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รวมบทคัดย่อ
ภาคเรียนที่ 2/2562

6. กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ

จำนวนครูทั้งหมด
8 คน
จำนวนครูที่ส่งบทคัดย่อ
8 คน
จำนวนครูที่ส่งบทคัดย่อคิดเป็น ร้อยละ 100
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รำยงำนกำรใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(สำระทัศนศิลป์)
เรื่องเทคนิคกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
นำงสำววิวัน พำลีบัตร
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
ศิลปะ
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหำประสิทธิภำพของแบบฝึกทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
(สำระทัศนศิลป์) เรื่องเทคนิคกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภำพ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังกำรใช้แบบฝึกทักษะ
กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ(สำระทั ศ นศิ ล ป์ ) เรื่ อ งเทคนิ ค กำรสร้ ำ งงำนทั ศ นศิ ล ป์ ส ำหรั บนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 3) เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกำรใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ(สำระทัศนศิลป์) เรื่องเทคนิคกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่ำง
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่เรียนในรำยวิชำ ศิลปะพื้นฐำน ศ 22102 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 45 คน ที่ได้มำจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำยจำกกำร
จับฉลำก (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ(สำระทัศนศิล ป์) เรื่องเทคนิคกำรสร้ำงงำนทั ศนศิ ล ป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(สำระทัศนศิลป์) เรื่องเทคนิคกำรสร้ำง
งำนทัศนศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 แบบเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบประเมินควำมพึง
พอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระทัศนศิลป์) เรื่องเทคนิคกำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ t – test (Dependent Samples)
ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. แบบฝึกทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระทัศนศิลป์) เรื่องเทคนิคกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษำสร้ำงขึ้นมีประสิทธิภำพ 83.03/85.04 สูงกว่ำเกณฑ์ที่กำหนด
คือ 80/80
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ยนโดยใช้ แ บบฝึ กทั ก ษะกลุ่ ม สำระกำรเรีย นรู้ศิ ล ปะ (สำระทั ศ นศิลป์)
เรื่องเทคนิคกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 หลังกำรใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่ำก่อน
กำรใช้แบบฝึกทักษะ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
3. ควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
(สำระทัศนศิลป์) เรื่องเทคนิคกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 มี อยู่ในระดับมำก
โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12
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กำรพัฒนำกำรเป่ำขลุ่ยไทยประกอบกำรอ่ำนโน้ตไทยโดยใช้แบบฝึก
นำงสำวสุกัญญำ ทองอยู่
ครู
ศิลปะ
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนำผู้เรียนในเรื่องกำรอ่ำนโน้ตไทย 2) เพื่อพัฒนำผู้เรียนใน
เรื่องกำรเป่ำขลุ่ยไทย 3) เพื่อพัฒนำผู้เรียนในเรื่องของจังหวะ
กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบวิธีกำรสอนแบบฝึกปฏิบัติ เป็นกำรปฏิบัติในลักษณะกำรปฏิบัติจริง
และปฏิบัติบ่อยๆ เพื่อให้เกิดควำมชำนำญ กลุ่มตัวอย่ำง ได้ แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/5 ที่เรียน
ในรำยวิ ช ำ ศิ ล ปะพื้ น ฐำน ภำคเรี ย นที่ 2 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 โรงเรี ย นเศรษฐบุ ต รบ ำเพ็ ญ เขตมี น บุ รี
กรุงเทพมหำนคร จำนวน 15 คน ที่ได้มำจำกกำรสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบฝึกขลุ่ยเบื้อ งต้น
ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ผู้เรียนมีทักษะในกำรอ่ำนโน้ตไทยดีขึ้น
2. ผู้เรียนมีทักษะในกำรป่ำขลุ่ยไทยดีขึ้น
3. ผู้เรียนมีทักษะในกำรเป่ำขลุ่ยลงจังหวัดดีขึ้น
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กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง กำรแลเงำของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
นำงสำวเจนจิตต์ ปูเชียงแดง
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
ศิลปะ
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้ 1) เพื่ อ ศึ ก ษำผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษำปีที่ 1/6 เรื่อง กำรแลเงำของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1/6 2) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียน เรื่อง กำรแลเงำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6 ก่อนเรียนและหลังเรียน
กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6
ที่ เ รี ย นในรำยวิ ช ำ ศิ ล ปะ ภำคเรี ย นที่ 2 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 โรงเรี ย นเศรษฐบุ ต รบ ำเพ็ ญ เขตมี น บุ รี
กรุงเทพมหำนคร จำนวน 36 คน ที่ ได้มำจำกกำรกำรสุ่มอย่ำงง่ำยจำกกำรจับฉลำก เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง กำรแลเงำ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย กำรทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรหำค่ำร้อยละ หำควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้ค่ำ t-test (Dependent Sample) ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน เรื่อง กำรแลเงำ โดยกำรใช้แบบฝึกเสริมทักษะ อยู่ในระดับ
ผ่ำนเกณฑ์ ดังนี้กำรทดสอบ หลังเรียน ของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ำกับ 8.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.39
2. เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงเกณฑ์กับคะแนนสอบของผู้เรียนก่อนเรียน พบว่ำคะแนนสอบของผู้เรียน
หลังเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ 1.3 คะแนนมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
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กำรสร้ำงแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนสำมำรถบรรเลงเพลงมหำฤกษ์แบบสั้น โดยใช้ขลุ่ย
Recorder ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำยณัฐวุฒิ คำสีแก้ว
ครู
ศิลปะ
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
งำนวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ สร้ ำ งแบบฝึ ก หั ด เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสำมำรถบรรเลงเพลง
มหำฤกษ์แบบสั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ให้มีประสิทธิภำพ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังกำรใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
(สำระดนตรีสำกล) เรื่องกำรบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 กำรวิจัยดำเนิน
กำรโดยใช้กลุ่มตัวอย่ำงคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่เรียนในรำยวิชำ ศิลปะพื้นฐำน ศ23102 ภำคเรียน
ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 45 คน ที่ได้มำจำก
กำรสุ่มอย่ำงง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะกำรบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรื่องกำรบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ
กำรเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ(สำระดนตรี ส ำกล) เรื่ อ งกำรบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3
แบบเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ กำรทดสอบสมมติฐำนสถิติทดสอบแบบ t–test
(Dependent Samples) ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. แบบฝึกทักษะกำรบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรื่องกำรบรรเลง
เพลงมหำฤกษ์ ที่ผู้ศึกษำสร้ำงขึ้นมีประสิทธิภำพ 83.03 / 85.04 สูงกว่ำเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นโดยใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะกำรบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ ส ำหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรื่องกำรบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ หลัง กำรใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่ำก่อนกำรใช้แบบฝึก
ทักษะอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
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รำยงำนกำรพัฒนำแบบฝึกทักษะ เรื่องกำรสร้ำงผลงำนศิลปะด้วยเทคนิค
Paper Mache สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
นำยอภิวัฒน์ โพธิน์ ้อย
ครูผู้ช่วย
ศิลปะ
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยในครั้งนี้ 1) เพื่อพัฒนำแบบฝึกเสริมทักษะทำงด้ำนทัศนศิลป์ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะผลงำน
ทัศนศิลป์
กำรดำเนินกำรวิจัย เป็น แบบทดลอง แบบ One Group Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่ ำ ง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุง เทพมหำนคร ที่เรียนรำยวิชำ
ศิลปะพื้นฐำน 6 ศ23102 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้นรวม 48 คน ที่ได้มำจำกกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในกำรสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
รำยวิชำศิลปะพื้นฐำน 6 ศ23102 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ซึ่งเป็น
แบบอัตนัยชนิดเลือกตอบ ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่ มตัวอย่ำงทำกำรทดสอบ
ก่อนเรียน จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ศิลปะด้วยเทคนิค
Paper Mache แล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ กำรทดสอบค่ำที (t–test for Dependent
Samples) ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. แบบฝึกทักษะทำงด้ำนทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรื่องกำรสร้ำงผลงำน
ศิลปะด้วยเทคนิค Paper Mache ที่ผู้ศึกษำสร้ำงขึ้นมีประสิทธิภำพ 83.03/85.04 สูง กว่ำเกณฑ์ที่กำหนด
คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ศิลปะด้วย
เทคนิค Paper Mache หลังกำรใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่ำก่อนกำรใช้แบบฝึกทักษะอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .01
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กำรแก้ปัญหำกำรปฏิบัติทักษะรำวงมำตรฐำน เพลงหญิงไทยใจงำม โดยใช้ทฤษฏี
กำรเรียนรู้ของไทเลอร์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท4ี่ /2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
นำงสำวกฤษณำ เพชรซ้อน
ครู วิทยฐำนะ ครูชำนำญกำร
ศิลปะ
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แก้ปัญ หำกำรขำดทักษะปฏิบัติรำวงมำตรฐำนเพลงหญิงไทย
ใจงำม โดยใช้ทฤษฎีกำรเรียนรู้ของไทเลอร์และทฤษฎีกำรเรียนรู้ของสกินเนอร์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 4/2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2) พัฒนำทักษะทำงนำฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มมำกขึ้น
กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2 ที่เรียนในรำยวิชำ
ศิ ล ปะพื้ น ฐำน ศ 31102 ภำคเรี ย นที่ 2 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 โรงเรี ย นเศรษฐบุ ต รบ ำเพ็ ญ เขตมี น บุ รี
กรุง เทพมหำนคร จำนวน 38 คน ที่ได้มำจำกกำรสุ่มแบบเฉพำะเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่
แบบประเมินกำรปฏิบัติทักษะรำวงมำตรฐำน เพลงหญิงไทยใจงำม เก็บรวบรวมข้อมูล ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ก่อนที่จะทำกำรจัดกำรสอนทฤษฎีกำรเรียนรู้ของไทเลอร์และทฤษฎีกำรเรียนรู้ของสกินเนอร์
ผู้เรียนขำดควำมเข้ำใจและไม่สำมำรถปฏิบัติท่ำรำได้อย่ำงถูกต้อง คะแนนจำกกำรสอบปฏิบัติค่อนข้ำงน้อย
แต่เมื่อมีกำรจัดกำรสอนโดยใช้ทฤษฎีกำรเรียนรู้ของไทเลอร์และทฤษฎีกำรเรียนรู้ของสกินเนอร์พบว่ำ คะแนน
จำกกำรสอบปฏิบัติทักษะของผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจน
2. นักเรียนมีทักษะทำงนำฏศิลป์ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น
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กำรใช้แถบไล่ค่ำน้ำหนักอ่อน-แก่เพื่อช่วยในกำรแร่เงำสำหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ในรำยวิชำกำรวำดภำพหุ่นนิ่ง
นำงสำวจณิษษ์ฏำ บุตรเบ้ำ
ครูอัตรำจ้ำง
ศิลปะ สำระทัศนศิลป์
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหำกำรไล่น้ำหนักอ่อน-แก่ในกำรวำดภำพหุ่นนิ่ง สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ในรำยวิชำกำรวำดภำพหุ่นนิ่ง กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้รูปแบบ เจำะจง
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่เรียนในรำยวิ ชำ กำรวำดภำพหุ่นนิ่ง ภำคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จำนวน 31 คน ที่ได้มำจำก กำร
สุ่ ม แบบเจำะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จั ย ได้ แ ก่ 1) แถบไล่ ค่ ำ น้ ำหนั ก อ่ อ น-แก่ 2) แผนกำรเรี ย นรู้
3) ตัวอย่ำงผลงำน 4) แบบประเมินผลกำรเรียนรู้ 5) แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ใน
กำรวิจัย ได้แก่ ค่ำร้อยละ
ผลกำรวิจัย พบว่ำ หลังกำรใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนมีทักษะในกำรใช้แถบไล่ค่ำน้ำหนักอ่อน-แก่
เพื่อช่วยในกำรแร่เงำสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ในรำยวิชำกำรวำดภำพหุ่นนิ่ง หลังกำรฝึกสูง
กว่ำก่อนกำรฝึกคิดเป็นร้อยละ 80.64 %
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กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำวงมำตรฐำนเพลงดอกไม้ของชำติ
และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โดยใช้วิธีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำงสำวจตุพร แซ่ลิ้ม
ครู
ศิลปะ
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562

บทคัดย่อ
กำรวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) เปรี ย บเที ย บผลสั มฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้วิธีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ก่อนและหลังเรียน 2) ศึกษำควำมพึงพอใจต่อ
กำรสอนโดยใช้วิธีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์วิชำนำฏศิลป์ (นำฏศิลป์) ของนักเรียน
กำรวิจัยดำเนินกำรโดยใช้รู ปแบบ One Group Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/9 ที่เรียนในรำยวิชำ ศ22102 ศิลปะพื้นฐำน 4 (นำฏศิลป์) ภำคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุง เทพมหำนคร จำนวน 39 คน ที่ไ ด้มำจำก
กำรสุ่ ม แบบกำรเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งแบบเจำะจง (Purposive Random Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐำน (Activity - based Learning) จำนวน
4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำนวน 20 ข้อ จำนวน
1 ฉบับ 3) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรสอนโดยใช้วิธีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วิชำนำฏศิลป์ (นำฏศิลป์)
ของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงทำ กำรทดสอบ
ก่อนเรียน จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้วิธีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรี ยนและ
แบบสอบถำมวัดควำมพึงพอใจต่อกำรสอนโดยวิธีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ กำรทดสอบ
ค่ำที (t–test for Dependent Samples) ในกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยวิธีกิจกรรมกลุ่ ม
สัมพันธ์ ก่อนและหลังเรียน ใช้ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ในกำรศึกษำวัดควำมพึงพอใจ
ต่อกำรสอนโดยใช้วิธีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลังเรียน ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำศิลปะพื้นฐำน 4
(นำฏศิลป์) หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีกิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์ หลังเรียนมี ควำมพึงพอใจต่อกำรสอนโดยใช้ วิ ธี
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในระดับ มำก โดยมี ค่ำเฉลี่ย ( X ) = 4.44 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) = 0.83

