การแก้ ปัญหาพฤติกรรมนักเรี ยนโดยใช้ กิจกรรมดนตรี นาฏศิ ลป์ บาบั ด
รายวิชาสาระเพิม่ เติมศิลปะ (นาฏศิลป์ ) ปี การศึกษา 2560
ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้

นายตปนิธิ ทองนาคทอง
ศิลปะ

บทคัดย่ อ
เนื่องจากปัจจุบนั นี้กระแสวัฒนธรรมจากต่างชาติและความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ได้แทรกซึ มเข้าสู่ ในสังคมไทยอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่ นไทยได้
มีการยอมรับวัฒนธรรมของชาติอื่นและและสื่ อเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังกล่าวจนลืมความเป็ นไทย
ทาให้คนในสังคมขาดคุณธรรมและจริ ยธรรม มีสภาพจิตใจและพฤติกรรมเสี่ ยงไปในทางที่ไม่ดี
ก่อให้เกิ ดปั ญหายาเสพติด ปั ญหาเด็กติดเกมส์ พฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรง ขาดสัมมาคารวะและ
ความสัมพันธ์ระบบเครื อญาติ ล ดลง และปั ญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่ งเป็ นปั ญหาสังคมตามที่
ปรากฏในข่ า วหน้า หนังสื อ พิ ม พ์แ ละสื่ อต่ า ง ๆ ซึ่ งทุ ก หน่ ว ยงานทุ ก องค์ก รควรร่ ว มมื อกัน
แก้ปัญหาอย่างเร่ งด่วน
วงดนตรี ลูกทุ่งก็เป็ นศาสตร์ ทางดนตรี นาฏศิลป์ ไทยแขนงหนึ่ ง ที่ถือได้ว่าเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของไทยที่มีมาแต่ โบราณ เยาวชนคนไทยจึ งควรอนุ รักษ์สืบทอดเจตนารมณ์ ของ
บรรพบุรุษไทย ผูใ้ ดที่เข้าถึงดนตรี นาฏศิลป์ จะเป็ นผูม้ ีสมาธิ ละเอียดอ่อน นุ่ มนวล ละมุนละไม
สุ ภาพอ่อนโยน เป็ นคนดีมีคุณธรรมจริ ยธรรม จึงได้ส่งเสริ มนักเรี ยนในสังกัดทุกระดับให้ได้มี
กิ จกรรมทางวัฒ นธรรมได้ทาร่ วมกันเพื่ อลดเวลาว่าง ทั้งนัก เรี ยนปกติ และนักเรี ยนที่มีความ
ต้องการพิ เ ศษ ให้ส ามารถแสดงศัก ยภาพและสร้ า งสรรค์แ ละเผยแพร่ ผ ลงานด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม วัฒนธรรม ภาษาผ่านการแสดงวัฒนธรรมทางดนตรี และนาฏศิลป์ พื้นบ้าน ส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึ กซ้อมการแสดงดนตรี ไทยและนาฏศิลป์ ประเภทวงดนตรี
ลูกทุ่ง โดยจัดตั้งเป็ นชุ มนุ มและชมรม “วงดนตรี ลูกทุ่ง” ใช้ชื่อวงว่า “วงดนตรีลกู ทุ่งเฟื่ องฟ้า”
เพื่อเยาวชนได้สัมผัสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และใกล้ชิดวัฒนธรรมชุมชนอีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาวัยรุ่ น
และสร้างชื่อเสี ยงให้โรงเรี ยนอีกด้วย

รูปแบบ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ใช้วิธีสอนที่ผสู ้ อนหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (อาจเป็ นวิทยากรที่ผสู ้ อนเชิญมา) แสดงหรื อ
กระทาให้ดูเป็ นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการบอก อธิ บาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ประสบการณ์ตรงในเชิง
รู ปธรรม ผูเ้ รี ยนจะเกิ ดการเรี ยนรู ้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิ ตนั้น ๆ วิธีสอน
แบบสาธิตจึงเป็ นการสอนที่ยดึ ผูส้ อนเป็ นศูนย์กลาง เพราะผูส้ อนเป็ นผูว้ างแผน ดาเนิ นการ และ
ลงมือปฏิบตั ิจริ งจากการแสดงในงานต่าง ๆ การประกวดรายการต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์จริ ง
เพื่อแก้ปัญหาเยาวชน ให้ห่างไกลจากอบายมุข จัดกิ จกรรมให้เยาวชนได้ทาร่ วมกัน ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ สร้างชื่อเสี ยงให้แก่โรงเรี ยนและชุมชน เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิ การใน
การ ส่ งเสริ มเยาวชนให้มีคุณธรรมจริ ยธรรมโดยผ่านกิ จกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของไทย ให้เยาวชน
ตระหนัก ถึ งคุ ณ ค่ า ทางวัฒนธรรมของการแสดงวงดนตรี ลู กทุ่ ง โดยอาศัยศิ ลปะพื้นบ้านผสมผสาน
ส่ งเสริ มให้เยาวชนได้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ กล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง มี ความสามารถพิเศษและเสริ มสร้างบุคลิ กภาพ สร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับโรงเรี ยนให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้ น เพื่อให้เยาวชนอนุ รักษ์และสื บสาน
ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยูใ่ นสังคมไทย

การนารูปแบบเทคนิควิธีการแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาหรื อพัฒนา
และผลที่เกิดขึน้
รูปแบบเทคนิควิธีการแก้ปัญหา
1. ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนที่สนใจร่ วมกิจกรรมวงดนตรี ลูกทุ่ง
2. ด าเนิ นการฝึ กสอนฝึ กซ้ อมวงดนตรี ลู ก ทุ่ งและการแสดงพื้ นบ้า นตามบริ บททาง
วัฒนธรรม ในโรงเรี ยน
3. ประสานงานวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู ้และฝึ กปฏิบตั ิศิลปวัฒนธรรมด้าน
การดนตรี ไทย เพลงพื้นบ้าน พิธีกรรม เสื้ อผ้าและเครื่ องแต่ งกายที่ใช้ในการแสดงวง
ดนตรี ลูกทุ่ง
4. จัด แสดงวงดนตรี ลูกทุ่งในชุ มชน องค์กร หน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ส นใจและมี ความ
ประสงค์ให้ทาการแสดงตามเวลา โอกาส ความสะดวกและสถานที่ ที่เหมาะสม
5. จัดพิธีครอบครู ไหว้ครู ตามวัฒนธรรมประเพณี การแสดงในโรงเรี ยน
6. สรุ ป/ประเมินผล รายงานผล

เครื่องมือ
1. แบบประเมินผลการแสดงวงดนตรี ลูกทุ่ง
2. สมุดจดบันทึกการฝึ กซ้อมวงดนตรี ลูกทุ่ง
ผลทีเ่ กิด
1. นักเรี ย น เยาวชนและประชาชนที่เ ข้าร่ ว มกิ จ กรรม ร้ อยละ ๙๐ มี พ ฒ
ั นาการทาง
วัฒนธรรมด้านดนตรี นาฏศิลป์ ได้บาเพ็ญตนเป็ นพลเมืองดี กระทาความดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
คุณธรรมจริ ยธรรมมากยิง่ ขึ้น ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา สังคมและชุมชน
2. นักเรี ยน เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและนาหลักธรรม
คาสอนที่ได้จากบทละครในการแสดงนาฏดนตรี ไปใช้ในการดาเนินชีวิตทั้งในฐานะผูแ้ สดงและ
ผูช้ ม
3. นักเรี ยนแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีความสามารถพิเศษและเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ดี
ห่ างไกลอบายมุขและสิ่ งยัว่ ยุต่าง ๆ
4. นักเรี ยนและเยาวชนมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและนาไปพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
5. ชุมชนและโรงเรี ยนมีร่วมมือกันและมีความสัมพันธ์อนั ดีใกล้ชิดกันยิง่ ขึ้น
6. นักเรี ยนและเยาวชนมีใจรักในความเป็ นไทยและร่ วมสื บสานศิลปวัฒนธรรม
7. โรงเรี ยนและชุมชนได้รับชื่อเสี ยงและคายกย่องชมเชย

2.4 ข้ อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนาในอนาคต
1. ควรมีการบันทึกการซ้อมของวงดนตรี ลูกทุ่งทุกวัน ทุกเวลา
2. เพิ่มวิธีการแก้ปัญหาและหาสาเหตุหรื อปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมวัยรุ่ น
3. นักเรี ยนที่มีปัญหาเรื่ องการซ้อมวงดนตรี ลูกทุ่ง ต้องดาเนิ นการแก้ปัญหาในลาดับ
ต่อไป
(นายตปนิธิ ทองนาคทอง)
ครู โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและส่งงานไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด
รายวิชาศิลปะ 6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
บดินทรเดชา
นางสาวศุภพิชญ์ ธารงเวชช
ศิลปะ
อาจารย์ตปนิธิ ทองนาคทอง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงสาเหตุของพฤติกรรมการไม่ส่งงานและส่งงานไม่ตรงตามเวลา
ที่กาหนด ในวิชาศิลปะ 6 (ศ23102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559 โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบบันทึกคะแนนผู้เรียน และแบบสอบถามเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการไม่ส่งงานและส่งงานไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด
ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่มีพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือส่ง งานไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด นั้นมีสาเหตุมาจากปัจจัย
เหล่านี้ โดยเรียงลาดับจากสาเหตุที่สาคัญมาก ไปจนถึงสาเหตุที่สาคัญน้อย คือ
1. ติดซีรีย์ ละคร โซเชียลเน็ตเวิร์ค และเกม
2. ไม่ชอบวิชาศิลปะ ทาให้มีไม่มีแรงจูงใจในการทางาน
3. การบ้านที่คุณครูสั่งในแต่ละวิชามีมากเกินไป
4. งานที่ได้รับนั้นไม่มีความน่าสนใจ
5. ขี้เกียจ และไม่ชอบทางานที่ต้องใช้เวลานานๆ
6. งานที่ได้รับนั้นยากเกินความสามารถ ไม่สามารถทาได้
7. ใช้เวลาว่างไปกับเรียนพิเศษหรือติวสอบ
8. ทากิจกรรมของโรงเรียน
9. ระยะเวลาที่ให้ทางานนั้นน้อยเกินไป
10. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนในรายวิชาอื่นๆ
11. ช่วยเหลืองานของผู้ปกครอง
12. ไม่เข้าใจคาสั่งที่คุณครูสั่งงาน
13. ทางานพิเศษ หารายได้พิเศษ

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้

การฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเดิม โดยใช้เครื่องมือในการฝึกทักษะ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ปีการศึกษา 2559 จานวน
40 คน
นายดนุพล พานทอง
ศิลปะ
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกทักษะการปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเดิม ของนักเรียนชั้นมัธยมปี
ที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ให้สามารถขับร้องเพลงไทยเดิมได้อย่างไพเราะ ถูกต้อง ไม่เพี้ยน
เสียง อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน และทาให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนขับร้องเพลง
ไทยเดิม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทร
เดชา ปีการศึกษา 2559 จานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เครื่องมือช่วยในการฝึกทักษะการขับร้อง
เพลงไทยเดิม และแบบสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเดิม
ผลการวิจัยพบว่า การขับร้องเพลงไทยเดิมไม่ถูกต้อง และเพี้ยนเสียง นั้นมีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่
คุ้นเคยกับทานองของเพลงไทยเดิม จาระดับเสียงของตัวโน๊ตไม่ได้ จาทานองของเพลงไทยเดิมไม่ได้ ครูจึงใช้
วิธีการนาเครื่ องมือในการฝึกทักษะมาช่ วยในการขับ ร้องเพลงไทยเดิม จากการทดลองพบว่ า นักเรียนใน
กลุ่มเป้าหมายมีการขับร้องเพลงไทยเดิมที่ดีขึ้น เนื่องจากนักเรียนได้ฟัง เสียงของเครื่องมือในการฝึกทั กษะ
ประกอบ จึงทาให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับระดับเสียงของตัวโน๊ต ทานองเพลง และเกิดความแม่นยา จึงทาให้
เพลงไทยเดิมที่นักเรียนขับร้องออกมานั้นมีความถูกต้อง และไม่เพี้ยนเสียง ทาให้เกิดสภาพบรรยากาศที่ดีในชั้น
เรียน อีกทั้งยังทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

แก้ไขปัญหาการปฏิบัติกีตาร์ไม่ได้รายวิชาศิลปะ 2 ของนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จานวน 40 คน
นายเจตสิทธิ์ สว่างเอี่ยม
ศิลปะ
อาจารย์ตปนิธิ ทองนาคทอง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติกีตาร์ไ ม่ได้ ตามที่กาหนด ในวิชาศิลปะ 2 (ศ
31102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
บดินทรเดชา
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบบันทึกคะแนนผู้เรียน แบบบันทึกการปฏิบัติของนักเรียน
ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่มีปัญหาการปฏิบัติกีตาร์ ไม่ได้ตามที่กาหนด นั้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยเหล่านี้ โดยเรียงลาดับ
จากสาเหตุที่สาคัญมาก ไปจนถึงสาเหตุที่สาคัญน้อย คือ
1. ติดโซเชียลเน็ตเวิร์ค และเกม
2. ไม่ชอบวิชาดนตรีสากล ทาให้มีไม่มีแรงจูงใจในการทางาน
3. ไม่มีอุปกรณืในการฝึกซ้อม
4. ขี้เกียจ และไม่ชอบการฝึกซ้อมที่ต้องใช้เวลานานๆ
5. ระยะเวลาที่ให้ฝึกซ้อมนั้นน้อยเกินไป
6. ใช้เวลาว่างไปกับเรียนพิเศษหรือติวสอบหรือทากิจกรรมต่างๆจนไม่มีเวลาฝึกซ้อม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ชื่อผู้วิจัย นายวิษณุ กลีบรักซ้อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
บทคัดย่อ
ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากลระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากจานวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน ด้วยวิธีการประเมิน
ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ทั้ ง สิ้ น โดยเริ่ ม ท าการวิ จั ย ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน
- เดือนกุมภาพันธ์
ผลการวิจัย พบว่านักเรียนจานวนหนึ่ง มีการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากลดีขึ้นกว่าเดิม
ด้วยวิธีการให้แรงเสริมโดยการชมเชยและให้ระยะเวลาในการฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลมากพอสมควร
ดังนั้น ก่อนที่จะเกิดทักษะการอ่านให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนโน้ตสากลก่อน โดยจะนามาซึ่งการพัฒนาทักษะ
ในด้านการอ่านโน้ตสากลได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องรวมทั้งส่งผลมาถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรีด้วยความ
เข้าใจและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่ องวิจยั

การพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิ เรื่ อง นาฏยศัพท์และนาฏศิลป์ ไทย โดยการเรี ยนรู้

แบบกลุ่มร่ วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ผู้วิจัย
นายประเวช ผสมงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชื่ออาจารย์ ทปี่ รึกษา อาจารย์ ตปนิธิ ทองนาคทอง

บทคัดย่อ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ (นาฏศิลป์ ) เป็ นสาระที่มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะในทางปฏิบตั ิมากกว่าทักษะด้านสติปัญญา จากการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมได้รับ
ประสบการณ์ที่เป็ นรู ปธรรมสร้างบรรยากาศความเป็ นกันเอง การรายงานในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์
1) เพือ่ พัฒนาทักษะการปฏิบตั ิ เรื่ อง นาฏยศัพท์และนาฏศิลป์ ไทย โดยการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ
ประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพือ่ หาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรี ยน เรื่ อง นาฏยศัพท์และนาฏศิลป์ ไทย โดยการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม
ร่ วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3) เพือ่ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง นาฏยศัพท์และนาฏศิลป์ ไทย โดยการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม
ร่ วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
4) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังเรี ยนการปฏิบตั ิ เรื่ อง นาฏยศัพท์และนาฏศิลป์ ไทย โดยการ
เรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กลุ่มเป้ ามาย ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนนวมินทราชินุทิศ บดินทรเดชา จานวน 40
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจยั คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง นาฏยศัพท์และนาฏศิลป์ ไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 14 แผน ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ (นาฏศิลป์ ) เรื่ อง นาฏยศัพท์และนาฏศิลป์ ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33 - 0.80 มีค่าอานาจจาแนก
ตั้งแต่ 0.20 - 0.50 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.82 และแบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 10 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสถิติ t –
test
ผลการวิจัยพบว่ า
1. ทักษะการปฏิบตั ิ เรื่ อง นาฏยศัพท์และนาฏศิลป์ ไทย โดยการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ
ประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.50/83.41 เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
2. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรี ยน เรื่ อง นาฏยศัพท์และนาฏศิลป์ ไทย โดยการเรี ยนรู ้
แบบกลุ่มร่ วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เท่ากับ 0.6456 ซึ่งแสดงว่า
นักเรี ยนมีความก้าวหน้าทาง
การเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 64.56
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง นาฏยศัพท์และ
นาฏศิลป์ ไทย โดยการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่า
คะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความพึงพอใจใน
การเรี ยนหลังเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง นาฏยศัพท์และนาฏศิลป์ ไทย โดยการเรี ยนรู ้
แบบกลุ่มร่ วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก

รายงานเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ
เรื่อง ขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน

นายจิรเดช สังข์ขาล ตาแหน่งครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ปีการศึกษา 2559
บทคัดย่อ
รายงานเรื่อง

รายงานการพัฒนาชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี

ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงานนายจิรเดช สังข์ขาล ตาแหน่งครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทร
เดชา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุด
การสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติเรื่องขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติเรื่อง ขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนดนตรีไทยที่ เน้นทักษะปฏิบัติเรื่อง ขลุ่ยไทยไพเราะ
วิชาดนตรี ศ23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนต่อชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้น
ทักษะปฏิบัติเรื่อง ขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ23101 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จานวน 45 คน ได้มาโดยการเลือก แบบเจาะ (Purposive Sampling) โดย
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติเรื่อง ขลุ่ย ไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ23101 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จา นวน 5 ชุด คือชุดที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขลุ่ย(The basic Knowledge of flute)
ชุดที่ 2 ขั้นตอนการฝึกเป่าขลุ่ย (The step of practice Thai flute) ชุดที่ 3 การเป่าขลุ่ยเพลงราวงลอย
กระทง (How to playRumwangloykrathong by Thai flute) ชุดที่ 4 การเป่าขลุ่ย เพลงค่าน้านม (How
to play karnamnom by Thai flute)ชุดที่ 5 การเป่าขลุ่ยเพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น (How to play
Laosiangtian 2 tempo level by Thai flute) ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน แบบ แผนการรายงานที่
ใช้คือ One Group Pretest - Posttest Design และใช้ t-test for Dependent Sample ในการวิเคราะห์
ข้อมูลและการตรวจสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติเรื่อง ขลุ่ย
ไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ23101 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

หลังเรียนด้วยชุดการสอนดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติเรื่อง ขลุ่ยไทยไพเราะ วิชาดนตรี ศ23101 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

