บทคัดย่ อ
การพัฒนาการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบวัฏจักร E สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ศิลปะ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โดยใช้สือประสม
ผู้วจิ ยั
นายกฤษฏิ ศรี พนู ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชาํ นาญการพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรี ยนบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปี ทีศึกษา พ.ศ.
ชือวิจยั

การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ ( ) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเรี ยนรู้
ตามรู ปแบบวัฏจักร E สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
โดยใช้สือประสม ( ) สร้างและพัฒนาการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบวัฏจักร E สาระดนตรี กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ศิลปะ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โดยใช้สือประสม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
/ และมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ (3) เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและความคงทน
จากการพัฒนาการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบวัฏจักร E สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โดยใช้สือประสม และ ( ) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อ
การพัฒนาการเรี ยนรู้ตามรูปแบบวัฏจักร E สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที โดยใช้สือประสม เครื องมือในการวิจยั คือ ( ) แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักร
E จํานวน แผน เวลาเรี ยน ชัวโมง ( ) สือประสม คือ ชุดการเรี ยนรู้ จํานวน ชุด และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-books) จํานวน เรื อง ( ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางกางเรี ยน จํานวน ข้อ
และ ( ) แบบวัดความพึงพอใจ จํานวน ข้อ ทีนํามาใช้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่
สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี การศึกษา
จํานวน คน ด้วยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การพรรณนาวิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าประสิทธิผล และทดสอบค่า t (Dependent samples) ผลการวิจยั
ปรากฏ ดังนี
. สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา พบว่า เนือหาทีเป็ นปัญหามากทีสุดคือ
สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ ในภาคเรี ยนที มากทีสุด ผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรี ยน
วิชาศิลปะ ขาดปัจจัยซือหนังสือเสริ มประสบการณ์ ครู ส่วนใหญ่สอนไม่ตรงสาขากับวิชาเอก
ร้อยละ มีภาระสอนมากเกิน ชัวโมงต่อสัปดาห์ และมีงานพิเศษค่อนข้างมาก แนวทางแก้ไข
ปัญหา คือ ครู ควรมีการพัฒนาการสอนตามรู ปแบบวัฏจักร E และสร้างสือทีหลากหลายหรื อ
สือประสม เพราะกระบวนการเรี ยนรู้ทีเป็ นระบบ มีการขยายความรู้ดว้ ยสืบเสาะหาความรู้เพิ มเติมทีดี
และกระบวนการกลุ่มตามแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ทียึดนักเรี ยนเป็ นสําคัญ

บทคัดย่ อ (ต่อ)
. การสร้างและการพัฒนาการเรี ยนรู้ คือ หลักการการสอนตามรู ปแบบวัฏจักร E
สาระดนตรี โดยใช้สือประสม วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
E และการประเมินผลการเรี ยนรู้ เมือนําไปทดลองใช้พบว่า ( ) การทดลองแบบหนึงต่อหนึง
มีประสิทธิภาพเท่ากับ . / . ตํากว่าเกณฑ์ / จึงควรนําไปปรับปรุ งแก้ไข รู ปแบบการสอน
( ) การทดลองแบบกลุ่มเล็ก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.85/80.56 เท่ากับเกณฑ์ / ควรปรับปรุ ง
แก้ไขอีกครัง ( ) การทดลองแบบภาคสนาม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.00/82.75 สูงกว่าเกณฑ์ /
และ ( ) การพัฒนากับกลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.13/85.64 สูงกว่าเกณฑ์ / และ
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเฉลียรวมเท่ากับ . เท่ากับเกณฑ์ หรื อมีความก้าวหน้าในการเรี ยนรู้อยูใ่ น
ระดับดี
. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและความคงทนในการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบ
วัฏจักร E โดยใช้สือประสม พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . และนักเรี ยนมีความคงทนในการเรี ยนรู้หลังเรี ยน สัปดาห์
โดยคะแนนลดลงร้อยละ .
4. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบวัฏจักร E โดยใช้
สือประสม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด และรายด้าน ด้าน คือ ด้านการจัดการ
เรี ยนรู้ ด้านการได้รับความรู้จากการเรี ยนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน และด้านการ
สอนสืบเสาะหาความรู้ E อยูใ่ นระดับมากทีสุด ทุกด้าน

