็กน้อย 2 
มีความสามารถในการร า แต่ขาดความอ่อนช้อย  1 

5. ปฏิภาณ 
    ไหวพริบ 

มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4 
มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย สามารถแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้าได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย 

 
3 

มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า มีข้อผิดพลาด ไมส่ามารถแกป้ัญหาเฉพาะหน้า
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
2 

มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร าเล็กน้อย แต่ไม่สามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้ 1 
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แบบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
ครั้งที่ 16 

กลุ่ม คนที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ คะแนนกลุ่ม 

A 

1 20 18 90.00 

89.44 

2 20 18 90.00 
3 20 18 90.00 
4 20 18 90.00 
5 20 18 90.00 
6 20 18 90.00 
7 20 18 90.00 
8 20 17 85.00 
9 20 18 90.00 

B 

1 20 18 90.00 

91.67 

2 20 18 90.00 
3 20 18 95.00 
4 20 18 95.00 
5 20 18 95.00 
6 20 18 90.00 
7 20 18 90.00 
8 20 18 90.00 
9 20 18 90.00 

C 

1 20 18 95.00 

91.67 

2 20 18 95.00 
3 20 18 90.00 
4 20 18 90.00 
5 20 18 95.00 
6 20 18 90.00 
7 20 18 90.00 
8 20 18 90.00 
9 20 18 90.00 
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แบบบันทึกคะแนนความก้าวหน้า ครั้งท่ี 16 

กลุ่ม A ชื่อสมาชิก คะแนนฐาน
(100 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ
(100 คะแนน) 

เปรียบเทียบ
คะแนนฐาน 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

1 a1 90 90 0 15 
2 a2 90 90 0 15 
3 a3 90 90 0 15 
4 a4 90 90 0 15 
5 a5 90 90 0 15 
6 a6 90 90 0 15 
7 a7 90 90 0 15 
8 a8 90 85 -5 10 
9 a9 90 90 0 15 

รวมคะแนนความก้าวหน้า 130 
คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยของกลุ่ม 14.44 

    อยู่ในระดับ   ไม่ได้เหรียญ 

กลุ่ม ชื่อ
สมาชิก 

คะแนนฐาน 
คะแนน
ทดสอบ 

เปรียบเทียบ คะแนน 

B (100 คะแนน) (100 คะแนน) คะแนนฐาน ความก้าวหน้า 
1 b1 85 90 5 20 
2 b2 90 90 0 15 
3 b3 90 95 5 20 
4 b4 90 95 5 20 
5 b5 90 95 5 20 
6 b6 90 90 0 15 
7 b7 90 90 0 15 
8 b8 90 90 0 15 
9 b9 85 90 5 20 

รวมคะแนนความก้าวหน้า 160 
คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยของกลุ่ม 17.78 

    อยู่ในระดับ   เหรียญทองแดง 
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กลุ่ม ชื่อ
สมาชิก 

คะแนนฐาน 
คะแนน
ทดสอบ 

เปรียบเทียบ คะแนน 

C (100 คะแนน) (100 คะแนน) คะแนนฐาน ความก้าวหน้า 
1 c1 90 95 5 20 
2 c2 90 95 5 20 
3 c3 90 90 0 15 
4 c4 90 90 0 15 
5 c5 90 95 5 20 
6 c6 85 90 5 20 
7 c7 90 90 0 15 
8 c8 90 90 0 15 
9 c9 90 90 0 15 

รวมคะแนนความก้าวหน้า 155 
คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยของกลุ่ม 17.22 

    อยู่ในระดับ   เหรียญทองแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ระบ านพรัตน์             เวลา 36 ชั่วโมง 
เรื่อง  ท่าร าระบ านพรัตน์ (ท านองเพลงสุรินทราหู-เพลงเร็วท้ายสมเด็จ)        เวลา 2 ชั่วโมง  

   
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
      ศ 4.2 มีทักษะในการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนได้ 
 
2.  สาระส าคัญ 
 ท่าร าระบ านพรัตน์ ช่วงท านองเพลงเพลงสุรินทราหู เป็นท่าร าที่สอดคล้องกับการแสดงตัวตน
อันงดงามด้วยท่าระบ าร าร้องและท านองเพลง ร าด้วยกิริยาท่าทางทีอ่่อนช้อยตามแบบนาฏศิลป์ไทย 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. ร้องเพลงระบ านพรัตน์ได้ถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ 
2. ปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. ร้องเพลงระบ านพรัตน์ตั้งแต่บทร้อง “สีขาวผ่องเพชรดี จนถึง ผ่านร้ายกลายดี และท านอง

เพลงเร็วท้ายสมเด็จ” ได้ถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ 
2. ปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ตั้งแต่บทร้อง “สีขาวผ่องเพชรดี จนถึง ผ่านร้ายกลายดี”        

และท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
 

5. สาระการเรียนรู้  
- บทร้องและท านองเพลงระบ านพรัตน์ 
- ท่าร าระบ านพรัตน์ตั้งแต่บทร้อง “สีขาวผ่องเพชรดี จนถึง ผ่านร้ายกลายดี และท านองเพลงเร็ว 

ท้ายสมเด็จ” 
  

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
6.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
6.2  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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7.  กิจกรรมการเรียนรู้   
 ชั่วโมงที่ 1 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 - ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับท่าร าต่าง ๆ ของนาฏศิลป์ไทยที่นักเรียนได้เรียนผ่านแล้ว
ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างด้วยการทบทวนความรู้เดิม 

 - ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
 

  ขั้นสอน 

    - นักเรียนขับร้องเพลงระบ านพรัตน์ตั้งแต่บทร้อง“สีขาวผ่องเพชรดี จนถึง ผ่านร้าย
กลายดีและท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ” จากนั้นใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความหมายของบทร้อง 

    - ครูอธิบายและสาธิตการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ทั้งมือและเท้าทีละท่า และให้นักเรียน
ปฏิบัติตามบทร้องและท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ ดังนี้ 
  สีขาวผ่องเพชรดี   ทับทิมสีมณีแดง   เขียวใสแสงมรกต  
 เหลืองใสสดบุษราคัม  แดงแก่ก่ าโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาล 

มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย    สังวาลสายไพฑูรย์    
เจิดจ ารูญนพรัตน์         อวยสวัสดิภาพล้น          ปวงวิบตัิขจัดพ้น          ผ่านร้ายกลายดี 
    - นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ตามค าร้องด้วยตนเอง โดยมีครูคอยแนะน าแก้ไข

ข้อบกพร่อง 
    - นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าร า และครูคอย

จับท่าร าของนักเรียนให้ถูกต้องและสวยงาม 
 

  ขั้นสรุป 
    - ครูเลือกตัวแทนนักเรียน 9 คน มาหน้าชั้นเรียน แล้วให้นักรียนปฏิบัติท่าร า 
    - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของบทร้องและท่าร า 

  ขั้นวัดและประเมินผล 
    - ครูทดสอบทักษะปฏิบัติท่าร าของนักเรียนทีละกลุ่ม  
 

 ชั่วโมงที่ 2 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    - ครูกับนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทร้องและท่าร าของเพลงระบ านพรัตน์ 
พร้อมทั้งนักเรียนปฏิบัติท่าร าเพลงระบ านพรัตน์ในเนื้อหาที่ได้ศึกษามาแล้ว 
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    - ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
 

ขั้นสอน 
    - นักเรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์พร้อมกัน ซึ่งครูคอยช่วยเหลือดูแล

แนะน า โดยสาธิตย้ าการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ทีละท่าให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น 
    - นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์

ทุกท่าและครูคอยจับท่าของนักเรียนให้ถูกต้องและสวยงาม 
ขั้นสรุป  
    - นักเรียนปฏิบัติท่าร าพร้อมกันทั้งชั้นเรียน 
    - นักเรียนบันทึกท่าร าระบ านพรัตน์ตั้งแต่ “สีขาวผ่องเพชรดี จนถึง ผ่านร้ายกลายดีและ

ท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ” 
  ขั้นวัดและประเมินผล 

    - ครูทดสอบทักษะปฏิบัติท่าร าของนักเรียนทีละกลุ่ม แล้วครูบันทึกคะแนนลงในแบบ
บันทึกผลการทดสอบ ทักษะปฏิบัติการร าระบ านพรัตน์ 

    - ครูบันทึกคะแนนการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
ทางการเรียน 
 

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
          7.1 ใบความรู้ เรื่องท่าร าระบ านพรัตน์ (ท านองเพลงสุรินทราห-ูเพลงเร็วท้ายสมเด็จ) 
          7.2 แบบทดสอบความรู้ 
          7.3 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 
 

8. การวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
        8.1.1 จากการตรวจบันทึกท่าร า 

 8.1.2 จากการทดสอบความรู้ เรื่อง ท่าร าระบ านพรัตน์ (ท านองเพลงสุรินทราหู จนถึง 
เพลงเร็วท้ายสมเด็จ)  

 8.1.3 จากการประเมินทักษะ เรื่อง ท่าร าระบ านพรัตน์ (ท านองเพลงสุรินทราหู จนถึง 
เพลงเร็วท้ายสมเด็จ)   

 8.1.4 จากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน  
8.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 

        8.2.1 แบบบันทึกท่าร า 
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        8.2.2 แบบทดสอบเรื่อง ท่าร าระบ านพรัตน์ (ท านองเพลงสุรินทราหู จนถึง เพลงเร็ว
ท้ายสมเด็จ)  

        8.2.3 แบบประเมินทักษะ เรื่องท่าร าระบ านพรัตน์ (ท านองเพลงสุรินทราหู จนถึง เพลง
เร็วท้ายสมเด็จ)  

 8.2.4 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 
 
9. ข้อเสนอแนะ  
  ให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง   
 
10. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
    ผลการสอน 
 

 
 

     
        ปัญหาอุปสรรค 

 
 
 

         
        ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 
 
 

 
 

 
                             (ลงชื่อ)                                           ” 
                                                                              (……………………………………….…………………) 
               ครูผู้สอน 
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ใบความรู้ 
เรื่อง กระบวนท่าร าระบ านพรัตน์ 

 

บทร้อง   สีขาวผ่องเพชรดี   ทับทิมสีมณีแดง   เขียวใสแสงมรกต  
 เหลืองใสสดบุษราคัม  แดงแก่ก่ าโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาล 

มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย    สังวาลสายไพฑูรย์    
เจิดจ ารูญนพรัตน์         อวยสวัสดิภาพล้น          ปวงวิบตัิขจัดพ้น          ผ่านร้ายกลายดี 
 

ท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ 
 

ท่าร าระบ านพรัตน์ 
ท่าร าประกอบบทร้อง “สีขาวผ่อง” 

 หันทางด้านซ้าย ก้าวเท้าซ้าย แตะเท้าขวา วิ่งซอยเท้าออกมาด้านหน้าเวที มือทั้งสอง    
จีบคว่ าระดับอก แล้วค่อย ๆ คลายจีบออกข้างตัว เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย   

 

ท่าร าประกอบบทร้อง “เพชรดี” 
 หันทางด้านหน้า วางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า มือทั้งสองจีบคว่ า

ระดับอก ลักคอข้างขวาและกดไหล่ซ้าย จากนั้นกระดกเท้าขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ย่อเข่าลง คลาย
จีบออกตั้งมือขึ้นแขนตึงระดับไหล่ ลักคอซ้ายกดไหล่ขวา  

   

ท่าร าประกอบ “ท านองเพลง” 
 หันเฉียงทางด้านขวา จรดเท้าขวา แล้ววิ่งซอยเท้ากลับไปในต าแหน่งเดิมของเพชร มือขวา

จีบหงายระดับชายพก มือซ้ายตั้งวงระดับหางคิ้ว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “ทับทิมสี” 
 หันทางด้านหน้า วางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้า วิ่งซอยเท้าออกมา

ด้านหน้าเวที มือขวาจีบล่อแก้วคว่ ามือระดับหน้า แล้วฉายมือออกไปข้าง ๆ มือซ้ายจีบส่งหลัง      
เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   

 

ท่าร าประกอบบทร้อง “มณีแดง” 
 หันมาทางด้านขวา เท้าขวาก้าวข้าง เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวาล่อแก้วในลักษณะ

คว่ ามือข้างหน้าระดับอก มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นหันเฉียงล าตัวมา
ด้านหน้า ยกเท้าซ้ายขึ้น เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวายกล่อแก้วขึ้นหักข้อมือเข้าหาล าแขน
ระดับหน้า มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย    
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ท่าร าประกอบ “ท านองเพลง” 
 หันเฉียงทางด้านขวา จรดเท้าซ้าย เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง แล้ววิ่งซอยเท้ากลับไปใน

ต าแหน่งเดิมของทับทิม ลักษณะมือซ้ายจีบหงายระดับชายพก มือขวาตั้งวงระดับหางคิ้ว เอียงศีรษะ
และกดไหล่ซ้าย  

 

ท่าร าประกอบบทร้อง “เขียวใสแสง” 
 หันทางด้านหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง แตะเท้าซ้ายวิ่งซอยเท้าขึ้นมากลางเวที มือขวา

ตั้งวงระดับหางคิ้ว มือซ้ายจีบหงายอยู่ใกล้กับมือขวา (ท่าภมรเคล้า) เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา    
 

ท่าร าประกอบ “ท านองเอื้อน” 
 หันด้านหน้า เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าขวา วิ่งซอยเท้าอยู่กับที่ มือซ้ายตั้งวง

ระดับหางคิ้ว มือขวาจีบหงายอยู่ใกล้กับมือขวา(ท่าภมรเคล้า)เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “มรกต” 
 หันเฉียงตัวทางด้านขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง ก้าวเท้าขวา  มือขวาจีบล่อแก้วคว่ า

ลงข้างหน้าระดับอก มือซ้ายตั้งวงข้างหน้าในระดับเดียวกัน เอียงศีรษะและกดไหล่ข้างขวา จากนั้น  
ยกเท้าซ้าย เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวาม้วนจีบล่อแก้วตั้งมือขึ้นระดับไหล่ข้างซ้าย มือซ้ายจีบ
ส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย       

                                                            

ท่าร าประกอบ “ท านองเพลง” 
 หันเฉียงทางด้านขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า จรดเท้าขวาแล้ววิ่งซอยเท้ากลับไปในต าแหน่ง

เดิมของมรกต ในลักษณะมือขวาจีบหงายระดับชายพก มือซ้ายตั้งวงบน เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “เหลืองใสสด” 
 หันด้านหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง แตะเท้าซ้าย วิ่งซอยเท้าขึ้นมาด้านหน้ากลางเวที  

มือซ้ายแทงมือระดับอก มือขวาตั้งวงบน เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “บุษราคัม” 
 ปฏิบัติท่าร าโดย หันด้านหน้า แตะเท้าซ้าย วิ่งซอยเท้าข้ึนมาด้านหน้ากลางเวที วางเท้าขวา

ก้าวหน้า กระดกเท้าซ้ายขึ้น มือซ้ายจีบหงายเข้าอก มือขวาจีบส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบ “ท านองเอื้อน” 
 หันเฉียงทางด้านซ้าย เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าซ้ายแล้ววิ่งซอยเท้ากลับไป    

ในต าแหน่งเดิมของทับทิม มือซ้ายจีบหงายระดับชายพก มือขวาตั้งวงระดับหางคิ้ว เอียงศีรษะซ้าย  
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ท่าร าประกอบบทร้อง “แดงแก่ก่ า” 
 หันด้านหน้า ก้าวเท้าซ้าย วิ่งซอยเท้ามาด้านหน้าตรงกลางเวที มือซ้ายจีบล่อแก้วคว่ า    

มือลงระดับหน้า มือขวาจีบล่อแก้วส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย    
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “โกเมนเอก” 
 หันด้านหน้า ก้าวเท้าขวา มือซ้ายหงายมือระดับวงกลาง มือขวาจีบคว่ าระดับอก เอียง

ศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นยกเท้าซ้ายแล้วก้าวข้าง เท้าขวาวางหลังหลบเข่าและเปิดส้นเท้า มือซ้าย
พลิกข้อมือขึ้นตั้งวงระดับหางคิ้ว มือขวาปล่อยจีบแทงมือลงแขนตึงระดับไหล่กดปลายมือลง (ท่าชะนี
ร่ายไม้) เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา 

 

ท่าร าประกอบ “ท านองเพลง” 
 หันเฉียงทางด้านขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าขวา แล้ววิ่งซอยเท้ากลับไปใน

ต าแหน่งเดิม มือขวาจีบหงายระดับชายพก มือซ้ายตั้งวงระดับหางคิ้ว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “สีหมอกเมฆ” 
 หันทางด้านหน้า จรดเท้าขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง วิ่งซอยเท้ามาด้านหน้ากลาง

เวที มือขวาจีบล่อแก้วหงายหักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับหางคิ้ว มือซ้ายจีบล่อแก้วเหยียดแขนตึงระดับ
ไหล่ เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา    

 

ท่าร าประกอบบทร้อง “นิลกาล” 
 หันเฉียงทางด้านขวา ก้าวเท้าซ้าย มือทั้งสองอยู่ข้างหน้า มือขวาจีบคว่ า มือซ้ายตั้งมือ

ระดับอก เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นกระดกเท้าขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวา   
ป้องหน้า มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย 

 

ท่าร าประกอบ “ท านองเอื้อน” 
 หันเฉียงทางด้านขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าขวาแล้ววิ่งซอยเท้าผ่าน

ด้านหลังเพชรกลับไปในต าแหน่งเดิม มือขวาจีบหงายระดับชายพก มือซ้ายตั้งวงบน เอียงศีรษะและ
กดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “มุกดาหาร” 
 หันเฉียงทางด้านขวา เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าซ้าย แล้ววิ่งซอยเท้ามาด้านหน้า 

กลางเวที มือทั้งสองแทงมือส่งไปข้างหลัง (ท่ายูงฟ้อนหาง) เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย      
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ท่าร าประกอบบทร้อง “หมอก” 
 หันด้านหน้า วางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า น้ าหนักตัวอยู่เท้าหน้า  

มือทั้งสองตั้งมือชิดกันระดับหน้า ลักคอข้างซ้ายกดไหล่ขวา  
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “มัว” 
 ปฏิบัติท่าร าโดยหันด้านหน้า เท้าซ้ายอยู่หน้ายืนเต็มเท้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า   

น้ าหนักตัวอยู่เท้าหลัง แทงมือทั้งสองไปข้างหลัง ลักคอข้างขวากดไหล่ซ้าย  
 

ท่าร าประกอบ “ท านองเพลง” 
 หันเฉียงทางด้านขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าขวาแล้ววิ่งซอยเท้ากลับไป     

ในต าแหน่งเดิม มือขวาจีบหงายระดับชายพก มือซ้ายตั้งวงระดับหางคิ้ว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “แดงสลัว” 
 หันทางด้านหน้า เท้าขวาวางเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าซ้ายแล้ววิ่งซอยเท้ามาด้านหน้า

กลางเวที มือซ้ายตั้งวงล่าง มือขวาหงายแทงมือลงเหยียดแขนตึงระดับไหล่ เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย      
 

ท่าร าประกอบ “ท านองเอื้อน” 
 หันด้านหน้า เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าขวา แล้ววิ่งซอยเท้าอยู่กับที่ มือขวาตั้ง

วงล่าง มือซ้ายหงายแทงมือลงเหยียดแขนตึงระดับไหล่ เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา     
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “เพทาย” 
 หันด้านหน้า ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง มือซ้ายจีบหงายระดับหางคิ้ว มือขวาตั้งมือระดับอก 

เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นยกเท้าขวากระดกเสี้ยว มือซ้ายม้วนจีบออกไปตั้งวงระดับหางคิ้ ว  
มือขวาจีบล่อแก้วหงายเข้าอก เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา     

 

ท่าร าประกอบ “ท านองเพลง” 
 หันเฉียงทางด้านขวา เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง จรดเท้าขวาแล้ววิ่งซอยเท้ากลับไป    

ในต าแหน่งเดิม มือขวาจีบหงายระดับชายพก มือซ้ายตั้งวงระดับหางคิ้ว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “สังวาลสาย” 
 หันทางด้านหน้า วิ่งซอยเท้ามากลางเวทีแล้วหันด้านขวา วางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้าย  

วางหลังและเปิดส้นเท้า มือซ้ายตั้งวงระดับหางคิ้ว มือขวาจีบหงายระดับชายพก (ท่าสอดสร้อยมาลา) 
เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา แล้วหมุนตัวไปทางด้านขวา   
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ท่าร าประกอบบทร้อง “ไพฑูรย์” 
 หันทางด้านซ้าย วางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า มือขวาตั้งวงระดับ

หางคิ้ว มือซ้ายจีบหงายระดับชายพก (ท่าสอดสร้อยมาลา) เอียงศีรษะและกดไหล่ข้างซ้าย วิ่งซอยเท้า
ผ่านด้านหลังของเพชรกลับไปอยู่ในต าแหน่งเดิม   
 

ท่าร าประกอบบทร้อง “เจิดจ ารูญนพรัตน์”  
 หันด้านหน้า วางเท้าขวาก้าวหน้า  เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้าหลัง มือทั้งสองจีบคว่ า 

งอแขนระดับวงกลาง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นกระดกเท้าซ้ายขึ้น เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง 
มือทัง้สองสอดจีบขึ้นหงายมือระดับวงบน (ท่าพรหมสี่หน้า) เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา 

 

ท่าร าประกอบบทร้อง “อวยสวัสดิภาพล้น”  
 วางเท้าซ้ายลงหลังและเปิดส้นเท้า แล้วหันเฉียงทางด้านขวา ยกเท้าขวาขึ้นเล็กน้อย มือทั้งสอง 

ตั้งมือขึ้นข้างหน้าระดับอก เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลัง
และเปิดส้นเท้าหลัง แล้วโกยมือทั้งสองขึ้นหงายมือระดับอก เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา แล้วหมุนตัว
ไปทางซ้าย 

 

ท่าร าประกอบบทร้อง “ปวงวิบัติขจัดพ้น” 
 หันเฉียงตัวทางด้านซ้าย วางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า มือทั้งสองจีบ 

หงายประสานกันระดับอก คลายมือทั้งสองออกตั้งวงกลางข้างล าตัว เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย 
 
ท่าร าประกอบบทร้อง “ผ่านร้ายกลายดี” 

 หันด้านหน้า ยกเท้าขวาขึ้น เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า มือทั้งสองตั้งมือข้างหน้าระดับอก เอียงศีรษะ         
และกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า ลงนั่งตั้งเข่า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้า แล้วปาดมือ
ทั้งสองออกจีบคว่ าเหยียดแขนตึงระดับไหล่ เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   

 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 1” 
 หันทางด้านหน้า นั่งในท่าเดิม กล่อมหน้าโดยกดไหล่ซ้าย งอข้อศอก เอียงศีรษะและกดไหล่ 

ซ้าย จากนั้นลุกขึ้นยืนวางเท้าซ้ายลงหลังและเปิดส้นเท้า เท้าขวายืนเต็มเท้า ย่อเข่าลงพร้อมกับจีบคว่ า
เหยียดตึงแขนระดับไหล่ทั้งสองข้าง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
 
 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 2” 
 ปฏิบัติท่าร าโดย หันด้านหน้า เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ประเท้าขวาแล้วยกเท้าขึ้น มือซ้ายตั้งวง

ระดับหน้า  มือขวาจีบหงายใกล้มือซ้าย เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า และ
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น าเท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้า ม้วนมือซ้ายจีบหงายหักข้อมือเข้าหาท้องแขนระดับหน้า มือขวาจีบ
ส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   

 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 3” 
 หันทางด้านหน้า ย่ าเท้าซ้าย พร้อมกับสะบัดมือซ้ายที่จีบออกตั้งวงระดับหางคิ้วเอียงศีรษะ 

และกดไหล่ซ้าย ย่ าเท้าขวาในลักษณะก้าวไขว้ ม้วนมือซ้ายมาจีบหงายระดับหน้า มือขวาจีบส่งหลัง
เหมือนเดิม  เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นปฏิบัติสลับกันไปตามจังหวะเพลง ครั้งสุดท้ายท่าร า  
จะหมดในลักษณะเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้า มือซ้ายจีบหงายระดับหน้า       
มือขวาจีบส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา 

 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 4” 
 หันด้านหน้า เท้าขวายืนเต็มเท้า ประเท้าซ้ายแล้วยกข้ึน มือขวาตั้งมือระดับหน้า มือซ้าย 

จีบหงายใกล้มือซ้าย เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นวางเท้าซ้ายก้าวหน้า และน าเท้าขวาวางหลัง
และเปิดส้นเท้าหลัง ม้วนมือขวาจีบหงายมือ หักข้อมือเข้าหาท้องแขนระดับหน้า  มือซ้ายจีบส่งหลัง  
เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย 
 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 5” 
 ย่ าเท้าซ้าย ถัดเท้าขวา พร้อมกับสะบัดมือขวาที่จีบออกไปตั้งวงระดับหางคิ้ว  ศีรษะลักคอ

ข้างซ้ายและกดไหล่ขวา จากนั้นย่ าเท้าซ้าย ม้วนมือขวามาจีบหงาย มือขวาจีบส่งหลังเหมือนเดิม  
ศีรษะลักคอข้างขวากดไหล่ซ้าย แล้วถัดเท้าขวา พร้อมกับสะบัดมือขวาที่จีบออกตั้งวงระดับหางคิ้ว  
ศีรษะลักคอข้างซ้ายกดไหล่ขวา ปฏิบัติสลับกันไปตามจังหวะเพลง 10 จังหวะ 
 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 6” 
 หันด้านหน้า ถอนเท้าซ้าย ยกเท้าขวา มือทั้งสองตั้งมือข้างหน้าระดับอก เอียงศีรษะและ

กดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า ลงนั่งตั้งเข่า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้า แล้วปาดมือ   
ทั้งสองออกจีบคว่ าเหยียดแขนตึงระดับไหล่ เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
  

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 7” 
 หันทางด้านหน้า นั่งในท่าเดิม กล่อมหน้าโดยกดไหล่ซ้าย งอข้อศอก เอียงศีรษะและ          

กดไหล่ซ้าย จากนั้นลุกขึ้นยืนวางเท้าซ้ายลงหลังและเปิดส้นเท้า เท้าขวายืนเต็มเท้า ย่อเข่าลง     
พร้อมกับจีบคว่ าเหยียดตึงแขนระดับไหล่ทั้งสองข้าง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   

 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 8”  
 - หมุนตัวทางขวามือ หันหลังอยู่กลางวง เท้าขวายืนเต็มเท้า ย่อเข่าลง ประเท้าซ้ายแล้วยกเท้า 
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มือซ้ายจีบหักข้อมือเข้าหาตัวระดับหางคิ้ว มือขวาตั้งวงกลาง เอียงศีรษะและกดไหล่ข้างขวา จากนั้น
วางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้าหลัง มือซ้ายม้วนมือจีบออกตั้งมือเหยียดแขนตึง
ระดับไหล่  ม้วนมือขวาเป็นจีบหงายเหยียดแขนตึงระดับไหล่เช่นกัน (ท่ากังหันร่อน) เอียงศีรษะและ
กดไหล่ซ้าย 
 - หมุนตัวทางซ้ายมือเข้าวงกลม เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ประเท้าขวาแล้วยกขึ้น  มือขวาจีบหัก
ข้อมือเข้าหาตัวระดับหางคิ้ว มือซ้ายตั้งวงกลาง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้ าขวา
ก้าวหน้า มือขวาม้วนมือจีบออกตั้งมือแขนตึงระดับไหล่ มือซ้ายม้วนข้อมือเป็นจีบหงายเหยียดแขนตึง
ระดับไหล่  (ท่ากังหันร่อน)  เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา    

 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 9” 
 เพชร   

 เดินก้าวเท้าขวา-ซ้ายสลับกัน ร าท่ากังหันร่อน มือจีบและตั้งมือซ้าย-ขวาสลับกัน (ลักษณะ
ม้วนมือ) ศีรษะเอียงตามเท้าที่ก้าว เดินหมุนตัวทางขวามือ ตามเข็มนาฬิกา  
 ทับทิม  มรกต  บุษราคัม  โกเมน  นิลกาล  มุกดาหาร  เพทาย  ไพฑูรย์  
 เดินก้าวเท้าซ้าย-ขวาสลับกัน ร าท่ากังหันร่อน มือจีบและตั้งมือขวา-ซ้ายสลับกัน (ลักษณะ
ม้วนมือ)  ศีรษะเอียงตามเท้าที่ก้าว เดินหมุนตัวทางซ้ายมือ ทวนเข็มนาฬิกา  

 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 10” 
อธิบายท่าร า  
 เพชร   

 ปฏิบัติท่าร าโดย ปฏิบัติท่าร าท่ากังหันร่อน เดินถัดเท้าเข้ามาอยู่ในต าแหน่งเดิม เมื่อครบ 8 
ครั้งแล้ว ให้วางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้า มือทั้งสองจีบล่อแก้วไขว้แขนกัน
ระดับอก เอียงศีรษะและกดไหล่ข้างขวา สะดุ้งตัวขึ้นตามจังหวะ จากนั้นแยกมือทั้งสองออกจากกัน 
เป็นจีบล่อแก้วหงายมือลง ระดับวงกลาง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย แล้วจึงกลับมาจีบล่อแก้วไขว้
แขนกันเหมือนเดิม 

 

ท่าร าประกอบท านองเพลงเร็วท้ายสมเด็จ “ท่าที่ 11” 
 เพชร    

 ยืนตรงกลางเวที ถอนเท้าซ้ายแล้วยืนเต็มเท้า ประเท้าขวาแล้วยกเท้าขึ้น มือทั้งสองจีบ   
ล่อแก้วหงายมือ งอแขนยื่นไปข้างหน้าอยู่ระดับอก เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวา
ก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้าหลัง มือทั้งสองจีบล่อแก้วคว่ ามือไขว้ประสานกันระดับอก 
(ท่าปฐม) เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา         
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 ทับทิม     
 ยืนด้านซ้ายของเพชร ประเท้าขวาแล้วยกขึ้น เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวาจีบ     

ล่อแก้วหงายมือและหักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับชายพก มือซ้ายจีบล่อแก้วตั้งมือ ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นงอ
ข้อศอกข้างล าตัวระดับเอว เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย  จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า วางเท้าซ้าย
ด้านหลังและเปิดส้นเท้า ม้วนมือขวาจีบล่อแก้วตั้งมือให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นระดับชายพก พลิกมือซ้ายจีบ   
ล่อแก้วหงายมือให้ปลายนิ้วชี้ลงล่างงอข้อศอกข้างล าตัวระดับเอว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา  
 มรกต   

 ยืนด้านขวาของเพชร ประเท้าซ้ายแล้วยกขึ้น เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือซ้ายจีบล่อ
แก้วหงายมือและหักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับชายพก มือขวาจีบล่อแก้วตั้งมือ ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นงอ
ข้อศอกข้างล าตัวระดับเอว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นวางเท้าซ้ายก้าวหน้า วางเท้าขวา
ด้านหลังและเปิดส้นเท้า ม้วนมือซ้ายจีบล่อแก้วตั้งมือ ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นระดับชายพก  พลิกมือขวาจีบ
ล่อแก้วหงายมือ ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่าง งอข้อศอกข้างล าตัวระดับเอว เอียงศีรษะและกดไหล่ข้างซ้าย 
 บุษราคัม   

 ยืนด้านซ้ายของเพชร ประเท้าซ้ายแล้วยกขึ้น เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือซ้ายจีบ   
ล่อแก้วคว่ ามือข้างล าตัว ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่างระดับเอว  มือขวาจีบล่อแก้วคว่ ามือ ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่าง
ระดับหางค้ิว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นวางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า 
พลิกมือซ้ายจีบล่อแก้วหงาย หักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับเอว มือขวาจีบล่อแก้ว  หงายมือ หักข้อมือ
เข้าหาล าตัวระดับหางค้ิว เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย 
 โกเมน   

 ยืนด้านขวาของเพชร ประเท้าขวาแล้วยกขึ้น เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวาจีบ    
ล่อแก้วคว่ ามือข้างล าตัว ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่างระดับเอว มือซ้ายจีบล่อแก้วคว่ ามือให้ปลายนิ้วชี้ลงล่าง
ระดับวงหางคิ้ว เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังและเปิด    
ส้นเท้า พลิกมือขวาจีบล่อแก้วหงาย หักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับเอว  มือซ้ายจีบล่อแก้วหงายมือ     
หกัข้อมือเข้าหาล าตัวระดับหางค้ิว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา 
 นิลกาล      

 ยืนด้านซ้ายของเพชร ประเท้าขวาแล้วยกขึ้น เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวาจีบ     
ล่อแก้วคว่ ามือข้างล าตัว ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่างระดับเอว  มือซ้ายจีบล่อแก้วคว่ ามือ ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่าง
ระดับวงหางคิ้ว เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้น
เท้า พลิกมือขวาจีบล่อแก้วหงาย หักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับเอว  มือซ้ายจีบล่อแก้ว หงายมือ หัก
ข้อมือเข้าหาล าตัวระดับหางคิ้ว  เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา 
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 มุกดาหาร     
ยืนด้านขวาของเพชร ประเท้าซ้ายแล้วยกขึ้น เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือซ้ายจีบ    

ล่อแก้วคว่ ามือข้างล าตัว ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่างระดับเอว  มือขวาจีบล่อแก้วคว่ ามือ ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่าง
ระดับหางค้ิว เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นวางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า 
พลิกมือซ้ายจีบล่อแก้วหงาย หักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับเอว มือขวาจีบล่อแก้วหงายมือ หักข้อมือเข้า
หาล าตัวระดับหางค้ิว เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย 

 เพทาย      
 ยืนด้านซ้ายของเพชร ประเท้าซ้ายแล้วยกขึ้น เท้าขวายืนเต็มเท้าย่อเข่าลง มือขวาจีบ      

ล่อแก้วคว่ ามือข้างล าตัว ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่างระดับวงกลาง  มือซ้ายจีบล่อแก้วหงายมือข้างล าตัวระดับ
วงกลาง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา จากนั้นวางเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังและเปิดส้นเท้า มือ
ขวาจีบล่อแก้วสอดขึ้นหงายมือระดับหางคิ้ว มือซ้ายจีบล่อแก้วพลิกตั้งมือ ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้น เหยียด
แขนตึงระดับไหล่ เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย 
 ไพฑูรย์        

 ยืนด้านขวาของเพชร ประเท้าขวาแล้วยกขึ้น เท้าซ้ายยืนเต็มเท้าย่อเข่า มือซ้ายจีบล่อแก้ว
คว่ ามือข้างล าตัว ให้ปลายนิ้วชี้ลงล่างระดับวงกลาง  มือขวาจีบล่อแก้วหงายมือข้างล าตัวระดับวงกลาง 
เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย จากนั้นวางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลังและเปิดส้นเท้า มือซ้ายจีบ  
ล่อแก้วสอดขึ้นหงายมือระดับหางคิ้ว  มือขวาจีบล่อแก้วพลิกตั้งมือ ให้ปลายนิ้วชี้ขึ้น เหยียดแขนตึง
ระดับไหล่ เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา 
 

ท่าร าประกอบท านองเพลงรัวนพรัตน์ “ท่าเข้า 1” 
 เพชร   

 หันด้านหน้า ถอนเท้าซ้าย ยกเท้าขวาแล้ววางเท้าขวาก้าวหน้า เท้าซ้ายวางหลัง และเปิดส้นเท้า 
มือซ้ายจีบล่อแก้วส่งไปข้างหลัง มือขวาชูจีบล่อแก้วหักข้อมือเข้าหาล าตัวระดับหน้า เอียงศีรษะและกด
ไหล่ขวา   
 

ท่าร าประกอบท านองเพลงรัวนพรัตน์ “ท่าเข้า 2” 
 เพชร   

 ปฏิบัติท่าร าโดย วิ่งซอยเท้าเป็นวงกลมน าเข้า โดยเปลี่ยนมือซ้ายชูจีบล่อแก้วหักข้อมือเข้าหา 
ล าตัวระดับหน้า มือขวาจีบล่อแก้วส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ซ้าย สลับกันกับมือขวาชูจีบล่อแก้ว 
หักข้อมือเข้าหาตัวระดับหน้า มือซ้ายจีบล่อแก้วส่งหลัง เอียงศีรษะและกดไหล่ขวา   
  ส่วนอัญมณีอ่ืน ปฏิบัติท่าร าโดย ร าตามเพชรเรียงอัญมณีตามล าดับโดยวิ่งสลับชูมือล่อแก้ว 
ขวา – ซ้าย พร้อมกับเพชร และเพชรจะวิ่งซอยเท้าน าอัญมณีอ่ืนเข้าไป 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 

รายการประเมิน  
 
 

รวม 

สรุปผล 

กร
ะบ

วน
กา

รท
 าง

าน
 

        คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

คว
าม

มีน
้ าใ

จ 

กา
รเข้

าร
่วม

กิจ
กร

รม
 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

 3 3 2 2 10 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
                                                                    ลงชื่อ                                 ผู้ประเมิน 

                                                          (………………………………………….)                                                                        

หมายเหตุ    ผ่านการประเมินร้อยละ 60  ถือว่า ผ่าน จากการประเมินคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
                นักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไปถือว่า ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 

รายการประเมิน การพิจารณาคะแนน ระดับคะแนน 
 

1. กระบวนการ
ท างาน 

มีการปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน 3 
มีการปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกัน 2 
มีการปรึกษาหารือแต่ไม่มีการวางแผนร่วมกัน 1 
ไม่มีการปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกัน 0 

2. ความรับผิดชอบ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและท างานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจนงานเสร็จสมบูรณ์  ตรงเวลา 

3 

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและท างานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจนงานเสร็จสมบูรณ์ 

2 

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ไม่ท างานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์  ตรงเวลา 

1 

ไม่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและไมท่ างานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย งานไม่เสร็จ 

0 

3. ความมีน้ าใจ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 2 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มเป็นบางคน 1 
ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  0 

4. การเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มทุกครั้ง 2 
ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มเป็นบางครั้ง 1 
ไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 0 
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แบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ นาฏศิลป์ไทย เรื่องระบ านพรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ใช้ส าหรับวัดทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเรื่อง ระบ านพรัตน์    
             ตามเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมดซึ่งมี 4 ระดับ คือ   
  4   หมายถึง   ดีมาก  3   หมายถึง   ดี 
  2   หมายถึง   พอใช้   1   หมายถึง   ปรับปรุง 
 

  ที ่  เลขที ่ชื่อ-สกุล 
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 า 
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ปฏ
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รวม 

 
 

ผล 
การประเมิน 

4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 

 กลุ่มท่ี..........         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

รวมคะแนน         
คะแนนเฉลี่ย    

 
ผลการประเมิน     
18-20   คะแนน   อยู่ในระดับ    ดีมาก                14-17   คะแนน     อยู่ในระดับ    ดี        
10-13   คะแนน   อยู่ในระดับ    พอใช้                ต่ ากว่า  10 คะแนน  อยู่ในระดับ    ปรับปรุง  
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย 
เรื่อง ระบ านพรัตน์ 

 
รายการ 
ประเมิน 

การพิจารณาคะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1. การ 
   ร้องเพลง 

ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ โดยไมม่ีข้อผิดพลาด 4 
ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 80 

 
3 

ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 60 

 
2 

ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 50 

 
1 

2. การ  
   ปฏิบัติ  
   ท่าร า    
    

ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผนที่ก าหนด โดยไม่มีข้อผดิพลาด 4 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 80 3 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 60 2 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 50 1 

3. ความ   
   ต่อเนื่อง  
   ของท่าร า 

ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง โดยไม่มีข้อผิดพลาด 4 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 80 3 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 60 2 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 50 1 

4. ลีลาท่าร า  
   สวยงาม 

มีความสามารถในการร าทีส่วยงาม อ่อนช้อย คล่องแคล่ว สง่างาม และมลีักษณะ
พิเศษในท่วงท่าลีลา 

 
4 

มีความสามารถในการร า อ่อนช้อย คล่องแคล่ว สง่างาม 3 
มีความสามารถในการร า มีความออ่นช้อยบ้างเล็กน้อย 2 
มีความสามารถในการร า แต่ขาดความอ่อนช้อย  1 

5. ปฏิภาณ 
    ไหวพริบ 

มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4 
มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย สามารถแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้าได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย 

 
3 

มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า มีข้อผิดพลาด ไมส่ามารถแกป้ัญหาเฉพาะหน้า 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
2 

มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร าเล็กน้อย แต่ไม่สามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้ 1 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ระบ านพรัตน์             เวลา 36 ชั่วโมง 
เรื่อง  กระบวนท่าร าระบ านพรัตน์ตามหลักการแสดง           เวลา 2 ชั่วโมง  

   
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
      ศ 4.2 มีทักษะในการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนได้ 
 
2.  สาระส าคัญ 
 ระบ านพรัตน์ จัดเป็นการแสดงที่มีท่าทางทางศิลปะเฉพาะตน เป็นการร าที่มีความงดงาม  
ด้วยท่าระบ าร าร้องและท านองเพลง เป็นการแสดงของหมู่แก้วนวรัตน์ที่ออกมาจับระบ าเป็น
บุคลาธิษฐาน ประกอบการบรรเลงเพลงนพรัตน์ เพลงสุรินทราหู และเพลงเร็วท้ายสมเด็จ 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

ปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์ท่าร าระบ านพรัตน์ได้ 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
 

5. สาระการเรียนรู้  
- บทร้องและท านองเพลงระบ านพรัตน์ 
- ท่าร าระบ านพรัตน์  
 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
6.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
6.2  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
7.  กิจกรรมการเรียนรู้   
 ชั่วโมงที่ 1 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
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 - นักเรียนทบทวนการร าเพลงระบ านพรัตน์พร้อม ๆ กัน 
 - ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
  ขั้นสอน 

    - ครูอธิบายโครงสร้างท่าร า และหลักการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ และให้นักเรียนดู      
วีดิทัศน์การร าระบ านพรัตน์ในรูปแบบของการแสดง จากนั้นใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักการแสดงและการร าเป็นหมู่ของระบ านพรัตน์ 

    - ครูอธิบายและสาธิตการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ทั้งมือและเท้าทีละท่า และให้นักเรียน
ปฏิบัติตาม 

    - นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ตามค าร้องด้วยตนเอง โดยมีครูคอยแนะน าแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

    - นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าร า และครูคอย
จับท่าร าของนักเรียนให้ถูกต้องและสวยงาม 

 

  ขั้นสรุป 
    - ครูเลือกตัวแทนนักเรียน 9 คน มาหน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนปฏิบัติท่าร า 

  ขั้นวัดและประเมินผล 
    - ครูทดสอบทักษะปฏิบัติท่าร าของนักเรียนทีละกลุ่ม  
 

 ชั่วโมงที่ 2 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

    - ครูกับนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทร้องและท่าร าของเพลงระบ านพรัตน์ 
พร้อมทั้งนักเรียนปฏิบัติท่าร าเพลงระบ านพรัตน์ในเนื้อหาที่ได้ศึกษามาแล้ว 

    - ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
 

ขั้นสอน 
    - นักเรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์พร้อมกัน ซึ่งครูคอยช่วยเหลือดูแล

แนะน า โดยสาธิตย้ าการปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์ทีละท่าให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น 
    - นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าร าระบ านพรัตน์

ทุกท่าและครูคอยจับท่าของนักเรียนให้ถูกต้องและสวยงาม 
ขั้นสรุป  
    - นักเรียนปฏิบัติท่าร าพร้อมกันทั้งชั้นเรียน 
    - นักเรียนบันทึกท่าร าระบ านพรัตน์ 
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  ขั้นวัดและประเมินผล 
    - ครูทดสอบทักษะปฏิบัติท่าร าของนักเรียนทีละกลุ่ม แล้วครูบันทึกคะแนนลงในแบบ

บันทึกผลการทดสอบ ทักษะปฏิบัติการร าระบ านพรัตน์ 
    - ครูบันทึกคะแนนการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม

ทางการเรียน 
 
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
          7.1 ใบความรู้ เรื่องท่าร าระบ านพรัตน์  
          7.2 แบบทดสอบความรู้ 
          7.3 แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 
 

8. การวัดและประเมินผล 
  8.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
        8.1.1 จากการตรวจบันทึกท่าร า 

 8.1.2 จากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน  
 8.1.3 จากการประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย  
8.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 

        8.2.1 แบบบันทึกท่าร า 
 8.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 

        8.2.3 แบบประเมินทักษะ เรื่องท่าร าระบ านพรัตน์  
 8.2.4 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 

 
9. ข้อเสนอแนะ  
  ให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง   
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10. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
    ผลการสอน 
 

 
 

     
        ปัญหาอุปสรรค 

 
 
 

         
        ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 
 
 

 

 
 
                             (ลงชื่อ)                                           ” 
                                                                               (……………………………………….…………………) 
               ครูผู้สอน 
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ใบความรู้ 
เรื่อง กระบวนท่าร าระบ านพรัตน์ตามหลักการแสดง 

 

 การร าประเภทระบ าล้วนมีความหลากหลายอยู่ในตัวเอง เป็นการแสดงชุดเอกเทศที่ต้องใช้
ฝีมือและความพร้อมของผู้แสดงเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อออกแสดงต่อสายตาของผู้ชม ทุกคนจะมอง
มายังผู้แสดง ในบางครั้งก็ไม่มีฉาก ไม่มีองค์ประกอบอื่น ๆ มากมาย   

 คุณครูเฉลย ศุขะวณิช ได้ตั้งข้อสังเกตในการร าประเภทระบ าไว้ดังนี้ 
1. ควรร าด้วยกิริยาท่าทางอันอ่อนช้อยงดงามตามแบบนาฏศิลป์ไทย 
2. ควรร าด้วยความมั่นใจ และตั้งใจ  
3. ควรร าให้พร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
4. ควรร าให้ตรงตามท่วงท านองเพลงและบทร้อง 
5. ควรศึกษาท าความเข้าใจกับบทบาทของตัวละคร เพ่ือก าหนดอารมณ์ตามได้อย่างถูกต้อง 

(ไพโรจน์ ทองค าสุก, 2545)    
 ระบ านพรัตน์ จัดเป็นการร าประเภทระบ า ผู้ร าจึงควรปฏิบัติตามข้อสังเกตดังกล่าวโดย

เคร่งครัด นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงที่มีท่าทางทางศิลปะเฉพาะตน เป็นระบ าเบ็ดเตล็ดที่มีความ
งดงาม ด้วยท่าระบ าร าร้องและท านองเพลง เป็นการแสดงของหมู่แก้วนวรัตน์ที่ออกมาจับระบ าเป็น
บุคลาธิษฐาน ประกอบการบรรเลงเพลงนพรัตน์ เพลงสุรินทราหู และเพลงเร็วท้ายสมเด็จ โดย
สามารถพิจารณาได้จากรูปแบบของการแสดงดังนี้ 

 1.  การแสดงช่วงเกริ่นน า ได้แก่ ในช่วงการแสดงล าดับแรก เป็นการเปิดตัวผู้แสดง
ทั้งหมดเข้าสู่เวที ตามกระบวนการน าเสนอการแสดง 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพอัญมณีทั้ง 9 ชนิด 
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  2. ช่วงบรรยาย ได้แก่ การแสดงที่หมู่แก้วนวรัตน์ออกมาจับระบ าเป็นบุคลาธิษฐานขึ้นเพ่ือ 
แสดงคุณภาพของตนเอง ด้วยท่าระบ าร าร้องและท านองเพลง ประกอบด้วย เพชร ทับทิม มรกต 
บุษราคัม โกเมน นิลกาล มุกดาหาร เพทาย และไพฑูรย์  บทร้องจะบรรยาย ชื่อของอัญมณี ความงาม 
ลักษณะเฉพาะและสรรพคุณของอัญมณีแต่ละเม็ดที่จะเสริมสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้สวมใส่ประดับหรือมีไว้
ครอบครอง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพผู้แสดงเพชร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพผู้แสดงทับทิม 
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ภาพผู้แสดงมรกต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผู้แสดงบุษราคัม 
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ภาพผู้แสดงโกเมน 
 

 
 

ภาพผู้แสดงนิลกาล 
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ภาพผู้แสดงมุกดาหาร 
 

 
 

ภาพผู้แสดงเพทาย 
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ภาพผู้แสดงไพฑูรย์ 
 

 3.  ช่วงท้าย ได้แก่ การปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงเร็วท้ายสมเด็จผู้แสดงอัญมณีท้ัง 9 คน 
 แสดงการรื่นเริงกันเป็นหมู่คณะ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพหมู่แก้วนพรัตน์ 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 

 
 

เลขที่ 

 
 

ชื่อ – สกุล 
 
 

 

รายการประเมิน  
 
 

รวม 

สรุปผล 

กร
ะบ

วน
กา

รท
 าง

าน
 

        คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

คว
าม

มีน
้ าใ

จ 

กา
รเข้

าร
่วม

กิจ
กร

รม
 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

 3 3 2 2 10 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

                                                       ลงชื่อ                                 ผู้ประเมิน 
                                                   (……………………………………….)                                                                        

หมายเหตุ    ผ่านการประเมินร้อยละ 60  ถือว่า ผ่าน จากการประเมินคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
                นักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไปถือว่า ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 

รายการประเมิน การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 

คะแนน 
1. กระบวนการท างาน มีการปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน 3 

มีการปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกัน 2 
มีการปรึกษาหารือแต่ไม่มีการวางแผนร่วมกัน 1 
ไม่มีการปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกัน 0 

2. ความรับผิดชอบ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและท างานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจนงานเสร็จสมบูรณ์ ตรงเวลา 

 
3 

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและท างานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจนงานเสร็จสมบูรณ์ 

 
2 

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ไม่ท างานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย งานเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ ตรงเวลา 

 
1 

ไม่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและไม่ท างานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย งานไม่เสร็จ 

 
0 

3. ความมีน้ าใจ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 2 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มเป็นบางคน 1 
ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  0 

4. การเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มทุกครั้ง 2 
ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มเป็นบางครั้ง 1 
ไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 0 
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แบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ นาฏศิลป์ไทย เรื่องระบ านพรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ใช้ส าหรับวัดทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเรื่อง ระบ านพรัตน์    
             ตามเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมดซึ่งมี 4 ระดับ คือ   
  4   หมายถึง   ดีมาก  3   หมายถึง   ดี 
  2   หมายถึง   พอใช้   1   หมายถึง   ปรับปรุง 
 

  ที ่  เลขที ่ชื่อ-สกุล 
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รวม 

 
 

ผล 
การประเมิน 

4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผ่าน 
 กลุ่มท่ี..........         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

รวมคะแนน         
คะแนนเฉลี่ย    

 
ผลการประเมิน     
18-20   คะแนน   อยู่ในระดับ    ดีมาก                14-17   คะแนน     อยู่ในระดับ    ดี        
10-13   คะแนน   อยู่ในระดับ    พอใช้                ต่ ากว่า  10 คะแนน  อยู่ในระดับ    ปรับปรุง  
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินทักษะนาฏศิลป์ไทย 
เรื่อง ระบ านพรัตน์ 

 
รายการ 
ประเมิน 

การพิจารณาคะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1. การ 
   ขับร้อง 

ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ โดยไมม่ีข้อผิดพลาด 4 
ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 80 

 
3 

 ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 60 

 
2 

 ร้องเพลงถูกต้องตามบทร้อง ท านอง และจังหวะ มีข้อผิดพลาด  
สามารถร้องไดร้้อยละ 50 

 
1 

2. การ    
   ปฏิบัต ิ  
   ท่าร า 
 

ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผนที่ก าหนด โดยไม่มีข้อผดิพลาด 4 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 80 3 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 60 2 
ปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีก าหนด มีข้อผิดพลาด สามารถร าไดร้้อยละ 50 1 

3. ความ  
   ต่อเนื่อง 
   ของท่าร า 

ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง โดยไม่มีข้อผิดพลาด 4 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 80 3 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 60 2 
ท่าร ามีความต่อเนื่องตรงตามบทรอ้งและท านองเพลง ร าได้ต่อเนื่องร้อยละ 50 1 

4. ลีลาท่าร า   
   สวยงาม 

มีความสามารถในการร าทีส่วยงาม อ่อนช้อย คล่องแคล่ว สง่างาม มีลักษณะพิเศษ 
ในท่วงท่าและลีลา 

 
4 

มีความสามารถในการร า อ่อนช้อย คล่องแคล่ว สง่างาม 3 
 มีความสามารถในการร า มีความออ่นช้อยบ้างเล็กน้อย 2 
 มีความสามารถในการร า แต่ขาดความอ่อนช้อย  1 
5. ปฏิภาณ 
   ไหวพริบ 

มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4 
มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย สามารถแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้าได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย 

 
3 

 มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร า มีข้อผิดพลาด ไมส่ามารถแกป้ัญหาเฉพาะหน้า
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
2 

 มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติทา่ร าเล็กน้อย แต่ไม่สามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้ 1 

 
 



 

ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ –นามสกุล นางสุพัตรา สุโพธิ์พัฒน์ 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 24 ธันวาคม 2511 
สถานที่เกิด  อ่างทอง 
ที่อยู่ปัจจุบัน 28/31 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง 

จังหวัดอ่างทอง 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2533 
 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะนาฏดุรยิางคศิลป์ไทย  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2535 
พ.ศ.  2537 

 
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม จังหวัดลพบุรี 
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
ที่ท างานปัจจุบัน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
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