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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติ                   
ทางนาฏศิลป์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในรายวิชานาฏศิลป์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติทางนาฏศลิป์
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์
ร ่วมกับการใช้สื ่อประสมกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 3) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อ
ประสม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/4 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 35 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบไปด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อ
ประสม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด �̅� = 4.93, S.D. = 0.26 2) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ
ทางนาฏศิลป์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อ
ประสม มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 วิเคราะข้อมูลโดยใช้ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (Single Samplet - test)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ
แฮร์โรว์ร่วมกับการใช้ สื่อประสมมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.93, S.D. = 0.26) และ
ทุกแผนการจัดการเรียนรู ้สามารถนำไปใช้จริง 2) ทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้
สื่อประสม คิดเป็นร้อยละ 94.12 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏบิตัิ
ของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 2.84, S.D. = 0.24) 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to create a lesson plans to develop 
practical skills in the dramatic arts of grade 1 students in the dramatic arts course by using 
Harrow’s instructional model for psychomotor domain together with multimedia. 2) to 
compare the performance skills of grade 1 students after the application of learning 
management by using Harrow’s instructional 
model for psychomotor domain together with multimedia with 80% criteria and 3) to 
study the satisfaction of grade 1 students with the application of learning management 
using Harrow’s instructional model for psychomotor domain together with multimedia. 
The sample group in the research included grade 1/4 students who studied in the second 
semester of the academic year 2021 obtained by Cluster random sampling. The tools used 
in the research consisted of: 1) lesson plans using Harrow’s instructional model for 
psychomotor domain together with multimedia; which had the highest level of suitability  
�̅�= 4.93, S.D. = 0.26. 2) dramatic arts practical skill assessment form with a Index of Item 
objective congruence of 1.00 and a reliability value of 0.93 and 3) The satisfaction 
questionnaire for learning management using Harrow’s instructional model for 
psychomotor domain together with multimedia with a Index of Item objective congruence 
of 1.00 and a reliability value of 0.90. The data were analyzed using percentage, mean, 
standard deviation and T-test (Single Samplet - test).  
 The results showed that: 1 )  The quality of lesson plans using Harrow’s 
instructional model for psychomotor domain together with multimedia was at the highest 
level of suitability (�̅�= 4.93, S.D. = 0.26). Every lesson plans can be implemented. 2) The 
practical skill scores on dramatic arts skills of grade 1 students after the application of 
lesson plans by using Harrow’s instructional model for psychomotor domain together with 
multimedia as a percentage 94.12 were higher than the 80 percent threshold with 
statistical significance at the .01 level. and 3) The satisfaction of students towards by using 
Harrow’s instructional model for psychomotor domain together with multimedia of grade 
1 students was at a high level �̅�= 2.84, S.D. = 0.24). 
 

Keywords: Dramatic arts learning management, Dramatic arts practical skills, Harrow’s 
instructional model for psychomotor domain, Multimedia, Satisfaction 

 

บทนำ 
        นาฏศิลป์ เป็นการรวบรวมความเป็นเลิศของศิลปะแขนงต่าง ๆ วิวัฒนาการมาพร้อมกับความ
เจริญของมนุษย์ โดยอาศัยพลังและเจตนาเป็นเครื่องผลักดันให้จิตกระตุ้นร่างกายให้แสดง การเคลื่อนไหว
มีจังหวะมีแบบแผน เพื่อให้เกิดความสุข ความเข้าใจ และความงดงามแก่ตนเองและผู้อื่น นาฏศิลป์เป็น
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ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติแต่โบราณ เป็นศิลปะชั ้นสูง (สุมิตร เทพวงษ์ , 2547 : 16) และถือเป็น
ศิลปวัฒนธรรมสำคัญสาขาหนึ่งที่มีการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์แห่งธรรมชาติ เป็นเครื่องวัดความเป็นมา
ของประวัติศาสตร์อันแสดงถึงความเป็นชาติที่มีความรุ่งเรืองมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง เริ่มจากการ
ปรุงแต่งกิริยาท่าทางของมนุษย์และสัตว์ โดยการเลียนแบบแล้วนำมาประดิษฐ์ดัดแปลง และพัฒนาเป็น
ลำดับขั้นจนกระทั่งเป็นรูปแบบนาฏศิลป์ไทย ประจำชาติ นาฏศิลป์แยกประเภทการแสดงในหลายรูปแบบ
ใช้ภาษาท่าเหมือนกัน แต่แยกลักษณะและประเภทการแสดงแตกต่างกัน (เรณู โกศินานนท์, 2546 : 1) 
 นอกจากจะมีคุณค่าในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วยังมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้เรียนอีก
ด้วย เนื่องจากในการเรียนการสอนนาฏศิลป์จะเน้นทักษะภาคปฏิบัติ นักเรียนต้องใช้อวัยวะทุกส่วนของ
ร่างกาย ในการเคลื่อนไหวแสดงท่าทางต่าง ๆ ส่งผลให้เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพสมบูรณ์ จิตใจร่าเริง แจ่มใส 
มีบุคลิกที่ดี (จารุณี ลิมปนานนท์, 2539 : 1) ซึ่งการเรียนนาฏศิลป์ในปัจจุบันไม่ได้รับความสนใจจาก
นักเรียน เนื ่องจากการได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที ่เข้ามาอย่างรวดเร็ว นักเรียนจึงได้รับ
วัฒนธรรมที่มีความสนุกสนาน มีรูปแบบที่หลากหลาย การเรียนรู ้ทางนาฏศิลป์จึงน้อยลง และเมื่อ
วิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา พบว่า เนื้อหาความรู้และเวลาในการเรียนการ
สอนค่อนข้างน้อย เพราะการเรียนสาระศิลปะ ประกอบด้วย วิชาทัศนศิลป์ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ โดย
พื้นฐานการเรียนสาระวิชาดังกล่าวต้องใช้เวลา ในการฝึกปฏิบัติมาก หากนักเรียนขาดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติจะส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนในสมัยก่อนยังขาด
ความรู้ด้านทักษะปฏิบัติที่ถูกต้อง มีการสอนไปตามความถนัดของผู้สอน สอนตามคำบอกเล่าและกฝ็ึกรำ
โดยไม่มีหลักการสอนและทฤษฎีในการสอนอย่างชัดเจน 
 สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลยะลาที่ผ่านมา ปัญหาที่ครูผู้สอนในสาระนาฏศิลป์พบมาก
ที่สุดคือ ปัญหานักเรียนขาดทักษะการปฏิบัติท่ารำพื้นฐานทางนาฏศิลป์ นักเรียนไม่สามารถจดจำชื่อท่ารำ
ได้และจากการศึกษาแบบประเมินทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               
บันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5) และจากสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในแบบบันทึกหลังสอน พบว่า  
นักเรียนบางส่วนไม่กล้าแสดงออก ปฏิบัติท่ารำได้ไม่ตรงจังหวะ และไม่สามารถปฏิบัติท่ารำพื้นฐานทาง
นาฏศิลป์ได้ถูกต้อง ตามแบบแผน โดยทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ของนักเรียนที่ผ่านมาอยู่ในระดับไม่
เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ส่งผลให้นักเรียนยังขาดทักษะการปฏิบัติพื้นฐานทางนาฏศิลป์ และ
ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนนาฏศิลป์ให้สำเร็จ (โรงเรียนอนุบาลยะลา , 2563) ดังนั้นครูผู้สอนจึง
จำเป็นต้องศึกษาค้นหาวิธีการแก้ไขเพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใน
สาระนาฏศิลป์ตามที่หลักสูตรกำหนด และสมควรที่นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานนาฏศลิป์
ไทยอย่างต่อเนื่อง   
 วิธีการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติในรายวิชานาฏศิลป์มีด้วยกันหลากหลายวิธี ซึ่งจากการศึกษา
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ เป็นการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์
ได้ดีอีกวิธีหนึ่งโดยเป็นการเรียนรู้ที่ได้จัดลำดับขั้นตอนของการเรียนรู้ทางด้านทักษะการปฏิบัติเริ่มจาก
ระดับที่ซับซ้อนน้อย ไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมี
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การเลียนแบบ เป็นขั้นท่ีนักเรียนต้องสังเกตการกระทำท่ีนักเรียนทำได้ 
นักเรียนจะสามารถบอกข้ันตอนหลกั ของการกระทำนั้น ๆ ได้ ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นการลงมือกระทำตามคำสัง่ 
เป็นการให้นักเรียนลงมือทำโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น นักเรียนอาจลงมือทำตามคำสั่งผู้สอนหรือทำตาม
คำสั่งผู้สอนเขียนเอาไว้ การลงมือปฏิบัติตามคำสั่งนักเรียนอาจจะทำได้ไม่สมบูรณ์แต่จะได้ประสบการณ์
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การลงมือปฏิบัติและค้นพบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ และ จะนำมาปรับการกระทำให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ขึ้น ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการกระทำถูกต้องสมบูรณ์ เป็นขั้นที่นักเรียน ต้องฝึกฝนจนสามารถทำสิ่งนั้น 
ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่มีคำสั่งหรือแบบอย่าง ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการแสดงออก เป็นขั้นท่ีนักเรียนมี
โอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้นจนกระทั้งสามารถกระทำสิ่งนั้นได้ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว 
และมีความมั่นใจ ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการกระทำอย่างเป็นธรรมชาติ ขั้นนี้นักเรียนจะกระทำสิ่งนั้น ๆ ได้อย่าง
สบาย ๆ เป็นไปอย่างอัตโนมัติ โดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องอาศั ยการปฏิบัติ
บ่อย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย (แฮร์โรว์, 1972 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2555 : 245-246) 
จากการศึกษางานวิจัยของ ณัฐพัชร์ มหายศนันท์ (2563) เรื ่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมนาฏศิลป์         
เพื่อเสริมสร้างทักษะนาฏศิลป์ เรื่องฟ้อนซอปั่นฝ้าย โดยวิธีการสอนแบบทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ พบว่า               
ผลการเรียนก่อนและหลังเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อเสริมสร้างทักษะนาฏศิลป์เรื่องฟ้อนซอป่ัน
ฝ้าย โดยวิธีการสอนแบบทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติท่ารำเพิ่มขึ้น นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื ่องเป็นลำดับขั้นตอน และมีความกระตือรือร้นในการเรียน จาก
ผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกที่จะนำรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของแฮร์โรว์
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน 
ไม่ซับซ้อนเกินไป ซึ่งจะเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และเพื่อเป็นการกระตุ้น พัฒนา เสริมสร้างความ
มั่นใจ ความกล้าแสดงออกให้แก่นักเรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะทางด้านนาฏศิลป์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจนำมาจัดการเรียนรู้ร่วมกับรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์        
นั่นคือ การใช้สื่อประสม ซึ่งสื่อประสม เป็นการนำสื่อหลาย ๆ ประเภทหรือหลาย ๆ อย่างมาใช้ร่วมกัน                     
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยประโยชน์ของสื่อ
ประสม จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น ช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ทำให้เกิดความสนุกสนาน นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน จากการศึกษางานวิจัย
ของ ปนัดดา แสนสิงห์ (2562) เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์
ประกอบสื่อมัลติมีเดีย เรื ่องรำวงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ พบว่า  ผลการจัดการเรียนรู้
ประกอบกับสื่อประสมทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ผลทักษะการปฏิบัติทาง
นาฏศิลป์สูงกว่าเกณฑ์ที่วางไว้ และนักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติทางนาฏศิลป์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้
สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้สื่อประสมแบบหลากหลายอย่างมาใช้
ร่วมกันอย่างมีระบบ  พร้อมทั้งออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยคาดว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสมจะเป็นนวัตกรรมที่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้
สื่อประสมนั้น จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างเป็นลำดับขั้นตอนไม่ซับซ้อนจนเกินไป มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการคิดให้แก่นักเรียนเป็นการสอนที่เน้นใหน้ักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจรงิและ
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สนุกสนานกับการใช้สื่อประสมที่มีความสวยงามและหลากหลายประเภท ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นไปอย่างธรรมชาติ เข้าใจบทเรียนได้ง่าย ไม่รู ้สึกกดดัน พร้อมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนใน
สภาพแวดล้อมที่ดี ทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนรู้  และมีความสามารถด้านทักษะการ
ปฏิบัติทางนาฏศิลป์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ของแฮร์โรว์
ร่วมกับการใช้สื่อประสมกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ว่าแตกต่างจากเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร และศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิชานาฏศิลป์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ
แฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติท่ารำทางนาฏศิลป์  และ
คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื ่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ของนักเรียน                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชานาฏศิลป์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ   
แฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม 
 2. เพื ่อเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัต ิทางนาฏศิลป์ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่  1                           
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสมกับเกณฑ์     
ร้อยละ 80 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม 
 

สมมติฐานการวิจัย  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ในรายวิชานาฏศิลป์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัตแิฮรโ์รว์รว่มกับการใช้
สื่อประสม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2. ทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
สอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ นักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีท ี ่ 1 โรงเร ียนอนุบาลยะลา อำเภอเม ือง         

จังหวัดยะลา ที่เรียนในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564  7 ห้องเรียน จำนวน 250 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4 โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 จำนวน 35 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อ

ประสมผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน ดังนี้ 
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 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้และหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ สาระนาฏศิลป์ ช่วงช้ันท่ี 
1  ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 1  

 1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
สอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์และการใช้สื่อประสม  

 1.3 กำหนดเนื้อหาที่ใช้ในการสอนจากหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงบทบาทสมมุติ และ          
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง จำนวน 7 เรื่อง ซึ่งได้แก่ การเลียนแบบธรรมชาติ         
การเลียนแบบคน การเลียนแบบสัตว์ การเลียนแบบสิ่งของ นาฏยศัพท์ ภาษาท่า และการแสดงประกอบ
เพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สัตว์ 

 1.4 ออกแบบและสร้างสื่อประสมที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนด้วย
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม คือ บัตรภาพ บัตรคำ วีดีโอ และเพลง 
จำนวน 7 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1.4.1 ขั้นตอนท่ี 1 การเลียนแบบร่วมกับสื่อประสม นักเรียนสังเกตการกระทำจากการ
ปฏิบัติท่ารำของครู และจากบัตรภาพที่ครูจัดทำขึ้น โดยนักเรียนปฏิบัติตามสิ่งที่สังเกตได้  
  1.4.2 ขั้นตอนท่ี 2 การลงมือกระทำตามคำสัง่ร่วมกับสือ่ประสม เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียน
ได้สังเกตจากการปฏิบัติของครูและจากบัตรภาพจนนักเรียนสามารถบอกข้ันตอนของการกระทำท่ีต้องการ
เรียนรู้ได้ จากนั้นครูให้นักเรียนปฏิบัติท่ารำโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น โดยครูใช้บัตรคำในการให้นักเรียน
ปฏิบัติท่ารำตามคำสั่ง   
  1.4.3 ขั้นตอนท่ี 3 การกระทำถูกต้องสมบูรณ์ร่วมกับสื่อประสม เป็นขั้นท่ีนักเรียนต้อง
ฝึกฝน จนสามารถทำสิ่งนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท่ารำร่วมกับเพลงที่ครู
จัดขึ้นจนนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง 
  1.4.4 ขั้นตอนที่ 4 การแสดงออกร่วมกับสื่อประสม เป็นขั้นที่ครูให้นักเรียนได้ฝึกฝน
มากขึ้น โดยครูจะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติร่วมกับวิดีโอที่ครูจัดขึ้น จนกระทั่งสามารถกระทำสิ่งนั้นได้
ถูกต้องสมบูรณ์ อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และมั่นใจ 
  1.4.5 ขั้นตอนที่ 5 การกระทำอย่างเป็นธรรมชาติร่วมกับสื่อประสม เป็นขั้นที่ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติท่ารำทางนาฏศิลป์ร่วมกับเพลงได้อย่างสบาย อย่างเป็นธรรมชาติ  

 1.5 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ
การใช้สื่อประสม วิชานาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามองค์ประกอบการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ 
คือ 1) มาตรฐานการเรียนรู ้ 2) ตัวชี ้ว ัด 3) สาระสำคัญ 4) จุดประสงค์การเรียนรู ้ 5) เนื ้อหาสาระ            
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 7) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8) ชิ้นงาน / ภาระงาน 9) กิจกรรมการ
เรียนรู้ 10) สื่อการเรียนรู้ 11) การวัดและประเมินผล 12) ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 13) บันทึกหลัง
สอน จำนวน 7 แผนการเรียนรู้ รวมเวลา 10 ช่ัวโมง 

 1.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ ความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่ามีระดับการวัด 5 
ระดับ 

 1.7 นำคะแนนผลประเมินแผนการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ ที่มีคุณภาพและความเหมาะสม พิจารณาจากค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป จึงถือว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้มีคุณภาพและสามารถใช้ได้ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่าผลการประเมิน
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แผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนเท่ากับ �̅�= 4.93, S.D. = 0.26 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 1.8 จัดพิมพ์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ เพื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง ผลการทดลองพบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้สามารถนำไปใช้จัดการเรียนรู้ได้จริง  

 1.9 ปรับปรุงแก้ไขการใช้ภาษา ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อีกครั้ง และจัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

2. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ ได้ดำเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี 
 2.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบประเมินทักษะการปฏิบัติท่ารำจากหนังสือและเอกสาร

ต่าง ๆ หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.2 ศึกษาเอกสารตำราที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล  
 2.3 สร้างแบบประเมินทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ โดยสร้างให้ครอบคลุมเนื้อหา                   

ตามวัตถปุระสงค์ โดยกำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติ คะแนนการปฏิบัติ และเกณฑ์การปฏิบัติ 
 2.4 นำแบบประเมินทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ที่ได้ เสนอผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน           

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)               
ของข้อปฏิบัติแต่ละข้อว่ามีความสอดคลองหรือไม่ แล้วนำข้อมูลที่ได้จากผู้เชี ่ยวชาญมาวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ของข้อปฏิบัติ โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคลองตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่าค่าดัชนีความ
สอดคลองเทา่กับ 1.00 

 2.5 ปรับปรุงแบบประเมินทักษะการปฏิบัตทิางนาฏศิลป์ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
จัดพิมพ์แบบประเมินทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1/2 ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง  

 2.6 หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ปรากฏว่าได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก  

 2.7 ปรับปรุงแบบประเมินทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ เพื่อนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง               
ในการวิจัยโดยปรับปรุงรูปแบบการจัดพิมพ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ของ  
แฮร์โรว์ ร่วมกับการใช้สื ่อประสม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ซึ ่งผู ้วิจัยได้
ดำเนินการสร้าง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 3.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อการเรียน
นาฏศิลป์  

 3.2 ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างเครื่องมือ สำหรับใช้วัดความพึงพอใจของนักเรียน  
 3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ ร่วมกับการใช้สื ่อประสมของนักเรียน ซึ ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าชนิด 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  

 3.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังแบบประเมินความ
เหมาะสม เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจพิจารณาความถูกต้องแต่ละข้อคำถาม ความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ คัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.50   ขึ้นไป พบว่าค่าดัชนีความสอดคลองเท่ากับ 1.00 
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 3.5 นำแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ทดลองแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach พบว่า ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.90  

 3.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน            
ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสมฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไป 

การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
1. ช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์           

ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงบทบาทสมมุติและหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประดิษฐ์ท่าทางประกอบ
เพลงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ ร่วมกับการใช้สื่อ
ประสม 

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชานาฏศลิป์             
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงบทบาทสมมุติและหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประดิษฐ์ท่าทางประกอบ
เพลงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์
โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจนครบทั้ง 7 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยดำเนินการทดลองใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลา 10 ช่ัวโมง 

3. เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกกิจกรรมแล้ว ผู้สอนทำการทดสอบทักษะปฏิบัติโดยการ
ประเมินทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์ตามกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้ออกแบบข้ึน 

4. หลังจากการทดสอบทักษะปฏิบัติโดยการประเมินทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์ตามกิจกรรมที่
ผู้วิจัย ได้ออกแบบขึ้นแล้วนั้น ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับสื่อประสม 

5. ตรวจสอบให้คะแนนการทดลอง แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
1. วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชานาฏศิลป์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติท่ารำทางนาฏศิลป์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม 
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยใช้ ค่าเฉลี่ย(�̅�), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), ร้อยละ, ทดสอบค่าที 
(Single Samplet - test) 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ  
นำผลไปเปรียบเทียบและแปลความหมาย 
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1   ผลการวิเคราะห์การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชานาฏศิลป์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม 

แผนการจัดการเรียนรู้ �̅� S.D. ค่าความเหมาะสม 
แผนการจัดการเรียนรู้ 1 4.93 0.26 มากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ 2 4.93 0.26 มากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ 3 4..93 0.26 มากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ 4 4.93 0.26 มากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ 5 4.93 0.26 มากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ 6 4.93 0.26 มากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ 7 4.93 0.26 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.93 0.26 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 1 พบว่า คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชานาฏศิลป์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.93, S.D. = 0.26) โดยทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ได้  
 

ตารางที ่2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1          
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสมกับ
เกณฑ์ ร้อยละ 80 (n = 35)  

ทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ คะแนนเต็ม 
คะแนนตามเกณฑ์  

ร้อยละ 80 
หลังเรียน 

t – test 
�̅� S.D. 

การเตรียมการปฏิบัติ 
1.1 การปฏิบัติท่าเตรียมพร้อม
ก่อนการปฏิบัต ิ
กระบวนการปฏิบัต ิ
1.2 การปฏิบัติท่าออก 
1.3 การปฏิบัติท่าทางประกอบ
เพลงนกน้อยในจังหวะท่ี 1 
1.4 การปฏิบัติท่าทางประกอบ
เพลงนกน้อยในจังหวะท่ี 2 

 
3 
 
 
3 
3 
 
3 

 

 
2.40 

 
 

2.40 
2.40 

 
2.40 

 

 
2.86 

 
 

2.71 
2.74 

 
2.77 

 
0.36 

 
 

0.46 
0.44 

 
0.43 

 

 
7.62** 

 
 

4.06** 
4.57** 

 
5.16** 
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ตารางที่  2   (ต ่อ)    ผลการวิเคราะห์เปร ียบเทียบทักษะการปฏิบ ัต ิทางนาฏศิลป์ ของนักเร ียน                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ      
แฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสมกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 (n = 35)  

ทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ คะแนนเต็ม 
คะแนนตามเกณฑ ์

ร้อยละ 80 
หลังเรียน 

t – test 
�̅� S.D. 

1.5 การปฏิบัติท่าทาง
ประกอบเพลงนกน้อยใน
จังหวะท่ี 3 
1.6 การปฏิบัติท่าทาง
ประกอบเพลงนกน้อยใน
จังหวะท่ี 4 
1.7 การปฏิบัติท่าจบ 
ผลการปฏิบัต ิ
1.8 ปฏิบัติท่าทางได้อย่าง
ถูกต้อง 
1.9 ปฏิบัติท่าทางตรงจังหวะ 
1.10 มีความกล้าแสดงออก
ในการปฏิบัต ิ

3 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
3 
3 

2.40 
 
 

2.40 
 
 

2.40 
 

2.40 
 

2.40 
2.40 

2.66 
 
 

2.74 
 
 

2.66 
 

2.63 
 

2.66 
2.91 

0.48 
 
 

0.44 
 
 

0.54 
 

0.55 
 

0.54 
0.28 

3.16** 
 
 

4.57** 
 
 

2.82** 
 

2.47** 
 

2.82** 
10.71** 

ภาพรวม 30 24 27.34 1.94 76.09** 
   
   **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 2 พบว่าคะแนนทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1            
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม มีคะแนน
เท่ากับ  �̅� = 27.34, S.D. = 1.94 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่าคะแนนทักษะการปฏิบัติ
ทางนาฏศิลป์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
 

ตาราง 3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม (n = 35)  

 

รายการ (�̅�) S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื้อหา 2.84 

2.85 
2.79 
2.94 

0.32 
0.26 
0.36 
0.24 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ด้านสื่อการเรียนรู้ 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 

รวม 2.84 0.37 มาก 
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 จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ
แฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู ่ในระดับมาก (�̅� = 2.84, S.D. = 0.37) เมื ่อพิจารณาค่าเฉลี ่ยรายด้าน พบว่าด้านการวัดและ
ประเมินผล (�̅� = 2.94, S.D.= 0.24) มีค่าเฉลี่ยมากที ่สุด รองลงมา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
(�̅� = 2.85, S.D. = 0.26) ด้านเนื ้อหา (�̅� = 2.84, S.D. = 0.32) และด้านสื ่อการเรียนรู้ (�̅� = 2.79,   
S.D. = 0.36) ตามลำดับ 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
  สรุปผล   
 1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ของนักเรียน                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในรายวิชานาฏศิลป์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ
แฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม ทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดั บมากที่สุด      
(�̅� = 4.93, S.D. = 0.26) โดยทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพนำไปใช้ได้  
 ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากก่อนดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ         
การสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู ้อย่างถี ่ถ้วน ผ่านกระบวนการตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปร ึกษา 
ตลอดจนการประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมของคณะผู้เชี่ยวชาญ และผ่านกระบวนการทดลอง
กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อนที่จะนำไปทดลองจริงกลับกลุ่มตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม  เป็นการเรียนรู้จากเนื้อหาที่ซับซ้อน
น้อยไปสู่เนื้อหาที่มีความซับซ้อนมาก เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด มีการใช้สื่อ
ประสมที่มีความน่าสนใจ และหลากหลาย โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำส่งเสริมหรือกระตุ้นให้กิจกรรม
การเรียนรู้ที่เรียนดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นลำดับ
ขั้นตอน มีความสนใจในการเรียนรู้และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ให้สำเร็จ  ทำให้สามารถพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติทางนาฏศิลป์ได้เป็นอย่างดี และส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก
เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนิราศ จันทรจิตร (2559 : 34–35) ได้กล่าวว่า การศึกษา
วิธีการการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้อย่างถ่ีถ้วน มีส่วนช่วยให้ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ครบถ้วนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนี ฉันสิมา (2553 : 59) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ เรื ่องเซิ ้งเก็บสมุนไพรในสะเดา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบ้านยาง    
(อาสาพัฒนา 3) ตามแนวคิดของแฮรโรว์ พบว่า แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของแฮรโรว จำนวน 6 
แผน มีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเทากับ 4.53  
 2. ทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
ของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม เป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายเป็นลำดับขั้นตอน โดย
เรียนรู้จากเนื้อหาที่มี ความซับซ้อนน้อยไปสู่ซับซ้อนมาก โดยขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 
การเลียนแบบร่วมกับสื่อประสม เป็นขั้นที่ให้นักเรียนสังเกตการกระทำที่ต้องการให้นักเรียนทำได้ โดย



ครศุาสตรส์าร | Journal of Educational Studies 

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2565 | Vol. 16 No.2 July-December 2022 
215 

 

สังเกตจากการปฏิบัติท่ารำของครู และจากบัตรภาพที่ครูจัดทำขึ้น โดยนักเรียนปฏิบัติตามสิ่งที่สังเกตได้ยงั
ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อยนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่าขั้นตอนหลักของการกระทำนั้น ๆ มีอะไรบ้าง 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการลงมือกระทำตามคำสั่งร่วมกับสื่อประสม ในขั้นนี้นักเรียนจะได้สังเกตจากการปฏิบัติ
ของครูและจากบัตรภาพจนสามารถบอกข้ันตอนของการกระทำท่ีต้องการเรียนรู้ แล้วครูให้นักเรียนปฏิบัติ
ท่ารำโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น โดยครูใช้บัตรคำในการให้นักเรียนปฏิบัติท่ารำตามคำสั่ง ขั้นตอนที่ 3 ขั้น
การกระทำถูกต้องสมบูรณ์ร่วมกับสื่อประสม เป็นขั้นที่นักเรียนต้องฝึกฝนจนสามารถทำสิ่งนั้น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องมีแบบอย่างหรือคำสั่งนำทาง ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท่ารำร่วมกับเพลง
ที่ครูจัดขึ้น จนนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องแม่นยำ ตรง พอดี  สมบูรณ์แบบ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการแสดงออก
ร่วมกับสื่อประสม เป็นขั้นท่ีครูให้นักเรียนได้ฝึกฝนมากขึ้น โดยครูจะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติร่วมกับวิดีโอที่
คร ูจ ัดขึ ้น จนกระทั ่งสามารถกระทำสิ ่งนั ้นได้ถูกต้องสมบูรณ์อย่างคล่องแคล่ว รวดเร ็ว ราบรื่น              
และมั่นใจ โดยขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยส่งผลให้ทักษะการปฏิบัติท่ารำของ
นักเรียนสูงขึ้น เพราะนักเรียนได้รับโอกาสในการฝึกปฏบิัติซ้ำ ๆ ในเวลาที่เพียงพอ เหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วีระ ไทยพานิช (2551 : 15) ได้กล่าวว่า การฝึก เป็นการกระทำซ้ำหรือการทำแบบฝึกหัด
เพื่อพัฒนาทักษะและ การปฏิบัติ คือ การปฏิบัติจริงในสิ่งที่เรียนมาซึ่งการปฏิบัติบ่อย ๆ ก็จะเป็นการ
กระทำซ้ำ ๆ เพื่อลงมือกระทำจริง ส่งผลให้เกิดทักษะการปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นได้ดีขึ้น ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการ
กระทำอย่างเป็นธรรมชาติร่วมกับสื่อประสม ขั้นนี้เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถปฏิบัติท่ารำทางนาฏศิลป์
ร่วมกับเพลงได้อย่างสบาย ปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ      
มีความกล้าแสดงออกท่ีจะปฏิบัติหน้าช้ันเรียนให้เพื่อน ๆ ดูได้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการ
ปฏิบัติทางนาฏศิลป์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบกับการใช้สื่อ
ประสมที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ ดึงดูดให้นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผลงานวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรัญญา เทพชนะ (2564 : 81) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะปฏิบัติ
นาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง 
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ
แฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสรมิแรงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 95.26 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐพัชร์ มหายศนันท์ (2563) ได้ทำการศึกษา การพัฒนารูปแบบกิจกรรม
นาฏศิลป์เพื่อเสริมสรา้งทักษะนาฏศิลป์ เรื่องฟ้อนซอป่ันฝ้าย โดยวิธีการสอนแบบทักษะปฏิบัติของแฮรโ์รว์ 
พบว่า ผลการเรียนก่อนและหลังได้เรียนรู้รูปแบบกิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อเสริมสร้างทักษะนาฏศิลป์เรื ่อง
ฟ้อนซอป่ันฝ้ายโดยวิธีการสอนแบบทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื ่อประสม โดยภาพรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน    
ระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่าด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
คือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา และด้านสื่อการเรียนรู้ ตามลำดับ  
 ผลการศึกษาเป็นเช่นนี ้อาจเนื ่องมาจากในด้านเนื้อหา ครูมีการออกแบบเนื้อหาสาระให้
เหมาะสม กับเวลาเรียนและระบุเนื้อหาที่ชัดเจน นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย ด้านการจัดการเรียนรู้ ครูได้
ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ
การใช้สื่อประสม อย่างเป็นขั้นตอนและในทุก ๆ ขั้นตอนครูมีการนำสื่อประสมเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โดยครูมีการสาธิตท่ารำที่ชัดเจนให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่าง จนนักเรยีน
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สามารถเลียนแบบได้ ครูให้โอกาสในการฝึกปฏิบัติท่ารำซ้ำ ๆ ตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และ 
จัดบรรยากาศในการเรียนรู ้ให้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ด้านสื ่อการเรียนรู ้ ครูมีการใช้สื ่อประสมที่
หลากหลายและน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยสื่อที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บัตรภาพ บัตรคำ 
เพลง และวิดีโอ ซึ่งนักเรียนจะได้เห็นท้ังภาพ เสียง และมีส่วนร่วมในการใช้สื่อประสม เช่น ในขั้นตอนที่ 2 
การลงมือกระทำตามคำสั่งร่วมกับสื่อประสม นอกจากนักเรียนจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของครูแล้วนั้น 
นักเรียนก็สามารถเป็นผู้ออกคำสั่งให้เพื่อนกระทำตามได้ โดยเป็นผู้ออกมาสุ่มเปิดบัตรคำให้เพื่อนนักเรียน
คนอื่น ๆ ได้ปฏิบัติตาม จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ตั้งใจ มี
ความสุขในการฝึกปฏิบัติและมีความภูมิใจในความสามารถของตนเองที่ปฏิบัติท่ารำต่าง ๆ ได้ และด้าน
การวัดและประเมินผล ครูได้ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ใน 3 
ขั้นตอนคือ การเตรียมการปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติ และผลการปฏิบัติ ทำการประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ที่มีลักษณะมีเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 3 ระดับ 
จำนวน 10 ข้อ และในการประเมินทุกครั้งครูจะแจ้งผลคะแนนท่ีได้ พูดชมเชยเมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ดีและ
ให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำไปพัฒนาตนเองต่อไป ทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติท่ารำและภูมิใจในผลคะแนนที่ตนเองได้ ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมการ
ปฏิบัติของนักเรียน ผู้วิจัยพบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการฝึก
ปฏิบัติ และเห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติของนักเรียน จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ รวิวรรณ พงษ์พวงเพชร (2552 : 71-74) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญในการเรียนรู้ ความสัมฤทธ์ิผลในการเรียนของนักเรียนนอกจากจะขึ้นกับความสามารถแลว้ยังขึ้นกบั
ความพึงพอใจด้วย หากนักเรียนเกิดความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียนรู้ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที ่ดีขึ ้นอีกด้วย  ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ รสสุคนธ์ เพ็ญเนตร              
(2561 : 96) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่า โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI ร่วมกับแนวคิดการสอนปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่าโดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแนวคิดการสอนปฏิบัติของแฮร์โรว์โดยรวมอยู่ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุมารี นาสมตอง (2559 : 145) ได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ
ปฏิบัตินาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏบิัตินาฏศลิป์ 
เรื่อง การประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงไทยสากล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้  
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ ในขั้นตอนของการสาธิต 

ครูผู้สอนควรสาธิตท่ารำให้ชัดเจน ให้นักเรียนมองเห็นได้ในทุกส่วน 
2. ครูผู้สอน ควรดูแลให้คำแนะนำในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิดในขั้นตอนของ        

การเลียนแบบ เนื่องจากหากครูสาธิตท่ารำได้ไม่ชัดเจน นักเรียนสังเกตได้ไม่ทั่วถึง หรือได้รับข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องจะส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอน 
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3. ในการปฏิบัติหรือให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมฝึกด้วยตนเอง ควรกำหนดเวลาที่ใช้ให้ชัดเจน
ทุกครั้ง และมีการแจ้งเตือนให้นักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยที่จัดการเรียนรู ้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ    

วิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทักษะการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ของนักเรียน 
 2. ควรมีการวิจัยการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ    
แฮร์โรว์ร่วมกับการใช้สื่อประสม  
 3. ควรดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรูปแบบทักษะปฏิบัติของแฮรโรวร่วมกับสื่อประสม               
ในกลุมตัวอย่างอ่ืนหรือรายวิชาอื่น เพื่อใหเห็นความแตกต่างของผลการทดลอง 
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กาญจนี ฉันสิมา. (2553). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง เซิ้งเก็บสมุนไพรในสะเดา              
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