เปรียบเทียบการพัฒนาการเรียนรูแ้ ละความคงทน วิชานาฏศิลป์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้สือ่ วีดิทศั น์กบั ผูส้ อนจริง
Comparison of Learning Development and Durability between DVD
Media and Teachers in Dancing Art of the Fourth Elementary Students
ธัญญาดา คาลือ1
อัญชลี ทองเอม2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติท่ารา เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ ส่ือวีดิทัศน์กับผู้สอน
จริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 2) เปรียบเทียบความคงทนหลังการเรียนรู้เรื่องภาษาท่า
วิชานาฏศิลป์ 3) เปรี ยบเทียบความพึ งพอใจของนั กเรี ยนต่ อการเรี ยนรู้ เรื่ องภาษาท่า วิชา
นาฏศิลป์ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิ จัย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 2) สื่อวีดีทศั น์ วิชานาฏศิลป์ ไทย เรื่อง
ภาษาท่า 3) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติภาษาท่าหลังการใช้ ส่อื วีดิทศั น์และผู้สอนจริง 4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ ส่ือวีดีทัศน์
และผู้สอนจริง สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) และ t-test for Independent ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การปฏิบัติท่ารา เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ ส่ือวีดิทัศน์กับผู้สอนจริง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 2) ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการปฏิบัติท่ารา วิชา
นาฏศิลป์ เรื่องภาษาท่า หลังการเรียนรู้ โดยใช้ ส่ือ วีดิทัศน์กับผู้สอนจริง การใช้ ส่ือวีดิทัศน์มี
ความคงทนกว่าผู้สอนจริง 3) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ เรื่ อง
ภาษาท่า วิชานาฏศิ ลป์ โดยใช้ ส่ ือวี ดิทัศน์ ภาพรวมของความพึ งพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ( X =
4.40 ) และโดยใช้ ผ้ ูสอนจริง ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ระดับมาก ( X = 4.06 )
คาสาคัญ : พัฒนาการเรียนรู้และความคงทน, วิชานาฏศิลป์ และสื่อวีดิทศั น์กบั ผู้สอนจริง
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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
ความสาคัญและทีม่ าของปั ญหา
ยุคปั จจุ บันสังคมกาลั งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้ านวิทยาการ และ เทคโนโลยี
ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์แห่งโลกไร้ พรหมแดน เป็ นผลกระทบต่อสังคมไทยหลายๆด้ าน
โดยเฉพาะวัฒนธรรมไทย เนื่องจากเทคโนโลยีมีความเจริญก้ าวหน้ าและเข้ ามามีบทบาท ทาให้
มนุ ษย์สามารถรับรู้ข่าวสารและสามารถแสวงหาสิ่งที่ต้องการรู้ได้ มากขึ้น จึงทาให้ เกิดค่านิยมที่มี
ผลต่อการดาเนินชีวิตจึงมีส่งิ แปลกใหม่เพิ่มขึ้น เช่น การแต่งกาย กิริยามารยาท การสื่อสารเป็ น
ต้ น จึงทาให้ วัฒนธรรมดั้งเดิมค่อยๆหายไป ดังนั้น ไม่ว่าสังคมจะมีการเปลี่ ยนแปลงมากน้ อย
เพียงใด วัฒนธรรมเป็ นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ไว้ เพราะเป็ นสิ่งที่กาหนดความเป็ นชาติ และวัฒนธรรม
อีกด้ านหนึ่งต้ องดารงรักษาไว้ ต่อการสืบทอดและสามารถเรียนรู้ควบคู่ประวัติศาสตร์ชาติได้ เป็ น
อย่างดี นั่นคือ นาฏศิลป์ ไทย ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
อรวรรณ บรรจงศิลป์ (2545) กล่ าวว่ า นาฏศิ ลป์ ไทย ถือว่ าเป็ นศาสตร์ ทางศิ ลปะที่
สาคัญยิ่ง ซึ่งเป็ นรูปแบบของการแสดงที่มีลีลาอันอ่อนช้ อยงดงาม แสดงถึงความประณีต ความรัก
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สวยรั กงามแฝงด้ วยจิน ตนาการและศิลปะอันละเอียดอ่อนของคนไทย และแสดงถึงความเป็ น
อารยธรรมอันรุ่งเรือง ความมั่นคงของชาติท่ไี ด้ สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล นาฏศิลป์ มี
คุณค่า ในฐานะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและยังแสดงถึงอารยธรรมที่รุ่งเรืองอีกด้ วย นอกจากนั้น
นาฏนาฏศิลป์ ยังมีประโยชน์สาหรับผู้ท่ไี ด้ เรียนรู้ เพราะว่าการเรียนนาฏศิลป์ เป็ นส่วนหนึ่งของการ
ใช้ อวัยวะหลายส่วนของร่างกายในการเคลื่อนไหว จึงทาให้ ผ้ ูท่ไี ด้ ฝึกหัดเป็ นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ มี
จิ ตใจร่ าเริ งแจ่ มใส มี บุคลิ กภาพที่ดี และเป็ นกิจกรรมที่สามารถเสริ มสร้ า งผู้ เ รี ยนให้ มีวิ นัยใน
ตนเอง รู้ จั ก ในการแสดงออกร่ ว มกั บ ผู้ อ่ื น มี ส มาธิ มี ค วามพยายามอดทนในการฝึ กซ้ อม
นอกจากนั้นยังส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์จินตนาการ และทาให้ ร้ ูถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม
ของชาติอกี ด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับ พาณี สีสวย (2527) กล่าวว่า การฟ้ อนราเป็ นศิลปะสาขาหนึ่ง
ใน นาฏศิลป์ โดยดัดแปลงมาจากธรรมชาติเช่ นเดียวกับศิลปะสาขาอื่นๆ การฟ้ อนราเป็ นการ
เคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงเท้า
การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ไทยจะเน้ นทักษะการปฏิบัติเพื่อให้ เกิดความชานาญ
โดยมีครูเป็ นถ่ายทอดท่ารา การสอนแบบนี้ จะเหมือนรูปแบบการสอนแบบโบราณ คือใช้ ตัวครู
เป็ นสื่อ ครูเป็ นผู้ถ่ายทอดท่าราด้ วยตัวเอง ในการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ นั้น จะพบปัญหา
คือ นักเรียนจะไม่ค่อยให้ ความสาคัญกับวิชานี้มากนัก ซึ่งจะไม่ถนัดในด้ านทักษะการปฏิบัติ จะทา
ให้ นั กเรี ยนรู้ สึก เบื่ อหรื อ ต่อ ต้ า น เนื่ องจากการสอนด้ วยวิธีเดิมๆ คือ ครูเป็ นแม่ แบบ โดยให้
นักเรียนสังเกต จดจาและเลียนแบบท่าทางของครูให้ ถูกต้ อง ซึ่งยังขาดกิ จกรรมการเรียนรู้ท่เี อื้อ
ต่อการคิดสร้ างสรรค์ทาให้ ผ้ ูเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีเจตคติท่ไี ม่ดีต่อการเรียน ดังนั้น การ
เรี ยนรู้ ในวิ ชานาฏศิ ลป์ ครู จะต้ องมี วิธีก ารสอนที่น่าสนใจ ซึ่ งในปั จ จุ บัน เทคโนโลยีได้ เข้ ามามี
บทบาทในด้ านการศึกษาอย่างมาก ในการจัดการเรียนการสอนในห้ องเรียน สอนวิชานาฏศิลป์ มี
การนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะสื่อวีดีทศั น์ เนื่องจาก เป็ นสื่อที่มีท้งั ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และเสียง เหมาะกับการเรียนการสอนด้ านทักษะปฏิบัติ เพราะผู้เรียนสามารถดูจากสื่อและปฏิบัติ
ตามได้ อีกทั้งยังสามารถดึงดูดความสนใจแก่ผ้ ูเรี ยนได้ มีผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้ องที่ได้
สรุปในประเด็นที่ตรงกันว่า สื่อวีดิทศั น์ช่วยให้ ผ้ ูเรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ นึ
กิดานันท์ มะลิทอง (2548) กล่าวว่า วีดิทศั น์นับว่าเป็ นสื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่มา
แทนฟิ ล์มภาพยนตร์เพื่อใช้ ในการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่ องจากขั้นตอนการใช้ งานง่ายกว่า ต้ นทุน
ต่ากว่าทั้งในด้ านการผลิตและการทาสาเนาจานวนมาก และไม่ชารุดง่ายเหมือนฟิ ล์มภาพยนตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ วีดิทศั น์ร่วมกับโทรทัศน์เพื่อการสอนและการศึกษา เนื่องจาก สามารถ
บันทึกการสอนของครูผ้ ูสอนในห้ องเรียน บันทึกการสอนแบบจุลภาคเพื่อให้ ผ้ ูเรียนบันทึกภาพการ
ทดลองสอนของตนไว้ ชมเพื่ อ ปรั บ ปรุ งข้ อบกพร่ องหรื อบั น ทึกรายการจากโทรทัศ น์ แ บบแพร่
สัญญาณ เมื่อบันทึกลงแถบวีดิทศั น์แล้ วยังสามารถนามาแปลงสัญญาณเพื่อบันทึกลงแผ่นวีซีดีเพื่อ
ใช้ กบั คอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นวีซีดีได้ ข้ อดีของการใช้ วีดิทัศน์ในการเรียนการสอน คือ สามารถ
เลื อ กดู ภาพตามต้ อ งการได้ โดยการบั งคับ แถบเทปให้ เลื่ อนหน้ า ถอยหลั ง ดู ภาพช้ า หรื อหยุ ด
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เฉพาะภาพก็ได้ แต่ภาพที่หยุดดูจะไม่คมชั ดเท่าที่ควร เครื่ องเล่ นวีดิทัศน์บางเครื่ องยังสามารถ
ปรับภาพให้ ขยายใหญ่เพื่อดูได้ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
งานวิจัยที่สนั บสนุ นแนวคิดเกี่ยวกับการนาสื่อวี ดิทัศน์ มาใช้ ในการสอน ได้ แก่ ดวงดาว
สุม ณศิ ริ (2551)ได้ ท าการทดลองโดยใช้ ส่ือ วี ดิทัศ น์ ใ นการจั ด การเรี ยนการสอน เรื่ อ งร าวง
มาตรฐาน ผลการทดลอง พบว่ าการสร้ างและใช้ สื่อวีดีทัศน์ วิชานาฏศิลป์ เรื่ องราวงมาตรฐาน
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2551 โรงเรียนบ้ านป่ าเสร้ า อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยให้ นักเรียนมีความรู้ในวิชานาฏศิลป์ เรื่องราวงมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และเกิด
ทักษะในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น และภายหลังที่นักเรียนได้ ศึกษาโดยใช้ ส่ อื วีดีทศั น์ วิชานาฏศิลป์ เรื่อง
ราวงมาตรฐานแล้ ว นั กเรี ยนมีสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้นกว่ าก่อนเรี ยน นอกจากนี้ ผลจากการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน นักเรียนมีความสนใจ มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในการ
เรียนมากขึ้น นักเรียนทุกคนได้ ปฏิบัติตามขั้นตอนในศึกษา จากสื่อวีดีทศั น์ สามารถเรียนรู้เนื้อหา
ด้ วยตนเองได้ ซ่ึงมีความสอดคล้ องกับวัลลิกา วัฒนวันยู (2549) ได้ สร้ างบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง
ภาษาท่า กลุ่มสาระนาฏศิลป์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทศั น์เรื่องภาษาท่ามีค่าเท่ากับ 80.56/86.85 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ คื อ 80/80 และคะแนนหลั งเรี ย นด้ ว ยบทเรี ยน วี ดิทัศ น์ เ รื่ อ งภาษาท่า ของกลุ่ ม
ตัวอย่างสูงกว่ าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ มีระดับ 0.05 และ พบว่ าความพึ ง
พอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน วีดิทศั น์เรื่องภาษาท่า อยู่ในระดับพอใจมาก นอกจากนั้นการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน นอกจากปฏิบัติได้ แล้ ว ยังต้ องเกิดความคงทนที่ย่ังยืน กิลฟอร์ ด (Guilford,
1956 ) กล่าวว่า ความจาเป็ นความสามารถที่จะเก็บหน่วยความรู้ไว้ และสามารถระลึกได้ หรือนา
หน่ วยความรู้น้ันออกมาใช้ ได้ ในลักษณะเดียวกันกับที่เก็บเข้ าไว้ ความสามารถด้ านความจา เป็ น
ความสามารถที่ จ าเป็ นในกิ จ กรรมทางสมองทุ ก แขนง และแมคคอนเนล และฟิ ลิ ป ชาล์ ค
(McConnell , Philipchalk, 1992 ) ได้ กล่าวว่า ความจา เป็ นความสามารถในการบันทึก
ประสบการณ์ในอดีตและสามารถที่จะระลึกถึงการรั บรู้ อารมณ์ ความคิด และการกระทาในอดีต
ได้ สอดคล้ องกับ แอตคินสัน และชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin) ในปี ค.ศ. 1968 กล่าวถึง
ความจาระยะสั้นหรือความจาทันทีทันใดและความจาระยะยาวว่า ความจาระยะสั้นเป็ นความจา
ชั่วคราว สิ่งใดก็ตามถ้ าอยู่ ในความจาระยะสั้นจะต้ องได้ รั บ การทบทวนอยู่ ตลอดเวลามิฉะนั้ น
ความจาสิ่งนั้นจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการเรียนการรู้ และความคงทน เรื่อง
ภาษาท่ า วิ ช านาฏศิ ล ป์ โดยใช้ ส่ ื อ วี ดิ ทัศ น์ กั บ ผู้ ส อนจริ ง ของนั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ เพื่อนามาใช้ ประโยชน์ต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการเรียนรู้ทกั ษะการปฏิบัติทา่ รา เรื่องภาษาท่า วิชา
นาฏศิลป์ โดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์กบั ผู้สอนจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนหลังการเรียนรู้เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ ส่อื วีดิ
ทัศน์กบั ผู้สอนจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์
โดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์กบั ผู้สอนจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
สมมติฐานของการวิจยั
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีทกั ษะปฏิบัติท่ารา เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ หลัง
การเรียนรู้ โดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์สงู กว่าการเรียนรู้จากผู้สอนจริง
2. ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ หลังการเรียนรู้ ผ่านไปแล้ ว
2 สัปดาห์ นักเรียนที่เรียนรู้โดยสื่อวีดิทศั น์มีผลการทดสอบทักษะการปฏิบัติท่าราภาษาท่ามากกว่า
นักเรียนที่เรียนรู้จากผู้สอนจริง
นิยามศัพท์เฉพาะ
การเรียนรูโ้ ดยใช้สื่อวีดีทศั น์ หมายถึง การจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ ส่ือวีดิทศั น์แทนการสอนของครู ซึ่งประกอบด้ วย
ภาพนิ่ง เคลื่อนไหว และเสียง ทาให้ นักเรียน สามารถเรียนรู้และเข้ าใจท่าทางต่างๆได้ ด้วยตนเอง
และออกสื่อวีดีทศั น์ออกแบบตามแนวคิดของโรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne) การใช้ รูปแบบการ
สอนของแฮร์โรว์ มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการเลียนแบบ 2) ขั้ นการลงมือกระทาตามคาสั่ง 3)
ขั้นการกระทาอย่างถูกต้ องสมบูรณ์ 4) ขั้นการแสดงออก 5) ขั้นการกระทาอย่างเป็ นธรรมชาติ
การเรียนรูโ้ ดยผูส้ อนจริง หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดย
ผู้สอนเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็ นผู้ฝึกทักษะปฏิบัติท่าราให้ กับผู้ เรียน โดยใช้ รูปแบบการสอน
ของแฮร์โรว์ มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการเลียนแบบ 2) ขั้นการลงมือกระทาตามคาสั่ง 3) ขั้นการ
กระทาอย่างถูกต้ องสมบูรณ์ 4) ขั้นการแสดงออก 5) ขั้นการกระทาอย่างเป็ นธรรมชาติ
วิชานาฏศิลป์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้ วยศิลปะการฟ้ อนรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่
4 ซึ่งเป็ นหลักและวิธกี ารปฏิบัตินาฏศิลป์ เรื่องภาษาท่า
ความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ท่ า รา หมายถึ ง การปฏิบั ติ ท่า ร า ในเรื่ อ งภาษาท่า ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ประกอบด้ วยท่าราทั้งหมด 5 ท่า คือ 1) ท่าตัวเรา 2) ท่าตัวท่าน
3) ท่ารัก 4) ท่ายิ้ม และ 5) ท่าปฏิเสธ โดยผ่านเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ หมายถึงเมื่อนักเรียนทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบัติทา่ รา เรื่องภาษาท่า มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 80 ขึ้นไปจึงถือว่าผ่าน
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ความคงทนในการเรียนรู ้ หมายถึง ความสามารถในการจดจาท่ารา เรื่องภาษาท่า ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้ เรียนรู้โดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์กับผู้สอนจริง หลังจากทิ้งระยะเวลาไว้
2 สัปดาห์ นักเรียนสามารถปฏิบัติทา่ ราทั้ง 5 ท่า มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 80 ขึ้นไปจึงถือว่าผ่าน
ความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้ หมายถึง ความคิดเห็น หรื อความรู้ สึกส่วนบุ คคล ชอบ
หรื อไม่ ช อบ ที่มีต่อ การเรี ยนการสอนโดยใช้ ส่ ือ วี ดิทัศ น์ กับ ผู้ สอนจริ ง อัน เกิดจากที่ผ้ ู เรี ยนได้
เรียนรู้กบั ประสบการณ์ท่ไี ด้ รับจากการเรียนรู้จากสื่อวีดิทศั น์กบั ผู้สอนจริง
นักเรียน หมายถึง นักเรี ยนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนการ
เคหะท่าทราย ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากร
นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครฯ
ซึ่งกาลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 4 ห้ องเรียน นักเรียนทั้งหมด 150
คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 2 ห้ อง ได้ แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/3 จานวน 30 คน และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4/4 จานวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้ วิธีจับ
ฉลาก 2 ห้ อง เพื่อเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยให้ ก ลุ่มทดลองได้ รับการสอนด้ วยสื่อวีดิ
ทัศน์และกลุ่มควบคุมได้ รับการสอนจากผู้สอนจริง
ตัวแปรต้น
1. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์ เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
2. การจัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนจริง เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ตัวแปรตาม
1. ทักษะการปฏิบัติท่ารา เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยสื่อวีดิทศั น์กับผู้สอนจริง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนการเคหะท่าทราย
2. ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ หลังการเรียนรู้ โดยใช้ ส่อื วีดิ
ทัศน์กบั ผู้สอนจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนการเคหะท่าทราย
3. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ หลังการเรียนรู้ โดยใช้ ส่อื
วีดิทศั น์กบั ผู้สอนจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนการเคหะท่าทราย
ระยะเวลาในการวิจยั
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ องภาษาท่ า วิ ช านาฏศิ ล ป์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนการเคหะท่าทราย แบ่งออกเป็ น 2 แผน ดังนี้
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิทศั น์
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้สอนจริง
2. สื่อวีดีทศั น์ เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่ง
ประกอบด้ วยตัวหนังสือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และสอดแทรกกิจกรรมไว้ โดยใช้ สื่อวีดิ
ทัศน์มีเนื้อหาอธิบายการปฏิบัติทา่ ราภาษาท่า ทั้งหมด 5 ท่า ประกอบด้ วย ท่าตัวเรา ท่าเธอ ท่ารัก
ท่าปฏิเสธและท่ายิ้ม
3. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติภาษาท่าหลังการใช้ ส่อื วีดิทศั น์และผู้สอน
จริ ง เรื่ อ งภาษาท่า วิ ชานาฏศิ ลป์ สาหรั บ นั กเรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ท่า ร าทั้งหมด 5 ท่า
ประกอบด้ วย ท่าตัวเรา ท่าเธอ ท่ารัก ท่าปฏิเสธและท่ายิ้ม มีเกณฑ์ท่ใี ช้ ประเมินท่าละ 10 คะแนน
แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ ความถูกต้ องของท่ารา ความสวยงามของท่าราและการแสดงอารมณ์
ทางใบหน้ า
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จากการเรียนรู้โดยใช้ ส่อื วีดีทศั น์และผู้สอนจริง
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
1. ผู้วิจัยจัดเตรียมสื่อวีดิทศั น์และอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน เช่น คอมพิวเตอร์
โปรเจ็คเตอร์และลาโพง เพื่อนาไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4/3 ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์ จานวน 5 คาบ
2. ผู้วิจัยจัดการเรี ยนรู้กับนักเรียนกลุ่มควบคุม คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/4
ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้สอนจริง จานวน 5 คาบ
3. ผู้วิจัยทิ้งระยะเวลาไว้ ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้ วทาการทดสอบความสามารถในการ
ปฏิบัติภาษาท่าครั้งที่ 2 โดยใช้ แนวการปฏิบัติเหมือนการทดสอบครั้งที่ 1
4. ผู้วิจัยรวบรวมข้ อมูลผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติภาษาท่า ของนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และ t-test for Independent โดยมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
2. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา
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ผลการวิจยั
1. ผลการเปรี ยบเทียบผลคะแนนความสามารถในการปฏิบัติท่ารา เรื่ องภาษาท่า วิชา
นาฏศิลป์ โดยใช้ ส่ ือวีดิทศั น์กับผู้สอนจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/3 และ 4/4 ครั้งที่
1 พบว่ า นั กเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/3 เรียนรู้การปฏิบัติท่ารา เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิล ป์
โดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์ จานวน 30 คน คิดคะแนนเฉลี่ย 91.67 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/4
ที่เรี ยนรู้การปฏิบัติท่ารา เรื่ องภาษาท่า วิ ชานาฏศิลป์ โดยใช้ ผ้ ูสอนจริ ง จานวน 30 คน คิดเป็ น
คะแนนเฉลี่ ย 90.66 จะเห็น ได้ ว่ า คะแนนเฉลี่ ยของการใช้ ส่ ือ วี ดิทัศ น์ แ ละการใช้ ผ้ ู สอนจริ งไม่
แตกต่างกันมาก
เปรียบเทียบผลคะแนนความสามารถในการปฏิบัติท่ารา เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดย
ใช้ ส่ ือวีดิทัศน์กับผู้สอนจริง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/3 และ 4/4 ครั้ งที่ 2 พบว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/3 เรียนรู้การปฏิบัติทา่ รา เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ ส่อื วีดิ
ทัศน์ จานวน 30 คน คิดคะแนนเฉลี่ย 93.13 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/4 ที่เรียนรู้การ
ปฏิบัติท่ารา เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ ผ้ ูสอนจริง จานวน 30 คน คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ย
89.06 จะเห็นได้ ว่าคะแนนเฉลี่ยของครั้งที่ 2 ต่ากว่าครั้งที่ 1 และจากการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย พบว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์มีความสามารถในการปฏิบัติท่าราเรื่องภาษา
สูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ ผ้ ูสอนจริง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สรุ ป ผลของคะแนนความสามารถในการปฏิบั ติท่า เรื่ องภาษาท่า วิ ช านาฏศิ ล ป์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ครั้งที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของการใช้ ส่ อื วีดิทศั น์และการใช้ ผ้ ูสอนจริง
ไม่แตกต่างกันมาก และครั้งที่ 2 คะแนนเฉลี่ยของการใช้ ส่ อื วีดิทศั น์และการใช้ ผ้ ูสอนจริงแตกต่าง
กัน
2. ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการปฏิบัติท่ารา วิชานาฏศิลป์ เรื่องภาษาท่า หลัง
การเรียนรู้ โดยใช้ ส่ อื วีดิทศั น์กับผู้สอนจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า นักเรียนที่
เรี ยนรู้ โดยใช้ ส่ ือวีดิทัศน์มีคะแนนเฉลี่ย ครั้ งที่ 2 สูงกว่ า ครั้ งที่ 1 คือ 93.13 / 91.67 แต่
นักเรียนที่เรียนรู้ โดยผู้สอนจริง มีคะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ 2 ต่ากว่า ครั้งที่ 1 คือ 89.06/ 90.66
3. ผลการเปรี ยบเทียบความพึ งพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู้ เรื่ องภาษาท่า วิชา
นาฏศิลป์ โดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์กบั ผู้สอนจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ ส่ือวีดิทัศน์
ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ( X = 4.40 ) และโดยใช้ ผ้ ูสอนจริง ภาพรวมของ
ความพึงพอใจอยู่ระดับมาก ( X = 4.06 )
อภิปรายผล
1. ผลการเปรี ย บเทีย บพั ฒนาการเรี ย นรู้ ทัก ษะการปฏิบั ติ ท่า ร า เรื่ อ งภาษาท่า วิ ช า
นาฏศิลป์ โดยใช้ ส่ ือวีดิทัศน์กับผู้สอนจริ ง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่านักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปี ที่ 4 มีทกั ษะปฏิบัติท่ารา เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ หลังการเรียนรู้ โดยใช้ ส่ อื วีดิ
ทัศน์สูงกว่าการเรียนรู้จากผู้สอนจริงแต่ไม่แตกต่างกันมาก โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบผล
คะแนนความสามารถในการปฏิบัติท่ารา เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ ส่ือวีดิทัศน์กับผู้สอน
จริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/3 และ 4/4 ครั้งที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่
4/3 จานวน 30 คน ที่เรียนรู้การปฏิบัติท่ารา เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ ส่ อื วีดิทศั น์ คิด
เป็ นคะแนนเฉลี่ย 91.67 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/4 จานวน 30 คน ที่เรี ยนรู้การ
ปฏิบัติท่ารา เรื่ องภาษาท่า วิ ชานาฏศิลป์ โดยใช้ ผ้ ูสอนจริ ง คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ ย 90.66 เมื่อ
ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติท่าราครั้งที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/3 เรียนรู้
การปฏิบัติท่ารา เรื่ องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ ส่ อื วีดิทัศน์ จานวน 30 คน คิดคะแนนเฉลี่ย
93.13 และนั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4/4 ที่เ รี ยนรู้ ก ารปฏิบั ติท่า ร า เรื่ องภาษาท่า วิ ชา
นาฏศิลป์ โดยใช้ ผ้ ูสอนจริง จานวน 30 คน คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ย 89.06 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของครั้ง
ที่ 2 ต่ากว่าครั้งที่ 1 สรุปผลของคะแนนความสามารถในการปฏิบัติทา่ เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ครั้งที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของการใช้ ส่อื วีดิทศั น์และการใช้ ผ้ ูสอน
จริงไม่แตกต่างกันมาก และครั้งที่ 2 เมื่อทดสอบความสามารถในการปฏิบัติท่าราเรื่องภาษา ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่ านักเรียนที่เรี ยนรู้โดยใช้ ส่ ือวีดิทัศน์มีความสามารถในการ
ปฏิบัติท่าราเรื่ องภาษา สูงกว่ านักเรี ยนที่เรี ยนรู้โดยใช้ ผ้ ูสอนจริง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 จะเห็นได้ ว่าการเรียนรู้จากสื่อวีดิทศั น์สามารถพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติทา่ ราของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ ดวงดาว สุมณศิริ (2550) ได้ ทาวิจัยโดยการสร้ างสื่อ
วีดีทศั น์ เรื่อง “ราวงมาตรฐาน” เพื่อใช้ ทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ราวง
มาตรฐาน” ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังที่นักเรียนได้
ศึกษาโดยใช้ ส่ ือวีดีทัศน์ วิชานาฏศิ ลป์ เรื่ องราวงมาตรฐานแล้ ว นั กเรี ยนมีสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน และ วัลลิกา วัฒนวันยู (2548) ได้ สร้ างบทเรียนวีดิทศั น์ เรื่องภาษาท่า กลุ่ม
สาระนาฏศิลป์ สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดดาวคะนอง ผลวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน
วีดิทัศน์เรื่ องภาษาท่ามีค่าเท่ากับ 80.56/86.85 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ คือ 80/80
และคะแนนหลังเรียนด้ วยบทเรียนวีดิทศั น์เรื่องภาษาท่า ของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ มีระดับ 0.05
2. ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการปฏิบัติท่ารา วิชานาฏศิลป์ เรื่องภาษาท่า หลัง
การเรียนรู้ โดยใช้ ส่ อื วีดิทศั น์กับผู้สอนจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า นักเรียนที่
เรี ยนรู้ โดยใช้ ส่ ือวีดิทัศน์มีคะแนนเฉลี่ย ครั้ งที่ 2 สูงกว่ า ครั้ งที่ 1 คือ 93.13 / 91.67 แต่
นักเรียนที่เรียนรู้ โดยผู้สอนจริง มีคะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ 2 ต่ากว่า ครั้งที่ 1 คือ 89.06/ 90.66
ผลการเปรี ยบเทียบความคงทนหลั งการเรี ยนรู้ เรื่ องภาษาท่า วิ ชานาฏศิ ลป์ โดยใช้ ส่ือ
วี ดิ ทั ศ น์ กั บ ผู้ สอนจริ ง ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทดสอบ
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ความสามารถในการปฏิบัติภาษาท่า ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยระหว่างครั้ งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้ ท้ งิ
ระยะเวลาไว้ 2 สัปดาห์ แล้ วจึงทดสอบครั้งที่ 2 พบว่า ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง ภาษาท่า
วิชานาฏศิลป์ หลังการเรียนรู้ ผ่านไปแล้ ว 2 สัปดาห์ นักเรียนที่เรี ยนรู้โดยใช้ ส่ อื วีดิทศั น์มีคะแนน
ความสามารถการปฏิบัติท่าราภาษาท่าสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ ผ้ ูสอนจริง ซึ่งสอดคล้ องกับ
โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ จะทาให้ สามารถ
จดจาสิ่งที่เรี ยนได้ นาน และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เช่ น การเร่ งเร้ าความสนใจ การทดสอบ
ความรู้ และบันดูรา (Bandura, 1963) กล่าวว่า ผู้เรียนมีการเข้ ารหัสได้ อย่างถูกต้ อง มีภาพ
แสดงให้ เห็นก็จะเกิดความทรงจาระยะยาว ฟิ นเชอร์ (Fincher, 1995) กล่าวว่า การเรียนรู้ท่ใี ช้
การสอนด้ วยสื่อวีดิทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ทางพุทธิพิสัยและความคงทนในการเรี ยนรู้มากกว่ า เพราะ
ผู้เรี ยนสามารถกลับไปทบทวนจากสื่อวี ดิทัศน์ ด้วยตนเองได้ ดังที่ วสันต์ อติศัพท์ (2533) ได้
กล่าวว่า วีดิทศั น์ มีจุดเด่นที่ให้ คุณค่าทางด้ านการศึกษา การเรียนการสอน คือ เป็ นการบันทึกภาพ
ที่ส ามารถน ามาดู ย้ อ นกลั บ ได้ ทั น ที ท าให้ เ หมาะสมส าหรั บ การใช้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ได้ แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน นักเรียนที่เรียนรู้โดยผู้สอนจริง หลังจากเรียนไปแล้ ว อาจมีการทบทวนเนื้อหาด้ วย
ตนเองได้ เหมือนกัน แต่อาจจะไม่ชัดเจนและถูกต้ องเหมือนกับการได้ ดูซา้ บ่อยๆ เพื่อให้ เกิดความ
คงทน ตามทฤษฎีความสามารถในการจาสองกระบวนการ (Two – Process Theory of Memory)
โดย แอตคินสัน และชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin, 1968) กล่าวว่า ความจาระยะสั้นเป็ น
ความจาชั่วคราว สิ่งใดก็ตามถ้ า อยู่ ในความจาระยะสั้น จะต้ องได้ รั บการทบทวนอยู่ ตลอดเวลา
มิฉะนั้นความจาสิ่งนั้นจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว ในการทบทวนนั้นเราจะไม่สามารถทบทวนทุกสิ่ง
ที่เข้ ามาอยู่ในระบบความจาระยะสั้น ดังนั้ นจานวนที่เราจาได้ ในความจาระยะสั้นจึ งมีจากัด การ
ทบทวนป้ องกันไม่ให้ ความจาสลายตัวไปจากความจาระยะสั้น และถ้ าสิ่งใดอยู่ในความจาระยะสั้น
เป็ นระยะเวลายิ่งนาน สิ่งนั้น ก็มีโอกาสฝังตัวในความจาระยะยาว ถ้ าเราจาสิ่งใดได้ ในความจา
ระยะเวลายิ่งนาน สิ่งนั้นก็มีโอกาสฝังตัวในความจาระยะยาว ถ้ าเราจาสิ่งใดไว้ ในความจาระยะยาว
สิ่งนั้นก็จะติดอยู่ในความทรงจาตลอดไป
3. ผลการเปรี ยบเทียบความพึ งพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู้ เรื่ องภาษาท่า วิชา
นาฏศิลป์ โดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์กบั ผู้สอนจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ การเรี ย นรู้ เรื่ อ งภาษาท่ า วิ ช านาฏศิ ล ป์ นั ก เรี ย น
ประถมศึ กษาปี ที่ 4/3 โดยใช้ ส่ ือวีดิทัศน์ ภาพรวมของความพึ งพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ( X =
4.40 ) และโดยใช้ ผ้ ูสอนจริง ของนักเรียนประถมศึกษาปี ที่ 4/4 ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่
ระดับมาก ( X = 4.06 ) จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนรู้ เรื่อง
ภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่ านักเรียนที่เรี ยนรู้โดยใช้ ส่ ือวีดิ
ทัศน์มีความพึงพอใจในการเรี ยนรู้มากกว่ าผู้สอนจริง ตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ คือ (1) การเรียนรู้
จากสื่อวีดิทัศน์ทาให้ นักเรียนเข้ าใจการปฏิบัติท่ารา (2) นักเรียนสามารถเรียนรู้ท่าราจากสื่อวีดิ
ทัศน์ และ (3) นักเรียนสามารถเรียนรู้ท่าราจากสื่อวีดิทัศน์ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับ ฐาปนีย์
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ธรรมเมธา (2541) กล่าวถึงข้ อดีของวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา คือ แสดงการเคลื่อนไหวประกอบ
เสียงที่ให้ ภาพและความรู้สกึ เหมือนจริง (4) นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้ ตลอดเวลา
ในหัวข้ อนี้ จะเห็นความแตกต่ างคะแนนความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนรู้โดยใช้ ส่ ือวี ดิทัศน์ มี
คะแนนมากกว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ ผ้ ูสอนจริงคือ X = 4.75 / 2.53 เนื่องจาก สื่อวีดิทศั น์ เป็ น
การบันทึกภาพที่สามารถนามาดูย้อนกลับได้ ทนั ที ทาให้ เหมาะสมสาหรับการเรียนการสอน ดังที่
ไพโรจน์ ตีรณธนากุล(2528) ได้ กล่าวไว้ แต่การเรียนรู้โดยใช้ ผ้ ูสอนจริง หลังจากเรียนรู้ไปแล้ ว
อาจมีการทบทวนเนื้อหาด้ วยตนเองได้ โดยการจินตนาการจากการสอนของครูซ่ึงไม่ชัดเจนเหมือน
การดู ซ้า ๆ (5) เสียงบรรยายถู ก ต้ อ ง ชั ดเจน เนื่ องจากสื่อวี ดิทัศ น์ ได้ ผ่า นการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้ านสื่อโดยตรง และในการนาไปใช้ ในห้ องเรี ยนผู้สอนสามารถปรั บความดังของเสียง
ตามความเหมาะสมได้ (6) เวลาที่ใช้ ในสื่อวีดิทศั น์มีความเหมาะสมกับเวลาเรียน และ (7) การ
เรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์มีประโยชน์ สอดคล้ องกับ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล(2528) กล่าวว่า สื่อวีดิ
ทัศน์ช่วยขจัดอุปสรรคด้ านเวลาและระยะทางออกไป ไม่ว่าด้ านระบบการออกอากาศระบบส่งตาม
สายเคเบิลหรือการบันทึกลงเทปโทรทัศน์ ทาให้ ผ้ ูรับในสถานที่ต่างๆรั บภาพและเสียงได้ ง่ายขึ้น
การใช้ วีดิทัศน์เพื่ อการเรี ยนการสอนสามารถใช้ ได้ หลายวิธี เช่ น ใช้ เป็ นชุ ดการสอนที่สมบูรณ์
เพราะมีท้งั ภาพและเสียง ซึ่งสามารถอานวยประโยชน์ในการเรียนรู้ได้ ทุกพิสัย ผลดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าจากการเรียนรู้โดยใช้ ส่ ือวีดีทัศน์ทาให้ นักเรียนมีความพึ งพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิ จั ย ของ วั ล ลิ ก า วั ฒ นวั น ยู (2548) ได้ ส ร้ า งบทเรี ย นวี ดิ ทัศ น์ เรื่ อ งภาษาท่า กลุ่ ม สาระ
นาฏศิ ล ป์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดดาวคะนอง พบว่าความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
บทเรี ยนวีดิทัศน์เรื่ องภาษาท่า อยู่ในระดับพอใจมาก และราไพ บุญเลิศ (2549) ได้ ศึกษาการ
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่อง ราเต้ ยหนุ่มสาว
ชาวนา ด้ วยสื่อวีดิทัศน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนบ้ านท่า
เปลื อ ย พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สาระนาฏศิ ล ป์ ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่อง ราเต้ ยหนุ่มสาวชาวนา ด้ วยสื่อวีดิทศั น์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจของนักเรียนต่ อการเรียนรู้ เรื่องภาษาท่า วิชานาฏศิลป์ โดยใช้ ผ้ ูสอนจริง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/4 จานวน 30 คน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากกว่าการ
เรียนรู้จากสื่อวีดิทศั น์ ใน 3 ประเด็นคือ (1) ผู้สอนแสดงท่าราได้ อย่างชัดเจน เพราะผู้สอนจริง
สามารถแสดงท่าราไปอย่างช้ าๆ และสามารถใกล้ ชิดนักเรียนทาให้ เห็นขั้นตอนการปฏิบัติท่าราได้
ชัดเจน (2) ผู้สอนจริงน่าสนใจ ชวนติดตาม เนื่องจาก ผู้สอนจริงสามารถแสดงท่าราไปพร้ อมๆ
กับนักเรี ยนได้ และอธิบายการขั้นตอนการปฏิบัติท่าราในภาษาพู ดที่เข้ าใจง่ายและน่ าสนใจ (3)
เกมส์ท่นี าเสนอโดยผู้สอนจริงให้ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เนื่องจากผู้สอนจริงได้ มีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกับนักเรียนเพื่อสร้ างความสนุกสนาน และควบคุมการเล่นเกมส์ให้ ดาเนินไปอย่างเป็ นระเบียบ
ซึ่งสอดคล้ องกับ บุญสุพร เพ็งทา (2544) ได้ กล่าวถึงการสอนแบบปกติว่า เป็ นการจัดกิจกรรม
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การเรี ยนรู้ท่เี น้ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งประกอบด้ วย ขั้นนาเข้ าสู่กิจกรรม เป็ นการกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความพร้ อม เกิดความสนใจ ขั้นกิจกรรม จัดกิจกรรมให้ นักเรียนได้ รับความรู้หลาย
รูปแบบ เช่น สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง ขั้นสรุป และ ขั้นประเมินผล และสอดคล้ องกับ
แฮร์โรว์ (Harrow,1972) กล่าวว่ า ทักษะทางการเคลื่อนไหวเป็ นทักษะที่ปรั บจากขั้นที่ง่าย ยาก
ขึ้นและซับซ้ อน การรับรู้ผ่านทางตา หู และการสัมผัส จะช่วยในการพัฒนาทักษะปฏิบัติได้ เป็ น
อย่างดี
ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า
1.
สื่อวีดิทัศน์สามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติท่ารา เรื่ องภาษาท่า ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ได้ ดีกว่าการสอนโดยผู้สอนจริง เนื่องจากเป็ นการเรียนการสอนที่
นักเรียนไม่สามารถทบทวนท่าราที่ถูกต้ องได้ เหมือนการดูส่อื วีดิทศั น์ อาจต้ องใช้ จินตนาการมาช่วย
ในการทบทวนท่าราที่ผ่านมา จึงทาให้ ทา่ แต่ละท่าที่นักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้ องตามองค์ประกอบของ
กระบวนท่า
2.
สื่อวีดิทัศน์สามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติท่ารา เรื่ องภาษาท่า ของ
นั กเรี ยนที่เป็ นเด็กพิ เศษ (มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ) ทั้งสองคนได้ จากผลการทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบัติท่ารา ครั้งที่ 1 นักเรียนได้ คะแนน 32 – 33 คะแนน ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์
ร้ อยละ 80 ตามที่กาหนดไว้ เมื่อทดสอบครั้ งที่ 2 นักเรี ยนได้ คะแนน 36 – 37 คะแนน ซึ่ง
สามารถปฏิบัติทา่ ราได้ คะแนนสูงขึ้น แม้ จะไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ กต็ าม
3. การสอนโดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์ทาให้ นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ มากกว่าการ
สอนโดยใช้ ผ้ ูสอนจริง หลังการเรียนรู้เรื่องภาษาท่า เมื่อทิ้งระยะเวลาไว้ 2 สัปดาห์ พบว่านักเรียน
ที่เ รี ยนรู้ โดยใช้ ส่ ือวี ดิทัศน์ มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบั ติท่าร า มากกว่ า
นักเรียนที่เรียนรู้โดยผู้สอนจริง เนื่องจากผู้เรียนสามารถกลับไปทบทวนจากสื่อวีดิทศั น์ด้วยตนเอง
ได้
4. การสอนโดยใช้ ผ้ ูสอนจริง จะเห็นได้ ว่า คะแนนเฉลี่ยจาการประเมินความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ หัวข้ อนักเรียนสามารถทบทวนการปฏิบัติท่าราจากผู้สอนได้ ตลอดเวลา อยู่ในเกณฑ์
น้ อย เพราะในสภาพความเป็ นจริ ง นักเรี ยนไม่สามารถทบทวนการปฏิบัติท่ารา จากผู้ สอนได้
ตลอดเวลา จึงเห็นได้ ว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ ผ้ ูสอนจริง บางคนมีผลคะแนนความสามารถใน
การปฏิบัติท่ารา เรื่ องภาษาน้ อย หรื อต่ ากว่ าเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ แต่มีข้อดี คือ นั กเรี ยนสามารถ
เรียนรู้การปฏิบัติท่าราได้ ชัดเจนจากผู้สอนจริง และมีความสนุ กสนานกับการเรียน เพราะผู้สอน
และผู้เรี ยนมีปฏิสัมพั นธ์กันโดยตรง ผู้สอนแสดงท่าราได้ อย่างชัดเจน และ ผู้สอนจริ งน่ าสนใจ
ชวนติดตาม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. ผู้สอนต้ องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ตี ้ องใช้ ฉายวีดิทศั น์ในห้ องเรียนให้ พร้ อมและ
สมบูรณ์
2. การเตรียมสื่อวีดิทศั น์ควรเตรียมล่วงหน้ าประมาณ 1-2 วัน ควรตรวจสื่อวีดิทศั น์ท่จี ะ
นามาใช้ ว่ามีปัญหาหรือไม่ ถ้ ามีต้องรีบแก้ ไขก่อนที่นาไปใช้
3. ผู้ ส ร้ างสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ จ ะต้ อ งศึ ก ษาเรื่ อ งโปรแกรมที่ จ ะใช้ ส าหรั บ การสร้ าง และ
องค์ ป ระกอบต่ า งๆที่ใช้ ในสื่อ วี ดิทัศ น์ ร วมทั้งอุ ป กรณ์ เช่ น อุ ป กรณ์ บั น ทึก ภาพหรื อ วี ดีโอและ
อุปกรณ์บันทึกเสียง
4. การนาสื่อวีดิทศั น์ไปใช้ ในห้ องเรียนที่มีนักเรียนจานวนมาก จะต้ องใช้ โทรทัศน์ขนาด
ใหญ่หรือโปรเจ็คเตอร์ เพื่อให้ นักเรียนมองเห็นภาพและได้ ยินเสียงอย่างชัดเจน
5. ควรเลือกภาพพื้นหลังที่มีความสอดคล้ องกับเนื้อหาที่นาเสนอ ควรมีการเปลี่ยนฉาก
พื้นหลังภาพในสื่อวีดิทศั น์ให้ มากขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนและเพื่อลดความเบื่อหน่าย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบงานวิจัยกับสื่อชนิดอื่น ของกลุ่มสาระนาฏศิลป์ เช่น สื่อ
แอนิเมชัน สื่อการ์ตูน E-Book เป็ นต้ น
2. ควรมีการศึกษาการใช้ วิชานาฏศิลป์ กับเด็กพิเศษ (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้)
กรณีศึกษา
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