
 

 

  

การศกึษาการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมท่ีมีกระบวนการในการพฒันาผูเ้รียน : 
กรณีศกึษา โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

THE STUDIES OF ARTS AND CULTURAL PERFORMANCE AS A ROLE OF LEARNERS' 
DEVELOPMENT : A  CASE STUDY  SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PRASARNMIT 

DEMONSTRATION SCHOOL (ELEMENTARY)   
 

ภิรฎา ภิรนานนธ ์ 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2562  

 

 



 

 

การศกึษาการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมท่ีมีกระบวนการในการพฒันาผูเ้รียน : 
กรณีศกึษา โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

 

ภิรฎา ภิรนานนธ ์ 

ปรญิญานิพนธน์ีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาศิลปวฒันธรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2562 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
 

 



 

 

THE STUDIES OF ARTS AND CULTURAL PERFORMANCE AS A ROLE OF LEARNERS' 
DEVELOPMENT : A  CASE STUDY  SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PRASARNMIT 

DEMONSTRATION SCHOOL (ELEMENTARY)   
 

PIRADA PIRANANONT 
 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of DOCTOR OF ARTS 

(D.A. (Arts and Culture)) 
Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University 

2019 
Copyright of Srinakharinwirot University 

 

 

 



 

 

ปรญิญานิพนธ ์
เรื่อง 

การศกึษาการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมที่มีกระบวนการในการพฒันาผูเ้รยีน : กรณีศกึษา โรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

ของ 
ภิรฎา ภิรนานนธ ์

  
ไดร้บัอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัใหน้บัเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาศิลปวฒันธรรม 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

  

  

  
(รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  

  
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปรญิญานิพนธ ์
  

.............................................. ที่ปรกึษาหลกั 
(รองศาสตราจารยพ์ฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิร)ิ 

.............................................. ประธาน 
(รองศาสตราจารย ์ดร.พรประพิตร ์เผ่าสวสัดิ)์ 

  

.............................................. ที่ปรกึษารว่ม 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย) 

.............................................. กรรมการ 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติกรณ ์นพอดุมพนัธุ)์ 

  

.............................................. ที่ปรกึษารว่ม 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรพงษ ์แพทยห์ลกัฟ้า) 

  

 

  



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเรื่อง การศกึษาการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมที่มีกระบวนการในการพฒันา
ผูเ้รยีน : กรณีศกึษา โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) 

ผูว้ิจยั ภิรฎา ภิรนานนธ ์
ปรญิญา ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารยท์ี่ปรกึษา รองศาสตราจารย ์พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิร ิ 
อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย  
อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. จกัรพงษ ์แพทยห์ลกัฟ้า  

  
การวิจัยนี  ้มีวตัถุประสงค  ์คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม  ของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 2)เพื่อศึกษาทศันะของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียเก่ียวกับผล
การเรียนรูอ้นัเกิดจากกิจกรรมการแสดงในดา้นที่เกิดกับผูเ้รียนคือ  การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค  ์การเสริมสรา้งความ
กลา้แสดงออก และการช่วยในการปรบัตวัของผูเ้รียน ในดา้นความพงึพอใจของผูเ้รยีนประกอบดว้ย ความสวยงาม ความ
พรอ้มเพรียง เครื่องแต่งกาย เพลงประกอบ ท่าประกอบการแสดง การศึกษาใชก้ารวิเคราะหเ์อกสารสจูิบตัรและวิดีทศัน์
การแสดงของโรงเรียนย้อนหลัง 10 ปี รวมทั้งใช้วิธีสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องกับการแสดงที่ชมการแสดง  ปี
การศึกษา 2562 ผลการศึกษาพบว่า 1)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มี
รูปแบบการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมที่เนน้การมีส่วนรว่มของบุคลากรทกุคนในโรงเรียนโดยก าหนดกิจกรรมการ
แสดงใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของการจดัการเรยีนรูภ้าคปฏิบตัิในกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ิลปะ(นาฏศิลป์)ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบการแสดงร่วมกับ
ครูผูส้อน จากนัน้จึงน าผลงานที่ผูเ้รียนออกแบบไปจดัท าเป็นการแสดงเต็มรูปแบบภายใตส้ถานการณจ์ริง  ประกอบดว้ย
โขนและละคร โดยใชรู้ปแบบในการจัดการซึ่งประกอบดว้ย หลกัการ แนวทางและลกัษณะในการจัด วตัถปุระสงค ์การ
ด าเนินการ และการประเมินผลการด าเนินการ 2) ผลการศึกษาทศันะของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร ครู 
ผูป้กครองเกินรอ้ยละ 80 เห็นว่าการแสดงช่วยพัฒนาผูเ้รียนในดา้นความคิดสรา้งสรรค์ ความกลา้แสดงออก และการ
ปรบัตวั และในสว่นของผูเ้รยีนที่รว่มแสดงโดยเฉลี่ยมากกวา่รอ้ยละ 90 มีความพึงพอใจในการแสดงของตนในระดบัมาก 
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The objectives of the research are to 1) study the patterns which are the vital keys to organize 

Cultural Performance of Srinakharinwirot University Demonstration School (Elementary) and to 2) study 
stakeholders’ attitudes  towards the learning outcomes after the performance of Srinakharinwirot University 
Demonstration School (Elementary). both in terms of student’s development in creativity, assertiveness, 
adaptability  and in terms of student’s satisfaction towards the performance regarding overall fineness, 
coordination, costumes, choice of music and choreography. The study is based on analyzations from 
playbills and recorded videos of the school’s performances from the past 10 years together with the result of 
the questionnaires taken by the stakeholders that had watched the performance of the year 2019. The 
findings revealed that 1) Srinakharinwirot University Demonstration School (Elementary) has patterns in 
organizing the Cultural Performance which emphasize on everyone's equal participation in the school. 
According  to the determination  of  the  Ministry  of Education, the Cultural Performance is added to Thai 
Dance subject as one of the basic subjects for students to study at school. The purpose of  which is 
to  enhance students' creativity in organizing and designing their own performances with teachers. After that, 
all the performances designed by students and teachers will be performed in the school's annual 
performance which imitates an actual professional working process. Moreover, the school also applied these 
following factors; the principle, the pattern modeling, the objective, the operation and the evaluation. 2) The 
result of the study of the stakeholders' attitudes towards the learning outcomes was divided into 3 groups 
which are the administrator, teachers and parents. It reflected their perspectives and opinions about the 
students' developments after having participated the cultural performances. The average mean accounted 
for 3.94 which was  at very satisfied level. The researcher found that the average mean of students' 
satisfaction after the school annual shows was at 4.03 which was at very satisfied level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

งานวิจัยการศึกษาการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่มีกระบวนการในการพัฒนา
ผูเ้รียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ส าเรจ็
ลลุ่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์ากหลายฝ่าย ไดแ้ก่ หลกัสตูรศิลปวฒันธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร ์
บณัฑิตวิทยาลยั คณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจยัที่ท  าในมนุษย์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒ 

งานวิจัยเล่มนี ้ส  าเร็จลงด้วยความยากล าบากยิ่ง  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารยพ์ฤทธ์ิ  ศภุเศรษฐศิริ ที่ปรกึษาหลกั ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย และ 
ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.จักรพงษ์ แพทยห์ลกัฟ้า ที่ปรกึษารองที่กรุณาใหค้ าแนะน า แกไ้ข  ผลกัดัน 
กระตุน้เตือนและใหก้ าลงัใจจนท าใหก้ารท าวิจยัครัง้นีส้  าเรจ็ลลุว่งลงไดอ้ย่างสมบรูณ ์

กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง ผูช้่วยศาสตาจารย์ ดร.
กิตติกร นพอดุมพนัธุท์ี่ใหค้  าแนะน าและก าลงัใจมาโดยตลอด กราบขอบพระคณุผูช้่วยศาสตราจารย ์
ดร.นพดล  กองศิลป์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่าย
ประถม) และคณะผูบ้ริหารในความกรุณาและใหก้ารสนับสนุนผูว้ิจัยในทุกเรื่อง  ขอบคุณบุคลากร 
ผูป้กครอง และนกัเรยีน ทกุคนส าหรบัทกุความช่วยเหลือ และทกุก าลงัใจ 

ขอบคุณก าลังใจและแรงกระตุ้นอันมากล้นจากทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม  ขอบใจผู้ช่วย 
พรพรรณ    วิสา พี่จิ นา้แฝด และลูกๆทุกคน ขอบใจก าลงัใจส าคัญจากลูกยีน แยม ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกใหแ้ม่ในการท าวิจยันี ้

ทา้ยที่สดุขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล หวงัพานิช และครอบครวัดว้ย
ความซาบซึง้ใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าใหค้  าแนะน าและใหค้วามช่วยเหลือใน
ทกุเรื่อง ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุในความเมตตาของท่านเป็นที่สดุ 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าวิจยัเล่มนีจ้ะมีประโยชนต์่อโรงเรียนต่าง ๆ ส าหรบัใชเ้ป็นแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชานาฏศิลป์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน   หากคุณค่าและ
คณุประโยชนจ์ากวิจยัเลม่นีบ้งัเกิดขึน้ผูว้ิจยัขอนอ้มอทุิศแด่ผูมี้พระคณุทกุท่านมา ณ ที่นี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ความส าคัญและทีม่าของการวิจัย 
วฒันธรรม คือ “สิ่งที่มนุษยเ์ปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรือผลิตสรา้งขึน้ เพื่อความเจริญงอก

งามในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวม ถ่ายทอดกนัได ้เอาอย่างกนัได”้ (พระยาอนมุานราชธน. 2523, น. 
45) วัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นชาติหรือความเป็นกลุ่มชนเดียวกันหรือเป็น
เอกลกัษณป์ระจ าชาติ เป็นวิถีชีวิตเป็นจิตวิญญาณที่ดีงามซึ่งมีคุณค่าที่ผสมผสานความสมัพนัธ์
กับธรรมชาติ ทรพัยากร สิ่งแวดลอ้ม ภูมิปัญญา ความเช่ือ และทุนความคิดเชิงสรา้งสรรคข์อง
ชมุชน วฒันธรรมจึงตอ้งมีการสืบทอดต่อเนื่องเพื่อการธ ารงรกัษาความเป็นกลุ่มชนหรือความเป็น
ชาติ วฒันธรรมมีลกัษณะเป็นพลวตั กล่าวคือมีการปรบัเปลี่ยน ถ่ายทอดระหว่างกลุ่มชนหรือเชือ้
ชาติได ้ดงันัน้วฒันธรรมของชนชาติใดถกูแทรกแซงปรบัเปลี่ยนดว้ยวฒันธรรมของกลุม่คนชาติอื่น
ที่เขม้แข็งกว่าย่อมมีผลกระทบต่อวิถีของชุมชน การด าเนินชีวิตของคนในชาติอาจน าไปสู่การสิน้
สลายของวฒันธรรมย่อมเป็นการลม่สลายของชนชาติ ดงัค ากลา่วที่วา่ “การพา่ยแพท้างวฒันธรรม 
ย่อมหมายถึงการพ่ายแพ้ทุกสิ่งทุกอย่าง” (วิรุณ ตัง้เจริญ. 2553, น. 27) วัฒนธรรมในสังคมใด
สังคมหนึ่งจะปรากฏเป็นรูปธรรมเชิงปฏิบัติในรูปของประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ และศิลปะ 
ดงันัน้การธ ารงรกัษาและการสืบทอดวฒันธรรมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อการรกัษาเอกลกัษณ์
ของชาติ แนวทางหรือวิธีการในการธ ารงรักษาและสืบทอดที่ส  าคัญที่สุดวิธีการหนึ่งคือการ
ถ่ายทอดสู่เยาวชนโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา และมีการบรรจเุป็นบทบาทหนา้ที่และเป็น
หลกัสตูรการเรยีนการสอนของสถาบนัการศกึษา   

การจดัการศกึษาของไทยตามแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาหลกัสตูร กระบวนการเรียนการสอน โดย
ใหมุ้่งเนน้การท านุบ ารุงรกัษาศิลปวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี เสริมสรา้งคุณธรรม 
และจริยธรรมแก่ผู้เรียน หล่อหลอมให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ซึ่งท าหนา้ที่สืบสานและ
สรา้งสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมไปสู่สงัคม เพื่อฝึกฝนกระบวนการคิด ฝึกฝนดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
สอดแทรกควบคู่ไปกับการพัฒนาความรูเ้ชิงความคิดสรา้งสรรค์การศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาก าหนดภารกิจหลกัที่ส  าคัญประการหนึ่งของทุกสถาบันการศึกษาใหท้ าหนา้ที่
ท  านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานมีการก าหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 โดยมีการก าหนดเนือ้หาเก่ียวกบัวฒันธรรมไวใ้นกลุม่สาระ
การเรียนรูศ้ิลปะ วตัถุประสงคห์ลกัของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูศ้ิลปะ
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คือการสรา้งทัง้องคค์วามรูแ้ละสนุทรียะ โดยก าหนดเนือ้หาครอบคลมุการพฒันาทกัษะทางภาษา 
ดนตรี ขับรอ้ง นาฏศิลป์ และศิลปะ  ซึ่งบรรดาเนือ้หาเหล่านีมี้เป้าหมายที่จะพัฒนาทัง้ดา้นพุทธิ
พิสยั (Cognitive) จิตพิสยั (Affective) และทกัษะพิสยั (Phychomotor)  

ในส่วนของสาระการเรียนรูศ้ิลปะ (นาฏศิลป์) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐานมี
วตัถปุระสงคห์ลกัใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจองคป์ระกอบนาฏศิลป์  สามารถคิดและแสดงออก
ไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ รวมทัง้เกิดสนุทรียะในศาสตรแ์ห่งนาฏศิลป์ซึ่งเป็นมรดกล า้ค่าทางวฒันธรรม
ของชาติ  การจดัการเรียนการสอนนาฏศิลป์ใหบ้รรลเุปา้หมายดงักลา่วจึงตอ้งอาศยัทัง้ศาสตรแ์ละ
ศิลป์ สว่นที่เป็นศาสตรม์ุ่งศกึษาความเป็นมาของประวตัิศาสตรแ์ละเอกลกัษณข์องชาติ สว่นที่เป็น
ศิลป์มุ่งการถ่ายทอดและแสดงออกถึงความรูส้กึ อารมณ ์และความงดงาม ดว้ยลีลาท่าทางอนัเกิด
จากการสะสมและหลอมรวมความดีงามที่บรรพบุรุษไดร้กัษาและสืบทอดมาแต่โบราณ โดยสรุป
การพฒันาใหผู้เ้รียนบรรลเุป้าหมายดงักล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งอาศยัการฝึกปฏิบตัิ และการ
พัฒนาผูเ้รียนใหเ้ห็นคุณค่า และกลา้แสดงออก โดยกิจกรรมหลักที่จะสะทอ้นศักยภาพในการ
เรียนรูน้าฏศิลป์ที่แทจ้รงิของผูเ้รียนก็คือการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีโอกาสแสดงออกในรูปแบบของ 
“การแสดง ( Performance)” 

กระบวนการจดัการเรียนรูว้ิชานาฏศิลป์ของโรงเรียนสาธิตฯ นอกจากจะเป็นสว่นหนึ่งของ
การเรียนรูใ้นกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะแลว้ยงัจดัเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการพฒันาผูเ้รียนโดย
อาศยัการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบและการประเมินผลการเรียนรูใ้น
สาระนีใ้ชว้ิธีการประเมินดว้ยการปฏิบตัิจริงในรูปของการแสดงบนเวทีที่มีผูป้กครองเป็นผูช้มการ
แสดง โดยด าเนินการจัดการแสดงต่อเนื่องตัง้แต่ปีการศึกษา 2524 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูว้ิชานาฏศิลป์ระดบัชัน้ประถมศกึษาโดยจดัการแสดงเป็น 2 แบบในแต่ละปี คือ 

1. การแสดงโขน ศิลปะการแสดงขัน้สงูของไทยที่มีความสง่างามและอ่อนชอ้ย เพื่อ
เป็นการปลกูจิตส านกึใหแ้ก่ผูเ้รียนที่ไดมี้สว่นรว่มในการอนรุกัษ ์และเผยแพรศ่ิลปวฒันธรรม  

2. การแสดงละคร ส่งเสรมิใหผู้เ้รียนมีความคิดสรา้งสรรคโ์ดยใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มใน
การออกแบบท่าประกอบการแสดงดว้ยตนเอง ผูเ้รียนไดท้ างานรว่มกนัเป็นหมู่คณะ มีโอกาสแสดง
ความสามารถ มีความกลา้แสดงออก และเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง 

เป้าหมายในการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนสาธิตฯ นอกจากจะมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนทกุคนไดร้บัการฝึกฝนอย่างถว้นหนา้โดยนกัเรียนชายส่วนใหญ่เนน้การ
ฝึกฝนเพื่อการแสดงโขน ส่วนนักเรียนหญิงเน้นการฝึกฝนเพื่อการแสดงละครแลว้  ยังมุ่งฝึกให้
ผูเ้รียนคิดออกแบบ ท่าประกอบการแสดง เครื่องแต่งกาย และฝึกความมั่นใจในการแสดงต่อหนา้
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สาธารณชน  การจัดการแสดงของโรงเรียนอย่างยาวนานถึงสี่ทศวรรษจนกลายเป็นอัตลักษณ์
ประจ าโรงเรียนและไดร้ับการกล่าวถึงในรูปของ “โขนเด็ก” “โขนจิ๋ว” “ละครเด็กสาธิต” “ละคร
ประยุกต”์ ย่อมเป็นเครื่องชีช้ัดว่าผลการจัดการแสดงในแต่ละปีมีแนวโนม้ว่าประสบความส าเร็จ
เป็นที่ยอมรบัของมหาวิทยาลยัฯ ดงัที่ปรากฏในรายงานมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ที่กลา่ววา่ 

 
กิจกรรมการแสดงทางศิลปวฒัธรรมไทยเป็น… “การบรูณาการการแสดง

โขนภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่า มาปรบัประยุกตเ์พื่อสนองศกัยภาพพัฒนาการของ
นกัเรียนชายวยั 9-11 ปี ในกิจกรรมการเรียนนาฏศิลป์ดว้ยกระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้การ
ปฏิบัติ พรอ้มสาระความรู ้ดว้ยองคค์วามรู ้“รามเกียรติ์” แหล่งความรูน้านาประการ
ของไทยอาทิ วิถีไทยรามเกียรติ์ วรรณคดีภาษา ตลอดจนศิลปะการแสดงที่ถือว่าเป็น
เอกลกัษณข์องชาติตลอดระยะเวลามากกว่า 2 ทศวรรษ แห่งการสืบสานอนุรกัษ์การ
แสดงโขนที่ถือเป็นภาคปฏิบัติจากห้องเรียนสู่สถานการณ์จริง ... (มหาวิทยาลัยศร ี       
นครนิทรวิโรฒ. 2551, น. 145) 

 

นอกจากนั้นผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ต่างพอใจในกิจกรรมการแสดง และยังมี
ผูป้กครองบางสว่นตอ้งการใหบ้ตุรหลานเขา้เรยีนในโรงเรียนเพื่อใหมี้โอกาสในการรว่มกิจกรรมการ
แสดง ศิษยเ์ก่าของโรงเรียนจ านวนมากที่ยืนยนัประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการแสดงดงับทสมัภาษณผ์ู้
รว่มแสดงโขน “สมยัที่ผมไปเรียนเมืองนอกใหม่ๆ ผมกลา้ถาม กลา้พดู เพราะมนัเป็นความรูส้ึกว่า
เราเคยผ่านการแสดงเวทีใหญ่ๆ มาแลว้ ไม่มีอะไรตอ้งตื่นเตน้มากไปกว่านีอ้ีกแลว้ แค่นีถื้อว่าเป็น
เรื่องเล็กมากส าหรบัผม” (ปิติ ภิรมยภ์กัดี. 2559: สมัภาษณ)์ สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของศิษยเ์ก่าที่
เป็นนักแสดงในปัจจุบนั “การที่ไดร้ว่มแสดงและผ่านการแสดงโขนที่ศนูย์วฒันธรรมนัน้ ท าใหผ้ม
รูส้ึกมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการแสดง อยู่กับการซอ้มละครทุกครัง้ ยิ่งตอนบวงสรวงละคร ผมจะมี
ความรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิแน่วแน่ ” (ชยพล พูพาร์ต . 2557: สัมภาษณ์ ) ในสายตาของ
บุคคลภายนอกผูมี้ประสบการณเ์ก่ียวกบัการจดัการแสดงจนมีฉายาในแวดวงศิลปวฒันธรรมซึ่ง
เป็นอดีตผูอ้  านวยการส านักเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมไดแ้สดงทัศนะเก่ียวกับการจัดการแสดงของ
โรงเรียนเพิ่มเติมว่า “รูปแบบการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ของโรงเรียนสาธิตฯ ถือเป็น
กระบวนการส าคัญที่ส่งผลให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ”  (ลัดดา ตั้งสุภาชัย. 
2557: สมัภาษณ)์ 

นอกจากความส าเร็จของการจัดการแสดงขา้งตน้แลว้ การแสดงในแต่ละปีผูแ้สดงเป็น
นักเรียนอายุ 5-12 ปี จ านวนประมาณเกือบ 2,000 คน โดยจัดการแสดงผลงานบนเวทีภายใต้
สถานการณจ์ริงนัน้ทางโรงเรียนจ าเป็นตอ้งมีเทคนิคและวิธีการจดัการแสดงจนไดร้บัการยอมรบั
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อย่างกวา้งขวางทั้งในรูปการออกแบบการแสดง และความสนุกสนานของผูเ้รียน ซึ่งด าเนินการ
จดัการแสดงโดยคณาจารยใ์นโรงเรยีนทัง้สิน้ จงึน่าสนใจที่จะศกึษาแนวทางหรือรูปแบบการจดัการ
แสดงทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) เพื่อการเผยแพรแ่ละประยกุตใ์ชต้่อไป 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1.เพื่อศกึษารูปแบบการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั     

ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  
2.เพื่อศึกษาทศันะของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียต่อประเด็นผลการเรียนรูอ้นัเกิดจากกิจกรรม

การแสดงทางศิลปวฒันธรรมของกลุม่ตวัอย่างที่ศกึษา ในประเด็น  
2.1 การพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์การเสริมสรา้งความกลา้แสดงออก และการช่วย

ในการปรบัตวัของเด็ก 
2.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนในดา้นความสวยงาม ความพรอ้มเพรียง เครื่องแต่ง

กาย เพลงประกอบ ท่าประกอบการแสดง 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.เป็นประโยชนใ์นการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และ

เป็นแนวทางใหก้บัโรงเรียนตา่ง ๆ ในการน าไปประยกุตใ์ช ้
2.เป็นประโยชนต์่อผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิตฯในการน าผลของกิจกรรมไปพฒันากิจกรรม

ทางศิลปวฒันธรรมหรอืเป็นการผนวกกิจกรรมนีก้บัการเรียนการสอนรายวิชาอื่นของโรงเรียนสาธิต
ฯในอนาคต 

ขอบเขตการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามวตัถุประสงคข์องการวิจัย 

ดงันี ้
ส่วนที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยการเลือกสมัภาษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้งแบบ
เจาะจง (Purposive  sampling) ดงันี ้

1. ผู้บริหารและครูที่ เก่ียวข้องกับการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของ
โรงเรยีนสาธิตฯ2. คณะกรรมการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมของโรงเรียนสาธิตฯ  
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3. คณะกรรมการจากสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนสาธิตฯ  
4. กรรมการจากสมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนสาธิตฯ  
5. ผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรียนสาธิตฯ รวมทัง้สิน้ 25 คน 

ส่วนที ่2 เพื่อศกึษาทศันะของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียต่อประเด็นผลการเรียนรูอ้นัเกิดจาก
กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนสาธิตฯ ในประเด็น การพัฒนาความคิด
สรา้งสรรค ์การเสรมิสรา้งความกลา้แสดงออก และการช่วยในการปรบัตวัของผูเ้รียน โดยการเลือก
กลุม่ตวัอย่างแบบไม่เจาะจง หรอืการเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) สมัภาษณ์
จากผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1.ผูบ้รหิาร จ านวน 5 คน 
2.ครู จ านวน 20 คน 
3.ผูป้กครอง จ านวน 50 คน 
4.ผูเ้รียนที่เขา้รว่มกิจกรรมการแสดง จ านวน 476 คน 
5.ผูช้มการแสดง ประกอบดว้ย ผูป้กครอง ครูประจ าชัน้ ศิษยเ์ก่า จ านวน 100 คน 

ขอบเขตด้านเนือ้หา    
การวิจัยเล่มนีจ้ะแบ่งเนือ้หาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ เรื่องการศึกษารูปแบบการจัดการ

แสดงทางศิลปวฒันธรรม ใชก้ารวิเคราะหแ์ละสรุปประเด็นส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
1.หลกัการ (the principle) 
2.แนวทางและลกัษณะในการจดั (the pattern modeling)      
3.วตัถปุระสงค ์ (the objective) 
4.การด าเนินการ (the operation) 
5.การประเมินผลการด าเนินการ (the evaluation)  

ส่วนที่สองเป็นการศึกษาทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการแสดงทาง
ศิลปวฒันธรรมของโรงเรียนสาธิตฯ ปีการศกึษา 2562 ดงันี ้

1.ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  
1.1 การพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์  
1.2 การเสรมิสรา้งความกลา้แสดงออก 

1.3 การช่วยในการปรบัตวัของผูเ้รียน   
2. ความพงึพอใจในการแสดงของผูเ้รียน 

2.1 ความสวยงาม 
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2.2 ความพรอ้มเพรยีง 
2.3 เครื่องแต่งกาย 
2.4 เพลงประกอบ 
2.5 ท่าประกอบการแสดง 

3.ทศันะของผูช้มการแสดงเก่ียวกบัการจดัการแสดง 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  
การศึกษารูปแบบการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยั  ศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ยดึหลกัระยะเวลาของการศกึษาตาม
แผนการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่ 2 ตัง้แต่ พ.ศ.2552-2561 เป็นระยะเวลา 10 ปี 

การศึกษาทศันะของผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียต่อประเด็นผลการเรียนรูอ้นัเกิดจากกิจกรรมการ
แสดงทางศิลปวฒันธรรม ของโรงเรียนสาธิตฯ ศกึษาจากปีการศกึษา 2562 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.การจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของผูเ้รียนที่

ประกอบดว้ยการแสดงโขนและละครประจ าปีของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภาคปฏิบัติของกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
(นาฏศิลป์ และโขน) 

2.รูปแบบ หมายถึง แนวทางในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ในการวิจยันีห้มายถึงการ
จดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) โดยเป็นรายละเอียดเก่ียวกับหลักการ ลักษณะและแนวทาง วัตถุประสงค ์
วิธีด าเนินการ และการประเมินผลการด าเนินการ 

3.ทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการแสดงซึ่ง
ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร ครู ผูป้กครอง ผูเ้รียน และผูช้มการแสดง เก่ียวกบั 

3.1 ผลที่เกิดกบัผูเ้รียน ประกอบดว้ย ความคิดสรา้งสรรค ์ความกลา้แสดงออก และ
การปรบัตวั  

3.2 ความพึงพอใจในการแสดงของผูเ้รียน ดา้นความสวยงาม ความพรอ้มเพรียง 
เครื่องแต่งกาย เพลงประกอบ ท่าประกอบการแสดง 

3.3 ทศันะที่มีต่อการจดัการแสดง  
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

1.หลักการจดัการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ 
1.1 ความหมายและความส าคัญของวิชานาฏศิลป์ 

นาฏศิลป์ไทย จดัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติอย่างหนึ่งที่เราควรเรียนรูเ้ก่ียวกบั
ประวัติความเป็นมา ตามที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ได้ให้
ความหมายของค าวา่ “นาฏศิลป์” ไวว้่า “เป็นศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนร  า” ซึ่งมีนกัวิชาการ
หลายคนไดก้ล่าวถึงความหมายและความส าคัญของวิชานาฎศิลป์ ไวห้ลายลักษณะซึ่งพอจะ
ประมวลได ้ดงันี ้

สมุนมาลย ์นิ่มเนติพนัธ ์(2555, น. 111) กล่าวว่า นาฏศิลป์ เป็นศิลปะที่ว่าดว้ยการ
ฟ้อนร  าและการละครเนน้การเคลื่อนไหวของรา่งกาย การใชภ้าษาท่าร  า การตีบท โดยใชส้รีระต่าง 
ๆ ของรา่งกายเคลื่อนไหวสื่อความหมายแทนค าพดูในรูปแบบของการแสดงเป็นชดุระบ า ร  า ฟ้อน 
หรอืการแสดงละคร โขน 

อรวรรณ ขมวัฒนา (2557, น. 94) กล่าวว่า นาฏศิลป์เป็นศิลปะการแสดงที่สรา้ง
ความเพลิดเพลิน สนกุสนาน เกิดขึน้จากการเลียนแบบกิรยิาท่าทางของคนและสตัว ์ประกอบดว้ย
การฟ้อนร  า ดนตรี และการขบัรอ้ง น ามาผสมผสานจนเกิดเป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่สวยงาม 

นาฏศิลป์ เป็นศิลปะแห่งการละครและฟ้อนร  า ประกอบไปดว้ยศิลปะ 3 ประการ คือ 
การฟ้อนร  า การดนตรี และการขบัรอ้ง รวมเขา้ดว้ยกนั นาฏศิลป์ไทยเกิดขึน้จากอารมณ ์ความรูส้กึ  
และความเช่ือ ต่าง ๆ เช่น ความสขุหรือความทุกข ์ซึ่งสะทอ้นออกเป็นท่าทางแบบธรรมชาติและ
ประดิษฐ์ขึน้เป็นท่าทางและลีลาการฟ้อนร  า หรือเกิดจากลทัธิความเช่ือในการแสดงความเคารพ
บชูาดว้ยการเตน้ร  า ขบัรอ้ง   ฟ้อนร  า เพื่อความพึงพอใจ (หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน นาฏศิลป์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4-6. 2557, น. 12) 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (2559: 159) กล่าวว่า นาฏศิลป์ไทยเป็น
ศิลปะการแสดงประจ าชาติที่มีทัง้ในระดบัประชาชนและราชส านกั แสดงให้เห็นถึงความมีอารยะ
ทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมของคนไทย เอกลักษณ์ที่ส  าคัญของการแสดง คือ การใช้ท่าร  า
ประกอบเพลงบรรเลง เพลง ขับรอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาฏศิลป์ในราชส านักที่เคยอยู่ในบรม
ราชูปถัมภ ์หรือในพระอุปถัมภข์องพระบรมวงศานุวงศ ์มีความวิจิตรในกระบวนการแสดงอย่าง
สมบรูณท์ัง้ท่าร  า เครื่องแต่งกาย ดนตร ีและ  เพลงรอ้ง 
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วิมลศรี อปุรมยั (2555, น. 2) กลา่วว่า ในอดีตกาล วิชานาฏศิลป์ไดร้บัการยกย่องให้
เป็นของสูง เป็นเครื่องมือบันเทิงใจส าหรบัพระราชฐานและบุคคลผูสู้งศักดิ์ จึงมีแบบแผนเป็น
มาตรฐานโดยเฉพาะ ฉะนัน้ ผลสืบเนื่องจากการรา่ยร  าในเชิงนาฏศิลป์และการละครในสมยัก่อน
จงึแตกต่างไปจากการแสดงพืน้เมืองของไทย 

จารุณี ชูวงษ์วาล (2558, น. 25) กล่าวว่า นาฏศิลป์ถือว่าเป็นศาสตรท์างศิลปะที่
ส  าคญัยิ่ง เป็นวิชาที่มุ่งเนน้ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความคิดสรา้งสรรค ์มีจินตนาการสนุทรียภาพ มี
บุคลิกที่สง่างาม ช่วยพฒันาทางดา้นรา่งกาย เสริมสรา้งบุคลิกภาพ ท าใหเ้ป็นผูมี้ทรวดทรงที่สง่า
งามบุคลิกดี เกิดทศันคติที่ดีและเกิดคุณค่าแก่จิตใจ ช่วยใหมี้จิตใจอ่อนโยนสดใส ส่งเสริมความ
กลา้แสดงออก มีความจ าและไหวพริบดี กิจกรรมนาฏศิลป์เป็นพืน้ฐานในการสรา้งนักเรียนใหมี้
ความสามารถเฉพาะดา้น  สง่เสรมินกัเรยีนที่มีพรสวรรคใ์หไ้ปเฉพาะทางสรา้งสรรค ์การเคลื่อนไหว
ในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกตใ์ชน้าฏศิลป์ในการเรียนในชีวิตประจ าวัน และในการแข่งขันในระดับ  
ต่าง ๆ 

ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ (2558 , น. 112) กล่าวว่า นาฏศิลป์เป็นศาสตรแ์ละศิลป์ที่
เก่ียวข้องกับความเป็นมนุษย์ โดยมีการแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีซึ่งพฤติกรรม
ทางดา้นนาฏศิลป์ไทย จึงเป็นพฤติกรรมที่หลอมรวมสิ่งที่ดีงามอยู่กบักาย วาจา ใจ จึงเป็นเหตทุี่มี
การตระหนกัถึงการปลกูฝังวฒันธรรมทางนาฏศิลป์ไทย เพื่อใหเ้ยาวชนคนไทยรุน่หลงัไดเ้ป็นที่รูจ้กั
ในศิลปะประจ าชาติที่ควรแก่การอนรุกัษแ์ละถ่ายทอด 

จงึสรุปไดว้า่ นาฏศิลป์เป็นศาสตรท์ี่มีความเก่ียวขอ้งกบัศิลปะการละครและการฟ้อน
ร  า เป็นการสื่อใหร้บัรูถ้ึงความหมาย และอารมณ์ของศิลปะที่มีความวิจิตรงดงามทัง้ท่าร  า ดนตรี 
การขับรอ้ง และเครื่องแต่งกาย เป็นสิ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ แสดงถึง
อารยประเทศ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
ประวตัิศาสตร ์ภมูิปัญญาไทย จารตี ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศไทย ซึง่ถือวา่เป็นสิ่งที่น่า
ภาคภมูิใจของคนไทยตัง้แต่อดีต จนถึงปัจจบุนั และถือวา่เป็นมรดกที่ส  าคญัของชาติ จงึควรแก่การ
อนุรกัษ์ และสืบทอดต่อไป ดังนั้นจึงมีการจัดการเรียนการสอนวิชานาฎศิลป์ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยบรรจุเป็นหลักสูตรวิชา “นาฏศิลป์” เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้“ศาสตร”์ ของนาฏศิลป์ 
พรอ้มทั้งเกิดสุนทรียะจากการรบัรู ้“ศิลป์” จากวัฒนธรรมของชาติ ผูเ้รียนจึงเกิดการรบัรู ้เขา้ใจ 
และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ซึ่งครอบคลุมทั้งเนือ้หาและกิจกรรมที่ เก่ียวข้องในองค์รวมของ
วฒันธรรม และมรดกของแผ่นดินดว้ย 
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1.2 หลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการสอนนาฏศิลป์ 
บรรดาผูเ้ช่ียวชาญที่ศึกษาทางดา้นนาฏศิลป์ไทยไดส้นันิษฐานว่า อารยธรรมทาง

ศิลปะดา้นนาฏศิลป์ของอินเดียนีไ้ดเ้ผยแพรเ่ขา้สูป่ระเทศไทยตัง้แต่อยธุยา ตามประวตัิการสรา้งเท
วลยัศิระนาฏราชที่สรา้งขึน้ใน พ.ศ.1800 ซึ่งเป็นระยะที่ไทยเริ่มก่อตัง้อาณาจกัรสโุขทยัจากหนงัสือ
ลกัษณะไทยศิลปะการแสดงไดก้ล่าวว่า ผูรู้ห้ลายท่านพยายามชีใ้หเ้ห็นว่าท่าร  าต่าง ๆ มีอิทธิพล
จากประเทศอินเดียเขา้มาครอบง า หรือคนไทยจดจ าท่าทางต่าง ๆ ในการฟ้อนร  าของอินเดียเอามา
ใช้ในการฟ้อนร  าของตนเอง และไดมี้การพัฒนาท่าร  าและละครไทยมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน 
(สถาบนัพฒันาคณุภาพวิชาการ (พว.). หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน นาฏศิลป์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
4-6. 2557, น. 12-13) ซึ่งมีความสอดคลอ้ง มนตรี มีเนียม (2560, น. 1) กล่าวว่า การแสดงละคร
ไทยทัง้ที่เป็นละครร  าและละครพดูที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบนั เป็นผลจากการพฒันาเปลี่ยนแปลงมา
หลายยคุหลายสมยั ด าเนินไปในลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป และไดซ้มึซบัอิทธิพลมาจากตา่งประเทศ
ทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก โดยน ามาผสมผสานกบัวฒันธรรมไทย ในระยะแรกๆ ที่ไดร้บัอิทธิพล
ต่างประเทศเขา้มานั้นอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ลงตัวดีนัก แต่ธรรมชาติของคนไทยจะสามารถ
ดดัแปลงแต่งเติมจนมีลกัษณะเป็นไทยในที่สุด ดังนัน้ นาฏศิลป์และการละครไทยมีวิวฒันาการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยั 

วิชานาฏศิลป์มีการจดัระบบในรูปแบบสถาบนั วิชาดา้นโขนละครไดร้บัการอนุรกัษ์
โดยการถ่ายทอดไปยังอนุชนของชาติผ่านสถานศึกษา จากโรงเรียนเป็นวิทยาลัย และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีสถาบันระดับสูงคอยให้การสนับสนุน เป็นที่น่ายินดีที่ทางราชการให้
ความส าคญักับศิลปะมรดกประจ าชาติทุกสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะนาฏศิลป์และโขนละคร ไดมี้
การจดัองคก์รระดบักระทรวงมีหนา้ที่ทัง้ดา้นผลิตอนชุนของชาติใหมี้จิตส านึกช่วยกนัอนรุกัษ์ และ
เผยแพรภ่าพลกัษณข์องชาติ ใหเ้ป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เพื่อใหศ้ิลปะไทยซึ่งมีอายุนับหลาย
ศตวรรษใหด้ ารงอยู่อย่างสง่างามสืบไป (วิมลศรี อปุรมยั. 2555, น. 2) 

ไพโรจน ์คะเชนทร ์(2552, น. 2) กลา่ววา่ ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะทางของสาระ
นาฏศิลป์ มุ่งส่งเสริมใหมี้ความคิดสรา้งสรรคมี์จินตนาการ ช่ืนชมความงาม สนุทรียภาพ ความมี
คุณค่า ซึ่งมีผลโดยตรงต่อด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และสังคม ให้ผู้เรียนมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุ การจดัการเรียนรูส้าระนาฏศิลป์
เนน้กระบวนการกลุม่ เรยีนรูด้ว้ยตนเอง กลา้แสดงออก 
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, น. 23) ไดน้  าเสนอแนวทางการจัดการ
เรียนรูน้าฏศิลป์  ไวว้่า  ควรจดัการเรียนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนโดยมีการก าหนด
วตัถุประสงคข์องการสอนและบทบาทหนา้ที่ของผูเ้รียนใหช้ดัเจน  มุ่งเนน้การฝึกปฏิบตัิ พรอ้มทัง้
ประเมินผลตามสภาพจรงิอย่างตอ่เนื่องเพื่อน าผลของการประเมินมาพฒันาการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  มีความสอดคลอ้งกับ ทิศนา แขมมณี (2542) ไดอ้ธิบายถึงวิธีการสอน โดย
การใหเ้ป็นการปฏิบตัิว่าเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง เนน้
การพฒันาทกัษะทางภาษา ดนตรี ขบัรอ้ง นาฏศิลป์และดา้นศิลปะ โดยใชว้ิธีการฝึกฝนซ า้จนกระ
ทัง้นกัเรยีนเกิดทกัษะที่ตอ้งการถึงขัน้ที่ก  าหนดไว ้

เทคนิคของการจดัการเรยีนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญันัน้ สามารถวดัผลจาก
เรียนการสอนได้จริงโดยการเรียนทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้สรา้งสรรค์
โดยตรงต่อดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และสังคม ใหผู้เ้รียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุ พรอ้มกบัสรา้งความมั่นใจและกลา้แสดงออกใหก้บั
ผูเ้รียน  

ขนิษฐา ไพโรจน์ นักวิชาการดา้นการศึกษา ได้อธิบายว่า นาฏศิลป์เป็นวิชาที่มุ่ง
พัฒนาลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของเด็ก จุดเน้นของการจัดกิจกรรมเป็นการสรา้งค่านิยม 
พัฒนาความสามารถในการแสดงออกทางร่างกาย อารมณ์และสังคมของผูเ้รียนมากกว่าการ
ฝึกฝน เพื่อใหเ้กิดความช านาญ ดงันัน้ผูส้อนจึงตอ้งเขา้ใจและตอ้งยึดวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร
และวิชานัน้ๆเป็นหลกั โดยการน าเอาหลกัการและทฤษฎีของนาฏศิลป์ไปประกอบในการจดัการ
เรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดค่านิยม ทศันคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ อนัเป็นศิลปวฒันธรรมประจ าชาติ การ
สอนวิชานาฏศิลป์นั้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตาม
เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน เพราะการเรียนนาฏศิลป์สามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดความ
สนุกสนาน มีโอกาสไดแ้สดงออก ทั้งในดา้นการรอ้งเพลง การเคาะจังหวะ และการเคลื่อนไหว
ร่างกายลีลาจังหวะต่าง ๆ ส่งผลใหผู้เ้รียนไดร้บัการพัฒนาในดา้นต่าง ๆ ได ้(ขนิษฐา ไพโรจน.์ 
2544, น. 17) 

จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้า่ วิชานาฏศิลป์นัน้ สง่ผลใหเ้กิดกระบวนการในการพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพที่ดีขึน้ ทัง้ในดา้นของรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา การควบคมุอารมณแ์ละการ
ปรบัตวัอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมได ้โดยสอดคลอ้งตามกฎหมายการศึกษาอเมริกนั ปี 1994 กล่าว
ว่า การเรียนเตน้พฒันาความสามารถในการใชร้า่งกายและความสามารถในการสื่อสารดว้ยอวจั
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นะภาษา ท าใหร้่างกายสามารถสื่อสารไดเ้ต็มขีดจ ากัด ซึ่งยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าการเรียนเตน้
สอนใหเ้ด็กรูจ้กัคณุค่าของการสรา้งสรรค ์และมีความคิดอย่างเป็นระบบ 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฎศิลป์ ถือเป็นการอนุรกัษ์และพัฒนาดา้น
ศิลปวฒันธรรม ซึ่งเป็นการสืบสานศิลปะขัน้สงูของไทยที่เด็กไทยควรไดร้บัการปลกูจิตส านึกใหมี้
ความรู ้ความเขา้ใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อตอบสนองหลักสูตรพืน้ฐานที่ไดก้ าหนดไว้
 หลักในการจัดการเรียนการสอนจึงมุ่นเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญโดยมีความเช่ือว่า การให้
ผูเ้รียนแต่ละคนไดมี้โอกาสพฒันาศกัยภาพสงูสดุตามศกัยภาพของแต่ละคน โดยใชว้ิธีการเปลี่ยน
บทบาทครูในฐานะ”ผูส้อน”มาเป็น “ผูจ้ดัประสบการณ”์ และการเปลี่ยนบทบาทของ “ผูเ้รียน”มา
เป็น “ผูล้งมือปฏิบตัิ”ย่อมเป็นการเปลี่ยนจดุเนน้ของการเรียนรูใ้หอ้ยู่ผูท้ี่ลงมือปฏิบตัิ  ดงันัน้ผูเ้รียน
จึงกลายเป็นศนูยก์ลางของการเรียนการสอน เพราะบทบาทในการเรียนรูส้่วนใหญ่จะอยู่ที่ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

1.1 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ตามหลักสูตร 

กระทรวงศกึษาธิการไดก้ าหนดหลกัสตูรวิชานาฏศิลป์โดยมีสาระส าคญัคือใหผู้เ้รียน
เกิดการรบัรูศ้าสตรแ์ห่งนาฏศิลป์อนัหมายถึง รูป้ระวตัิ ความส าคัญ คุณลกัษณะของวฒันธรรม  
จนเกิดความเขา้ใจ ความรกั และเกิดสนุทรียะในศิลปะดงักลา่ว อนัเป็นการช่วยสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมี
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์มีจินตนาการและเห็นคณุค่าของศิลปะ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความเช่ือมั่น
ในตนเองอนัเป็นพืน้ฐานส าคญัในการศึกษาและในการด ารงชีวิตต่อไป   นอกจากนีย้งัมุ่งพฒันา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ สามารถสรา้งสรรค์งานได้หลากหลายโดยการใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย
เคลื่อนไหวตามจงัหวะในรูปแบบนาฏศิลป์  ผูเ้รียนเขา้ใจบทบาทของการเป็นนกัแสดงและเรียนรู ้
มารยาทในการชมการแสดงไปพรอ้มกนั   

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ใหบ้รรลจุุดมุ่งหมาย ควรค านึงถึงสิ่ง
ส  าคญั คือ ครู วิธีการสอน และสื่อการสอน 

เรณ ูโกสินานนท ์(2548, น. 15) ไดเ้สนอหลกัการและเทคนิคการสอน ไวด้งันี ้
1.เริม่สอนสิ่งง่ายไปหายาก 
2.ค านงึถึงความแตกต่างของแตล่ะบคุคล 
3.ใชว้ิธีปรบัเปลี่ยนท่าที่ยากใหง้่ายขึน้ แต่พยายามรกัษาแบบแผนเดิม 
4.อธิบายขัน้ตอนใหช้ดัเจน สอนทีละนอ้ยแต่ใหแ้ม่นย าแลว้จงึเพิ่มท่าใหม่ 
5.ครูตอ้งคอยสงัเกตและเตือนใหผู้เ้รียนรกัษาลีลาท่าทางใหอ้ยู่ในแบบแผนอยู่

เสมอ 
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6.ครูตอ้งจดัผูเ้รียนอยู่เสมอไม่ใช่ร  าน าหนา้เท่านัน้ 
7.ในบางโอกาสอาจใชค้  าง่ายๆในการสอนแทนการใชน้าฏยศพัทเ์พื่อสะดวกใน

การเขา้ใจและจดจ า  
8.ในขณะที่แสดงท่าร  า ครูควรฝึกให้รอ้งเพลงไปดว้ย เพื่อเป็นการผ่อนแรงครู

เพราะครูตอ้งอธิบายขณะผูเ้รียนรอ้งเพลงดว้ย 
9.เปรียบเทียบท่าร  าที่คลา้ยคลงึกนั เพื่อไม่ใหเ้กิดการสบัสน 
10.วิธีร  าน าหนา้ผูเ้รียน คือ ร  าน าหนา้ กระท าเม่ือแรกต่อท่าร  าและร  าต่อหนา้หรือ

ร  าแบบหันหนา้เขา้หากัน ครูตอ้งมีความช านาญในการร  ากลับดา้น เพื่อจะไดส้ังเกตและแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งของผูเ้รียนไปดว้ย 

11.เขม้งวดเรื่องแถวและระวงัท่วงทีของผูเ้รียน 
12.สอนโดยแยกท่าร  าทีละท่าแลว้คอ่ยท าพรอ้มกนั 
13.การใชเ้พลง จะกระท าไดเ้ม่ือต่อท่าร  าเป็นชัน้ ๆ แลว้ร  าตามเสียงเพลง 
14.บอกท่าลว่งหนา้ ขณะร าบอกท่าที่จะถึงเพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทบทวน 
15.การให้สัญญาณเปลี่ยนท่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการร  า เป็นหมู่ เพื่อ

ความพรอ้มเพรยีง เช่นการจีบมือ การกรดีนิว้ การกา้วเทา้ การตัง้วง การทรงตวั เป็นตน้ 
จารุณี ชวูงษ์วาล (2558, น. 20) กล่าวว่า การใชว้ิธีการฝึกฝนซ า้ ๆ จะช่วยให้ผูเ้รียน

เกิดความช านาญ การปฏิบตัิควรมีครูเป็นผูค้อยดแูลช่วยเหลือใหค้  าแนะน าการสอนแบบฝึกปฏิบตัิ 
นกัเรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมตลอดเวลา ขณะฝึกอาจใชส้ื่ออปุกรณต์่าง ๆ ประกอบการฝึกปฏิบตัิ 
เช่น รูปภาพ เทปบนัทกึเสียง วิดีทศัน ์เป็นตน้ 

จากแนวการจัดการเรียนรูน้าฏศิลป์ดังกล่าว สรุปไดว้่า ครูผู้สอนจะตอ้งมีความรู้
ความสามารถทางดา้นนาฏศิลป์ เพื่อเป็นตน้แบบใหก้บัผูเ้รียนไดส้งัเกต เลียนแบบท่าทางต่าง ๆ 
และจะตอ้งสอนจากท่าที่ง่ายไปหาท่าที่ยาก และท่าที่ยากท าใหง้่ายขึน้ เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
แต่คงรูปแบบเดิมไว ้สว่นใหญ่จะใชว้ิธีสอนแบบสาธิตใหผู้เ้รียนไดส้งัเกตและปฏิบตัิตาม ซึง้เป็นการ
น าเขา้สูบ่ทเรียนที่แบบแผน กระบวนการใหอ้ิสระแก่ผูเ้รียน โดยมีครูเป็นผูชี้แ้นะใหก้ าลงัใจ เพื่อท า
ใหผู้เ้รียนมีความเช่ือมั่น ในตนเอง กลา้แสดงออก กลา้คิดกลา้ท าและกลา้แกไ้ขปัญหา 
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2.แนวคิดและความส าคญัของการจดัการแสดง 
แนวคิดและความส าคญัของการจัดการแสดง ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาและเรียบเรียงขอ้มูลจาก 

ณชันร ี   นชุนิยม (2556) และสราทตรา เลง่ไพบลูย ์(2554) สรุปไดด้งันี ้ 
การจัดการแสดงตามหลักการจัดการแสดงทุกชนิดตอ้งมีการวางแผนงานอย่างดี

เพราะการแสดงเป็นการรวมกลุม่ศิลปินทัง้หลายเขา้ดว้ยกนัตอ้งใชบ้คุคลที่มีความรูห้ลายแขนงมา
ท างานร่วมกันต้องรบัผิดชอบร่วมกันและความส าเร็จของงานก็ขึน้อยู่กับการที่ทุกฝ่ายมีการ
ประสานงานกันอย่างดี ตามแผนงานการจัดการแสดงที่สมบูรณจ์ะพบว่าไดมี้การแบ่งเจา้หนา้ที่
ออกเป็น 3 ฝ่าย คือ  

1.เจา้หนา้ที่ฝ่ายอ านวยการแสดง ไดแ้ก่ 
1.1 ผูอ้  านวยการแสดงหรือหัวหนา้คณะมีอ านาจสูงสุดในการจัดการแสดง

ละคร เป็นผูว้างจดุประสงคข์องการแสดง มีทนุหรืองบประมาณส าหรบัการแสดงพอเพียง รูศ้ิลปะ
การละครดี มีลกัษณะเป็นผูน้  าที่ดีสามารถใหค้ าแนะน าและแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ได ้

1.2 ผูก้  ากบัการแสดงเป็นผูฝึ้กและควบคมุการแสดง รบัผิดชอบในการแสดง
ทัง้หมด เป็นตวัจกัรที่ส  าคญัที่สดุของการแสดง มีความสามารถรอบรูเ้ป็นผูส้ั่งการแก่ผูก้  ากบัเวที
ท างานอย่างใกลช้ิดกบัผูแ้สดง 

1.3 ผูก้  ากบัเวทีรบัผิดชอบทกุสิ่งทกุอย่างบนเวทีควบคมุดแูลฉากอปุกรณก์าร
แสดงแสงเสียงเครื่องแต่งกายตวัละคร 

1.4 ผูช้่วยผูก้  ากบัเวที ช่วยผูก้  ากบัเวทีรบัมอบภาระบอกบทและควบคมุเสียง
ประกอบอื่น ๆตามแตผู่ก้  ากบัเวทีจะสั่ง 

2.เจา้หนา้ที่ฝ่ายจดัการแสดง ไดแ้ก่ 
2.1 คณะกรรมการพิจารณาบทละคร ได้แก่  ผู้อ  านวยการแสดงและ

คณะกรรมการที่ผูอ้  านวยการแสดงแต่งตัง้ขึน้ จากผูท้รงคุณวุฒิทางการละคร 3-4 คน พิจารณา
เลือกบทที่จะน ามาแสดงรว่มกนั 

2.2 ผูก้  ากับฝ่ายเทคนิค คือ ผูอ้อกแบบฉากและอุปกรณป์ระกอบการแสดง
ควบคมุด าเนินการสรา้งฉากและอื่น ๆ 

2.3 ผูอ้อกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบสั่งสรา้งเครื่องแต่งกายและแต่งหนา้
ตวัละคร 

2.4 เจา้หนา้ที่ แสง สี ท างานเก่ียวกบัการใหแ้สงและสีตามบทละคร 
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2.5 ผู้ประกอบเพลงดนตรีเลือกและแต่งเพลงรวมทั้งควบคุมเรื่องดนตรี
ระหวา่งการแสดงแนะน ากนัรอ้งและอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัดนตรี  

3. เจา้หนา้ที่ฝ่ายธุรกิจ ไดแ้ก่ 
3.1 แผนกประชาสมัพนัธท์  าหนา้ที่โฆษณา 
3.2 ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการท าหนา้ที่ติดตอ่ธุรกิจต่าง ๆ 
3.3 เจา้หนา้ที่การเงินช่วยควบคมุการบญัชีและการเงิน 
3.4 ผูจ้ดัท าสจูิบตัรจดัท าและจ าหน่ายสจูิบตัรและบทละคร 
3,5 เจ้าหน้าที่สถานที่ท  างานเก่ียวกับโรงละครเช่นท าความสะอาดของ

สถานที่จดัเจา้หนา้ที่เดินบตัรเจา้หนา้ที่ตอ้นรบั ฯลฯ 
3.6 เจา้หนา้ที่อาหารพยาบาลและการขนส่งเป็นหน่วยสวสัดิการ เพื่อความ

สะดวกสบายของเจา้หนา้ที่ฝ่ายอื่นทัง้หมด 
การแบ่งสายงานที่กล่าวมาทัง้หมดนีเ้ป็นแบบที่จัดอย่างเต็มรูปแบบถา้เป็นการจัด

ละครขนาดเล็กบุคคลคนเดียวอาจท างานหลายแผนกนีก้็ไดเ้ช่นครูที่สอนนาฏศิลป์คนหนึ่งอาจท า
หนา้ที่ 5-7 อย่างจึงจะพิจารณางานของโรงเรียนดว้ย เป็นตน้ เจา้หนา้ที่บางฝ่ายอาจยบุลงไดต้าม
ความเหมาะสมของชนิดของงานและก าลงัคนที่มีอยู่ 

ณัชนรี นุชนิยม (2556, น. 42-43) กล่าวว่า การจัดการแสดงใหมี้ประสิทธิภาพตอ้ง
ค านึงถึงบุคคลสามฝ่าย คือ ผูส้รา้งผูแ้สดงผูช้มโดยอาศัยหลกั pert ไวว้่า pert ย่อ มาจากค าว่า 
program evaluation and review technique เทคนิคที่ช่วยในการวางโปรแกรมหรือวางแผน
ประเมินผลงาน โดยอาศยัวิธีการตรวจสอบหากน ามาใชก้ับการควบคมุงานการแสดงละคร จะท า
ใหก้ารปฏิบตัิงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ อนัเป็นการส่งเสริมบรรยากาศในการปฏิบตัิงานใน
รูปแบบท่ีดีอย่างหนึ่ง 

แนวความคิดเก่ียวกบั pert องคป์ระกอบการท างาน 3 อย่าง คือ  
1. เวลา 
2. ทรพัยากร 
3. ล  าดบัเวลา 

ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของ ไดแ้ก่ 
1. แยกแผ่นแต่ละประเภทของงานและเวลาที่ใชใ้นแต่ละงาน 
2. เขียนผงัการท างาน เพื่อก าหนดก่อนและหลงัของงาน 
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3. ปุ่ มของการท างาน โดยพิจารณาคนและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงานว่า
เหมาะสมเพียงใด 

4. เปรียบเทียบงานและตรวจสอบเป็นระยะระยะสม ่าเสมอ เพื่อหาทางปรบัปรุง
งานใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

จากหลักการและแนวคิดดังกล่าว อาจพิจารณาได้ว่า ผู้ที่ เป็นปัจจัยหลักในการ
จดัการแสดง คือ ผูก้  ากับการแสดงที่บริหารจดัการในดา้นต่าง ๆ ของการจัดการแสดง เนื่องจาก
จะตอ้งมีการวางแผนการท างานของทีม และแบ่งหนา้ที่ตามความเหมาะสม ซึ่งจะตอ้งสามารถ
สื่อสาร ชีแ้จง อธิบายถึงความจ าเป็นหรือความตอ้งการในการจดัการแสดง ไม่ว่าจะเป็นตวัละคร 
ฉาก เครื่องแต่งกาย บรรยากาศฯลฯ นับเป็นสิ่งที่จ  าเป็นมากที่สุดส าหรบัผู้ก  ากับการแสดงซึ่ง
จะตอ้งศกึษาท าความเขา้ใจกบัสมาชิกในทีม เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย 

สอดคลอ้งกบั พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ (2538, น. 22) กล่าวว่า ผูก้  ากบัการแสดงนบัเป็น
หวัใจของความส าเร็จในการปฏิบตัิการ ผูก้  ากบัการแสดงไดร้บัความมอบหมายใหร้บัผิดชอบใน
เรื่องต่าง ๆ อันจะส่งผลต่องานละครเรื่องนั้นทั้งในดา้นศิลปะในงบประมาณ ซึ่งในฐานะของผู้
ก ากบัการแสดงท่านจะเริ่มพฒันาประสานและประสานสมัพนัธก์ารท างานรว่มกบัฝ่ายต่าง ๆ ใน
การสรา้งสรรคผ์ลงานท่านจะตอ้งเป็นผูป้ระเมินความตอ้งการของบทการแสดงแก่สมาชิกที่จะ
สรา้งสรรคล์ะครตลอดผูท้ี่ประสานความคิดขอ้เสนอต่าง ๆ เพื่อใหท้กุฝ่ายเกิดความเขา้ใจ  

ผูก้  ากับการแสดงจะเป็นศูนยก์ลางของการสรา้งสรรคแ์ละระบบงาน ในการผลิต
ละครก ากบัการแสดงไม่สามารถจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญในทกุเรื่อง แต่ว่าจะตอ้งมีความสามารถในการ
วดัหรือประเมินความสามารถของสมาชิกในทีมได ้สามารถทราบถึงจุดอ่อน และความสามารถ
พิเศษของทีมงานไดเ้ป็นอย่างดีเก่ียวกบัการแสดงที่ดี จะตอ้งสรา้งจดุอ่อน จดุแข็งและขีดจ ากดัของ
ทีมงาน น าทางสามารถชีแ้นะชกัน าใหง้านปฏิบตัิงานต่าง ๆ สว่นเปา้หมายปรารถนาได ้

การแสดงเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ึก  ทางสีหน้าท่าทางและน า้เสียง ซึ่ง
นกัแสดงถือว่าเป็นปัจจยัหลกัส าคญัอีกประหนึ่งของการจดัการแสดง สดใส พนัธุโกมล (2524: 36 
อา้งอิงใน พฤทธ์ิ  ศภุเศรษฐศิร.ิ 2544, น. 54) กลา่ววา่  

 
นักแสดงถือว่าเป็นหัวใจของการแสดงละครนักแสดง คือ ผูท้ี่สวมบทบาทเป็นตัว

ละครเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและความรูส้ึกนึกคิดที่ มีอยู่ในบทละครมาสู่ผู้ชม ในบรรดา
ผูร้่วมงานทางดา้นการจัดแสดงละคร นักแสดง คือ ผูท้ี่อยู่ใกลช้ิดกับผูช้มมากที่สุด ผลงาน

การสรา้งสรรคข์องฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก ากบัการแสดง การออกแบบเครื่องแต่งกาย 
การแต่งหนา้ จะไดร้บัการถ่ายทอดมาสู่ผูช้มโดยผ่านทางนักแสดงโดยตรง ฉะนัน้จึงมักมีผู้
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กล่าวกันอยู่เสมอว่าในการจัดการแสดงเราสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกได้ เว้นไว้แต่
นักแสดงและผูช้ม ซึ่งถ้าจะพูดไปแลว้ท าตามนีก็้มีความเป็นจริงอยู่มากการแสดงในสมัย
โบราณก่อนที่จะมีการอ านวยการสรา้งผูก้  ากับการแสดงผูอ้อกแบบฝ่ายต่าง ๆ ก็เริ่มตน้ดว้ย
นกัแสดงกบัผูช้มเท่านัน้ และในปัจจบุนัแมเ้ราจะมีผูร้ว่มงานทกุฝ่ายแต่ขาดนกัแสดงเราก็ไม่
อาจมีละครได ้

  
การจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนสาธิตฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาสาธิตสามัคคี 
จากการสมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งกับการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียน

สาธิตฯ เขา้รว่มการแข่งขนักีฬาสาธิตสามคัคี ประมวลผลไดด้งันี ้
1. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่าย
ประถม เป็นกิจกรรมที่บูรณาการในชั่วโมงเรียนนาฏศิลป์โดยก าหนดใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนรว่มใน
การแสดงแต่ละระดบัชัน้ ด าเนินการจดัการแสดงผลงานในเทศกาลวนัขึน้ปีใหม่ โดยใชช่ื้องานตาม 
theme การแสดงแต่ละปี จัดการแสดงภายในสนามของโรงเรียน โดยมีผูป้กครองเป็นผูช้มการ
แสดง (นาทนภา ตรีอบุล. 2563: สมัภาษณ)์ 

2. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ศูนยว์ิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

การจดักิจกรรมการแสดงทางศิลปวฒันธรรม มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนทุกคนไดร้ว่ม
แสดง ด าเนินการฝึกซอ้มและจดัการแสดงผลงานตามระดบัชัน้ โดยมีครูผูส้อนวิชานาฏศิลป์เป็นผู้
ฝึกซอ้มหลกัและมีครูประจ าชัน้เป็นผูฝึ้กซอ้มรว่ม การจดักิจกรรมนีไ้ม่ไดถ้กูก าหนดใหเ้ป็นสว่นหนึ่ง
ของการเรียนรูว้ิชานาฏศิลป์ ทัง้นีก้ารฝึกซอ้มการแสดงจะด าเนินการตามที่ครูผูส้อนก าหนด การ
จดัการแสดงประจ าปีของโรงเรียนสาธิตเกษตรนีจ้ะด าเนินกิจกรรมในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทกุ
ปี (สะวรรณยา เกตานิรุจน.์ 2563: สมัภาษณ)์ 

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ฝ่ายประถม 
กิจกรรมการแสดงทางศิลปวฒันธรรมของโรงเรียนสาธิตรามค าแหง โดยให้

ผูเ้รียนสมคัรเขา้รว่มกิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ  ในการแสดงจะประกอบดว้ยกิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่น การร  า การเตน้ การรอ้งเพลง การเล่นดนตรีไทย-สากล การแสดงละคร รวมทัง้
การแสดงความสามารถดา้นต่างๆของผูเ้รียน ซึ่งในกิจกรรมเหล่านีจ้ะจัดแสดงในวาระต่างๆที่
โรงเรียนก าหนดขึน้ เช่น วันปิดภาคเรียน โครงการบูรณาการ หรืองาน education fair เป็นตน้ 
(ปัญชลีย ์รตันสิงขร. 2563: สมัภาษณ)์ 
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4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย
พัฒนาและสาธิตการศึกษา 

โรงเรียนสาธิตองครกัษ์มีการจดักิจกรรมการแสดงทางศิลปวฒันธรรม มีการ
ก าหนดใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง ซึ่งกิจกรรมนีจ้ะอยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบของ
อาจารยป์ระจ าชั้นแต่ละหอ้ง ซึ่งจะท าหนา้ที่ในการฝึกซอ้ม การออกแบบและจัดเตรียมเสือ้ผา้   
การประสานงานกับผูป้กครอง รวมทัง้การดูแลความเรียบรอ้ยในวนัแสดง กิจกรรมนีจ้ะจัดขึน้ใน
งาน “สายใยรกั” ซึง่เป็นวนัปิดภาคเรียนของปีการศกึษา (กิติศกัดิ ์ทศันสวุรรณ. 2563: สมัภาษณ)์ 

5. โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
กิจกรรมการแสดงทางวฒันธรรมของโรงเรียนสาธิตสงขลา เป็นการแสดงที่ให้

ผูเ้รียนทกุคนไดมี้โอกาสแสดงตามระดบัชัน้ โดยอยู่ในการควบคมุดแูลการฝึกซอ้มของครูประจ าชัน้ 
จัดการแสดงประจ าปีในวันปิดภาคเรียนภายใต้ช่ืองาน “ประสานใจ” จัดการแสดงภายใน
มหาวิทยาลยั (สมพงศ ์จิตเลขา. 2563: สมัภาษณ)์ 

6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม 
กิจกรรมการแสดงทางศิลปวฒันธรรมของโรงเรียนสาธิตมหาสารคาม เนน้ให้

ผูเ้รียนทกุคนมีสว่นรว่มในการแสดง โดยในแต่ละปีจะมีการก าหนด theme ของการแสดง ผูเ้รียนมี
ส่วนรว่มในการออกแบบท่ารว่มกบัครูผูส้อน จดัการแสดงประจ าปีที่หอประชุมหรืออาคารภายใน
มหาวิทยาลยัฯ ภายใตช่ื้องาน “สาธิตสมัพนัธ”์ (พิสิษฐ์ ยาสิงหท์อง. 2563: สมัภาษณ)์ 

7. โรงเรียนสาธิต “พบูิลบ าเพญ็” มหาวิทยาลัยบูรพา 
การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนสาธิตบูรพา จะใชว้ิธีด  าเนินการ

คดัเลือกผูเ้รียนที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อรว่มแสดงตามวาระส าคญัต่างๆสลบักันไป ผูเ้รียนทุก
คนไดมี้โอกาสร่วมแสดงผลงานเฉพาะในการเรียนการสอนชั่วโมงนาฏศิลป์ (กิตติภฎั วงคก์ระโซ่. 
2563: สมัภาษณ)์ 

8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
การแสดงทางศิลปวฒันธรรมของโรงเรียนสาธิตเชียงใหม่ จะจัดขึน้ในวาระ

พิเศษในงาน “ม่วนงันลา้นนา” โดยให้ผู้เรียนทุกคนแต่งกายดว้ยชุดพืน้เมือง ภายในงานจะมี
กิจกรรมที่หลากหลายทัง้การแสดง การรอ้งเพลง การออกรา้นขายสินคา้พืน้เมืองต่างๆ โดยผูเ้รียน
ทกุคนจะมีสว่นรว่มการด าเนินการจดังาน (กฤตพร พวักนกหิรญั. 2563: สมัภาษณ)์ 

9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
จดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมประจ าปี ตามความสนใจและความถนดัของ

ผูเ้รียน ภายใตง้าน “วิพิธทัศนา” การแสดงประกอบดว้ยกิจกรรมที่หลายหลายไดแ้ก่ ดนตรี รอ้ง
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เพลง ละคร ร  า เตน้ทัง้ไทยและสากล โดยแต่ละระดบัชัน้จะสง่การแสดงที่ออกแบบและฝึกซอ้มโดย
ผูเ้รียนเขา้ร่วมแสดง ในส่วนของการแสดงละครมีทัง้ละครไทยที่แสดงโดยผูเ้รียนภาคปกติ และ
ละครสากลที่แสดงโดยผู้เรียน โปรแกรมภาษาต่างประเทศ ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยผู้เรียน 
สถานที่จดัการแสดงเป็นโรงละครภายนอก (ชีวนั เขียววิจิตร. 2563: สมัภาษณ)์ 

10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
การแสดงประจ าปีของโรงเรียนสาธิตนเรศวร เป็นการคัดเลือกผูแ้สดงตาม

ระดบัชัน้เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมการแสดงประจ าปีในงาน “ราตรีกลา้เสลา” ในกิจกรรมนีผู้เ้รียนเป็น
ผูอ้อกแบบและฝึกซอ้มการแสดงภายใตก้ารดแูลของครูประจ าชัน้ (สรสัวดี ภู่กร. 2563: สมัภาษณ)์ 

จากขอ้มลูขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมของโรงเรียน
สาธิตฯ ที่เขา้รว่มการแข่งขนักีฬาสาธิตสามคัคี ไดด้งัตาราง 
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3.การจัดการแสดงทางศลิปวัฒนธรรม ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

3.1 ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ จากรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปีการศกึษา 2559  

ปีพทุธศกัราช 2491 กรมสามญัศกึษา (เดิม) ซือ้ที่ดินเนือ้ที่ประมาณ 9 ไร ่1.6 ตาราง
วา เหมาะที่จะจดัตัง้โรงเรียนประถมศกึษา หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ ปลดักระทรวงศกึษาธิการ จึง
ไดเ้ขียนแผนผงัวางรูปแบบโรงเรียนขึน้และไดใ้ห ้นายพิณ สินธุเสก เป็นสถาปนิกออกแบบก่อสรา้ง 
ลงมือก่อสรา้งเม่ือวนัที่ 10 ธันวาคม พุทธศกัราช 2493 กรมสามญัศึกษา (เดิม) และกรมสามัญ
ศกึษา (ใหม่) จงึไดใ้หง้บประมาณก่อสรา้งเป็นงวดตัง้แตพ่ทุธศกัราช 2493-2498 

เม่ือโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู ถนนประสานมิตร ไดร้บัสถาปนาเป็นวิทยาลยัการศกึษา 
จดัการสอนวิชาการศึกษาแขนงต่าง ๆ รวมทัง้แขนงประถมศึกษาดว้ย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
โอนอาคารที่ก่อสรา้งคา้งอยู่ใหว้ิทยาลัยวิชาการศึกษา และใหเ้งิน ก.ศ.ส. จ านวนหนึ่งเพื่อการ
จัดการก่อสรา้งใหเ้สร็จและจัดซือ้พัสดุภัณฑ์ที่จ  าเป็น โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการมาด าเนินงานจัดตั้งโรงเรียน  ประถมสาธิตเม่ือวันที่  11 ตุลาคม 2498 โดยมี
หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล เป็นประธานกรรมการด าเนินการประชุมวางหลักการ และไดจ้ัดตั้ง
โรงเรียนนีข้ึน้ว่า “โรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลยัวิชาการศึกษา”และไดป้ระกอบพิธีเปิดโรงเรียน
อย่างเป็นทางการในวันที่  24 มิถุนายน 2499 โดยมีพลเอกมังกร พรหมโยธี รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธิการเป็นประธานกบันกัเรียนตัง้แต่ชัน้เด็กเล็ก (อาย ุ5-6 ขวบ) ถึงชัน้ประถมปีที่ 4 
เม่ือเปิดมีนกัเรียนจ านวน 150 คน เป็นนกัเรียนชาย 89 คน นกัเรียนหญิง 61 คน มีอาจารยจ์ านวน 
12 คน โดยมีรองศาสตราจารยไ์พเราะ ตณัฑิกลุ เป็นอาจารยใ์หญ่ 
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ภาพประกอบ 1 โครงสรา้งการบรหิารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม) 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสาน
มิต (ฝ่ายประถม) ปีการศกึษา 2559 (2559, 7: ถ่ายเอกสาร). 

ผูว้ิจยัสงัเคราะหแ์ละสรุปแผนภมูิโครงสรา้งการบรหิารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ท าให้เห็นถึงระบบการจัดการของโรงเรียนว่ามี
ประสิท ธิภาพ  จากการวางแผนและการจัดระบบการบริหารงานของผู้บ ริหารที่ เน้น
กระบวนการพัฒนาผูเ้รียนเป็นหลกั โดยแบ่งฝ่ายปฏิบตัิดา้นบริหาร วิชาการ บริการและกิจการ
นกัเรียน โครงการพฒันาอาคารสถานที่ ความปลอดภยัและยานพาหนะ และมีการสนบัสนุนการ

- โครงการสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน 

- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ความปลอดภัยและยานพาหนะ 

- โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPIP) 
- ศูนย์ภาษานานาชาต ิ

- ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์ 
- ศูนย์การเรียนรู้ฉันทศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหาร 
รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริการ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

และบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
กิจการพิเศษ 
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เรียนรูท้ี่เป็นสากลจากโครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPIP) และศูนยภ์าษานานาชาติ ซึ่งยังคง
อนรุกัษศ์นูยศ์กึษาภมูิปัญญาไทยในรามเกียรติท่ี์จะท านบุ  ารุงศิลปวฒันธรรมไทยใหค้งอยู่ต่อไปใน
สถาบนั  

ตาราง 2 แผนยทุธศาสตรข์องโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) 

ปรชัญา สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา หมายถึง การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 
(Education is Growth) 

ปณิธาน คณุธรรมน าปัญญา   กา้วหนา้กลา้คิด 
มีจิตสาธารณะ        รกัษาวฒันธรรม 

วิสยัทศัน ์ เป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษาและการวิจัยระดับประถมศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล เกิดการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต บรกิารสงัคมด ารงไวซ้ึง่ศิลปวฒันธรรม 

พนัธกิจ 1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเ้ป็นตน้แบบทางการศึกษา
ตามมาตรฐานสากล 

2. สรา้งผลงานวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูต้ลอดชีวิตทกุ
มิต ิ

3. บรกิารสงัคม และท านงุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
4. พฒันาโรงเรยีนใหมี้ความเข็มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได ้
5. พัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้สามารถผลิตครูมือ

อาชีพ 
อตัลกัษณ ์ กลา้คิด กลา้แสดงออก อย่างมีวฒันธรรม 
เอกลกัษณ ์ เป็นโรงเรยีนพฒันาการคิด 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายประถม) ปีการศกึษา 2559 (2559, 9: ถ่ายเอกสาร). 
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จากประวตัิความเป็นมาและแผนยทุธศาสตรข์องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เนน้การพฒันาบุคลากรและนกัเรียนโดยยึดหลกัคณุธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรม ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาโรงเรียนนั้น ยังฝึกใหน้ักเรียน
สามารถน าประสบการณจ์ากการเรียนรูไ้ปปรบัประยกุตใ์ชใ้นสงัคม กลา้คิด กลา้แสดงออก อย่างมี
วัฒนธรรม และส่งเสริมในเรื่องของการอนุรกัษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของไทย ถือไดว้่า
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทร  วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เป็นโรงเรียนตน้แบบใน
การพฒันาการคิดจากรูปแบบการศกึษา เพื่อพฒันานกัเรยีนใหมี้ศกัยภาพที่ดีและยั่งยืนในอนาคต  

จึงกล่าวได้ว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) เป็นโรงเรียนที่ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมทั่วไปว่าเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อหล่อหลอมนักเรียนใหมี้ความเป็นเลิศทั้งในดา้นวิชาการ กีฬา 
กิจกรรม ตลอดจนลกัษณะนิสยัที่ดี แต่ก็จะไม่ลืมขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม
ของไทยดว้ย เพื่อใหน้กัเรียนสามารถปรบัตวัใหท้นัต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกสมยัใหม่ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดงันัน้จึงจ าเป็นที่จะตอ้งเรียนรู ้
และพฒันาไปตามยคุสมยัซึ่งสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม คือ การไม่หยดุนิ่ง การ
เคลื่อนไหวอยู่เสมอ เป็นธรรมชาติของมนุษยท์ี่จะตอ้งดิน้รนเพื่อความอยู่รอดตอ้งสรา้งสรรคส์ิ่ง
ใหม่ๆตลอดเวลา วฒันธรรมไทยก็เช่นเดียวกนั (สมเดช นามเกต.ุ 2552, น. 87) 

3.2 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

กระบวนการพฒันาจากรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั ศรี
นครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปีการศกึษา 2559 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนานักเรียน และมุ่งเนน้ใหน้ักเรียนมีความรู ้ทักษะการ
เรียนรูต้ามศักยภาพของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
สอดคลอ้งตามมาตรฐานตวัชีว้ดัของหลกัสตูรแกนกลาง มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง มี
ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม และเชิงประจกัษ ์มีการจดักิจกรรมประเมินผูเ้รียนโดยการ
พิจารณาจากพฒันาการของนกัเรียน ในดา้นพฤติกรรม การรว่มกิจกรรม และการทดสอบควบคูไ่ป
ในกระบวนการเรียนการสอน (รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  ปีการศกึษา2559. 2559, น. 42) 

สง่เสรมิการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกบัสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนทัง้ 5 ดา้น คือ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี อีกทัง้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน โดยมีแหล่งเรียนรูแ้ละการสืบคน้หาขอ้มูลไดแ้ก่ 
ห้องสมุด ห้อง Sound Lab ห้องศูนย์ภาษา ห้องเรียนฉันทศึกษา แปลงเกษตร ห้องศูนย์
พฤกษศาตร ์เป็นตน้ 

นอกจากนี ้โรงเรียนได้มีกระบวนการส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 
เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคต์รงตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีการจดัโครงการและกิจกรรมต่าง 
ๆ เสริมหลักสูตร เพื่ อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ทักษะที่ ได้ไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั มีความเอือ้อาทรต่อผูอ้ื่น กตัญญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ยอมรบัความคิดเห็นของ
ผูอ้ื่น และเรียนรูว้ฒันธรรมที่แตกต่าง สอดคลอ้งกบั บรรจง ล ่าซ า (2549, น. 54) ที่ไดก้ลา่วอธิบาย
วา่  

ไดส้่งลูกชาย ด.ช.สรุช ล ่าซ  า ไปเรียนหนงัสือที่น่ี เม่ือประมาณ 30 ปีกว่าที่แลว้นัน้
เน่ืองจากมองเห็นว่าเป็นโรงเรียนที่มีการสอนเด็กในรูปแบบการสาธิตที่ทันสมัยและได้
มาตรฐานสากล ซึ่งนอกจากหลกัสตูรที่กระทรวงศกึษาธิการก าหนดไวแ้ลว้ ทางโรงเรียนยงัมี
วิธีการสอนที่ท  าให้เด็กกล้าแสดงออก มีความคิดสรา้งสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง มี
กิจกรรมหลากหลายใหน้กัเรียนมีส่วนเขา้รว่มและตดัสินใจ ท าใหน้กัเรียนที่จบการศึกษามา
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีพืน้ฐานที่ดี 
พรอ้มที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ นอกจากนี้ยังได้อบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นบุคคลที่มี
สุขภาพจิตที่ดี มีมนุษยส์ัมพันธ์เข้ากับคนทั่วไปไดเ้ป็นอย่างดี อันจะเป็นหนทางก้าวไปสู่
ความส าเรจ็ในการด าเนินชีวิตทัง้ดา้นการงานและสงัคม ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อประเทศชาติ
ตอ่ไป (บรรจง ล ่าซ  า. 2549: 54) 

 
จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถกล่าวไดว้่าโรงเรียนสาธิต มีกระบวนการเรียนรูท้ี่มีเน้น

ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และมีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอยู่เสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมในยุคสมยัที่มีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี และยงัคงการท านุ
บ ารุงประเพณีวฒันธรรมจากหลกัสตูรการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์และโขน ที่ตอ้งการ
อนุรกัษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยใหค้งอยู่ต่อไป โดยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนผ่านกระบวนการ
เรียนรูท้ี่สามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง จากการจัดการแสดงดา้นศิลปวฒันธรรมประจ าปี ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ดังที่  ปฤษณา วิมลศิริ (2562: 
สมัภาษณ)์ กลา่ววา่ 
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“ในฐานะผูป้กครอง กิจกรรมการแสดงโขนและการแสดงประจ าปีศิลปวฒันธรรม 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ท าใหเ้ด็ก ๆ ได้
ฝึกฝนในเรื่องของการแสดง การท างานร่วมกัน ในชั้นสุดท้ายของปี ยังไดแ้สดงความคิด
สรา้งสรรค ์รว่มออกแบบในการแสดงดว้ย 

โดยส่วนตัวมีความคิดว่า การที่โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมนี้ ท าให้เด็ก ๆ สะสม
ความรูด้า้นการแสดง ท าใหก้ลา้แสดงออก ฝึกฝนความเป็นผูน้  า ซึ่งติดตวัเด็ก ๆ ไปใชไ้ดใ้น
ชีวิตประจ าวนั ส าหรบัลกูสาวซึ่งเป็นศิษยเ์ก่าของโรงเรียน ปัจจุบนัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ขณะนีไ้ดท้นุแลกเปลี่ยนไปเรียนที่มหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่ น ดว้ยความสามารถทางดา้น
นาฏศิลป์ที่ติดตัวมาตัง้แต่ระดับประถม ซึ่งท าใหไ้ดร้บัโอกาสเป็นผูน้  าดา้นการจัดกิจกรรม
ทางวฒันธรรมและไดร้บัค าช่ืนชมมาโดยตลอด” (ปฤษณา วิมลศิร.ิ 2562: สมัภาษณ)์ 

  
ในประเด็นขา้งตน้สอดคลอ้งกบั แคทลียา ทว้มประถม (2563: สมัภาษณ)์ กล่าวว่า 

“รูส้ึกว่าเราจะไม่ไดเ้ป็นเราอย่างที่เป็นทุกวนันีถ้า้ไม่ไดแ้สดงทุกปีที่สาธิตประสานมิตร ปัจจุบนัไม่
เคยกลวัที่จะตอ้งแสดงออก ไม่เคยกลวัที่จะขึน้เวที ไม่เคยกลวั spotlight ไม่เคยกลวัที่จะเป็นตัว
ของตวัเอง เพราะไดผ้่านมาแลว้ทุกปี และรูว้่า it’s totally fine ดีใจที่ไดรู้ว้่าตวัเองชอบอะไร ไดท้  า
ในสิ่งที่ชอบท่ีสิ่งที่ตวัเองรกั” (แคทลียา ทว้มประถม. 2563: สมัภาษณ)์ 

จากข้อมูลข้างต้น กล่าวได้ว่า หลักการจัดการเรียนรู ้ในรายวิชานาฏศิลป์ มี
กระบวนการพฒันาผูเ้รียนในดา้นอารมณค์วามรูส้กึ การท างานรว่มกนั ความกลา้แสดงออก เป็น
ตน้ โดยสอดแทรกในรูปแบบของการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมประจ าปีของโรงเรียนสาธิต 
ซึ่งการเรียนรู ้คือ กระบวนการที่ท  าใหค้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได ้
ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งการสรา้ง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทาง
การศกึษาที่บง่บอกไดว้า่ผูเ้รียนเกิดการพฒันาจากการรเิริม่คิดอย่างสรา้งสรรค ์ดงัแผนภมูิต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 2 ขอ้มลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนระดบัสถานศกึษา ของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเอง ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

จากการประเมินผลโดยภาพรวมของสถานศึกษา รอ้ยละของนกัเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้ปีการศกึษา 2559 แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพ ใน
การจัดการและการบริหารการศึกษา ซึ่งจากรอ้ยละในแผนภูมินั้น สามารถสรุปไดว้่านักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเป็นล าดับ โดยรอ้ยละ 99.14 คือ วิชาการงานอาชีพ แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเพราะการงานอาชีพ จะตอ้งเนน้ในเรื่องของการปฏิบตัิ
จรงิ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณจ์ากการลงมือท า รวมถึงวิชาศิลปะและสขุศกึษาที่มีค่าเฉลี่ยสงู 
บง่บอกไดว้า่ผูเ้รียนชื่นชอบในสว่นของการใชจ้ินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ 

3.3 การจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

การจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ในอดีตมีการก าหนดให้นักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงในชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย อายุ 10-12 ปี เรียนร่วมกันในกิจกรรมการเรียนการ
สอนเดียวกนั แต่เนื่องจากความแตกต่างดา้นพฒันาการและธรรมชาติของเด็กชายและเด็กหญิง
นัน้ตา่งกนัอย่างเห็นไดช้ดัจึงท าใหก้ารเรยีนการสอนเกิดปัญหาขึน้  
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559
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อารี สณัหฉวี (2560: สมัภาษณ)์ เล่าว่า “สมัยเป็นอาจารยใ์หญ่เห็นเด็กผูช้ายเรียน
นาฏศิลป์แลว้น่าสงสารเพราะเด็กเบื่อมากตอ้งไปร  ากบัเด็กผูห้ญิง พอดีไปธุระที่วิทยาลยันาฏศิลป์
เห็นเขาฝึกโขนกนัตึงตงัดีก็เลยมาคิดว่าน่าจะใหเ้ด็กของเราไดล้องฝึกโขนดบูา้ง อีกอย่างคือสมยัที่
เป็นนิสิตเคยจัดงานเลีย้งรบัรองฝรั่งที่มาเมืองไทยก็มีโขนมีร  าไปแสดงใหเ้ขาดู ฝรั่งชอบมากเขา
บอกว่าน่าภูมิใจนะคณุมีวฒันธรรมที่สวยงามเหลือเกิน เราก็คิดว่าถา้เด็กของเราเล่นโขนเก่งๆร  า
เก่งๆก็จะช่วยรกัษาวฒันธรรมของชาติไดอ้ีกทางหนึ่ง” ดว้ยเหตนุีท้างโรงเรียนจึงไดมี้การทดลองให้
นกัเรยีนชายเรียนโขนและจดักิจกรรมแสดงผลงาน ครัง้แรกในปีการศกึษา 2524 เมื่อประเมินผลจึง
พบว่านักเรียนชายมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการแสดงผลงาน มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองและเห็นคณุค่าในตนเองยิ่งขึน้ ทางโรงเรียนจึงไดจ้ดัการแสดงต่อเนื่องมาทกุปี จนกระทั่งใน
ปีการศึกษา 2528 ทางโรงเรียนจึงไดบ้รรจุหลักสูตร “วิชาโขน” โดยก าหนดให้นักเรียนชายชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4-6 เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ (50 นาที) พรอ้มกับนักเรียนหญิงเรียนวิชา 
“นาฏศิลป์” และไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนรว่มในกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนอย่าง
เท่าเทียมกนั อารี สณัหฉวี (2560: สมัภาษณ)์ เลา่วา่ “สมยัเด็ก ๆ ชอบร า อยากแสดงมากแต่พอครู
คดัเลือกทีไรก็โดนคดัออกรอบแรกทุกที มนัเสียใจนะ อยากแสดงนะแต่ไม่ไดแ้สดง ก็เป็นปมดอ้ย 
พอมาจดัแสดงนีเ้ลยใหเ้ด็กแสดงหมดทกุคน จะตวัเลก็ตวันอ้ยก็ใหมี้โอกาสแสดงทกุคน” สอดคลอ้ง
กบัสขุมุาล  เกษมสขุ (2558: สมัภาษณ)์ เลา่วา่ “สมยัเด็กๆ อยากรอ้งอยากร  า แต่เขา้ไม่ถึง โดนคดั
ออกทุกที ก็มาคิดว่าใครๆ ก็อยากแสดงทั้งนั้นแต่ไม่มีโอกาสและไม่มีเวทีแสดง พอมาเป็น
ผูอ้  านวยการก็อยากสนับสนุนใหเ้ด็กๆไดมี้โอกาสแสดงทุกคน” จึงมีการจดักิจกรรมการแสดงผล
งานของนักเรียนทุกคนที่เรียนในวิชานาฏศิลป์และโขนขึน้เป็นประจ าทุกปี และถือเป็นการสอบ
ปฏิบตัิในรายวิชานาฏศิลป์และโขนจนกลายเป็นอตัลกัษณท์ี่ดีงามของโรงเรียน สรา้งชื่อเสียงใหแ้ก่
สถาบนัมาโดยตลอด 

การจดัการแสดงประจ าปี ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายประถม) มีกระบวนการท างานร่วมกันหรือท ากิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองคก์รร่วมกัน
ท างาน เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามแนวทางที่ก าหนดไวข้องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อใหบ้รรลจุดุมุ่งหมายเดียวกนั โดยการแบ่งหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบ และความสมัพนัธก์นัในการท างาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. คณะกรรมการจดัการแสดงประจ าปี   
1.1 ที่ปรกึษาคณะกรรมการ 
1.2 คณะกรรมการอ านวยการ 
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1.3 คณะกรรมการด าเนินการ 
1.3.1 คณะกรรมการฝ่ายรายได ้
1.3.2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธแ์ละเว็บไซต ์
1.3.3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิบตัิในวนัการแสดงฯ 
1.3.4 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

- คณะกรรมการลงทะเบียนรับบัตรที่โรงเรียน 
- คณะกรรมการจัดบัตร 
- คณะกรรมการจัด Card USB Flash Drive 
- คณะกรรมการรับเงินสนับสนุนชุดการแสดง และสูจิบัตร 
- คณะกรรมการแจกสูจิบัตร 

1.3.5 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 
1.3.6 คณะกรรมการฝ่ายการแสดง 

- คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมการแสดง กำกับการแสดง และกำกับเวที 
- คณะกรรมการฝ่ายเครื่องแต่งกาย และอุปกร์การแสดง 
- คณะกรรมการฝ่ายฉาก แสงสี เสียง 
- คณะกรรมการฝ่ายแต่งหน้า และแต่งผมผู้แสดง 

1,3.7 คณะกรรมการฝ่ายบนัทกึภาพ 
1.3.8 คณะกรรมการฝ่ายบนัทกึเทปโทรทศัน ์
1.3.9 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
1.3.10 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  รกัษาความปลอดภัย จราจร และ

ยานพาหนะ 
1.3.11 คณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการและพยาบาล 
1.3.12 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
1.3.13 คณะกรรมการฝ่ายควบคมุนกัเรยีน  

การจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีการฝึกฝนทางดา้นการแสดงและจัดการแสดงผลงานในงาน
ประจ าปีของโรงเรียน จากการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนสูก่ารเรียนรูท้ี่มีประสบการณจ์รงิจากการแสดงบน
เวที ซึ่งมีองคป์ระกอบสมบูรณ์ ทัง้แสงสีเสียง เครื่องแต่งกาย ดนตรี และฉากประกอบการแสดง 
โดยมีครูและผูเ้ช่ียวชาญคอยใหค้วามรู ้ซึ่งส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งผูว้ิจยัไดศ้ึกษา
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หาข้อมูลจากสูจิบัตรรวบรวมและสรุปผลการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ของโรงเรียนส าธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ไดด้งัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 3 การจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมประจ าปี ของโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยั 
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

ปี
การศึกษา 

ชุดการแสดง  
(ละครประยุกต)์ 

การแสดงโขน สถานทีแ่สดง 

2552 เหนือเมฆยงัมีนางฟา้ นางลอย โรงละครแห่งชาต ิ
2553 ฤาจะสิน้นพรตันจ์รสัฉาย มณโฑหงุน า้ทพิย ์ภาค 2 ศนูยว์ฒันธรรมฯ 

2554 กินร ี รามจกัรมีหาราช 
หอประชมุ
มหาวิทยาลยั 

2555 อาเซียน มารซื่อ ชื่อพิเภก ศนูยว์ฒันธรรมฯ 
2556 Corncert-Concept 2013 กมุภกรรณทดน า้ ศนูยว์ฒันธรรมฯ 

2557 ดสส.เด็กสรา้งสขุ 
ศกึอินทรชิต  

ตอนมารยาสขุาจาร 
ศนูยว์ฒันธรรมฯ 

2558 เทพธิดา ศกึกมุภกรรณ  ภาค 1 ศนูยว์ฒันธรรมฯ 

2559 

การแสดงละครประยกุต ์
นอ้มร าลกึพระมหา

กรุณาธิคณุ “องคอ์คัรศิลปิน”  
เรื่องเพลงของพอ่ 

หนมุานชาญศกัดา ศนูยว์ฒันธรรมฯ 

2560 
ตามรอยพระบาท 

ดว้ยศาสตรพ์ระราชา 
หนมุานชาญศกัดา  

ภาค 2 
ศนูยว์ฒันธรรมฯ 

2561 หิมเวศมนตรา ศกึวิรุญจ าบงั ศนูยว์ฒันธรรมฯ 

 
การแสดงโขนมีเอกลกัษณส์ าคญัประการหนึ่งคือ เรื่องท่ีใชแ้สดงคือรามเกียรติ์ ซึ่งมี

คติสอนใจจรรโลงใจใหผู้ช้มไดเ้กิดความคิด ความเขา้ใจ ไดเ้รียนรูถ้ึง คุณลกัษณะตามคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค ์ที่ใชเ้ป็นแกนด าเนินเรื่องทุกครัง้ไป รามเกียรติ์นอกจากจะมี
คุณค่าในฐานะเป็นวรรณคดีของชาติ  ยังมีคุณค่าในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
คณุลกัษณะพงึประสงคใ์หแ้ก่ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง หากเราวิเคราะหถ์ึงคณุธรรม
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จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ท่ีปรากฏในรามเกียรติ์จะมีพบ ว่าคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคใ์นรามเกียรติ์ ลว้นสอดคลอ้งกับค่านิยมคุณลักษณะที่พึงประสงคท์ี่
โรงเรียนต่าง ๆ ก าหนดไว ้  สามารถบูรณาการเขา้กับกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายๆกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้(โขนรามาวตาร. 2562, น. 60) 

กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนก็คือ กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
ความคิด การกระท า ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงเป็นที่น่ายินดีว่ากิจกรรมการเรียน
การสอนวิชานาฏศิลป์ เป็นวิชาที่นกัเรียนใหค้วามสนใจใฝ่รู ้เต็มใจมีความสขุทกุครัง้ที่รว่มกิจกรรม
เพราะกิจกรรมดงักล่าวไดใ้หโ้อกาสนกัเรียนทุกคนไดป้ฏิบตัิจริงดว้ยตนเองร่วมกับเพื่อนดว้ยการ
แสดงบนเวทีที่พรอ้มดว้ยแสงเสียง ชุดการแสดง บรรยากาศที่เรา้ใจสนุกสนานจากความร่วมมือ
ของทุกฝ่ายร่วมกันสรา้งสรรคง์านประจ าปี ที่มีจุดมุ่งหมายส าคญัคือ ร่วมสรา้งสรรคค์วามส าเร็จ
ดา้นการแสดงออกอย่างเหมาะสมของนกัเรียนที่เป็นลกูหลาน ลกูศิษยอ์นัเป็นที่รกัยิ่งของพวกเรา 
เป็นส่วนที่ช่วยเสริมสรา้งบ่มเพาะใหลู้กหลานของเราเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
พรอ้มที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสรา้งสรรค์ในเวทีโลก การสรา้งองค์ความรูท้ี่ต้องอาศัย
กระบวนการหลายขัน้ตอนดงักลา่วไม่อาจเสรจ็บรบิรูณไ์ดใ้นหอ้งเรียนสี่เหลี่ยมแคบ ๆ ที่โรงเรียนได้
อย่างแน่นอน (โขนรามาวตาร. 2562: 60) 
 

ปีการศึกษา 2552 โขนตอน นางลอย (คร้ังที ่30) ณ โรงละครแหง่ชาต ิ
 
        
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 3 สจูิบตัรโขน นางลอย 

ที่มา : การแสดงปี 2552 โขน “นางลอย” 
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การแสดงโขนประจ าปีการศกึษา 2552 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จัดขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวทรงพระชนมายุครบ 82 พรรษา ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทัง้ปวงจึงมีฉันทามติเห็นควรที่จะจัดการ
แสดงโขนครัง้นีส้นองพระเดชพระคุณ ดว้ยทัง้สองพระองคไ์ดท้รงอปุการศิลปวฒันธรรมของชาติ
โดยเฉพาะดา้นดนตรีนาฏศิลป์ไทยมาโดยตลอด โดยการแสดงโขนประจ าปีการศึกษา 2552 เป็น
การแสดงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
ทรงเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ประกอบดว้ยการแสดงเบิกโรงชดุ “พระทรงคุม้เกลา้ชาว
ไทยตลอดกาล” ซึ่งเป็นการแสดงวงเครื่องเป่าผสมวงเครื่องสาย การแสดงดนตรีไทย 4 ภาค  โขน
เฉลิมพระเกียรติเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอยยกรบ  และ  การแสดงละครเตน้ประกอบร า “เหนือ
เมฆยงัมีนางฟ้า” 

การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ชุด นางลอย นี ้มีเนือ้หาท่ีสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง  
ความกตญัญ ู ความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ และเป็นผูรู้จ้กัใชค้วามคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เรื่องย่อคือ ทศกณัฐ์ออกอบุายใหน้างเบญกายบุตรีพิเภกและนางตรีชฎาแปลงกาย
เป็นนางสีดาแสรง้ท าเป็นตายลอยน า้ไปที่ท่าน า้เพื่อลวงใหพ้ระรามและไพรพ่ลที่มาสรงน า้ยามเชา้
เม่ือเห็นวา่นางสีดาสิน้พระชนมก์็จะเลิกทพักลบัไป  นางเบญกายจ าใจตอ้งรบัอาสาเพราะขืนขดัขอ
ตวัก็กลวัภยั  อีกทัง้หากท าส าเรจ็มารดาก็จะพน้โทษแลว้ทศกณัฐ์ยงัแบ่งสมบตัิใหก้ึ่งหนึ่งครึง่พระ
นครลงกา ครัน้เม่ือพระรามลงสรงน า้ยามเชา้เห็นนางสีดาลอยทวนน า้มาก็เสียพระทยัจนสลบดว้ย
ส าคัญว่าเป็นนางสีดาจริง  หนุมานไดทู้ลทัดทานจากการสังเกตพิจารณาว่าพระศพนางสีดาไร้
บาดแผลอีกทัง้ยงัลอยทวนน า้มาน่าสงสยั จงึขอพิสจูนค์วามจรงิดว้ยการเผาไฟ นางเบญกายแปลง
ทนความรอ้นไม่ไหวจึงกลบัคืนรา่งเดิมและเหาะหนีไปตามควนัไฟ หนมุานจึงเหาะตามจบัและได้
นางเบญกายเป็นภรรยาในที่สดุ 
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ผวาวิ่งประหวั่นจิตไม่ทนัคิดก็โศกา       กอดแกว้ขนิษฐาฤดีดิน้ลงแดยนัฯ 

ภาพประกอบ 4 โขนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง รามเกียรติ ์ชดุนางลอย 

ที่มา : การแสดงปี 2552 โขนตอน นางลอย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 โขน “ยกรบ” 

ที่มา : การแสดงปี 2552 
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ภาพประกอบ 6 หนมุานจบันางเบญกาย 

ที่มา : การแสดงประจ าปี 2552   

การแสดงละครเตน้ประกอบร า “เหนือเมฆยงัมีนางฟ้า” 
ละครเตน้ประกอบร า หมายถึงละครที่ใชผู้แ้สดงกลุ่มหนึ่งเป็นผูด้  าเนินเรื่องราว 

แลว้ใหผู้แ้สดงอีกกลุ่มหนึ่งเตน้หรือร  าตามเพลงที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรการเรียนนาฏศิลป์ เพลงที่
ก าหนดขึน้นีจ้ะเหมาะกบัเรื่อง และวยัของนกัเรียน มีการฝึกหดัในชั่วโมงเรียนสปัดาหล์ะครัง้เป็น
เวลาประมาณ 12 สปัดาห ์จัดซอ้มบนเวทีจริงเพื่อก าหนดจุดของผูแ้สดง 1 ครัง้ วนัแสดงจริงจึง
เปรียบเสมือนการสอบภาคปฏิบัติที่อาจจะไม่สามารถสอบซ่อมใหม่ได้เพราะต้องอาศัย
องคป์ระกอบต่าง ๆ ความร่วมมือจากหลายฝ่ายจึงจะเกิดกิจกรรมดังกล่าวได ้จะเห็นไดว้่าหาก
พิจารณากนัใหถ้่องแทแ้ลว้ การแสดงหรือกิจกรรมครัง้นีล้ว้นมุ่งใหเ้กิดประโยชนโ์ดยตรงกบัผูเ้รียน 
อีกทั้งผลงานส่วนใหญ่ก็เกิดจากความคิดการออกแบบ หรือการตกลงร่วมกันของผู้เรียน เช่น 
ท่าทาง การจดัแถว เริ่มตน้ การจบ ฯลฯ ในปีการศึกษานี ้ผลงานทัง้หมดจึงเกิดจากความรว่มมือ
ความตั้งใจของผู้เรียนทุกคน เป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั่นเอง(โขนนางลอย.2552,  
น. 61)  

การแสดงละครเต้นประกอบร าเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานตื่นเต้น  ตัวละครมี
อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ เนื ้อเรื่องสอดแทรกคติสอนใจเก่ียวกับ “ธรรมะย่อมชนะอธรรม”เพื่อให้
เหมาะสมกบัธรรมชาติและวยัของผูเ้รียน 
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เรื่องย่อ ณ ป่าสุขสันตด์ินแดนที่อุดมสมบูรณ์ดว้ยตน้ไมน้านาพรรณ เป็นที่อยู่
อาศยัของสตัวใ์หญ่นอ้ยต่างๆ มีคนแคระเป็นผูด้แูลดว้ยความสงบสขุ จนกระทั่งแม่มดทัง้ 9 มาพบ
เขา้และเกิดความพอใจคิดจะยดึป่านี ้จึงบงัคบัใหบ้รรดาคนแคระท างานอย่างหนกัป่าที่เคยสงบสขุ
จึงเปลี่ยนไป นางฟ้านอ้ยธิดาองคส์ุดทอ้งแห่งเทพดวงดาว  มีหนา้ที่คอยเติมพลังแสงสว่างแก่
ดวงดาวทั้งหลายในยามค ่า วันหนึ่งเธอมัวแต่เพลิดเพลินกับการเล่นสนุกจนลืมหน้าที่  คืนนั้น
ดวงดาวทัง้หลายจึงไม่มีแสงสวา่ง เทพบดีดาราจึงลงโทษใหน้างฟ้านอ้ยลงไปยงัโลกมนษุย ์เม่ือท า
ความดีครบ 4 ประการเธอจึงจะไดค้ืนกลบัสู่ดินแดนสุขาวดี เม่ือมาถึงโลกมนุษยน์างฟ้านอ้ยใช้
ลูกแก้ววิเศษเสกให้ป่าที่ มืดมิดกลับมาสว่างไสวดังเดิม  นับเป็นความดีครัง้ที่  1  แม่มดทั้ง 9 
มองเห็นเหตกุารณจ์ากลกูแกว้เตือนภยั จึงเสกกองไฟกองมหึมาเพื่อท าลายลา้งแต่นางฟ้านอ้ยได้
เสกสายน า้มาดับไฟ นับเป็นความดีครัง้ที่  2  แม่มดทั้ง 9 จึงเสกกองทัพนินจามาจับนางฟ้าแต่
นางฟ้าไดเ้สกมงักรยกัษ์สองตวัมาท าลายกองทพันินจาราบคาบ นบัเป็นความดีครัง้ที่ 3 แม่มดทัง้ 
9 จึงเขา้ต่อสูก้ับนางฟ้านอ้ยโดยมีเทพีทศดาราใหค้วามช่วยเหลือ  และในที่สุดแม่มดทัง้ 9 ก็ถูก
นางฟ้านอ้ยสาปใหก้ลายเป็นแม่มดแช่แข็งอยู่ที่ป่าสขุสนัต์  นางฟ้านอ้ยจึงไดก้ลบัสูด่ินแดนสขุาวดี
พรอ้มเทพีทศดารา ป่าสขุสนัตจ์งึกลบัมาสงบสขุอีกครัง้หนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 

ภาพประกอบ 7 ทอ้งพระโรงแดนสขุาวด ี

ที่มา : การแสดงปี 2552 
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ภาพประกอบ 8 สญัญานจากลกูแกว้เตือนภยั 

ที่มา : การแสดงปี 2552 

 
 
     

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 นางฟ้านอ้ยคืนกลบัดินแดนสขุาวดพีรอ้มเทพีทศดารา 

ที่มา : การแสดงปี 2552 
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ภาพประกอบ 10 ระบ ามงักร 

ที่มา : การแสดงปี 2552 

 
 
 
 
 
      
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 11 ระบ ามหากาฬ 

ที่มา : การแสดงปี 2552                     
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การแสดงละครเตน้ประกอบร า “เหนือเมฆยงัมีนางฟ้า” ประกอบดว้ยการแสดงระบ า
12 ชดุคือ 

1. ชัน้เด็กเลก็หญิง                    ระบ าดอกไมบ้าน    
2. ชัน้เด็กเลก็ชาย                     ระบ าสตัวโ์ลกผูน้่ารกั 
3. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 หญิง ระบ าน า้   
4. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 ชาย  ระบ าไฟ 
5. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 หญิง ระบ าขนมเคก้  
6. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 ชาย  ระบ าคนแคระ 
7. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 หญิง  ระบ านินจา   
8. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 ชาย ระบ ามงักร 
9. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 4 หญิง  ระบ ากระดกู          
10.ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 5 หญิง  ระบ ามหากาฬ 
11.ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 6 หญิง  ระบ าแม่มด            
12.ศิษยเ์ก่ารบัเชิญ   ระบ าสง่นางฟ้านอ้ย    
 

ปีการศึกษา 2553 โขนตอนมณโฑหุงน ้าทิพย ์ภาค 2(คร้ังที ่31) ณ หอประชุม
ใหญ่ศูนยว์ัฒนธรรม แหง่ประเทศไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 สูจิบัตรโขน มณโฑหุงน้ำทพิย ์

ที่มา : การแสดงปี 2553 
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การแสดงโขนประจ าปีการศกึษา 2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในปีนี ้จดัขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว ทรงพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี พ.ศ.2554 ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งปวงจึงมีฉันทามติ
เห็นสมควรที่จัดการแสดงโขนครั้งนี ้  สนองพระเดชพระคุณด้วยพระองค์ได้ทรงอุปการะ
ศิลปวฒันธรรมของชาติโดยเฉพาะดา้นดนตรีนาฏศิลป์มาโดยตลอด   ประกอบดว้ยการแสดงร  า
เบิกโรงเฉลิมพระเกียรติ พระทรงเมตตาประชาไทยตลอดกาล การบรรเลงมโหรีเครื่องใหญ่ผสมขิม 
ดนตรีสากลซิมโฟนิคแบงด ์การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน “มณโฑหุงน า้ทิพย ์ภาค 2” และ
การแสดงละครร  าไทย “ฤาจะสิน้นพรตันจ์รสัฉาย” ซึง่เป็นการแสดงปีที่ 31 โดยใชผู้แ้สดงตัง้แต่เด็ก
เลก็ถึงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  

การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุด มณโฑหุงน า้ทิพย์ ภาค2 นีมี้เนือ้หาที่สอดแทรก
คณุธรรมเรื่องการใฝ่รูใ้ฝ่เรียน ความกตญัญู ความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ และเป็นผูรู้จ้กัใชค้วามคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  

เรื่องย่อ สงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง  เป็นเหตุให้
พนัธมิตรและญาติพงศย์กัษ์เสียชีวิตในสงครามอีกหลายตน ท าใหท้ศกณัฐ์เสียใจยิ่ง นางมณโฑผู้
เป็นมเหสีจงึอาสาจะช่วย ดว้ยตนเองเคยเป็นขา้รบัใชพ้ระอมุา และพระอมุาไดป้ระทานมนตช่ื์อสญั
ชีพ เม่ือท าพิธีเสรจ็จะเกิดน า้ทิพยว์ิเศษน ามารดผูเ้สียชีวิตก็จะฟ้ืนคืนชีพ คืนฤทธ์ิ แต่ขณะท าพิธีจะ
กลา่ววาจาไม่ไดแ้ละตอ้งเวน้จากการเสน่หา ทศกณัฐ์ยินดียิ่งจงึสั่งใหต้ัง้โรงพิธี “หงุน า้ทิพย”์ แลว้สั่ง
ใหท้ศคีรีวนั ทศคีรีธรเป็นทัพหนา้ส่วนตนเป็นทัพหลงัยกทพัติดตามไปสูร้บกับฝ่ายพระราม  เม่ือ
ฝ่ายลงกาพลาดท่าถกูฆ่าตายทศกณัฐ์ก็น าน า้ทิพยม์ารดเหล่าปีศาจมารก็ฟ้ืนคืนชีพต่อสูก้นัเช่นนี ้
ร  ่าไป พิเภกทลูว่าที่เป็นดงันีเ้พราะนางมณโฑประกอบพิธีหงุน า้ทิพยอ์ยู่ในกรุงลงกาตอ้งท าลายพิธี
เสีย หนุมานจึงแปลงร่างเป็นทศกัณฐ์เขา้ไปหานางมณโฑที่โรงพิธีท าอุบายว่าเหน็ดเหนื่อยจาก
สงครามแลว้ชักชวนใหน้างเขา้ในกรุงลงกาพรอ้มทั้งมีเสน่หากับนางมณโฑพิธีหุงน า้ทิพยจ์ึงถูก
ท าลายดว้ยอบุายดงักลา่ว 
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ภาพประกอบ 13 ทอ้งพระโรงกรุงลงกา 

ที่มา : การแสดงปี 2553 

       
 
   
 
 
 
     

 

ภาพประกอบ 14 หนุมานรบทศคีรีวัน 

ที่มา : การแสดงปี 2553 
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ภาพประกอบ 15 ทศกณัฐ์แปลงเสน่หานางมณโฑ 

ที่มา : การแสดงปี 2553                  

การแสดงละครเตน้ประกอบร าไทยเรื่อง “ฤาจะสิน้นพรตันจ์รสัฉาย” เป็นละครที่มี
เรื่องราวสนุกสนานต่ืนเตน้ ตัวละครมีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์เนือ้เรื่องสอดแทรกคติสอนใจเพ่ือให้
เหมาะสมกบัธรรมชาติและวยัของผูเ้รียน 

เรื่องย่อ เทพธิดานพรตัน์คือ เทพธิดาผูพ้ิทักษ์รตันมณีทั้งเก้า ประกอบดว้ย เพชร 
ทบัทิม มรกต บษุราคมั โกเมน นิลกาฬ มกุดา เพทาย และไพฑรูย ์เทพธิดาทัง้เกา้ต่างไดร้บัการคดั
สรรจากเทพบดีบนสรวงสวรรคด์ว้ยการทดสอบและฝึกฝนในดา้นต่าง ๆ โดยใหเ้ทพธิดาทั้งเกา้
อาศยัอยู่ในถ า้รตันคหูากายสิทธ์ิ 

วนัหนึ่งเกิดอาเพศขึน้ท่ีบรเิวณถ า้รตันคหูากายสิทธ์ิ กลา่วคือแสงสรุยิาที่เคยฉายเป็น
ปกติกลบัมืดกลบัสว่างเป็นที่น่าฉงน เทพธิดาเพชราเทพ เทพมรกต และเทพไพฑรูยจ์งึพากนัไปพบ
ท่านฤาษีผูเ้ป็นอาจารยซ์ึ่งขณะนัน้อาจารยต์าฤาษีก าลงัสอนวิชา หนมุนตรใ์หก้บัมนุีหนผููเ้ป็นศิษย์
เอก หนมุนตรมี์ฤทธ์ิคือ  ถา้ท่องปกติจะเกิดรูปมนุีนอ้ยมากกว่า 50 ตน แต่ถา้ท่องกลบัหลงัจะเกิด
เป็นหนมุาน 2010จ านวน 50 ตนเช่นกนั หลงัจากฟังเรื่องราวที่เกิดอาเพศแลว้อาจารยต์าฤาษีจงึให้
เทพทัง้สามเดินทางไปยงัทิศเหนือพรอ้มผูช้่วยคือ มนุีหนแูละหนมุาน 2001 
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ภาพประกอบ 16 หลวงตาฤาษี,มนุีนอ้ย,หนมุาน 2001 

ที่มา : การแสดงปี 2553 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 เทพธิดานพรตัน ์

ที่มา : การแสดงปี 2553                  
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มณีไพลิน พระธิดาแห่งนครไพลินไดก้่อเรื่องวุ่นวายจนท าใหเ้กิดอทุกภยัไร่นาพืชผล
เสียหายสง่ผลกระทบไปยงัเมืองมิถิลา เจา้นครทราบจากเทพยากรณว์า่เทพทัง้สาม มนุีหน ูและหนุ
มาน 2001จะสูร้บกับมณีไพลินที่พรมแดน  จึงจัดใหท้หารรกัษาความสงบไปสังเกตการณ์  แต่
อาจารยต์าฤาษีไดม้าช่วยใหเ้หตกุารณส์งบลงไดใ้นที่สดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 18 หนุมาน 2001 

 ที่มา : การแสดงปี 2553  

 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19 นครไพลิน 

ที่มา : การแสดงปี 2553             
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การแสดงละครเตน้ประกอบร า “ฤาจะสิน้นพรตันจ์รสัฉาย” ประกอบดว้ยการแสดง
ระบ า 11 ชดุคือ 

1. ชัน้เด็กเลก็หญิง                  ระบ าอธิษฐาน      
2. ชัน้เด็กเลก็ชาย                   ระบ ามิถิลามหานคร 
3. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 หญิง     ระบ าจ าเอยจ า    
4. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 ชาย       ระบ าหนมุาน2010 
5. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 หญิง    ระบ าห่วงใย  
6. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 ชาย      ระบ ามนุีนอ้ย 
7. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 หญิง      ระบ าความสขุ  
8. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 ชาย      ระบ ากราวใน 
9. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 4 หญิง     ระบ าจิตดี           
10. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 5 หญิง    ระบ าวรเชษฐ์ 
11.ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 6 หญิง     ระบ านพรตันแ์ปลง           

  
ปีการศึกษา 2554 โขนตอน รามจักรีมหาราช (ครั้งที่  32) ณ หอประชุมใหญ่ 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิ ทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 

 
 
 
 
    
 
 
 

ภาพประกอบ 20 สูจิบัตรโขน รามจักรีมหาราช 

 ที่มา : การแสดงปี 2554       
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การแสดงโขนประจ าปีการศกึษา 2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในปีนี ้จดัขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั ทรงพระชนมายุครบ 84 พรรษา ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทัง้ปวงจึงมีฉันทามติเห็นสมควรที่จดัการ
แสดงโขนครัง้นี ้ สนองพระเดชพระคุณ ด้วยพระองค์ได้ทรงอุปการะศิลปวัฒนธรรมของชาติ
โดยเฉพาะดา้นดนตรีนาฏศิลป์มาโดยตลอด ประกอบดว้ยการแสดงร  าเบิกโรงเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั วโรกาสเฉลิมพระชนมาย ุ84 พรรษา/บรรเลง/ขบัรอ้ง/ร  าถวายพระพร 
การบรรเลงดนตรีเครื่องลม อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ รกัคืนเรือน ไกลกังวล ของ วง Wind 
Ensemble การแสดงโขน เฉลิมพระเกียรติ ตอน “รามจกัรีมหาราช” และการแสดงร  าไทยที่มีเนือ้
เรื่องประยกุต ์จากการแสดงละครชาตรี เรื่อง “พระสธุนมโนราห”์ ซึ่งเป็นการแสดงปีที่ 32 โดยใชผู้้
แสดงตัง้แต่เด็กเล็กถึงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6     

การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชดุ รามจกัรีมหาราช นี ้มีเนือ้หาที่สอดแทรกคณุธรรม
เรื่องการที่ประเทศสงัคมใดมีผูน้  าประเทศที่มีคณุธรรมย่อมน าประเทศหรือสงัคมนัน้สู่ความเจริญ
ยั่งยืนถาวร  มีความสามคัคีของประชาชนในชาติเป็นหลกัชยัของประเทศ     

เรื่องย่อ          
นนทกุยกัษท์ี่ท  าหนา้ที่ลา้งเทา้เทวดานางฟ้าที่มาเฝา้พระอิศวร ณ เชิงเขาไกรลาศ

ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเครง่ครดั แต่นนทกุกลบัถกูเหล่าเทวดารงัแก เขกหวั ลบูหนา้ ถอนผมอยู่เป็น
นิตย ์ ดว้ยความคบัแคน้ใจจึงทลูขอนิว้เพชรที่ชีใ้ครตายไดจ้ากพระอิศวร  พระอิศวรจึงประทานให้
ดว้ยความสงสาร   แต่แลว้นนทกุก็ใชน้ิว้เพชรชีเ้ทวดานางฟ้าลม้ตายเป็นจ านวนมาก พระนารายณ์
จึงแปลงกายเป็นนางเทพอปัสรมาล่อลวงใหน้นทุกรา่ยร  าตามจนหลงกลใชน้ิว้เพชรชีข้าตนเองลม้
ลง นางอปัสรจึงกลายรา่งกลบัเป็นพระนารายณ์ และเหยียบนนทกุไว ้เม่ือนนทกุรูว้่าตอ้งกลอบุาย
จึงตดัพอ้พระนารายณว์่ามีถึง 4 กร ตนมีเพียง 2 มือจะสูไ้ดอ้ย่างไร  พระนารายณจ์ึงสาปนนทกุให้
ไปเกิดเป็นทศกณัฐ์มีอิทธิฤทธ์ิมากมาย มี 10 หนา้  20 มือ ส่วนพระนารายณอ์วตารมาเป็นมนษุย์
คือ พระราม เพื่อสงัหารผลาญใหส้ิน้พงศย์กัษ์  
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ภาพประกอบ 21 นารายณป์ราบนนทกุ 

ที่มา : การแสดงปี 2554 

พระรามออกเดินป่า 14 ปี พรอ้มนางสีดาและพระลกัษมณผ์ูเ้ป็นอนชุา ทศกณัฐ์เช่ือ
ค ายุยงของนางส ามนักขาจึงไดล้กัพาตัวนางสีดาไปไวย้ังกรุงลงกา พระรามไดร้วบรวมพลวานร
จากเมืองขีดขินและเมืองชมพ ูพรอ้มทัง้สั่งใหส้คุรีพเป็นนายกองเพื่อท าศกึชิงนางสีดาคืน  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 22 สดายพุบลงิป่า 

ที่มา  การแสดงปี 2554 
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ภาพประกอบ 23 พระรามข้ามสมุทร 

ที่มา : การแสดงปี 2554 

พระรามท าศึกกับทศกัณฐ์หลายรอบ เม่ือถึงศึกครัง้สุดท้ายหนุมานไดล้่อลวงเอา
กล่องดวงใจของทศกณัฐ์ไปได ้จนกระทั่ง “ทศกณัฐ์ลม้”  เม่ือครบ 14 ปี พระรามพรอ้มดว้ยนางสี
ดาจึงเสด็จคืนกลบัเมือง อโยธยาและไดค้รอบครองเมืองสืบไป เหล่าเทวดานางฟ้าต่างยินดีและ
รว่มเฉลิมฉลองที่ “พระรามคืนนคร” เม่ือนัน้คณาเทพเทวาอปัสรศรีโปรยปรายสคุนัธมาลีถวายพระ
พรองคจ์กัรรีามาวตาร   

                 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 24 พระรามคืนนคร 

ที่มา : การแสดงปี 2554 
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การแสดงละครประยุกต ์เรื่อง “กินรี” เป็นละครร  าไทยที่ใชผู้แ้สดงกลุ่มหนึ่งเป็นผู้
ด  าเนินเรื่องราวและใชผู้แ้สดงอีกกลุ่มร  าไทยหรือร  าไทยประยุกต ์ในองกท์ี่1 จะน าเสนอการแสดง 
“ละครชาตรี” ในรูปแบบของกรมศิลปากร ส่วนองกต์่อ ๆ ไปจะเป็นการร  าไทยประยุกตโ์ดยมีการ
ดดัแปลงเนือ้เรื่องใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสนใจของนกัเรยีน  
 
       
 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 25 กินรีน้อยออกเดินทาง 

ที่มา : การแสดงปี 2554 

เรื่องย่อ คณุแม่เล่านิทานก่อนนอนเรื่องพระสธุนมโนราห ์ใหน้อ้งกลว้ยเช่ือมฟัง เม่ือ
นอ้งกลว้ยเชื่อมนอนหลบัจงึฝันวา่พระสธุนและนางมโนราหใ์หก้ าเนิดพระธิดาช่ือพระธิดากินรี  เธอ
ซุกซนมากจนพระบิดาสง่ใหไ้ปอยู่กบัพระอยักาอยักีเพื่อใหเ้ลา่เรยีนวชิาตา่ง ๆ พรอ้มกบัมนตรว์ิเศษ
ที่ท  าใหพ้ระธิดาบินได ้  

 
 
 
              
 
 

ภาพประกอบ 26 มนษุยห์ินฟลินทส์โตน 

ที่มา : การแสดงปี 2554 
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ขณะเดินทางพระธิดาถูกพายุหอบเขา้ไปในเมืองฟลินทส์โตนซึ่งทกุคนพากนัแนะน า
ใหเ้ธอบินไปบนฟ้าเพื่อจะไดร้บัความช่วยเหลือจากหงสฟ์้า ระหว่างทางนัน้เกิดวิปรติพืน้แผ่นดินที่
ยืนอยู่กลบัยุบหายลงไป พระธิดาจึงถูกพาไปในเมืองบาดาล ไดพ้บกับนางพญานาคี นางเอ็นดู
พระธิดากินรเีป็นอย่างมากจงึรบัเป็นบตุรบญุธรรม 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพประกอบ 27 เมืองบาดาล 

ที่มา : การแสดงปี 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28 นางพญานาคีพบกินรนีอ้ย 

ที่มา : การแสดงปี 2554 
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นางพญานาคีทราบว่าพระธิดาจะไปไกรลาสจึงใหบ้ริวารไปส่งยงัพืน้พิภพ ระหว่าง
เดินทางพระธิดาไดพ้บกบักลุ่มชาวนาซึ่งไดพ้าพระธิดาไปดกูารละเล่น “แม่ศรี”จากนัน้พระธิดาได้
เดินทางมาจนถึงเมืองจีนหนา้ศาลไคฟง พระธิดากินรีไดไ้ปตีกลองที่หนา้ศาลเพื่อจะใหท้่านเปา
ช่วยเหลือ ทนัใดนัน้เองนอ้งกลว้ยเชื่อมก็ตอ้งตื่นจากฝัน เพราะไดเ้วลาตื่นไปโรงเรยีนแลว้  

 
 
 
 
 
     
 
 
 

ภาพประกอบ 29 กินรนีอ้ยพบชาวนา 

ที่มา : การแสดงปี 2554 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 30 การละเลน่แม่ศรี 

ที่มา : การแสดงปี 2554 
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ละครเตน้ประกอบร า “กินร”ี ประกอบดว้ยการแสดงระบ า10 ชดุคือ   

1. ชัน้เด็กเลก็หญิง           ระบ าธูปเทียนทอง      
2. ชัน้เด็กเลก็ชาย             ระบ าฟลินทส์โตน    
3. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 หญิง     ระบ าหงสฟ์้า        
4. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 ชาย  ระบ าพาย ุ     
5. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 ชาย       ระบ านาคใหน้ า้           
6. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 หญิง    ระบ าแม่ศร ี        
7. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 ชาย        ระบ าเปาบุน้จิน้       
8. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 4 หญิง       ระบ านางใน       
9. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 5 หญิง       ระบ าออนซอนเด       
10. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 6 หญิง     ระบ าชาวนา 

 
ปีการศึกษา 2555 โขนตอน มารซื่อช่ือพิเภก (ครัง้ที่  33) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์

วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
  
 
 
 
 
    
 
 
 

 

ภาพประกอบ 31 สจูิบตัรโขน มารซื่อช่ือพเิภก 

ที่มา : การแสดงปี 2555 
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การแสดงโขนประจ าปีการศกึษา 2555 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในปีนี ้นอกจากจัดขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่
องคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงพระชนมายคุรบ 85 พรรษา ปีนีไ้ดเ้ริม่รายการพิเศษ คือการ
สาธิตพระราชพิธีเห่เรือ ทางชลมารค ซึ่งเป็นพิธีที่งดงามยิ่งใหญ่ตระการตาคู่พระบารมีขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและเป็นการแสดงถึงวฒันธรรม ภมูิปัญญาไทยที่งดงามหาดไูดย้าก 
ไม่มีประเทศใดเหมือน  การแสดงโขนตอน “มารซื่อช่ือพิเภก”  ในปีนีเ้ป็นปีที่ที่วงการศึกษาทั่ว
ประเทศมีความตื่นตัวต้อนรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   การแสดงจึงเน้นไปที่การก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้ม ท าความเขา้ใจ รูจ้กั ลงมือปฏิบตัิพรอ้ม ๆ กนัทัง้
โรงเรียน ในรูปแบบละครประยุกต์ ชุด “อาเซียนนิยม” ที่ไดร้วมการแสดงของประเทศสมาชิกใน
อาเซียน 10 ประเทศ ใชผู้แ้สดงตัง้แต่เด็กเล็กถึงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด มารซื่อช่ือพิเภกนี ้มีเนือ้หาที่สอดแทรกคุณธรรม
เรื่อง การใฝ่รูใ้ฝ่เรียน  ความกตญัญู ความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ และเป็นผูรู้จ้กัใชค้วามคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  

เรื่องย่อ  
หลงัจากที่นนทุกลงมาจตุิเป็น ทศกณัฐ์ พระอิศวรจึงสั่งใหพ้ระเวสสญุาณไปเกิด

เป็นนอ้งของทศกณัฐ์ช่ือพิเภก ใหเ้รียนรูโ้หราศาสตร ์วนัหนึ่งทศกณัฐ์ทรงสบุินอนัเป็นมรณสญัญา 
จึงใหพ้ิเภกท านาย พิเภกแนะน าใหส้่งนางสีดาคืน ทศกัณฐ์โกรธมากจึงขับพิเภกออกจากเมือง 
พิเภกไดต้รวจดวงชะตาของตนเห็นว่าพระรามจะเป็นผูอ้ปุถมัภอ์ย่างดีจึงไปสวามิภกัดิก์บัพระราม  
พระรามเห็นว่าพิเภกหนีรอ้นมาพึ่งเย็นจึงรบัไวเ้ป็นโหราประจ ากองทพั ต่อมามงักรกณัฐ์ไดอ้าสา
ทศกณัฐ์ออกไปขดัตาทพัเพื่อถ่วงเวลาใหอ้ินทรชิตท าพิธีชุบศรนาคบาศที่เขาองักาศ พระรามพระ
ลกัษมณไ์ดท้ าศกึกบัมงักรกณัฐ์จนในที่สดุมงักรกณัฐ์ตอ้งสิน้ชีพดว้ยศรพรหมาสตรข์องพระราม 
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จ าเราจะใหเ้วสสญุาน   ไปเกิดรว่มวงศว์านยกัษี 
เพื่อช่วยพระหรริกัษจ์กัร ี บอกวิธีก าจดัพวกพาล 

ภาพประกอบ 32 เทวสภา 

ที่มา : การแสดงปี 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
มงึมนัอา้ยชาติทรชนคบไม่ได ้        ชีวิตมงึตอ้งบรรลยัในวนันี ้

ภาพประกอบ 33 พิเภกถกูขบั 

ที่มา : การแสดงปี 2555 
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ภาพประกอบ 34 พระรามว่าราชการ 

ที่มา : การแสดงปี 2555  

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 35 พิเภกสวามิภักดิ์ 

ที่มา : การแสดงปี 2555 
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ภาพประกอบ 36 มงักรกณัฐจ์ดัทพั 

ที่มา : การแสดงปี 2555 

ละครประยกุต ์“ อาเซียนนิยม ASAINLISM” 
ละครประยุกต์ “ อาเซียนนิยม ASAINLISM” เป็นละครที่จัดขึน้เพื่อตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลในการเตรียมตัวต้อนรับการก้าวสู่ ความ เป็นประชาคมอาเซียน 
(ASSOCIATION OF  SOUTH EAST ASIAN NATION)  ใ ช้ ผู้ แ ส ด งตั้ ง แ ต่ เด็ ก เล็ ก ถึ ง ชั้ น
ประถมศกึษาปีที่ 6 

เรื่องย่อ          
ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง  บรรดาอาจารยไ์ดจ้บักลุม่สนทนาในประเด็นที่ผูอ้  านวยการ

สั่งใหโ้รงเรียนมีนโยบายจัดงานสปัดาหว์ิชาการเพื่อตอ้นรบัการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  บรรดา
อาจารยไ์ดมี้การเสนอความคิดเห็นว่า กลุ่มสาระนาฏศิลป์ควรจดัการแสดงที่เก่ียวกบั 10 ชาติใน
อาเซียน เพื่อเป็นการสรา้งความเขา้ใจและสรา้งความนิยมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนไดแ้ก่  
(1)ตวัแทนจากสมาชิกประเทศ “ลาว” ชัน้เด็กเล็กหญิง (2)ตวัทนจากสมาชิกประเทศ “ฟิลิปปินส”์ 
ชั้นเด็กเล็กชาย (3)ตัวแทนจากสมาชิกประเทศ ชั้น ป.1 หญิง (4)ตัวแทนจากสมาชิกประเทศ 
“อินโดนีเซีย” ชัน้ ป.1 ชาย (5)ตวัแทนจากสมาชิกประเทศ “สิงคโปร”์ ชัน้ ป.2 หญิง (6)ตวัแทนจาก
สมาชิกประเทศ “บรูไน” ชัน้ ป.2 ชาย (7)ตัวแทนจากสมาชิกประเทศ “เวียดนาม” ชัน้ ป.3 หญิง 
(8)ตวัแทนจากสมาชิกประเทศ “มาเลเซีย” ชัน้ ป.4 หญิง (9)ตวัแทนจากสมาชิกประเทศ“ไทย” ชัน้ 
ป.5 หญิง (10)ตวัแทนจากสมาชิกประเทศ “กมัพชูา” ชัน้ ป.6 หญิง  
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ภาพประกอบ 37 “อาเซียนนิยม ASAINLISM” 

ที่มา : การแสดงปี 2555 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 38 ตวัแทนประเทศสิงคโปร ์

ที่มา : การแสดงปี 2555 
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ภาพประกอบ 39 ตวัแทนประเทศกมัพชูา 

ที่มา : การแสดงปี 2555 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 40 ตัวแทนประเทศมาเลเซีย 

ที่มา : การแสดงปี 2555  
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ภาพประกอบ 41 ตวัแทนประเทศกมัพชูา 

ที่มา : การแสดงปี 2555 

ละครประยกุต ์“ อาเซียนนิยม ASAINLISM”ประกอบดว้ยการแสดงระบ า12 ชดุคือ 
1. ชัน้เด็กเลก็หญิง   ตวัแทนสมาชิกอาเซียน ประเทศลาว 
2. ชัน้เด็กเลก็ชาย  ตวัแทนสมาชิกอาเซียน ประเทศฟิลิปปินส ์
3. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 หญิง ตวัแทนสมาชิกอาเซียน ประเทศพม่า 
4. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 ชาย ตวัแทนสมาชิกอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย 
5. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 หญิง     ตวัแทนสมาชิกอาเซียน ประเทศสิงคโปร ์
6. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 หญิง     ตวัแทนสมาชิกอาเซียน ประเทศบรูไน 
7. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 หญิง   ตวัแทนสมาชิกอาเซียน ประเทศเวียดนาม 
8. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 ชาย ตวัแทนสมาชิกอาเซียน ประเทศเกาหลีใต ้
9. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 4 หญิง   ตวัแทนสมาชิกอาเซียน ประเทศมาเลเซีย 
10. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 5 หญิง   ตวัแทนสมาชิกอาเซียน ประเทศไทย 
11. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 6 หญิง   ตวัแทนสมาชิกอาเซียน ประเทศกมัพชูา 
12. นิสิตฝึกสอน  อาเซียนนิยม 
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ปีการศึกษา 2556 โขน ชุดศึกกุมภกรรณ ตอน กุมภกรรณทดน ้า (คร้ังที่ 34) 
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนยว์ัฒนธรรมแหง่ประเทศไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ภาพประกอบ 42 สจูิบตัรโขน กมุภกรรณทดน า้ 

ที่มา : การแสดงปี 2556 

การแสดงโขนประจ าปีการศกึษา 2556 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ในปีนีน้อกจากจดัขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงพระชนมายุครบ 86 พรรษา การแสดงปีนีย้ังเน้นไปที่ความ
ซื่อสตัยแ์ละความสามคัคี ของคนในชาติดว้ยการแสดงโขน ตอน กมุภกรรณทดน า้ และการแสดง
ละครเต้นประกอบร า “Concert – Concept 2013” โดยมีรายการที่  1 การแสดงเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในวโรกาส 86 พรรษา ชดุ “เทพเทิดไทศ้นูยร์วมใจไทยทั่วหลา้” รายการท่ี 2 ดนตรีสากล 
ประสานมิตรคอรสั “ใจประสานใจ” รายการที่ 3 การแสดงมโหรีเครื่องใหญ่ผสมขิม “เพลงไทย
ส าเนียงฝรั่ง” รายการที่ 4 การแสดงโขน ชดุ ศกึกมุภกรรณ ตอน กมุภกรรณทดน า้ และรายการที่ 5 
การแสดงละครเต้นประกอบร า “Concert – Concept 2013” ซึ่งใช้ผู้แสดงตั้งแต่เด็กเล็กถึงชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 6 

การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ ์ชดุ กมุภกรรณทดน า้นี ้ มีเนือ้หาที่สอดแทรกคณุธรรม
เรื่อง  ความโกรธอนัจะท าใหข้าดสติ เกิดผลรา้ยตามมาทัง้ตอ่ตนเองและสว่นรวม   
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เรื่องย่อ  

เม่ือศกึหอกโมกขศกัดิเ์สรจ็สิน้ กมุภกรรณคิดอบุายใหข้า้ศกึอดน า้ตายทัง้กองทพั
ดว้ยพิธีทดน า้ สุครีพทูลพระรามว่าน า้ในแม่น า้แหง้เหือดท าใหไ้พร่พลเดือดรอ้นไม่มีน า้บริโภค 
พิเภกกราบทลูวา่เหตเุป็นเพราะกมุภกรรณรา่ยเวทแปลงกายใหญ่โตทดน า้อยู่ที่ใตม้หาสมทุร ขอให้
พระรามใชห้นมุานไปท าลายพิธีเสีย หนมุานจึงแปลงรา่งเป็นเหยี่ยวบินไปที่กรุงลงกาขณะนัน้นาง
คนัธมาลีก านลัทัง้สี่ก  าลงัน าดอกไมไ้ปที่พิธีทดน า้ หนุมานจึงโฉบนางก านลัยกัษ์ขึน้ไปบนทอ้งฟ้า  
แลว้แอบแปลงร่างเป็นนางก านัลจึงรูส้ถานที่แลว้เขา้ท าลายพิธี  กุมภกรรณสูไ้ม่ได ้จึงกลบัเขา้ไป
กรุงลงกาเพื่อยกทพัมาสูก้บัพระรามอีกครัง้ แต่กองทพัยกัษก์็พา่ยแพแ้ตกรน่ไปในที่สดุ     
     
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 43 หนมุานรบกมุภกรรณ 

ที่มา : การแสดงปี 2556    

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 44 หนมุานรบกมุภกรรณ 

ที่มา : การแสดงปี 2556 
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ภาพประกอบ 45 นางคนัธมาลีและก านลัทัง้ 4 

ที่มา : การแสดงปี 2556  

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 46 ตลกโขนฝ่ายพลบัพลา 

ที่มา : การแสดงปี 2556 

 
 
 
                   
 
 

ภาพประกอบ 47 กองทพัพระรามปะทะกองทพักมุภกรรณ 

ที่มา : การแสดงปี 2556 
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การแสดงละครเตน้ประกอบร า “Concert- Concert 2013”     
เรื่องย่อ  

วันฉลอง หลานชายของคุณป้า แม้นเขียน แมน้มาส  แมน้วาด  แม้นศรี ผู้จัด
รายการคนไทยธ ารงธรรม รายการท่ีจดัขึน้เพื่อระดมเงินช่วยทหารชายแดนไทยทกุภาค วนัฉลองได้
ตามหาป้าแมน้ศรีและแมน้มาสดว้ยความตื่นเตน้เพื่อบอกว่าตนเองไดผ้่านเขา้รอบในการประกวด
รอ้งเพลง คิดส ์วอยซ ์ไทยแลนดแ์ลว้   คณุป้าทัง้สี่ต่างดีใจและใหค้ าแนะน าแก่วนัฉลองเพื่อจะได้
ชนะเลิศการแข่งขนัครัง้นี ้ ทางดา้นผูเ้ขา้รว่มแข่งขนัอื่นๆต่างพาก็กนัฝึกซอ้มการรอ้งเพลงและฝึก
เตน้กนัอย่างเอาจรงิเอาจงั ไม่ว่าจะเป็นพี่หนขูองนอ้งลีก็มุ่งมั่นฝึกซอ้มจนเป็นแรงบนัดาลใจใหน้อ้ง
ลีอยากเขา้ร่วมประกวดรายการ คิตตี ้วอยซ ์ไทยแลนด ์บา้ง หรือแมแ้ต่มั่นคงลกูชายของเจา้ของ
คณะล าตดัช่ือดงัในจงัหวดัสพุรรณบรุี “ขวญัดาวสาวสพุรรณ”ก็มุ่งมั่นที่จะเขา้รว่มการแข่งขนัครัง้นี ้
เช่นกนั  

       
    
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 48 คณุปา้ทัง้ 4 ในรายการคนไทยธ ารงธรรม 

ที่มา: การแสดงปี 2556   
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เม่ือถึงวนัแข่งขนั ทัง้สามคนไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนัในเพลงที่ตนคดัเลือกดว้ยความมั่นใจ 
ส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนั้นทางรายการแจง้ว่า  ตอ้งรอลุน้ผลโหวตจากผูช้มทางบา้น
ต่อไป   
 
 
     
           
 
 

ภาพประกอบ 49 ระบ าลมพดัลมเพ 

ที่มา : การแสดง ปี 2556 

 
 
 
   
 
      

ภาพประกอบ 50 ระบ าตื่นเถิดชาวไทย 

ที่มา : การแสดง ปี 2556  
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ภาพประกอบ 51 ระบ าตวัก็ไทยใจก็ไทย 

ที่มา : การแสดง ปี 2556 

การแสดงละครเตน้ประกอบร า “Concert- Concert 2013”  ประกอบดว้ยการแสดง
ระบ า  11 ชดุคือ  

1. ชัน้เด็กเลก็หญิง  ระบ าขอใจแลกเบอรโ์ทร        
2. ชัน้เด็กเลก็ชาย             ระบ ารกัแทอ้ยู่เหนือกาลเวลา   
3. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 หญิง   ระบ าหนเูอย         
4. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 ชาย      ระบ าเกรงใจ                
5. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 หญิง ระบ าคิดถึงทุ่งลยุลาย 
6. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 ชาย       ระบ ารกัจบัใจ      
7. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 หญิง    ระบ าลมพดัลมเพ         
8. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 ชาย  ระบ าตื่นเถิดชาวไทย     
9. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 4 หญิง  ระบ าบา้นเกิดเมืองนอน     
10.ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 5 หญิง  ระบ ารางวลัใหค้รู     
11.ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 6 หญิง  ระบ าตวัก็ไทยใจก็ไทย 
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ปีการศึกษา 2557 โขน ชุดศึกอินทรชิต ตอน มารยาสุขาจาร (คร้ังที่ 35) ณ 
หอประชุมใหญ่ ศูนยว์ัฒนธรรมแหง่ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 52 สูจิบัตรโขนมารยาสุขาจาร 

ที่มา : การแสดง ปี 2557 

การแสดงโขนประจ าปีการศกึษา 2557 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในปีนีเ้ป็นปีที่ 35 การแสดงปีนีย้งัเนน้ไปที่ความสามคัคีของคนใน
ชาติและความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ของตนเองดว้ยการแสดงโขน ชดุศึกอินทรชิต ตอน มารยาสขุา
จาร  และการแสดงละครเตน้ประกอบร า “ดสส เด็กสรา้งสขุ” โดยมีรายการที่ 1 การแสดงเพื่อเฉลิม
พระเกียรติ ชดุ “นอ้มเกลา้อภิวาทเบือ้งพระบาทองคร์าชา” รายการที่ 2 ดนตรีสากล ประสานมิตร
คอรสั “ธงชาติ” รายการที่ 3 การแสดงมโหรีเครื่องใหญ่ผสมขิม “เพลงออกภาษาส าเนียงจีนและ
พม่า” รายการที่ 4 การแสดงชดุศกึอินทรชิต ตอน มารยาสขุาจาร และรายการท่ี 5 การแสดงละคร
เตน้ประกอบร า “ดสส.เด็กสรา้งสขุ” ซึง่ใชผู้แ้สดงตัง้แต่เด็กเล็กถึงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด มารยาสขุาจารนี ้ มีเนือ้หาที่สอดแทรกคุณธรรม
เรื่อง  การมีวินยั เคารพกฎระเบียบ การไม่ละทิง้หนา้ที่และการเสียสละ  
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เรื่องย่อ  
อินทรชิตคิดอบุายใหส้ขุาจารซึ่งเป็นยกัษ์นักโทษที่หนีทพัเม่ือครัง้ศึกกุมภกรรณ

แปลงเป็นนางสีดานั่งทา้ยรถศึกแลว้ฆ่าทิง้เสีย   เม่ือสิน้นางสีดาพระรามก็คงจะยกทพักลบัไปเอง  
ทศกณัฐ์เห็นดว้ยจึงใหอ้ินทรชิตด าเนินการตามอบุาย  สขุาจารไดแ้ปลงเป็นนางก านลัเพื่อไปแอบดู
นางสีดาที่สวนขวญั  
 
 
 
   
     
 
 

 
 

ภาพประกอบ 53 นางสขุาจารแปลงแอบดนูางสีดาที่สวนขวญั 

ที่มา : การแสดง ปี 2557 

เม่ือจ ารูปรา่งท่วงทีกิรยิาไดแ้ลว้จึงแปลงรา่งเป็นนางสีดาไปเขา้เฝา้ทศกณัฐ์  ทศกณัฐ์
เขา้ใจผิดคิดว่าเป็นนางสีดามาหาจงึเขา้ไปเกีย้วพาราสีดว้ยความเสน่หา  ในที่สดุนางแปลงอบัอาย
จึงกลายรา่งเป็นสขุาจาร ทศกณัฐ์จึงพูดแกเ้กอ้ว่า สขุาจารช่างแปลงร่างไดเ้หมือนนางสีดายิ่งนัก
แลว้ใหพ้รอินทรชิต ขอใหช้นะศกึในครัง้นี ้    
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ภาพประกอบ 54 ทศกณัฐ์เกีย้วนางสีดาแปลง 

ที่มา : การแสดง ปี 2557 

เม่ือกองทพัพระลกัษมณแ์ละอินทรชิตปะทะกนั  อินทรชิตแสรง้กล่าวว่าตนเอานางสี
ดามาคืนให้จะไดส้ิน้สุดสงครามกันเสียที   แต่พระลักษมณ์เห็นว่าจะเป็นการหมิ่นพระเกียรติ
พระรามและนางสีดาจึงบอกให้อินทรชิตเชิญนางสีดาไปคืนที่พลับพลา แล้วขออภัยโทษต่อ
พระราม อินทรชิตจงึใหส้ีดาแปลงแกลง้พดูกบัพระลกัษมณว์า่ ตนขอตายอยู่ที่นี่เพื่อรกัษาเกียรติยศ
ของตน เม่ืออินทรชิตเห็นพระลกัษมณต์กใจก็ไดท้ีเงือ้พระขรรคบ์ั่นศีรษะนางสีดาแปลงสิน้ชีพอยู่
บนรถศกึแลว้โยนศีรษะสีดาแปลงมาใหพ้ระลกัษมณ ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 55 อินทรชิตบั่นศีรษะนางสดีาแปลง 

ที่มา :  การแสดง ปี 2557 
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ภาพประกอบ 56 พระรามรบอินทรชิต 

ที่มา : การแสดง ปี 2557 

พิเภกทูลพระรามว่าอาจเป็นกลอบุายขา้ศึก พระรามจึงใหส้คุรีพ หนุมาน และองคต  
ออกไปดทูี่สนามรบ ปรากฎว่าเป็นศพยกัษ์นอนอยู่จึงกลบัมาทลูว่า นางสีดายงัมีชีวิตอยู่  พระราม
พระลักษมณ์ยกทัพมาปะทะกับทัพอินทรชิต ทั้งสองฝ่ายเขา้สูร้บกันฝ่ายยักษ์เสียทีถูกฝ่ายลิง
สงัหารสิน้ อินทรชิตโกรธ โดดจากราชรถเขา้รบฝ่าพวกลิงจนถึงหนา้รถพระรามเขา้รบกบัพระราม
ในที่สดุอินทรชิตก็สิน้ชีวิตดว้ยศรพระราม 

ละครเตน้ประกอบร า “ดสส.เด็กสรา้งสขุ” 
เรื่องย่อ  

ครอบครวัของคุณย่าเชอรี่มีบุตรชายสองคน คือลุงป๊ีดและพ่อของด.ญ.คู่แฝด 
มะลิ ชบา คุณลุงป๊ีดประสบความส าเร็จดา้นการรอ้งเพลงในเวทีเสียงสวรรคพ์ิชิตทั่วไทย  เป็น
นักรอ้งดัง ส่วนคุณพ่อก็ประสบความส าเร็จเรื่องการเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย์ ท าใหท้ั้งสอง
วุน่วายกบัการงานและครอบครวั ไม่มีเวลาไปเยี่ยมคณุย่าเชอรี่ท่ีอยูจ่งัหวดัสพุรรณบรุี  ทิง้ใหค้ณุย่า
อยู่กบันายจอหน์ นายปีเตอร ์คนรบัใชท้ี่คณุย่าอปุการะไวต้ัง้แต่ยงัแบเบาะ 

มะลิและชบา ศึกษาที่โรงเรียนสาธิตชนะสิบทิศ (ฝ่ายประถม) ซึ่งเนน้การสอนให้
นักเรียนมีความสุขบนพืน้ฐานค่านิยม 12 ประการ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามทฤษฎี MI  
หลังจากทั้งคู่เสร็จจากการซอ้มเชียรล์ีดเดอรก์็มานั่งรอคุณพ่อคุณแม่ที่จุดนัดพบของโรงเรียน 
เพราะลงุป๊ืดตอ้งกลบัไปงานเลีย้งรุน่ที่จงัหวดัสพุรรณ คณุพอ่คณุแม่จึงจะพาลกู ๆ ทัง้สองไปหาคณุ
ย่าที่บา้นดว้ยแตเ่ม่ือไปถึงปรากฏวา่คณุย่าไปเชอรี่ไปทศันศกึษาที่เชียงใหม่ตามค าเชิญของเพื่อน  
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ภาพประกอบ 57 ครอบครวัมะลิและชบา 

ที่มา : การแสดง ปี 2557                              

 
 
  
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 58 คณุย่าและเพื่อนๆ 

ที่มา : การแสดง ปี 2557 
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ตลอดเวลาที่อยู่ที่ เชียงใหม่คุณย่าเชอรี่ไม่มีความสุขเลยเพราะคิดถึงลูกหลานที่
กรุงเทพ แมเ้พื่อนๆจะปลอบโยนอย่างไรคุณย่าก็ยังคงอยู่กับความเศรา้ เม่ือครอบครวัของมะลิ 
ชบา   ตามไปพบคณุย่าที่ดอยสเุทพคณุย่าดีใจและตืน้ตนัจนพดูไม่ออก คณุพอ่และลงุป๊ืดรูส้กึผิดที่
ทอดทิง้และขาดการดแูลเอาใจใส่คณุย่าทุกคนกม้กราบขอโทษคณุย่าดว้ยความรูส้ึกผิดพรอ้มกบั
ใหค้  าสญัญาวา่จะดแูลคณุย่าตลอดไปเพราะคณุย่าเป็นที่หนึ่งในใจของทกุคน 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 59 คนรบัใชบ้า้นคณุยา่ 

ที่มา : การแสดง ปี 2557 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 60 ระบ าหนึ่งเดียวคือแม่ 

ที่มา : การแสดง ปี 2557     
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ภาพประกอบ 61 ระบ ารากไทย 

ที่มา : การแสดง ปี 2557 

ละครเตน้ประกอบร า “ดสส.เด็กสรา้งสขุ” ประกอบดว้ยการแสดงระบ า 11 ชดุคือ 
1. ชัน้เด็กเลก็หญิง   ระบ าบนเจา้แม่ 
2. ชัน้เด็กเลก็ชาย  ระบ าคืนความสขุใหป้ระชาชน  
3. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 หญิง ระบ าขอใหร้วย 
4. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 ชาย ระบ าจั๊กกิม้กบัต๊กโต 
5. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 หญิง     ระบ าหนึ่งเดียวคือแม ่ 
6. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 หญิง     ระบ าคิดถึงบา้นเกิดเมืองนอน 
7. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 หญิง   ระบ ารากไทย 
8. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 ชาย ระบ าผมรกัเมืองไทย 
9. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 4 หญิง   ระบ า Cheer 
10. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 5 หญิง    ระบ า กา กา กา 
11. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 6 หญิง    ระบ ากา้วขา้มเพื่อฝัน 
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ปีการศึกษา 2558 โขน ชุดศึกอินทรชิต ภาค 1 (คร้ังที่ 36) ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนยว์ัฒนธรรมแหง่ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 62 สจูิบตัรโขน ศกึอนิทรชิต ภาค 1 

ที่มา : การแสดง ปี 2558 

การแสดงโขนประจ าปีการศกึษา 2558 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในปีนีเ้ป็นปีที่ 36 การแสดงปีนีย้งัเนน้ไปที่ความสามคัคีของคนใน
ชาติและความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ของตนเองดว้ยการแสดงโขน ชดุศึกอินทรชิต ภาค 1 การแสดง
เฉลิมพระเกียรติ  “อศิรวาทถวายพระพรองค์พ่อหลวง” และการแสดงละครเต้นประกอบร า 
“เทพธิดา” โดยมีรายการที่  1 การแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ชุด “อศิรวาทถวายพระพรองคพ์่อ
หลวง” รายการที่ 2 ดนตรีสากล วงดรุยิางค ์เพลงพระราชนิพนธ ์“พรปีใหม่” รายการที่ 3 การแสดง
โขน ชุดศึกอินทรชิต ภาค 1 และรายการที่ 4 การแสดงละครเตน้ประกอบร า “เทพธิดา” โดยใชผู้้
แสดงตัง้แต่เด็กเล็กถึงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 และนกัเรียนภาคภาษาองักฤษ (PPIP) ซึ่งเป็นปีแรกที่
โรงเรยีนเปิดการเรียนการสอนหลกัสตูรนานาชาติ (PPIP) 

การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกอินทรชิต  ภาค 1นี ้  มีเนื ้อหาที่สอดแทรก
คณุธรรมเรื่องความพากเพียรพยายาม  การใฝ่รูใ้ฝ่เรียน และความอดทน    

เรื่องย่อ  
รณพกัตรไ์ดบ้รกิรรมพระเวท มหากาลอคัคี โดยนั่งอยู่ท่ามกลางกองไฟ อดอาหาร

ไม่ดื่มน า้ ไม่ลกุจากที่นั่ง บรกิรรมเป็นเวลาถึง 7 ปี พระเป็นเจา้ทัง้สามจึงทราบดว้ยทิพเนตรและได้
เสด็จขึน้ทรงพาหนะเพื่อไปพบรณพักตร์ โดยพระอิศวรทรงโคอุศุภราช พระพรหมทรงหงส ์พระ
นารายณท์รงครุฑ  เทพเจา้ทัง้สามเสด็จมาประทบัอยู่ตรงหน้ารณพกัตร ์ตรสัถามว่าตอ้งการอะไร 
รณพกัตรท์ลูวา่อยากไดพ้ระเวทและศรสิทธ์ิ พระเป็นเจา้จงึประทานศรสิทธ์ิและเวทมนตรด์งันี ้ 
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พระอิศวร ประทาน ศรพรหมาสตร ์และพระเวทแปลงกายเป็นพระอินทร ์  
พระพรหม ประทาน ศรนาคบาศ และประสาทพรว่าใหมี้ร่างกาย แพรวพราย

เวลาสิน้ชีวิตบนท้องฟ้าตอ้งมีพานแก้วของพระพรหมมารอรบัเศียร หากเศียรตกถึงดินจะเกิด
ไฟบรรลยักลัป์ไหมล้า้งโลก   

พระนารายณ ์ประทาน ศรวิษณปุาณมั 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 63 เทวสภา 

ที่มา : การแสดง ปี 2558                                 

 
 
   

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 64 รณพกัตร ์

ที่มา : การแสดง ปี 2558 
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ทศกัณฐ์เห็นว่ารณพักตรมี์ฤทธ์ิเดชและอาวุธวิเศษ จึงใหร้ณพักตรไ์ปหาเรื่องรบกับ
พระอินทรบ์นสวรรค ์เพราะไม่พอใจที่พระอินทรไ์ม่มาเฝ้าตน รณพกัตรห์าเหตรุบกบัพระอินทรว์่า
พระอินทรม์าขวางทางไวไ้ม่ใหผ้่าน ทัง้สอง ท าศกึกนั พระอินทรพ์่ายแพห้นีไป  ทศกณัฐ์ยินดีเป็นยิ่ง
นกัจึงประกาศใหเ้ปลี่ยนช่ือ รณพกัตร ์เป็น อินทรชิต แปลว่า ผูช้นะพระอินทร ์และใหย้กทพัลงกา
ไปปราบพระราม  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 65 พระอินทรท์รงชา้งเอราวณั 

ที่มา : การแสดง ปี 2558 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 66 รณพกัตรป์ะทะพระอินทร ์

ที่มา : การแสดง ปี 2558 
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ฝ่ายพระรามเม่ือรูว้่าฝ่ายลงกายกทพัมา จึงตรสัถามพิเภกว่าใครเป็นแม่ทพัและเห็น
ควรใหผู้ใ้ดยกทพัออกไปต่อสู ้พิเภกทลูวา่ ผูท้ี่เป็นแม่ทพัยกออกมาวนันีค้ือ อินทรชิต เป็นโอรสของ
ทศกณัฐ์ผูมี้ฤทธ์ิมาก และสมควรใหพ้ระลกัษณย์กออกไปต่อสูก้บัอินทรชิต พระรามสั่งใหส้คุรีพอ
อกไปจดัทพัและมอบศรสิทธ์ิให ้ พระลกัษมณใ์ชเ้ป็นอาวธุต่อสูก้บัอินทรชิต การสูร้บครัง้แรกของ
อินทรชิตนี ้ไดมี้การใชอ้าวธุวิเศษตา่ง ๆ แต่ทัง้สองก็สามารถแกไ้ขกนัได ้จนเวลาเย็นพระอาทิตยต์ก
ดินทัง้สองฝ่ายจงึยกทพักลบัและยกทพัมาสูก้นัใหม่วนัรุง่ขึน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 67 กองทพัพระรามปะทะกองทพัอินทรชิต 

ที่มา : การแสดง ปี 2558                                   

 
 
      
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 68 หนมุานรบอินทรชิต 

ที่มา : การแสดง ปี 2558        
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ภาพประกอบ 69 พระลกัษมณร์บอินทรชิต 

ที่มา : การแสดง ปี 2558 

ละครเตน้ประกอบร าเรื่อง “เทพธิดา”  
เรื่องย่อ  

ณ โรงเรียน มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณุตา คณุยายของหนูยิม้และหนู
แยม้ ไดม้ารบัหลานแทนพ่อกับแม่ที่ติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัด   ขณะนั้นที่โรงเรียนไดเ้ปิดเพลง
เทพธิดาซึ่งเป็นบทเพลงที่ใชส้อนในวิชาดนตรีของโรงเรียน เม่ือ 50 ปีที่แลว้ ท านองและเนือ้รอ้ง
แสดงถึงจินตนาการที่สวยงามของเด็กที่มีต่อธรรมชาติและเทพธิดานอ้ย ๆ ที่เด็กอ่านพบในเทพ
นิยาย ท าใหค้ณุยายที่เป็นศิษยเ์ก่าอดที่จะยอ้นร  าลกึถึงการเรยีนการสอนในอดีตในวนัวานไม่ได ้ 
 
 
 
 
    
                    

ภาพประกอบ 70 คณุตาคณุตาคณุยายมารบัหนยูิม้หนแูยม้ที่โรงเรยีน 

ที่มา : การแสดง ปี 2558 
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ภาพประกอบ 71 ระบ าคา่นิยมหลกั 12 ประการ 

ที่มา : การแสดง ปี 2558     

คณุแม่ของหนยูิม้และหนแูยม้ เป็นนกัธุรกิจใหญ่ไม่มีเวลาเลีย้งดลูกูจึงสง่ขอ้ความไป
ถึงปา้เจียนแม่บา้นเก่าแก่ที่ยา้ยภมูิล  าเนากลบัไปอยู่เมืองเลยใหช้่วยหาพี่เลีย้งเด็กให ้ปา้เจียนจงึสง่
หลานสาวชื่อวิไลซึง่เดิมเป็นเจา้หนา้ที่ธุรการในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจงัหวดัเลยมาเป็นพี่เลีย้งหนยูิม้
และหนูแยม้ที่กรุงเทพฯ เพราะวิไลอยากมาตามหาชิตคู่หมั้นที่ขาดการติดต่อเป็นเวลานาน  ที่
กรุงเทพฯขณะที่วิไลก าลงัยืนรอคนรถบา้นคุณหญิงมารบันัน้เธอไดพ้บกับชิตคู่หมั้นของเธอโดย
บงัเอิญเป็นเรื่องเหลือเช่ือที่ชิตคือคนรถบ้านคณุหญิงที่ก าลงัมารบัวิไลนั่นเองทัง้สองดีใจมากที่ได้
พบกนั    
    
   
 
 
 

 

ภาพประกอบ 72 ระบ าโอโ้ฮบางกอ 

ที่มา : การแสดง ปี 2558      
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ภาพประกอบ 73 หนยูิม้และหนแูยม้ 

ที่มา : การแสดง ปี 2558 

คณุหญิงผูเ้ป็นแม่ของหนยูิม้และหนแูยม้ ยงัคงปฏิบตัิภารกิจทางสงัคมอย่างต่อเนื่อง
พรอ้ม ๆ กับดูแลครอบครวัอย่างไม่บกพร่องเธอจึงไดร้บัเลือกใหเ้ป็นหนึ่งในสตรีงามสามเก่งของ
สมาคมสตรีสยามนบัแต ่ นัน้มา  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 74 ระบ าเมร ี

ที่มา : การแสดง ปี 2558 
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ภาพประกอบ 75 ระบ าฮาวานากีลา่ 

ที่มา : การแสดง ปี 2558                                   

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 76 ระบ าเทพธิดา 12 ราศ ี

ที่มา : การแสดง ปี 2558 

ละครเตน้ประกอบร า “เทพธิดา” ประกอบดว้ยการแสดงระบ า 13 ชดุคือ            
1. Nursery Reception  Year 1  เทพธิดา   
2.ชัน้เด็กเลก็หญิง    ระบ ารกัแม่เท่าฟ้า 
3. ชัน้เด็กเลก็ชาย   ระบ าลกูไมข้องพอ่  
4. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 หญิง  ระบ าคา่นิยมหลกั 12 ประการ 
5. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 ชาย  ระบ าคนลา่ฝัน 
6. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 หญิง      ระบ าสาวเลยยงัรอ 
7. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 หญิง      ระบ ายอดมนษุยเ์ทวดา  
8. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 หญิง    ระบ าโอโ้ฮบางกอก 
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9. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 ชาย  ระบ าแวน้ฟ้อหลอ่เฟ้ียว   
10. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 4 หญิง    ระบ าเมร ี
11. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 5 หญิง      ระบ าลอ่งแม่ปิง 
12. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 6 หญิง      ระบ าฮาวานากีลา่ 
13. นกัเรยีนคดัเลือก   ระบ าเทพธิดา 12 ราศ ี
 

ปีการศึกษา 2559 โขน ตอนหนุมานชาญศักดา (คร้ังที ่37) ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนยว์ัฒนธรรมแหง่ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
            

ภาพประกอบ 77 สูจิบัตรโขน  หนุมานชาญศักดา 

ที่มา : การแสดง ปี 2559   

การแสดงโขนประจ าปีการศกึษา 2559 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในปีนีเ้ป็นปีที่ 37 และเนื่องในวนัที่ 13 ตลุาคม พทุธศกัราช 2559 
ถกูบนัทึกไวใ้นหวัใจคนไทยทกุคน ว่าเป็นวนัวิปโยคแห่งศตวรรษ ความสขุถกูพรากจากพวกเราไป
หมดสิน้ พระราชกรณียกิจแห่งรชัสมยัของในหลวงรชักาลที่ 9 จึงไดจ้ดัการแสดงเพื่อสืบสานพระ
ราชปณิธานขององคอ์คัรศิลปิน ในหลวงรชักาลที่ 9 ซึ่งประกอบดว้ย รายการที่ 1 การแสดงร  าเบิก
โรง “พ่อคือองคอ์ัครศิลปิน” รายการที่ 2 การขับรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต” เพลงพระ  
ราชาในนิทาน รายการท่ี 3 การแสดงโขน ตอนหนมุานชาญศกัดา และรายการที่ 4 การแสดงละคร
ประยกุตน์อ้มร  าลกึพระมหากรุณาธิคณุ “องคอ์คัรศิลปิน” เรื่อง “เพลงของพ่อ” โดยใชผู้แ้สดงตัง้แต่
เด็กเลก็ถึงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 และนกัเรยีนหลกัสตูรนานาชาติ (PPIP) 
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การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “หนุมานชาญศักดา”นี ้ มีเนือ้หาที่สอดแทรก
คุณธรรมเรื่องความมีวินัย ความซื่อสัตย ์ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และความเคารพครูบา
อาจารย ์ 

เรื่องย่อ  
พระอิศวรทรงทราบโดยพระญาณว่า นางสวาหะใกลจ้ะพน้ค าสาปพระองคท์รง

ด าริใหน้างก าเนิดบุตรเพื่อใหไ้ปเป็นทหารเอกของพระรามโดยใชใ้หพ้ระพาย น าอาวุธ คือ คฑา
เพชร ตรีศลู จกัรแกว้ ไปใส่ปากนางสวาหะ แลว้เป่า “หนมุนตร”์ ก ากบัและแต่งตัง้ใหพ้ระพายเป็น
พ่อ พระพายกระท าตามบญัชาพระอิศวรทุกประการจนกระทั่ง ถึงวนัก าเนิด “หนุมาน” คือปีขาล 
วนัองัคาร เดือนสาม หนมุานลิงเผือก ก็กระโดดออกทางปากมารดาคือนางสวาหะมีฤทธ์ิมากมาย 
หาวเป็นดาวเป็นเดือน มีนามตามที่พระอิศวรประทานใหว้่า “หนุมาน” หนุมานไดถ้วายตวัรบัใช้
พระรามดว้ยความซื่อสตัยจ์นไดช่ื้อวา่เป็นเป็นทหารเอกของพระรามและรว่มท าศกึสงครามมาโดย
ตลอด  

 
 
 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 78 นางสวาหะ ยืนตีนเดียว เหนี่ยวกินลม 

ที่มา : การแสดง ปี 2559            
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ภาพประกอบ 79ก าเนิดหนมุาน 

ที่มา : การแสดง ปี 2559 

ครัง้หนึ่งพระรามและทศกัณฐ์รบกัน พระรามแผลงศรตัดเศียร ตัดกรของทศกัณฐ์ 
ทศกณัฐ์รา่ยเวทเศียรและกรกลบัติดรา่งเหมือนเดิมแลว้เขา้รบกบัพระรามอีก พิเภกทลูวา่ที่ทศกณัฐ์
ตายแลว้ฟ้ืนกลบัมาเป็นเพราะทศกณัฐ์ถอดดวงใจฝากไวก้บัพระฤาษีโคบุตร หนุมานกบัองคตจึง
อาสาไปลอ่หลอกเอากลอ่งดวงใจมาจากพระฤาษีโคบตุรจึงจะฆา่ทศกณัฐ์ได ้  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 80 หนมุานกบัพระฤาษีโคบตุร 

ที่มา : การแสดง ปี 2559    
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ภาพประกอบ 81 หนมุาน 

ที่มา : การแสดง ปี 2559 

หนมุานแกลง้ท าอบุายว่าโกรธกบัพระรามแลว้ใชค้วามฉลาดล่อลวงเอากล่องดวงใจ
ของทศกณัฐ์ไปฝังไวท้ี่สมทุรไท จากนัน้จงึขอใหพ้ระฤาษีโคบตุรช่วยพาไปถวายตวัรบัราชการอยู่กบั
ทศกัณฐ์จนทศกัณฐ์รกัใคร่และไวว้างใจให้เป็นแม่ทัพออกรบแล้วจึงน ากล่องดวงใจถวายให้
พระรามตอ่หนา้ทศกณัฐ์ 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 82 หนุมานถวายตัวกับทศกัณฐ ์

ที่มา : การแสดง ปี 2559                                  
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ภาพประกอบ 83 พระรามยาตราทพั 

ที่มา : การแสดง ปี 2559     

ละครประยกุตน์อ้มร  าลกึพระมหากรุณาธิคณุ “องคศ์ิลปิน” เรื่อง “เพลงของพอ่” 
ละครเรื่องนีเ้ป็นเรื่องราวนักเรียนเนตรนารีกลุ่มหนึ่งที่ไดเ้รียนรูเ้รื่องราวเก่ียวกับพระ

ราชกรณียกิจต่างๆของในหลวงรชักาลที่ 9 โดยการเล่าเรื่องราวจากจินตนาการถึงเมืองสยามเป็น
ดินแดนแห่งเทวนคร ที่มีพระราชาที่ทรงคุณต่อปวงประชา เป็นดินแดนแห่งความสขุสนัติ มีมิตร
ไมตร ีมีรอยยิม้เป็นสญัลกัษณ ์
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 84 กลุม่นกัเรยีนเนตรนาร ี

ที่มา : การแสดง ปี 2559                                     
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ภาพประกอบ 85 ระบ าเทวนคร 

ที่มา : การแสดง ปี 2559                               

พอ่ของชาวสยามทัง้แผ่นดินทรงมีสมเด็จพระบรมราชนีนาถ พระโอรส และพระธิดาที่
ช่วยทรงงาน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ คือแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นรอยยิม้ของพ่อแห่งแผ่นดินของ
คนไทย พระองคท์รงธรรมครบ 10 ขอ้ในทศพิธราชธรรม เป็น king of king  โดยมีเทวีทัง้ 8 คือ เทวี
อดุร เทวีทกัษิณ เทวีปัจจิม  เทวีบรูพา เทวีพายพั เทวีหรดี เทวีอีสาน เทวีอาคเนย ์เป็นผูด้  าเนินเรื่อง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 86 ระบำล้นเกล้าเผ่าไทย 

ที่มา : การแสดง ปี 2559 



  85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 87 ระบ าใกลรุ้ง่ 

ที่มา : การแสดง ปี 2559          

 
      

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 88 เทวีทั้ง 8 

ที่มา : การแสดง ปี 2559 
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ภาพประกอบ 89 ระบ าบา้นวดัขา้ราชการ 

ที่มา : การแสดง ปี 2559         

ละครประยุกต์น้อมร  าลึกพระมหากรุณาธิคุณ “องคศ์ิลปิน” เรื่อง “เพลงของพ่อ”
ประกอบดว้ยการแสดงระบ า 13 ชดุ คือ  

1. Nursery Reception  Year 1,2 ตามรอยพระราชา  
2. ชัน้เด็กเลก็หญิง    ระบ าเหมือนเคย 
3. ชัน้เด็กเลก็ชาย   ระบ าเหตผุลของพอ่ 
4. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 หญิง   ระบ าใกลรุ้ง่ 
5. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 ชาย  ระบ ายิม้สู ้
6. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 หญิง      ระบ าลน้เกลา้เผ่าไทย 
7. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 หญิง      ระบ าตามรอยพอ่ 
8. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 หญิง    ระบ าพระราชาผูท้รงธรรม 
9. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 ชาย  ระบ า King of Kings 
10. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 4 หญิง    ระบ าบา้น วดั ขา้ราชการ 
11. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 5 หญิง      ระบ าองคเ์ดียวในโลก  
12. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 6 หญิง      ระบ าดินแดนเทวนคร 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1530940263597892&set=a.1530939490264636&type=3&size=2048,1372
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ปีการศึกษา 2560 โขน ตอนหนุมานชาญศักดา ภาค 2 (คร้ังที่  38) ณ 
หอประชุมใหญ่  ศูนยว์ัฒนธรรมแหง่ประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพประกอบ 90 สจูิบตัรโขน  หนมุานชาญศกัดา ภาค2 

ที่มา : การแสดง ปี 2560 

การแสดงโขนประจ าปีการศกึษา 2560 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในปีนีเ้ป็นปีที่ 38 และเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนไดจ้ัดร่วมกับกรม
สง่เสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ประกอบดว้ย การแสดงร  าเบิกโรง “พระสถิตในดวงใจไทย
นิรนัดร”์ การแสดงดนตรีรว่มสมยั (Contemporary Music) การแสดงโขน ตอนหนมุานชาญศกัดา 
ภาค 2  และการแสดงละครประยกุต ์“ตามรอยพระบาทดว้ยศาสตรพ์ระราชา” โดยใชผู้แ้สดงตัง้แต่
เด็กเลก็ถึงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 และนกัเรยีนหลกัสตูรนานาชาติ (PPIP) 

การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ ์ชดุ ศกึวิรุญจ าบงันี ้ มีเนือ้หาที่สอดแทรกคณุธรรมเรื่อง 
จดุเริม่ตน้ของนวตักรรมและผลของความแคน้คือความหายนะ 

เรื่องย่อ 
ทศกัณฐ์หลงเช่ือว่าหนุมานสวามิภักดก์ับตนจริง จึงใหท้รงเครื่องอินทรชิตและ

อวยยศใหเ้ป็นอปุราชกรุงลงกาพรอ้มประทานพรพระแสงศรอาญาสิทธ์ิเพ่ือใชใ้นการศกึกบัพระราม  
พระรามออกว่าราชการไดย้ินเสียงโห่รอ้งของขา้ศกึพิเภกทลูว่า นายทพัมิใช่เหลา่ชาวลงกา อาจจะ
เป็นทหารเอกท่ีอาสาพระรามไปท าศกึ พระรามจงึสั่งใหส้คุรีพเป็นนายทพั  
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ภาพประกอบ 91 หนุมานทรงเครื่องอินทรชิต 

ที่มา : การแสดง ปี 2560 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 92 กองทพัพระราม 

ที่มา : การแสดง ปี 2560 
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ภาพประกอบ 93 กองทพัทศกณัฐ์ 

ที่มา : การแสดง ปี 2560                                 

เม่ือกองทัพทั้งสองฝ่ายเขา้ปะทะกัน  หนุมานเกรงไพล่พลจะไดร้บับาดเจ็บจึงออก
อุบายว่าตนจะออกไปรบเอง แลว้แกลง้ตีทัพลิงให้หนีห่างจนถึงหน้าราชรถพระลักษมณ์ พระ
ลักษมณ์ตรสัถามเพราะแปลกใจว่าหนุมานไปเป็นพวกทศกัณฐ์ไดอ้ย่างไร หนุมานยิ่งส  านึกถึง
ความไวว้างใจตนของพระรามที่ไม่บอกเรื่องตนไปลวงเอากล่องดวงใจใหบุ้คคลที่สามแมแ้ต่พระ
อนุชาที่อนอนแนบขา้ง  จึงแกลง้กล่าววาจาโตต้อบจนเวลาค ่า ทั้งสองฝ่ายจึงยกทัพกลับ เช้า
วนัรุง่ขึน้ทพัพระรามกบัทศกณัฐ์ปะทะกนั พระรามแผลงศรถูกทศกณัฐ์เศียรและกรขาด ทศกัณฐ์
รา่ยเวทฟ้ืนคืนรา่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 94 ทพัพระรามรบทศกณัฐ ์

ที่มา : การแสดง ปี 2560 
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ภาพประกอบ 95 พระรามรบทศกณัฐ ์

ที่มา : การแสดง ปี 2560                                 

หนุมานไดป้รากฏร่างบนยอดเขาในมือถือกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์ตกใจ
และรูว้่าเสียทีหนมุาน ทศกณัฐ์ทัง้แคน้หนมุานและอบัอายต่อไพลพ่ล อีกทัง้ทราบวา่ตนตอ้งตายใน
วนัรุง่ขึน้ จงึสั่งไพรพ่ลยกทพักลบัเมืองลงกา 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 96 หนมุานชกูลอ่งดวงใจ 

ที่มา : การแสดง ปี 2560                                 
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ละครประยกุตน์อ้มร  าลกึพระมหากรุณาธิคณุ ในหลวงรชักาลที่9 เรื่อง “ตามรอยพระ
บาทดว้ยศาสตรข์องพระราชา” 

ม่านแกว้และฟองค า สตรีสงูศกัดิ์สองพ่ีนอ้ง ทัง้สองเป็นขา้ราชการบ านาญ ม่านแกว้
เคยเป็นอาจารยส์อนงานช่างสตรีในโรงเรียน ส่วนฟองค าผูเ้ป็นนอ้งสาวของเธอคือนางพยาบาลที่
แสนใจดีและน่ารกัของคนไข ้ปัจจุบันเธอมีความสุขกับการไดดู้แลหลานจิ๊กหลานจั๊กที่มาเรียน
หนงัสือในเชียงใหม่ ม่านแกว้และฟองค ามีปณิธานแน่วแน่ที่จะด าเนินชีวิตตามรอยพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวัรชักาลที่9 พรอ้มทัง้อบรมสั่งสอนหลานๆ ดว้ยค าสอนแห่งศาสตรพ์ระราชา   “9 หลกั
ทรงงานของพอ่หลวง” 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

ภาพประกอบ 97 ม่านแกว้และฟองค า 

ที่มา : การแสดง ปี 2560                                 

บ่ายวนัหนึ่งคุณย่าม่านแกว้ชวนคุณยายฟองค าไปด่ืมกาแฟท่ีรา้นลุงประสิทธ์ิหนา้
หมู่บา้น  คณุลงุประสิทธ์ิกลา่วถึงแรงบนัดาลใจท่ีท ารา้นกาแฟราคามิตรภาพเพราะไดแ้รงบนัดาล
ใจจากการทรงงานของสมเด็จย่าบนดอยตุง  รวมทัง้การยึดศาสตรพ์ระราชาเรื่องการท างานเป็น
ระบบ    การปลกูป่าในใจคน  รวมทัง้การยดึประโยชนส์ว่นรวมเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต  

หลงัจากกลบัจากเรียนพิเศษจั๊กไดเ้ลา่เรื่องการเรียนประวตัิศาสตรช์าติไทย การเรียน
มวยไทยใหคุ้ณย่าฟัง คุณย่าจึงสอนหลานในเรื่องในหลวงรชักาลที่  9 ที่ตอ้งการให้คนไทยรูร้กั
สามคัคีอนัเป็นหลกัส าคญัที่สดุในการทรงงานของพระองคท์่าน  ทัง้สองไดร้  าลกึถึงอดีตในโรงเรียน
สมยัเด็ก ๆ ที่เคยอยู่ชมรมภาคเหนือ  ไดฝึ้กตีกลองสะบดัชยัและไดฝึ้กรอ้งเพลงลาวดวงเดือน   
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ภาพประกอบ 98 กลองสะบดัชยั 

ที่มา : การแสดง ปี 2560        

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 99 ระบ านาคาอาลยั 

ที่มา : การแสดง ปี 2560                    

 

 



  93 

              
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 100 ระบ าลาวม่านแกว้ 

ที่มา : การแสดง ปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 101 ระบ าลาวดวงเดือน 1 

ที่มา : การแสดง ปี 2560 
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ภาพประกอบ 102 ระบ าลาวดวงเดือน 2 

ที่มา : การแสดง ปี 2560  

ละครประยุกตน์อ้มร  าลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรชักาลที่ 9 เรื่อง “ตามรอยพระ
บาทดว้ยศาสตรข์องพระราชา”ประกอบดว้ยการแสดงระบ า 12 ชดุคือ 

1. Nursery Reception  Year 1,2,3 ระบ าเซ็ตแลว้ตบ  
2.ชัน้เด็กเลก็หญิง    ระบ าสายใยของแผ่นดิน 
3. ชัน้เด็กเลก็ชาย   ระบ าเธอที่รกั  
4. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 หญิง  ระบ าวิหคเหินลม 
5. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 ชาย  ระบ าคบแลว้จะรกั  
6. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 หญิง      ระบ า1 2 3 แชะ 
7. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 หญิง      ระบ าตามรอยพอ่ 
8. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 หญิง    ระบ า30จีบได ้ 
9. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 ชาย  ระบ า ทองดีฟันขาว  

  10. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 4 หญิง    ระบ านาคาอาลยั 
11. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 5 หญิง      ระบ าลาวม่านแกว้ 
12. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 6 หญิง      ระบ าลาวดวงเดือน 
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ปีการศึกษา 2561 โขน ตอนศึกวิรุญจ าบังตอน (คร้ังที ่39) ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนยว์ัฒนธรรมแหง่ประเทศไทย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

ภาพประกอบ 103 สจูิบตัรโขน ศกึวิรุญจ าบงั 

ที่มา : การแสดง ปี 2561                                 

การแสดงโขนประจ าปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในปีนีเ้ป็นปีที่ 39 และเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนไดจ้ัดร่วมกับกรม
ส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ซึ่งประกอบดว้ยการแสดงเบิกโรง “บรรสานศพัทซ์อ้งพระ
กรุณา 66 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” การแสดงดนตรีรว่มสมยั (Contemporary Music) และการ
แสดงโขน เรื่องรามเกียรติ ์ตอน ศกึวิรุญจ าบงั โดยใชผู้แ้สดงตัง้แต่เด็กเล็กถึงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
และนกัเรยีนหลกัสตูรนานาชาติ (PPIP) 

การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ ์ชดุหนมุานชาญศกัดานี ้มีเนือ้หาที่สอดแทรกคณุธรรม
เรื่องจดุเริม่ตน้ของนวตักรรมและผลของความแคน้คือความหายนะ 

เรื่องย่อ         
วิรุญจ าบงัโอรสพญาทษูณ ์หลานของทศกณัฐ์ไดอ้าสาท าศึกกบัพระรามเพราะมี

ความแคน้ที่บิดาถูกพระรามสังหาร วิรุญจ าบังมีหอกเป็นอาวุธ มา้วิเศษช่ือนิลพาหุ และมีฤทธ์ิ
สามารถหายตวัได ้
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ภาพประกอบ 104 วิรุญจ าบงัตรวจทพั 

 ที่มา : การแสดง ปี 2561                              

พระรามไดอ้อกว่าราชการไดย้ินเสียงโห่จากกองทพัยกัษ์จึงสั่งใหส้คุรีพยกทพัออกไป
สู ้ทัง้สองฝ่ายสูก้นัแต่ฝ่ายยกัษ์สูไ้ม่ได ้วิรุญจ าบงัจึงรา่ยมนตรห์ายตวัควบมา้ทิ่มแทงบรรดาลิงหนี
กนัแตกตื่น พระรามมองไม่เห็นไดย้ินแต่เสียงมา้ พิเภกจึงทลูว่าวิรุญจ าบงัก าบงักายไว ้ใหพ้ระราม
แผลงศรก็จะก าจดัวิรุญจ าบงัได ้ลกูศรของพระรามเขา้สงัหารเหลา่พลยกัษส์ิน้ชีวิตทัง้กองทพั วิรุญ
จ าบงัคิดอบุายรา่ยมนตรน์ าผา้โพกศีรษะมาเนรมิตเป็นตนเองและมา้นิลพาหแุลว้ตนเองก็เหาะหนี
ไป พระรามแปลกใจที่ยงัเห็นวิรุญจ าบงัข่ีมา้ต่อสูก้ับไพร่พลวานร พิเภกจึงทูลว่านั่น เป็นเพียงหุ่น
พยนตข์อใหพ้ระรามแผลงศรเป็นตาข่ายเขา้ลอ้มไวแ้ละใหห้นมุานตามไปสงัหารวิรุญจ าบงั  
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 105 วิรุญจ าบงัรา่ยมนตรห์ายตวัควบมา้ทิ่มแทงบรรดาลงิ 

ที่มา : การแสดง ปี 2561                                
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หลงัจากนัน้กองทพัของพระรามพระลกัษมณจ์ึงไดต้่อสูก้บักองทพัของทศกณัฐ์ตาม
กระบวนท่าแบบฉบบัโขน 
 
 
 
 
 
Comment 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 106 ทศกณัฐ์รบพระลกัษมณ ์

ที่มา : การแสดง ปี 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 107 ทพัพระรามปะทะทพัทศกณัฐ์ 

ที่มา : การแสดง ปี 2561 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2684279288263978&set=a.2684278124930761&type=3&theater
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ละครประยกุตเ์รื่อง “หิมเวศมนตรา” 
เรื่องย่อ  

ออสกา้รเ์ด็กลกูครึง่ที่เขา้มาเที่ยวในงานอุน่ไอรกัรูส้กึเคอะเขินเพราะตนไม่ไดส้วม
ใส่ชุดไทยเหมือนคนอื่นๆ แต่ออสกา้รก์็รูส้ึกดีขึน้เม่ือไดพ้บและพูดคยุกบัเด็กไทยกลุ่มหนึ่งอย่างมี
ไมตรีต่อกัน  ทัง้หมดพากันเที่ยวชมงานในบูธต่างๆอย่างสนุกสนานและเดินเรื่อยมาถึงสวนสตัว์
ดสุิตซึง่ขณะนัน้ไดป้ระกาศปิดบรกิารแลว้    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 108 งานอุน่ไอรกั 

ที่มา : การแสดง ปี 2561 

ดว้ยความอยากรูอ้ยากเห็นเด็กๆ ทุกคนจึงแอบมดุรัว้เขา้ไปเที่ยวในสวนสตัวแ์ละได้
พบประตวูิเศษทะลมุิติซึ่งจะน าพาทุกคนไปยงัป่าหิมพานต ์ที่นั่นเด็ก ๆ ไดพ้บกบัสรรพสตัวน์านา
ชนิด  กินรี  ดอกไม้ยักษ์ในสระอโนดาษ รวมทั้งชนเผ่าซาไก และท้ายที่สุดเด็ก ๆ ได้รบัความ
ช่วยเหลือจากนกัส ารวจนอ้ยจึงไดก้ลบัมาที่สวนสตัวอ์ีกครัง้  เจา้หนา้ที่สวนสตัวแ์จง้ว่าประตนูีจ้ะ
เปิดไดเ้ฉพาะในวนัครบรอบ 100 ปีเพียงครัง้เดียวและผูท้ี่จะทะลมุิติไปไดน้ัน้ตอ้งเป็นผูท้ี่มีจิตใจที่ดี 
ช่วยเหลือผูอ้ื่น และมีความกตญัญตู่อผูมี้พระคณุจึงจะสามารถเขา้สูด่ินแดนหิมพานตไ์ด ้            
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ภาพประกอบ 109 ระบ าผีเสือ้ 

ที่มา : การแสดง ปี 2561 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 110 ระบ าดว้ยรกัและปลาท ู

ที่มา : การแสดง ปี 2561 
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ภาพประกอบ 111 ระบ ากินรหีิมพานต ์

ที่มา : การแสดง ปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 112 ระบ าซอ่นกลิ่น 

ที่มา : การแสดง ปี 2561 

 

 

 



  101 

แมว้่า วนันีส้วนสตัวด์สุิตจะกลายเป็นต านานไปแลว้แต่ประตวูิเศษบานนัน้ยงัคงอยู่
และรอคอยเด็กๆ กลุม่ใหม่อยู่เสมอ 

ละครประยกุตเ์รื่อง “หิมเวศมนตรา”ประกอบดว้ยการแสดงระบ า 12 ชดุคือ                                                                                                                              
1. Nursery Reception  Year 1,2,3 ระบ าเฮง เฮง เฮง  
2. ชัน้เด็กเลก็หญิง    ระบ าพระราชาที่ฟ้าประทาน                                                                                          
3. ชัน้เด็กเลก็ชาย   ระบ าสลดัสะบดั   
4. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 หญิง  ระบ าผีเสือ้ราตรี                                 
5. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 1 ชาย  ระบ าดว้ยรกัและปลาท ู
6. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 หญิง      ระบ าไหงง่อง 
7. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 2 ชาย       ระบ าซาไก  
8. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 หญิง    ระบ า รกัอยู่หนใด 
9. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 3 ชาย  ระบ า แสดงสดุทา้ย 
10. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 4 หญิง    ระบ าบวัทอง 
11. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 5 หญิง      ระบ าไกรลาศส าเรงิ 
12. ชัน้ประถมศกึษาป่ีที่ 6 หญิง      ระบ ากินรีหิมพานต ์

 
จากข้อมูลการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมประจ าปี ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตัง้แต่ พ.ศ.2552-2561 ระยะเวลา 10 
ปีนัน้ มีรูปแบบการจดัการอย่างเป็นระบบจากการวางแผนรูปแบบการจดัการแสดงไวท้กุปี ซึ่งเป็น
การร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายภายในโรงเรียนตั้งแต่ผู้เรียน  ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณาจารย ์
เจา้หนา้ที่ ฯลฯ โดยรูปแบบการจดัการแสดงจะแบง่เป็น 2 สว่น คือ  

1. การสืบสาน “โขน” ศิลปะการแสดงขัน้สงูของไทยที่มีความสง่างามและอ่อน
ช้อย เพื่ อเป็นการปลูกจิตส านึกให้แก่ผู้เรียนที่ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  และเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม  

2. การส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความคิดสรา้งสรรคโ์ดยใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในการ
ออกแบบท่าทางประกอบการแสดงดว้ยตนเอง ผูเ้รียนไดท้ างานรว่มกนัเป็นหมู่คณะ มีโอกาสแสดง
ความสามารถ มีความกลา้แสดงออก และเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง  
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4. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัย “การจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่มีกระบวนการในการพัฒนาผูเ้รียน : 

กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)” มีแนวคิด
และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 การวางแผนด าเนินงาน (Planning) 
กระบวนการจัดการถือเป็นหลักที่ส  าคัญในองค์ประกอบการจัดการแสดงทาง

ศิลปวฒันธรรม เนื่องจากเป็นการท างานรว่มกนัในองคก์ร ในสว่นของลกัษณะการบรหิารจดัการซึง่
บุคคลที่ท  าการบริหารจัดการหรือลักษณะการบริหารของผู้น  าแต่ละแบบ “การวางแผน” 
(Planning) ไดมี้นกัวิชาการหลาย ๆ ท่านไดใ้หค้วามหมายของการวางแผนไวด้งันี ้ 

รตันา สายคณิต (2552, น. 101) ไดใ้ห้ความหมายของการวางแผนไวว้่า การ
วางแผนเป็น กระบวนการเก่ียวกบัการระบวุตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการ การก าหนดกลยทุธต์่าง ๆ ที่จะที่
ใหส้ามารถบรรลุ วตัถุประสงคเ์หล่านัน้ได ้และพฒันาแผนงานต่าง ๆ ขึน้มาชุดหนึ่ง เพื่อรวบรวม
และประสานงานต่าง ๆ ขององคก์ารเขา้ดว้ยกนั   

สุภาพร พิศาลบุตร (2553, น. 2) ไดใ้หค้วามหมายของการวางแผนไวว้่า การ
วางแผน หมายถึง วิธีการตดัสินใจล่วงหนา้ เพื่ออนาคตขององคก์าร ซึ่งเป็นหนา้ที่ของการจดัการ
ในทางเลือกว่า จะใหใ้ครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร มีขัน้ตอนด าเนินงาน การใชท้รพัยากร การบรหิาร 
เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์และ เปา้หมายที่ตอ้งการ   

สิน พนัธุพ์ินิจ (2555, น. 12) ไดใ้หค้วามหมายของการวางแผนไวว้า่ การวางแผน 
หมายถึง กระบวนการตดัสินใจเลือกวิธีการด าเนินงานที่ดีที่สดุลว่งหนา้ ดว้ยความมีเหตผุลในการ
ก าหนด วตัถปุระสงค ์การใชปั้จจยั และการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบว่า จะท าอะไร ที่ไหน เม่ือใด 
และใครเป็น ผูก้ระท า เพื่อใหบ้รรลผุลตามวตัถปุระสงค ์  

เพ็ญศรี ปักกะสีนงั (2556, น. 160) ไดใ้หค้วามหมายของการวางแผนไวว้่า การ
วางแผน คือ กระบวนการด าเนินงานที่องคก์รหรือหน่วยงานก าหนดขึน้ เพื่อปฏิบตัิภารกิจใด ๆ ที่
ก  าหนดไวใ้หบ้รรลผุล ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพหรอืเกิดประโยชนส์งูสดุ 

ประจวบ เพิ่มสุวรรณ (2558, น. 11) ไดส้รุปการวางแผนไวว้่า การวางแผนนั้น
สามารถท าได ้2 แบบคือ แบบที่เรียกว่า การวางแผนอย่างไม่เป็นทางการ และการวางแผนแบบ
เป็นทางการ ส าหรบัการวางแผนแบบไม่เป็นทางการนัน้มกัไม่มีการเขียนเป็นลายลกัษณอ์กัษรและ
จะรบัรูเ้ฉพาะบุคคลที่เก่ียวขอ้งเท่านั้น  ส่วนมากจะใชใ้นธุรกิจขนาดเล็ก และแผนแบบไม่เป็น
ทางการมกัจะไม่มีความต่อเนื่อง ส่วนแบบแผนแบบเป็นทางการนัน้จะมีการก าหนดเป้าหมายไว้
ชดัเจนเป็นลายลกัษณอ์กัษร และใหมี้การรบัรูอ้ย่างกวา้งขวางดงัตาราง  
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ตาราง 4 แผนแบบไม่เป็นทางการ และแผนแบบเป็นทางการ 

แผนแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Plan) 

แผนแบบเป็นทางการ 
(Formal Plan) 

- ไม่เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
- จะรบัรูเ้ฉพาะบคุคลที่เก่ียวขอ้งเท่านัน้ 
- สว่นมากมกัจะใชใ้นธุรกิจขนาดเลก็ 
- ไม่มีความตอ่เนื่อง 

- เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
- มีการรบัรูอ้ย่างกวา้งขวาง 
- มีการก าหนดเปา้หมายไวช้ดัเจน 
- มีความตอ่เนื่อง 

ที่มา : แผนแบบไม่เป็นทางการ และแผนแบบเป็นทางการ (ประจวบ เพิ่มสวุรรณ. 2558, 
น. 11) 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการ
บรหิารงานของบคุคลหรอืองคก์ร ซึง่ไดก้ าหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมายของงาน ซึง่เป็นการตดัสินใจ
ไว้ล่วงหน้าเก่ียวกับสิ่งที่จะกระท าในอนาคต โดยอาศัยประสบการณ์และข้อมูลในอดีตมา
ประกอบการตดัสินใจ เพื่อใหส้ิ่งนัน้บรรลตุามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้สอดคลอ้งกบั เดือนเพ็ญ ออ่งทวี
สขุ (2555: ออนไลน)์ กล่าวสรุปเก่ียวกบั การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการก าหนด
วตัถุประสงคส์  าหรบัการท างานในอนาคตพรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางการกระท าในทางปฏิบตัิจริง
เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์มีดงันี ้

1.ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การก าหนดแผน  
1.1 อนาคต เป็นการก าหนดวิธีการที่จะปฏิบตัิในอนาคต 
1.2 การปฏิบตัิ ระบวุิธีปฏิบตัิ 
1.3 บคุคลหรอืหน่วยงานที่รบัผิดชอบ เป็นการก าหนดตวับคุคล 
1.4 การแกปั้ญหาขดัแยง้ ตอ้งมีการก าหนดวิธีแกปั้ญหาเอาไว ้
1.5 มาตรฐาน ก าหนดมาตรฐานหรือเปา้หมายที่ตอ้งการ 
1.6 ความประหยดั ตอ้งค านงึถึงการใชท้รพัยากรใหน้อ้ยที่สดุ                  

2. ประโยชนข์องการวางแผน  
2.1 การวางแผนท าใหท้กุคนทกุฝ่ายทราบทิศทางขององคก์าร 
2.2 การวางแผนเป็นการก าหนดเปา้หมาย 
2.3 การวางแผนช่วยใหเ้กิดการประสานของแต่ละบคุคลแต่ละฝ่าย 
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2.4 การวางแผนเอือ้อ านวยใหเ้กิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
2.5 การวางแผนมีผลตอ่ประสิทธิภาพของนกัการบรหิารโดยตรง 
2.6 การวางแผนช่วยใหก้ารท างานของทกุฝ่ายเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ   

สญัญา เคณาภูมิ และเสาวลกัษณ์ โกศลกิตติอมัพร (2560, น. 389) กล่าวว่า การ
วางแผนเป็นหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานโดยการเลือกใช้ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้ 

ประจวบ เพิ่มสุวรรณ (2558, น. 11-12) กล่าวสรุปเก่ียวกับ “ความส าคัญของการ
วางแผน” ไวว้่า การวางแผนเป็นงานส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งตอ้งอาศัยความรูค้วามสามารถของผู้
วางแผนเป็นประการส าคญั โดยความส าคญัของการวางแผนมีดงันี ้ 

1. ท าใหก้ารด าเนินงานมีเป้าหมายทิศทางที่แน่นอนคือวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย
วิธีการด าเนินการที่ก าหนดไวใ้นแผนลงไปสู่สิ่งที่ก  าหนดไวแ้ละหากมีปัญหาก็สามารถแก้ไข
ปรบัปรุงไดท้นัที 

2. การวางแผนจะช่วยใหก้ารใชท้รพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเป็นไปอย่างคุม้ค่า
ประหยดั 

3. การควบคมุงานไดผ้ลเนื่องจากแผนจะก าหนดเปา้หมายและสื่อไปสูเ่ปา้หมาย
ตลอดจนมาตรฐานของการปฏิบตัิงานไวแ้ลว้ 

4. จัดอนุมัติให้ด าเนินการแผนที่ดีย่อมสื่อความหมายได้ชัดเจนและสื่อไปสู่
เป้าหมายตลอดจนมาตรฐานการด าเนินการตามแผนที่จัดท าขึน้จึงเป็นการจูงใจใหผู้อ้นุมัติให้
ด าเนินการไดถ้า้ปราศจากแผนย่อมเป็นการยากที่จะจงูใจใหเ้กิดการด าเนินการ   

ดงันัน้จงึกลา่วไดว้า่ การวางแผนการด าเนินงาน (Planning) มีความส าคญัต่อองคก์ร
และเป็นหน้าที่ที่ส  าคัญที่ผู้บริหาร ผู้ที่ เก่ียวข้อง และผู้วางแผนต้องด าเนินการก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบตัิงาน การวางแผนจึงมีความส าคญัในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคญัเก่ียวกนั
การวางแผนการด าเนินงานไวด้งันี ้

1. การวางแผนการด าเนินงานเป็นการป้องกันสิ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต 
เนื่องจากการวางแผนเป็นการคาดการณ์ว่าในอนาคตจะเกิดอะไร แลว้ควรท าอย่างไรเม่ือเกิด
เหตกุารณต์ามที่คาด  

2. การวางแผนการด าเนินงานเป็นการลดปัญหาความยุ่งยากและความไม่
แน่นอนในอนาคต จ าเป็นตอ้งมีการเตรยีมตวัใหส้ามารถปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มได ้
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3. การวางแผนเป็นการด าเนินการใหบ้รรลตุามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง
งานอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนช่วยให้การบริหารงานสามารถด าเนินงานเป็นไปตาม
เปา้หมายและวตัถปุระสงค ์ที่ก  าหนดไวอ้ย่างมีขัน้ตอนที่ชดัเจนและเหมาะสมตามสภาวการณน์ัน้  

4. การวางแผนการด าเนินงานเป็นการลดการท างานที่ซ  า้ซอ้นและสับสน การ
วางแผนช่วยใหท้ราบว่าตอ้งท าอะไร เม่ือไร อย่างไร ใครเป็นผูร้บัผิดชอบในส่วนใดงานใด ดงันัน้
องคก์รที่มีการวางแผน จะสามารถมองเห็นภาพรวมในการท างานที่ชดัเจน ท าใหเ้กิดความชดัเจน
ในการด าเนินงาน  

4.2 การก าหนดหน้าที ่(Resource Assign) 
การก าหนดหน้าที่เป็นกระบวนการคัดสรรบุคลากรในการด าเนินงานตามความ

เหมาะสม หรือคุณสมบัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในการวางแผนการบริหารงานใหป้ระสบความส าเร็จ โดย
ความคิดในเรื่องการจัดการ  Henri Fayol ไดก้ล่าวเนน้ใหค้วามส าคัญกับหนา้ที่ทางการบริหาร
จดัการเก่ียวกบัการก าหนดหนา้ที่ ซึง่มีหลกัการดงัตอ่ไปนี ้(Hampton. 1986, pp. 61-62) 

1. การแบ่งงาน (Division of work) เป็นการก าหนดภารกิจและความรบัผิดชอบ
ใหบ้คุลากร 

2. มอบอ านาจความรบัผิดชอบ (Authority) ใหผู้ป้ฏิบตัิไดท้  าตามบทบาทหนา้ที่
และรบัผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้ รวมทัง้ค านงึถึงการใหร้างวลั และผลตอบแทนที่เหมาะสม 

3. กฎระเบียบ (Discipline) จดัใหมี้กฎและระเบียบ หรือขอ้ตกลงรว่มกนัระหว่าง
ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบตัิไดเ้ขา้ใจตรงกนั และจ าเป็นตอ้งอาศยัการแนะน า การนิเทศท่ีดี 

4. เอกภาพการสั่งการ (Unity of command) งานควรไดร้บัค าแนะน า หรือค าสั่ง
จากผูบ้รหิารหรือหวัหนา้งานเท่านัน้ 

5. เอกภาพของการก าหนดทิศทาง (Unity of direction) ผู้บริหารตอ้งก าหนด
ทิศทาง เป้าหมาย แต่ละงานใหต้รงตามวตัถุประสงค์ ซึ่งจ าเป็นตอ้งอาศัยการประสานงาน การ
สรา้งเอกภาพ และการเนน้การปฏิบตัิ 

มณีรัตน์ สุวรรณวารี  (2563: ออนไลน์) กล่าวว่า  การก าหนดหน้าที่ ของงาน 
(function) นัน้ขึน้อยู่กับวตัถุประสงคข์ององคก์ารหนา้ที่การงานและภารกิจจึงหมายถึงกลุ่มของ
กิจกรรมที่ตอ้งปฏิบตัิที่ตอ้งเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์าร หนา้ที่การงานจะมีอะไรบา้งและ
มีก่ีกลุม่ขึน้อยู่กบัเปา้หมายขององคก์าร ลกัษณะขององคก์าร และขนาดขององคก์ารดว้ย 

การแบ่งงาน (division of work)  หมายถึงการแยกงานหรือรวมหนา้ที่การงานที่มี
ลกัษณะเดียวกันหรือใกลเ้คียงกันไวด้ว้ยกัน หรือแบ่งงานตามลกัษณะเฉพาะของงาน แลว้มอบ
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งานนัน้ ๆ ใหแ้ก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลที่มีความสามารถหรือความถนดัในการท างานนัน้  ๆ โดยตัง้
เป็นหน่วยงานขึน้มารบัผิดชอบ 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์งานฝ่ายบุคคล HR HRM (2563: ออนไลน์) กล่าวว่า 
หน้าที่การงาน (Function) คือสิ่งที่แสดงให้เห็นความแตกต่างกันของงานแต่ละอย่าง ส่วนการที่จะ
กำหนดหน้าที่การงานอย่างใดนั้นจะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การด้วย ดังนั้น หน้าที่
การงานจึงหมายถึงการปฏิบัติงานที่สามารถระบุได้ว่าเป็นงานอย่างใดประเภทใด มีความแตกต่างจาก
งานอื่น ๆ อย่างไร และสามารถทราบถึงวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น ๆ ด้วย 

หน้าที่การงานนั้นนอกจากจะเป็นการแยกงานออกไปเป็นแต่ละส่วนแต่ละอย่างแล้ว ยัง
ช่วยให้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลัก (Line agency) และหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานรอง
หรือหน่วยงานช่วย (Secondary function or Staff agency) ขององค์การอีกด้วย การแบ่งแยกงาน
ออกเป็นหน้าที่การงานเฉพาะอย่างนี้ ถ้าพิจารณาในลักษณะรวมกันสำหรับหน่วยงานใหญ่ ๆ แล้ว ก็
จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นกระบวนการของการจัดแบ่งแยกหน้าที่การงานออก ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้อง
จัดให้สอดคล้องกัน เมื่อองค์การขยายใหญ่ขึ้นก็จำต้องจัดแบ่งแยกหน้าที่การงานมากขึ้น ลักษณะดังนี้ 
เรียกว่า Functionalization 

สอดคลอ้งกบั ลดัดา ตัง้สภุาชยั (2562: สมัภาษณ)์ กล่าวว่า “ในการท างานก็ตอ้งมี
การมอบหมายหนา้ที่ใหผู้ท้  างานรบัผิดชอบ เพราะหมายถึงการสั่งการตามแผนงาน คนที่มีหนา้ที่
รับผิดชอบแต่ละงานจะได้เข้าใจตรงกัน  เวลาประชุมภาพรวมก็จะรูว้่าใครท าอะไร ถ้าต้อง
ประสานงานเรื่องนี ้จะต้องติดต่อใคร ไม่ว่าที่กองการสังคีตฯหรือที่กระทรวงวัฒนธรรมก็จะ
เหมือนๆกัน เป็นสิ่งที่ส  าคญัมาก ลองคิดภาพดูสิว่าถา้ไม่แบ่งงานไม่แบ่งความรบัผิดชอบไม่บอก
หนา้ที่วา่ตอ้งท าอะไรขอบเขตแค่ไหน งานจะไปสูว่ตัถปุระสงคท์ี่วางไวไ้ดอ้ย่างไร” 

โดย ธีรภทัร ทองนิ่ม (2562: สมัภาษณ)์ กลา่ววา่ “ในสว่นของการจดังานของสถาบนั
บณัฑิตพัฒนศิลป์หรือในส่วนของวิทยาลยันาฏศิลป์ เม่ือมีงานทุกคนก็จะรูห้นา้ที่ว่าตอ้งประชุม 
ตอ้งซอ้ม ตอ้งท างานที่รบัผิดชอบใหด้ีที่สดุ เพราะฉะนัน้ทกุคนจะตอ้งรูข้อบเขตของงานและหนา้ที่
ที่ตอ้งท าอย่างชดัเจน เพราะถา้ไม่ก าหนดใหช้ดัว่าคณุตอ้งท าหนา้ที่อะไรและขอบข่ายของหนา้ที่
นัน้มีอะไรบา้งมนัก็จะวุ่นวายไปหมด บางทีก็อาจไปท างานซ า้กนักบัอีกหนา้ที่ที่คลา้ยกนัก็ได ้ถา้ไม่
ก าหนดขอบเขตและหนา้ที่ของงานใหช้ดัเจน มนัจะกลายเป็นท างานซ า้ซอ้นกนั อาจจะเกิดปัญหา
หรอืผิดใจกนัได”้ 

จงึกลา่วไดว้า่ การก าหนดหนา้ที่เป็นการวางแผนการท างาน โดยมอบหมายหนา้ที่ให้
คนบคุลากรรบัผิดชอบตามสามารถหรือความเหมาะสมของงาน ซึ่งเป็นการกระจายงานในหนา้ที่ 
ความรบัผิดชอบ และอ านาจการตดัสินใจภายในขอบเขตท่ีก าหนด ใหผู้อ้ื่นไปปฏิบตัิ  
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การจัดสรรบุคลากรที่ มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับงานในต าแหน่งหน้าที่ต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้บุคลากรที่ มีความรูค้วามสามารถ ความถนัดในแต่ละหน้าที่อย่าง
เหมาะสมจะท าให้การด าเนินงานในหน้าที่ที่ร ับผิดชอบได้ผลดีอย่างยิ่งขึน้การท างานก็จะมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ผูบ้ริหารมีภาระหนา้ที่ในการคดัเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาปฏิบตัิงาน
จงึจะสามารถท าใหก้ารด าเนินงานบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไวไ้ด ้

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การก าหนดหน้าที่  เป็นการวางแผนการท างานอีก
กระบวนการหนึ่ง ที่จะช่วยใหเ้กิดการท างานอย่างเป็นระบบ โดยมอบหมายหนา้ที่ที่สอดคลอ้งกบั
ความสามารถของแต่ละบคุคล เพื่อใหเ้กิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ เม่ือทราบต าแหน่งหนา้ที่ที่
ไดร้บัผิดชอบ ก็จะส่งผลใหเ้กิดการประสานงานกันตามหนา้ที่ของงานเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จตาม
เปา้หมายของงานที่วางไว ้

4.3 การบริหารงบประมาณ (Budgeting Management) 
การบริหารงบประมาณเป็นอีกปัจจัยหลักที่ส  าคัญในกระบวนการจัดการแสดง 

เนื่องจากจะตอ้งมีการวางแผนเรื่องของงบประมาณค่าใชจ้่ายในการจัดการแสดง ซึ่งนกัวิชาการ
หลายท่านไดอ้ธิบายแนวคิดไว ้ดงันี ้ 

ประจวบ เพิ่มสุวรรณ (2558, น. 23) กล่าวว่า งบประมาณ คือ แผนงานอย่าง
หนึ่งที่แสดงออกมาเป็นตวัเลข หรือหมายถึงแผนงานที่บอกถึงความสมัพนัธข์องกิจกรรมเวลาและ
ค่าใชจ้่าย 

สุวิทย์ หนองไผ่ (2555: ออนไลน์) กล่าวว่า การบริหารงานงบประมาณของ
สถานศกึษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระ ในการบรหิารจดัการมีความคลอ่งตวั โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ยดึ
หลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินของสถานศกึษา รวมทัง้จดัหารายไดจ้ากบรกิารมาใชบ้รหิารจดัการเพื่อ
ประโยชนท์างการศกึษา สง่ผลใหเ้กิดคณุภาพที่ดีขึน้ตอ่ผูเ้รียน 

สุมารินทร ์ยามสุข (2555: ออนไลน)์ กล่าวว่า การบริหารงบประมาณเป็นการ
จดัท าและสนบัสนนุใหห้น่วยงานในสงักดัจดัท าแผนกลยทุธข์องหน่วยงาน เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งน ามาพัฒนาระบบข้อมูลทางด้าน
งบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทางบญัชี ซึง่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะน าไปใชป้ระโยชนใ์นการ
ควบคมุ ติดตาม ก ากบั ก าหนดวิธีการและเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณ โดยมีการเชื่อมโยงผลของ
การปฏิบตัิงานกับการจดัสรรงบประมาณประมาณการค่าใชจ้่ายล่วงหนา้ ระยะปานกลาง (3 ปี) 
ในแต่ละกิจกรรมของหน่วยงาน 
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ธีรภทัร ทองนิ่ม (2562: สมัภาษณ)์ กลา่ววา่ “งบประมาณเป็นตวัส าคญัที่จะบอก
ไดว้่างานนัน้จะส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคไ์ดไ้หม ผูน้  าหรือประธานตอ้งจดัเตรียมงบประมาณในงาน
แต่ละงานให้เพียงพอหรือไม่ก็ต้องหารายได้เข้ามาเพื่อเป็นรายจ่ายในการท างาน ถ้าไม่มี
งบประมาณใหค้นท างานจะท างานอย่างไร เพราะฉะนัน้ในการท างานคณุตอ้งก าหนดเลยว่าจะใช้
เงินเท่าไหร่ ใชจ้่ายค่าอะไรบา้ง ตอ้งหาแหลง่เงินทนุจากไหน งานที่จะท ามีรายรบัไหม ตอ้งค านวน
ใหด้ีและจดัสรรใหเ้ป็นระบบ” 

ทศพร ศรีเอี่ยม (2562: สัมภาษณ์) กล่าวว่า “การบริหารงบประมาณในการ
ท างานนบัว่าเป็นหวัใจหลกัของการบรหิารงานให้เป็นไปตามสิ่งที่ตัง้เปา้ไว ้การจดัสรรงบประมาณ 
และการใชจ้่ายเงินตอ้งมีขัน้ตอนการด าเนินการที่ถูกตอ้ง โปรง่ใส หลกัฐานการใชจ้่ายตอ้งเป็นไป
ตามระเบียบที่ตัง้ไวแ้ละมีผูต้รวจสอบบญัชีรบัจ่ายของสมาคมอย่างละเอียด”  

สอดคลอ้งกบั พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ (2538: 22) กลา่วอธิบายเก่ียวกบังบประมาณ
ไวว้่างบประมาณนับเป็นสิ่งที่ท  าใหง้านผลิตละครทุกฝ่ายมั่นใจไดว้่าจะมีเงินเพียงพอที่จะสรา้ง
สั่งงานในฝ่ายของตนเองได้ตามที่วางแผนเอาไว้ งบประมาณของการผลิตละครมักจะต้อง
พิจารณาจากรายไดท้ี่คาดว่าจะไดจ้ากคนดู แต่อย่างไรก็ตามการค านวนค่าใชจ้่ายในการผลิต
ละครว่าจะค านวณจากค่าใชจ้่ายจริง แลว้พิจารณาดวู่าจะเป็นไปไดห้รือไม่ หากเห็นแลว้ว่าเราไม่
สามารถไดข้องประมาณตามนัน้ไดก้็ควรพิจารณาใหม่อีกครัง้  

 
เริ่มตน้ในระยะวางแผนงานดว้ยค่าใชจ้่ายที่เป็นจริง “ราคาจริง” ของทุกสิ่ง เพื่อให้

ทราบถึงงบประมาณค่าใชจ้่ายจริง ๆ หาผูจ้ดัการคณะละครสรุปงบประมาณของแต่ละฝ่าย
แล้วถามว่าผู้ก  ากับการแสดงเห็นว่าต้องใช้งบเพิ่มก็ต้องต่อรอง แต่พึ่งละลึกเสมอว่าเรา
จ าเป็นตอ้งประหยดัการวางแผนล่วงหนา้ นับเป็นสิ่งที่จ  าเป็นหากท่านรูว้่าตอ้งใชส้ิ่งใดบา้ง
แลว้ ท่านมีเวลามากพอท่านจะสามารถหาของที่ตอ้งการในราคาที่ย่อมเยาได ้อยากคาดหวงั
ว่าจะมีคนเขา้มาชมเต็ม 100% เพราะละครแต่ละประเภทก็จะมีผูช้มเฉพาะกลุ่มตอ้งยอมรบั
ความเป็นจรงิในขอ้นีด้ว้ย 

  
กล่าวสรุปไดว้่า การบริหารงบประมาณในการจดัการแสดงนัน้ เป็นการควบคุม

ค่าใชจ้่ายซึ่งจะตอ้งมีการวางแผนเรื่องของงบประมาณมาก่อนอย่างละเอียด เนื่องจากจะมีผลต่อ
ระบบการบรหิารจดัการของงาน ซึ่งวิธีการบรหิารงบประมาณจะตอ้งมีการจัดสรรอย่างลงตวั เพื่อ
น าไปใชใ้นส่วนต่าง ๆ ตามหนา้ที่ของแต่ละฝ่ายที่จะตอ้งรบัผิดชอบ และจะตอ้งด าเนินการอย่าง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดถ้ึงที่มาและที่ไปของค่าใชจ้่าย สอดคลอ้งกับ ประจวบ เพิ่มสวุรรณ 
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(2558: 162) กล่าวว่า งบประมาณเป็นเครื่องมือทางการเงินพืน้ฐานชนิดหนึ่งที่ใช้ส  าหรบัการ
ควบคมุค่าใชจ้่ายขององคก์าร งบประมาณจะเป็นการคาดการณเ์บือ้งตน้ในค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึน้ 
ผูบ้ริหารสามารถใชง้บประมาณควบคมุรายจ่ายของกิจการที่เกิดขึน้เพื่อใหร้ายจ่ายนัน้ไม่เกินกว่า
งบประมาณที่ตัง้ไว้ หากในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกิดจากงบประมาณผูบ้ริหารก็สามารถระบุไดว้่า 
ค่าใชจ้่ายส่วนใดที่สูงเกินไปและหามาตรการแกไ้ข เพื่อเป็นขอ้มูลในการควบคุมทางการเงินใน
อนาคตต่อไป 

4.4 การด าเนินกิจกรรม (Operation) 
การด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษา เป็นกระบวนการส าคัญที่ส่งเสริมการพัฒนา

ผูเ้รียน ซึ่งการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวนั้น จะเกิดขึน้เม่ือมีแนวคิดทางการศึกษาเป็นตัวก าหนด
หลกัการและกระบวน ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงไดย้กแนวคิดการจัดการศึกษาที่มีส่วนในการพฒันาผูเ้รียน
ผ่านกระบวนการจดักิจกรรม ดงันี ้

การพัฒนาผู้เรียน 
การพฒันาผูเ้รียนในปัจจบุนั ในประเทศและสงัคมโลกที่มีการพฒันากา้วไกลแลว้ 

ไม่วา่จะเป็นดา้นความเจรญิทางเทคโนโลยี การคมนาคม หรอืการขนสง่ตา่ง ๆ นัน้ ลว้นแลว้แต่เป็น
ปัจจยัเกือ้หนนุท าใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงในสงัคมมนษุยไ์ด้ แมก้ระทั่งการศึกษาในยคุปัจจบุนัก็
ไดมี้การเปลี่ยนแปลงไปตามยคุตามสมยัอยู่ตลอดเวลาตามวิถีทางสงัคมมนษุยแ์ละความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีที่ไรขี้ดจ ากัด การศึกษาไทย แมว้่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมยั และวิถี
ความเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก โดยเฉพาะประเทศท่ีมีการพฒันาแลว้ก็ตาม หลกัสตูรและวิธีการ
จัดการเรียนรูใ้หม่ ๆ ยังไม่สามารถบ่งชีใ้หค้รูผูส้อนเห็นว่าผูเ้รียนเกิดความเปลี่ยนแปลงในการ
เรียนรูแ้ละยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึน้ทั้งหมดทั่วประเทศได้ ซึ่งขณะเดียวกัน
ครูผูส้อนก็ไดพ้ยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาวิธีที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูท้ี่เหมาะสม และน ามา
เพ่ือการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหส้งูขึน้ สอดคลอ้งกบัปฏิญญาว่าดว้ยการจดัการศกึษา
ของ UNESCO  

1.การเรียนเพื่อใหมี้ความรูใ้นสิ่งต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชนต์่อไป เช่น การ
รูจ้กัแสวงหาความรู ้การต่อยอดความรูท้ี่มีอยู่ การสรา้งความรูข้ึน้ใหม่ (Learning to know)  

2.การเรียนเพื่อปฏิบตัิลงมือท า น าไปสูก่ารประกอบอาชีพจากความรูท้ี่ไดม้า 
และการสรา้งประโยชนแ์ก่สงัคม (Learning to do)  

3.การเรียนรูเ้พื่อการด าเนินชีวิตอยู่รว่มกบัคนอื่นไดอ้ย่างมีความสขุ เช่น การ
เรียน ครอบครวั สงัคมและการท างาน (Learning to live together )  
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4.การเรียนรูเ้พื่อรูจ้กัตนเองอย่างถ่องแท ้รูถ้ึงศกัยภาพ ความถนดัและความ
สนใจของตนเอง และสามารถวางแผนชีวิตใหแ้ก่ตนเองได ้(Learning to be) 

จึงกลา่วไดว้่าการพฒันาผูเ้รียนมีความส าคญัที่สดุ การเรียนการสอนจึงจ าเป็นที่
จะตอ้งมุ่งเนน้ประโยชนข์องผูเ้รียนเป็นส าคัญ จึงตอ้งจัดให้ผูเ้รียนเรียนรูป้ระสบการณ์จริง ฝึก
ปฏิบตัิใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น มีนิสยัรกัการเรียนรู ้และเกิดการใฝ่รูใ้ฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ดงัที่ ทิศ
นา แขมมณี (2554: 119) มีแนวคิดว่า “การเรียนการสอนที่ยดึผูเ้รียน เป็นศนูยก์ลาง หมายถึงการ
เรียนการสอนที่ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัที่สดุ กลา่วคือผูเ้รียนเป็นผูมี้ส่วนรว่ม ในกิจกรรมการเรียนรู ้
ทัง้ทางรา่งกาย สติปัญญา สงัคมและอารมณ ์ไดมี้โอกาสแสวงหาความรู ้ขอ้มลู คิดวิเคราะห ์และ
สรา้งความหมาย ความเขา้ใจ ในสาระ และกระบวนการต่าง ๆ ดว้ยตนเอง รวมทัง้ไดล้งมือปฏิบตัิ
จดักระท าและน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจ าวนั” สอดคลอ้งกบั ประยงค ์รณรงค ์(2558: 
สมัภาษณ)์ กลา่วไวว้่า “ความรูเ้กิดในหอ้งเรียน ปัญญาเกิดจากการปฏิบตัิ” นั่นคือความรูน้ัน้สรา้ง
ในห้องเรียนโดยครู แต่ปัญญาที่เกิดจากการไตร่ตรองพิจารณาใคร่ครวญอย่างลึกซึง้ละเอียด
รอบคอบตอ้งเกิดจากการลงมือปฏิบตัิจรงิของตวันกัเรยีนเอง  

ดงัที่ จุลชาติ อรณัยะนาค (2562: สมัภาษณ)์ กล่าวว่า “การพฒันาผูเ้รียนไม่ใช่
แค่การเรียนรูใ้นหอ้งเรียนเท่านั้น แต่ก็มีกิจกรรมภายในโรงเรียนอีกมากมายที่ทางโรงเรียนหรือ
สถานศกึษาไดอ้อกแบบมาเพื่อพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ กรณีการพฒันาผูเ้รียนการจดัการแสดง
ทางศิลปวฒันธรรม ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาผูเ้รียนในดา้นการอนรุกัษว์ฒันธรรม การ
สืบสาน ซึ่งพัฒนาตัวผูเ้รียนใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค์ ความกลา้แสดงออกอย่างมีวัฒนธรรม 
เพราะมีการจดักิจกรรมนีม้าอย่างยาวนานแลว้ แสดงใหเ้ห็นวา่ทางโรงเรียนมีกระบวนจดัการที่เนน้
การพฒันาเป็นส าคญัอย่างแน่นอน” 

ดังนั้น จึ งกล่ าวส รุป ได้ว่ า  การพัฒ นาผู้ เรียนจากการจัดกิ จกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม มีส่วนช่วยในการพัฒนาผูเ้รียน มีกระบวนการเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
แสดงคิดเห็น จากการเนน้การปฏิบตัิจรงิ ไดพ้ฒันากระบวนการคิด มีอิสระในการเรียนรูต้ามความ
ถนัด และความสนใจ สามารถสรา้งองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู ้ที่
หลากหลาย น าความรู ้ประสบการณไ์ปใชใ้นชีวิตไดใ้นอนาคต  
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แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ความหมายของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

หน่วยศึกษานิเทศน ์กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป: 2) ได้
สรุปไว ้ดงันี ้

 การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เป็นกระบวนการที่
เนน้การเรียน การฝึกทักษะ และการสรา้งเจตคติจากประสบการณ์ของผูเ้รียน เป็นการเรียนรูท้ี่
ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบตัิหรือเป็นผูก้ระท า เพื่อใหเ้กิดการพฒันาหรือเปลี่ยนแปลง ที่น  าไปสู่การเรียนรู ้
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรูท้ี่จะตอ้งเกิดจากการมีปฏิสมัพันธร์ะหว่างผูเ้รียนดว้ยกันเอง 
และระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน ซึ่งผลที่ได ้(Product) จะก่อใหเ้กิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้
แนวทางปฏิบตัิและวิธีการปฏิบตัิตนอย่างกวา้งขวาง ทัง้นีโ้ดยอาศยัการถ่ายทอดทางภาษา การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ์การคิดวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์การสรุปผล และการน าความรูท้ักษะ
ต่าง ๆ รวมทัง้เจตคติและค่านิยมที่พึงประสงคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ก่อใหเ้กิดเป็นทกัษะชีวิตติดตวัของผูเ้รียนตลอดไป 

แสงดาว ถิ่นหารวงษ์ (2558, น. 8) กล่าวว่า การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม 
(Participatory Learning: PL) เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอน ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ขัน้ประสบการณ ์(Experience) ขัน้การ
สะทอ้นและอภิปราย (Reflection and Discussion) ขัน้ความคิดรวบยอด (Concept) และขัน้การ
ทดลอง/การประยุกตแ์นวคิด(Experimentation/Application) ซึ่งการสอนโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบมี
ส่วนร่วมช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีความรบัผิดชอบต่อการเรียนรูข้ อง
ตนเอง ไดฝึ้กปฏิบตัิวางแผนการท ากิจกรรมกลุ่ม แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองและรายงานผลการ
เรียนรู ้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเชื่อมโยงประสบการณเ์ดิมกบัความรูใ้หม่ 

อานนท์ พึ่งสาย (2557, น. 235) กล่าวว่า การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม 
(Participatory Learning) เป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่สามารถใช้พัฒนาองคค์วามรู ้เจตคติ และ
พฤติกรรมนักเรียนไดเ้ป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรูโ้ดยการดึงประสบการณ์และ
ศกัยภาพเดิมของนกัเรียนแต่ละคนออกมาอย่างเต็มที่ ช่วยใหเ้กิดคณุภาพต่อการจดัการเรียนรูท้ี่ดี
ขึน้ ดงัที่ สมุณฑา พรหมบญุ (2540: 14) กลา่วว่า จดุเนน้ของการเรียนรูแ้บบมีสว่นรว่ม คือ การให้
นักเรียนมีส่วนร่วมทางดา้นจิตใจ การไดร้บัประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ไดร้บัการฝึกฝน
ทกัษะชีวิตต่างๆ การแสวงหาความรู ้การคิด การจัดการความรู ้การแสดงออก การสรา้งความรู้
ใหม่ และการท างาน 
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สอดคลอ้งกับการใหค้วามหมายของ กระทรวงสาธารณสุข (2542 , น. 
40-47) ที่กล่าวว่า การเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่ม อาศยัหลกัการเรียนรูท้ี่ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดย
พื ้นฐานส าคัญประการแรก คือ การเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ และประการที่  2 การเรียนรูท้ี่ มี
ประสิทธิภาพ การเรียนรูเ้ชิงประสบการณมี์หลกัส าคญั 5 ประการ คือ 

1.เป็นการเรียนรูท้ี่อาศยัประสบการณข์องผูเ้รียน 
2.ท าให้เกิดการเรียนรูใ้หม่ๆ ที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง และเป็นการ

เรียนรูท้ี่เรียกวา่ Active Learning 
3.มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างผู้เรียนกับ

ผูส้อน 
4.ปฏิสมัพนัธท์ี่มีท าใหเ้กิดการขยายตวัของเครือข่าย ความรูท้ี่ทกุคน

มีอยู่ออกไปอย่างกวา้งขวาง 
5.มีการสื่อสารโดยการพูด หรือการเรียน เป็นเครื่องมือในการ

แลกเปลี่ยนวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรู ้
จากการให้ความหมายของการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมข้างต้น ผู้วิจัย

สงัเคราะหแ์ละสรุปไดว้่าการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่มนัน้เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่นิยมใชเ้ป็น
พืน้ฐานของการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบจากการน าองคค์วามรู้
เดิมมารบัใชก้บัองคค์วามรูใ้หม่ ที่ผสมผสานการคิดอย่างสรา้งสรรคข์องการคิดเชิงประสบการณ ์
ซึ่งกระบวนการเรียนรูแ้บบมีสว่นรว่มนีส้ามารถน าไปปรบัประยกุตใ์ช้กบัการศกึษาทัง้ในระบบหรือ
นอกระบบก็ได ้เพื่อเสริมสรา้งประสิทธิภาพทางการศึกษา  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางของการ
เรียนรู ้ 

หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
กรมสุขภาพจิต (2544 , น . 13-15) กล่าวว่า การเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Learning) เป็นการเรียนรูท้ี่ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ประกอบดว้ยหลกัการเรียนรู ้
พืน้ฐาน 2 อย่างคือ  

1. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) คือการที่
ผูส้อนมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสรา้งความรูจ้ากประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียน ประกอบดว้ยสาระส าคญัคือ 

1.1 เป็นการเรียนรูท้ี่อาศยัประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียน 
1.2 ท าใหเ้กิดการเรียนรูใ้หม่ๆ ที่ทา้ทายอย่างต่อเนื่อง และเป็นการ

เรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning)  
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1.3 เนน้การมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง ผูเ้รียน+ผูเ้รียน และผูเ้รียน+ผูส้อน 
1.4 เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรูท้ี่ทุกคนมีอยู่ออกไปอย่าง

กวา้งขวาง 
1.5 ใชก้ารสื่อสารที่หลากหลาย ไดแ้ก่ การพดูหรือการเขียน การวาด

รูป การแสดงบทบาทสมมติ ซึง่อ  านวยใหเ้กิดการแลกเปลี่ยน วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรู ้
ดงันัน้ การเรยีนรูแ้บบมีสว่นรว่มที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางนัน้ เป็นการเรียนรู ้

ที่เสริมสรา้งการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์ที่เนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการปฏิสมัพนัธก์ันระหว่างผูเ้รียนกับ
ผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูส้อน จนสามารถขยายขอบเขตการเรียนรูแ้ละการสื่อสารไดท้กุรูปแบบ ซึ่งถือว่า
เป็นการเรียนรูท้ี่มีประสทธิภาพสงูสดุในกระบวนการศกึษา ที่จะส่งเสรมิใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในดา้น
ต่าง ๆ ในชีวิต 

2. กระบวนการกลุ่ม (Group process)  
สมใจ ปราบพล (2544, น. 13-14) กล่าวว่า การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม 

หมายถึงการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการเอาจิตใจเข้าร่วมท าให้เกิดการเรียนรูท้ั้งทางตรงและ
ทางอ้อม อาศัยหลักการเรียน รู ้เชิงประสบการณ์  และการเรียนรู ้ที่ มีประสิทธิภาพ ได้รับ
ประสบการณ์ที่สมัพันธ์กับชีวิตจริง ไดร้บัการฝึกฝนทักษะการแสวงหาความรู ้ทักษะการบันทึก
ความรู ้ทกัษะการคิด ทักษะการจัดการความรู ้ทกัษะการแสดงออก ทกัษะการสรา้งความรูใ้หม่ 
และทกัษะการท างานกลุม่ 

สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา (2549, น. 34-35) กล่าวว่า 
การเรียนรูแ้บบมีสว่นรว่มเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดร้บัผิดชอบต่อการเรียนรูข้องตนเองไดล้ง
มือปฏิบตัิ ท ากิจกรรมกลุม่ ฝึกฝนทกัษะการเรียนรูท้กัษะการบรหิารการจดัการการเป็นผูน้  าผูต้าม 

ประพันธ์  วรรณบวร (2543, น . 34) กล่าวว่า  การมีส่วนร่วม  คือ 
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู ้ขอ้มลู ความคิดเห็น เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการด าเนินงานหรือ
โครงการต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม โดยเริ่มจากการเขา้ใจปัญหาที่เกิดขึน้ ส  าเหตขุองปัญหา การ
วางแผนหาแนวทางการแกปั้ญหานัน้ ๆ ตลอดจนการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล ซึ่ง
ตอ้งได้รบัการยอมรบัจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็น
ประโยชนต์่อทกุฝ่าย สามารถสรุปได ้5 รูปแบบ คือ 

1. การรบัรูข้่าวสาร (Public Information) การมีส่วนรว่มในรูปแบบนี ้
ประชาชนจะตอ้งเขา้ใจในรายละเอียดของขอ้มลูโครงการท่ีจะด าเนินการก่อน เพื่อใหมี้ความเขา้ใจ
ในการด าเนินงาน ก่อนที่จะตดัสินใจในการด าเนินโครงการ 
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2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการ
ปรกึษาหารอืระหวา่งผูด้  าเนินโครงการและประชาชนผูมี้สว่นรว่มในการด าเนินโครงการ 

3. การประชมุรบัฟังความคิดเห็น (Public Meeting) เป็นการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ในรูปแบบการจัดประชุมโดยใช้เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจในรายละเอียดของการด าเนินงานโครงการ ซึ่ง
มีรูปแบบแตกต่างกนัออกไป ดงันี ้

- การประชมุในระดบัชมุชน เป็นการประชุมชีแ้จง้ปัญหาที่เกิดขึน้
ในการด าเนินโครงการ เพื่อใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบไดท้ราบสาเหตขุองปัญหาที่เกิดขึน้ 

- การประชุมรบัฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ เป็นการประชุม
ส าหรบัโครงการที่มีขอ้โตแ้ยง้ หรือประเด็นที่ไม่กระจ่าง จ าเป็นตอ้งมีการประชมุรบัฟังความคิดเห็น
จากนกัวิชาการที่มีความรูค้วามสามารถในประเด็นต่าง ๆ มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขามา
ตอบข้อสงสัยในประเด็นดังกล่าว และมีการแจง้ให้ผู้เขา้ร่วมประชุมไดร้บัทราบถึงผลของการ
ประชมุนัน้ ๆ 

- การประชาพิจารณ์ เป็นการประชุมโดยอาศัยเวทีในการร่วม
เปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ โดยไม่มีการปิดบงัขอ้มลู มีการเผยแพรสู่่สาธารณชน ในการด าเนินงานจะมี
การก าหนดหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาอย่างชัดเจน และมีแนวทางในการน าไปสู่
ผลลพัธอ์ย่างชดัเจน 

4. การร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้
ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจในประเด็นที่ตอ้งการการตดัสินใจ โดยจะมีการแต่งตัง้ประชาชนที่ไดร้บั
ผลกระทบเป็นคณะกรรมการในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง เพื่อหาขอ้สรุปที่เป็นไปตามที่ไดก้ าหนดไว ้และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

กลา่วโดยสรุปไดว้่า หลกัการของการเรยีนรูแ้บบมีสว่นรว่ม คือ การเรียนรู ้
ที่อาศัยประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนแต่ละคน ซึ่งขั้นตอนและกิจกรรมจะก่อให้เกิดความรูแ้ละ
ทกัษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ผูเ้รียนสามารถน าประสบการณใ์นการปฏิบตัิกิจกรรมรว่มกบัสมาชิก
กลุ่มมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตและสามารถปรบัตวัท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้  นบัเป็นการเรียนรูท้ี่ส่งเสริม
การท างานเป็นกลุม่ มีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนกบันกัเรียน และมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรียนดว้ย
กนัเอง  
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แนวคิดความแตกต่างระหว่างบุคคล 

มนษุยต์่างก็มีความตอ้งการพืน้ฐานที่มีความเหมือน ความคลา้ยคลงึ และความ
แตกต่างกันอยู่หลายประการ เช่น ความตอ้งการทางกาย ทางจิตใจ ทางอารมณ์ ความชอบ สติ
ปัญญาฯ ซึ่งแม้ว่าสิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้กับมนุษย์ทุกคนก็ตาม แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ละบคุคล หรือแมแ้ต่ทางดา้นกายภาพ เช่น การมีรูปรา่งหนา้ตา สีผิว สีผม สีตาฯลฯ ก็จะมี
ความแตกต่างกนั ซึ่งแมแ้ต่ฝาแฝดก็ยงัคงมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ จึงกล่าวไดว้่าในโลกนี ้
ไม่มีผูใ้ดที่จะมีความเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่าง เราตอ้งยอมรบัว่ามนุษยเ์ราที่ก  าเนิดมานัน้ลว้นมี
ความแตกต่างไม่ดา้นใดก็ดา้นหนึ่ง ฉะนัน้การที่บคุคลจะเขา้ใจเพื่อนมนษุยแ์ละท าใจยอมรบัความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลไดจ้ะเป็นหนทางใหอ้ยู่รว่มกนัอย่างสงบสขุไดใ้นสงัคม 

อาร ีพนัธม์ณี (2539) กลา่ววา่ แต่ละบคุคลมีความแตกต่างกนัทัง้บคุลิคภายนอก
และภายในจิตใจ ซึ่งความแตกต่างกันของมนุษย์นั้นเป็นสาเหตุเพราะมนุษย์เกิดการเรียนรูท้ี่
แตกต่างกันตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละคนจึงส่งผลให้บุคคลมีทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือถือ 
และบคุลิกภาพที่แตกตา่งกนั  ความแตกต่างระหวา่งบคุคลออกเป็น 6 ประเภท คือ 

1.ความแตกต่างทางดา้นรา่งกาย 
2.ความแตกต่างทางดา้นอารมณ ์
3.ความแตกต่างทางดา้นสงัคม 
4.ความแตกต่างทางดา้นเพศ 
5.ความแตกต่างทางดา้นอาย ุ
6.ความแตกต่างทางดา้นสติปัญญา 

กลญัญู เพชราภรณ ์(2555: 4-5) กล่าวถึงลกัษณะความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ดงันี ้

1. ทางกาย คือ รูปรา่งของมนษุยท์ัง้ที่เห็นดว้ยตา และมองไม่เห็นดว้ยตา เช่น 
รูปรา่ง หนา้ตา สีผิว โครงกระดกู 

2. ทางสติปัญญา คือ ความสามารถของสมองเป็นหลกั แง่ของเชาวนปั์ญญา
ความฉลาด การเรยีนรู ้การจดจ า 

3. ทางอารมณ์ คือ มีการแสดงออกของอารมณต์่างกัน เช่น บางคนเป็นคน
โกรธง่าย ใจเย็น รา่เรงิ ซมึเศรา้ 
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 4. ทางสังคม คือ ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกในหมู่คน เช่น การ
แต่งตวั การพดู กิรยิาท่าทาง เป็นตน้ 

จงึกลา่วไดว้า่ ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลที่จะเกิดขึน้กบัผูเ้รียน นอกจากผูเ้รียน
ที่เรียนต่างชั้นกันจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างของวัยหรือความแตกต่างของ
พฒันาการแลว้ ผูเ้รียนที่เรียนอยู่ชัน้เดียวกนัก็ยงัมีความแตกต่างอื่น ๆ อีกมากมายซึง่ครูจ าเป็นตอ้ง
เรียนรูเ้พื่อเขา้ใจและรูจ้ักนักเรียนและน ามาสู่การจัดการเรียนรูเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนไดอ้ย่างเหมาะสม 

ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาและเรียบเรียงขอ้มลู “ความแตกต่างระหว่างบุคคล” ของกลญัญ ู
เพชราภรณ ์(2557, น. 37-45) จึงสรุปไดว้่า นกัเรียนหรือผูเ้รียนมีความแตกต่างระหวา่งบคุคลหรือ
มีความหลากหลายแตกต่างกันในความหลากหลายนั้น มีการแบ่งกลุ่มความหลากหลายเป็น
ประเภทใหญ่ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.สติ ปัญญา (Intelligence) เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างของระดับ
สติปัญญาอนัเนื่องมาจากพนัธุกรรมและสิ่งแวดลอ้มปัจจยัดา้นพนัธุกรรมที่มีต่อสติปัญญาเป็นสิ่ง
ที่เปรียบเสมือนศกัยภาพของสติปัญญาของแต่ละคนซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ปัจจยัดา้น
สิ่งแวดลอ้ม หรือการกระตุน้ดา้นสิ่งแวดลอ้มเป็นสิ่งที่สามารถส่งผลต่อระดบัสติปัญญา หากเด็กมี
ศกัยภาพของสติปัญญาสงู และไดร้บัการส่งเสรมิจากสิ่งแวดลอ้มที่เหมาะสม เด็กจะพฒันาระดบั
สติปัญญาเต็มศกัยภาพ แต่หากไม่ไดร้บัการสง่เสรมิที่เหมาะสม เด็กไม่สามารถพฒันาสติปัญญา
ได้เต็มศักยภาพ นอกจากนั้นหากเด็กอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจมีผลท าให้
สติปัญญาลดต ่าลงได ้

2.รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) การเรียนรูส้ิ่งต่างๆ ของคนเรามี
รูปแบบการเรียนรูท้ี่หลากหลายแตกต่างกัน ฉะนั้นการสอนของครูจึงควรค านึงถึงรูปแบบหรือ
วิธีการเรียนรูข้องเด็กหรือนักเรียน เด็กบางคนดูเหมือนมีปัญหาในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ แต่หากครู
ศึกษาและรูจ้ักวิธีการเรียนรูข้องเด็ก และให้เด็กได้เรียนรูใ้นรูปแบบการเรียนรูข้องตน หรือครู
เตรียมการสอนใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรูข้องเด็ก เด็กก็คงสามารถพฒันาการเรียนรู ้หรือ
เขา้ใจไดง้่ายขึน้ มีผลใหเ้ด็กรูส้ึกว่าตนเองมีคณุค่าขึน้ มีความเช่ือมั่นในตนเอง ตลอดจนมีผลการ
เรียนดีขึน้  

3.สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Status) SES 
ความแตกต่างระหว่างบคุคลอีกปัจจยัหนึ่ง ไดแ้ก่ ความแตกต่างทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม เด็ก
ที่มาจากสภาพครอบครวัที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมที่แตกต่างกนัย่อมส่งผลกระทบต่อการ



  117 

เรียนรูท้ี่แตกต่างกันดว้ยสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีความหมายรวมถึงรายได้  อาชีพ 
ตลอดจนระดบัการศกึษาของพ่อแม่ซึง่เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัต่อผลสมัฤทธ์ิในการเรยีนของเด็ก 
ผลทดสอบทางสติปัญญา การออกจากโรงเรียนกลางคัน ผลการศึกษาวิจัยจ านวนมากเก่ียวกับ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมวา่มีอิทธิพลตอ่การเรียนรูข้องเด็กอย่างนอ้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

 3.1 ดา้นความตอ้งการขัน้พืน้ฐานและประสบการณ ์
 3.2 ดา้นความดแูลเอาใจใสข่องพอ่แม่ 
 3.3 ทศันคติและค่านิยม 

4.เพศ เป็นปัจจยัหนึ่งของความแตกต่างระหว่างบคุคล เพศหญิงกบัเพศชาย
แตกต่างกนัหลายอย่างดว้ยกนั โดยทั่วไปแลว้ เพศหญิงมีความสามารถดา้นภาษาดีกว่าเพศชาย 
เพศหญิงมีแนวโนม้ที่จะแสดงออกถึงความวิตกกังวลมากกว่า มีความไวว้างใจมากกว่า มีความ
มั่นใจนอ้ยกว่า และมีความภาคภูมิใจในตนเองนอ้ยกว่าเพศชายในอายุรุ่นราวคราวเดียวกนัและ
ภมูิหลงัคลา้ยคลงึกนั เด็กหญิงมีพฒันาการเรว็กว่าเด็กชายในช่วงอายนุอ้ย เด็กหญิงมีพฒันาการ
ทางภาษาและทกัษะการใชก้ลา้มเนือ้ดีกวา่เด็กชาย เด็กหญิงมกัเลน่รวมกลุม่กนัในลกัษณะที่มีการ
สนทนาพดูคยุกนัในขณะที่เด็กชายจะมีกิจกรรมการเลน่ในลกัษณะที่ใชส้ายตาและการกระท า เช่น 
การเล่นต่อบล็อกเล่นรถ เล่นสรา้งบ้าน ฯลฯ การเล่นมักเล่นกับเพื่อนเพศเดียวกัน ซึ่งเป็นการ
คาดหวงัของสงัคมมีผลท าใหเ้กิดความแตกต่างบทบาททางเพศ อนัเป็นความเช่ือเก่ียวกบัลกัษณะ
และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของทัง้สองเพศ 

กลญัญู เพชราภรณ์ (2555, น. 9-10) กล่าวถึง เด็กพิเศษ (Special Child) เด็ก
พิเศษ มาจากค าเต็มว่า “เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ” หมายถึง เด็กกลุ่มที่จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการ
ดแูล ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากวิธีการตามปกติ ทัง้ในดา้นการใชชี้วิตประจ าวนั การเรียนรู ้
และการเขา้สงัคม เพื่อใหเ้ด็กไดร้บัการพฒันาเต็มตามศกัยภาพของเขาเอง โดยออกแบบการดแูล 
ช่วยเหลือเด็ก ตามลักษณะความจ าเป็น และความตอ้งการของเด็กแต่ละคน เด็กพิเศษ แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุม่หลกั ดงันี ้

1.เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
2.เด็กที่มีความบกพรอ่ง 
3.เด็กยากจนและดอ้ยโอกาส 

เด็กแต่ละกลุ่ม มีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษเหมือนกัน 
แต่ดว้ยวิธีการที่แตกต่างกนั ตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละกลุ่ม แต่ละคน โดยเด็กพิเศษที่มกั
พบในโรงเรยีน ในที่นีจ้ะกลา่วถึงเด็กพิเศษ 4 ประเภทคือ 
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1.เด็กที่ มีความบกพร่องในการเรียนรู ้ (LD – Learning Disabilities) ใน
วงการศกึษาใหค้ าจ ากดัความว่า “ความบกพรอ่งของกระบวนการทางจิตวิทยาขัน้พืน้ฐาน (Basic 
Psychological Process)ที่ เก่ียวข้องกับการเข้าใจ  การใช้ภาษา การพูด หรือการเขียน ซึ่ง
แสดงออกโดยความไม่สมบูรณข์องความสามารถดา้นการฟัง การคิดการพูด การอ่าน การเขียน 
การสะกดค า และการค านวณทางคณิตศาสตร”์ 

2.เด็ ก ส ม า ธิ สั้ น  (ADHD - Attention Deficit /  Hyperactivity Disorder) 
สมาธิสัน้ (อังกฤษ : Attention Defecit Hyperativity Disorders (ADHD) เป็นความผิดปกติดา้น
พฤติกรรม เกิดจากการท างานที่ไม่เหมาะสมของสมอง โดยเฉพาะสมองส่วนที่ท  างานเก่ียวขอ้งกบั
สมาธิ ท าใหเ้กิดการท างานที่ไม่สมัพนัธก์นักบัระบบสั่งงานอื่นๆ  (ศนัสนีย ์ฉตัรคปุต.์ 2546) 

3.เด็กออทิสติก (Autistic) หมายถึง เด็กที่ชอบแยกตัวอยู่ตามล าพังในโลก
ของตัวเองเปรียบเสมือนมีก าแพงใส หรือกระจกเงากั้นบุคคลเหล่านี ้ออกจากสังคม   ไม่มี
ปฏิสมัพนัธก์บัคนรอบขา้ง  จะมีความบกพรอ่งของพฒันาการแบบรอบดา้น และแสดงอาการอย่าง
ชดัเจนในวยัเด็ก  

4.เด็กปัญญาเลิศ (Gifted Children) หรือเด็กอจัฉริยะ  เด็กกลุ่มนีมี้พลงังาน
สงู  มีความอยากรูอ้ยากเห็นในทุกๆเรื่อง ฉลาดเกินเพื่อนวยัเดียวกนัมากโดยเฉพาะในสิ่งที่สนใจ   
แต่ถา้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความสนใจอาจดลูกัษณะเหมือนเป็นเด็กสมาธิสัน้ได ้  

ดงันัน้กรณีของความแตกต่างระหวา่งบคุคลของผูเ้รียน จงึสง่ผลใหเ้กิดการเรียนรู ้
ที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากสติปัญญาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน โดยในสถานศึกษาเองก็มีผูเ้รียนที่มี
ความหลากหลายทัง้เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความบกพรอ่ง เด็กยากจนและดอ้ยโอกาส 
จงึกลา่วไดว้า่ ผลการเรียนรูท้ี่เด็กจะไดจ้ากครูผูส้อนหรอืประสบการณจ์ากกิจกรรมการเรียนที่ไดร้บั
นัน้ ก็จะแตกต่างกนัไปดว้ยเช่นกนั 

4.5 การสรุปและรายงานผล (Reporting)    
การสรุปและรายงานผล (Reporting) เป็นกระบวนการส าคญัของการรายงานผลการ

ปฏิบัติ และการประชาสัมพันธ์ขององค์การในการบริหารนั้น  ผู้บริหารจะตอ้งด าเนินการตาม
กระบวนการบริหาร เริ่มจากการวางแผนการจัดองคก์ร การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การ
ประสานงาน ซึง่มีนกัวิชาการไดอ้ธิบายความหมายของการสรุปและการรายงานผล ไวด้งันี ้

ความหมายของการรายงาน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554 ใหค้วามหมายของ “รายงาน” หมายถึง 1) น. เรื่องราวที่ไปศึกษาคน้ควา้แลว้น ามาเสนอ 2)
ก. บอกเรื่องของการงาน เช่น รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ ดงันัน้ “รายงานผลการด าเนินงาน” 
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หมายถึง เรื่องราวหรอืผลของการปฏิบตัิงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเรยีบเรียงอย่างมีระเบียบแบบแผน 
เพื่อใหผู้ส้ั่งงานหรอืผูร้บัรายงานและผูส้นใจทั่วไปไดท้ราบหรือพิจารณา 

ในการจดัท ารายงานนัน้ หลกัการของการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน (สมคิด 
พรมจุย้, 2522 อา้งถึงใน ทิวตัถ ์มณีโชติ, 2558) ประกอบดว้ย 

1. ความถกูตอ้ง (Accuracy หรือ Correctness) เนือ้หาสาระที่เขียนน าเสนอ
ในรายงานจะตอ้งไม่มีขอ้ผิดพลาดในเรื่องขอ้เท็จจรงิ มีความถกูตอ้งตามหลกัวิชา ถกูตอ้งตามหลกั
ภาษา 

2. ความครบถว้นสมบูรณ์ (Completeness) เนือ้หาสาระที่เขียนน าเสนอใน
รายงานจะตอ้งมีความครบถว้นสมบูรณ์ตามวตัถุประสงค์ ขัน้ตอน กิจกรรม หรือส่วนประกอบ/
รูปแบบของรายงานที่ก าหนดไว ้

3. ความเป็นระบบ (Systematic) รูปแบบวิธีการเขียน วิธีการอา้งอิง และการ
พิมพ ์จะตอ้งเป็นไปตามกรอบโครงสรา้งหรือส่วนประกบของรายงานและเขียนน าเสนอใหเ้ป็น
ระบบเดียวกนั 

4. ความเป็นเอกภาพ (Unity) เนือ้หาสาระในแต่ละบท แต่ละตอน หรือแต่ละ
เรื่องตอ้งน าเสนอหรอืเรียบเรียงใหมี้ความเป็นเอกสาร หรอืเป็นเรื่องเดียวกนั 

5. ความสัมพันธ์สอดคล้องเช่ือมโยง (Correspondence) เนื ้อหาสาระ
ระหว่างบท ระหว่างตอน จะตอ้งมีความสมัพนัธส์อดคลอ้งเช่ือมโยงกนัโดยตลอดเป็นเหตเุป็นผล
สอดคลอ้งกนัอย่างตอ่เนื่อง 

6. ความชดัเจน (Clarity) ขอ้ความหรือภาษาที่ใชใ้นการเขียนรายงาน ตอ้งมี
ความชดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่ก ากวมหรอืคลมุเครือ โดยไม่ตอ้งตีความขอ้ความ 

7. ความสม ่าเสมอ (Consistency) การใช้ค า วลี หรือข้อความในรายงาน
จะตอ้งเป็นแบบเดียวกนั หรอืมีความคงที่ คงเสน้ คงวา ตลอดทัง้ฉบบั 

8. ความตรงประเด็น (Pertinent) เนือ้หาสาระของรายงานตอ้งตรงประเด็น
มุ่งตอบตามวตัถปุระสงค ์กิจกรรม และตวัชีว้ดัท่ีก าหนดไวเ้ป็นหลกั 

9. ความต่อเนื่อง (Continuous) การเขียนรายงาน ควรเรียบเรียงความคิดให้
เป็นระบบระเบียบ เรียบเรียงขอ้ความตา่ง ๆ อย่างเป็นเหตเุป็นผลเป็นขัน้ตอนที่ดี 

มีความสอดคลอ้ง อญัชลี  ธรรมะวิธีกลุ (2552, น. 1-2) กล่าวว่า การรายงายผล
การติดตามและประเมินผล เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยของระบบการติดตามและประเมินผล ซึ่งผูป้ระเมิน
จะต้องเรียบเรียบและน าเสนอผลการประเมินให้ผู้เก่ียวข้อง  รายงานผลเป็นสารสนเทศที่ มี
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ประโยชนต์่อผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ที่จะตอ้งน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนใ์นการตดัสินใจปรบัปรุง หรือยุติ
การด าเนินโครงการ การเขียนรายงานการติดตามผลประเมินผลการจัดการศึกษา มีหลกัการใน
การเขียนดงัตอ่ไปนี ้

1. ความถูกต้อง รายงานการประเมินผลที่ดี  ควรน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง 
จะตอ้งไม่มีขอ้ผิดพลาดในเรื่องขอ้เท็จจรงิ ไม่มีอคติ ไม่ใชถ้อ้ยค าคลมุเครือ 

2. ความรดักุม เขียนใหส้ัน้ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเยอ้ คือ การเขียนสัน้และได้
ใจความ 

3. ความชดัเจน ไม่ใชถ้อ้ยค าคลมุเครือ ไม่ใชภ้าษาชาวบา้นหรอืภาษาพดู 
4. ความง่าย อา่นแลว้เขา้ใจง่าย ใชป้ระโยคง่าย ๆ ไม่สบัสน 
5. ความต่อเนื่อง เรียบเรียงความคิดใหเ้ป็นระเบียบ เขียนอย่างมีเหตผุล และ

มีล าดบัอย่างตอ่เนื่อง 
6. ความหลากหลาย การน าเสนอผลการวิ เคราะห์จะต้องใช้วิ ธีกา ร

หลากหลาย ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง 
7. ความส าคัญ จะตอ้งเน้นประเด็นส าคัญที่ตรงกับวัตถุประสงคข์องการ

ประเมิน 
วรรณดี สุธาพาณิชย์ (2555: ออนไลน์) กล่าวสรุปว่า การรายงาน (Report) 

หมายถึง การน าเสนอผลของการศกึษาคน้ควา้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเรียบเรียง อย่างมีระเบียบแบบ
แผนการท ารายงานอาจท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้  ความยาวของรายงานขึน้อยู่กับ
ขอบเขตของหัวขอ้รายงาน และระยะเวลาในการท ารายงาน ประเภทรายงาน  แบ่งออกเป็น 4 
ประการ ดงันี ้ 

1.รายงานวิชาการ  (Reports) หมายถึง การศึกษาคน้ควา้และน ามาเรียบ
เรียงอย่างมีระเบียบแบบแผนตามรูปแบบท่ีก าหนด         

2.ภาคนิพนธ ์(Term  paper) มีลกัษณะเช่นเดียวกบัรายงาน เพียงแต่เรื่องที่
ท  าภาคนิพนธมี์รายละเอียดมากกวา่   

3.วิทยานิพนธ ์(Thesis / Dissertation) หมายถึง รายงานผลการคน้ควา้วิจยั
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก มีรายละเอียดลกึซึง้ มากกว่ารายงาน
ปกติ มีรูปแบบรายงานตามมหาวิทยาลยัก าหนด เป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิยาลยั  

4.รายงานการวิจยั (Research)  หมายถึง รายงานผลการคน้ควา้วิจยัทั่วไป  
มีลกัษณะเช่นเดียวกบัวิทยานิพนธ ์ แต่ไม่ผกูพนักบัสถาบนัการศกึษาเหมือนวิทยานิพนธ ์  
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จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่า การสรุปและรายงานผล เป็นกระบวนการหนึ่งในการ
ด าเนินงานที่จะท าใหเ้ห็นถึงผลสรุปของการด าเนินงานในภาพรวม โดยเนน้การเขียนที่ตรงประเด็น
มีความชัดเจน และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการน าข้อมูลกลับมาให้อ้างอิงในการวางแผนการ
ปฏิบตัิงานของฝ่ายต่าง ๆ และภาพรวมไดห้ากมีการท าโครงการหรือกิจกรรมนัน้  ๆ อีกครัง้ ก็จะ
สามารถน าข้อมูลการสรุปและรายงานผลดังกล่าวกลับมาศึกษาผลเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานไดใ้นอนาคต 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัย “การจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่มีกระบวนการในการพัฒนาผูเ้รียน : 

กรณีศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)” มีงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้ง ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 งานวิจัยในประเทศ 
ขวัญชนก ต่วนช่ืน (2551, น. 3) การให้ความส าคัญจากกระทรวงศึกษาธิการที่

ตระหนกัถึงความส าคญัของศิลปวฒันธรรมไทยที่มีความส าคญัและถือเป็นเอกลกัษณข์องชาติ ดงั
จะเห็นไดจ้ากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอันพึงประสงคใ์นการมี
จิตส านึกในการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และจากการก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาใหน้กัเรียนที่จบการศึกษาแต่ละช่วงชัน้เห็นคณุค่าและภมูิใจในภมูิปัญญา
ไทย ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
และมาตรฐานที่ 7 และ 12 ในการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ดว้ยเหตดุงักลา่วขา้งตน้ 
ผูว้ิจยัจงึเห็นความส าคญัในการศกึษาจิตส านกึในการอนรุกัษศ์ิลปวฒันธรรมไทย เพื่อที่จะไดท้ราบ
ถึงระดบัการมีจิตส านกึในการอนรุกัษศ์ิลปวฒันธรรมไทยของนกัเรยีนช่วงชัน้ที่ 3 ในปัจจบุนั 

ฐาปนีย ์สงัสิทธิวงศ ์(2556, น. 66) สื่อทางวฒันธรรมมีบทบาทและความส าคญัมาก
ในการอนรุกัษแ์ละท าใหศ้ิลปะของชาติคงอยู่อย่างมีคณุค่า เพราะสื่อที่เก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรม
ในปัจจุบนั ไม่ไดร้บัการสนบัสนุนอย่างเท่าที่ควร สงัเกตไดจ้ากการแสดงโขนของส านักการสงัคีต 
กรมศิลปากร ซึ่งไดจ้ัดแสดงมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายสิบปี หรือการแสดงโขนของศาลา
เฉลิมกรุงที่ในระยะแรกมีผูใ้หค้วามสนใจมากมาย ซึ่งต่างกบัปัจจุบนัที่มีเฉพาะชาวต่างชาติ หรือ
ผูส้งูอายรุุน่คณูปู่ คณุย่าเท่านัน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัโขนพระราชทานของสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ ์
ทัง้ 4 ชดุ ที่ผ่านมา ในดา้นสื่อและการประชาสมัพนัธ ์ท าใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในการเอาจรงิเอา
จังของภาครฐัในการรกัษาศิลปะประจ าชาติ เพราะไม่ใช่เพียงท าเพื่อสื่อประชาสมัพันธ์เป็นครัง้
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คราว แต่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กิดเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน น ามาซึ่งการรกัษาการแสดง
โขนไวใ้หค้งอยู่อย่างมีคณุค่าสืบไป  

พิชพงศ ์โสมกุล (2555, น. 1-3) ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการงาน
ศิลปินดา้นละครของสถานีโทรทัศนไ์ทยทีวีสีช่อง 3” เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกิดขึน้ท่ามกลางกระแส
กดดัน ของการบริหารจัดการงานศิลปินนักแสดง และเพื่อศึกษาผลกระทบต่อการจัดการงาน
ศิลปิน นักแสดง รวมถึงเพื่อศึกษากลยุทธแ์ละวิธีการแกไ้ขปัญหาของนักแสดงท่ามกลางกระแส
กดดันที่เกิดขึน้ จากผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการงานศิลปิน 
ประกอบไปดว้ย ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และภยัธรรมชาติ ซึ่ง
เป็นปัจจยัที่ไม่สามารถควบคมุได ้(Uncontrollable Factors) มีอิทธิพลโดยตรงและโดยออ้ม เป็น
สิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา และปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การบรหิารจดัการ ความสามารถทาง
วิชาชีพโดยปัจจัยต่างๆ หากพิจารณาตามแนวคิดของเดนิส แมคเควล ระบุว่า องค์กร
สื่อสารมวลชนเปรียบเสมือนองคก์รทั่วๆ ไป ที่ตอ้งด าเนินธุรกิจอยู่ภายใตปั้จจัยและแรงกดดัน 
ต่าง ๆ ที่สง่ผลตอ่การบรหิารจดัการองคก์ร 

จตุิกา โกศลเหมมณี (2556, น. 153) รูปแบบและแนวความคิดในการสรา้งสรรคง์าน
นาฏยศิลป์มีการพฒันาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้การเปลี่ยนแปลงตามยคุสมยั และการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบตามความเช่ือและแนวความคิดส่วนบคุคลของศิลปินนัน้ ๆ ในยคุสมยัโพสโม
เดิรน์ดานซ(์Post-modern dance) รูปแบบและแนวความคิดของศิลปินไดเ้ปลี่ยนแปลงไป โดยให้
ความส าคญักบัความเป็นปัจเจกมากขึน้ การไดร้บัอิทธิพลจากเทคโนโลยีดา้นขอ้มลูข่าวสาร ท าให้
ทั่วทกุแห่งในโลก เกิดการผสมผสานทางวฒันธรรมอย่างหลากหลาย ซึ่งนาฏยศิลป์ในประเทศไทย
เองก็ไดมี้การพฒันาการรูปแบบและแนวความคิดจากสภาพการณด์งักล่าวเช่นเดียวกนั นราพงษ ์
จรสัศรี เป็นศิลปินนักออกแบบลีลาเป็นผู้น  าและผู้จุดประกายให้วงการนาฏยศิลป์ไทยไดเ้กิด
มมุมองใหม่ๆ 

ฐาปนีย ์สงัสิทธิวงศ ์(2557, น. 3) โขนในปัจจบุนักลายเป็นสินคา้ท าใหอ้งคป์ระกอบ
ของโขนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เทคนิคประกอบการแสดงที่ทนัสมยั และระยะเวลาในการจดัการ
แสดงที่ลดลงเพื่อใหเ้กิดความกระชับ ดึงดูดผูช้ม โดยหลักๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหเ้กิด
ความบนัเทิงแก่ผูบ้รโิภคมากที่สดุ เนน้อลงัการ สมจรงิ สวยงาม ในเรื่องของฉาก เครื่องแต่งกาย ที่
จะเน้นความอลังการ สมจริง ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นไดว้่าการจัดการแสดงของโขนในปัจจุบันมี
ลักษณะที่งดงามและครบองคป์ระกอบในหลายๆ ดา้น ดว้ยเหตุปัจจัยมาจากความพรอ้มดา้น
เครื่องมืออปุกรณ ์และความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี จึงท าใหโ้ขนมีความงดงามสอดคลอ้งกบั
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ยุคสมัย ทัง้ในเรื่องการจดัสรรเวลาใหน้ักท่องเที่ยวไดรบัชมตามอรรถรสที่พึงเสพไดอ้ย่างสนุทรีย ์
การจัดบทแปลเป็นภาษาอังกฤษใหน้ักท่องเที่ยวต่างชาติไดเ้ขา้ใจอย่างถ่องแทร้่วมไปกับบทที่
นกัแสดงน าเสนออย่างอ่อนชอ้ย วิจิตรบรรจง  

พชัรนิทร ์รม่โพธ์ิช่ืน (2557, น. 91) ในการศกึษาวิจยัเรื่องการจดัการศิลปะการแสดง
โขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ ทรพัยากรวฒันธรรมที่มีอยู่ในตวับุคคลผูใ้หข้อ้มลูหลกั คือ ความรูแ้ละ
ความสามารถทางดา้นศิลปะการแสดงโขนการท าหวัโขน เป็นทรพัยากรวฒันธรรมที่จับตอ้งไม่ได ้
(intangible cultural resource) สิ่งเหลา่นีเ้ป็นองคค์วามรูท้ี่ครูชชีูพ ขนุอาจ มีประจาตวั เป็นตวัตน 
เป็นจิตวิญญาณของครูชูชีพ ขุนอาจ ถือไดว้่าเป็น “ภูมิปัญญา” (wisdom) ของครูชูชีพ ขุนอาจ  
1)เป็นภูมิปัญญาเพื่อการยงัชีพ ในเรื่องของการท าหวัโขนออกจ าหน่าย การรบัจา้งแสดงโขนเด็ก
ควบคุมการแสดงโดยครูชูชีพ ขุนอาจ 2)เป็นภูมิปัญญาเพื่อการสาธารณประโยชน์หรือเพื่อ
ประโยชนส์ว่นรวม เพราะครูชชีูพขนุอาจ ไดถ้่ายทอดความรู ้ความสามารถทางศิลปะการแสดงโขน 
ใหก้ับเด็กๆ ที่สนใจ โดยไม่คิดค่าใชจ้่าย นอกจากการถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขน ครูชูชีพยัง
ถ่ายทอดศิลปะการท าหวัโขนใหก้บับคุคลที่สนใจโดยไม่คิดค่าสอนดว้ย เพราะเป็นศิลปะประดิษฐ์ท่ี
ยาก ตอ้งใชค้วามมานะ อดทน และมีจิตใจที่มั่นคง  จงึจะส าเรจ็เป็นงานหวัโขนได ้

ปิยวดี มากพา (2557: 200) องคค์วามรูว้ิทยานิพนธท์างดา้นนาฏศิลป์ไทยเก่ียวกับ
ร  าและระบ าในปัจจุบนัมีทัง้รูปแบบราชส านักดัง้เดิม ราชส านักปรบัปรุง แบบพืน้บา้นดัง้เดิมและ
พืน้บา้นปรบัปรุง และมีงานนาฏศิลป์ไทยรว่มสมยัซึ่งนบัเป็นพฒันาการทางดา้นนาฏศิลป์ไทยอีก
รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึน้เพราะความตอ้งการหลีกหนีความจ าเจและกรอบประเพณีแบบเดิม แต่ก็คง
ยงัสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานทางดา้นนาฏศิลป์ไทย แลว้น ารูปแบบการน าเสนอ ตลอดจนการตีความ
ในแง่มุมใหม่ต่อผูช้ม งานนาฏศิลป์พืน้บา้นปรบัปรุงนั้นเห็นไดช้ัดเจนจากการมีนาฏศิลป์แบบ
มาตรฐานกล่าวคือนาฏศิลป์แบบราชส านกัที่ใชใ้นการเรียน     การสอนเขา้มีบทบาทในท่าร  า ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดขึน้เม่ือมีการรือ้ฟ้ืนท่าร  าดัง้เดิมกาลงัสญูหาย โดยผูท้ี่สนใจศึกษาและมีความรกัใน
ศิลปวฒันธรรมพืน้ถิ่น ซึง่มีขอ้ดีในดา้นการรือ้ฟ้ืนและเก็บองคค์วามรูท้ี่ก  าลงัจะ    สญูหาย แต่ก็เกิด
ปรากฏการณผ์สมผสานนาฏศิลป์ที่มีเอกลกัษณท์ี่แตกตา่ง หากต่อไปในอนาคตมีการอธิบายขยาย
ความเข้าใจให้ผู้รบัการถ่ายทอดได้ทราบถึงที่มาและผลกระทบที่ก าลังจะเกิดขึน้ ในอนาคต
นาฏศิลป์พืน้บา้นดัง้เดิมจะไม่ถกูกลืนและยงัคงเป็นรากวฒันธรรมเพื่อการพฒันาในรูปแบบต่างๆ
ไดใ้นอนาคต 
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สมเกียรติ วรรณเฉลิม (2558, น. 29) ในสถานการณใ์นปัจจบุนั พบว่าเด็กยคุใหม่รบั
เอาวฒันธรรมจากต่างชาติเขา้มามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตมากขึน้ อาทิ การใชเ้สือ้ผา้ เครื่องแต่ง
กาย การรบัประทานอาหาร การแสดงออกในสังคม เป็นตน้ ซึ่งสิ่งเหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยไดอ้ย่างชดัเจน แต่สิ่งหนึ่งที่ตอ้งตระหนกัคือ จิตสานึกของการด ารงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย และท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมที่มีคุณค่าที่แสดงความเป็น
อารยชาติ ดงันัน้ ศิลปะการแสดงของไทยจึงเป็นศิลปะที่แฝงไวซ้ึ่งภูมิปัญญาที่มิใช่เพียงแต่ความ
งามแต่เป็นศิลปะที่ทั่วโลกควรจะไดส้มัผสัและรบัรู ้จากการท่ีโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิท
รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ไดด้  าเนินการจัดการเรียนการสอนและการแสดงโขนเด็กมา
อย่างต่อเนื่องจนกล่าวไดว้่าเป็นเอกลกัษณอ์นัดีงามที่จะกระตุน้ใหเ้ด็กไดเ้รียนรูแ้ละหันมาสนใจ
ศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยที่เรียกว่า “โขน” 

จารุณี ชูวงษ์วาล (2558, น. 6) จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์ไทยใน หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ งานวิจัยนีมุ้่งหวังศึกษา
สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐานของ
กระทรวงศกึษาธิการ ซึง่ผลที่ไดจ้ากการวิจยันีจ้ะท าใหท้ราบปัญหาในการจดัการเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์ในหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานในปัจจุบนั และท าใหท้ราบทศันะและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน และผลวิจยัที่ไดเ้ป็นแนวทางใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาสามารถน ามาก าหนดนโยบาย พัฒนา ปรบัปรุง ผูส้อนและจัดการเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์ในสถานศกึษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

ชลภูมิ บรรหาร (2559, น. 4) การด าเนินการสรา้งศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่เพื่อให้
สยามกา้วพน้ความเป็นจารีต และกา้วเขา้สู่วามเป็น “ทันสมัย” นัน้นับว่าเป็นพระบรมราโชบาย
ทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่ หัว  ซึ่ งอาจจะกล่าวได้ว่า เป็น 
“ศิลปวัฒนธรรมทางการเมือง” (คล้ายกับยุค “มาลานาไทย” ในสมัยรฐับาลจอมพล ป.พิบูล
สงคราม) นับว่าเป็นการทา้ทายต่อความคิดเก่า ซึ่งเป็นการน าพาประเทศกา้วขา้มพน้ความเป็น 
“รฐัจารีต” เข้าสู่ “รฐัสมัยใหม่” ซึ่งพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นเพียงการริเริ่มและไม่สามารถ
บรรลุผลส าเร็จไดอ้ย่างสมบูรณ์เนื่องจากความไม่พรอ้มในหลายๆ ประการของสังคมไทย และ
ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างการรบั “ของใหม่” กบั “ของเก่า” ซึ่งความขดัแยง้นีเ้ป็นเรื่องปกติของ
สงัคมที่ก าลงัเปลี่ยนผ่านไปสู่ “ความทนัสมัย” แต่สิ่งส  าคัญยิ่งของการน าศิลปวฒันธรรมมาเป็น
เครื่องมือในการสรา้งรฐัสมยัใหม่ คือ การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงไดส้าน
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ต่อแนวพระราชด ารนิีต้่อจากพระบรมชนกนาถจนส าเรจ็ และศิลปวฒันธรรมบางอย่างยงัไดร้บัการ
สานตอ่มาจนถึงปัจจบุนั 

งานวิจัยที่มีความเก่ียวขอ้งกับการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่มีบทบาทในการ
พฒันาผูเ้รียนนัน้ เกิดจากการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์และโขน ซึ่งในปัจจบุนัมีหลกัสตูรที่
สนบัสนนุใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนรว่มในการเสนอความคิดและรูปแบบในการแสดงมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้
ผูเ้รียนกลา้แสดงออก มีความมั่นใจ และคิดอย่างสรา้งสรรค ์รวมถึงการปรบัตวัท างานรว่มกนักบั
ผูอ้ื่นได ้ซึง่ถือวา่เป็นจดุเริม่ตน้ในการน าประสบการณก์ารเรยีนรูน้ีไ้ปพฒันาศกัยภาพของตนเอง ใน
การเอาตัวรอดในสังคมได้ ซึ่งจากข้อมูลของงานวิจัยที่ เก่ียวข้างต้นนั้น เน้นย ้าให้เห็นถึง
ความส าคัญของการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของไทยจากเรียนการสอนตามหลักสูตรของวิชา
นาฏศิลป์ที่สง่เสรมิใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และปลกูจิตส านึกใหห้วงแหน อนรุกัษศ์ิลปวฒันธรรม
ไทย พรอ้มกบัการเผยแพรค่วามรูท้ี่มีใหส้งัคมไดร้บัรู ้

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Kerry Chappell (2007, pp. 27-52) ความคิดสรา้งสรรคใ์นการศึกษาการเตน้ระดบั

ประถมศึกษา: เคลื่อนไหวเกินกว่าสมมติฐาน บทความนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการวิเคราะหช์ัน้สดุทา้ยที่
ด  าเนินการในการศึกษาการตรวจสอบแนวคิดและวิธีการสรา้งสรรคข์องอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้น
การเตน้ 3 คนในการศึกษาการเตน้ยุคปลายตอนปลายในสหราชอาณาจักร การวิจัยครัง้นีเ้ดิน
ทางผ่านหลายขัน้ตอนในการวิเคราะหปั์ญหาการเรียนการสอนที่พบ โดยครู 3 คนในสถานการณ์
เฉพาะของพวกเขาที่เก่ียวขอ้งกบัความคิดสรา้งสรรคใ์นการศึกษาดา้นการเตน้ร  าในสภาพอากาศ
ปัจจบุนัของสหราชอาณาจกัร บทความนีใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัประเด็นปัญหาและแนวทางแกไ้ข
ปัญหาและความตงึเครียดซึ่งในสถานการณท์ี่ศกึษาอาจเป็นอนัตรายต่อประสบการณส์รา้งสรรคท์ี่
มีความหมายส าหรบัผูเ้รียนในการศกึษาดา้นการเตน้ร  า ภายในกรอบทางทฤษฎีการคน้พบแผนที่
ภูมิประเทศส าหรบัครูกลุ่มนีโ้ดยเฉพาะ และเสนอ “ภาพของความเป็นไปได”้ ส  าหรบัผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการเตน้ร  าและการศึกษาอื่น ๆ บทความนีน้  าเสนอขอ้เสนอแนะเก่ียวกับทิศทางในอนาคต
ส าหรบัการท าวิจยัและการพฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์นการวิจยัการเตน้ร  าและการศกึษาในดา้นนี ้

Elizabeth Melchior (2010, pp. 119-135) ก ารสอนการเต้นที่ ต อบสนองต่ อ
วฒันธรรมในหอ้งเรียนระดบัประถมศึกษา ซึ่งโรงเรียนถือว่าเป็นสถานที่ส  าคญัในการศึกษาความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและการพัฒนาของการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อวฒันธรรม ผ่าน
การเตน้ร  าเด็ก ๆ สามารถส ารวจและแสดงวฒันธรรมของตนเองและของผูอ้ื่นและแบ่งปันเรื่องราว
ของพวกเขาในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากค าพูดและการเขียน บทความนีน้  าเสนอกรณีศึกษา
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เก่ียวกบัโครงการพฒันาวิชาชีพดา้นการศึกษาการเตน้ส าหรบัครูประถมศึกษาทั่วไปใน Aotearoa 
นิวซีแลนด ์กระบวนการนีถู้กอภิปรายผ่านเลนสข์องแนวคิดทางวัฒนธรรมทั้งห้าที่ครอบคลุม
มุมมองโลกของชาวเมารีแสดงให้เห็นว่าพวกเขาผสมผสานการสอนและการเรียนรูก้ารเตน้ร  า
อย่างไร ผลการวิจยับ่งชีว้า่ผ่านกระบวนการความรว่มมือที่เก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิงวิพากษก์ารสอน
จากจดุแข็งที่มีอยู่และความรูด้า้นการสอน มีการเช่ือมโยงที่เพิ่มขึน้ระหว่างครูกบันกัเรียนนกัเรียน
และกันและกันและนักเรียนกับการเตน้ร  า รุ่นนีมี้กรอบส าหรบัการสอนและการเรียนรูก้ารเตน้ร  า
ภายในบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมในระดบัสากล 

Deirdre Russell-Bowie (2012, pp. 216-232) ในโรงเรียนประถมศึกษาในหลาย ๆ 
ประเทศปัจจุบนัการเตน้ร  ารวมอยู่ในพืน้ที่การเรียนรูท้ี่ส  าคญัทางศิลปะพรอ้มผลลพัธแ์ละเนือ้หา
ของตวัเอง แต่ในขณะที่ครูสอนการเตน้ร  าและศิลปะในอนาคตรูปแบบอื่นครูประถมทั่วไปจะเขา้ใจ
ถึงภมูิหลงัและความมั่นใจในการศึกษาดา้นการเตน้ร  าและการเตน้ร  าไดอ้ย่างไร การศกึษาครัง้นีมี้
วัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาพืน้ฐานและความมั่นใจในการอนุรกัษ์ครูประถมศึกษาจาก 5 ประเทศ
เก่ียวกับการศึกษาด้านการเต้นร  าและการเต้นร  า มันเก่ียวข้องกับการรักษา 936 ครูที่ไม่ใช่
ผูเ้ช่ียวชาญโรงเรียนประถมจากออสเตรเลีย, นามิเบีย, แอฟรกิาใต,้ สหรฐัอเมรกิาและไอรแ์ลนดท์ี่
ลงทะเบียนในหน่วยงานศิลปะสรา้งสรรคค์รัง้แรกของพวกเขา บทความนีร้ะบุถึงการรบัรูข้อง
ครูผูส้อนเก่ียวกบัภูมิหลงัและความเช่ือมั่นของพวกเขาเก่ียวกบัการศึกษาดา้นการเตน้ร  าและการ
เตน้ร  า จากนัน้จะตรวจสอบวา่มีการรบัรูแ้ตกตา่งระหว่างการรบัรูข้องครูฝึกสอนในเรื่องภมูิหลงัของ
ตนเองและความมั่นใจในการสอนการเตน้ที่เก่ียวขอ้งกับเพศและประเทศหรือไม่ เครื่องชั่งสอง
เครื่องไดร้บัการพฒันาและทดสอบเพื่อความน่าเช่ือถือ ผลการศึกษาชีใ้หเ้ห็นว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในการตอบสนองของครูฝึกสอนชายและหญิงและครูสอนดนตรี จาก
ประเทศต่าง ๆ ทัง้ในดา้นพืน้ฐานและความมั่นใจในการสอนการเตน้ 

Miriam Giguere (2011, pp. 5-28) ความคิดการเตน้: การตรวจสอบความรูค้วาม
เขา้ใจของเด็กและกระบวนการสรา้งสรรคใ์นการเตน้ การศึกษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อตรวจสอบ
ความรูค้วามเขา้ใจของเด็กในกระบวนการสร้างสรรคด์า้นการเตน้ร  าและเพื่อตรวจสอบว่าการ
เตน้ร  ามีผลต่อพฒันาการทางปัญญาของเด็กอย่างไร ขอ้มลูเก่ียวกบัความคิดของเด็กถกูรวบรวม
จากนกัเรียนระดบัประถมหา้เขา้รว่มในโครงการบา้นในโรงเรียนรฐับาลในรฐัเพนซิลเวเนีย ทัง้การ
สอบถามและการวิเคราะหข์อ้มลูถกูชีน้  าโดยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพในประเพณีของปรากฏการณ์
วิทยา นอกเหนือจากการระบกุลยทุธก์ารเรียนรูแ้บบแยกกนั 27 ขอ้ซึง่เด็ก ๆ ใชใ้นการสรา้งการเตน้
บทสรุปการศึกษายังเนน้ถึงความส าคัญของการคิดแบบกลุ่มเพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจใน
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กิจกรรมการเรียนรูข้ัน้สูงสุดจากการเตน้ร  า ส่วนการสนทนายังตรวจสอบวิธีการสอนที่น  ามาซึ่ง
ผลประโยชนท์างปัญญาของการเตน้ร  า 

Fiona Bannon &Patricia Sanderson (2010, pp. 9-26) สัมผัสประสบการณ์ทุก
ช่วงเวลา: การศึกษาการเตน้ที่มีความส าคญั บทความนีจ้ะอธิบายความกวา้งของปัญหาที่เกิดขึน้
และความกงัวลจากการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพอย่างต่อเนื่องในการศึกษาการเตน้ จุดเริ่มตน้ของ
การศึกษาคือการทบทวนธรรมชาติของประสบการณ์ความงามในการศึกษาการเต้นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิมมุมองที่สอดคลอ้งกนัของการศึกษาการเตน้ร  าเป็นวิธีการสอนที่ชดัเจน
และมีมนษุยธรรม ศนูยก์ลางของวิธีการนีค้ือการพฒันาของแต่ละบคุคลผ่านการรบัรูส้นุทรียภาพที่
เพิ่มขึน้โดยโอกาสที่จะไดร้บัการเสนอส าหรบัการปรบัปรุงกระบวนการใหเ้หตผุลดว้ยการเพิ่มการ
รับ รู ้และแนวความคิดในบรรยากาศของการส ารวจ เพื่ อสนับสนุนสิ่ งนี ้แนวคิดเก่ียวกับ
สนุทรียศาสตรแ์ละความเก่ียวขอ้งกบัการเตน้ร  าซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของประวตัิความเป็นมาของศิลปะ
หรือมนุษยศาสตร ์การอภิปรายด าเนินไปดว้ยการส ารวจการสอนและการเรียนรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
การศึกษาดา้นการเตน้ร  าที่มีความส าคญั ทบทวนวิธีการวิจัยดา้นการศึกษาดา้นการเตน้โดยใช้
วิธีการสรา้งการเตน้การแสดงและการชื่นชม บทความนีส้รุปโดยกระตุน้ใหมี้การน าวิธีการวิจยัเชิง
คณุภาพมาใชอ้ย่างกวา้งขวางเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เปิดเผยโดยการศกึษาวิจยัอย่างต่อเน่ือง 

Michele Biasutti (2012, pp. 120-140) การปรบัตวัดา้นการศึกษาการเตน้: มมุมอง
ของครู ในบทความนีมี้รายงานการศกึษาเชิงคณุภาพเก่ียวกบัมมุมองของครูเก่ียวกบัการปรบัตวัใน
การสอนเตน้ร  า ครูสอนเตน้มืออาชีพสิบเอ็ดคนที่มีประสบการณใ์นการใชก้ารสอนแบบอิมโพรไวซ์
ในการสอนการเตน้มีสว่นรว่มในการศกึษาเพ่ือตอบค าถามสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งซึง่รวมถึงค าถาม
ต่าง ๆ เก่ียวกับการปรบัตวัในการสอนการเตน้ แนวคิดที่ใชบ้่อยที่สดุส าหรบัการสอนและการจัด
บทเรียนแบบทั่วไป การวิเคราะหเ์ชิงคุณภาพด าเนินการโดยใชว้ิธีการอุปนัยซึ่งใหห้ลกัฐานของ
กระบวนการสอนต่าง ๆ ในระหว่างการปรบัตวัเตน้และเทคนิคที่ใชโ้ดยครูในการศึกษาการเตน้ร  า 
ครูแสดงใหเ้ห็นถึงความตระหนกัเก่ียวกบัศกัยภาพของการปรบัตวัในการศกึษาดา้นการเตน้รวมถึง
ทกัษะและความสามารถที่พฒันาขึน้ในระหว่างกิจกรรมการศึกษา วิธีการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัในการสอนการเตน้แบบอิมโพรไวสแ์ละความสมัพนัธร์ะหว่างยานยนตค์วามรูแ้ละโดเมน
อารมณ ์ผลที่ไดจ้ะกลา่วถึงความสมัพนัธก์บัการใชก้ารปรบัตวัในการสอนเตน้ร  า 

งานวิจยัต่างประเทศที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการแสดงที่มีบทบาทในการพฒันาผูเ้รียน
นัน้ เกิดจากการเรียนการสอนดา้นการเตน้ ซึ่งในมีผลในการช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้นกลา้แสดงออก 
และความคิดสรา้งสรรค ์ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการน าประสบการณ์การเรียนรูน้ีไ้ปพัฒนา
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ศกัยภาพของตนเอง ในการเอาตวัรอดในสงัคมได ้จึงกลา่วไดว้่า ประเด็นส าคญัเท่ากบัการที่ยงัคง
จัดใหมี้การเรียนการสอนดา้นการเตน้ร  าหรือดา้นนาฎศิลป์ไทยนัน้มีจุดมุ่งหมายในการเนน้การ
พัฒนาผูเ้รียน ซึ่งสามารถช่วยพัฒนา ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แก่เด็กหรือ
ผูเ้รียน 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method) ศึกษาการจัดการแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนสาธิตโดยมุ่งหารูปแบบที่มีกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนตาม
หลกัสตูรในรายวิชานาฏศิลป์และโขน โดยการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามวตัถปุระสงคข์องการ
วิจยั ดงันี ้

ส่วนที่  1 ศึกษารูปแบบการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  

ส่วนที่ 2 ศึกษาทัศนะของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียต่อประเด็นผลการเรียนรูอ้ันเกิดจาก
กิจกรรมการแสดงทางศิลปวฒันธรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายประถม)   

วิธีด าเนินการวิจยัในแต่ละสว่นมีรายละเอียด ดงันี ้

ส่วนที ่1 ศกึษารูปแบบการจัดการแสดงทางศลิปวฒันธรรม โดยเป็นรูปแบบทีมุ่่งส่งเสริม
กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรรายวิชานาฏศิลป์และโขน ด าเนินการดังต่อไปนี ้

1.แหล่งข้อมูล 
ขอ้มลูเพื่อการวิจยัครัง้นีร้วบรวมจาก 2 แหลง่คือ 

1.1 เอกสาร ไดแ้ก่ บทความวิชาทางการ งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง แนวคิด หลกัการ
จดัการแสดง และสจูิบตัรการแสดง รวมทัง้วิดีทศันก์ารแสดงของโรงเรียนสาธิตฯตัง้แต่ปีการศึกษา 
2552-2561 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมของ
โรงเรียนสาธิตฯหลากหลายกลุ่ม โดยการเลือกสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ดงัตาราง 
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ตาราง 5 จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

บุคคลผู้เกี่ยวข้อง จำนวน (คน) 
       ผู้บริหารและคร ู 5 
       คณะกรรมการจัดการแสดง 5 
       กรรมการสมาคมผู้ปกครองและคร ู 5 
       กรรมการศิษย์เก่า 5 
       ผู้ปกครอง 5 
       ผู้เชี่ยวชาญ 3 

รวม 28 

 
2.เคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการที่แตกต่างกันตามแหล่งข้อมูลวิธีที่ ใช้ในการวิจัยนี ้
ประกอบดว้ย 

2.1 การวิเคราะหเ์อกสาร 
2.2 การสมัภาษณซ์กัถาม 
2.3 แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมเพื่อหาค่าดรรชนี

ความสอดคลอ้ง จ านวน 25 ขอ้ ใหผู้เ้ช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ดา้นการจัดการแสดงจ านวน 3 
ท่านพิจารณาความเหมาะสม โดยใหป้ระเมินแต่ละขอ้กิจกรรมดงันี ้

+1 แทน มีความเหมาะสม  
 -1 แทน ไม่เหมาะสม 
  0 แทน ไม่แน่ใจ 

จากนัน้น าขอ้พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญค านวนค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (Index of 
Congruence: IOC) ดงันี ้

 
 
     

เม่ือ   IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 
      Σ R แทน ผลรวมคะแนนแต่ละขอ้ของผูท้รงเชี่ยวชาญทกุท่าน 
          N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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โดยใชเ้กณฑ์ค่า IOC เท่ากับ  0.60 แสดงถึงความเหมาะสมของกิจกรรมแต่ละขอ้

ของรูปแบบ 
3. วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัด าเนินการจดัเก็บขอ้มลูดงันี ้
3.1 ศกึษาขอ้มลูการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมของโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อหา

ลกัษณะของการด าเนินงานการแสดงประจ าปีตัง้แต่ปีการศกึษา 2552-2561 จากเอกสาร หนงัสือ 
สจูิบตัร และวิดีทศันก์ารแสดง  

3.2 สมัภาษณบ์คุคลที่เก่ียวขอ้งและมีประสบการณใ์นการจดักิจกรรมการแสดง
ทางศิลปวฒันธรรม  รวม 25 คน 

1)   ผูบ้รหิารและครูที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการแสดงฯ  
2)   คณะกรรมการจดัการแสดงฯ  
3)   คณะกรรมการจากสมาคมผูป้กครองและครูฯ  
4)   กรรมการจากสมาคมศิษยเ์ก่าฯ               
5)   ผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรียนสาธิตฯ  

3.3 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด หลกัการและวิธีการเก่ียวกบัการจดัการแสดง
ทางศิลปวฒันธรรมเพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการวิเคราะหรู์ปแบบการจดัการแสดง โดยผูว้ิจยัไดศ้กึษา
คน้ควา้และรวบรวมขอ้มลูเพิ่มเติมจากต ารา บทความวิชาการ และงานวิจยั  

3.4 ประมวลขอ้มลูเพื่อสรุปรา่งรูปแบบการจดังานการแสดงทางศิลปวฒันธรรม
ของโรงเรียนสาธิตฯ ตัง้แต่ปีการศกึษา 2552-2561 สรุปประเด็นส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. หลกัการ (the principle) 
2. แนวทางและลกัษณะในการจดั (the pattern modeling)      
3. วตัถปุระสงค ์ (the objective) 
4. การด าเนินการ (the operation) 
5. การประเมินผลการด าเนินการ (the evaluation)  

3.5 ตรวจสอบความ เหมาะสมของกิ จกรรมใน รูปแบบโดยจัดท า เป็ น
แบบสอบถามแบบประเมินค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง จ านวน 25 ขอ้ เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบ   
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ส่วนที ่2  ศึกษาทศันะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีต่อประเด็นผลการเรียนรู้อันเกดิจาก
กิจกรรมการแสดง 

ในส่วนนีจ้ะศึกษาจากการจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปวฒันธรรมประจ าปีการศึกษา 
2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จากผูมี้สว่นได้
สว่นเสีย ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร ครู  และผูป้กครอง โดยเนน้ผลอนัเกิดจากผูเ้รียนในดา้น 

1) การพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์ 
2) การเสรมิสรา้งความกลา้แสดงออก  
3) การช่วยในการปรบัตวัของผูเ้รียน   

ในสว่นของผูเ้รียนเนน้ทศันะเก่ียวกบัความพงึพอใจท่ีมีต่อการแสดงในดา้น 
1) ความสวยงาม 
2) ความพรอ้มเพรยีง  
3) เครื่องแต่งกาย  
4) เพลงประกอบ 
5) ท่าประกอบการแสดง 

โดยด าเนินการดงันี ้  
 
2.1 แหล่งข้อมูล  

การศึกษาในครัง้นีมุ้่งศึกษาทัศนะของบุคคลที่เก่ียวขอ้งเพื่อติดตามผลการจัดการ
แสดงฯในปีการศึกษา 2562 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง หรือการเลือกแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) สมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่าง และประเด็นศกึษา ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 จ านวนบคุคลที่แสดงทศันะเก่ียวกบัผลของการจดัการแสดง 

กลุ่มบุคคล จ านวน (คน) ทศันะทีศ่ึกษา 

ผูบ้รหิาร 5 
 

ดา้นผลที่เกิดกบัผูเ้รียน* 
ครู 20 

ผูป้กครอง 50 

ผูเ้รียนชายชัน้ ป.3 และ ป.6 245 
ความพงึพอใจในการแสดง 

ผูเ้รียนหญิงชัน้ ป.3 และ ป.6 231 

ผูช้มการแสดง** 100 เก่ียวกบัการจดัการแสดง 

รวม 651  

* ความคิดสรา้งสรรค ์ความกลา้แสดงออก และการปรบัตวั 
 ** ผูป้กครอง ครูประจ าชัน้ ศิษยเ์ก่า ที่ชมการแสดง  

  
2.2 การรวบรวมข้อมูล 

วิธีการรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัทศันะของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียประกอบดว้ย 
1) แบบสอบถามเก่ียวกบัผลที่เกิดกบัผูเ้รียนจ านวน 30 ขอ้ โดยถามเก่ียวกบัผล

การเรยีนรู ้3 ดา้น เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ดงันี ้   
ระดบั   5     หมายถึง  เป็นลกัษณะที่เกิดกบัผูเ้รียนมากที่สดุ 
ระดบั   4     หมายถึง  เป็นลกัษณะที่เกิดกบัผูเ้รียนมาก 
ระดบั   3     หมายถึง  เป็นลกัษณะที่เกิดกบัผูเ้รียนปานกลาง 
ระดบั   2     หมายถึง  เป็นลกัษณะที่เกิดกบัผูเ้รียนนอ้ย 
ระดบั   1     หมายถึง  เป็นลกัษณะที่เกิดกบัผูเ้รียนนอ้ยที่สดุ       

2) แบบประเมินส าหรบัตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง IOC 

3) แบบสอบถามความพงึพอใจในการแสดงของผูเ้รียน โดยถามเก่ียวกบัความพงึ
พอใจดา้นความสวยงาม ความพรอ้มเพรียง เครื่องแต่งกาย เพลงประกอบ และท่าประกอบการ
แสดง เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ดงันี ้
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ระดบั   5     หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมากที่สดุ 
ระดบั   4     หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมาก 
ระดบั   3     หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
ระดบั   2     หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
ระดบั   1     หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจนอ้ยที่สดุ 
 

2.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการจดัเก็บขอ้มลูดงันี ้

1) ใหผู้บ้รหิาร ครู ผูป้กครองตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 
2) ใหผู้เ้รียนชายและหญิงชัน้ประถมศึกษาปีที่  3 และปีที่ 6 ตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกบัความพงึพอใจในการแสดง 
3) สนทนากับผูช้มการแสดงพรอ้มทั้งขอ้มูลแสดงความคิดเห็นหลังการแสดง 

(Feedback) ผ่านทางสื่อออนไลนเ์ก่ียวกบัการจดัการแสดงและความสามารถของผูเ้รียน 
2.4 การวิเคราะหข์้อมูล 

(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับทัศนะฯด้านผลที่เกิดกับ
ผูเ้รียน และความพงึพอใจท่ีมีต่อการแสดงของผูเ้รียนชายและหญิง โดย 

1)  หาความถ่ี ค่ารอ้ยละ 

2)  ค่าเฉลี่ย (Mean หรอื�̅�) เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
3)  แปลคา่เฉลี่ยเป็นระดบัของผลท่ีเกิดโดยใชเ้กณฑด์งันี ้

                ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00   หมายถึง ระดบัมากที่สดุ 
    " 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัมาก 
    " 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
    " 1.50-2.49 หมายถึง ระดบันอ้ย 
    " 1.00-1.49 หมายถึง ระดบันอ้ยที่สดุ 
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2.5 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย 

ตาราง 7 วิธีการศกึษารูปแบบการจดัการแสดงฯและทศันะของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

 
 

 

 

วิธีการ ผลทีไ่ด้รับ 
1. การศึกษารูปแบบฯ 

1)  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 1) แนวคิดและหลกัการ 
2) สมัภาษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง 
3)  วิ เคราะห์การจัดกิจกรรมการแสดงของ

โรงเรยีนสาธิตฯ ปีการศกึษา 2552-2561 
4)  สรุปแนวทางการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
สาธิตฯ 

2) ร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมของ
โรงเรยีนสาธิตฯ 

5) ตรวจสอบความเหมาะสมของรา่งฯโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ  

3) รูปแบบการจดัการแสดง 

2.การศึกษาทศันะฯ 
 2.1 สอบถามโดยการตอบแบบสอบถามของ 
     1)  ผูบ้รหิาร 
     2)  ครู 
     3)  ผูป้กครอง  

ทศันะเก่ียวกบัผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 
1) ดา้นการพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์         
2)  การเสรมิสรา้งความกลา้แสดงออก 
3)  การช่วยในการปรบัตวัของผูเ้รียน   

2.2 สอบถามโดยใชแ้บบสอบถามผูเ้รียนชายและ
หญิง 

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการแสดงของ
ผูเ้รียน 

2.3 ซกัถามและรบัขอ้มูลผ่านสื่อออนไลนจ์ากผูช้ม
การแสดง 

ทศันะเก่ียวกบัการจดัการแสดงฯ 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจยันีมุ้่งศกึษาเพื่อหารูปแบบการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยการวิเคราะหจ์ากการจดักิจกรรม
การแสดงตัง้แต่ปีการศึกษา 2552-2561 พรอ้มทัง้ศึกษาทศันะของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียที่มีต่อการ
จดัการแสดงซึง่ผลการวิเคราะหจ์ะน าเสนอรายละเอียดดงักลา่วเป็น 2 สว่น ดงันี ้

ส่วนที ่1 ผลการศกึษารูปแบบการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรม 
1.1 ผลการวิเคราะหก์ารจดักิจกรรมการแสดงฯของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ศรีนครนิทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปีการศกึษา 2552-2661 
1.2 ก าหนดร่างรูปแบบจากผลการวิ เคราะห์การจัดกิจกรรมการแสดง 

ประกอบดว้ย 
1.หลกัการ (the principle) 
2.แนวทางและลกัษณะในการจดั (the pattern modeling)      
3.วตัถปุระสงค ์ (the objective) 
4.การด าเนินการ (the operation) 
5.การประเมินผลการด าเนินการ (the evaluation)  

1.3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและสรุปรูปแบบของการจดัการแสดง   
ส่วนที ่2 ผลการศกึษาทศันะของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

2.1 ทศันะเก่ียวกบัผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  
2.2 ทศันะเก่ียวกบัความพงึพอใจของผูเ้รียน 
2.3 ทศันะเก่ียวกบัการจดัการแสดงจากผูช้มการแสดง 

โดยแต่ละสว่นมีรายละเอียดของผลการวิเคราะหด์งัตอ่ไปนี ้
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ส่วนที ่1 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมฯ 
1.1 ผลการวิเคราะหก์ารจดักิจกรรมการแสดงฯของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปีการศกึษา 2552-2661 
ผูว้ิจยัศกึษารายละเอียดการจดัการแสดงของโรงเรียนสาธิตฯ จากการสมัภาษณ ์สจูิ

บตัร และวิดีทศัน ์ตัง้แต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปีการศึกษา 2561 รวม 10 ปี พบว่ารูปแบบการ
แสดงของโรงเรยีนสาธิตฯแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ โขน และละคร  

1) โขน  มีรูปแบบมาจากการเรียนรูใ้นหลกัสูตรรายวิชานาฏศิลป์และโขนซึ่งมี
การจัดการเรียนการสอนใหก้ับผูช้ายชั้นประถมศึกษาปีที่  4,5,6 และนักเรียนชาย Year 3และ4 
หลกัสตูรนานาชาติ รูปแบบการแสดง โขนที่แสดงในทุกปีจะเนน้การจดักระบวนทพัของฝ่ายยกัษ์
และฝ่ายลิง “มีการต่อสูข้องตวัละครท่ีเป็นตวัแทนฝ่ายธรรมะ และอธรรม รวมถึงการแสดงกระบวน
ท่าในการรา่ยร  า ลีลาการต่อสูข้องตวัละครพระ ยกัษ ์ ลิง และตวัละครอื่น ๆ ที่เป็นกระบวนท่าแบบ
มาตรฐานเชิงอนรุกัษต์ามจารตีของโขน” (โขนรามาวตาร. 2562, น. 49) 

ไตรรตัน ์ พิพัฒโภคผล (2562: สัมภาษณ์) อธิบายว่า “เราสอนดว้ยนิทาน 
รามเกียรติ์ก็คือนิทานท่ีเด็กชอบ  สนกุ ต่อสูก้นั ตวัละครก็มีอิทธิฤทธ์ิ ปาฏิหารยิ ์เราใชค้วามสนกุนี ้
สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมเขา้ไปในการเรียน”สอดคลอ้งกบัขอ้ความว่า“ผูเ้รียนในวยันีมี้ความ
สนใจ มีจินตนาการในเรื่องอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์ การต่อสูข้องตวัละครที่ไม่ใช่มนุษย ์รามเกียรติ์จึง
เป็นสื่อการเรียนรูท้ี่เช่ือมโยงถ่ายโอนความรูท้ี่สง่เสรมิจินตนาการ จรรโลงความดีงามแห่งจิตใจของ
ผูเ้รียนไดอ้ย่างชัดเป็นอย่างดี” (คณุค่าตวัละครโขน. 2562: 2) เช่นเดียวกบัสมเกียรติ วรรณเฉลิม 
(2562: สัมภาษณ์) กล่าวว่า “โขนเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ โลดโผน ตื่นเตน้เรา้ใจสนุกสนาน 
เหมาะกบัธรรมชาติของเด็ก ๆ เราจงึน ามาใชเ้ป็นสื่อการสอน”  

วีรกิจ  ยอดนาม (2562: สมัภาษณ)์ ครูสอนโขน(ยกัษ)์ โรงเรียนสาธิตฯเลา่ถึง
การเรียนโขนว่า “เราสอนพืน้ฐานก่อน เด็กตอ้งไดท้่าทางที่ถูกตอ้งตามแบบแผน พอเด็กแม่นท่า
แลว้เราก็ใสค่วามสนกุ ใสค่วามทา้ทายไปในโขน เขาก็จะไปจบัคูย่กัษล์ิงฝึกการตอ่สู ้ฝึกขึน้ลอย ฝึก
ยก ฝึกเหยียบกนั รบักนั แต่ละคู่ก็จะแยกกนัไปฝึกซอ้ม ซึ่งแนวทางนีไ้ดร้บัการสนบัสนนุจากเสฏฐ
วุฒิ  บรรดาศักด ์(2562: สัมภาษณ์) ครูผูส้อนโขน(พระ) ของโรงเรียนสาธิตว่า “เด็กๆ สามารถ
สรา้งสรรคก์ารแสดงไดเ้อง แต่ตอ้งอยู่บนพืน้ฐานความรูท้ี่ครูสอน” สอดคลอ้งกบัสมเกียรติ วรรณ
เฉลิม (2562: สมัภาษณ)์ อธิบายวา่ “เราสอนพืน้ฐานทา่รบไป 5 ท่า แลว้ใหเ้ขาไปฝึก เขาก็จะไปตก
ลงกบัคูว่า่จะรบดว้ยท่าไหนก่อน จะหนัมมุไหน ท าก่ีครัง้” 
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2) ละคร การแสดงละครเป็นกิจกรรมหลักที่ส  าคัญของการแสดงประจ าปี 
เนื่องจากเป็นการแสดงที่ใชผู้แ้สดงทุกระดบัชัน้หรืออาจกล่าวไดว้่าเกือบทัง้โรงเรียนคือผูช้ายและ
ผู้หญิงตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก -ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และนักเรียนหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่ 
Nursery,Reception,Year 1,2,3 เป็นกิจกรรมการแสดงที่มีความหลากหลายโดยจ าแนกตาม
ระดบัชัน้ เพศ และวยัของผูเ้รียน 

อดีตนายกสมาคมผูป้กครองและครู กล่าวถึงการแสดงละครว่า “ละครเป็น
การแสดงที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลท าใหผู้เ้รียนทกุคนไดมี้โอกาสแสดง”(ทศพร ศรี
เอี่ยม. 2562: สมัภาษณ)์ “ละครสามารถจดัไดห้ลากหลาย ท าใหเ้ด็กมีโอกาสแสดงไดอ้ย่างทั่วถึง” 
(ไตรรตัน์ พิพัฒโภคผล. 2560: สัมภาษณ์) สอดคลอ้งกับ (สุขุมาล เกษมสุข. 2562: สมัภาษณ์) 
“ละครสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถโดยเด็กมีโอกาสไดแ้สดงตามความสนใจ
หรอืความถนดัของตนเอง” 

“การจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์นอกจากจะมุ่งเนน้ใหมี้การสืบทอด
วฒันธรรมประจ าชาติแลว้ตอ้งมุ่งสง่เสรมิใหผู้เ้รียนเห็นคณุค่า และปฏิบตัิไดต้ามสภาพ และระดบั
ของผูเ้รียน การประเมินภาคปฏิบตัิที่ถือว่าถูกตอ้งเที่ยงตรงที่สดุก็คือใหน้กัเรียนไดแ้สดงจริง  ไดมี้
โอกาสคิดท างานรว่มกบัเพื่อน และคิดออกแบบเสือ้ผา้หนา้ผมไดย้ิ่งเป็นการดี”(ไพศาล หวงัพานิช. 
2562: สมัภาษณ)์ “เราตอ้งปลกูฝังรสนิยม ค่านิยมมรดกทางวฒันธรรมโขนละครของเราที่เป็นอยู่
ใหแ้พรก่ระจายและขยายวงใหม้าก โดยใหเ้ด็กมีโอกาสแสดงความสามารถ ตัง้แต่ระดบัประถมใน
โรงเรยีน” (ลดัดา ตัง้สภุาชยั. 2562: สมัภาษณ)์ 

จะเห็นไดว้่าการแสดงโขน และละครมีความเหมาะสมที่จะเป็นกิจกรรมหลกัใน
การจดัการแสดงประจ าปีของโรงเรียนสาธิตฯเพื่อใหเ้ห็นภาพการจดัการแสดงโขน และละครของ
โรงเรียนสาธิตฯในแต่ละปี ผูว้ิจยัจงึท าการวิเคราะหก์ารจดัการแสดงในแต่ละปีจากสจูิบตัร วิดีทศัน ์
และจากการสนทนากับผู้ที่รบัผิดชอบการจัดการแสดงเก่ียวกับลักษณะการแสดงในแต่ละปี  
ปรากฏผลโดยสรุป ดงันี ้

1) การแสดงประจ าปีการศึกษา 2552  
การแสดงปีนีจ้ดัขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัทรงพระชนมายุครบ 82 พรรษา การแสดงหลกัประกอบดว้ย โขนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง
รามเกียรติ์ ชุด “นางลอย” และการแสดงละครเตน้ประกอบร าเรื่อง “เหนือเมฆยังมีนางฟ้า” ใชผู้้
แสดงตัง้แต่เด็กเล็กถึงชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 (สจูิบตัรโขน นางลอย. 2552) โดยมีลกัษณะส าคญั
ของการแสดงดงัตาราง 



  139 

ตาราง 8 การแสดงประจ าปีการศกึษา 2552 

การแสดง ลักษณะการแสดง 
โขน “นางลอย” 1. เนน้การจดักระบวนทพัของฝ่ายยกัษแ์ละลิง 

2. มีการสอดแทรกมขุตลกในบทเจรจา 
3. ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มออกแบบและคดัเลือกท่ารบดว้ยตวัเอง 

ละคร 
 “เหนือเมฆยงัมีนางฟ้า” 

1. มีระบ าประกอบ 11 ชดุ และศิษยเ์ก่ารบัเชิญ 1 ชดุ 
2. มีเนือ้เรื่องตื่นเตน้โลดโผน 
3. มีการแต่งบทรอ้งใหม่ประกอบละคร 
4. การแสดงระดบัชัน้เป็นแบบสากลเป็นสว่นใหญ่ 

 
2) การแสดงประจ าปีการศึกษา 2553  

ในปีนีจ้ดัขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 
ทรงพระชนมายคุรบ 84 พรรษา ในปี พ.ศ.2554 การแสดงหลกัประกอบดว้ย โขนเฉลิมพระเกียรติ 
ตอน “มณโฑหุงน า้ทิพย ์ภาค2” และการแสดงละครร  าไทย “ฤาจะสิน้นพรตันจ์รสัฉาย” ใชผู้แ้สดง
ตัง้แต่เด็กเล็กถึงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 (สจูิบตัรโขน มณโฑหงุน า้ทิพยภ์าค2. 2553) โดยมีลกัษณะ
ส าคญัของการแสดงดงัตาราง 

ตาราง 9 การแสดงประจ าปีการศกึษา 2553 

การแสดง ลักษณะการแสดง 
โขน 
“มณโฑหงุน า้ทิพย ์ภาค2” 

1. เนน้การจดักระบวนทพัของฝ่ายยกัษแ์ละลิง 
2. มีการสอดแทรกมขุตลกในบทเจรจา 
3. ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มออกแบบและคดัเลือกท่ารบดว้ยตวัเอง 

ละคร 
“ฤาจะสิน้นพรตันจ์รสัฉาย” 

1. มีระบ าประกอบ 11 ชดุ  
2. เป็นละครร  าไทย 
3. มีการแต่งบทรอ้งขึน้ใหม่เพื่อบรรเลงประกอบวงดนตรีไทย 
4. การแสดงระดบัชัน้เป็นแบบไทยทัง้หมด 
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3) การแสดงประจ าปีการศึกษา 2554  
การแสดงในปีนีจ้ดัขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวั ทรงพระชนมายคุรบ 84 พรรษา การแสดงหลกัประกอบดว้ย โขน เฉลิมพระเกียรติ ตอน 
“รามจักรีมหาราช” และการแสดงละครประยุกตเ์รื่อง “กินรี” ที่มีเนือ้เรื่องประยุกต ์จากการแสดง
ละครชาตรี เรื่อง “พระสธุนมโนราห”์ผสมผสานกับสถานการณน์ า้ท่วมใหญ่ โดยใชผู้แ้สดงตัง้แต่
เด็กเล็กถึงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 (สจูิบตัรโขน รามจกัรีมหาราช. 2554) โดยมีลกัษณะส าคญัของ
การแสดงดงัตาราง 

ตาราง 10 การแสดงประจ าปีการศกึษา 2554 

การแสดง ลักษณะการแสดง 

โขน “รามจกัรมีหาราช” 1. เนน้การจดักระบวนทพัของฝ่ายยกัษแ์ละลิง 
2. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมออกแบบและคัดเลือกท่ารบ ,ท่าขึน้

ลอยดว้ยตวัเอง 
ละคร “กินร”ี 1. มีระบ าประกอบ 10 ชดุ  

2. เป็ น ละค รที่ ผ สมผสานกัน ระห ว่ า งวรรณ คดี กับ
จินตนาการ 

3. มีการแต่งบทรอ้งขึน้ใหม่เพื่อบรรเลงประกอบวงดนตรี
ไทย 

4. การแสดงระดบัชัน้มีทัง้แบบไทยและสากล 

  
4) การแสดงประจ าปีการศึกษา 2555  

การแสดงในปีนี ้จัดขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงพระชนมายุครบ 85 พรรษา มีรายการพิเศษคือการสาธิตพระ
ราชพิธีเห่เรือทางชลมารคโดยกองทัพเรือจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯซึ่งเป็นพิธีที่งดงาม
ยิ่งใหญ่ตระการตา ส่วนการแสดงหลักประกอบด้วย  โขนตอน “มารซื่อช่ือพิเภก” และละคร
ประยุกต์ ชุด “อาเซียนนิยม”  ซึ่งในปีนีว้งการศึกษาทั่วประเทศมีความตื่นตัวตอ้นรบัการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน การแสดงละครจึงจัดขึน้เพื่อตอบสนองนโยบายของรฐับาลในการเตรียมตัว
ต้อนรับการก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน  (ASSOCIATION OF  SOUTH EAST ASIAN 
NATION) รูปแบบการรวมประเทศสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ ใชผู้แ้สดงตัง้แต่เด็กเล็กถึงชัน้
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ประถมศึกษาปีที่  6 (สูจิบตัรโขน มารซื่อช่ือพิเภก. 2555) โดยมีลกัษณะส าคัญของการแสดงดัง
ตาราง 

ตาราง 11 การแสดงประจ าปีการศกึษา 2555 

การแสดง ลักษณะการแสดง 
โขน “มารซื่อช่ือพิเภก” 1. เนน้การจดักระบวนทพัของฝ่ายยกัษแ์ละลิง 

2. มีการสอดแทรกมขุตลกในบทเจรจา 
3. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมออกแบบและคัดเลือกท่ารบด้วย

ตวัเอง 
ละคร “อาเซียนนิยม”   1. มีระบ าประกอบ 10 ชดุ นิสิตฝึกสอน 1 ชดุ 

2. เป็นละครประยกุตส์ถานการณปั์จจบุนั 

3. การแสดงและเพลงท่ีใชต้ามระดบัชัน้เป็นแบบนานาชาติ 

 
5) การแสดงประจ าปีการศึกษา 2556  

 การแสดงในปีนี ้จัดขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงพระชนมายุครบ 86 พรรษา การแสดงหลกัประกอบดว้ย  โขน 
ชุด ศึกกุมภกรรณ ตอน “กุมภกรรณทดน ้า” และการแสดงละครเต้นประกอบร า “Concert – 
Concept 2013” ซึ่งใชผู้แ้สดงตัง้แต่เด็กเล็กถึงชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 (สจูิบตัรโขน กุมภกรรณทด
น า้. 2556) โดยมีลกัษณะส าคญัของการแสดงดงัตาราง 

ตาราง 12 การแสดงประจ าปีการศกึษา 2556 

การแสดง ลักษณะการแสดง 
โขน “กมุภกรรณทดน า้” 1. เนน้การจดักระบวนทพัของฝ่ายยกัษแ์ละลิง 

2. มีการสอดแทรกมขุตลกในบทเจรจา 
3. ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มออกแบบและคดัเลือกท่ารบ,ท่าขึน้

ลอยดว้ยตวัเอง 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

การแสดง ลักษณะการแสดง 
ละคร 
“Concert – Concept 2013” 

1. มีระบ าประกอบ 11 ชดุ  
2. เป็นละครเตน้ประกอบร าที่จ  าลองสถานการณจ์าก

รายการโทรทศัน ์
3. เพลงท่ีใชต้ามระดบัชัน้มีความหลากหลายมาก เชน่เพลง

ไทยเดิม,ลกูทุง่ลกูกรุงเพลง pop, เพลงปลกุใจและเพลง
ประกอบละคร 

 
6) การแสดงประจ าปีการศึกษา 2557  

 สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์การเมืองไทยเหตุการณ์ความไม่สงบใน
ประเทศชาติ เกิดเหตเุดินขบวนและชุมนุมประทว้งรฐับาล การแสดงปีนีจ้ึงมุ่งเนน้ที่ความสามคัคี
ของคนในชาติเป็นส าคญั การแสดงหลกัประกอบดว้ย โขนชดุศึกอินทรชิต ตอน “มารยาสขุาจาร” 
และการแสดงละครเต้นประกอบร า  “ดสส.เด็กสร้างสุข” ซึ่งใช้ผู้แสดงตั้งแต่เด็กเล็กถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 (สูจิบัตรโขน มารยาสุขาจาร. 2557) โดยมีลกัษณะส าคัญของการแสดงดัง
ตาราง 

ตาราง 13 การแสดงประจ าปีการศกึษา 2557 

การแสดง ลักษณะการแสดง 
โขน “มารยาสขุาจาร” 1. เนน้การจดักระบวนทพัของฝ่ายยกัษแ์ละลิง 

2. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมออกแบบและคัดเลือกท่ารบด้วย
ตวัเอง 

ละคร “ดสส.เด็กสรา้งสขุ” 1. มีระบ าประกอบ 11 ชดุ  

2. เป็นละครที่สะทอ้นวิถีชีวิตปัจจบุนัของสงัคมเมืองหลวง 

3. เพลงท่ีใชจ้ะเนน้ความรกัชาติเป็นสว่นใหญ่ 

4. สอดแทรกวฒันธรรมวิถีชีวิตของคนในสงัคมหลายยคุ

สมยั 
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7) การแสดงประจ าปีการศึกษา 2558  
 การแสดงปีนีย้ังคงมุ่งเน้นไปที่ความสามัคคีของคนในชาติและความ

รบัผิดชอบต่อหนา้ที่ของตนเองสืบเนื่องจากสถานการณก์ารเมืองของประเทศไทย เนื่องจากเป็น  
“ปีแห่งการปฏิรูปประเทศ” โดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช) การแสดงหลกัประกอบดว้ย 
โขน ชดุ “ศกึอินทรชิต ภาค 1” และ การแสดงละครเตน้ประกอบร า “เทพธิดา” โดยใชผู้แ้สดงตัง้แต่
เด็กเล็กถึงชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ (PPIP) ซึ่งเป็นปีแรกที่โรงเรียน
เปิดการเรียนการสอนหลกัสตูรนานาชาติ (PPIP)  (สจูิบตัรโขน ศึกอินทรชิต ภาค1. 2558) โดยมี
ลกัษณะส าคญัของการแสดงดงัตาราง 

ตาราง 14 การแสดงประจ าปีการศกึษา 2558 

การแสดง ลักษณะการแสดง 

โขน “ศกึอนิทรชิต ภาค 1” 
1. เนน้การจดักระบวนทพัของฝ่ายยกัษแ์ละลิง 
2. ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มออกแบบและคดัเลือกท่ารบ,ท่าขึน้ลอยดว้ย

ตวัเอง 
ละคร “เทพธิดา” 1. มีระบ าประกอบ 12 ชดุ นกัเรยีนคดัเลือก 1 ชดุ 

2. เป็นละครเตน้ประกอบร าที่ใชส้ถานการณปั์จจบุนัเป็นหลกั 
3. มีการแต่งบทรอ้งขึน้ใหม่เพื่อบรรเลงประกอบวงดนตรีไทย 
4. เพลงท่ีใชต้ามระดบัชัน้มีความหลากหลายมาก เชน่เพลงไทย

เดิม,ลกูทุ่งลกูกรุงเพลง popเพลงเพ่ือชีวิต, เพลงปลกุใจและ
เพลงประกอบละคร 

  
8) การแสดงประจ าปีการศึกษา 2559  

 เนื่องในวนัที่ 13 ตลุาคม พทุธศกัราช 2559 ถูกบนัทึกไวใ้นหวัใจคนไทย
ทุกคน ว่าเป็นวันวิปโยคแห่งศตวรรษ พระราชกรณียกิจแห่งรชัสมัยของในหลวงรชักาลที่  9 นั้น
จารกึอยู่ในใจเราทกุคน  การแสดงในปีนีจ้ึงจดัขึน้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานขององคอ์คัรศิลปิน 
ในหลวงรชักาลที่ 9 การแสดงหลกัประกอบดว้ยโขนตอน “หนมุานชาญศกัดา” และการแสดงละคร
ประยกุตน์อ้มร  าลกึพระมหากรุณาธิคณุ “องคอ์คัรศิลปิน” เรื่อง“เพลงของพ่อ” โดยใชผู้แ้สดงตัง้แต่
เด็กเล็กถึงชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 และนักเรียนหลกัสูตรนานาชาติ (PPIP) (สูจิบัตรโขน หนุมาน
ชาญศกัดา. 2559) โดยมีลกัษณะส าคญัดงัตาราง 
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ตาราง 15 การแสดงประจ าปีการศกึษา 2559 

การแสดง ลักษณะการแสดง 
โขน “หนมุานชาญศกัดา” 1. เนน้การจดักระบวนทพัของฝ่ายยกัษแ์ละลิง 

2. มีการสอดแทรกมขุตลกในบทเจรจาของพระฤาษี 
3. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมออกแบบและคัดเลือกท่ารบ ,ท่าขึน้

ลอยดว้ยตวัเอง 
ละคร “องคอ์คัรศิลปิน” 1. มีระบ าประกอบ 12 ชดุ  

2. การแสดงจะเนน้แบบไทยและไทยประยกุต ์ 
3. ใช้เพลงพระราชนิพนธ์ฯและเพลงที่ เก่ียวกับในหลวง

รชักาลที่ 9 ทัง้สิน้ 
4. การแสดงทุกระดับชั้นเป็นเพลงจังหวะชา้ไม่เน้นความ

สนกุสนานรื่นเรงิผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการออกแบบท่า 

 
9) การแสดงประจ าปีการศึกษา 2560  

 ในปีนี ้โรงเรียนสาธิตฯได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวง
วฒันธรรมเป็นปีแรกในการจดัการแสดงเพื่อสง่เสรมิและอนรุกัษศ์ิลปวฒันธรรมของชาติ การแสดง
หลกัประกอบดว้ย  โขน ตอน “หนมุานชาญศกัดา ภาค 2”  และการแสดงละครประยกุต ์“ตามรอย
พระบาทดว้ยศาสตรพ์ระราชา” โดยใชผู้แ้สดงตัง้แต่เด็กเล็กถึงชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 และนกัเรียน
หลกัสตูรนานาชาติ (PPIP)  (สจูิบตัรโขน หนุมานชาญศกัดาภาค2. 2560) โดยมีลกัษณะส าคัญ
ของการแสดงดงัตาราง 

ตาราง 16 การแสดงประจ าปีการศกึษา 2560 

การแสดง ลักษณะการแสดง 
โขน“หนมุานชาญศกัดา 
ภาค 2”   

1. เนน้การจดักระบวนทพัของฝ่ายยกัษแ์ละลิง 
2. ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มออกแบบและคดัเลือกท่ารบ,ท่าขึน้ลอยดว้ย

ตวัเอง 
 
 



  145 

ตาราง 16 (ต่อ) 

การแสดง ลักษณะการแสดง 
ละคร “ตามรอยพระบาท
ดว้ยศาสตรพ์ระราชา” 

1. มีระบ าประกอบ 12 ชดุ  

2. เป็นละครที่สะทอ้นวิถีชีวิตปัจจบุนัของสงัคมเมือง 
3. มีการสอดแทรกวฒันธรรมลา้นนาเช่น การตีกลองสะบดัชยั  
4. การแสดงชั้นประถมตน้เป็นการเตน้ส่วนชั้นประถมปลายเป็น

การร  า 
5. ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการออกแบบท่า 

 
10)  การแสดงประจ าปีการศึกษา 2561  

 การแสดงในปีนี ้เป็นปีที่  2 ที่ โรงเรียนสาธิตฯได้ร่วมกับกรมส่งเสริม
วฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรมจดัการแสดงเพื่อส่งเสริมและอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ  โดย
จัดขึน้เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ “บรรสานศัพทซ์อ้งพระกรุณา 66 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” การ
แสดงหลกัประกอบดว้ยโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “ศึกวิรุญจ าบงั” และการแสดงละครประยุกต์
เรื่อง “หิมเวศมนตรา” โดยใชผู้แ้สดงตัง้แต่เด็กเล็กถึงชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 และนกัเรียนหลกัสตูร
นานาชาติ (PPIP) (สจูิบตัรโขน ศกึวิรุญจ าบงั. 2561) โดยมีลกัษณะส าคญัของการแสดงดงัตาราง 

ตาราง 17 การแสดงประจ าปีการศกึษา 2561 

การแสดง ลักษณะการแสดง 
โขน “ศกึวิรุญจ าบงั” 1.  เนน้การจดักระบวนทพัของฝ่ายยกัษแ์ละลิง 

2.  ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มออกแบบและคดัเลือกท่ารบ,ท่าขึน้ลอยดว้ย
ตวัเอง 

ละคร “หิมเวศมนตรา” 1. มีระบ าประกอบ 12 ชดุ  

2.  เป็นละครที่จ  าลองเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันที่ เป็นกระแสใน
สงัคมผสมผสานกบัการจินตนาการเรื่องราวจากวรรณคดี 

3. การแสดงชั้นประถมตน้เป็นการเตน้ส่วนชั้นประถมปลายเป็น

การร  า 

4. ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการออกแบบท่า 
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 จากตารางขอ้มลูขา้งตน้ผูว้ิจัยสรุปการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรม
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา 2552-
2661 ไดด้งัตาราง 

ตาราง 18 สรุปการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมประจ าปีของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปีการศกึษา 2552-2661 

ปี
การศึกษา 

ชุดการแสดง 
(ละครประยุกต)์ 

การแสดงโขน สถานทีแ่สดง 

2552 เหนือเมฆยงัมีนางฟา้ นางลอย โรงละครแห่งชาต ิ

2553 ฤาจะสิน้นพรตันจ์รสัฉาย 
มณโฑหงุน า้ทพิย ์ภาค 

2 
ศนูยว์ฒันธรรมฯ 

2554 กินร ี รามจกัรมีหาราช หอประชมุมหาวิทยาลยัฯ 
2555 อาเซียน มารซื่อ ชื่อพิเภก ศนูยว์ฒันธรรมฯ 
2556 Corncert-Concept 2013 กมุภกรรณทดน า้ ศนูยว์ฒันธรรมฯ 

2557 ดสส.เด็กสรา้งสขุ 
ศกึอินทรชิต 

ตอนมารยาสขุาจาร 
ศนูยว์ฒันธรรมฯ 

2558 เทพธิดา ศกึกมุภกรรณ  ภาค 1 ศนูยว์ฒันธรรมฯ 

2559 

การแสดงละครประยกุต ์
นอ้มร าลกึพระมหา
กรุณาธิคณุ “องคอ์คัร

ศิลปิน” 
เรื่องเพลงของพอ่ 

หนมุานชาญศกัดา ศนูยว์ฒันธรรมฯ 

2560 
ตามรอยพระบาท 

ดว้ยศาสตรพ์ระราชา 
หนมุานชาญศกัดา 

ภาค 2 
ศนูยว์ฒันธรรมฯ 

2561 หิมเวศมนตรา ศกึวิรุญจ าบงั ศนูยว์ฒันธรรมฯ 
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1.2  ร่างรูปแบบจากผลการวิเคราะหก์ารจัดกิจกรรมการแสดง   
จากลกัษณะและแนวทางการปฏิบตัิในการจดัการแสดงซึ่งไดจ้ากการวิเคราะหก์าร

จดัการแสดงของโรงเรียนตัง้แต่ ปีการศึกษา 2552 – 2561 ผูว้ิจยัวิเคราะหรู์ปแบบของการจดัการ
แสดงเป็นรายละเอียดรา่งรูปแบบของการจดัการแสดงตามขอบเขตของการวิจยั ซึ่งประกอบดว้ย 
หลกัการ ลกัษณะและแนวทาง วตัถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ และการประเมินผลการด าเนินการ 
สรุปผลไดด้งันี ้   

(1) หลักการ  หลักการส าคัญในการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของ
โรงเรยีนสาธิตฯประกอบดว้ย 

1) จดัขึน้เพื่อตอบสนองอตัลกัษณ์ของโรงเรียนคือ “กลา้คิด กลา้สรา้งสรรค ์
กลา้แสดงออกอย่างมีวฒันธรรม” หลกัการขอ้นีมี้การเปลี่ยนแปลงตัง้แต่ปีการศกึษา 2560 ตาม
การเปลี่ยนแปลงอตัลกัษณข์องโรงเรียนจากเดิมคือ “กลา้คิด กลา้แสดงออกอย่างมีวฒันธรรม” 

2)ด าเนินการจัดกิจกรรมการแสดงโดยบูรณการกับการเรียนการสอนในชัน้
เรียน ซึง่ด  าเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

3) ก าหนดใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนรว่มในการแสดงยึดถือเป็นหลกัการมาโดย
ตลอด (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

อารี สัณหฉวี อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตฯซึ่งเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมนี ้เล่าว่า 
“หลกัการส าคญัก็คือมุ่งเนน้ใหเ้ด็กกลา้คิด กลา้แสดงออก ตามลกัษณะของเด็กสาธิต.ก็อยากให้
เด็กทุกคนไดมี้โอกาสแสดงจะตัวเล็กตัวนอ้ยก็ใหแ้สดงหมด...จึงจัดตารางไวใ้นชั่วโมงเรียนวิชา
นาฏศิลป์”(อารี สณัหฉวี. 2560: สมัภาษณ)์ เช่นเดียวกบัที่อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตฯเล่าว่า 
“เราจดัเพื่อตอบสนองอตัลกัษณข์องโรงเรียน เป็นหลกัการที่ยดึเป็นแนวทางในการปฏิบตัิมาตัง้แต่
แรก เด็กของเราทกุคนไดข้ึน้ไปอยู่บนเวทีเหมือนๆกนันบัวา่เป็นการเรยีนการสอนที่ใหป้ระสบการณ์
ตรงกบัผูเ้รียน” (สขุมุาล เกษมสขุ. 2558: สมัภาษณ)์สอดคลอ้งกบั อดีตรองผูอ้  านวยการกล่าวว่า 
“เราบรรจกุารแสดงประจ าปีไวใ้นหลกัสตูรของโรงเรียนใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนรว่มในการแสดงโดย
ถือเป็นการวดัและประเมินผลวิชานาฏศิลป์ที่มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีคณุลกัษณะตรงตามอตัลกัษณข์อง
โรงเรยีน” (จรสั คชกาสร. 2562: สมัภาษณ)์ 

จากการสมัภาษณผ์ูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตฯกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงอตัลกัษณ์
ของโรงเรียนว่า(นพดล กองศิลป์. 2562: สัมภาษณ์) “มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรต์ามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดในปี 2560-2563 ผู้บริหารจึงลงมติให้เพิ่มค าว่า “กลา้สรา้งสรรค”์ ในอัต
ลกัษณข์องโรงเรียน”สอดคลอ้งกบัรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการกล่าวว่า “เราจดักิจกรรมการเรียน
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การสอนให้เน้นผู้เรียนเกิดความคิดสรา้งสรรคเ์พื่อให้ตรงกับอัตลักษณ์ของโรงเรี ยน” (จุลศักดิ ์  
สขุสบาย. 2562: สมัภาษณ)์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียนกลา่ววา่ “เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ยทุธศาสตรข์องโรงเรียนก็เนน้ผูเ้รียนใหมี้ความสรา้งสรรค”์ (วิจิตร  ชะโลปถมัป์. 2562: สมัภาษณ)์ 

จากหลกัการดงักลา่วขา้งตน้สง่ผลใหมี้บคุคลภายนอกแสดงทศันะดงันี ้
อดีตผู้อ  านวยการส านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เจา้ของฉายา “มือปราบทาง

วฒันธรรม” กลา่ววา่ “เราตอ้งปลกูฝังรสนิยม ค่านิยม มรดกทางวฒันธรรม...นี่เป็นกระบวนการดีๆ
ของสงัคมที่จะหลอ่หลอมและซมึซบัอยู่ในใจเด็ก” (ลดัดา  ตัง้สภุาชยั. 2562: สมัภาษณ)์ 

ผู้เช่ียวชาญศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
กลา่ววา่ 

“เป็นการบูรณาการและพฒันาทุกอย่างของโรงเรียน”  (ธีรภทัร ์ ทองนิ่ม. 2562: 
สมัภาษณ)์ 

รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  แสดงความ
คิดเห็นว่า “เป็นการเสริมสรา้งความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมเป็นมรดกของชาติที่ควรรกัษาไว”้  
(จลุชาติ  อรณัยะนาค. 2562: สมัภาษณ)์ 

คณบดี คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเซนตจ์อหน์  ไดแ้สดงทศันะในเรื่องนีว้า่  
“เป็นการบ่มเพาะใหผู้เ้รียนค่อยๆซึมซบัสิ่งดีงามเพื่อน าไปสู่การพัฒนาผูเ้รียน” 

(ธนีนาฏ ณ สนุทร. 2562: สมัภาษณ)์  
(2) แนวทางและลักษณะในการจัด  ผู้วิจัยพบว่า 

1) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และการประสาน
ความรว่มมือกบับคุลากรหรือองคก์รภายนอก แนวทางในการจดัมีการเปลี่ยนแปลงในสว่นที่เป็น
การมีสว่นรว่มของผูป้กครอง จากเดิมมีสว่นรว่มโดยการแต่งตัง้ผูป้กครองบางท่านเป็นประธานรว่ม
ในแต่ละฝ่าย เพิ่มใหมี้ผู้ปกครองอาสา เพื่อท าหนา้ที่เป็นกรรมการปฏิบตัิงานในแต่ละฝ่ายตาม
ความถนัด ตัง้แต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้มา นอกจากนัน้การมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกที่
ส  าคญัคือ โรงเรียนไดจ้ดัท าโครงการความรว่มมือทางวฒันธรรม (MOU) กบัศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย กระทรวงวฒันธรรม (ตัง้แต่ปีการศึกษา 2560) การสนบัสนุนจากคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยสง่นิสิตสาขานาฏศิลป์มาช่วยก ากบัดแูล
เก่ียวกบัการแสดง (ตัง้แต่ปีการศกึษา 2557) 
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ภาพประกอบ 113 ความเปลี่ยนแปลงของการมีสว่นรว่มในการจดักิจกรรมการแสดง 
ของบคุคลภายนอก 

กรรมการจดังานใหข้อ้มลูวา่ 
“เราตอ้งอาศยัความรว่มมือจากหลายฝ่าย งานนีเ้ป็นการผนึกก าลงัครัง้ใหญ่ การ

จะท างานทุกอย่างถา้จะใหไ้ดผ้ลดีก็ตอ้งอาศัยเครือข่าย อาศัยความร่วมมือทั้งจากภายในและ
ภายนอก” (ดวงรตัน ์วิวฒันเดชา. 2560: สมัภาษณ)์ 

“นอกจากเป็นการรว่มมือจากบุคลากรภายในโรงเรียนแลว้ บุคลากรหรือองคก์ร
ภายนอกเองเป็นมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งที่ท  าใหง้านของเราประสบความส าเรจ็ไดย้าวนานมาจนทุก
วนันี”้ (มณฑิกา เทพกาญจนา. 2560: สมัภาษณ)์ 

“ผูป้กครองต่างใหค้วามร่วมมือกันเต็มที่  ไม่ว่าจะดา้นก าลังกาย ก าลงัใจ หรือ
ก าลงัทรพัย ์ เพราะเราทกุคนต่างก็มีเปา้หมายเดียวกนั ก็คือเพื่อลกูๆอนัเป็นที่รกัของพวกเรา”(บญุ
วดี  ยว้ยความดี. 2560: สมัภาษณ)์ 

 
 

การมีส่วนร่วม 
ปีการศึกษา  

2552 – 2556 

การมีส่วนร่วม 
ปีการศึกษา  

2557 – 
2561 
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ในสว่นของการเปลี่ยนแปลงการมีสว่นรว่มมีผูใ้หข้อ้มลูดงันี ้
“เราไดร้บัความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกมากขึน้   ในปี2560 โรงเรียนเขา้

ร่วมโครงการทางวัฒนธรรม (MOU) กับศูนยว์ัฒนธรรมฯเพื่อร่วมกันเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม” 
(นพดล  กองศิลป์. 2563: สมัภาษณ)์ 

“ไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่นจากคณะศิลปกรรม มศว ที่ส่ง
นิสิตมาดูแลนักเรียน รวมทั้งการเขา้ร่วมโครงการกับศูนยว์ัฒนธรรมฯในปี 60” (จรสั  คชกาสร. 
2563: สมัภาษณ)์  

“ เราไดร้่วมกบัศูนยว์ฒันธรรม ในโครงการความร่วมมือในการรกัษาวฒันธรรม 
นอกจากนีย้ังไดร้บัความร่วมมือจาก มศว ส่งนิสิตศิลปกรรมมาช่วยงาน” (วิจิตร  ชะโลปถัมป์. 
2562: สมัภาษณ)์ 

2)  จดัการฝึกซอ้มในชั่วโมงนาฏศิลป์และโขน ถือปฏิบตัิต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่
มีการเปลี่ยนแปลง  ปฏิญญา บู่สกุล. (2562: สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ที่น่ามหัศจรรยก์็คือ ใน
ระหว่างการฝึกซอ้มไม่ไดมี้การเบียดบังเวลาเรียนวิชาอื่นๆ ก็ยังน่าแปลกใจที่โรงเรียนแห่งนีมี้
ศักยภาพในการฝึกเด็กจ านวนพันๆ คนใหท้ ากิจกรรมร่วมกันไดอ้ย่างไร” ไตรรตัน ์พิพัฒโภคผล 
(2562: สมัภาษณ์)  “เราซอ้มกันในชั่วโมงนาฏศิลป์ตามแนวทางที่ผูบ้ริหารวางไว”้สอดคลอ้งกับ 
“การฝึกซอ้มใหอ้ยู่ในชั่วโมงเรียน นบัเป็นการฝึกซอ้มที่เป็นระบบ ไดร้บัความสะดวกอย่างยิ่งทัง้ใน
ดา้นของตวัผูเ้รียน ครูผูส้อน และผูป้กครอง เพราะเป็นการก าหนด คน เวลา และสถานที่ไปพรอ้ม
กนั” (จรสั  คชกาสร. 2562: สมัภาษณ)์ 

3) กิจกรรมการแสดงนีมุ้่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดและ
ออกแบบการแสดงร่วมกับครูผูส้อน ในช่วงการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาการด าเนินการในการมีส่วน
รว่มคิดและออกแบบมีการเปลี่ยนแปลง วิธีการส่งเสริมผูเ้รียนโดยใหผู้เ้รียนเสนอความคิดอย่าง
เป็นอิสระเก่ียวกบัท่าทางประกอบการแสดงเพื่อใหค้รูผูฝึ้กซอ้มคดัเลือก ตัง้แต่ระยะหลงั 5 ปี (2557 
– 2561) สง่เสรมิใหผู้เ้รียนรว่มคิดเป็นกลุม่และน าเสนอใหมี้การคดัเลือกในนามกลุม่ 

การจดัการแสดงที่เนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หรือที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ และ
เป็นไปตามที่ ทิศนา  แขมมณี  ไดก้ลา่วไวว้า่ 
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 “การสอนแบบยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางเป็นการจดัการเรียนการสอนที่ยึดผูเ้รียน

เป็นตัวตัง้โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผูเ้รียนและประโยชนส์ูงสุดที่ผูเ้รียนควรจะ

ไดร้บั และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีบทบาทส าคญัในการ

เรียนรู ้ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างตื่นตัวและไดใ้ชก้ระบวนการเรียนรู ้

ต่างๆอันจะน าผูเ้รียนไปสู่การเกิดการเรียนรูท้ี่แท้จริง...  ครูผูส้อนสามารถออกแบบ

กิจกรรมที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู ้  โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรูอ้ย่างตื่นตัวทั้ง 4 ดา้นคือ ไดเ้คลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ (กาย) ไดใ้ช้

ความคิด (สติปัญญา) ไดมี้ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผูอ้ื่น  (สังคม) และเกิด

อารมณ์ความรูส้ึกอันจะช่วยให้การเรียนรูมี้ความหมายต่อตน  (อารมณ์) ลักษณะ

ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยส่งผลใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่แทจ้ริงไดด้ี” (ทิศนา แขมมณี. 2553: 

120-121)  

นอกจากนัน้การที่ผูเ้รียนมีส่วนร่วมคิดและออกแบบการแสดงของตนย่อมสรา้งการ
ยอมรบั และก าลงัใจ  

“ท าอย่างไรให้เด็กเห็นความส าคัญ เด็กไดแ้สดงเอง มีความสุข มีเทคนิค

เยอะที่โรงเรียนนี้ ท าหัวโขน คิดท่าแสดง คิดชุด ให้เด็กไดท้  าดว้ยตัวเอง ทุกคนก็

อยากประสบความส าเร็จ พอเด็กประสบความส าเร็จเพราะโขนเขาก็จะรกัษาโขน 

เด็กประสบความส าเร็จเพราะออกแบบท่าร  าเขาก็จะชอบร า คือลองใหเ้ด็กท าอะไร

อะไรเอง ประสบความส าเร็จเองเขาก็จะภูมิใจ จะรกัและรกัษา เด็กที่น่ีไดแ้สดงทุก

คนไดป้ระสบความส าเร็จครบทุกคน เด็กก็ประทบัใจ การไดแ้สดงบนเวทีใหญ่ๆน่ีก็

เป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง...” (ไตรรตัน ์ พิพฒัโภคผล. 2562: สมัภาษณ)์ 

เป็นแนวคิดเดียวกบัที่กลา่ววา่“ถา้เราใหเ้ด็กทกุคนมีสว่นรว่มผลจะออกมาดีการท าให้
เขามีความสขุมีความภูมิใจ เขาก็จะทุ่มเทและเสียสละ นั่นคือเด็กจะไดร้บัสิ่งดีๆบางอย่างกลบัไป” 
(สมเกียรติ  วรรณเฉลิม. 2562: สมัภาษณ)์ 

การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมคิดในการแสดงนั้นผูบ้ริหารโรงเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
“การที่ใหเ้ด็กเป็นส่วนหนึ่งในการคิด ในการท า แลว้เราปรบังานของเขาน ามาเผยแพร่ เขาก็จะ
ภมูิใจ ซึ่งสิ่งนีน้บัเป็นกา้วแรก เป็นกา้วเล็กๆที่จะเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ขามีกา้วต่อๆไป” (สกุญัญา  
รอ้ยพิลา. 2562: สมัภาษณ)์ ซึง่เป็นแนวคิดท่ีไดร้บัการสนบัสนนุวา่ 
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“ถา้เราท าอะไรสกัอย่างดว้ยความตัง้ใจแลว้คนเล็งเห็นคณุค่าในสิ่งที่เราท า มีแค่
ค าชมเชยเด็กก็ภูมิใจ” (ไตรรตัน ์ พิพฒัโภคผล. 2562: สมัภาษณ)์ สอดคลอ้งกับ พรพรรณ ลิมป์
จันทรา. (2562: สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ลูกกลับมาเล่าดว้ยความภูมิใจว่าเพื่อนๆเลือกท่าที่หนู
ออกแบบใหม้าใชใ้นการแสดง”  

4) น าผลงานที่ผูเ้รียนรว่มออกแบบไปจดัท าเป็นการแสดงระบ าประกอบละครที่
ผูกเป็นเรื่องราวซึ่งเรื่องราวที่ผูกขึน้นีส้่วนใหญ่เน้นตามบริบทหรือกระแสทางสังคมเป็นส าคัญ 
แนวทางในการด าเนินการนี ้ เร่ิมใช้ ตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มา โดยใหต้วัแทนกลุม่คิดออกแบบรอ้ย
เรียงการแสดงรว่มกบัครูเพื่อใหก้ารแสดงของแต่ละกลุ่มเป็นเรื่องราวที่สอดคลอ้งกบั THEME งาน
ที่ก าหนดการน าประเด็นรอ้นหรือสถานการณ์ต่างๆที่เป็นกระแสทางสงัคมมาสรา้งเป็นบทละคร
โดยใหเ้ด็กมีส่วนรว่มคิดและน ามาแสดงผลงานนัน้เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นการ
คิด และการหาขอ้มลูดว้ยตนเองเพื่อความตอ้งการเป็นที่ยอมรบัของสงัคม  จิตวิทยาพฒันาการได้
กลา่วถึงธรรมชาติของเด็กวยัประถม ช่วงอาย ุ6 – 12 ปี ไวว้า่ 

 
 “เป็นระยะที่ เด็กมีความเจริญเติบโตและมีความอยากรูอ้ยากเห็นใน

สิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ มากขึน้ การเสาะแสวงหาสิ่งตา่งๆ ท าใหเ้ด็กมีประสบการณก์ับ
สิ่งใหม่ ๆ รอบตัวเขามาก เด็กในวยันีต้อ้งการแสดงความคิดเห็นและแกปั้ญหา
ต่างๆ เพื่อแสดงความเป็นผู้ใหญ่  จุดส าคัญของพัฒนาการระยะนี้คือการได้
แสดงออกว่าเขามีความคิด และมีความสามารถเหมือนผูใ้หญ่คนอื่นๆเช่นกัน 
ในช่วงอายุนีบุ้คคลรอบขา้งควรช่วยชีแ้นะแนวทางในการด าเนินชีวิตเพราะเป็น
ระยะที่พวกเขาเริ่มไตร่ตรองถึงอนาคต การที่ไดพ้ิสจูนว์่ามีความสามารถกระท า
สิ่งต่างๆ ในขอบเขตของเขาไดอ้ย่างเหมาะสมท าใหเ้ด็กในวยันีมี้ความเช่ือมั่นว่า
เขาจะประสบความส าเร็จในอนาคต” (จิตวิทยาพฒันาการและเด็กวยัรุน่. 2563: 
ออนไลน)์  

 
“การท าเป็นละครที่มีเรื่องราวแลว้มีระบ าประกอบการแสดงเป็นชุดๆน่าสนใจ

มากกว่าการแสดงเป็นระดบัชัน้ที่ไม่มีเนือ้เรื่อง... ในบางปีที่บา้นเมืองสงบสขุและไม่มีกระแสอะไร
เราก็อาจใชว้ฒันธรรมหรือวรรณคดีมาประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัธรรมชาติของเด็ก ซึ่งก็พบว่าเด็กๆ
ใหค้วามสนใจไม่แพก้นั” (สมเกียรติ  วรรณเฉลิม. 2562: สมัภาษณ)์ โดยชานนท ์บตุรพุ่ม (2562: 
สัมภาษณ์) กล่าวว่า “เราตอ้งทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ์ การเขียนเรื่องเหล่านีท้  าให้เด็กไม่
เพิกเฉยตอ่สงัคม ใสใ่จสิ่งต่างๆรอบตวั แตต่อ้งอยู่ภายใตข้อ้มลูที่เป็นจรงิ ตอ้งไม่อคติ ไม่เอนเอียง”  
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(3) วัตถุประสงค์ของการจัดการแสดง  ผู้วิจัยพบว่าการจัดการแสดงของ
โรงเรยีนสาธิตฯนีมี้วตัถปุระสงคห์ลกัและวตัถปุระสงคร์อง (วาระพิเศษทางสงัคม) ดงันี ้

1) วตัถปุระสงคห์ลกั ยดึเป็นเปา้หมายในการจดัการแสดงมาตลอดโดย ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงไดแ้ก่ 

1.1) เพื่อเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนมีคณุลกัษณะดา้นความคิดสรา้งสรรค ์การ
กลา้แสดงออก และดา้นการปรบัตวั 

1.2) เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลป และ
วฒันธรรม 

1.3) เพื่ อเป็นส่วนหนึ่ งของการประเมินผล (ภาคปฏิบัติ ) รายวิชา
นาฏศิลป์ และโขน 

2) วตัถปุระสงคร์อง (วาระพิเศษทางสงัคม)  
2.1) เพื่อเป็นการสดดุีสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์
2.2) เพื่อสะทอ้นสภาพหรือเหตกุารณท์างสงัคม 

วตัถุประสงคข์องการจดัการแสดงขา้งตน้ ในส่วนที่เป็นวตัถุประสงคห์ลกัยึด
เป็นเปา้หมายของการจดัการแสดงมาโดยตลอด สว่นวตัถปุระสงคร์องซึ่งใชเ้ป็นกรอบหรือ Theme
งาน มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีจุดเน้นตามกระแสสังคมในแต่ละปี ส่วนใหญ่จะเน้นสถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์มีเพียงบางปีที่เนน้การเมืองหรอืสิ่งแวดลอ้ม 

จากการสัมภาษณ์ อดี ตผู้อ  านวยการโรงเรียน ได้รับค าอ ธิบายว่า 
“วตัถปุระสงคห์ลกัก็คืออยากใหเ้ด็กมีคณุลกัษณะที่เหมาะสม และปรบัตวัอยู่ ในสงัคมได ้กิจกรรม
นีท้  าใหเ้ด็กไดซ้มึซบัวฒันธรรมของชาติ...จงึมีการประเมินผลภาคปฏิบตัิในวิชานาฏศิลป์” (สขุมุาล  
เกษมสขุ. 2562: สมัภาษณ)์ 

ผูป้กครองศิษยเ์ก่า กล่าวว่า“เป้าหมายของการแสดงเป็นสิ่งที่ดีมาก ท าให้
เด็กๆไดฝึ้กฝนในเรื่องของการแสดง การท างานรว่มกนั เด็กไดอ้นรุกัษ์วฒันธรรมไทย และเป็นการ
สอบท่ีประเมินโดยผูป้กครอง”(ปฤษณา วิมลศิร.ิ 2562: สมัภาษณ)์       

ผูป้กครองนักเรียนกล่าวว่า“สามารถหล่อหลอมเด็กหญิงขีอ้าย ขาดความ
มั่นใจ ไม่กลา้แสดงออก ใหก้ลายเป็นผูน้  าแถวหนา้ในทุกๆกิจกรรม นอกจากนีย้ังเป็นการรกัษา
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของชาติ...ลูกบอกว่าสอบวิชานาฏศิลป์สนุกที่สุดเพราะไม่ตอ้งอ่าน
หนงัสือ” (ชาญยทุธ กศุลารกัษ.์ 2562: สมัภาษณ)์    
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ผูฝึ้กซอ้มใหข้อ้มูลในการก าหนดวัตถุประสงคร์อง (วาระพิเศษทางสังคม) 
ดงันี ้ 

 “ปีไหนมีเหตุการณ์บา้นเมืองที่เด่นๆเราก็จะยึดเรื่องนั้นเป็นส าคัญ เช่น
การเฉลิมฉลองในวาระต่างๆ หรอืความไม่สงบในประเทศ” (ชานนท ์บตุรพุม่. 2562: สมัภาษณ)์ 

 “ส่วนใหญ่ก็จะดกูระแสว่าช่วงเวลานัน้อะไรมาแรง อะไรน่าสนใจ รฐับาล
ก าลังรณรงค์เรื่องอะไร เราก็พยายามจัดให้ไปทิศทางเดียวกัน” (ชนินันท์  ยอดนาม. 2562: 
สมัภาษณ)์ 

 “โครงเรื่องก็ยึดตามสถานการณ์ช่วงนั้น เช่นปีกระแสอาเซียน รฐับาล
รณรงคก์นัทัง้ประเทศ เราก็ท าตามกระแส” (วีรกิจ  ยอดนาม. 2562: สมัภาษณ)์ 

(4)  การด าเนินการ กระบวนการด าเนินการจดัการแสดงซึง่ไดจ้ากการวิเคราะห์
การจดัการแสดงในอดีตรว่มกบัการสมัภาษณบ์คุคลที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสรุปไดด้งันี ้   

1) การวางแผนด าเนินงาน (Planning) เป็นขัน้ตอนแรกของการด าเนินการ
ที่มีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะเป็นการก าหนดทิศทาง เปา้หมาย วตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้
ในอนาคต เป็นกระบวนการในการเลือกวิธีท างานเพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ บรรลผุล
ตามที่ ต้อ งการภายใน เวลาที่ ก าหนด  และลด ปัญ หาที่ อ าจ เกิ ดขึ ้น  ธี รภัท ร  ทองนิ่ ม  
(2562: สมัภาษณ)์ กล่าวถึงการวางแผนว่า  “การวางแผนคือการเตรียมการเพื่อใหง้านที่จะท านัน้
บรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการ ตอ้งเริ่มจากการประชุมก าหนดฝ่ายงาน ก าหนดคนท างาน ก าหนด
สถานที่ ก าหนดเวลา ก าหนดทกุอย่างที่พงึมีในงาน ตอ้งเขา้ใจงานเขา้ใจวิธีการท างานวา่จะตอ้งท า
อย่างไรงานจึงจะส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้”  สอดคล้องกับ จุลชาติ อรัณยะนาค (2562: 
สมัภาษณ)์ “การวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางในจินตนาการของเราว่าทิศทางของงานจะไปทาง
ไหน จะด าเนินการอย่างไรในแต่ละขั้นตอน ตรงกลางเป็นอย่างไร และตอนท้ายสรุปงานเป็น
อย่างไร เพื่อใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ” 
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ภาพประกอบ 114 การวางแผนการด าเนินงาน (Planning) 

อดีตผูบ้ริหารโรงเรียนไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกับความส าคัญของการวางแผน
ดงันี ้ 

อารี สณัหฉวี (2560: สมัภาษณ์) กล่าวว่า “เราวางแผนกันว่าจะท า
ยังไง จะเตรียมการอะไรบา้ง จะสอนยังไง จะแสดงยังไง จะแสดงที่ไหน ก็เตรียมการกันช่วยกัน
หลายๆคน...”สอดคลอ้งกบัศรนิรตัน ์    วีระเนตินนัท ์(2560: สมัภาษณ)์ กลา่ววา่ “การวางแผนใน
การท างานเป็นสิ่งส  าคญั ใชเ้ป็นหลกัที่ในการก าหนดการท างานใหเ้ป็นระบบมีขัน้ตอนที่ชัดเจน” 
(จรสั คชกาสร. 2562: สมัภาษณ)์ กลา่ววา่ “การวางแผนการด าเนินงานเป็นการก าหนดวิธีการหรอื
การปฏิบตัิใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก  าหนดไว”้ซึ่งมีทศันะที่ใกลเ้คียงกบั ประพนธ ์จ่ายเจรญิ (2561: 
สมัภาษณ)์ กล่าวว่า “การวางแผนเป็นสิ่งส  าคญัมากเพราะเป็นตวัก าหนดเป้าหมายในการท างาน
ว่าเราจะท าอะไรตอ้งเตรียมอะไรบา้ง ตอ้งท าอย่างไร งานที่เราวางไวจ้ึงจะประสบผลส าเร็จ การ
วางแผนที่ดี จะช่วยละปัญหา ลดความสญูเสียหรือซ า้ซอ้นในการท างาน ท าใหง้านนัน้ๆด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คนที่ท  างานแบบไม่วางแผนก็อาจจะส าเร็จไดแ้ต่คงไม่ดีเท่ากับการท าตาม
แผนที่เราวางไว”้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

สรุปไดว้า่การวางแผนการด าเนินงานในการจดัการแสดงของโรงเรยีน
สาธิตฯเป็นไปตามหลกัการทั่วไปที่จะตอ้งมุ่งตอบค าถามต่อไปนีใ้หไ้ดช้ดัเจน 
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1. จดัการแสดงเพื่ออะไรและมีแนวทางอย่างไร 
2. การแสดงครัง้นีจ้ะจดักิจกรรมอะไรบา้ง 
3. ต้องจัดเตรียมการทรัพยากรใดบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง

ค่าใชจ้่าย 
4. จะแบ่งความรบัผิดชอบงานอย่างไร และควรมีการติดตามผล

อย่างไร และเม่ือใด 
2) การก าหนดหน้าที่ (Resource Assign) เป็นการมอบหมายหนา้ที่ใหก้บั

บคุลากรในการรบัผิดชอบงานตามความเหมาะสมหรือตามความสามารถเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการท างาน การก าหนดหนา้ที่ของรูปแบบนีเ้ริ่มจากการก าหนดภาระงาน (Task) ที่ตอ้งปฏิบตัิ
ของแต่ละฝ่ายงาน จากนั้นจึงแต่งตั้งประธานและกรรมการด าเนินงานของแต่ละ ฝ่ายซึ่งต้อง
คดัเลือกบุคลากรที่มีความช านาญหรือมีประสบการณใ์นงานนัน้ๆจากนัน้จึงมอบหมายใหแ้ต่ละ
ฝ่ายเตรียมการและด าเนินการตามภาระงานที่ก าหนดไวร้วมถึงการก าหนดวัสดุอุปกรณ์และ
ประมาณการงบประมาณที่จะใชใ้นการด าเนินการในการจดัการแสดงในแตล่ะปี  

 ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆไดก้ล่าวถึงความส าคัญของการก าหนด
หนา้ที่ประมวลไดด้งันี ้

ลดัดา  ตัง้สภุาชยั (2562: สมัภาษณ)์ กลา่วถึงการก าหนดหนา้ที่ความว่า 
“ ในการท างานตอ้งมีการก าหนดงานแต่ละฝ่ายเพื่อมอบหมายภาระหนา้ที่ใหผู้ท้  างานรบัผิดชอบ 
จะท าใหง้านมีระบบระเบียบท่ีชดัเจน เป็นการสรา้งความเขา้ใจใหต้รงกนั” 

“การก าหนดหน้าที่ เป็นการจัดระเบียบภาระงาน  งบประมาณและ
ขอบเขตของงานที่แต่ละฝ่ายจะตอ้งรบัผิดชอบ ใหมี้ความชัดเจนเป็นระบบ”(ธนีนาฏ ณ สุนทร. 
2562: สมัภาษณ)์ 

ธีรภทัร ์ทองนิ่ม (2562: สมัภาษณ)์ “ทกุคนจะตอ้งรูข้อบเขตของงานและ
หนา้ที่ที่ตอ้งท าอย่างชดัเจน ตอ้งรูว้่าท าหนา้ที่อะไรและขอบข่ายของหนา้ที่นัน้มีอะไรบา้ง มิเช่นนัน้
จะกลายเป็นท างานซ า้ซอ้นกนั อาจจะเกิดปัญหาหรือผิดใจกนัได”้ 

การก าหนดหนา้ที่จึงเป็นสิ่งส  าคัญในการจัดสรรคนที่มีความเหมาะสม
เพื่อรบัผิดชอบงานแต่ละฝ่าย  การก าหนดหนา้ที่ในการจดัการแสดงของโรงเรียนสาธิตฯ ตัง้แต่ปี 
2552-2561 สรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 115 การก าหนดหนา้ท่ี (Resource Assign) 

 จากภาพขา้งตน้สรุปไดว้่า จากการก าหนดหนา้ที่ของการจดัการแสดงใน
โรงเรียนสาธิตฯ เริ่มจากการก าหนดภาระงานที่ตอ้งรบัผิดชอบในแต่ละฝ่าย จากนั้นจึงแต่งตั้ง
ประธานและกรรมการฝ่ายตา่งๆ เพื่อเตรยีมการและด าเนินการตามภาระงานที่ก าหนดไว ้

ไตรรตัน ์ พิพฒัโภคผล (2562: สมัภาษณ)์ กล่าวว่า “เรามีการก าหนดว่า
แต่ละปีจะท าอะไร ตอ้งมีการก าหนดภาระงานเป็นหลกัเพื่อที่จะไดรู้ว้า่งานที่ตอ้งท ามีอะไรบา้ง ใคร
เป็นผูร้บัผิดชอบ เพื่อใหท้  างานไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพ”  

สขุมุาล เกษมสขุ (2560: สมัภาษณ)์ “การที่ทกุคนช่วยกนัท างาน ทกุคนรู้
หนา้ที่ ทกุคนรบัผิดชอบ งานก็ส  าเรจ็ตามที่ตัง้เปา้ไว ้เพราะทกุคนรูบ้ทบาทหนา้ที่ รูว้า่ตอ้งท าอะไร”  

“การจะท างานใหส้  าเรจ็ตอ้งมีการก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบในแต่ละ
ฝ่ายงาน ตอ้งเลือกคนใหเ้หมาะกบังานและความถนดัของคน เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ” 
(นพดล กองศิลป์. 2562: สมัภาษณ)์   

ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ผ่านมาไดย้ึดรูปแบบเดิมมาโดยตลอด
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552-2561 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า ตลอดระยะเวลาดังกล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและภาระงานบางฝ่าย เพื่อให้สอดคลอ้งกับการท างานและความ
สะดวกตอ่การด าเนินงาน ดงัตารางการเปลี่ยนแปลงการจดัการแสดงประจ าปี 

 
 

การกำหนดหน้าที ่
(Resource Assign) 

กำหนดภาระงานของแตล่ะฝ่าย 

แต่งตั้งประธานและกรรมการดำเนินงาน
ของแต่ละฝ่าย 

แต่ละฝ่ายเตรยีมการและดำเนินการตาม
ภาระงาน 
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ตาราง 19 การเปลี่ยนแปลงการจดัการแสดงประจ าปี ปีการศกึษา 2552-2561 สรุปไดด้งันี ้

ท่ี ฝ่าย 

ปีการศึกษา 

25
52

 

25
53

 

25
54

 

25
55

 

25
56

 

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

1 ฝ่ายหารายได ้           

2 ฝ่ายประชาสมัพันธแ์ละ
เว็บไซต ์

          

3 ฝ่ายปฏคิมในวันแสดง           

4 ฝ่ายการเงิน           

5 ฝ่ายเอกสาร           

6 ฝ่ายการแสดง           

7 ฝ่ายบันทึกภาพ           

8 ฝ่ายบันทึกเทปโทรทัศน ์           

9 ฝ่ายอาหารและเครื่องดืม่           

10 ฝ่ายสถานที่ จราจร และ
ยานพาหนะ 

          

11 ฝ่ายสวสัดิการและ
พยาบาล 

          

12 ฝ่ายประเมินผล           

13 ฝ่ายควบคมุนักเรียน           

 
จากตารางขา้งตน้ผูว้ิจยัวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการจดัการแสดงประจ าปี 

ปีการศกึษา2552-2561 ดงันี ้
(1) คณะกรรมการฝ่ายหารายได้ หน้าที่นี ้อยู่ในความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู ตลอดระยะเวลาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหาร
ตามวาระของการบรหิารงาน 2 ครัง้ ในปีการศกึษา 2555 และ 2560 

ผูบ้รหิารโรงเรียนและกรรมการสมาคมฯ ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้
“หนา้ที่ของคณะกรรมการอ านวยการคือการบรหิารจดัการใหง้านทกุ

ฝ่ายด าเนินไปอย่างเรียบรอ้ยมีประสิทธิภาพ และเกิดปัญหานอ้ยที่สุด หนา้ที่นีร้บัผิดชอบตาม
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ต าแหน่งโดยผู้บริหารโรงเรียนและกรรมการสมาคม  ซึ่งจะปรับเปลี่ยนตามวาระของการ
ด าเนินงาน” (จรสั คชกาสร. 2562: สมัภาษณ)์ 

“หน้าที่หลักก็คือการอ านวยความสะดวกให้กรรมการแต่ละฝ่าย
ท างานไดอ้ย่างเรียบรอ้ย การปรบัเปลี่ยนกรรมการฝ่ายนีก้็จะเปลี่ยนตามสมยัของการบรหิารทัง้ใน
สว่นของอาจารยแ์ละกรรมการสมาคม” (ประพนธ ์จ่ายเจรญิ. 2562: สมัภาษณ)์ 

“ทางสมาคมฯก็มีหน้าที่อ  านวยการให้คณาจารย์ทุกฝ่ายงานได้
ด าเนินการจดังานในสว่นที่รบัผิดชอบไดส้ะดวกเรยีบรอ้ย ก็เป็นไปตามวาระของผูบ้รหิารแตล่ะสมยั
ที่จะเขา้มาดแูลและบรหิารงานในแต่ละหนา้ที่” (ดวงรตัน ์ วิวฒันเดชา. 2562: สมัภาษณ)์  

(2) คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพันธ์และเว็บไซต์ ด าเนินการต่อเนื่อง
ตั้งแต่ ปีการศึกษา2552-2558 ในนาม “ฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม” ต่อมาต าแหน่ง
คณะกรรมการดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นต าแหน่ง “คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธแ์ละ
เว็บไซต์” มีการด าเนินการโดยอาจารย์ฝ่ายโสตฯ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในปี
การศกึษา 2559-2561 คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลูวา่ 

 “การปรับเปลี่ยนครั้งนี ้ก็ เพื่อให้กรรมการท างานกันสะดวกขึ ้น 
ปัจจบุนัเทคโนโลยีกา้วไกล เราก็ตอ้งกา้วใหท้นัโลก การประชาสมัพนัธผ์่านเว็บไซตจ์ะช่วยใหก้าร
รบัรูข้่าวสารสะดวกรวดเรว็และเป็นระบบมากขึน้”(ธญัสตุา  จิรกิตตยากร. 2562: สมัภาษณ)์ 

“เป็นแนวคิดของผูบ้ริหารในการปรบัเปลี่ยนหนา้ที่ใหเ้หมาะสมกับ
งานซึ่งช่วยใหก้ารท างานนีส้ะดวกรวดเรว็และมีความคลอ่งตวัมากขึน้ คณะกรรมการก็จะเป็นทีมที่
ดูแลเว็บไซตข์องโรงเรียน ช่วยลดภาระงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ไดด้ี”(ภรณ์นภา วงศช์ะอุ่ม. 
2562: สมัภาษณ)์ 

“การปรับงานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  เป็นการ
ปรบัเปลี่ยนและพัฒนางานใหท้ันสมัยมากขึน้ ท าใหก้ารประชาสมัพันธส์ะดวกรวดเร็ว”  (ปณิดา  
วนัเสือ. 2562: สมัภาษณ)์ 

(3)  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (จัดบัตร) ในปีการศึกษา 2552-2558 
รูปแบบของบตัรชมการแสดงเป็นบตัรขนาด 4X6 นิว้ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็นบตัรแข็งขนาด
นามบัตรในปีการศึกษา 2559 รวมทัง้มีการปรบัเปลี่ยนวิธีการจองบัตรชมการแสดงและเปลี่ยน
หนา้ที่กรรมการด าเนินการดงันี ้

ปีการศึกษา 2552-2559 จองผ่านใบตอบรับจากจดหมายของ
โรงเรยีนผ่านสมาคมฯ 
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ปีการศึกษา 2560-2561 จองผ่านใบตอบรับจากจดหมายของ
โรงเรยีนผ่านครูประจ าชัน้ 

ประธานฝ่ายจดับตัร ใหข้อ้มลูวา่  
“การจองบตัรเดิมจองผ่านสมาคมโดยตรง ก็ชา้เพราะคนเยอะ จึงเปลี่ยน

การจองโดยตอบมากบัใบตอบรบัทา้ยจดหมายที่โรงเรียนแจง้ไป แลว้ส่งกลบัมาที่ครูประจ าชัน้...
ตั้งแต่เราเขา้ร่วมโครงการกับกระทรวงวัฒนธรรม เราก าหนดใหบ้ัตรฟรี 2 ใบ ต่อเด็ก 1คน  ถ้า
อยากไดเ้พิ่มก็ตอ้งมีจองบัตรเพิ่มก็มีค่าใชจ้่าย... เม่ือก่อนเราใช่บัตรขนาด 4x6 นิว้ เดียวนีเ้รา
เปลี่ยนเป็นบัตรแข็งขนาดนามบัตร รูปแบบใหม่นีส้วยและเป็นของสะสมได”้ (ราศรี  เวียงวีระ. 
2562: สมัภาษณ)์ สอดคลอ้งกบักรรมการจดับตัร ใหข้อ้มลูว่า “รูปแบบบตัรที่เปลี่ยนดทูนัสมยัและ
สวยงามขึน้ การจองบัตรผ่านอาจารยป์ระจ าชั้นสะดวกรวดเร็ว  เป็นการกระจายงานที่ดีมาก” 
(กาญจนา พะทะยะ. 2562: สมัภาษณ)์ 

ผูป้กครองนกัเรียนกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบตัรชมการแสดงว่า 
“ชอบรูปแบบของบตัรรุน่ใหม่ที่เป็นแบบ card มาก ดสูวยงามทนัสมยั กระทดัรดั ภาพถ่ายในบตัร
สวยงามมากจนไม่อยากทิง้ ตอนนีเ้ลยกลายเป็นของสะสมไปแลว้”  (เจตนภา  ภักดีโชติ. 2562: 
สมัภาษณ)์ 

(4) คณ ะกรรมการฝ่ ายการเงิน  (จัด  Card USB Flash Drive) ในปี
การศึกษา2552-2558 โรงเรียนจัดเก็บผลงานการแสดงของผู้เรียนในรูปแบบ DVD ต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็น  Card USB Flash Drive ในปีการศึกษา 2559-2561 ดังนั้นจึงปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการจากการรับจองดีวีดี เป็นคณะกรรมการจัด Card USB Flash Drive กรรมการ
ดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องแสดงทัศนะในเรื่องนี้ว่า   

“เราก็พฒันาไปตามยคุสมยัเพราะทกุวนันีต้อ้งยอมรบัว่าเทคโนโลยีมี
ความเจรญิกา้วหนา้มาก เราตอ้งพฒันางานใหมี้คณุภาพคุม้ค่าคุม้เวลา และคุม้กบัการลงทนุ”(วา
รนิ ชมตะค.ุ 2562: สมัภาษณ)์ 

 “ในการท างานก็ต้องมีการพัฒนางานให้ดีขึน้  ทุกวันนี ้โลกวิ่งไป
ขา้งหนา้อย่างรวดเร็วจะใหย้ ่าอยู่กับที่คงไม่ได้ ในส่วนนีก้ระแสตอบรบัดี ผูป้กครองชอบและมี
หลายๆคนเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ” (นิลมุล อ ่าประยรู. 2562: สมัภาษณ)์ 

“รูส้กึถึงความทนัสมยัของโรงเรียนที่น  าความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
มาพฒันางาน” (นยันา ศิรริตันะ. 2562: สมัภาษณ)์ 
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(5) ฝ่ายการแสดง ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตฯจัดการแสดง
ประจ าปีที่หอประชมุมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ การจดังานจากเดิม 2 รอบเพิ่มเป็น 4 รอบ จึง
มีการเปลี่ยนแปลง ก าหนดหนา้ที่ในการปฏิบตัิงานเพื่อใหง้านด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

 (6) ฝ่ายบนัทกึภาพ ในการด าเนินการถ่ายภาพนิ่งในโรงละครจากเดิมใช้
บคุลากรภายในและช่างถ่ายภาพของโรงเรียน มีการเปลี่ยนแปลง โดยมี “กลุ่มผูป้กครองอาสา” 
เขา้ร่วมถ่ายภาพนิ่งในโรงละคร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เรื่อยมา นอกจากนีมี้การเพิ่มจ านวน
สตดูิโอถ่ายภาพจาก 3 จุดเป็น 5 จุดในปีการศึกษา 2560 กรรมการฝ่ายบนัทึกภาพใหข้อ้มลูดงันี ้
ผูใ้หข้อ้มลู 

“เม่ือก่อนใช้เฉพาะอาจารย์และช่างภาพที่ โรงเรียนจ้างมา  แต่
ถ่ายภาพไดไ้ม่ทั่วถึงจึงขอความร่วมมือกลุ่มผูป้กครองที่เป็นช่างภาพมืออาชีพมาช่วย...การเพิ่ม
จ านวนสตูดิโอถ่ายภาพจาก 3 จุดเป็น 5 จุด เด็กสามารถถ่ายภาพไดค้รบจ านวนและเร็วขึน้” 
(สมเกียรติ วรรณเฉลิม. 2562: สมัภาษณ)์ 

“ตัง้แต่มีกลุม่ผูป้กครองที่อาสาเป็นช่างภาพมืออาชีพมาช่วยถ่ายภาพ 
ท าให้ได้ภาพที่หลากหลายมุมมากขึน้  ช่างภาพที่ประจ าจุดสตูดิโอจ านวนมากขึน้  สามารถ
ถ่ายภาพไดม้ากและประหยดัเวลามากขึน้” (วารนิ ชมตะค.ุ 2562: สมัภาษณ)์ 

“ปัญหาเดิมเรามีช่างภาพนอ้ย ทัง้ที่ถ่ายในโรงละครและที่ถ่ายตาม
สตดูิโอ ภาพที่ถ่ายออกมาไดบ้างมมุเท่านัน้ การเพิ่มจดุสตดูิโอถ่ายภาพรวมทัง้เพิ่มช่างภาพในโรง
ละครช่วยใหไ้ดภ้าพถ่ายที่ดีขึน้” (กฤษฏา ดาวกระจาย. 2563: สมัภาษณ)์ 

3) การบริหารงบประมาณ (Budgeting Management) งบประมาณเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นแผนการท างานที่ออกมาในรูปของตัวเงิน เป็นส่วนที่ช่วย
ขับเคลื่อนให้แบบแผนหรือโครงการที่วางไวเ้กิดขึน้ไดจ้ริง  ไม่ใช่เป็นเพียงแผนงานในกระดาษ
เท่านัน้ ในการบรหิารงบประมาณจะตอ้งเริม่ตน้โดยแต่ละฝ่ายก าหนดวงเงิน   

ในการศึกษานีผู้ว้ิจัยพบว่าการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารฯ  เป็นการ
พิจารณาการใชง้บประมาณใหเ้กิดความสมดลุ และเกิดประโยชนส์งูสดุ มีการก าหนดวงเงินและ
ประมวลงบประมาณจากฝ่ายต่างๆท่ีเสนอขออนมุตัิตามแตล่ะฝ่ายงาน  มีการพิจารณาเพิ่มหรอืลด
งบประมาณใหเ้หมาะสมกบัภาระงานที่วางไว ้รวมทัง้ตอ้งมีการวางแผนในการก าหนดแหล่งที่มา
ของงบประมาณที่จะใชใ้นการด าเนินการโดยค านงึถึงความคุม้ค่าและคณุภาพของงานเป็นส าคญั  
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การบริหารงบประมาณในการจัดการแสดงของโรงเรียนสาธิตฯ ตั้งแต่ปี 

2552-2561 สรุปไดด้งันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 116 การบรหิารงบประมาณ (Budgeting Management) 

อารี สณัหฉวี (2562: สมัภาษณ)์ กล่าวถึงการจดัสรรงบประมาณในการจดัการ
แสดงของโรงเรียนในระยะแรกว่า “เราตอ้งหาเงินไวใ้ชจ้่ายในการท างาน โชคดีที่ผูป้กครองสมยันัน้
หลาย ๆ ท่านให้การสนับสนุน หาสปอนเซอรม์าให้โรงเรียนน าไปพัฒนา เราก็ต้องมาจัดการ
แบ่งสรรปันสว่นว่างานตรงนีต้อ้งใชจ้่ายเท่าไหร่ ค่าอะไรบา้ง การใชเ้งินตอ้งตัง้อยู่บนความซื่อสตัย์
สจุริต จะใชเ้งินก็ตอ้งดดูว้ยว่าเหมาะสมมัย้ตอ้งใชอ้ย่างประหยดัตามสมควร บางอย่างครูท าไดก้็
ท าเองเป็นการสอนเด็ก ๆ ใหป้ระหยดัไปในตวัดว้ย” ทศพร ศรีเอี่ยม (2562: สมัภาษณ)์ กล่าวถึง
หนา้ที่ในการจดัสรรงบประมาณเพื่อใชจ้่ายในการจดัการแสดงวา่ 

 
 “หนา้ที่หลกัๆเลยคือตอ้งหาเงินไวส้  าหรบัการพฒันาโรงเรียนของเรา 

ดงันัน้การบริหารงบประมาณในการท างานนบัว่าเป็นหวัใจหลกัของการ
บริหารงานใหเ้ป็นไปตามสิ่งที่ตัง้เป้าไว้ เรามีการประชุมคณะกรรมการ
สมาคมฯร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็น
ระบบ ในการใชจ้่ายเงินตอ้งมีขั้นตอนการด าเนินการที่ถูกตอ้ง โปร่งใส 

กำหนดแหล่งงบประมาณทั้งภายในและ
ภายนอกที่ใหก้ารสนับสนนุ 

การบริหารงบประมาณ 

(Budgeting Management) 

กำหนดวงเงิน 

ประมวลงบประมาณจากฝ่ายต่างๆ 

พิจารณาเพิ่มลดงบประมาณตามความ
เหมาะสมของภาระงาน 
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รายรับ

เงินสนบัสนนุ
จากสมาคม
ผูป้กครอง

เงินสนบัสนนุ
การจดัพิมพส์จิู

บตัร

เงินค่าจ าหนา่ย
อาหารและ
เครือ่งดื่ม

เงินค่าจ าหนา่ย
บตัร DVD 

การแสดง

เงินจ าหน่าย
ของที่ระลกึ

เงินค่าบตัรชม
การแสดง

หลกัฐานการใชจ้่ายตอ้งเป็นไปตามระเบียบที่ตัง้ไวแ้ละมีผูต้รวจสอบบญัชี
รบัจ่ายของสมาคมอย่างละเอียด” (ทศพร ศรีเอ่ียม. 2562: สมัภาษณ)์ 
 

กญัญณชั  ชาญณรงค ์กรรมการด าเนินการฝ่ายการเงินกลา่วว่า “หนา้ที่หลกัของ
เราก็คือ ดแูลเรื่องเก่ียวกบัการเงินทัง้หมด จะมีการแบ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบตามความเหมาะสม 
ตอ้งมีการก าหนดงบประมาณในงานแต่ละฝ่ายเพื่อน าเสนอ ผูบ้รหิารตอ้งประชมุเพื่อปรบัเพิ่มหรือ
ลดงบประมาณใหเ้หมาะสมในแต่ละงาน และยงัตอ้งหาแหล่งที่มาของงบประมาณ แต่ละฝ่ายจะ
เบิกจ่ายงบอะไรยงัไงเท่าไรก็จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบ เพื่อตรวจสอบและท าบนัทกึไวร้ายงานผลตอน
สรุปโครงการ” (กญัญณชั  ชาญณรงค.์ 2562: สมัภาษณ)์ 

การจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรม ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีการบรหิารงบประมาณแบ่งเป็นออกเป็นรายรบัและรายจ่าย 
ดงัภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 117 การบรหิารรายรบั 
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รายจ่าย

ฝ่ายเอกสาร

ฝ่ายการแสดง

ฝ่าย
บันทึกภาพ

ฝ่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม

อื่นๆ 

ฝ่ายสถานที่

ฝ่ายสวัสดิการ
และพยาบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 118 การบรหิารรายจ่าย 

การบรหิารงบประมาณส าหรบัการจดักิจกรรมนีมี้ข้อแตกต่างดงันี ้
1,ปีการศกึษา 2552 -2559 จะใชง้บประมาณในวงเงินที่ใกลเ้คียง 
2. ปีการศึกษา 2560 -2561 โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมโครงการความร่วมมือทาง

วฒันธรรมกบักระทรวงวฒันธรรม (MOU) ท าใหไ้ม่ตอ้งมีรายจ่ายคา่บ ารุงศนูยว์ฒันธรรมฯ   
กรรมการฝ่ายการเงินซึง่เป็นเจา้หนา้ที่ของสมาคมผูป้กครองฯใหข้อ้มลูวา่ 

“งบประมาณที่ใชทุ้กๆปีก็เป็นไปตามที่ตัง้งบไว้ แต่ละปีก็มีความแตกต่างกัน
บา้ง เหมือนกนับา้ง แต่รวมๆแลว้งบประมาณที่ใชก้็จะใกลเ้คียงกนัไม่แตกต่างกนันกั ตัง้แต่เราเขา้
รว่มกบักระทรวงวฒันธรรม เราก็ไม่ตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายเรื่องสถานที่” (วีนสั  อดุม. 2562: สมัภาษณ)์ 

“งบประมาณในแต่ละปีที่ใชใ้นการจดังานจะประมาณเดียวกนัทกุปี แต่ตัง้แต่
ที่โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการกับทางกระทรวงวัฒนธรรมเราก็ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายส่วนของการใช้
ศูนยฯ์ รายจ่ายก็ลดลง ก็ประหยัดไปไดส้่วนหนึ่ง แต่ก็มีรายจ่ายอื่นเพิ่มขึน้สรุปแลว้ก็พอๆกัน ” 
(กญัญณชั  ชาญณรงค.์ 2562: สมัภาษณ)์  
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“งบประมาณที่ใชใ้นแต่ละปีก็เป็นไปตามที่ตัง้งบไว้ ไม่แตกต่างกัน รายรบั
รายจ่ายแตล่ะปีตวัเลขก็พอๆกนั เรามีรายจ่ายบางสว่นลดลงแต่รายรบับางอย่างก็ขาดหายไป สรุป
รวมๆก็ใกลเ้คียงกนัทกุปี” (เสาวลกัษณ ์ ทองคงอว่ม. 2562: สมัภาษณ)์ 

4)  การด าเนินกิจกรรม (Operation) เป็นขัน้ตอนหลกัของการจดักิจกรรมที่จะ
แสดงให้เห็นถึงแผนการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มจนเสร็จสิน้  “กิจกรรมนีเ้ป็น
กระบวนการที่เป็นระบบจึงตอ้งเตรียมงานกนัปีต่อปี มีการประชมุวางแผน ตอ้งมีการออกแบบการ
แสดงร่วมกัน ตอ้งฝึกซอ้มการแสดงทั้งการซอ้มในชั่วโมงและซอ้มใหญ่ที่สถานที่จริง...รวมทั้ ง
ขัน้ตอนของเสือ้ผา้หนา้ผม อปุกรณต์่างๆมากมาย กวา่ที่ทัง้กระบวนการจะเสรจ็สิน้ สิ่งสดุทา้ยที่ลืม
ไม่ไดค้ือการสรุปผล” (สมเกียรต ิวรรณเฉลิม. 2562: สมัภาษณ)์ 

“ทุกขัน้ตอนส าคญัมาก เริ่มจากการวางแผน การซอ้ม การจดัการเตรียมเสือ้ผา้
เครื่องแต่งกาย แต่งหนา้แต่งผม เทคนิคต่างๆบนเวที ฉากประกอบ เพลงประกอบ...ทกุคนตอ้งการ
เก็บภาพประทับใจก็ต้องมีการถ่ายภาพ ถ่ายคลิป กว่างานจะเสร็จ และที่ส  าคัญต้องมีการ
ประเมินผล” (สขุมุาล เกษมสขุ. 2562: สมัภาษณ)์ 

  “กว่าที่กิจกรรมนีจ้ะลลุ่วงตอ้งผ่านกระบวนการและขัน้ตอนต่างๆมากมาย ตอ้ง
ประชุมเตรียมงานฝ่ายต่างๆ ก าหนดเพลง ก าหนดชุดการแสดง การฝึกซอ้ม จัดเครื่องแต่งกาย 
ประสานฝ่ายฉากฝ่ายเทคนิคการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ซอ้มรวมเพื่อเตรียมความพรอ้ม เม่ือ
เสรจ็งานก็ตอ้งดผูลท่ีไดร้บัจากงานนีด้ว้ยวา่เป็นอย่างไร” (นพดล  กองศิลป์. 2563: สมัภาษณ)์ 

 ผูว้ิจยัสรุปขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมจากการศึกษาขอ้มลู และการสมัภาษณผ์ู้
ที่มีสว่นเก่ียวขอ้งในการจดัการแสดงของโรงเรียนสาธิตฯ ประมวลสรุปแผนการด าเนินกิจกรรมการ
แสดงทางศิลปวฒันธรรม ดงัตาราง 
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ตาราง 20 แผนการด าเนินกิจกรรมการแสดงทางศิลปวฒันธรรม 

 
จะเห็นไดว้่าการวางแผนด าเนินกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนสาธิตฯเป็นไป

อย่างมีระบบ มีการก าหนดแผน ขอบข่ายของงาน ขัน้ตอนในการท างาน และระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามแผนอย่างชดัเจน การด าเนินกิจกรรมของโรงเรยีนสาธิตฯมีการเปลี่ยนแปลง ดงันี ้

                            เดือนที ่
กิจกรรม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
จัด
งาน 

1. จัดประชุม 

    1.1 ประชุมผู้สอนนาฏศิลป์โขน   
 

 
 

  
 

  
 

 
    1.2 ประชุมรวมกลุ่มสาระ        

 

    

    1.3 ประชุมประธานฝ่ายต่างๆ     
 

  
 

  
 

 

    1.4 ประชุมรวมทั้งโรงเรียน            
 

2. ออกแบบการแสดง   
 

         

    2.1  คัดเลือกเพลงที่ใช้แสดง         

    2.2  จัดทำบทละคร       
 

     

3. ฝึกซ้อมการแสดง 

    3.1  ซ้อมในชั่วโมงเรียน      
 

    3.2  คัดเลือก และฝึกซ้อมตัวเอก        
 

4.จัดเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์การแสดง 

    4.1 เครื่องแต่งกาย       
 

    4.2 ฉาก แสง สี เสียง        
 

5. ซ้อมใหญ่การแสดงพร้อมประมวลปัญหา 

    5.1   ซ้อมรวมที่โรงเรียน            
 

    5.2   ซ้อมใหญ่ที่สถานที่แสดง            
 

6. จัดการแสดงพร้อมบันทึกวิดีทัศน ์            
 

7. การสรุปและรายงานผล  
(Reporting) 
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(1) ในปีการศึกษา 2552-2561 ด าเนินการจัดการแสดงเป็นเวลา 1 วัน 
จ านวน 2 รอบ มีการเปลี่ยนแปลง เฉพาะในปีการศึกษา 2554 จัดการแสดงเป็นเวลา 2 วัน 
จ านวน 4 รอบ เนื่องจากศนูยว์ฒันธรรมฯ ปิดปรบัปรุง ผูบ้รหิารไดใ้หข้อ้มลูวา่ 

 “ในปีนั้นศูนย์วัฒนธรรมฯ ปิดปรบัปรุงเราไม่สามารถไปใช้สถานที่ได ้
เพราะฉะนัน้เราจงึใชห้อประชมุมหาวิทยาลยัฯ แต่เนื่องจากเวทีไม่พอกบัจ านวนนกัเรยีนของเรา จึง
ตอ้งแบ่งการแสดงเป็น 4 รอบ” (จรสั คชกาสร. 2562: สมัภาษณ)์  

 “ปี 2554 ศูนยว์ัฒนธรรมฯปิดเพื่อปรบัปรุง ทางโรงเรียนจึงไม่สามารถ
ใชไ้ด ้เราจึงจดัการแสดงที่หอประชุมมหาวิทยาลยัฯ และแบ่งนกัเรียนเป็น 4 รอบ รอบละ 1 หอ้ง” 
(ประพนธ ์จ่ายเจรญิ. 2562: สมัภาษณ)์ 

 “หอประชุมมหาวิทยาลยัฯมีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรบัเด็กของเราได้
หมด เราเลยตอ้งจดัการแสดงเป็น 4 รอบ ในปี 2554” (สขุมุาล เกษมสขุ. 2562: สมัภาษณ)์ 

(2) การแสดงตามระดับชัน้ มีการเปลี่ยนแปลง โดยวิเคราะหจ์ากสูจิบตัร
การแสดงไดด้งันี ้

 -  ปีการศกึษา2552 มีระบ าประกอบ 11 ชดุ และศิษยเ์ก่ารบัเชิญ 1 ชดุ 
-  ปีการศึกษา2554 มีระบ าประกอบ 10 ชุด (ป.2 หญิงแสดงเบิกโรง

รว่มกบัดนตรี) 
-  ปีการศกึษา2555 มีระบ าประกอบ 11 ชดุ และนิสิตฝึกสอน 1 ชดุ 
-  ปีการศกึษา2553,2556-2557 มีระบ าประกอบ 11ชดุ 
-  ปีการศกึษา2558 มีระบ าประกอบ 12 ชดุ นกัเรยีนคดัเลือก 1 ชดุ  
 (เนื่องจากโรงเรียนเปิดหลกัสตูรนานาชาติจึงมีการแสดงเพิ่มขึน้จากเดิม 

11 ชดุเป็น 12 ชดุ และมีการแสดงชดุพิเศษโดยนกัเรยีนคดัเลือก 1 ชดุ) 
 -  ตัง้แต่ปีการศกึษา 2559 มีการแสดงตามระดบัชัน้ 12 ชดุมาโดยตลอด 

(3)  ฉาก แสง สี เสียง ในฝ่ายฉากพบว่าจะมีรูปแบบที่ใกลเ้คียงกันทุกปีโดย
จะยึดแบบการวาดและเพ้นท์สี เป็นหลัก ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา 2557 
พฒันาขึน้มาเป็นการพิมพแ์บบ inkjet แต่พบว่าถึงแมจ้ะเกิดความสะดวกรวดเรว็ในการท างานแต่
คณุภาพของงานจะสูแ้บบเพน้ทมื์อไม่ได ้ กรรมการฝ่ายฉากไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้

 “ฉากจะเปลี่ยนน้อยมากเพราะเราค่อนข้างเป็นอนุรักษ์นิยม ก็จะ
พยายามคงความดัง้เดิมของฉากในการเพน้ท ์หรือการวาด โดยขึน้โครงไมเ้ป็นโครงร่างแลว้ขึง
ผา้ใบปัดแปรงลงสีกนัเลย เป็นงานท าดว้ยฝีมือเป็นหลกั” (ภวตัส ์สงัขเ์ผือก. 2562: สมัภาษณ)์  
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 “ตอนนีฉ้ากมีการพัฒนาขึน้มาเป็น inkjet ตั้งแต่ปี 2557 มันช่วยเรื่อง
ความเรว็ในการผลิตแต่เม่ือท าเสรจ็เป็นชิน้งานแลว้ความสวยสูง้านที่ท  าจากมือไม่ได ้มนัจะสะทอ้น
เป็นเงาบนเวที อายุงานก็สัน้พอครบปีสีก็ซีดใชไ้ม่ได้แลว้ ในขณะที่งานมือจะสดและมีอายุการใช้
งานนาน” (อนมุาน สมบรูณศ์ิลป์.2562: สมัภาษณ)์  

 ในขณะที่ฝ่ายฉากยดึแนวอนรุกัษ ์และมีการปรบัเปลี่ยนเพียงเลก็นอ้ยนัน้
ทางดา้นฝ่าย แสง สี เสียง กลบัมีการเปลี่ยนแปลงแบบกา้วกระโดดดงัตาราง 

ตาราง 21 การเปลี่ยนแปลงฝ่าย แสง สี เสียง 

ปีการศึกษา 2552-2560 ปีการศึกษา 2561 
ระบบไฟพืน้ฐานของศนูยว์ฒันธรรมฯ  
effect ที่ใชมี้เพียง dry ice เท่านัน้ 

- moving beam (ไฟล าแสงแบบกระพรบิ)  
- ไฟยอ้ม  moving led 
- เทคนิ ค ,CO2 (น ้ า แข็ งแห้ งยิ ง เป็ นล าขึ ้น
ดา้นบน)  
- การใช ้ bubble smoke  
- การใช ้Somic Boom 
- มีการใชล้ิฟทเ์พื่อเปิดตวันกัแสดง  
- การใช ้head set แทนไมโครโฟน 

 
กรรมการฝ่ายแสง สี เสียงไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้
 

  “แสงเม่ือก่อนเป็นระบบ manual ใชค้ทัเอาท ์ในปัจจบุนัมีเทคนิคต่างๆมากมาย เริ่ม
จากการใชไ้ฟชนิดตา่งๆเขา้มาเสรมิใหน้กัแสดงเดน่ขึน้ชดัขึน้และท าใหง้านสวยขึน้ มีเทคนิค
ที่ท  าให้น่าดูมากขึน้ จากการใช้มือก็พัฒนามาเป็น dijital หมดแล้ว ทุกวันนี้เราใช้ตั้ง
โปรแกรมไว้ได้เลยแล้วให้ระบบมันท างานด้วยตัวเอง สะดวกมาก ขณะที่เพลงเล่นยัง
สามารถเพิ่ม effect เขา้ไปไดด้ว้ย ทุกอย่างควบคุมดว้ยคอมพิวเตอรเ์ป็นการเช่ือมต่อกัน 
อาจารยข์องเราท าเอง อ.ชยัทศันน์ าระบบนีเ้ขา้มาแลว้ก็หาทีมงานจากขา้งนอกมาช่วย” (วา
รนิ ชมตะค.ุ 2562: สมัภาษณ)์  
 
 
 



  169 

นอกจากนีผู้ท้ี่น  าเทคนิคเหลา่นีม้าใชใ้นการจดัการแสดงฯ เลา่วา่ 
  

“ปีนัน้มีอาจารยม์าช่วยงาน ท าใหมี้เวลาไดไ้ปนั่งดูการแสดงดา้นหนา้เวที เห็นว่า
แสง สี มนัดูเรียบไปไม่น่าตื่นเตน้ ก็เลยน าเทคนิคเหล่านีม้าใช ้จริงๆมันมีมานานแลว้แต่มัน
เสียค่าใชจ้่ายก็ไม่อยากใหส้ิน้เปลืองแตผู่บ้รหิารเองก็ใหค้วามส าคญัไดจ้ดัสรรงบประมาณใน
ส่วนนีม้าเพื่อพฒันางานใหมี้คณุภาพมากขึน้ ก็ดีใจที่มีส่วนท าใหก้ารแสดงสมบูรณน์่าสนใจ
ขึน้กวา่เดิม” (ชยัทศัน ์ทองบตุรดา. 2562: สมัภาษณ)์  

  
ผูป้กครองท่ีชมการแสดงกลา่วถึงฉาก แสง สี เสียง ไวว้า่ 

“เปิดฉากมาเห็นฉากจ าลองงานอุ่นไอรกัมาสวยงามใกลเ้คียงความจริงมาก 
มีเรือสพุรรณหงสด์ว้ย เห็นแลว้ทึ่งมากทุกอย่างเหมือนจริงมากค่ะ ดูงานโรงเรียนมาหลายปีแลว้
ชอบฉากนีท้ี่สดุ” (มณฑา นิตยพ์ิบลูย ์(2562: สมัภาษณ)์   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 119 ฉากการแสดงอุน่ไอรกั 

ที่มา : การแสดงประจ าปี 2561 
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“ระยะหลงัมานีรู้ส้ึกว่าบนเวทีมีสีสนักว่าเดิมมาก ชอบแสงไฟที่เป็นล าแลว้
กระพรบิตามจงัหวะเพลงมีการใชล้ิฟตข์ึน้ลงสรา้งความตื่นเตน้และท าใหก้ารแสดงน่าสนใจมากขึน้ 
การที่น  าเทคนิคต่างๆเหล่านีม้าใชท้  าใหง้านของเด็กดดูีมีคณุภาพ แสดงถึงความเป็นเป็นมืออาชีพ
ของทีมงาน” (สรุตัน ์เหมะวรรณ2562: สมัภาษณ)์  

 

 
 

ภาพประกอบ 120 แสง สี เสียงการแสดง 

ที่มา : การแสดงประจ าปี 2561 

(4)  คณะกรรมการฝ่ายแต่งหนา้ และแต่งผมผูแ้สดง มีการเปลี่ยนแปลง 
ดงันี ้

 1) แต่งผม ในปีการศึกษา 2552-2556 ใชช้่างผมที่มาจากสถาบนัต่างๆ
หมนุเวียนกนัทกุปี จนกระทั่งปีการศกึษา 2557 จงึเป็นช่างจากสถาบนัเกตวุดีเรื่อยมา 

 2) แต่งหน้า ในปีการศึกษา 2552-2561 เป็นช่างที่มาจาก covermark 
ตลอดมา และไดร้บัความอนุเคราะหเ์พิ่มจากคณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร ในปีการศกึษา2557-2561  

กรรมการฝ่ายแตง่หนา้/ผม และผูฝึ้กซอ้มใหข้อ้มลูวา่ 
 “ช่างแต่งหน้าได้รบัความอนุเคราะห์จาก covermark ซึ่งเป็น

ผู้ปกครองที่ช่วยงานมาตลอด ส่วนผมเราหมุนเวียนช่างมาจากหลาย ๆ ที่  ส่วนใหญ่แล้วแต่
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ผูป้กครองจะใหก้ารสนับสนุน จนกระทั่งปี 2557 เราไดร้บัความร่วมมือจากคณะศิลปกรรม มศว 
ส่งนิสิตมาช่วย และช่างผมจากเกตุวดีมาตลอดจนทุกวันนี ้” (นฤมล พัชรปิยะกุล. 2563: 
สมัภาษณ)์ 

 “เดิมใชช้่างจาก covermark แต่ไม่เพียงพอส าหรบันักเรียนของ
เรา ระยะหลังจึงมีนิสิตจากศิลปกรรมมาช่วยท าให้งานเร็วขึ ้น” (ชานนท์ บุตรพุ่ม. 2563: 
สมัภาษณ)์ 

 “ช่างแต่งหนา้ท าผมที่มาช่วยดูแลผูแ้สดง มาจากหลายที่ขึน้อยู่
กบัความสะดวกของแต่ละปี แต่เห็นไดว้า่มาระยะหลงัทกุอย่างเริม่อยู่ตวัและคงที่ ช่างแต่งหนา้ก็จะ
เป็นของ covermark และศิลปกรรม มศว สว่นผมก็จะเป็นช่างจากเกตวุดี” (เสฏฐวฒุิ บรรดาศกัดิ์. 
2563: สมัภาษณ)์ 

ผูว้ิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงนี ้ส่วนใหญ่เกิดขึน้หลังจากโรงเรียนมี
การเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารจากชุดเดิมเป็นชุดใหม่ในปีการศึกษา 2559 โดยทั้งนีม้าจาก
วิสยัทัศนแ์ละมุมมองของผูบ้ริหารรวมทัง้ความมุ่งมั่นในการพัฒนางานของบุคลากรที่น  าความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้นการจัดการแสดงเพื่อพฒันางานใหท้นัโลกมากขึน้ 
ทัง้ในดา้นของการก าหนดบุคคลในการท างาน และในดา้นของระบบการท างาน  เป็นการช่วยให้
การท างานมีประสิทธิภาพและทนัสมยัมากยิ่งขึน้ 

5)  การสรุปและรายงานผล (Reporting) แบ่งไดด้งันี ้
  5.1 ใหแ้ต่ละฝ่ายสรุปผลการปฏิบตัิงานพรอ้มทัง้ระบปัุญหาหรืออปุสรรค

ในการท างาน 
  5.2 ให้ข้อเสนอในการพัฒนางาน แนวทางในการแก้ไขปัญหา และ

อปุสรรคต่างๆ 
  5.3 ประเมินความพอใจในการปฏิบตัิงานของกรรมการที่รบัผิดชอบใน

แต่ละฝ่าย  
กรรมการฝ่ายประเมินผลใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการสรุปและรายงานผลความวา่  

ดลศกัดิ์ ไทรเล็กทิม (2562: สมัภาษณ)์ “การสรุปผลการด าเนินและการ
รายงานผลเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกไดว้่ากระบวนการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดประสบผลส าเร็จ
อย่างไร มีปัญหาหรืออปุสรรคอะไร” กาญจนา  พะทะยะ (2562: สมัภาษณ)์ “การประเมินผลการ
ท างานนีจ้ะช่วยให้รูว้่างานที่ท  ามาทั้งหมดประสบผลส าเร็จไหม คนท างานรูส้ึกอย่างไร ถา้พบ
ปัญหาจะไดห้าแนวทางในการแกไ้ขในครัง้ต่อไป” วชิราภรณ ์ชมุพล.  (2562: สมัภาษณ)์ “เราตอ้ง
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ประเมินผลในการท างานทกุครัง้เพราะจะท าใหรู้ว้่างานที่ท  าไปประสบผลส าเรจ็หรือไม่ มีอปุสรรค
อย่างไร เพื่อน าไปพฒันางานครัง้ตอ่ไป” 

(5) การประเมินผลการด าเนินการ (the evaluation) 
1) ใหป้ระเมินผลความพงึพอใจในการแสดงของผูเ้รียน 
2) ให้ประเมินผลการจัดการแสดงจากบุคคลที่ เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

ผูบ้รหิาร ครู ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ผูเ้รียนที่ชมการแสดง 
3) ให้สรุปประเมินผลการจัดการแสดงประจ าปีโดยคณะกรรมการฝ่าย

ประเมินผลพรอ้มจดัท ารายงาน       
 การประเมินผลการด าเนินการของกิจกรรมการแสดงโรงเรียนสาธิตฯ มีการ

ปฏิบตัิอย่างชดัเจน โดยมีการประเมินทัง้กระบวนการจดัการแสดง (process) และผลการจดัการ
แสดง (produck) โดยมีการเปลี่ยนแปลง จากปีการศึกษา 2552-2560 มีการจดัเก็บขอ้มลูจาก 
ผูป้กครอง ผูเ้รียน และผูช้มการแสดง ใชว้ิธีการประเมินหลากหลายวิธีทัง้การสงัเกต การสมัภาษณ ์ 
และการสอบถาม มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกปี  ต่อมาปีการศึกษา 2561 มีการประเมินโดย
ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร ครู ผูเ้รียน และผูช้มการแสดงโดยใชว้ิธีประเมินทัง้การสงัเกต การสมัภาษณ ์

และแบบสอบถามออนไลน์   เป็นการส ารวจข้อมูลเชิงสถิติ  โดยมีฝ่ายประเมินผลเป็น
ผูร้บัผิดชอบโดยตรงในการเก็บขอ้มลูในสว่นนี ้เพื่อท าการวิเคราะหข์อ้มลูและประเมินผลการแสดง
ประจ าปี  

ไพศาล  หวังพานิช. (2562: สัมภาษณ์) กล่าวถึงการประเมินผลในการ
จดัการแสดงของโรงเรยีนสาธิตฯความวา่ 
 

 “การประเมินเป็นกระบวนการส าคัญเพื่อประโยชนใ์นการพัฒนาการด าเนินการ
รวมทัง้การแกไ้ขปรบัปรุงใหกิ้จการต่างๆ เกิดความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การจดัการ
แสดงของโรงเรียนสาธิตจัดว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นระบบและมีการด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองทุกปี การประเมินผลการจัดการแสดงจึงเป็นขัน้ตอนหนึ่งที่ส  าคัญที่จะฉาย
ภาพใหเ้ห็นสภาพการจดังานและผลการจดังานที่เกิดขึน้ว่ามีประสิทธิภาพ  มีปัญหา มาก
นอ้ยเพียงใด ผูเ้ก่ียวขอ้งมีทศันะอย่างไรต่อการจดัการแสดง และที่ส  าคญัการจดัการแสดง
บรรลเุปา้หมายหรอืไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัผูเ้รยีน” 
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ผูว้ิจยัไดส้มภาษณก์บัผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง ซึง่ไดอ้ธิบายรายละเอียดไวด้งันี ้
ดลศักดิ์  ไทรเล็กทิม (2562: สัมภาษณ์) กล่าวถึงการประเมินผลการ

ด าเนินงานไวว้า่ “การด าเนินงานของกิจกรรมการแสดงมีแบบแผนการท างานท่ีเป็นระบบชดัเจนท า
ใหเ้ราเห็นภาพรวมของการท างานในแต่ละปีแลว้น าขอ้มลูนีม้าปรบัปรุงแกไ้ขไปใชใ้นปีต่อๆ ไป ซึ่ง
นอกจากการสงัเกต หรือสนทนา การใชแ้บบสอบถาม...โดยไดพ้ฒันาเป็นแบบสอบถามออนไลน”์ 

วชิราภรณ์ ชุมพล (2562: สัมภาษณ์) “ข้อมูลส าคัญที่แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการท างานคือ การประเมินผลจะตอ้งมีการประเมินผลเพื่อสรุปประสิทธิภาพของ
งาน โดยใช้ข้อมูลจากทุกคนที่ มีส่วนเก่ียวข้องทั้งผู้บริหาร  ครู กรรมการจัดการแสดง ผู้เรียน 
ผูป้กครองรวมถึงศิษยเ์ก่า” 

กาญจนา พะทะยะ (2562: สมัภาษณ)์ “เรามีการพฒันาการประเมินผลเป็น
การประเมินออนไลนเ์พื่อความสะดวกรวดเรว็ของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและสรุปรูปแบบของการจัดการแสดง  
จากหลกัการแนวคิดขา้งตน้ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกิจกรรมของรา่งรูปแบบการจดัการแสดงฯแลว้น าไป
ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมในรูปของการหาค่าดรรชนีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยน า
รายละเอียดของรา่งรูปแบบมาสรา้งเป็นแบบสอบถามจ านวน 25 ขอ้ ปรากฏว่าค่าดรรชนีความได้
สอดคลอ้งของทัง้ 25 ขอ้ อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 (ดงัรายละเอียดแสดงในภาคผนวก)  มีขอ้เสนอ
และการปรบัแกไ้ขการใชภ้าษาเพียงบางขอ้ แสดงวา่ทกุกิจกรรมในรูปแบบการจดัการแสดงมีความ
เหมาะสม ผูว้ิจยัจงึสรุปรูปแบบของการจดัการแสดงไดด้งันี ้

1. รูปแบบการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนสาธิตฯ 
หลักการ 

1.1 จัดการแสดงเพื่ อตอบสนอง  อัตลักษณ์ ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร “กล้าคิด กลา้สรา้งสรรค์ กล้าแสดงออกอย่างมี
วฒันธรรม”  

1.2 ด าเนินการจดักิจกรรมการแสดงโดยบรูณาการกบัการเรียนการสอน
ในชัน้เรยีน 

1.3 ก าหนดใหผู้เ้รียนทกุคนมีสว่นรว่มในการแสดง 
2. แนวทางและลักษณะในการจัด 

2.1 เนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและการประสาน
ความรว่มมือกบับคุลากรหรือองคก์รภายนอก 

2.2 จดัการฝึกซอ้มการแสดงในชั่วโมงเรียนนาฏศิลป์และโขน 
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2.3 กิจกรรมการแสดงนีต้อ้งส่งเสริมใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดและ
ออกแบบการแสดงรว่มกบัครูผูส้อน 

2.4 น าผลงานที่ผูเ้รียนออกแบบไปจัดท าเป็นการแสดงประกอบละครที่
ผกูเป็นเรื่องราว ซึง่เรื่องราวที่ผกูขึน้นีเ้นน้ตามบรบิทหรือกระแส 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 วตัถปุระสงคห์ลกั  

3.1.1 เพื่อเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนมีคณุลกัษณะดา้นความคิดสรา้งสรรค ์
การกลา้แสดงออก และดา้นการปรบัตวั 

3.1.2 เพื่อใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์และเผยแพร่ศิลป และ
วฒันธรรม 

3.1.3 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล (ภาคปฏิบัติ) รายวิชา
นาฏศิลป์ และโขน 

3.2 วตัถปุระสงคร์อง (วาระพิเศษทางสงัคม) 
3.2.1 เพื่อเป็นการสดดุีสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์
3.2.2 เพื่อสะทอ้นสภาพหรือเหตกุารณท์างสงัคม 

4. การด าเนินการ 
4.1 การวางแผนด าเนินงาน (Planning)  

4.1.1 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละแนวทาง 
4.1.2 ก าหนดขอบข่ายงานและแบง่ฝ่ายงาน 
4.1.3 จดัเตรยีมงบประมาณและแหลง่ของงบประมาณ 
4.1.4 ประชมุฝ่ายตา่ง ๆ เพื่อด าเนินการและการติดตามผล 

4.2 การก าหนดหนา้ที่ (Resource Assign) 
4.2.1 ก าหนดภาระงานของแตล่ะฝ่ายงาน 
4.2.2 แต่งตัง้ประธานและกรรมการด าเนินงานของแตล่ะฝ่าย 
4.2.3 แต่ละฝ่ายเตรยีมการและด าเนินการตามภาระงาน 

4.3 การบรหิารงบประมาณ (Budgeting Management) 
4.3.2 ก าหนดวงเงิน 
4.3.3 ประมวลงบประมาณจากฝ่ายตา่ง ๆ 
4.3.4 พิจารณาเพิ่มลดงบประมาณตามความเหมาะสมของภาระ

งาน 
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4.3.5 ก าหนดแหล่งงบประมาณทั้งภายในและภายนอกที่ให้การ
สนบัสนนุ 

4.4 การด าเนินกิจกรรม (Operation) 
4.4 2 จดัประชมุผูส้อนรายวิชานาฏศิลป์และโขน 
4.4.3 ออกแบบการแสดง และจดัล าดบัการแสดง 
4.4.4 ฝึกซอ้มการแสดงในชั่วโมงนาฏศิลป์และโขน 
4.4.5 จดัเตรยีมเสือ้ผา้และอปุกรณก์ารแสดง 
4.4.6 ซอ้มใหญ่การแสดงพรอ้มประมวลปัญหา       
4.4.7 จดัการแสดงพรอ้มบนัทกึวิดีทศัน ์   
4.4.8 การสรุปและรายงานผล (Reporting) 

4.5 การสรุปและรายงานผล (Reporting) 
4.5.1 ใหแ้ต่ละฝ่ายสรุปผลการปฏิบัติงานพรอ้มทั้งระบุปัญหาหรือ

อปุสรรคในการท างาน 
4.5.2 ใหข้อ้เสนอในการพฒันางาน แนวทางในการแกไ้ขปัญหา และ

อปุสรรคต่าง ๆ 
4.5.3 ประเมินความพอใจในการปฏิบัติ งานของกรรมการที่

รบัผิดชอบในแต่ละฝ่าย 
5.การประเมินผลการด าเนินการ (the evaluation) 

5.1 ใหป้ระเมินผลความพงึพอใจในการแสดงของผูเ้รียน 
5.2 ใหป้ระเมินผลการจัดการแสดงจากบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 

ผูบ้รหิาร ครู ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ผูเ้รียนที่ชมการแสดง 
5.3 ใหส้รุปประเมินผลการจัดการแสดงประจ าปีโดยคณะกรรมการฝ่าย

ประเมินผลพรอ้มจดัท ารายงาน       

ส่วนที ่2 ผลการศึกษาทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
2.1 ทศันะเกี่ยวกับผลทีเ่กิดกับผู้เรียน 

(1) ทศันะเกี่ยวกับผลทีเ่กิดกับผู้เรียนโดยรวม  
จากการส ารวจทศันะของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียต่อประประเด็นผลการเรียนรูอ้นัเกิด

จากกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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(ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา 2562 ทัง้ 3 กลุ่ม คือ 1)กลุ่มผูบ้ริหาร 2)กลุ่มครู 3)กลุ่มผูป้กครอง ผล
การส ารวจทศันะจากทัง้3 กลุม่ปรากฏผลดงัตาราง และแผนภมูิต่อไปนี ้

ตาราง 22 ระดบัของผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนโดยรวม 

กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน Mean SD ระดับ 

ผู้บริหาร 5 3.91 0.08 มาก 
คร ู 20 3.92 0.10 มาก 
ผู้ปกครอง 50 3.94 0.13 มาก 

รวม 75 3.93 0.12 มาก 

แผนภมูิ 1 ระดบัของผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนโดยรวม 

 
จากตารางและแผนภูมิแสดงระดับผลรวมค่าเฉลี่ยของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียต่อ

ประเด็นผลการเรียนรู ้โดยจ าแนกกลุ่มผูแ้สดงทัศนะ พบว่ากลุ่มผูป้กครองมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่อ
ประเด็นผลการเรียนรูม้ากที่สดุเป็นอนัดบัแรกที่ระดบั 3.94 อยู่ในระดบัมาก ส่วนกลุม่รองลงมาคือ 
กลุ่มครูซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่อประเด็นผลการเรียนรูท้ี่ระดบั 3.92 และกลุ่มผูบ้ริหารมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่
ระดบั 3.91 ซึง่อยู่ในระดบัมากเช่นกนั 

สรุปไดว้่า ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มมีทัศนะว่าการแสดงฯเกิดผลกับผูเ้รียนใน

ระดบัมาก ( �̅�= 3.93) 
 
 

3.91

3.92

3.94

3.93

ผูบ้รหิาร ครู                                      ผูป้กครอง                                     รวม
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(1) ทศันะเกี่ยวกบัผลทีเ่กิดกับผู้เรียนจากการแสดงจ าแนกรายด้าน 
จากการส ารวจทศันะของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียต่อประเด็นผลการเรียนรู ้โดยจ าแนก

ทศันะออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์ดา้นความกลา้แสดงออก และดา้นการปรบัตวั 
สรุปผลรวมโดยแยกดา้นปรากฏดงัตาราง และแผนภมูิต่อไปนี ้

ตาราง 23 ระดบัของผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนจ าแนกรายดา้น 

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน Mean SD ระดับ 

ด้านความคิดสร้างสรรค ์ 3.93 0.23 มาก 
ด้านความกล้าแสดงออก 4.07 0.16 มาก 
ด้านการปรับตัว 3.81 0.15 มาก 

รวม 3.94 0.12 มาก 

 

แผนภมูิ 2 ระดบัของผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนจ าแนกรายดา้น 

จากตารางและแผนภูมิแสดงระดับผลรวมค่าเฉลี่ยของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียต่อ
ประเด็นผลการเรียนรู ้โดยจ าแนกดา้น พบว่า ค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นความกลา้
แสดงออก ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์และดา้นการปรบัตวั โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดบั 4.07 3.93 3.81 
ตามล าดบั ซึง่ประเด็นผลการเรยีนรูจ้  าแนกดา้นมีผลรวมอยู่ที่ระดบั 3.94  

สรุปผลวิเคราะหเ์ก่ียวกบัผลที่เกิดกบัผูเ้รียนไดว้่า ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มคิด

วา่ผูเ้รียนไดร้บัผลจากการแสดงอยู่ในระดบัมากทกุดา้น (�̅�= 3.94) 
 

3.93

4.07

3.81

3.94

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

3.95

4

4.05

4.1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

ความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก การปรับตัว รวม
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(3) ทัศนะเกี่ยวกับผลที่เกิดกับผู้เรียนในแต่ละด้านจ าแนกตามกลุ่มของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตาราง 24 ระดบัของผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนจ าแนกตามกลุม่ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 

ผลทีเ่กิดกับผู้เรียน กลุ่ม (1) 
น้อยทีสุ่ด 

(2) 
น้อย 

(3) 
ปานกลาง 

(4) 
มาก 

(5) 
มากทีสุ่ด Mean SD ระดับ 

ดา้นความคดิ
สรา้งสรรค ์

ผูบ้รหิาร (5) 
 

- - 
10 
(20) 

39 
(78) 

1 
(2) 

3.82 0.16 มาก 

ครู (20) 
 

- - 
49 

(24.5) 
132 
(66) 

19 
(9.5) 

3.85 0.21 มาก 

ผูป้กครอง (50) 
 

- - 116 
(23.2) 

285 
(57) 

99 
(19.8) 

3.97 0.23 มาก 

รวม 
- - 175 

(23.33) 
456 
(60.8) 

119 
(15.87) 

3.93 0.23 มาก 

ดา้นความกลา้
แสดงออก 

ผูบ้รหิาร (5) 
 

- - 
6 

(12) 
35 
(70) 

9 
(18) 

4.06 0.09 มาก 

ครู (20) 
 

- - 
56 
(28) 

99 
(45.5) 

45 
(22.5) 

4.11 0.11 มาก 

ผูป้กครอง (50) 
 

- - 72 
(14.4) 

327 
(65.4) 

101 
(20.2) 

4.06 0.18 มาก 

รวม 
- - 128 

(17.07) 
467 

(62.27) 
155 

(15.33) 
4.07 0.18 มาก 

ดา้นการปรบัตวั 
ผูบ้รหิาร (5) 
 

- - 13 
(26) 

31 
(62) 

6 
(12) 

3.86 0.11 มาก 

ครู (20) 
 

- - 59 
(29.5) 

120 
(60) 

21 
(10.5) 

3.81 0.16 มาก 

ผูป้กครอง (50) 
 

- - 136 
(27.2) 

327 
(65.4) 

37 
(7.4) 

3.80 0.15 มาก 

รวม 
- - 208 

(27.73) 
478 

(63.73) 
64 

(8.53) 
3.81 0.15 มาก 

รวมทกุด้านทุกกลุ่ม - - 
511 

(22.71) 
1,401 
(62.27) 

338 
(15.02) 

3.94 0.12 มาก 



  179 

 
 

 
แผนภมูิ 3 ระดบัของผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนจ าแนกตามกลุม่ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 

 
จากตารางและแผนภูมิแสดงระดับผลรวมค่าเฉลี่ยของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียต่อ

ประเด็นผลการเรียนรู ้โดยจ าแนกตามกลุม่และดา้น ผูว้ิจยัไดจ้ดัเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ยซึ่ง
คือ (1)ดา้นความกลา้แสดงออก มีค่าเฉลี่ย 4.07  ในมมุมองของกลุม่ผูแ้สดงทศันะเรียงจากมากไป
หานอ้ยคือ ครู ผูบ้ริหารและผูป้กครอง มีค่าเฉลี่ย 4.11 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มผูบ้ริหารและ
ผูป้กครองเท่ากันอยู่ที่  4.06 แตกต่างกันในส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ผูบ้ริหาร (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09) ผูป้กครอง (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18) จึงกล่าวไดว้่ามีการแสดง
ทศันะที่ใกลเ้คียงกนัมาก (2)ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์มีค่าเฉลี่ย 3.93 ในมมุมองของกลุ่มผูแ้สดง
ทัศนะเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ย 3.97 3.85 และ 3.82 
ตามล าดบั (3)ดา้นการปรบัตวั มีค่าเฉลี่ย 3.81 ในมมุมองของกลุ่มผูแ้สดงทศันะเรียงจากมากไป
หานอ้ยคือ ผูบ้รหิาร ครูและผูป้กครอง มีค่าเฉลี่ย 3.86 3.81 และ 3.80 ตามล าดบั  

    ความคิดสร้างสรรค์          ความกล้าแสดงออก               การปรับตัว                  
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สรุปข้อมูลจากตารางได้ว่า ทั้งกลุ่มผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ต่างมีทัศนะสอดคล้องกันว่า

การแสดงมีผลต่อผู้เรียนในระดับมากในทุกด้าน  (𝑥 ̅= 3.94) 
 

(4) ทัศนะเกี่ยวกับผลที่เกิดกับผู้เรียนจากการแสดง จ าแนกในแต่ละ
ประเด็นและด้าน 

1) ด้านความคิดสร้างสรรค ์

ตาราง 25 ระดบัของผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนจ าแนกแตล่ะประเด็นดา้นความคิดสรา้งสรรค ์

ด้านความคิดสร้างสรรค ์
ระดับความคิดเหน็ 

น้อยทีสุ่ด 
คน (%) 

น้อย 
คน (%) 

ปานกลาง 
คน (%) 

มาก 
คน (%) 

มากทีสุ่ด 
คน (%) Mean S.D. ระดับ 

1. กิจกรรมที่จดัช่วยใหผู้เ้รยีนไดค้ิด
อย่างเป็นอิสระ - - 

7 
(9.33) 

65 
(86.67) 

3 
(4.00) 

3.95 0.36 มาก 

2. ท าใหผู้เ้รยีนมีความเป็นตวัของ
ตวัเอง  - - - 

44 
(58.67) 

31 
(41.33) 

4.41 0.50 มาก 

3. ท าใหผู้เ้รยีนรูจ้กัอดทน    
- - 

30 
(40) 

36 
(48) 

9 
(12) 

3.44 0.50 ปานกลาง 

4. ผูเ้รยีนสามารถคิดพลิกแพลงแกไ้ข
ปัญหาได ้ - - 

17 
(22.67) 

57 
(76) 

1 
(1.33) 

3.80 0.43 มาก 

5. ก่อใหผู้เ้รยีนมีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน  - - 

45 
(60) 

30 
(40) 

- 3.40 0.49 ปานกลาง 

6. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ 
- - 

3 
(4) 

42 
(56) 

30 
(40) 

4.36 0.56 มาก 

7. ท าใหผู้เ้รยีนมีความคิดเพิ่มเติมจาก
สิ่งที่เคยปฏิบตั ิ - - 

45 
(60) 

30 
(40) 

- 3.40 0.49 ปานกลาง 

8. ช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการคดิ
ของผูเ้รยีน - - - 

51 
(68) 

24 
(32) 

4.32 0.47 มาก 

9. ช่วยเสรมิสรา้งทกัษะ และ
ประสบการณแ์ปลกใหม ่ - - - 

75 
(100) 

- 4.00 0.00 มาก 

10. ท าใหผู้เ้รยีนมีความสขุจากการได้
คิดคน้ดดัแปลง  - - 

17 
(22.67) 

28 
(37.33) 

30 
(40) 

4.17 0.78 มาก 

รวม - - 
164 

(21.87) 
458 

(61.07) 
128 

(17.07) 
3.93 0.23 มาก 
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ภาพประกอบ 121 ระดบัของผลที่เกิดกบัผูเ้รียนจ าแนกแตล่ะประเด็นดา้นความคิดสรา้งสรรค ์

จากตารางและภาพแสดงผลทัศนะของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียต่อประเด็นผลการ
เรียนรูด้า้นความคิดสรา้งสรรค์พบว่า ประเด็นคุณลกัษณะที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ 
(1)ท าใหผู้เ้รียนมีความเป็นตวัของตวัเอง มีค่าเฉลี่ย 4.41 (2)กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ๆ มี
ค่าเฉลี่ย 4.36 (3)ช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการคิดของผูเ้รียน มีค่าเฉลี่ย 4.32 ขณะที่คณุลกัษณะ
ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุสามอนัดบัสดุทา้ยไดแ้ก่ (1)ก่อใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 
3.40 (2)ท าใหผู้เ้รียนมีความคิดเพิ่มเติมจากสิ่งที่เคยปฏิบตัิ มีค่าเฉลี่ย 3.40  (3)ท าใหผู้เ้รียนรูจ้ัก
อดทน มีค่าเฉลี่ย 3.44 สรุปข้อมูลจากตารางปรากฏว่าระดับของผลรวมที่เกิดกับผู้เรียนด้าน
ความคิดสรา้งสรรคมี์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดบั 3.93 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23) แปลผลออกมาอยู่ที่
ระดบั “มาก” 
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หากพิจารณาจากภาพจะพบว่า ไม่มีเกณฑก์ารเลือกในระดบันอ้ยและนอ้ยที่สดุ 
โดยมีผลต ่าสุดที่ระดับ “ปานกลาง” เรียงจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ครู 24.5% ผูป้กครอง 23.2% 
ผูบ้ริหาร 20% สรุปขอ้มูลจากแผนภูมิปรากฏว่าระดับของผลรวมที่เกิดกับผูเ้รียนดา้นความคิด
สรา้งสรรค ์มากที่สดุ 15.87% มาก 60.8% ปานกลาง 23.33%  

2) ด้านความกล้าแสดงออก 

ตาราง 26 ระดบัของผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนจ าแนกแตล่ะประเด็นดา้นความกลา้แสดงออก 

ด้านความกล้าแสดงออก 
ระดับความคิดเหน็  

น้อยทีสุ่ด 
คน (%) 

น้อย 
คน (%) 

ปานกลาง 
คน (%) 

มาก 
คน (%) 

มากทีสุ่ด 
คน (%) Mean S.D. ระดับ 

1. สรา้งความเช่ือมั่นในตนเองใหก้บั
ผูเ้รยีน - - 

18 
(24) 

52 
(69.33) 

5 
(6.67) 

4.09 0.29 มาก 

2. ผูเ้รยีนมีความกลา้ที่จะแสดงออก
ต่อหนา้ฝงูชน - - 

47 
(62.67) 

26 
(34.67) 

2 
(2.67) 

3.33 0.47 ปานกลาง 

3. ช่วยใหม้ั่นใจในความสามารถของ
ตนเองและผูอ้ื่น - - 

26 
(34.67) 

43 
(57.33) 

6 
(8) 

3.71 0.56 มาก 

4. ช่วยใหเ้ป็นผูร้เิริ่มการสนทนาและ
สื่อสารกบัผูอ้ื่นก่อน - - 

13 
(17.33) 

57 
(69.33) 

5 
(13.33) 

3.89 0.48 มาก 

5. ช่วยใหก้ลา้แสดงความเห็นใจผูอ้ื่น 
- - 

16 
(21.33) 

53 
(70.67) 

6 
(8) 

3.92 0.39 มาก 

6 เป็นกิจกรรมที่ท  าใหก้ลา้คิดและกลา้
ตดัสินใจ - - - 

36 
(48) 

39 
(52) 

4.55 0.50 มาก 

7. เสรมิสรา้งความภาคภมูิใจใน
ตนเองต่อสิ่งที่ท  า - - - 

38 
(50.67) 

37 
(49.33) 

4.53 0.50 มาก 

8. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนกลา้พดู กลา้แสดง
ความคดิเหน็ - - - 

44 
(58.67) 

31 
(41.33) 

4.41 0.50 มาก 

9. ท าใหผู้เ้รยีนกลา้พดูสื่อสารกบัผูอ้ื่น
โดยไม่ประหม่า - - 

6 
(8) 

41 
(54.67) 

28 
(37.33) 

4.29 0.61 มาก 

10. ช่วยใหผู้เ้รยีนมีความกลา้ท าในสิ่ง
ที่คดิ - - - 

75 
(100) 

- 4.00 0.00 มาก 

รวม - - 
126 
(16.8) 

465 
(62) 

159 
(21.2) 

4.07 0.16 มาก 
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ภาพประกอบ 122 ระดบัของผลที่เกิดกบัผูเ้รียนจ าแนกแตล่ะประเด็นดา้นความกลา้แสดงออก 

จากตารางและภาพแสดงผลทัศนะของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียต่อประเด็นผลการ
เรียนรูด้า้นความกลา้แสดงออกพบว่า ประเด็นคณุลกัษณะที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ 
(1)เป็นกิจกรรมที่ท  าใหก้ลา้คิดและกลา้ตดัสินใจ มีค่าเฉลี่ย 4.55 (2)เสรมิสรา้งความภาคภมูิใจใน
ตนเองต่อสิ่งที่ท  า มีค่าเฉลี่ย 4.53 (3)ส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้พดู กลา้แสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 
4.41 ขณะที่คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดสามอันดับสุดท้ายไดแ้ก่  (1)ผูเ้รียนมีความกลา้ที่จะ
แสดงออกต่อหนา้ฝูงชน มีค่าเฉลี่ย 3.33 (2)ช่วยใหม้ั่นใจในความสามารถของตนเองและผูอ้ื่น มี
ค่าเฉลี่ย 3.71  (3)ช่วยใหเ้ป็นผูร้เิริม่การสนทนาและสื่อสารกบัผูอ้ื่นก่อน มีค่าเฉลี่ย 3.89 สรุปขอ้มลู
จากตารางปรากฏวา่ระดบัของผลรวมที่เกิดกบัผูเ้รียนดา้นความคิดสรา้งสรรคมี์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดบั 
4.07 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16) แปลผลออกมาอยู่ที่ระดบั “มาก” 

หากพิจารณาจากภาพจะพบว่า ไม่มีเกณฑก์ารเลือกในระดบันอ้ยและนอ้ยที่สดุ 
โดยมีผลต ่าสุดที่ระดับ “ปานกลาง” เรียงจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ ครู 28% ผูป้กครอง 14.4% 
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ผูบ้ริหาร 12% สรุปขอ้มลูจากแผนภูมิปรากฏว่าระดบัของผลรวมที่เกิดกับผูเ้รียนดา้นความกลา้
แสดงออก มากที่สดุ 20.66% มาก 62.27% ปานกลาง 17.07%  

3) ด้านการปรับตัว 

ตาราง 27 ระดบัของผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนจ าแนกแตล่ะประเด็นดา้นการปรบัตวั 

ด้านการปรับตัว 
ระดับความคิดเห็น 

น้อยที่สุด 
คน (%) 

น้อย 
คน (%) 

ปานกลาง 
คน (%) 

มาก 
คน (%) 

มากที่สุด 
คน (%) Mean S.D. ระดับ 

1. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรับฟังความคิดเห็น

ของผูอ้ื่น - - 
10 

(13.33) 
60 
(80) 

5 
(6.67) 

3.91 0.47 มาก 

2. ทำให้ผู้เรียนรู้จักวางตัวได้อยา่ง

เหมาะสม - - 
42 
(56) 

31 
(41.33) 

2 
(2.67) 

3.40 0.49 ปานกลาง 

3. ทำให้ผู้เรียนยอมรับและปฏิบัติได้

ตามเงื่อนไข - - 
37 

(49.33) 
29 

(38.67) 
9 

(12) 
3.63 0.69 มาก 

4. ทำให้เข้าใจและยอมรับในความ

คิดเห็นที่แตกต่าง - - - 
75 

(100) 
- 4.00 0.00 มาก 

5. ผู้เรียนรูส้ึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง

ของหมู่คณะ - - 
33 
(44) 

34 
(45.33) 

8 
(10.67) 

3.67 0.66 มาก 

6. ทำให้ปฏิบัติตามบทบาทในฐานะ

ผู้นำหรอืผู้ตามได ้ - - - 
73 

(97.33) 
2 

(2.67) 
4.03 0.16 มาก 

7. สามารถปรับแนวความคิดของตนเอง

ได้  - - 
48 
(64) 

25 
(33.33) 

2 
(2.67) 

3.33 0.47 ปานกลาง 

8. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนปฏบิัติตามแนวคิด

ใหม่ - - 
18 
(24) 

57 
(76) 

- 3.76 0.43 มาก 

9. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
- - - 

61 
(81.33) 

14 
(18.67) 

4.19 0.39 มาก 

10. ผู้เรียนรู้จักวางแผนแก้ไขปัญหา

ด้วยตนเอง - - 
14 

(18.67) 
35 

(46.67) 
26 

(34.67) 
4.17 0.70 มาก 

รวม - - 
202 

(26.93) 
480 
(64) 

68 
(9.07) 

3.81 0.15 มาก 
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ภาพประกอบ 123 ระดบัของผลที่เกิดกบัผูเ้รียนจ าแนกแตล่ะประเด็นดา้นการปรบัตวั 

จากตารางและภาพแสดงผลทัศนะของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียต่อประเด็นผลการ
เรียนรูด้า้นการปรบัตวั พบวา่ ประเด็นคณุลกัษณะที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ (1)ผูเ้รียน
สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ มีค่าเฉลี่ย 4.19 (2)ผูเ้รียนรูจ้ักวางแผนแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.17 (3)ท าให้ปฏิบัติตามบทบาทในฐานะผู้น  าหรือผู้ตามได้ มีค่าเฉลี่ย 4.03 ขณะที่
คณุลกัษณะที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุสามอนัดบัสดุทา้ยไดแ้ก่ (1)สามารถปรบัแนวความคิดของตนเองได ้
มีค่าเฉลี่ย 3.33 (2)ท าให้ผู้เรียนรูจ้ักวางตัวได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.40 (3)ท าให้ผู้เรียน
ยอมรบัและปฏิบตัิไดต้ามเงื่อนไข มีค่าเฉลี่ย 3.63 สรุปขอ้มลูจากตารางปรากฏวา่ระดบัของผลรวม
ที่เกิดกบัผูเ้รียนดา้นความคิดสรา้งสรรคมี์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดบั 3.81 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15) 
แปลผลออกมาอยู่ที่ระดบั “มาก” 

หากพิจารณาจากภาพจะพบว่า ไม่มีเกณฑก์ารเลือกในระดบันอ้ยและนอ้ยที่สดุ 
โดยมีผลต ่าสดุอยู่ที่ระดบั “ปานกลาง” เรียงจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ครู 29.5% ผูป้กครอง 27.2% 
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ผูบ้ริหาร 26% สรุปขอ้มลูจากแผนภูมิปรากฏว่าระดบัของผลรวมที่เกิดกบัผูเ้รียนดา้นการปรบัตวั 
มากที่สดุ 8.54% มาก 63.73% ปานกลาง 27.73%  

 
(1) ทัศนะเกี่ยวกับผลที่เกิดกับผู้เรียนในแต่ละด้านและประเด็น จ าแนก

ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากการส ารวจทัศนะของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียต่อประเด็นผลการเรียนรู ้ โดย

จ าแนกทศันะออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง ซึ่งไดส้รุปผลรวมโดยแยกประเด็น
ปรากฏดงัตาราง  

ตาราง 28 ระดบัของผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนในแต่ละดา้นและประเด็น จ าแนกตามกลุม่ผูมี้ 
สว่นไดส้ว่นเสยี 

ประเด็นผลการเรียนรู้ ผู้แสดง
ทัศนะ 

ระดับความคิดเหน็ 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด รวม Mean S.D. 

1. กิจกรรมที่จดัช่วยใหผู้เ้รยีนได้
คิดอย่างเป็นอิสระ 

ผูบ้รหิาร 
ครู 

ผูป้กครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
7 
7 

5 
19 
41 
65 

- 
1 
2 
3 

5 
20 
50 
75 

4.00 
4.05 
3.90 
3.95 

0.00 
0.22 
0.42 
0.36 

2. ท าใหผู้เ้รยีนมีความเป็นตวั
ของตวัเอง  

ผูบ้รหิาร 
ครู 

ผูป้กครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

4 
13 
27 
44 

1 
7 
23 
31 

5 
20 
50 
75 

4.20 
4.35 
4.46 
4.41 

0.45 
0.49 
0.50 
0.50 

3. ท าใหผู้เ้รยีนรูจ้กัอดทน    ผูบ้รหิาร 
ครู 

ผูป้กครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

30 
38 

5 
11 
20 
36 

- 
9 
- 
9 

5 
20 
50 
75 

4.00 
3.45 
3.38 
3.44 

0.00 
0.51 
0.49 
0.50 

4. ผูเ้รยีนสามารถคิดพลิกแพลง
แกไ้ขปัญหาได ้

ผูบ้รหิาร 
ครู 

ผูป้กครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

17 
17 

5 
20 
32 
57 

- 
- 
1 
1 

5 
20 
50 
75 

4.00 
4.00 
3.70 
3.80 

0.00 
0.00 
0.51 
0.43 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

ประเด็นผลการเรียนรู้ ผู้แสดง
ทัศนะ 

ระดับความคิดเหน็ 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด รวม Mean S.D. 

5. ก่อใหผู้เ้รยีนมีความมุ่งมั่นใน
การท างาน  

ผูบ้รหิาร 
ครู 

ผูป้กครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3 
11 
31 
45 

2 
9 
19 
30 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
75 

3.40 
3.45 
3.38 
3.40 

0.55 
0.51 
0.49 
0.49 

6. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูส้ิ่ง
ใหม่ๆ 

ผูบ้รหิาร 
ครู 

ผูป้กครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3 
- 
- 
3 

2 
13 
27 
42 

- 
7 
23 
30 

5 
20 
50 
75 

3.40 
4.35 
4.46 
4.36 

0.55 
0.49 
0.50 
0.56 

          
7. ทำให้ผู้เรียนมีความคิดเพิ่มเติม

จากสิ่งที่เคยปฏิบัติ 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3 
11 
31 
45 

2 
9 
19 
30 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
75 

3.40 
3.45 
3.38 
3.40 

0.55 
0.51 
0.49 
0.49 

8. ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการ

คิดของผูเ้รียน 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5 
19 
27 
51 

- 
1 
23 
24 

5 
20 
50 
75 

4.00 
4.05 
4.46 
4.32 

0.00 
0.22 
0.50 
0.47 

9. ช่วยเสริมสร้างทักษะ และ

ประสบการณ์แปลกใหม่ 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
75 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
75 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

10. ทำให้ผู้เรียนมคีวามสุขจากการ

ได้คิดค้นดัดแปลง  
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

1 
16 
- 

17 

4 
1 
23 
28 

- 
3 
27 
30 

5 
20 
50 
75 

3.80 
3.35 
4.54 
4.17 

0.45 
0.75 
0.50 
0.78 

11. สร้างความเช่ือมั่นในตนเอง

ให้กับผู้เรียน 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
18 
- 

18 

2 
2 
48 
52 

3 
- 
2 
5 

5 
20 
50 
75 

4.60 
4.10 
4.04 
4.09 

0.55 
0.31 
0.20 
0.29 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

ประเด็นผลการเรียนรู้ ผู้แสดงทัศนะ 

ระดับความคิดเหน็ 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด รวม Mean S.D. 

12. ผู้เรียนมีความกลา้ที่จะ

แสดงออกต่อหน้าฝูงชน 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
13 
34 
47 

3 
7 
16 
26 

2 
- 
- 
2 

5 
20 
50 
75 

3.40 
3.35 
3.32 
3.33 

0.55 
0.49 
0.47 
0.47 

13. ช่วยให้มั่นใจในความสามารถ

ของตนเองและผู้อื่น 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
12 
14 
26 

3 
6 
34 
43 

2 
2 
2 
6 

5 
20 
50 
75 

3.40 
3.60 
3.78 
3.71 

0.55 
0.68 
0.51 
0.56 

14. ช่วยให้เป็นผู้ริเริ่มการ

สนทนาและสื่อสารกับผู้อื่นก่อน 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

13 
13 

5 
20 
32 
57 

- 
- 
5 
5 

5 
20 
50 
75 

4.00 
4.00 
3.84 
3.89 

0.00 
0.00 
0.58 
0.48 

15. ช่วยให้กล้าแสดงความเห็นใจ

ผู้อื่น 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
13 
3 
16 

5 
6 
42 
53 

- 
1 
5 
6 

5 
20 
50 
75 

4.00 
3.90 
3.92 
3.92 

0.00 
0.45 
0.40 
0.39 

16 เป็นกิจกรรมที่ทำให้กล้าคิด

และกลา้ตัดสินใจ 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3 
9 
24 
36 

2 
11 
26 
39 

5 
20 
50 
75 

4.40 
4.55 
4.56 
4.55 

0.55 
0.51 
0.50 
0.50 

17. เสริมสรา้งความภาคภูมิใจใน

ตนเองต่อสิ่งที่ทำ 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

4 
10 
24 
38 

1 
10 
26 
37 

5 
20 
50 
75 

4.20 
4.50 
4.58 
4.53 

0.45 
0.51 
0.50 
0.50 

18. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนกล้าพูด 

กล้าแสดงความคิดเห็น 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2 
9 
33 
44 

3 
11 
17 
31 

5 
20 
50 
75 

4.60 
4.55 
4.34 
4.41 

0.55 
0.51 
0.48 
0.50 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

ประเด็นผลการเรียนรู้ ผู้แสดงทัศนะ 

ระดับความคิดเหน็ 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด รวม Mean S.D. 

19. ทำให้ผู้เรียนกล้าพดูสื่อสาร

กับผู้อื่นโดยไม่ประหม่า 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
6 
6 

5 
10 
26 
41 

- 
10 
18 
28 

5 
20 
50 
75 

4.00 
4.50 
4.24 
4.29 

0.00 
0.51 
0.66 
0.61 

20. ช่วยให้ผู้เรียนมีความกล้าทำ

ในสิ่งที่คิด 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
75 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
75 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

21. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนรบัฟังความ

คิดเห็นของผูอ้ื่น 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
2 
8 
10 

4 
16 
40 
60 

1 
2 
2 
5 

5 
20 
50 
75 

4.20 
4.00 
3.84 
3.91 

0.45 
0.45 
0.47 
0.47 

22. ทำให้ผู้เรียนรู้จักวางตัวได้

อย่างเหมาะสม 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
11 
31 
42 

3 
9 
19 
31 

2 
- 
- 
2 

5 
20 
50 
75 

3.40 
3.45 
3.38 
3.40 

0.55 
0.51 
0.49 
0.49 

23. ทำให้ผู้เรียนยอมรบัและ

ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
12 
37 

- 
- 

29 
29 

- 
- 
9 
9 

5 
20 
50 
75 

3.00 
3.00 
3.94 
3.63 

0.00 
0.00 
0.65 
0.69 

24. ทำให้เข้าใจและยอมรับใน

ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
70 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
75 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

25. ผู้เรียนรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วน

หนึ่งของหมู่คณะ 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2 
13 
18 
33 

1 
4 
29 
34 

2 
3 
3 
8 

5 
20 
50 
75 

4.00 
3.50 
3.70 
3.67 

1.00 
0.76 
0.58 
0.66 

 



  190 

ตาราง 28 (ตอ่) 

ประเด็นผลการเรียนรู้ ผู้แสดง
ทัศนะ 

ระดับความคิดเหน็ 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด รวม Mean S.D. 

26. ทำให้ปฏิบัติตามบทบาทใน

ฐานะผู้นำหรือผู้ตามได้ 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5 
19 
49 
73 

- 
1 
1 
2 

5 
20 
50 
75 

4.00 
4.05 
4.02 
4.03 

0.00 
0.22 
0.14 
0.16 

27. สามารถปรับแนวความคิด

ของตนเองได้  
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
13 
35 
48 

3 
7 
15 
25 

2 
- 
- 
2 

5 
20 
50 
75 

3.40 
3.35 
3.32 
3.33 

0.55 
0.49 
0.47 
0.47 

28. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนปฏิบัติตาม

แนวคิดใหม ่
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

18 
18 

5 
20 
32 
57 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
75 

4.00 
4.00 
3.64 
3.76 

0.00 
0.00 
0.48 
0.43 

29. ผู้เรียนสามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3 
14 
44 
61 

2 
6 
6 
14 

5 
20 
50 
75 

4.40 
4.30 
4.12 
4.19 

0.55 
0.47 
0.33 
0.39 

30. ผู้เรียนรู้จักวางแผนแก้ไข

ปัญหาด้วยตนเอง 
ผู้บริหาร 

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

14 
14 

4 
11 
20 
35 

1 
9 
16 
26 

5 
20 
50 
75 

4.20 
4.45 
4.06 
4.17 

0.45 
0.51 
0.77 
0.70 

 
จากตารางแสดงผลทศันะของผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียต่อประเด็นผลการเรียนรูอ้นัเกิด

จากกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  ในประเด็น การพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์การเสริมสรา้งความกลา้
แสดงออก และการช่วยในการปรบัตวัของผูเ้รียน ปรากฏวา่ประเด็นผลการเรียนรูท้ี่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ
หา้อนัดบัแรกไดแ้ก่ (1)เป็นกิจกรรมที่ท  าใหก้ลา้คิดและกลา้ตดัสินใจ มีค่าเฉลี่ย 4.55 (2)เสรมิสรา้ง
ความภาคภมูิใจในตนเองตอ่สิ่งที่ท  า มีค่าเฉลี่ย 4.53 (3)ท าใหผู้เ้รียนมีความเป็นตวัของตวัเอง และ
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สง่เสริมใหผู้เ้รียนกลา้พดู กลา้แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากนัคือ ค่าเฉลี่ย 4.41 (4)กระตุน้
ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.36 (5)ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผูเ้รียน มี
ค่าเฉลี่ย 4.32  

ขณะที่ประเด็นผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุหา้อนัดบัสดุท้ายไดแ้ก่ (1)ผูเ้รียนมี
ความกลา้ที่จะแสดงออกต่อหนา้ฝูงชน และสามารถปรบัแนวความคิดของตนเองได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากนัคือ 3.33 (2)ก่อใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน ท าใหผู้เ้รียนมีความคิดเพิ่มเติมจากสิ่ง
ที่เคยปฏิบัติ และท าใหผู้เ้รียนรูจ้ักวางตัวไดอ้ย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.40 (3)ท าให้
ผูเ้รียนรูจ้กัอดทน มีค่าเฉลี่ย 3.44 (4)ท าใหผู้เ้รียนยอมรบัและปฏิบตัิไดต้ามเงื่อนไข มีค่าเฉลี่ย 3.63 
(5)ผูเ้รียนรูส้กึวา่ตนเองเป็นสว่นหนึ่งของหมู่คณะ มีค่าเฉลี่ย 3.67  

จากผลการส ารวจทัศนะของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียต่อประเด็นผลการเรียนรู ้โดย
จ าแนกผูแ้สดงทศันะออกเป็น 3 กลุม่ คือ ผูบ้รหิาร ครู และผูป้กครอง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมมุมองและ
ความคิดเห็นของผูแ้สดงทศันะตอ่พฒันาการของผูเ้รียนที่เกิดขึน้จากการเขา้รว่มกิจกรรมการแสดง
ทางศิลปวฒันธรรม ซึ่งมีผลค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทัง้หมด (Mean) อยู่ที่ 3.94 เม่ือแปลผลแลว้อยู่ใน
ระดบั “มาก”  

2.2 ทศันะเกี่ยวกับความพงึพอใจในการแสดงของผู้เรียน 
ผลการศึกษาโดยการส ารวจผู้เรียนซึ่งเป็นผู้แสดงในการจัดการแสดงประจ าปี

การศกึษา 2562 จ านวนทัง้สิน้ 476 คน เป็นผูเ้รียนชาย 245 คน ผูเ้รียนหญิง 231 คน โดยการตอบ
แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประเมินคา่ 5 ระดบั คือ 

5  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากที่สดุ 
4  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
3  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
1  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยที่สดุ 

สอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจในการแสดงใน 5 ดา้นคือ ดา้นความสวยงาม ความ
พรอ้มเพรียง   เครื่องแต่งกาย เพลงประกอบ และท่าประกอบการแสดง ปรากฏผลจ านวนและรอ้ย
ละของผูเ้รียนทัง้ชายและหญิงที่แสดงระดบัความพงึพอใจ ดงัตาราง 
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แผนภมูิ 4 ระดบัของความพงึพอใจในการแสดงของผูเ้รียน 

 
จากผลการวิเคราะหต์ามตาราง และแผนภมูิขา้งตน้ เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของความ

พึงพอใจผูว้ิจยัพบว่า ผูเ้รียนมีระดบัความพึงพอใจเรียงจากมากไปหานอ้ยคือ 1)เครื่องแต่งกาย มี
ค่าเฉลี่ย 4.36 2)ความพึงพอใจดา้นท่าประกอบการแสดง มีค่าเฉลี่ย 4.25 3)ความพึงพอใจดา้น
ความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.10 4)เพลงประกอบการแสดง มีค่าเฉลี่ย 3.73 5) ความพรอ้มเพรียง มี
ค่าเฉลี่ย 3.71  

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในการแสดงของนักเรียนผูช้ายและผูห้ญิงพบว่า  โดย
ภาพรวมผูห้ญิงมีความพึงพอใจระดบัมาก (รอ้ยละ 91.17) มากกว่าจ านวนผูช้าย (รอ้ยละ 72.65) 
เม่ือพิจารณาความพึงพอใจโดยจ าแนกเป็นรายดา้น ผูห้ญิงมีความพึงพอใจในดา้นการแสดงของ
ตนระดบัมากมีจ านวนผูเ้รียนที่มีทศันะชอบมากกว่าผูช้ายทกุดา้น ยกเวน้ดา้นเครื่องแต่งกายระดบั
ความพงึพอใจของผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง (รอ้ยละ 98.78 และ 89.61)  
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ความสวยงาม ความพร้อมเพรียง เครื่องแต่งกาย เพลงประกอบ ท่าประกอบการแสดง รวม
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ภาพประกอบ 124 จ านวน (รอ้ยละ) ของผูเ้รียนที่แสดงความพงึพอใจในการแสดงดา้นความ
สวยงาม จ าแนกชายและหญิง 

จากภาพแสดงความพึงพอใจในการแสดงดา้น “ความสวยงาม” ของผูเ้รียนทัง้หญิง
และชายจะพบว่า ระดับมากที่สุด 21.22% มาก 67.86% และปานกลาง 10.92% โดยผูห้ญิงมี
ความพึงพอใจมากที่สดุ 29.44% มาก 61.9% ปานกลาง 8.66% และผูช้ายมีความพึงพอใจมาก
ที่สดุ 13.47% มาก 73.47% ปานกลาง 13.06% ซึง่ผูห้ญิงมีความพงึพอใจมากกวา่ผูช้าย  

สรุปไดว้่า ในประเด็นความพึงพอใจในการแสดงดา้นความสวยงาม ไม่มีเกณฑก์าร
เลือกในระดบันอ้ยและนอ้ยที่สดุ ทัง้ผูห้ญิงและผูช้าย โดยมีผลต ่าสดุท่ี “ระดบัปานกลาง” 10.92%  
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ภาพประกอบ 125 จ านวน (รอ้ยละ) ของผูเ้รียนที่แสดงความพงึพอใจในการแสดงดา้นความพรอ้ม
เพรยีง จ าแนกชายและหญิง 

จากภาพแสดงความพึงพอใจในการแสดงดา้น “ความพรอ้มเพรียง” ของผูเ้รียนทัง้
หญิงและชายจะพบว่าระดับมากที่สุด 2.52% มาก 66.39% ปานกลาง 31.09% โดยผู้หญิงมี
ความพึงพอใจมากที่สุด 5.19% มาก 90.91% ปานกลาง 3.9% และผูช้ายมีความพึงพอใจมาก 
43.27% ปานกลาง 56.73% ซึ่งผูห้ญิงมีความพึงพอใจมากกว่าผูช้าย โดยผูช้ายไม่มีเกณฑก์าร
เลือกมากที่สดุ  

สรุปไดว้่า ในประเด็นความพึงพอใจในการแสดงดา้นความพรอ้มเพรียง ไม่มีเกณฑ์
การเลือกในระดับน้อยและน้อยที่สุด ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย โดยมีผลต ่าสุดที่  ระดับปานกลาง 
31.09%  
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ภาพประกอบ 126 จ านวน (รอ้ยละ) ของผูเ้รียนที่แสดงความพงึพอใจในการแสดง 
ดา้นเครื่องแตง่กาย จ าแนกชายและหญิง 

จากภาพแสดงความพึงพอใจในการแสดงดา้น “เครื่องแต่งกาย” ของผูเ้รียนทัง้หญิง
และชายจะพบว่า ระดับมากที่สุด 42.02% มาก 52.31% ปานกลาง 5.67% โดยผูห้ญิงมีความ 
พึงพอใจมากที่สดุ 36.8% มาก 52.81% ปานกลาง 10.39% และผูช้ายมีความพึงพอใจมากที่สดุ 
46.94% มาก 51.84% ปานกลาง 1.22% ซึง่ผูช้ายมีความพงึพอใจมากกวา่ผูห้ญิง  

สรุปไดว้่า ในประเด็นความพึงพอใจในการแสดงดา้นเครื่องแต่งกาย ไม่มีเกณฑก์าร
เลือกในระดบันอ้ยและนอ้ยที่สดุทัง้ผูห้ญิงและผูช้าย โดยมีผลต ่าสดุท่ี “ระดบัปานกลาง” 5.67%  
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ภาพประกอบ 127 จ านวน (รอ้ยละ) ของผูเ้รียนที่แสดงความพงึพอใจในการแสดงดา้นเพลง
ประกอบจ าแนกชายและหญิง 

จากภาพแสดงความพึงพอใจในการแสดงดา้น “เพลงประกอบ” ของผูเ้รียนทัง้หญิง
และชายจะพบว่า ระดับมากที่สุด 3.78% มาก 65.55% ปานกลาง 30.67% โดยผูห้ญิงมีความ 
พึงพอใจมากที่สุด 2.6% มาก 76.19% ปานกลาง 21.21% และผูช้ายมีความพึงพอใจมากที่สุด 
4.9% มาก 55.51% ปานกลาง 39.59% ซึง่ผูช้ายมีความพงึพอใจมากกวา่ผูห้ญิง  

สรุปไดว้่า ในประเด็นความพึงพอใจในการแสดงดา้นเพลงประกอบ ไม่มีเกณฑก์าร
เลือกในระดบันอ้ยและนอ้ยที่สดุทัง้ผูห้ญิงและผูช้าย โดยมีผลต ่าสดุท่ี “ระดบัปานกลาง” 30.67%  
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ภาพประกอบ 128 จ านวน (รอ้ยละ) ของผูเ้รียนที่แสดงความพงึพอใจในการแสดงดา้นท่า
ประกอบการแสดง จ าแนกชายและหญิง 

จากภาพแสดงความพึงพอใจในการแสดงดา้นท่าประกอบการแสดงของผูเ้รียนทัง้
หญิงและชายจะพบว่าระดับมากที่สุด 38.02% มาก 48.53% ปานกลาง 13.45% โดยผูห้ญิงมี
ความพึงพอใจมากที่สุด 57.14% มาก 42.86% และผูช้ายมีความพึงพอใจมากที่สุด 20% มาก 
53.88% ปานกลาง 26.12% ซึ่งผูห้ญิงมีความพึงพอใจมากกว่าผูช้าย ซึ่งผูห้ญิงไม่มีเกณฑ์การ
เลือกในระดบัปานกลาง  

สรุปไดว้่า ในประเด็นความพึงพอใจในการแสดงดา้นท่าประกอบการแสดง ไม่มี
เกณฑก์ารเลือกในระดบันอ้ยและนอ้ยที่สดุทัง้ผูห้ญิงและผูช้าย โดยมีผลต ่าสดุที่ “ระดบัปานกลาง” 
13.45%  

2.3 ทศันะเกี่ยวกับการจัดการแสดงจากผู้ชมการแสดง 
จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการจดัการแสดงประจ าปีของโรงเรียน ปีการศึกษา 

2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ผูช้มการแสดงเป็น
ผูป้กครอง จ านวน 50 คน มีความพึงพอใจมากคิดเป็นรอ้ยละ 84 เป็นอาจารย/์เจา้หนา้ที่ จ  านวน 
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20 คน มีความพึงพอใจมากคิด เป็นรอ้ยละ 75 เป็นศิษยเ์ก่า จ านวน 30 คนมีความพึงพอใจมาก
คิดเป็นรอ้ยละ 76.67  

แต่อย่างไรก็ตามมีผลสรุปและขอ้เสนอแนะจากผูช้มการแสดง สรุปบางประเด็นได้
ดงันี ้

1. เป็นการแสดงที่สง่เสรมิและอนรุกัษศ์ิลปวฒันธรรมไทย 
2. เป็นการคน้พบความสามารถที่ผูเ้รียนอาจไม่รูต้วัว่ามี และเป็นการดงึศกัยภาพ

ที่มีอยู่ในผูเ้รียนใหป้รากฏชดัเจนขึน้ ท าใหผู้ป้กครองภมูิใจในความสามารถของบตุรหลาน 
3. ท าใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นการแสดงออกเพิ่มขึน้ทกุปี 
4. ผูเ้รียนเกิดความภาคภมูิใจและเห็นคณุค่าในตวัเอง 
5. ท าใหผู้เ้รียนเกิดสนุทรียะ มีวฒันธรรมฝังอยู่ในใจ มีความพรอ้มที่จะเติบโตเป็น

ผูใ้หญ่ที่มีจิตใจอ่อนโยนในอนาคต 
6. เป็นกิจกรรมที่ช่วยหล่อหลอมใหผู้เ้รียนเกิดสมาธิ  ฝึกความอดทน เสริมสรา้ง

ระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา มีความสามคัค ีรูจ้กัการรอคอย เสียสละ และแบง่ปัน 
7. ผูป้กครองไดเ้ห็นถึงความสขุ ความตื่นเตน้ และการรอคอยวนัแสดงของบุตร

หลาน ช่วยสรา้งความผกูพนัในครอบครวั 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแสดง 

1. ควรใหน้กัเรียนที่รว่มแสดงละครมีโอกาสเรียนรูเ้รื่องราวเก่ียวกบัเรื่องราวของ
โขนหรอืรามเกียรติ ์

2. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการแสดงโดยตรง แต่มุ่งเน้นเก่ียวกับ
บรกิาร สถานที่ และความสะดวกดา้นต่างๆ 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศกึษาครัง้นีมุ้่งหารูปแบบการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมที่มีกระบวนการในการ
พัฒนาผู้เรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส่วนหนึ่งในการจดักิจกรรมการเรียนรูก้ลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์และ
โขน) ใหบ้รรลุจุดหมายของหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน วิธีการวิจัยใช้ขอ้มูลจากการวิเคราะห์
เอกสารเก่ียวกบัการแสดง  การสอบถาม สมัภาษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการแสดง และวิเคราะห์
การจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)ยอ้นหลงั 10 ปี (ปีการศกึษา 2552 – 2561) และท าการศกึษาทศันะของ
ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า และผูเ้รียนที่ร่วมกิจกรรมในปี
การศึกษา 2562 เพื่อประมวลผลจากการแสดงในด้านผลที่ เกิดกับผู้เรียนได้แก่ การพัฒนา
ความคิดสรา้งสรรค ์การเสริมสรา้งความกลา้แสดงออก การช่วยในการปรบัตัวของผูเ้รียน และ
ประมวลผลความพงึพอใจในการแสดงของผูเ้รียนดา้นความสวยงาม ความพรอ้มเพรยีง เครื่องแต่ง
กาย เพลงประกอบ ท่าประกอบการแสดง ผลการศกึษาสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้  

ผลการวิจัย 
1.ผลการศึกษารูปแบบ 

1.1 ลักษณะส าคัญในการจัดการแสดงของโรงเรียนสาธิตฯ สรุปได้ดังนี ้

ตาราง 30 สรุปลกัษณะส าคญัของการแสดงและแนวทางการปฏิบตั ิ

สรุปลักษณะส าคัญของการแสดง แนวทางการด าเนินการหรือการปฏบิัตกิิจกรรม 
1.การจดัการแสดงมีความหลากหลายโดยจ าแนกตาม
ระดบัชัน้ของผูเ้รยีน 

1. มีการวางแผนแบง่งานใหช้ดัเจน 
 

2. แก่ นของเรื่อ ง  (Theme) ท่ี ใช้แสดงจะยึดตาม
สถานการณห์รือกระแสสงัคมเป็นสว่นใหญ่โดยก าหนด
คณุธรรมจรยิธรรมท่ีตอ้งการเนน้ในการแสดง 

2. มีการร่วมคิดเก่ียวกับการก าหนดแก่นของเรื่อง 
(Theme) ตามกระแสสังคม(ถ้ามี) และก าหนดชุด
การแสดงใหส้อดคลอ้งกบั Theme 
  
 

3. น าการแสดงในทกุระดบัชัน้มารอ้ยเรียงเป็นเรื่องราว
ในรูปแบบท่ีมีตวัละครด าเนินเรื่อง 
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ตาราง 30 (ต่อ)  
 

สรุปลักษณะส าคัญของการแสดง 
แนวทางการด าเนินการหรือการปฏบิตัิ

กิจกรรม 
4.การแสดงทัง้โขนและละครมีศิลปะการเตน้ 
การรอ้ง การร  า และการเจรจาอย่างครบถว้น 

3. ยึดตามกรอบประเพณีวัฒนธรรมเป็นส าคัญ
และส่งเสริมความคิดเชิงสรา้งสรรคป์ระกอบการ
แสดง 5.การแสดงโขนมีรูปแบบหลักคือการจัด

กองทพัและการสูร้บกนัระหวา่งฝ่ายยกัษแ์ละ
ลิง 
6. เนน้ความเป็นระเบียบสวยงามและพรอ้ม
เพรยีงของการแสดงแต่ละระดบัชัน้ 

4. จัดเตรียมอุปกรณ์  ออกแบบการแสดง และมี
การฝึกซ้อมอย่างเพียงพอและมีการซ้อมใหญ่
เสมือนจรงิ 

7.การแสดงแต่ละชดุมีการหมนุเวยีนต าแหนง่
เพื่อใหโ้อกาสผูแ้สดงแต่ละคนปรากฏตัวให้
ผูป้กครองเห็นอย่างเดน่ชดั 

5. ออกแบบการแสดงโดยมุ่งเนน้การจดัต าแหน่ง
ของผูแ้สดงใหอ้ยู่ในต าแหน่งที่ปรากฏชดั 

8. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือคิด
ท่ าท างป ระกอบการแสดงตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับชั้นและประเภท
ของการแสดง 

6. ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างผูเ้รียนและ
ครู  

 
1.2 รูปแบบการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 

ประกอบดว้ย หลักการ แนวทางและลักษณะในการจัด วัตถุประสงค ์การด าเนินการ และการ
ประเมินผลการด าเนินการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญในรูปของดรรชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ปรากฏว่าทกุกิจกรรมมีค่าดรรชนีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  
โดยรูปแบบการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมสรุปไดด้งันี ้ 
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รูปแบบการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 

หลักการ 
1.จดัการแสดงเพื่อตอบสนอง อตัลกัษณ ์ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒประสานมิตร “กลา้คิด กลา้สรา้งสรรค ์กลา้แสดงออกอย่างมีวฒันธรรม”  
2,ด าเนินการจดักิจกรรมการแสดงโดยบรูณาการกบัการเรียนการสอนในชัน้เรยีน  
3.ก าหนดใหผู้เ้รียนทกุคนมีสว่นรว่มในการแสดง 
 

แนวทางและลักษณะในการจัด 
1.เนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและการประสานความ

รว่มมือกบับคุลากรหรือองคก์รภายนอก 
2.จดัการฝึกซอ้มการแสดงในชั่วโมงเรียนนาฏศิลป์และโขน 
3.กิจกรรมการแสดงนีต้อ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการคิดและออกแบบ  

การแสดงรว่มกบัครูผูส้อน 
4.น าผลงานที่ผูเ้รียนออกแบบไปจดัท าเป็นการแสดงประกอบละครที่ผกูเป็น           

เรื่องราวซึง่เรื่องราวที่ผกูขึน้นีเ้นน้ตามบรบิทหรือกระแสสงัคม 
 

วัตถุประสงค ์
1.วตัถปุระสงคห์ลกั 

1.1 เพื่อเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนมีคณุลกัษณะดา้นความคิดสรา้งสรรค ์การกลา้
แสดงออกและดา้นการปรบัตวั 

1.2 เพื่อใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการอนรุกัษแ์ละเผยแพรศ่ิลปและวฒันธรรม 
1.3 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล(ภาคปฏิบตัิ)รายวิชานาฏศิลป์และ

โขน 
2. วตัถปุระสงคร์อง (วาระพิเศษทางสงัคม) 

 2.1 เพื่อเป็นการสดดุีสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์
 2.2 เพื่อสะทอ้นสภาพหรือเหตกุารณท์างสงัคม 
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การด าเนินการ 
1. การวางแผนด าเนินงาน (Planning)  

1.1 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละแนวทาง 
1.2 ก าหนดขอบข่ายงานและแบง่ฝ่ายงาน 
1.3 จดัเตรยีมงบประมาณและแหลง่ของงบประมาณ 
1.4 ประชมุฝ่ายตา่ง ๆ เพื่อด าเนินการและการติดตามผล 

2.  การก าหนดหนา้ที่ (Resource Assign) 
2.1 ก าหนดภาระงานของแตล่ะฝ่ายงาน 
2.2 แต่งตัง้ประธานและกรรมการด าเนินงานของแตล่ะฝ่าย 
2.3 แต่ละฝ่ายเตรียมการและด าเนินการตามภาระงาน  

3.  การบรหิารงบประมาณ (Budgeting Management) 
3.1 ก าหนดวงเงิน 
3.2 ประมวลงบประมาณจากฝ่ายตา่ง ๆ 
3.3 พิจารณาเพิ่มลดงบประมาณตามความเหมาะสมของภาระงาน 
3.4 ก าหนดแหลง่งบประมาณทัง้ภายในและภายนอกที่ใหก้ารสนบัสนนุ 

4. การด าเนินกิจกรรม (Operation) 
 4.1 จดัประชมุผูส้อนรายวิชานาฏศิลป์และโขน 
4.2 ออกแบบการแสดง และจดัล าดบัการแสดง 
4.3 ฝึกซอ้มการแสดงในชั่วโมงนาฏศิลป์และโขน 
4.4 จดัเตรยีมเสือ้ผา้และอปุกรณก์ารแสดง 
4.5 ซอ้มใหญ่การแสดงพรอ้มประมวลปัญหา       
4.6 จดัการแสดงพรอ้มบนัทกึวิดีทศัน ์   
4.7 การสรุปและรายงานผล  

 5.การสรุปและรายงานผล (Reporting) 
5.1 ให้แต่ละฝ่ายสรุปผลการปฏิบัติงานพรอ้มทั้งระบุปัญหาหรืออุปสรรค      

ในการท างาน 
5.2 ใหข้อ้เสนอในการพฒันางาน แนวทางในการแกไ้ขปัญหา และอปุสรรค

ต่างๆ 
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5.3  ประเมินความพอใจในการปฏิบตัิงานของกรรมการที่รบัผิดชอบในแต่ละ
ฝ่าย 

การประเมินผลการด าเนินการ 
1.ใหป้ระเมินผลความพงึพอใจในการแสดงของผูเ้รียน 
2.ใหป้ระเมินผลการจดัการแสดงจากบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร ครู 

ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ผูเ้รียนที่ชมการแสดง 
3.ใหส้รุปประเมินผลการจดัการแสดงประจ าปีโดยคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

พรอ้มจดัท ารายงาน     
2. ผลการศึกษาทศันะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(1) ทศันะเกี่ยวกับผลทีเ่กิดกับผู้เรียน 
1) ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มไดแ้ก่ผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง มีทัศนะว่าการ

แสดงเกิดผลกบัผูเ้รียนในระดบัมาก 

2) ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียต่างมีทศันะวา่การแสดงเกิดผลกบัผูเ้รียนในระดบัมากทัง้ใน
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์ความกลา้แสดงออก และการปรบัตวั 

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้แก่ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ต่างมีทัศนะ
สอดคลอ้งกนัว่าการแสดงเกิดผลกบัผูเ้รียนในระดบัมากทัง้ในดา้นความคิดสรา้งสรรค์ ความกลา้
แสดงออก และการปรบัตวั 

(2) ความพงึพอใจในการแสดงของผู้เรียน 
1) ผูเ้รียนซึ่งเป็นผูแ้สดงมีความพงึพอใจในการแสดงของตนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบั

มาก  โดยจ านวนผูห้ญิงที่มีความพงึพอใจในการแสดงของตนสงูกวา่จ านวนของผูช้าย 
2) ความพึงพอใจในการแสดงสูงสุดไดแ้ก่  ดา้นเครื่องแต่งกาย รองลงไปไดแ้ก่ 

ดา้นท่าประกอบการแสดง ดา้นความสวยงาม ดา้นเพลงประกอบ ตามล าดบั และสดุทา้ยคือดา้น
ความพรอ้มเพรยีง 

3) จ านวนผูช้าย และผูห้ญิงที่มีความพึงพอใจระดบัมากและมากที่สดุมีจ านวน
ใกลเ้คียงกนัเกือบทกุดา้นยกเวน้ดา้นเครื่องแตง่กายจ านวนผูช้ายที่ชอบมีมากกว่าผูห้ญิง สว่นดา้น
ท่าประกอบการแสดงจ านวนผูช้ายที่ชอบมีนอ้ยกวา่ผูห้ญิง  

(3) ทศันะทีมี่ต่อการแสดงของผู้ชมการแสดง 
ส่วนใหญ่เกินรอ้ยละ 95 แสดงความช่ืนชอบและพึงพอใจในการจดัและผลของ

การจดัการแสดง  
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อภปิรายผล 
(1) รูปแบบการจดัการแสดงที่ไดส้รุปจากการแสดงของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนค

รนิทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ซึง่เป็นที่ยอมรบัวา่ประสบความส าเรจ็ ทัง้นีเ้พราะ 
1) รูปแบบการจดัการแสดงช่วยใหก้ารด าเนินการจดัเป็นระบบที่ชดัเจนกลา่วคือ เป็น

การจัดการแสดงที่มีหลักการและเป้าหมายใหผู้เ้รียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคต์รงตามอัต
ลกัษณข์องโรงเรียนด าเนินการจดักิจกรรมการแสดงโดยบรูณาการกบัการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
จึงสามารถก าหนดกิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินงานใหบ้รรลทุัง้หลกัการและเป้าหมายได ้ดงัที่ ไตร
รตัน์ พิพัฒนโภคผล (2562: สัมภาษณ์) กล่าวว่า “หลักการก็คือการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกับความตอ้งการของผูเ้รียนมากที่สดุ โดยมุ่งหาแนวทางในการพัฒนา
ผูเ้รียนใหมี้คณุลกัษณะที่เหมาะสมเพื่อใหเ้ด็กที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเป็นที่ยอมรบัของสงัคม
และเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที่ดีในอนาคต” 

2) แนวทางและลักษณะในการจัดการแสดงใชก้ารด าเนินการแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดบั ทุกฝ่ายทัง้ภายในโรงเรียน รวมทัง้บุคลากร และองคก์รภายนอก ความร่วมมือ
ดงักล่าวเอือ้ต่อการระดมทรพัยากรทุกดา้นในการจดัการแสดงจึงท าใหก้ารแสดงเป็นไปตามแผน 
และยงัก่อใหเ้กิดความสามคัคีในโรงเรียนอนัเนื่องมาจากการท างานรว่มกนัในทกุกระบวนการหรือ
ขัน้ตอนของการแสดง นอกจากนัน้ยงัเป็นการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง ซึ่ง
อยู่ ในฐานะร่วมเป็นกรรมการในการจัดงาน หรือในฐานะของผู้ชมการแสดง ท าให้เห็น
ความสามารถหรือศักยภาพในการแสดงจนเกิดความภูมิใจในตัวบุตรหลาน  รวมทั้งสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้กครองกบัผูป้กครอง ซึ่งช่วยเหลือเกือ้กูลและแบ่งปันกนัโดยมีเป้าหมาย
เพื่อสนบัสนุนบุตรหลานเช่นเดียวกัน ลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพิสิฐ เทพไกรวลั 
“ความรว่มมือของเป็นพฤติกรรมการท างานรว่มกนัของบุคคล กลุ่มบุคคลรวมถึงองคก์รที่รว่มมือ
กันในการท างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว ้ นอกจากนีย้ังมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อหาขอ้ดีและขอ้ที่ควรปรบัปรุงเพื่อใหง้านนัน้ๆมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  รวมทัง้แสวงหา
วิธีการพฒันาสมัพนัธภาพของผูร้ว่มงานดว้ย” (พิสิฐ เทพไกรวลั. 2554) 

3) การจดัการแสดงตามรูปแบบนีป้ระสบความส าเรจ็ ตอ้งอาศยัการด าเนินการอย่าง
ละเอียดรอบคอบโดยมีการแบง่ภาระงานที่ชดัเจน ก าหนดผูร้บัผิดชอบงานแต่ละฝ่าย มีการติดตาม
ประสานงานระหวา่งฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกนัการสนบัสนนุในดา้นงบประมาณ อปุกรณ์
เครื่องใช ้ การอ านวยความสะดวก การเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานอย่างเต็มที่ สรา้ง
ความพรอ้มเพรียงในการรว่มมือท างานเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายเดียวกนั ท าใหเ้กิดการปรกึษาหารือ
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ทัง้ระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มสาระ ระดับครูผูส้อน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของโรงเรียน เกิด
บรรยากาศในการท างานแบบช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั ก่อใหเ้กิดความรกัสามคัคีในภาพรวม 
ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยผลักดันให้การจัดการแสดงตามรูปแบบประสบ
ความส าเรจ็หรอืบรรลวุตัถปุระสงค ์

4) รูปแบบการจัดการแสดงนีมี้ลักษณะของการจัดการ (management) แบบครบ
วงจร ซึ่งเนน้การปฏิบตัิงานโดยยึดการรว่มคิด รว่มท า รว่มแกปั้ญหาอย่างจริงจงั เป็นการบริหาร
การด าเนินงานสูค่ณุภาพ ซึ่งการด าเนินงานตามรูปแบบนีเ้ริ่มดว้ยการวางแผน การปฏิบตัิงานของ
แต่ละฝ่าย การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน และมีการแก้ไขปรบัการท างานให้เหมาะสม  
ดังนั้นในการจัดการแสดงของโรงเรียนสาธิตตามรูปแบบซึ่งสรุปได้จากการวิจัยนี ้จึงสืบทอด
ยาวนานจนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน และไดร้บัการขนานนามจากภายนอก เช่น “โขนเด็ก”  
“โขนจิ๋ว”  “ละครเด็กสาธิต” เป็นตน้ ซึ่งลว้นสื่อถึงการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

แต่อย่างไรก็ตามการจัดการแสดงตามรูปแบบข้างต้นจัดเป็นการแสดงที่ถือว่าเป็น”
มหกรรม”ตอ้งอาศัยการเตรียมการอย่างรอบดา้นและต่อเนื่อง ใชท้รพัยากร  งบประมาณ และ
บุคลากรค่อนขา้งมาก รวมทัง้การจัดและเตรียมสถานที่ส  าหรบัจัดการแสดง นอกจากนัน้ในการ
ด าเนินการใหป้ระสบผลส าเร็จย่อมขึน้อยู่กับการสนับสนุนของผูบ้ริหาร ความรว่มมือร่วมใจของ
บุคลากร และที่ส  าคัญตอ้งมีผูน้  าในการจัดการแสดง และการฝึกซอ้มที่มีความช านาญและครูผู้
ฝึกซอ้มอย่างพอเพียง  รูปแบบการจัดการแสดงนีจ้ึงเหมาะสม และเป็นไปไดส้  าหรบัการจัดการ
แสดงในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีบคุลากร ผูส้อน และผูเ้รียนจ านวนมากเท่านัน้  ลกัษณะดงักลา่วนี ้
จัดว่าเป็นข้อจ ากัดของรูปแบบนี ้ อีกประเด็นหนึ่งของการจัดการแสดงตามรูปแบบนีค้ือตอ้ง
อาศยัการสนบัสนนุอย่างมากจากบคุลากรภายนอกโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้กครองนกัเรียน 
ทั้งในรูปแบบของค่าใชจ้่าย การส่งเสริมผลักดันบุตรหลาน รวมทั้งการใชเ้วลาเพื่อช่วยกิจกรรม
บางสว่นของการจดัการแสดง ลกัษณะดงักลา่วนีเ้ป็นข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งส  าหรบัการจดัการ
แสดงตามรูปแบบนีใ้นโรงเรียนอื่นซึ่งผูป้กครองอาจมีความพรอ้มแตกต่างกัน  ดงันัน้รูปแบบการ
จัดการแสดงนีจ้ึงไม่เอือ้ที่จะใชก้ับโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดเล็กโดยตรง  หากจะน ารูปแบบ
การจัดการแสดงนีไ้ปใชใ้นการจัดการแสดงจ าเป็นตอ้งปรบัหลกัการ แนวคิด และวิธีด าเนินการ
บางอย่างใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพของแตล่ะโรงเรยีน    
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(2) ทศันะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1) ทศันะเกี่ยวกับผลทีเ่กิดกับผู้เรียน 

1. จากผลวิจัยปรากฏว่าผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครู 
ผูป้กครอง ต่างใหท้ัศนะว่าการจัดการแสดงเกิดผลกับผูเ้รียนในระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าว
อธิบายไดว้่าทัง้ผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครองต่างก็เป็นบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการแสดงของ
โรงเรียน กล่าวคือผูบ้ริหารเป็นกรรมการอ านวยการในการจัดการแสดงส่วนครูอยู่ในฐานะเป็น
คณะกรรมการ และเป็นผูป้ฏิบตัิการกิจกรรมต่างๆในการจดังาน ซึ่งทัง้สองกลุ่มย่อมเก่ียวขอ้งกบั
การแสดงตัง้แต่เริ่มตน้จนถึงจบการแสดง ย่อมมีความเขา้ใจเป้าหมาย และกระบวนการต่างๆใน
การจัดการแสดง จึงเห็นพฤติกรรมของผู้เรียนในฐานะผู้แสดงมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
ตามล าดบั ส าหรบัผูป้กครอง บางท่านมีฐานะเป็นกรรมการในการจดังาน บางท่านเป็นผูป้กครอง
อาสา ซึ่งมีส่วนสนบัสนนุการจดัการแสดง และผูป้กครองส่วนใหญ่ส่งเสริมสนบัสนนุบตุรหลานใน
การเขา้รว่มการแสดงตัง้แต่การเตรียมความพรอ้ม การใหก้ าลงัใจ ใหข้อ้เสนอแนะ และค าแนะน า 
จึงเห็นศักยภาพและความเปลี่ยนแปลงในดา้นความสามารถของบุตรหลาน  ดังนั้นทั้ง 3 กลุ่ม
บคุคลจงึมีทศันะวา่การจดัการแสดงมีผลเกิดกบัผูเ้รียนในระดบัมาก 

2. ทศันะของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทัง้ 3 กลุม่ เก่ียวกบัผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนอยู่ในระดบั
มากทัง้ 3 ดา้นคือ ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์ความกลา้แสดงออก และการปรบัตวั เหตุผลจากขอ้
คน้พบนีส้ามารถอธิบายไดว้า่เกิดจากลกัษณะของการแสดงตามรูปแบบท่ีได ้กลา่วคือ 

1) การแสดงกิจกรรมมีจุดเริ่มตน้ในการฝึกใหผู้้เรียนมีส่วนรว่มในการคิดท่า
การแสดง  การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อน าเสนอและคัดเลือก กระบวนการดังกล่าวย่อม
สง่เสรมิ “ความคิดสร้างสรรค์” ใหก้บัผูเ้รียนโดยตรง 

2) ในการฝึกซอ้มผูเ้รียนตอ้งน าเสนอสิ่งที่คิดกบัเพื่อนและครูผูฝึ้กซอ้มพรอ้ม
ทั้งอธิบายเหตุผลและเสนอท่าทางการแสดงที่คิด นอกจากนั้นผู้เรียนต้องมีกา รฝึกพรอ้มรับ
ขอ้แนะน าส าหรบัการปรบัปรุงท่าทางการแสดงที่ตนรบัผิดชอบกับเพื่อนที่แสดงและครูผู้สอน  
สุดทา้ยจะตอ้งมีการแสดงบนเวทีที่มีผูช้มจริง กิจกรรมดังกล่าวย่อมมีส่วนท าใหผู้เ้รียนมีความ 
“กล้าแสดงออก” 

3) กิจกรรมการแสดงท าใหผู้เ้รียนตอ้งท างานรว่มกบัเพื่อนภายใตค้ าแนะน า
ของครูผูส้อน ตอ้งรบัผิดชอบหน้าที่ในบทบาทที่ไดร้บัมอบหมาย  ลักษณะดังกล่าวย่อมท าให้
ผูเ้รียนตอ้งปรบัเปลี่ยนตนเองทัง้ในดา้นกิจวตัรประจ าวนั ความคิด และเกิดการยอมรบัสิ่งแปลก
ใหม่ กระบวนการเหล่านีย้่อมท าใหผู้เ้รียนตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนทศันคติและพฤติกรรมท าใหเ้กิด 
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“การปรับตัว” ใหเ้ขา้กบักิจกรรมและการเสรมิแรงจากครูผูส้อนเพื่อน าไปสู่เป้าหมายคือการแสดง
ใหด้ีท่ีสดุ  

ในส่วนของทัศนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและ
ผูป้กครอง  ผูว้ิจัยพบว่าทุกกลุ่มดังกล่าวไม่มีเกณฑ์การเลือกในระดับนอ้ยและน้อยที่สุดในทุก
ประเด็น โดยแสดงทศันะระดบัต ่าสดุอยู่ที่ “ปานกลาง” ซึง่ในทศันะทัง้ 3 ดา้น ดา้นกลา้แสดงออกมี
ค่าเฉลี่ยระดับปานกลางนอ้ยที่สุดใน 3 ดา้น ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกิจกรรมนีมุ้่งเนน้การแสดงออก
ของผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยผูเ้รียนมีการแสดงออกบนเวทีใหเ้ป็นที่ประจกัษอ์ย่างชดัเจน สว่นผลงาน
จะมีคณุภาพมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กบัความสามารถของแตล่ะบคุคล ในสว่นของความคิดสรา้งสรรค์
เป็นกระบวนการคิดที่เกิดขึน้ในการเรียนการสอนชั่วโมงนาฏศิลป์เป็นหลกั ซึ่งเกิดขึน้กบัผูเ้รียนที่มี
ความสนใจและความถนดัมากนอ้ยแตกต่างกนั ส่วนเรื่องการปรบัตวัเป็นกระบวนการที่จะเกิดขึน้
ในการใชชี้วิตประจ าวนัของผูเ้รียนแต่ละคนเป็นหลกั ไม่ไดป้รากฏใหเ้ห็นชดัเจนในการแสดงบนเวที 
ดว้ยเหตนุีจ้ึงท าใหผู้แ้สดงทศันะฯไม่สามารถเห็นถึงคณุลกัษณะทัง้สองดา้นนีเ้ด่นชดั นอกจากนีผู้ ้
แสดงทศันะยงัประกอบดว้ยบคุคลหลายกลุ่ม หลากหลายอาชีพ ซึ่งมีพืน้ฐาน ทศันคติ ความชอบ 
และการใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการแสดงแตกต่างกนั อีกทัง้ในสว่นของการแสดงตามระดบัชัน้ก็มี
ความหลากหลาย ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตซึ่งมีพัฒนาการและความสามารถที่แตกต่างกัน 
นอกเหนือจากการแสดงตามระดับชั้นของผูเ้รียนทุกคนแลว้ยังมีการแสดงรายการอื่นๆ  เช่น ตัว
ละครด าเนินเรื่อง การแสดงดนตรีไทย/ดนตรีสากล สิ่งตา่งๆ เหลา่นีอ้าจเป็นสาเหตใุหผู้แ้สดงทศันะ
มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่เกิดกับผูเ้รียนแตกต่างกันไป สุธีรา เผ่าโภคสถิต (2543: 26-28) ได้
กลา่วถึงความแตกต่างระหว่างบคุคลไวว้่า มนษุยท์กุคนมีความตอ้งการ มีความรูส้กึ มีอารมณแ์ต่
ในขณะเดียวกนัแต่ละคนก็มีความแตกต่างจากคนอื่น ๆ ไม่มีผูใ้ดจะมีความเหมือนกนัไปเสียทกุสิ่ง
ทกุอย่าง สอดคลอ้งกบั สรุพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกนัท าให้
บคุคลมีทศันคติ ค่านิยม ความเชื่อถือ และบคุลิกภาพที่แตกตา่งกนั 

2) ความพงึพอใจในการแสดงของผู้เรียน   
การวิจยัปรากฏผลสรุปไดว้า่ 

1.ผูเ้รียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจในการแสดงของตนระดบัมากทกุดา้น  
2.ผูเ้รียนชายและหญิงมีความพึงพอใจในระดับมากสอดคลอ้งกัน ยกเวน้

ดา้นเครื่องแต่งกายผูช้ายมีความพึงพอใจมากกว่าผูห้ญิง แต่ดา้นความพรอ้มเพรียงจ านวนผูเ้รียน
ชายพอใจต ่ากวา่ผูห้ญิง 
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ผลการวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของในการแสดงผูเ้รียนชายและหญิงตามที่
ปรากฏนีส้ืบเนื่องจาก 

(1) ผู้เรียนระดับประถมศึกษาอยู่ในวัยที่ชอบการเล่น มีธรรมชาติชอบ
แสดงออก เป็นวยัที่ใหค้วามส าคญักบัเพื่อน ดงันัน้ในการรวมกลุม่เพื่อรว่มคิดจึงท าใหรู้ส้กึเป็นสว่น
หนึ่งของกลุม่ มีความสขุในสิ่งที่ท  าเม่ือไดร้บัการยอมรบัจงึรูส้กึมีคณุค่า อีกทัง้การมีสว่นรว่มในการ
จัดกิจกรรมการแสดงภายใตบ้รรยากาศของการฝึกซอ้มร่วมกันทัง้โรงเรียนย่อมท าใหผู้เ้รียนเกิด
ความสขุสนกุสนาน นอกจากนีก้ารที่ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงความสามารถของตนใหผู้ป้กครองชม
แลว้ไดร้บัความชื่นชมหรอืค าชมเชยจากผูช้มการแสดงย่อมก่อใหเ้กิดความภาคภมูิใจในตนเองเป็น
สว่นสรา้งเสรมิความพงึพอใจใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 

(2) การแต่งกายของผูช้าย และผูห้ญิงมีลกัษณะแตกต่างกนักล่าวคือเครื่อง
แต่งกายของผูช้ายซึง่สว่นใหญ่เป็นผูแ้สดงโขนลว้นมีความนิยมชมชอบและภาคภมูิใจในเครื่องแต่ง
กายโขน หรือผู้ชายบางส่วนที่แสดงละครจะมีชุดการแสดงที่ มีความแปลกใหม่ซึ่งมีลักษณะ
อลงัการมากกวา่ชดุแสดงของผูห้ญิงเป็นเหตใุหผู้เ้รียนชายพงึพอใจสงูกวา่ผูห้ญิง  

(3) ในดา้นความพรอ้มเพรียงจ านวนผูเ้รียนชายมีความพึงพอใจจ านวนนอ้ย
กว่าผูห้ญิงทัง้นีส้ืบเนื่องมาจากผูห้ญิงส่วนใหญ่รบับทการแสดงละครซึ่งแต่ละชดุเนน้ความพรอ้ม
เพรียง ความถกูตอ้งของท่าทาง และการนบัจงัหวะเป็นส าคญั ต่างจากการแสดงโขนของผูช้ายซึ่ง
ใชว้ิธีรอฟังสญัญานจากครูผูส้อนเป็นหลกั 

ขอ้คน้พบจากการวิจยัเก่ียวกบัความพงึพอใจในการแสดงของผูเ้รียน พบว่า ไม่มี
เกณฑ์การเลือกในระดับน้อยและน้อยที่สุดในทุกประเด็น  โดยมีผลต ่าสุดที่ระดับ“ปานกลาง” 
เนื่องจากกิจกรรมนีป้ระกอบดว้ยผูเ้รียนหลากหลายกลุ่ม ซึ่งผูเ้รียนแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนั
อย่างเด่นชัด ทั้งเพศ วัย ทัศนคติ และความสนใจ โดยในสถานศึกษาเองก็มีผู้เรียนที่มีความ
หลากหลายทัง้เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มีความบกพร่อง และเด็กออทิ
สติก ซึ่งเป็นเด็กพิเศษที่จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเอาใจใส่ และช่วยเหลืออย่างใกลช้ิดดว้ยวิธีการที่
แตกต่างกนัตามความเหมาะสมของผูเ้รียนแต่ละกลุม่ สง่ผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูท้ี่ไม่เท่ากนั จึง
กล่าวไดว้่า ความพึงพอใจของผูเ้รียนจากประสบการณ์กิจกรรมการแสดงของโรงเรียนมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูเ้รียนแตกต่างกนั ตามความสนใจและทศันคติ ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดเรื่อง
ความแตกต่างระหวา่งบคุคล (Defleur. 1989, p. 173) อธิบายวา่ บคุคล มีความแตกต่างกนัหลาย
ประการ เช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา และความสนใจ เป็นตน้ และความแตกต่างนีย้ัง
ขึน้อยู่กบัสภาพทาง สงัคมและวฒันธรรมท าใหมี้พฤติกรรมการสื่อสารและการเลือกเปิดรบัสารที่
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แตกต่างกนั ดงันัน้จึงสง่ผลใหเ้กิดความแตกต่างกนัในเรื่องของผลการเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนมากหรือนอ้ย
ย่อมแตกต่างกนัไปไม่สามารถก าหนดได ้

3) ทศันะเกี่ยวกับการจัดการแสดงจากผู้ชมการแสดง  
การวิจัยปรากฏว่าผูช้มการแสดงอนัประกอบดว้ย ผูป้กครอง ครูประจ าชัน้ และ

ศิษยเ์ก่า สว่นใหญ่มีความช่ืนชอบการแสดงและมีบางสว่นมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการแสดง
กรรมการการจัดงานหรือผูป้กครองอาสา ส่วนขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกับสถานที่  การ
บรกิารดา้นอาหาร และเครื่องดื่ม ซึง่ไม่เก่ียวกบัการแสดงโดยตรง  

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้ผลวิจัย 

1.1 ผลจากการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่าการจัดการแสดงที่มีรูปแบบชัดเจนช่วยพัฒนา
ผูเ้รียนใหเ้กิดคุณลักษณะทั้งในดา้น ความคิดสรา้งสรรค ์ความกลา้แสดงออก และการปรบัตัว 
ดังนั้นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนจ าเป็นที่จะต้องจัดการแสดงอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดการแสดงให้เป็นการประเมินผลภาคปฏิบัติในการเรียนวิชานาฏศิลป์  
พยายามส่งเสริมใหผู้เ้รียนทุกคนไดร้ว่มแสดงเพื่อใหมี้โอกาสแสดงความสามารถของตนเอง โดย
สรา้งบรรยากาศในการฝึกซอ้มและการแสดงใหส้นกุสนาน สรา้งแรงจงูใจเพื่อเสรมิความมั่นใจใน
ตนเองแก่ผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กและเรียนรูร้ว่มกนั 

1.2 โรงเรียนสาธิตฯสามารถใชรู้ปแบบนีใ้นการจดัการแสดงไดอ้ย่างต่อเนื่องจนกว่า
โรงเรียนจะเปลี่ยนนโยบายและอัตลักษณ์ หากจะใช้รูปแบบในการจัดการแสดงให้บรรลุ
วตัถปุระสงค ์จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งใหค้วามส าคญัเก่ียวกบั 

(1) การเสริมสรา้งความร่วมมือของบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงคร์ว่มกนัโดยเนน้วิธีการมีสว่นรว่ม ทัง้รว่มคิดรว่มปฏิบตัิเพื่อใหเ้กิดแรงจงูใจสูเ่ปา้หมาย
เดียวกนั 

(2) ตอ้งประสานความร่วมมือเพื่อรบัการสนับสนุนจากองคก์รต่าง ๆ เช่น กรม
สง่เสรมิวฒันธรรม คณะศิลปกรรมศาสตรข์องมหาวิทยาลยัฯ รวมถึงบคุคลภายนอกเช่น ศิษยเ์ก่า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้กครองนกัเรยีน 

(3) สนับสนุนใหผู้เ้รียนรวมกลุ่มเพื่อร่วมคิดโครงเรื่องการแสดง ท่าประกอบการ
แสดง การออกแบบเครื่องแตง่กาย เพื่อใชส้  าหรบัการน าเสนอและคดัเลือกส าหรบัการแสดง 



  211 

(4)  ในการฝึกซอ้มเพื่อการแสดงของผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งใหค้วามส าคญักบัความ
มีระเบียบ ตรงต่อเวลา ภายใตก้ารแนะน า ฝึกฝนจากครูผูส้อนอย่างต่อเนื่อง และใหผู้เ้รียนไดร้บั
แรงจงูใจ เกิดความมุ่งมั่นในการพฒันาตนเอง 

(5)  มีการจัดซ้อมใหญ่ในสถานที่จริงเพื่อกำหนดรายละเอียดของการแสดง
ประกอบด้วยตำแหน่งการแสดง  ฉาก แสง ส ีเสียง และลำดับการแสดงรวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

(6)  ควรมีการติดตามประเมินผลการจัดการแสดงในประเด็นต่าง ๆ ของการจัดการ
แสดง  รวมทั้งผลที่ได้รับหรือที่เกิดกับผู้เรียนที่แสดงจากทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.3 การประยกุตใ์ชรู้ปแบบในการแสดงทางศิลปวฒันธรรม  
รูปแบบการแสดงที่ไดจ้ากการวิจัยครัง้นีส้ามารถประยุกตใ์ชก้ับโรงเรียนที่จัด

การศึกษาตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐานในการจดัการแสดงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของภาคปฏิบตัิที่มุ่งเนน้
ทกัษะ(Skill) ดา้นนาฏศิลป์  โดยอาจจดัในรูปของการแสดงภายในโรงเรียน เพียงแต่ใหมี้การวาง
แผนการด าเนินการจดัการแสดงรว่มกนัของบุคลากรในโรงเรียน ใหผู้ป้กครองรบัรูห้รือรว่มชมการ
แสดง จดัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลวิชานาฏศิลป์จึงจ าเป็นที่จะตอ้งใหผู้เ้รียนทุกคนรว่ม
แสดง ใหมุ้่งเนน้ความสามารถในการแสดงออก และความสนุกสนานของผูเ้รียนมากกว่าความ
สวยงาม 

ส าหรบัโรงเรียนขนาดที่มีทรพัยากรบุคคลทั้งจ านวนครูและจ านวนนักเรียนไม่
มากพอ หรือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก หรือขนาดกลางในสงักดัส านกังานการประถมศกึษาแห่งชาติที่
ตอ้งการใชรู้ปแบบการจดัการแสดงทางศิลปวฒันธรรมตามที่เสนอในผลวิจยันีส้ามารถใชไ้ดโ้ดย 

(1)  ปรบัวิธีด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะและสภาพของแตล่ะโรงเรียน 
และเพ่ือใหก้ารจดัการแสดงบรรลเุปา้หมายใหย้ดึลกัษณะเดน่ของรูปแบบดงัตอ่ไปนี ้

1)  ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้รว่มแสดงทกุคน 
2)  จดัการแสดงโดยบรูณาการกบัการเรียนการสอนในชัน้เรยีน 
3)  เนน้การมีสว่นรว่มของบคุลากรทกุคนในโรงเรยีนและหากเป็นไปไดใ้ห้

ประสาน ความรว่มมือจากบคุคลหรอืองคก์รภายนอก  
4)  ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการคิดและออกแบบการแสดง 

(2) จดัการแสดงใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพและบรบิทของโรงเรียน เช่น
แสดงเป็นละครภายในโรงเรียนมีนักเรียน ครู ผูป้กครอง เป็นผูช้มการแสดงโรงเรียนจัดการแสดง
ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย หรือกลุ่มในชุมชนเดียวกันโดยให้มีการวางแผนออกแบบการแสดง
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รว่มกนั และจดัใหบุ้คลากรทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนมีส่วนรว่มในการจดั และใหผู้เ้รียนทุก
คนจากทกุโรงเรยีนรว่มแสดงทกุคน โดยจดัเป็นชดุการแสดงที่มีผูแ้สดงจ านวนหลายคน 

2.ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อสืบคน้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ

แสดงทางศิลปวฒันธรรมประจ าปีของโรงเรียนสาธิตฯ 
2.2 ควรศึกษาเพื่อการสรา้งรูปแบบการจัดการแสดงที่เหมาะสมกับโรงเรียนระดับ

ประถมศกึษาขนาดเลก็ 
2.3 ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานในการร่วมแสดงใน

กิจกรรมการแสดงทางศิลปวฒันธรรม    
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ลดัดา ตัง้สภุาชยั (2562: 25 กนัยายน). สมัภาษณโ์ดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงแรม S 31.  
ลดัดา ตัง้สภุาชยั. (2557: 15 กมุภาพนัธ)์. สมัภาษณโ์ดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงแรมเจา้พระยาปาร์

ค.  
วชิราภรณ ์ชมุพล. (2562: 13 มิถนุายน). สมัภาษณโ์ดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่คอนโดศภุาลยั. 
วารนิ ชมตะค.ุ (2562: 13 มถินุายน). สมัภาษณ์โดย ภริฎา ภิรนานนธ์. ที่หมู่บา้นสวนสน. 
วิจิตร  ชะโลปถมัป์. (2562: 28 เมษายน). สมัภาษณโ์ดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรยีนสาธิต
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มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). 
วีนสั  อดุม. (2562: 28 เมษายน). สมัภาษณ์โดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่หมู่บา้นสขุสนัต.์ 
วีรกิจ  ยอดนาม. (2562: 15 มกราคม). สมัภาษณ์โดย ภริฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครทิรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม).  
ศรนิรตัน ์วีระเนตินนัท.์ (2560: 10 กนัยายน). สมัภาษณโ์ดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครทิรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). 
สมเกียรติ  วรรณเฉลิม. (2562: 15 มกราคม). สมัภาษณ์โดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครทิรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). 
สมพงศ ์จิตเลขา. (2563: 28 เมษายน). สมัภาษณโ์ดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรยีนอนบุาลสาธิต

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร.์ 
สรสัวดี ภู่กร. (2563: 19 เมษายน). สมัภาษณโ์ดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยั

นเรศวร. 
สะวรรณยา เกตานิรุจน.์ (2563: 19 เมษายน). สมัภาษณ์โดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ศนูยว์ิจยัและพฒันาการศกึษา. 
สกุญัญา  รอ้ยพิลา. (2562: 15 มกราคม). สมัภาษณโ์ดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครทิรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). 
สขุมุาล เกษมสขุ. (2558: 2 เมษายน). สมัภาษณ์โดย ภริฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลยั  ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). 
สขุมุาล เกษมสขุ. (2562: 1 สิงหาคม). สมัภาษณ์โดย ภริฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครทิรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). 
สรุตัน ์เหมะวรรณ. (2562: 13 มิถนุายน). สมัภาษณโ์ดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). 
เสฏฐวฒุิ บรรดาศกัดิ.์ (2563: 4 มีนาคม). สมัภาษณโ์ดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรยีนสาธิต 

มาหวิทยาลยัศรีนครทิรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). 
เสาวลกัษณ ์ ทองคงอว่ม. (2562: 13 มิถนุายน). สมัภาษณโ์ดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). 
อนมุาน สมบรูณศ์ิลป์. (2562: 13 มิถนุายน). สมัภาษณโ์ดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). 
อารี สณัหฉวี (2560: 20 กนัยายน). สมัภาษณโ์ดย ภิรฎา ภิรนานนธ์. ที่โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยั 
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ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). 
อารี สณัหฉวี. (2562: 13 มิถนุายน). สมัภาษณโ์ดย ภิรฎา ภรินานนธ์. ที่โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยั

ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล 

1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ือง การจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่ มี
กระบวนการในการพัฒนาผู้เรียน กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี        
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) 

2. แบบสอบถามความคิดเหน็เร่ือง ผลทีเ่กิดกับผู้เรียนจากกิจกรรมการจัดการแสดง
ทางศิลปวัฒนธรรม 

3. แบบประเมินความพงึพอใจการแสดงประจ าปีการศึกษา 2562  
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบ 
เรื่อง การจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่มีกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียน 

กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) 
 

คำชี้แจง  
แบบสอบถามฉบับนี้ระบุถึงกิจกรรมในการดำเนินหรือรูปแบบของการจัดการศิลปวัฒนธรรม

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  ผู้วิจัยขอความกรุณาให้
ท่านโปรดพิจารณาแต่ละกิจกรรมว่ามีความจำเป็นหรือมีความสำคัญในการจัดดำเนินการแสดงฯ
หรือไม่ โดยใหท้่านขีดเครื่องหมาย / ใน 3 ช่อง ต่อไปนี ้

 
+1    เมื่อท่านเห็นว่าเป็นกิจกรรมความจำเป็นหรือมีความสำคญัของการดำเนินการฯ 

           0    เมื่อท่านไม่แนใ่จ 
           -1    เมื่อท่านเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่จำเป็นหรอืไม่สำคัญ 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

หลักการ 

1 
จัดแสดงเพื่อตอบสนองอัตลักษณ์ของโรงเรียนและ
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรูว้ิชานาฏศิลป ์

    

แนวทางและลักษณะในการจัด 
2. เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน

และการประสานความร่วมมือกับบุคลากรหรือ
องค์กรภายนอก 

    

3 กิจกรรมการแสดงนี้ต้องส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมใน
การคิดและออกแบบการแสดงร่วมกับครูผู้สอน 

    

4 นำผลงานที่นักเรียนออกแบบไปจัดทำเป็นการแสดง
ประกอบละครที่ผูกเป็นเรื่องราวซึ่งเรื่องราวที่ผูกขึ้น
น้ีเน้นตามบริบทหรอืกระแสทางสังคม 
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ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

วัตถุประสงค ์
5 เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล(ภาคปฏิบัติ)
วิชานาฏศิลป ์และโขน 

    

6 เป็นแนวทางในการจัดการแสดงเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะด้านความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 
และการปรับตัว 

    

การดำเนินการ 
1) การวางแผนดำเนินงาน (Planning) 

7 กำหนดวัตถุประสงค ์แนวทางและขอบข่ายงาน     
8 จัดเตรียมงบประมาณและแหล่งของงบประมาณ     
9 ประชุมฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการและการติดตามผล     

      2)  การกำหนดหน้าที่ (Resource Assign) 
10 กำหนดภาระงานของแต่ละฝ่ายงาน     
11 แต่งตั้งประธานและกรรมการดำเนินงานของแต่ละ

ฝ่ายพร้อมทั้งดำเนินการตามภาระงาน 
    

12 ประมาณการงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการ     
       3)  การบริหารงบประมาณ (Budgeting Management)    
13 กำหนดวงเงิน     

 14 
ประมวลงบประมาณจากฝ่ ายต่ างๆพร้อมทั้ ง
พิจารณาเพิ่มลดงบประมาณตามความเหมาะสม
ของภาระงาน 

    

15 
กำหนดแหล่งงบประมาณทั้งภายในและภายนอกที่
ให้การสนับสนุน 

    

       4)  การดำเนินกิจกรรม (Operation) 
16 จัดประชุมผู้สอนรายวิชานาฏศิลป์และโขนเพื่อ 

กำหนด theme ของการแสดง 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
                                                                                                 ขอขอบคุณอย่างสูง 
                                                                                                ภิรฎา  ภิรนานนธ ์

                                                                                               (ผู้วิจัย) 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

17 ออกแบบการแสดงและจัดลำดับการแสดง     
18 ฝึกซ้อมการแสดงในชั่วโมงนาฏศิลป์และโขน     
19 จัดเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์การแสดง     
20 ซ้อมใหญ่การแสดงพร้อมประมวลปัญหา     
21 จัดการแสดงพร้อมบันทึกวิดีทัศน ์     

5) การสรุปและรายงานผล (Reporting) 

22 
ให้แต่ละฝ่ายสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งระบุ
ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน 

    

23 
ให้ข้อเสนอในการพัฒนางาน แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ 

    

24 
ประเมินความพอใจในการปฏิบัติงานของกรรมการ
ที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย 

    

การประเมินผลการดำเนินการ 

25 

ให้มีการประเมินผลเพื่อสรุปประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานโดยใช้ข้อมูลจากทุกภาคส่วน 
ทั้ งผู้บริหาร ครู กรรมการจัดการแสดง ผู้ เรียน 
ผู้ปกครองรวมถึงศิษย์เก่า 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 
เรื่อง ผลทีเ่กิดกับผู้เรยีนจากกิจกรรมการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 

 
คำชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้ต้องการรวบรวมความคิดของเห็นของผู้ที่ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีของโรงเรียนสาธิตฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดกับผู้เรียนหรือผลที่ผู้ เรียนได้รับจากการร่วม
แสดงในครั้งนี้ จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดให้ความเห็นตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการ
นำข้อมูลใช้พัฒนาปรับแก้ไขให้การแสดงเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ผู้เรียนโดยแบบสอบถามบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสำรวจข้อมูลทั่วไป ให้ทา่นขีด  ตามสถานะของท่าน 
    (   ) ผู้บริหาร     (   ) ครู        (   ) ผู้ปกครอง 

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ท่านพิจารณาแต่ละ
ข้อว่าเป็นคุณลักษณะที่เกิดกับผู้เรียนมากน้อยเพียงใด โดยให้ขีด  ในช่องที่ตรงกับระดับที่ท่านเห็น
ด้วย ดังน้ี  

ระดับ   5 หมายถึง  เป็นลักษณะที่เกิดกับผู้เรียนมากที่สุด 
ระดับ   4 หมายถึง   เป็นลักษณะที่เกิดกับผู้เรียนมาก 

 ระดับ   3 หมายถึง  เป็นลักษณะที่เกิดกับผู้เรียนปานกลาง 
 ระดับ   2 หมายถึง  เป็นลักษณะที่เกิดกับผู้เรียนน้อย 

ระดับ   1 หมายถึง  เป็นลักษณะที่เกิดกับผู้เรียนน้อยที่สุด 
 

คุณลักษณะทีเ่กิดกับผู้เรียน 5 4 3 2 1 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
1 กิจกรรมที่จัดช่วยให้ผู้เรียนได้คิดอย่างเป็นอิสระ      
2 ทำให้ผู้เรียนมีความเป็นตัวของตัวเอง       
3 ทำให้ผู้เรียนรู้จักอดทน         
4 ผู้เรียนสามารถคิดพลิกแพลงแก้ไขปัญหาได ้      
5 ก่อให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน       
6 กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ      
7 ทำให้ผู้เรียนมีความคิดเพิ่มเติมจากสิ่งที่เคยปฏิบัต ิ      
8 ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน      
9 ช่วยเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์แปลกใหม่      
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คุณลักษณะทีเ่กิดกับผู้เรียน 5 4 3 2 1 
10 ทำให้ผู้เรียนมีความสุขจากการได้คิดค้นดัดแปลง       
ด้านความกล้าแสดงออก 
11 สร้างความเช่ือมั่นในตนเองให้กับผู้เรียน      
12 ผู้เรียนมีความกล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าฝูงชน      
13 ช่วยให้มั่นใจในความสามารถของตนเองและผู้อื่น      
14 ช่วยให้เป็นผู้ริเริ่มการสนทนาและสื่อสารกับผู้อื่นก่อน      
15 ช่วยให้กล้าแสดงความเห็นใจผู้อื่น      
16 เป็นกิจกรรมที่ทำให้กล้าคิดและกล้าตัดสินใจ      
17 เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองต่อสิ่งที่ทำ      
18 ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น      
19 ทำให้ผู้เรียนกล้าพูดสื่อสารกับผู้อื่นโดยไม่ประหม่า      
20 ช่วยให้ผู้เรียนมีความกล้าทำในสิ่งที่คิด      
ด้านการปรับตัว    
21 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
22 ทำให้ผู้เรียนรู้จักวางตัวได้อย่างเหมาะสม      
23 ทำให้ผู้เรียนยอมรับและปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข      
24 ทำให้เข้าใจและยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง      
25 ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ      
26 ทำให้ปฏิบัติตามบทบาทในฐานะผู้นำหรือผู้ตามได้      
27 สามารถปรับแนวความคิดของตนเองได้       
28 ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวคิดใหม่      
29 ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้      
30 ผู้เรียนรู้จักวางแผนแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง      
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
              ขอขอบคุณอย่างสูง 
               ภิรฎา  ภิรนานนธ์  
                                                                                               (ผู้วิจัย) 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมการแสดงประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 

ชื่อ..................................................................ชั้น....................เลขที่....................... 
การแสดงของฉันคือ..................................................... 

 
คำชีแจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  ตามความพึงพอใจของตนเอง 

ลำดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก พอใช ้ น้อย น้อยที่สุด 
1 การแสดงของฉันมีความสวยงาม      
2 การแสดงของฉันมีความพรอ้มเพรียง      
3 ฉันชอบเครื่องแต่งกายในการแสดง

ของฉัน 
     

4 ฉันชอบเพลงทีใ่ช้ในการแสดง      
5 ท่ารำหรือท่าเต้นในการแสดงของฉันมี

ความสวยงาม 
     

 
ความรู้สึกที่มีต่อการแสดงของฉัน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
  1.รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  2.ผลการตรวจสอบความเทีย่งตรงของเคร่ืองมือ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือวิจัย 
1. รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล  
2. รศ.สุขุมาล เกษมสุข 
3. ผศ.ดร.ชีวัน เขียววิจิตร 
 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (IOC) 
 
ตารางค่าดัชนคีวามสอดคลอ้ง 
 

ข้อ รายการ 
ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เชีย่วชาญคนที่ ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 
หลักการ  

1 
จัดแสดงเพื่อตอบสนองอัตลักษณ์ของโรงเรียน
และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรูว้ิชา
นาฏศิลป์ 

0 1 1 0.67 ใช้ได ้

แนวทางและลักษณะในการจัด  

2. 
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
และการประสานความร่วมมือกับบุคลากรหรือ
องค์กรภายนอก 

1 1 1 1.00 ใช้ได ้

3 
กิจกรรมการแสดงนี้ต้องส่งเสริมให้เด็กมสี่วนร่วม
ในการคิดและออกแบบการแสดงร่วมกับ
ครูผู้สอน 

1 1 1 1.00 ใช้ได ้

4 
นำผลงานที่นักเรียนออกแบบไปจัดทำเป็นการ
แสดงประกอบละครที่ผูกเป็นเรื่องราวซึ่งเรื่องราว
ที่ผูกขึ้นนี้เน้นตามบริบทหรือกระแสทางสงัคม 

1 1 1 1.00 ใช้ได ้

วัตถุประสงค ์  

5 
ประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการแสดงเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
พื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

1 1 1 1.00 ใช้ได ้



  234 

ข้อ รายการ 
ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เชีย่วชาญคนที่ ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 

6 
เป็นแนวทางในการจัดการแสดงเพื่อมุ่งให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะด้านความคิดสร้างสรรค์ กล้า
แสดงออก และการปรับตัว 

0 1 1 0.67 ใช้ได ้

การดำเนินการ  
1)  การวางแผนดำเนินงาน (Planning)  
7 กำหนดวัตถุประสงค ์แนวทางและขอบข่ายงาน 1 0 1 0.67 ใช้ได ้
8 จัดเตรียมงบประมาณและแหล่งของงบประมาณ 0 1 1 0.67 ใช้ได ้

9 
ประชุมฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการและการติดตาม
ผล 

1 1 1 1.00 ใช้ได ้

2)  การกำหนดหน้าที่ (Resource Assign)  
10 กำหนดภาระงานของแต่ละฝ่ายงาน 0 1 1 0.67 ใช้ได ้

11 
แต่งต้ังประธานและกรรมการดำเนินงานของแต่
ละฝ่ายพร้อมทัง้ดำเนินการตามภาระงาน 

1 1 0 0.67 ใช้ได ้

12 
ประมาณการงบประมาณที่จะใช้ในการ
ดำเนินการ 

1 1 1 1.00 ใช้ได ้

3)  การบริหารงบประมาณ (Budgeting Management)  
13 กำหนดวงเงิน 1 1 1 1.00 ใช้ได ้

14 
ประมวลงบประมาณจากฝ่ายต่างๆพร้อมทั้ง
พิจารณาเพิ่มลดงบประมาณตามความเหมาะสม
ของภาระงาน 

1 1 1 1.00 ใช้ได ้

15 
กำหนดแหล่งงบประมาณทั้งภายในและภายนอก
ที่ให้การสนับสนุน 

1 1 0 0.67 ใช้ได ้

4)  การดำเนนิกิจกรรม (Operation)  

16 
จัดประชุมผู้สอนรายวิชานาฏศิลป์และโขนเพื่อ 
กำหนด theme ของการแสดง 

1 1 1 1.00 ใช้ได ้

17 ออกแบบการแสดงและจัดลำดับการแสดง 0 1 1 0.67 ใช้ได ้
18 ฝึกซ้อมการแสดงในชั่วโมงนาฏศิลป์และโขน 1 1 1 1.00 ใช้ได ้
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ข้อ รายการ 
ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เชีย่วชาญคนที่ ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 
19 จัดเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณก์ารแสดง 0 1 1 0.67 ใช้ได ้
20 ซ้อมใหญ่การแสดงพร้อมประมวลปัญหา 1 1 1 1.00 ใช้ได ้
21 จัดการแสดงพร้อมบันทึกวิดีทัศน ์ 1 1 0 0.67 ใช้ได ้
5) การสรปุและรายงานผล (Reporting) 

22 
ให้แต่ละฝ่ายสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งระบุ
ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน 

1 1 1 1.00 ใช้ได ้

23 
ให้ข้อเสนอในการพัฒนางาน แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ 

0 1 1 0.67 ใช้ได ้

24 
ประเมินความพอใจในการปฏิบัติงานของ
กรรมการที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย 

1 0 1 0.67 ใช้ได ้

การประเมินผลการดำเนินการ 

25 

ให้มีการประเมนิผลเพื่อสรุปประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานโดยใช้ข้อมูลจากทุกภาคส่วน 
ทั้งผู้บริหาร ครู กรรมการจัดการแสดง ผู้เรยีน 
ผู้ปกครองรวมถึงศิษย์เก่า 

1 1 1 1.00 ใช้ได ้
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ภาคผนวก ค 

ทศันะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับผลการเรียนรู้จากการจัดการแสดง  
รายข้อ 
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ตารางเปรียบเทียบ 
แสดงผลทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเดน็ผลการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการแสดง 

ประเดน็ผลการเรียนรู้ 
ผู้แสดง
ทัศนะ 

ระดับความคิดเห็น 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

1. กิจกรรมที่จัดช่วยให้
ผู้เรียนได้คิดอย่างเป็น
อิสระ 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
7 
7 

5 
19 
41 
65 

- 
1 
2 
3 

5 
20 
50 
75 

2. ทำให้ผู้เรียนมีความ
เป็นตัวของตัวเอง  

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

4 
13 
27 
44 

1 
7 
23 
31 

5 
20 
50 
75 

3. ทำให้ผู้เรียนรู้จัก
อดทน    

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

30 
38 

5 
11 
20 
36 

- 
9 
- 
9 

5 
20 
50 
75 

4. ผู้เรียนสามารถคิด
พลิกแพลงแก้ไขปัญหา
ได ้

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

17 
17 

5 
20 
32 
57 

- 
- 
1 
1 

5 
20 
50 
75 

5. ก่อใหผู้้เรียนมีความ
มุ่งมั่นในการทำงาน  

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3 
11 
31 
45 

2 
9 
19 
30 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
75 

6. กระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3 
- 
- 
3 

2 
13 
27 
42 

- 
7 
23 
30 

5 
20 
50 
75 

7. ทำให้ผู้เรียนมี ผู้บริหาร - - 3 2 - 5 
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ประเดน็ผลการเรียนรู้ 
ผู้แสดง
ทัศนะ 

ระดับความคิดเห็น 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ความคิดเพิ่มเติมจากสิ่ง
ที่เคยปฏิบัต ิ

คร ู
ผู้ปกครอง 

รวม 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

11 
31 
45 

9 
19 
30 

- 
- 
- 

20 
50 
75 

8. ช่วยพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของ
ผู้เรียน 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5 
19 
27 
51 

- 
1 
23 
24 

5 
20 
50 
75 

9. ช่วยเสริมสร้างทักษะ 
และประสบการณ์แปลก
ใหม ่

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
75 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
75 

10. ทำให้ผู้เรียนมี
ความสุขจากการได้
คิดค้นดัดแปลง  

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

1 
16 
- 

17 

4 
1 
23 
28 

- 
3 
27 
30 

5 
20 
50 
75 

11. สร้างความเช่ือมั่นใน
ตนเองให้กับผู้เรียน 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
18 
- 

18 

2 
2 
48 
52 

3 
- 
2 
5 

5 
20 
50 
75 

12. ผู้เรียนมีความกล้าที่
จะแสดงออกต่อหน้าฝูง
ชน 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
13 
34 
47 

3 
7 
16 
26 

2 
- 
- 
2 

5 
20 
50 
75 

13. ช่วยให้มั่นใจใน
ความสามารถของตนเอง
และผู้อื่น 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
12 
14 
26 

3 
6 
34 
43 

2 
2 
2 
6 

5 
20 
50 
75 
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ประเดน็ผลการเรียนรู้ 
ผู้แสดง
ทัศนะ 

ระดับความคิดเห็น 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

14. ช่วยให้เปน็ผู้ริเริ่ม
การสนทนาและสื่อสาร
กับผู้อื่นก่อน 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

13 
13 

5 
20 
32 
57 

- 
- 
5 
5 

5 
20 
50 
75 

15. ช่วยให้กล้าแสดง
ความเห็นใจผู้อื่น 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
13 
3 
16 

5 
6 
42 
53 

- 
1 
5 
6 

5 
20 
50 
75 

16 เป็นกิจกรรมที่ทำให้
กล้าคิดและกลา้ตัดสินใจ 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3 
9 
24 
36 

2 
11 
26 
39 

5 
20 
50 
75 

17. เสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเองต่อ
สิ่งที่ทำ 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

4 
10 
24 
38 

1 
10 
26 
37 

5 
20 
50 
75 

18. ส่งเสริมใหผู้้เรียน
กล้าพูด กล้าแสดงความ
คิดเห็น 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2 
9 
33 
44 

3 
11 
17 
31 

5 
20 
50 
75 

19. ทำให้ผู้เรียนกล้าพูด
สื่อสารกับผู้อื่นโดยไม่
ประหม่า 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
6 
6 

5 
10 
26 
41 

- 
10 
18 
28 

5 
20 
50 
75 

20. ช่วยให้ผู้เรยีนมี
ความกล้าทำในสิ่งที่คิด 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5 
20 
50 

- 
- 
- 

5 
20 
50 
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ประเดน็ผลการเรียนรู้ 
ผู้แสดง
ทัศนะ 

ระดับความคิดเห็น 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

รวม - - - 75 - 75 
21. ส่งเสริมใหผู้้เรียนรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
2 
8 
10 

4 
16 
40 
60 

1 
2 
2 
5 

5 
20 
50 
75 

22. ทำให้ผู้เรียนรู้จัก
วางตัวได้อย่างเหมาะสม 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
11 
31 
42 

3 
9 
19 
31 

2 
- 
- 
2 

5 
20 
50 
75 

23. ทำให้ผู้เรียนยอมรับ
และปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
12 
37 

- 
- 

29 
29 

- 
- 
9 
9 

5 
20 
50 
75 

24. ทำให้เข้าใจและ
ยอมรับในความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
70 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
75 

25. ผู้เรียนรู้สกึว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของหมู่
คณะ 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2 
13 
18 
33 

1 
4 
29 
34 

2 
3 
3 
8 

5 
20 
50 
75 

26. ทำให้ปฏิบัติตาม
บทบาทในฐานะผู้นำ
หรือผู้ตามได ้

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5 
19 
49 
73 

- 
1 
1 
2 

5 
20 
50 
75 

27. สามารถปรับ
แนวความคิดของตนเอง

ผู้บริหาร 
คร ู

- 
- 

- 
- 

- 
13 

3 
7 

2 
- 

5 
20 
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ประเดน็ผลการเรียนรู้ 
ผู้แสดง
ทัศนะ 

ระดับความคิดเห็น 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ได้  ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 

- 
- 

35 
48 

15 
25 

- 
2 

50 
75 

28. ส่งเสริมใหผู้้เรียน
ปฏิบัติตามแนวคิดใหม ่

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

18 
18 

5 
20 
32 
57 

- 
- 
- 
- 

5 
20 
50 
75 

29. ผู้เรียนสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3 
14 
44 
61 

2 
6 
6 
14 

5 
20 
50 
75 

30. ผู้เรียนรู้จกัวางแผน
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

ผู้บริหาร 
คร ู

ผู้ปกครอง 
รวม 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

14 
14 

4 
11 
20 
35 

1 
9 
16 
26 

5 
20 
50 
75 
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ตารางเปรียบเทียบ 
แสดงผลความพึงพอใจของผู้เรียน 

 

หัวข้อ กลุ่ม 
ระดับความคิดเห็น 

รวม 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ความสวยงาม ป.3 (ชาย) 
ป.3 (หญิง) 
ป.6 (ชาย) 
ป.6 (หญิง) 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

16 
- 

16 
20 

87 
65 
93 
78 

16 
54 
17 
14 

119 
119 
126 
112 

รวม - - 52 323 101 476 
ความพร้อมเพรียง ป.3 (ชาย) 

ป.3 (หญิง) 
ป.6 (ชาย) 
ป.6 (หญิง) 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

74 
- 

65 
9 

45 
111 
61 
99 

- 
8 
- 
4 

119 
119 
126 
112 

รวม - - 148 316 12 476 
เครื่องแต่งกาย ป.3 (ชาย) 

ป.3 (หญิง) 
ป.6 (ชาย) 
ป.6 (หญิง) 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3 
24 
- 
- 

78 
67 
49 
55 

38 
28 
77 
57 

119 
119 
126 
112 

รวม - - 27 249 200 476 
เพลงประกอบ ป.3 (ชาย) 

ป.3 (หญิง) 
ป.6 (ชาย) 
ป.6 (หญิง) 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

49 
49 
48 
- 

64 
64 
72 
112 

6 
6 
6 
- 

119 
119 
126 
112 

รวม - - 146 312 18 476 
ท่าประกอบการ

แสดง 
ป.3 (ชาย) 
ป.3 (หญิง) 
ป.6 (ชาย) 
ป.6 (หญิง) 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

64 
- 
- 
- 

46 
58 
86 
41 

9 
61 
40 
71 

119 
119 
126 
112 

รวม - - - 231 181 476 
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ตารางเปรียบเทียบ 
ค่าเฉลี่ยทัศนะของผู้ชมการแสดงที่มีต่อกิจกรรมการจัดแสดงประจำปีของโรงเรียน ปกีารศึกษา 

2562 
 

หัวข้อ 
จำนวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
ความเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ผู้ตอบ ไม่ตอบ 

1.   สถานที่ในการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย 
577 3 4.63 .596 มากที่สุด 

2.   ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ก่อนการแสดงจาก

ทางโรงเรียน 
580 0 4.19 .840 มาก 

3.   การแต่งหน้า ทำผม สวยงาม เหมาะสมกับชุดการ

แสดง 
579 1 4.36 .880 มาก 

4.   เสื้อผ้าและอุปกรณ์ สวยงามและเหมาะสมกับชุด

การแสดง 
579 1 4.43 .817 มาก 

5.   การจัดการเรื่องบัตรเข้าชมการแสดง 576 4 4.02 .994 มาก 

6.   การประสานงานและการจัดการของฝ่ายฉาก ม่าน 

แสง สี เสียง  ในระหว่างการแสดงเป็นไปอย่าง

สอดคล้องกัน 

580 0 4.45 .757 มาก 

7.   การจัดลำดับของนักเรียนในแต่ละชุดเป็นไปอย่าง

เรียบร้อย 
578 2 4.36 .815 มาก 

8.   คุณภาพของระบบแสง สี เสียง 577 3 4.45 .811 มาก 

9.   การจัดและการควบคุมนักเรียน 579 1 4.36 .820 มาก 

10. จุดรับ–ส่งนักเรียนมีความเป็นระเบียบและปลอดภัย 575 5 4.39 .781 มาก 

11. ได้รับความสะดวก จากการรักษาความปลอดภัย

และการจราจร 
579 1 4.21 .963 มาก 

12. ความเพียงพอของอาหาร 574 6 4.06 1.049 มาก 
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หัวข้อ 
จำนวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
ความเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ผู้ตอบ ไม่ตอบ 

13. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 578 2 4.49 .773 มาก 

14. คุณภาพของสูจิบัตร 577 3 4.48 .762 มาก 

15. คุณภาพการแสดงประจำปี  

รายการที่ 1  ดนตรีร่วมสมัย “ดั่งฝันฉันใด”            

(Contemporary Music)  
557 23 4.46 .796 มาก 

รายการที่ 2  การแสดงเบิกโรงโขน ชุด สถิตในหทัย

ศิษย์ประพันธ์นฤมิตนาฏศิลป์โขน 
565 15 4.40 .842 มาก 

              - การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์  

                ชุด ศึกรามาวตาร 
570 10 4.49 .860 มาก 

รายการที่ 3 ละครประยุกต์ “ธิดามหาสมุทร” 569 11 4.55 .763 มากที่สุด 

 
 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ภิรฎา    ภิรนานนธ ์
วัน เดอืน ปี เกิด 19 กมุภาพนัธ ์2506 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2528 ปรญิญาตร ีศกึษาศาสตรบ์ณัฑติ (นาฏศิลป์และดรุยิางค)์   

จาก วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา    
พ.ศ.2556 ปรญิญาโท จิตวทิยาการแนะแนว   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
พ.ศ.2563 ปรญิญาเอก สาขาศิลปวฒันธรรม   
สาขาศิลปวฒันธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร ์  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
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