
เปรียบเทียบการพฒันาการเรียนรูแ้ละความคงทน วิชานาฏศิลป์ 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชสื้อ่วีดิทศันก์บัผูส้อนจริง 
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Media and Teachers in Dancing Art of the Fourth Elementary Students 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบการ

พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์กับผู้สอน

จริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 2) เปรียบเทยีบความคงทนหลังการเรียนรู้เร่ืองภาษาท่า 

วิชานาฏศิลป์ 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ เร่ืองภาษาท่า วิชา

นาฏศิลป์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 2) สื่อวีดีทศัน์ วิชานาฏศิลป์ไทย เร่ือง

ภาษาทา่ 3) แบบประเมินทกัษะการปฏบัิติภาษาท่าหลังการใช้สื่อวีดิทศัน์และผู้สอนจริง 4) แบบ

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดีทัศน์

และผู้สอนจริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D) และ t-test for Independent ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเปรียบเทยีบความสามารถใน

การปฏิบัติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์กับผู้สอนจริง มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ผลการเปรียบเทยีบความคงทนในการปฏบัิติท่าร า วิชา

นาฏศิลป์ เร่ืองภาษาท่า หลังการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ  วีดิทัศน์กับผู้สอนจริง   การใช้สื่อวีดิทัศน์มี

ความคงทนกว่าผู้สอนจริง 3) ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ เร่ือง

ภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ( X = 

4.40 ) และโดยใช้ผู้สอนจริง ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ระดับมาก  ( X = 4.06 ) 
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Abstract 

The objectives of this experimental research were; 1. Compare learning and skill 

development in dancing postures and dancing technical terms in Dancing Art between DVD 

media and teachers of the fourth elementary students, 2. Compare durability of dancing 

postures in Dancing Art after learning, and 3. Compare students’ satisfaction towards the 

learning of dancing postures and dancing technical terms in Dancing Art. The research 

instruments were composed of; 1. Lesson plan in dancing postures in Dancing Art of the 

fourth elementary students, Kankheha Thasai School, 2. DVD media on dancing postures in 

Dancing Art, 3. Evaluation form after dancing practice by DVD media and teachers, and 4. 

Evaluation form for students’ satisfaction in learning dancing postures in Dancing Art 

between DVD media and teachers. The data were analyzed by percentile, mean, standard 

deviation and t-test.  The results of the study found that: 1. The performance ability in 

dancing postures from learning with DVD media and teaches was different with a 

statistically significant figure at 0.05, 2. The performance in dancing postures from 

learning with DVD media was more durable than with teachers, and 3. The students’ 

satisfaction towards learning dancing with DVD media was in the highest level ( X  = 4.40 

) while the satisfaction towards learning with the teachers was in the high level ( X  = 

4.06 ).  

 

Keywords: Learning Development and Durability, Dancing Art, DVD Media and Teachers 

 

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

ยุคปัจจุบันสังคมก าลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านวิทยาการ และ เทคโนโลยี

ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์แห่งโลกไร้พรหมแดน  เป็นผลกระทบต่อสังคมไทยหลายๆด้าน  

โดยเฉพาะวัฒนธรรมไทย  เน่ืองจากเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าและเข้ามามีบทบาท  ท าให้

มนุษย์สามารถรับรู้ข่าวสารและสามารถแสวงหาสิ่งที่ต้องการรู้ได้มากข้ึน  จึงท าให้เกิดค่านิยมที่มี

ผลต่อการด าเนินชีวิตจึงมีสิ่งแปลกใหม่เพ่ิมขึ้น  เช่น  การแต่งกาย กิริยามารยาท การสื่อสารเป็น

ต้น  จึงท าให้วัฒนธรรมดั้งเดิมค่อยๆหายไป  ดังน้ัน ไม่ว่าสังคมจะมีการเปล่ียนแปลงมากน้อย

เพียงใด วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ไว้  เพราะเป็นสิ่งที่ก  าหนดความเป็นชาติ  และวัฒนธรรม

อีกด้านหน่ึงต้องด ารงรักษาไว้ต่อการสืบทอดและสามารถเรียนรู้ควบคู่ประวัติศาสตร์ชาติได้เป็น

อย่างดี  น่ันคือ นาฏศิลป์ไทย  ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

อรวรรณ บรรจงศิลป์ (2545) กล่าวว่า  นาฏศิลป์ไทย ถือว่าเป็นศาสตร์ทางศิลปะที่

ส าคัญย่ิง ซ่ึงเป็นรูปแบบของการแสดงที่มีลีลาอนัอ่อนช้อยงดงาม แสดงถึงความประณีต  ความรัก
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สวยรักงามแฝงด้วยจินตนาการและศิลปะอันละเอียดอ่อนของคนไทย และแสดงถึงความเป็น  

อารยธรรมอันรุ่งเรือง ความม่ันคงของชาติที่ได้สืบทอดต่อกันมาต้ังแต่โบราณกาล  นาฏศิลป์  มี

คุณค่า ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและยังแสดงถึงอารยธรรมที่รุ่งเรืองอีกด้วย นอกจากน้ัน

นาฏนาฏศิลป์ยังมีประโยชน์ส าหรับผู้ที่ได้เรียนรู้ เพราะว่าการเรียนนาฏศิลป์เป็นส่วนหน่ึงของการ

ใช้อวัยวะหลายส่วนของร่างกายในการเคล่ือนไหว  จึงท าให้ผู้ที่ได้ฝึกหัดเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ มี

จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีบุคลิกภาพที่ดี และเป็นกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างผู้เรียนให้มีวินัยใน

ตนเอง รู้จักในการแสดงออกร่วมกับผู้อื่น มีสมาธิ มีความพยายามอดทนในการฝึกซ้อม  

นอกจากน้ันยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และท าให้รู้ถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม

ของชาติอกีด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบั พาณี  สีสวย (2527) กล่าวว่า  การฟ้อนร าเป็นศิลปะสาขาหน่ึง

ใน นาฏศิลป์ โดยดัดแปลงมาจากธรรมชาติเช่นเดียวกับศิลปะสาขาอื่นๆ การฟ้อนร าเป็นการ

เคล่ือนไหวอวัยวะต่างๆตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงเท้า  

การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยจะเน้นทักษะการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความช านาญ 

โดยมีครูเป็นถ่ายทอดท่าร า  การสอนแบบน้ี จะเหมือนรูปแบบการสอนแบบโบราณ คือใช้ตัวครู

เป็นสื่อ ครูเป็นผู้ถ่ายทอดทา่ราด้วยตัวเอง ในการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์น้ัน  จะพบปัญหา  

คือ นักเรียนจะไม่ค่อยให้ความส าคัญกบัวิชานี้ มากนัก ซ่ึงจะไม่ถนัดในด้านทกัษะการปฏบัิติ จะท า

ให้นักเรียนรู้สึกเบ่ือหรือต่อต้าน  เน่ืองจากการสอนด้วยวิธีเดิมๆ คือ ครูเป็นแม่แบบ โดยให้

นักเรียนสังเกต  จดจ าและเลียนแบบท่าทางของครูให้ถูกต้อง  ซ่ึงยังขาดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อ

ต่อการคิดสร้างสรรค์ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่ายและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียน ดังน้ัน การ

เรียนรู้ในวิชานาฏศิลป์  ครูจะต้องมีวิธีการสอนที่น่าสนใจ ซ่ึงในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามี

บทบาทในด้านการศึกษาอย่างมาก ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน สอนวิชานาฏศิลป์ มี

การน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะสื่อวีดีทศัน์ เน่ืองจาก เป็นสื่อที่มีทั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว

และเสยีง เหมาะกบัการเรียนการสอนด้านทกัษะปฏบัิติ เพราะผู้เรียนสามารถดูจากสื่อและปฏบัิติ

ตามได้ อีกทั้งยังสามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้เรียนได้ มีผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้

สรุปในประเดน็ที่ตรงกนัว่า สื่อวีดิทศัน์ช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ึน 

กดิานันท ์มะลิทอง (2548) กล่าวว่า วีดิทศัน์นับว่าเป็นสื่อภาพเคล่ือนไหวและเสียงที่มา

แทนฟิล์มภาพยนตร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ทั้งน้ีเน่ืองจากขั้นตอนการใช้งานง่ายกว่า ต้นทุน

ต ่ากว่าทั้งในด้านการผลิตและการท าส าเนาจ านวนมาก และไม่ช ารุดง่ายเหมือนฟิล์มภาพยนตร์ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการใช้วีดิทศัน์ร่วมกบัโทรทศัน์เพ่ือการสอนและการศึกษา เน่ืองจาก สามารถ

บันทกึการสอนของครูผู้สอนในห้องเรียน บันทกึการสอนแบบจุลภาคเพ่ือให้ผู้เรียนบันทกึภาพการ

ทดลองสอนของตนไว้ชมเพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่องหรือบันทึกรายการจากโทรทัศน์แบบแพร่

สญัญาณ เม่ือบันทกึลงแถบวีดิทศัน์แล้วยังสามารถน ามาแปลงสญัญาณเพ่ือบันทกึลงแผ่นวีซีดีเพ่ือ

ใช้กบัคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเล่นวีซีดีได้ ข้อดีของการใช้วีดิทัศน์ในการเรียนการสอน คือ สามารถ

เลือกดูภาพตามต้องการได้โดยการบังคับแถบเทปให้เล่ือนหน้า ถอยหลัง ดูภาพช้าหรือหยุด
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เฉพาะภาพกไ็ด้ แต่ภาพที่หยุดดูจะไม่คมชัดเท่าที่ควร เคร่ืองเล่นวีดิทัศน์บางเคร่ืองยังสามารถ

ปรับภาพให้ขยายใหญ่เพ่ือดูได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

งานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการน าสื่อวีดิทัศน์มาใช้ในการสอน ได้แก่ ดวงดาว 

สุมณศิริ (2551)ได้ท าการทดลองโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน เร่ืองร าวง

มาตรฐาน ผลการทดลอง พบว่าการสร้างและใช้ สื่อวีดีทัศน์ วิชานาฏศิลป์ เร่ืองร าวงมาตรฐาน 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า อ าเภอดอยสะเกด็ 

จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ในวิชานาฏศิลป์ เร่ืองร าวงมาตรฐานมากย่ิงขึ้น และเกิด

ทกัษะในการปฏบัิติเพ่ิมข้ึน และภายหลังที่นักเรียนได้ศึกษาโดยใช้สื่อวีดีทศัน์ วิชานาฏศิลป์ เร่ือง

ร าวงมาตรฐานแล้ว นักเรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน นอกจากน้ีผลจากการ

สงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน นักเรียนมีความสนใจ มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในการ

เรียนมากขึ้น นักเรียนทุกคนได้ปฏบัิติตามขั้นตอนในศึกษา  จากสื่อวีดีทศัน์ สามารถเรียนรู้เน้ือหา

ด้วยตนเองได้ซ่ึงมีความสอดคล้องกับวัลลิกา วัฒนวันยู (2549) ได้สร้างบทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง

ภาษาทา่ กลุ่มสาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า 

ประสทิธภิาพของบทเรียนวีดิทศัน์เร่ืองภาษาทา่มีค่าเทา่กบั 80.56/86.85  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก  าหนดไว้ คือ 80/80 และคะแนนหลังเรียนด้วยบทเรียน  วีดิทัศน์เร่ืองภาษาท่า ของกลุ่ม

ตัวอย่างสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ มีระดับ 0.05 และ พบว่าความพึง

พอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน  วีดิทศัน์เร่ืองภาษาท่า อยู่ในระดับพอใจมาก  นอกจากน้ันการ

เรียนรู้ของนักเรียน นอกจากปฏบัิติได้แล้ว ยังต้องเกิดความคงทนที่ย่ังยืน กิลฟอร์ด (Guilford, 

1956 ) กล่าวว่า ความจ าเป็นความสามารถที่จะเกบ็หน่วยความรู้ไว้ และสามารถระลึกได้หรือน า

หน่วยความรู้น้ันออกมาใช้ได้ในลักษณะเดียวกันกับที่เกบ็เข้าไว้ ความสามารถด้านความจ า เป็น

ความสามารถที่จ าเป็นในกิจกรรมทางสมองทุกแขนง และแมคคอนเนล และฟิลิปชาล์ค 

(McConnell , Philipchalk, 1992 ) ได้กล่าวว่า ความจ า เป็นความสามารถในการบันทึก

ประสบการณ์ในอดีตและสามารถที่จะระลึกถึงการรับรู้ อารมณ์ ความคิด และการกระท าในอดีต

ได้ สอดคล้องกับ แอตคินสัน และชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin) ในปี ค.ศ. 1968 กล่าวถึง

ความจ าระยะสั้นหรือความจ าทันทีทันใดและความจ าระยะยาวว่า ความจ าระยะสั้นเป็นความจ า

ช่ัวคราว สิ่งใดกต็ามถ้าอยู่ในความจ าระยะสั้นจะต้องได้รับการทบทวนอยู่ตลอดเวลามิฉะน้ัน

ความจ าสิ่งน้ันจะสลายตัวไปอย่างรวดเรว็ 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทยีบพัฒนาการเรียนการรู้ และความคงทน เร่ือง

ภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์กับผู้สอนจริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนการเคหะทา่ทราย เขตหลักสี่  เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ต่อไป 
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.  เพ่ือเปรียบเทยีบการพัฒนาการเรียนรู้ทกัษะการปฏบัิติทา่ร า เร่ืองภาษาทา่ วิชา

นาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิทศัน์กบัผู้สอนจริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

2.  เพ่ือเปรียบเทยีบความคงทนหลังการเรียนรู้ เร่ืองภาษาทา่ วิชานาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิ

ทศัน์กบัผู้สอนจริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

3.  เพ่ือเปรียบเทยีบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้  เร่ืองภาษาทา่ วิชานาฏศิลป์ 

โดยใช้สื่อวีดิทศัน์กบัผู้สอนจริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทกัษะปฏบัิติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ หลัง

การเรียนรู้  โดยใช้สื่อวีดิทศัน์สงูกว่าการเรียนรู้จากผู้สอนจริง 

2.  ความคงทนในการเรียนรู้ เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ หลังการเรียนรู้ ผ่านไปแล้ว               

2 สปัดาห์ นักเรียนที่เรียนรู้โดยสื่อวีดิทศัน์มีผลการทดสอบทกัษะการปฏบัิติท่าร าภาษาท่ามากกว่า

นักเรียนที่เรียนรู้จากผู้สอนจริง 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

การเรียนรูโ้ดยใชสื้่อวีดีทศัน ์  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อวีดิทศัน์แทนการสอนของครู ซ่ึงประกอบด้วย

ภาพน่ิง เคล่ือนไหว และเสียง ท าให้นักเรียน สามารถเรียนรู้และเข้าใจท่าทางต่างๆได้ด้วยตนเอง 

และออกสื่อวีดีทศัน์ออกแบบตามแนวคิดของโรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne)  การใช้รูปแบบการ

สอนของแฮร์โรว์  มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการเลียนแบบ 2) ขั้ นการลงมือกระท าตามค าสั่ง 3) 

ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 4) ขั้นการแสดงออก 5) ขั้นการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ 

การเรียนรูโ้ดยผูส้อนจริง หมายถึง การจัดการเรียนรู้เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดย

ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็นผู้ฝึกทกัษะปฏบัิติท่าร าให้กับผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการสอน

ของแฮร์โรว์ มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการเลียนแบบ  2) ขั้นการลงมือกระท าตามค าสั่ง 3) ขั้นการ

กระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 4) ขั้นการแสดงออก  5) ขั้นการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ 

วิชานาฏศิลป์  หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยศิลปะการฟ้อนร า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

4 ซ่ึงเป็นหลักและวิธกีารปฏบัิตินาฏศิลป์ เร่ืองภาษาทา่ 

ความสามารถในการปฏิบติัท่าร า หมายถึง การปฏิบัติท่าร า ในเร่ืองภาษาท่า ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยท่าร าทั้งหมด 5 ท่า คือ 1) ท่าตัวเรา 2) ท่าตัวท่าน 

3) ท่ารัก 4) ท่าย้ิม และ 5) ท่าปฏเิสธ โดยผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ หมายถึงเม่ือนักเรียนทดสอบ

ความสามารถในการปฏบัิติทา่ร า เร่ืองภาษาทา่ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงถือว่าผ่าน 
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ความคงทนในการเรียนรู ้  หมายถึง ความสามารถในการจดจ าท่าร า เร่ืองภาษาท่า ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้เรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทศัน์กับผู้สอนจริง หลังจากทิ้งระยะเวลาไว้ 

2 สปัดาห์ นักเรียนสามารถปฏบัิติทา่ร าทั้ง 5 ทา่ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงถือว่าผ่าน 

ความพึงพอใจในการเรียนรู ้หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนบุคคล ชอบ

หรือไม่ชอบ ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์กับผู้สอนจริง  อันเกิดจากที่ ผู้เรียนได้

เรียนรู้กบัประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้จากสื่อวีดิทศัน์กบัผู้สอนจริง 

นกัเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก  าลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนการ

เคหะทา่ทราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากร 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครฯ 

ซ่ึงก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด  150 

คน 

กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)   

จ านวน  2 ห้อง  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4/3 จ านวน 30 คน และนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่  4/4 จ านวน 30  คน รวมทั้งสิ้น 60  คน จากกลุ่มตัวอย่าง  2  กลุ่ม  ใช้วิธีจับ

ฉลาก 2 ห้อง เพ่ือเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยให้กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยสื่อวีดิ

ทศัน์และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนจากผู้สอนจริง 

ตวัแปรตน้ 

1.  การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทศัน์ เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

2.  การจัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนจริง เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4   

ตวัแปรตาม 

1.  ทกัษะการปฏบัิติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยสื่อวีดิทศัน์กับผู้สอนจริง

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนการเคหะทา่ทราย  

2.  ความคงทนในการเรียนรู้  เร่ืองภาษาทา่ วิชานาฏศิลป์ หลังการเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิ

ทศัน์กบัผู้สอนจริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนการเคหะทา่ทราย  

3.  ความพึงพอใจในการเรียนรู้  เร่ืองภาษาทา่ วิชานาฏศิลป์ หลังการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ      

วีดิทศัน์กบัผู้สอนจริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนการเคหะทา่ทราย  

ระยะเวลาในการวิจยั 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

858



7 
 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

1.  แผนการจัดการเ รียนรู้ เ ร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนการเคหะทา่ทราย แบ่งออกเป็น 2 แผน ดังน้ี 

1.1  แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อวีดิทศัน์ 

1.2  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนจริง 

2. สื่อวีดีทศัน์ เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึง

ประกอบด้วยตัวหนังสือ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และสอดแทรกกิจกรรมไว้โดยใช้ สื่อวีดิ

ทศัน์มีเน้ือหาอธบิายการปฏบัิติทา่ร าภาษาท่า ทั้งหมด 5 ท่า ประกอบด้วย ท่าตัวเรา ท่าเธอ ท่ารัก  

ทา่ปฏเิสธและทา่ยิ้ม   

3. แบบประเมินความสามารถในการปฏบัิติภาษาท่าหลังการใช้สื่อวีดิทศัน์และผู้สอน

จริง เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ ส าหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ท่าร าทั้งหมด 5 ท่า  

ประกอบด้วย ทา่ตัวเรา ท่าเธอ ท่ารัก ท่าปฏเิสธและท่าย้ิม มีเกณฑ์ที่ใช้ประเมินท่าละ 10 คะแนน 

แบ่งออกเป็น   3 ด้าน คือ  ความถูกต้องของท่าร า ความสวยงามของท่าร าและการแสดงอารมณ์

ทางใบหน้า 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากการเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดีทศัน์และผู้สอนจริง 

 

ขั้นตอนการด าเนนิการวิจยั 

1.  ผู้วิจัยจัดเตรียมสื่อวีดิทศัน์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน เช่น คอมพิวเตอร์     

โปรเจค็เตอร์และล าโพง เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง คือนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4/3 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทศัน์  จ านวน 5 คาบ 

2.  ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มควบคุม คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/4 

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนจริง จ านวน 5 คาบ  

3.  ผู้วิจัยทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วท าการทดสอบความสามารถในการ

ปฏบัิติภาษาทา่คร้ังที่ 2 โดยใช้แนวการปฏบัิติเหมือนการทดสอบคร้ังที่ 1 

4.  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบความสามารถในการปฏบัิติภาษาท่า ของนักเรียน

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1.   น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และ t-test for Independent โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.   แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

3.   ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 
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ผลการวิจยั 

1. ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนความสามารถในการปฏิบัติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชา

นาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิทศัน์กับผู้สอนจริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/3 และ 4/4 คร้ังที่ 

1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/3 เรียนรู้การปฏิบัติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ 

โดยใช้สื่อวีดิทศัน์ จ านวน 30 คน คิดคะแนนเฉล่ีย 91.67 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/4  

ที่เรียนรู้การปฏิบัติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ผู้สอนจริง จ านวน 30 คน คิดเป็น

คะแนนเฉล่ีย 90.66 จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉล่ียของการใช้สื่อวีดิทัศน์และการใช้ผู้สอนจริงไม่

แตกต่างกนัมาก 

เปรียบเทยีบผลคะแนนความสามารถในการปฏบัิติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดย

ใช้สื่อวีดิทัศน์กับผู้สอนจริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/3 และ 4/4 คร้ังที่ 2 พบว่า 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/3 เรียนรู้การปฏบัิติทา่ร า เร่ืองภาษาทา่ วิชานาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิ

ทศัน์ จ านวน 30 คน คิดคะแนนเฉล่ีย 93.13 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/4 ที่เรียนรู้การ

ปฏบัิติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ผู้สอนจริง จ านวน 30 คน คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 

89.06 จะเหน็ได้ว่าคะแนนเฉล่ียของคร้ังที่ 2 ต ่ากว่าคร้ังที่ 1 และจากการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ีย พบว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทศัน์มีความสามารถในการปฏบัิติท่าร าเร่ืองภาษา 

สงูกว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ผู้สอนจริง ซ่ึงแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

สรุปผลของคะแนนความสามารถในการปฏิบัติท่า เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 คร้ังที่ 1 คะแนนเฉล่ียของการใช้สื่อวีดิทศัน์และการใช้ผู้สอนจริง

ไม่แตกต่างกนัมาก และคร้ังที่ 2 คะแนนเฉล่ียของการใช้สื่อวีดิทศัน์และการใช้ผู้สอนจริงแตกต่าง

กนั  

2. ผลการเปรียบเทยีบความคงทนในการปฏบัิติท่าร า วิชานาฏศิลป์ เร่ืองภาษาท่า  หลัง

การเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทศัน์กับผู้สอนจริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนที่

เรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์มีคะแนนเฉล่ีย คร้ังที่ 2 สูงกว่า คร้ังที่ 1 คือ 93.13 / 91.67 แต่

นักเรียนที่เรียนรู้ โดยผู้สอนจริง มีคะแนนเฉล่ีย คร้ังที่ 2 ต ่ากว่า คร้ังที่ 1 คือ 89.06/ 90.66 

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ เร่ืองภาษาท่า วิชา

นาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิทศัน์กบัผู้สอนจริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ 

ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ( X = 4.40 ) และโดยใช้ผู้สอนจริง ภาพรวมของ

ความพึงพอใจอยู่ระดับมาก ( X = 4.06 ) 

 

อภิปรายผล 

1.  ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติท่าร า   เร่ืองภาษาท่า  วิชา

นาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์กับผู้สอนจริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปีที่ 4 มีทกัษะปฏบัิติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ หลังการเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิ

ทศัน์สูงกว่าการเรียนรู้จากผู้สอนจริงแต่ไม่แตกต่างกันมาก โดยพิจารณาจากการเปรียบเทยีบผล

คะแนนความสามารถในการปฏิบัติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์โดยใช้สื่อวีดิทัศน์กับผู้สอน

จริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/3 และ 4/4 คร้ังที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

4/3 จ านวน 30 คน ที่เรียนรู้การปฏบัิติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิทศัน์ คิด

เป็นคะแนนเฉล่ีย 91.67 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/4 จ านวน 30 คน ที่เรียนรู้การ

ปฏิบัติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ผู้สอนจริง คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 90.66 เมื่อ

ทดสอบความสามารถในการปฏบัิติท่าร าคร้ังที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/3 เรียนรู้

การปฏบัิติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ จ านวน 30 คน คิดคะแนนเฉล่ีย 

93.13 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/4 ที่เรียนรู้การปฏิบัติท่าร า เร่ืองภาษาท่า วิชา

นาฏศิลป์ โดยใช้ผู้สอนจริง จ านวน 30 คน คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 89.06 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียของคร้ัง

ที่ 2 ต ่ากว่าคร้ังที่ 1 สรุปผลของคะแนนความสามารถในการปฏบัิติทา่ เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 คร้ังที่ 1 คะแนนเฉล่ียของการใช้สื่อวีดิทศัน์และการใช้ผู้สอน

จริงไม่แตกต่างกันมาก และคร้ังที่ 2 เมื่อทดสอบความสามารถในการปฏบัิติท่าร าเร่ืองภาษา ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์มีความสามารถในการ

ปฏิบัติท่าร าเร่ืองภาษา สูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ผู้สอนจริง ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  0.05  จะเหน็ได้ว่าการเรียนรู้จากสื่อวีดิทศัน์สามารถพัฒนาความสามารถในการ

ปฏบัิติทา่ร าของนักเรียนได้ ซ่ึงสอดคล้องกบั ดวงดาว สมุณศิริ (2550) ได้ท าวิจัยโดยการสร้างสื่อ

วีดีทศัน์ เร่ือง “ร าวงมาตรฐาน” เพ่ือใช้ทดลองเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง “ร าวง

มาตรฐาน” ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กบัการสอนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังที่นักเรียนได้

ศึกษาโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ วิชานาฏศิลป์ เร่ืองร าวงมาตรฐานแล้ว นักเรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สงูขึ้นกว่าก่อนเรียน และ วัลลิกา วัฒนวันยู (2548) ได้สร้างบทเรียนวีดิทศัน์ เร่ืองภาษาท่า กลุ่ม

สาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดาวคะนอง ผลวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน

วีดิทัศน์เร่ืองภาษาท่ามีค่าเท่ากับ 80.56/86.85  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ คือ 80/80 

และคะแนนหลังเรียนด้วยบทเรียนวีดิทศัน์เร่ืองภาษาทา่ ของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีระดับ 0.05 

2. ผลการเปรียบเทยีบความคงทนในการปฏบัิติท่าร า วิชานาฏศิลป์ เร่ืองภาษาท่า  หลัง

การเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทศัน์กับผู้สอนจริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนที่

เรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์มีคะแนนเฉล่ีย คร้ังที่ 2 สูงกว่า คร้ังที่ 1 คือ 93.13 / 91.67 แต่

นักเรียนที่เรียนรู้ โดยผู้สอนจริง มีคะแนนเฉล่ีย คร้ังที่ 2 ต ่ากว่า คร้ังที่ 1 คือ 89.06/ 90.66 

ผลการเปรียบเทียบความคงทนหลังการเรียนรู้เร่ืองภาษาท่า   วิชานาฏศิลป์ โดยใช้สื่อ    

วีดิทัศน์กับผู้สอนจริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  ทั้ง น้ี ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบ
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ความสามารถในการปฏิบัติภาษาท่า ทั้งหมด 2 คร้ัง โดยระหว่างคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 ได้ทิ้ ง

ระยะเวลาไว้ 2 สัปดาห์ แล้วจึงทดสอบคร้ังที่ 2  พบว่า ความคงทนในการเรียนรู้ เร่ือง ภาษาท่า 

วิชานาฏศิลป์ หลังการเรียนรู้ ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทศัน์มีคะแนน

ความสามารถการปฏิบัติท่าร าภาษาท่าสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ผู้สอนจริง  ซ่ึงสอดคล้องกับ 

โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ จะท าให้สามารถ

จดจ าสิ่งที่เรียนได้นาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การเร่งเร้าความสนใจ การทดสอบ

ความรู้ และบันดูรา (Bandura, 1963)  กล่าวว่า ผู้เรียนมีการเข้ารหัสได้อย่างถูกต้อง มีภาพ

แสดงให้เหน็กจ็ะเกิดความทรงจ าระยะยาว ฟินเชอร์ (Fincher, 1995) กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ใช้

การสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ทางพุทธิพิสัยและความคงทนในการเรียนรู้มากกว่า  เพราะ

ผู้เรียนสามารถกลับไปทบทวนจากสื่อวีดิทัศน์ด้วยตนเองได้ ดังที่ วสันต์ อติศัพท์ (2533) ได้

กล่าวว่า วีดิทศัน์ มีจุดเด่นที่ให้คุณค่าทางด้านการศึกษา การเรียนการสอน คือ เป็นการบันทกึภาพ

ที่สามารถน ามาดูย้อนกลับได้ทันที ท าให้เหมาะสมส าหรับการใช้ข้อมูลย้อนกลับได้ แต่ใน

ขณะเดียวกัน นักเรียนที่เรียนรู้โดยผู้สอนจริง หลังจากเรียนไปแล้ว อาจมีการทบทวนเน้ือหาด้วย

ตนเองได้เหมือนกนั แต่อาจจะไม่ชัดเจนและถูกต้องเหมือนกบัการได้ดูซ า้บ่อยๆ เพ่ือให้เกิดความ

คงทน ตามทฤษฎีความสามารถในการจ าสองกระบวนการ (Two – Process Theory of Memory) 

โดย แอตคินสัน และชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin, 1968) กล่าวว่า  ความจ าระยะสั้นเป็น

ความจ าช่ัวคราว สิ่งใดกต็ามถ้าอยู่ในความจ าระยะสั้นจะต้องได้รับการทบทวนอยู่ตลอดเวลา

มิฉะน้ันความจ าสิ่งน้ันจะสลายตัวไปอย่างรวดเรว็ ในการทบทวนน้ันเราจะไม่สามารถทบทวนทุกสิ่ง

ที่เข้ามาอยู่ในระบบความจ าระยะสั้น ดังน้ันจ านวนที่เราจ าได้ในความจ าระยะสั้นจึงมีจ ากัด การ

ทบทวนป้องกันไม่ให้ความจ าสลายตัวไปจากความจ าระยะสั้น และถ้าสิ่งใดอยู่ในความจ าระยะสั้น

เป็นระยะเวลาย่ิงนาน สิ่งน้ันกม็ีโอกาสฝังตัวในความจ าระยะยาว ถ้าเราจ าสิ่งใดได้ในความจ า

ระยะเวลาย่ิงนาน สิ่งน้ันกม็ีโอกาสฝังตัวในความจ าระยะยาว ถ้าเราจ าสิ่งใดไว้ในความจ าระยะยาว

สิ่งน้ันกจ็ะติดอยู่ในความทรงจ าตลอดไป 

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ เร่ืองภาษาท่า วิชา

นาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิทศัน์กบัผู้สอนจริง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ เ ร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ นักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 4/3  โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ( X = 

4.40 ) และโดยใช้ผู้สอนจริง ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/4 ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่

ระดับมาก  ( X = 4.06 ) จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนรู้ เร่ือง

ภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิ

ทศัน์มีความพึงพอใจในการเรียนรู้มากกว่าผู้สอนจริง ตามหัวข้อที่ก  าหนดไว้ คือ (1) การเรียนรู้

จากสื่อวีดิทัศน์ท าให้นักเรียนเข้าใจการปฏิบัติท่าร า (2) นักเรียนสามารถเรียนรู้ท่าร าจากสื่อวีดิ

ทศัน์ และ (3) นักเรียนสามารถเรียนรู้ท่าร าจากสื่อวีดิทัศน์ด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ ฐาปนีย์ 
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ธรรมเมธา (2541) กล่าวถึงข้อดีของวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา คือ แสดงการเคล่ือนไหวประกอบ

เสยีงที่ให้ภาพและความรู้สกึเหมือนจริง (4) นักเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาที่เรียนได้ตลอดเวลา 

ในหัวข้อน้ีจะเหน็ความแตกต่างคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์มี

คะแนนมากกว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ผู้สอนจริงคือ X = 4.75 / 2.53 เน่ืองจาก สื่อวีดิทศัน์ เป็น

การบันทึกภาพที่สามารถน ามาดูย้อนกลับได้ทนัท ีท าให้เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอน ดังที่ 

ไพโรจน์  ตีรณธนากุล(2528) ได้กล่าวไว้ แต่การเรียนรู้โดยใช้ผู้สอนจริง หลังจากเรียนรู้ไปแล้ว 

อาจมีการทบทวนเน้ือหาด้วยตนเองได้ โดยการจินตนาการจากการสอนของครูซ่ึงไม่ชัดเจนเหมือน

การดูซ ้าๆ (5) เสียงบรรยายถูกต้อง ชัดเจน เน่ืองจากสื่อวีดิทัศน์ได้ผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อโดยตรง และในการน าไปใช้ในห้องเรียนผู้สอนสามารถปรับความดังของเสียง

ตามความเหมาะสมได้ (6) เวลาที่ใช้ในสื่อวีดิทศัน์มีความเหมาะสมกับเวลาเรียน และ (7) การ

เรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์มีประโยชน์ สอดคล้องกับ ไพโรจน์  ตีรณธนากุล(2528) กล่าวว่า สื่อวีดิ

ทศัน์ช่วยขจัดอุปสรรคด้านเวลาและระยะทางออกไป ไม่ว่าด้านระบบการออกอากาศระบบส่งตาม

สายเคเบิลหรือการบันทึกลงเทปโทรทัศน์ ท าให้ผู้รับในสถานที่ต่างๆรับภาพและเสียงได้ง่ายข้ึน 

การใช้   วีดิทัศน์เพ่ือการเรียนการสอนสามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น ใช้เป็นชุดการสอนที่สมบูรณ์

เพราะมีทั้งภาพและเสยีง ซ่ึงสามารถอ านวยประโยชน์ในการเรียนรู้ ได้ทุกพิสัย ผลดังกล่าวแสดงให้

เหน็ว่าจากการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วัลลิกา วัฒนวันยู (2548) ได้สร้างบทเรียนวีดิทัศน์ เร่ืองภาษาท่า กลุ่มสาระ

นาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดาวคะนอง พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

บทเรียนวีดิทัศน์เร่ืองภาษาท่า อยู่ในระดับพอใจมาก และร าไพ บุญเลิศ  (2549) ได้ศึกษาการ

พัฒนาแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เร่ือง ร าเต้ยหนุ่มสาว

ชาวนา ด้วยสื่อวีดิทัศน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านท่า

เปลือย พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 เร่ือง ร าเต้ยหนุ่มสาวชาวนา ด้วยสื่อวีดิทศัน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ เร่ืองภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ผู้สอนจริง

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/4 จ านวน 30 คน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากกว่าการ

เรียนรู้จากสื่อวีดิทศัน์ ใน 3 ประเดน็คือ (1)  ผู้สอนแสดงท่าร าได้อย่างชัดเจน เพราะผู้สอนจริง

สามารถแสดงทา่ร าไปอย่างช้าๆ และสามารถใกล้ชิดนักเรียนท าให้เหน็ขั้นตอนการปฏบัิติท่าร าได้

ชัดเจน  (2) ผู้สอนจริงน่าสนใจ ชวนติดตาม เน่ืองจาก ผู้สอนจริงสามารถแสดงท่าร าไปพร้อมๆ

กับนักเรียนได้และอธิบายการข้ันตอนการปฏิบัติท่าร าในภาษาพูดที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ (3) 

เกมสท์ี่น าเสนอโดยผู้สอนจริงให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เน่ืองจากผู้สอนจริงได้มีปฏสิัมพันธ์

ร่วมกบันักเรียนเพ่ือสร้างความสนุกสนาน และควบคุมการเล่นเกมสใ์ห้ด าเนินไปอย่างเป็นระเบียบ 

ซ่ึงสอดคล้องกับ  บุญสุพร เพง็ทา (2544) ได้กล่าวถึงการสอนแบบปกติว่า เป็นการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงประกอบด้วย ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม เป็นการกระตุ้นให้

นักเรียนเกิดความพร้อม เกิดความสนใจ ขั้นกิจกรรม จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับความรู้หลาย

รูปแบบ เช่น สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง ขั้นสรุป และ ขั้นประเมินผล และสอดคล้องกับ 

แฮร์โรว์ (Harrow,1972)  กล่าวว่า ทักษะทางการเคล่ือนไหวเป็นทักษะที่ปรับจากข้ันที่ง่าย ยาก

ขึ้ นและซับซ้อน การรับรู้ผ่านทางตา หู และการสัมผัส จะช่วยในการพัฒนาทักษะปฏิบัติได้เป็น

อย่างด ี

ขอ้คน้พบในการวิจยัครั้งนี้  พบว่า 

1.  สื่อวีดิทัศน์สามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติท่าร า เร่ืองภาษาท่า ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ดีกว่าการสอนโดยผู้สอนจริง เน่ืองจากเป็นการเรียนการสอนที่

นักเรียนไม่สามารถทบทวนทา่ร าที่ถูกต้องได้เหมือนการดูสื่อวีดิทศัน์ อาจต้องใช้จินตนาการมาช่วย

ในการทบทวนทา่ร าที่ผ่านมา จึงท าให้ทา่แต่ละทา่ที่นักเรียนปฏบัิติไม่ถูกต้องตามองค์ประกอบของ

กระบวนทา่   

2.  สื่อวีดิทัศน์สามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติท่าร า เร่ืองภาษาท่า ของ

นักเรียนที่เป็นเดก็พิเศษ (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ทั้งสองคนได้ จากผลการทดสอบ

ความสามารถในการปฏบัิติท่าร า คร้ังที่ 1 นักเรียนได้คะแนน 32 – 33 คะแนน ซ่ึงไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 80 ตามที่ก  าหนดไว้ เม่ือทดสอบคร้ังที่ 2 นักเรียนได้คะแนน 36 – 37 คะแนน ซ่ึง

สามารถปฏบัิติทา่ร าได้คะแนนสงูข้ึน แม้จะไม่ผ่านตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้กต็าม 

3.  การสอนโดยใช้สื่อวีดิทศัน์ท าให้นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ มากกว่าการ

สอนโดยใช้ผู้สอนจริง หลังการเรียนรู้ เร่ืองภาษาท่า  เมื่อทิ้งระยะเวลาไว้ 2 สัปดาห์ พบว่านักเรียน

ที่เรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติท่าร า มากกว่า

นักเรียนที่เรียนรู้โดยผู้สอนจริง เน่ืองจากผู้เรียนสามารถกลับไปทบทวนจากสื่อวีดิทศัน์ด้วยตนเอง

ได้ 

4.  การสอนโดยใช้ผู้สอนจริง จะเหน็ได้ว่า คะแนนเฉล่ียจาการประเมินความพึงพอใจใน

การเรียนรู้ หัวข้อนักเรียนสามารถทบทวนการปฏิบัติท่าร าจากผู้สอนได้ตลอดเวลา อยู่ในเกณฑ์

น้อย เพราะในสภาพความเป็นจริง นักเรียนไม่สามารถทบทวนการปฏิบัติท่าร า จากผู้สอนได้

ตลอดเวลา   จึงเหน็ได้ว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ผู้สอนจริง บางคนมีผลคะแนนความสามารถใน

การปฏิบัติท่าร า เร่ืองภาษาน้อย หรือต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ แต่มีข้อดี คือ นักเรียนสามารถ

เรียนรู้การปฏบัิติท่าร าได้ชัดเจนจากผู้สอนจริง และมีความสนุกสนานกับการเรียน เพราะผู้สอน

และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง ผู้สอนแสดงท่าร าได้อย่างชัดเจน และ ผู้สอนจริงน่าสนใจ 

ชวนติดตาม 
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ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1.  ผู้สอนต้องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ฉายวีดิทศัน์ในห้องเรียนให้พร้อมและ

สมบูรณ์ 

2.  การเตรียมสื่อวีดิทศัน์ควรเตรียมล่วงหน้าประมาณ 1-2 วัน ควรตรวจสื่อวีดิทศัน์ที่จะ

น ามาใช้ ว่ามีปัญหาหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบแก้ไขก่อนที่น าไปใช้  

3. ผู้สร้างสื่อวีดิทัศน์จะต้องศึกษาเร่ืองโปรแกรมที่จะใช้ส าหรับการสร้าง และ

องค์ประกอบต่างๆที่ใช้ในสื่อวีดิทัศน์รวมทั้งอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์บันทึกภาพหรือวีดีโอและ

อุปกรณ์บันทกึเสยีง 

4.  การน าสื่อวีดิทศัน์ไปใช้ในห้องเรียนที่มีนักเรียนจ านวนมาก จะต้องใช้โทรทศัน์ขนาด

ใหญ่หรือโปรเจค็เตอร์ เพ่ือให้นักเรียนมองเหน็ภาพและได้ยินเสยีงอย่างชัดเจน 

5.  ควรเลือกภาพพ้ืนหลังที่มีความสอดคล้องกับเน้ือหาที่น าเสนอ ควรมีการเปล่ียนฉาก

พ้ืนหลังภาพในสื่อวีดิทศัน์ให้มากขึ้น เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนและเพ่ือลดความเบ่ือหน่าย  

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบงานวิจัยกับสื่อชนิดอื่น ของกลุ่มสาระนาฏศิลป์ เช่น สื่อ

แอนิเมชัน สื่อการ์ตูน E-Book เป็นต้น  

2.  ควรมีการศึกษาการใช้วิชานาฏศิลป์กับเดก็พิเศษ (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) 

กรณีศึกษา 
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