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คําสําคัญ : ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
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ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม 
(THE DEVELOPMENT OF A SONG INSTRUCTIONAL PACKAGE AND THE STUDY OF THE STUDENTS’ ATTITUDES 
TOWARDS LEARNING ENGLISH OF PRATHOM FOUR STUDENTS AT JOSEPH UPATHAM SCHOOL NAKHON 
PATHOM PROVINCE) 
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน, ผศ.ดร.บํารุง โตรัตนและรศ.วัฒนา เกาศัลย 
 
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา อังกฤษกอนและหลังการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 3) 
เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 4)เพื่อศึกษาความ สัมพันธ
ของทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ และ 5) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน นครปฐม  
จํานวน 1 หองเรียน ไดมาโดยวิธีการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงายไดนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ใชวิธีการทดลอง
โดยใหนักเรียนทําชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 10 บท ใชเวลาในการทดลอง 6 สัปดาหๆ ละ 5 คาบเรียนๆ ละ 50 นาที รวม
ทั้งสิ้น 30 คาบ 
      เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย   1)ชุดการสอนเพลงวิชาภาษาอังกฤษพรอมคูมอืครูจํานวน  10 บท 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 3)แบบทดสอบวัดทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
      การวิเคราะหขอมูลใช t – test แบบจับคูเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและเปรียบเทียบ
ทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นและใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
หาคาระดับความสนใจจากแบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นของนักเรียนที่มตีอชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษ  
  
ผลการวิจัยพบวา 

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษมีคาเทากับ 81.20/80.00 ซ่ึงถือวามีประสิทธิภาพดีมาก 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชชุดการสอนเพลงภาษา อังกฤษ สงู

กวากอนเรียนโดยใชชุดการสอนเพลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ 0.05 
3. นักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษกอนและหลังจากการใชชุดการสอนเพลงไมตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
4. ทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.054 มี

ความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
5. นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นสวนใหญอยูในระดับดี 
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The purposes of this study were to construct a song instructional package to search the criterion 75/75 as 
set by Chaiyong Pomwong  to test the efficiency of the package by comparing the student’ achievement scores 
before and after studying using the package. The study also aims to investigate the relationships between students’ 
attitude towards learning English and their English achievement, and their opinions towards the constructional 
package 

The sample consisted of one randomly selected class of 30 Primary Four at students from Joseph Upatham 
School, Sampran, Nakhon Pathom Province during the academic year 2001. The students studied ten song lessons. 
The duration of the experiment covered 30 classes sessions over thirty periods. 

The instruments used for gathering data were the song instructional package and its teachers’ manual and 
English achievement questionnaires which were used to pre – test and post – test student attitudes and a 
questionnaire on opinions towards the song instructional package. 

The percentages of formative scores of ten song lessons and that of the post – test scores were used to 
compare the English Song instructional package The t – test was used to analyze the data in order to assess the 
students’ song instructional package results before and after testing and assess the relationship between the 
students’ attitudes towards learning English by Pearson’s product moment correlation – co – efficient. In addition, The 
mean ( x ) and standard deviation (S.D.) of items were used to evaluate the students’ opinions towards the ten songs 
instructional package. 
 

The results of the study were as follows:  
1) The average score for a song instructional package was 80.20, percent for pre – test and 81.00 percent 

for post – test This indicates that a song instructional package was highly effective. 
2) The students achievement levels were significantly higher after using the song instructional package than 

after using the song instructional song at the 0.05 level. 
3) The students’ attitudes towards learning English was not significant at level 0.05 
4) The correlation between students’ attitudes towards the students’ achievements was not significant at 

level 0.05 
5) The students’ opinions towards a song instructional package was highly positive.     
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บทที่ 1

บทนํา

ความสําคัญของปญหา
   เพลงเปนศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาของคนทุกชาติ เปนสื่อภาษาสากลที่ทั่วโลกจะเขาใจ

กันไดโดยไมมีการขัดแยง ไมเลือกเชื้อชาติ วรรณะ อายุ เพลงจึงเปนสื่อในการสรางสัมพันธภาพ
ระหวางมนุษย เพลงถือเปนยอดศิลปะในการสื่อภาษา เปนสวนหนึ่งของชีวิตที่มนุษยยอมรับโดย
ไมรูตัว เรณู โกษินานนท (2540 : 112) กลาววาเพลงเปนสิ่งจรรโลงใจทําใหบุคคลเกิดอารมณ
คลอยตามไดงายที่สุด เพลงเปนสื่ออยางหนึ่งที่ชวยใหมนุษยมีความสุข ความรื่นเริง สนุกสนาน
เพลิดเพลิน เพลงมีอิทธิพลตอสภาพรางกาย อารมณ และความรูสึก เบอรนารด (Bernard 1970 :
16) กลาววาเพลงจะชวยลดความเหนื่อยลาทางจิตใจ ลดความตึงเครียด เพลงเปนเครื่องมือใน
การสรางอารมณที่ดี ทําใหเกิดความซาบซึ้งและนําไปสูการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

   ในชีวิตประจําวันของเรานั้นเต็มไปดวยจังหวะและทํานองเพลงมากมาย เพลงมีความผูก
พันตอมนุษยอยางมาก เร่ิมต้ังแตทารกในครรภมารดาเมื่อไดยินเสียงดนตรีจะมีปฏิกิริยาตอบ
สนองตอเสียงดนตรี ข้ึนอยูกับความดังคอย เสียงสูงต่ํา และจังหวะของดนตรี และเมื่อทารกคลอด
ออกมาจากครรภมารดาแลวนั้น ทารกจะรูสึกเพลิดเพลินชื่นชมและแสดงความพอใจจากการไดยิน
เสียงขับกลอมของมารดา ละออ ชุติกร (2537 : 20) ไดกลาวถึงเพลงกับเด็กเล็กวาโดยธรรมชาติ
เด็กสนใจเพลงและดนตรีตั้งแตเด็ก ๆ จะสังเกตไดจากพฤติกรรมแสดงความพอใจ เชน ใชชอน
เคาะโตะ เคาะจาน และทําเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ บางครั้งก็เลียนเสียงเพลงที่ไดฟงจากวิทยุ โทรทัศน เทป
และทําทาทางประกอบไปดวย ปฏิกิริยาที่เด็กเล็กมีตอเพลงขึ้นอยูกับวัยของเด็ก ประเภทของเพลง
ความไพเราะและอารมณรวมของเด็กในขณะนั้น เด็กบางคนชอบและแสดงความรูสึกดวยการนั่ง
ฟงไดอยางเพลิดเพลินเปนเวลานาน บางคนแสดงออกดวยการเคลื่อนไหว บางคนก็แสดงออกดวย
การรองเพลง แตที่เด็กทุกคนแสดงออกเหมือน ๆ กันคือ มีใบหนาที่ยิ้มแยม มีทาทางที่แสดงถึง
ความสุข ความพอใจ จึงกลาวไดวา เพลงมีอิทธิพลตอชีวิตเปนอยางยิ่ง เพลงมีบทบาททางอารมณ
ความรูสึกของมนุษยทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย เพลงเปนสื่อการสอนที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับเด็ก อีเซ็น (Esen 2000 : 1 – 2) กลาววาเพลงชวยเราความสนใจ กระตุนใหผูเรียนเกิดแรง
จูงใจ สรางบรรยากาศหองเรียนที่ดี นอกจากนี้ รองเนือง ศุขสมิติ (2537 : 49) กลาววาเพลงชวย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น และชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ
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    นักการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันตางยอมรับวาเพลงเปนสื่อสําคัญที่จะชวยพัฒนา
ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาใหแกเด็กได ฉวีวรรณ โพธิ์ดา (2530:37) ไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเพลงไววา เพลงเปนองคประกอบที่จําเปนอยางยิ่งในวงการศึกษาเพราะเพลงมี
อิทธิพลอยางมากตอการสรางเสริมใหผูเรียนมีความเจริญงอกงามดานสุนทรีย และเสริมสราง
บุคลิกภาพของผูเรียน

     บราวน (Brown 1997 : 351-354) กลาวา เพลงนับวาเปนสวนประกอบอันสําคญั
สําหรับมนุษยทุกชนชาติวัฒนธรรม เพลงสามารถชวยในดานของอารมณ ความรูสึก และชวยใหมี
ศักยภาพทั้งในดานการเรียนและความจําไดดียิ่งขึ้น บทเพลงนั้นจะเปนเสมือนดังสะพานที่จะเชื่อม
โยงไปสูการเรียนรูหนังสือซ่ึงทําใหเด็ก ๆ เกิดความพึงพอใจในขณะที่เรียน นอกจากนี้เพลงทําให
การเรียนรูนั้นงายขึ้นและยังคงเปนวิธีที่ยังใชกับการเรียนในชั้นเรียนในปจจุบันนี้ไดอยู ทําใหเกิด
สภาพแวดลอมที่เต็มที่ดวยอารมณ ความรูสึกและภาษาอันล้ําคา บทเพลงจะทําใหผูฟงไดเรียนรู
และถายทอดขอมูล ทั้งยังชวยสื่อแนวความคิดตาง ๆ ไปยังเด็กนักเรียนไดดวย

     วิรัช ชุยสูงเนิน (2525 : 14-16) กลาววา เพลงเปนสิ่งที่ยอมรับโดยทั่วไป ดั้งนั้นกิจการ
และกิจกรรมตาง ๆ ในทุกวงการศึกษาจึงอาศัยเพลงเปนสื่อนําทางไปสูเปาประสงคเพลงจึงเปนสิ่ง
หนึ่งที่สําคัญตอชีวิตและสังคมเราสามารถนําเอาเพลงมาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาอื่นอีกมากมาย

การสงเสริมพัฒนาการของเด็กโดยการใชบทเพลงเปนวิธีที่ไดผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง เนื่อง
จากเด็กเปนผูที่ชื่นชอบเพลงอยูแลวโดยธรรมชาติชอบเคลื่อนไหวกระโดดโลดเตนไปตามจังหวะ 
หากเราสามารถนําเพลงมาประกอบการสอนโดยใหเด็กมีโอกาสไดรองเลนหรือไดฟงเด็กก็จะเกิด
ความสนุกสนาน ไดพักผอนจิตใจ ไดเปลี่ยนอิริยาบถ ไดความรู เพลงที่มีความหมายดี ๆ ก็มีคุณคา
ชวยพัฒนาในดานสังคมของเด็กและเด็กจะเกิดทัศนคติที่ดีตอเร่ืองราวตาง ๆ ที่บรรจุไวในบทเพลง
โดยไมตองบังคับแตอยางใด เสียงเพลงจึงมีบทบาทสําคัญตอพัฒนาการของเด็กทั้งในดานรางกาย
อารมณ สังคมและสติปญญา และที่สําคัญก็คือเสียงเพลงชวยใหการเรียนรูภาษาของเด็กเจริญ
อยางรวดเร็วสอดคลองกับวิลซอก (Wilcox 1995 : 67-69) ที่กลาววาเพลงควรจะมีอยูในชีวิต
ประจําวันของเด็ก การรองเพลงเปนความสนุกอยางมากสําหรับเด็ก เด็ก ๆ ควรจะรองเพลงใหบอย
มากที่สุดเทาที่จะทําได เมื่อเขารองเพลงเพลงจะชวยเด็กในการพัฒนาภาษาและความจําไดอยาง
ดีเยี่ยม กรีนอฟ (Grenough 2000 : 1) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเพลงพบวาเพลงสรางความกระตือรือรน
มีสวนชวยกระตุนในสวนของสมองที่ใชความจํา ทําใหเกิดความเรียนรูไดอยางรวดเร็ว
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 นักการศึกษาคนสําคัญอยางเชนโฟรเบล (Froebel 2000 : 4-6) ซึ่งไดรับการขนานนาม
วาเปนบิดาของการอนุบาลศึกษาในปจจุบันไดเล็งเห็นคุณคาของเพลงและดนตรี เพราะเชื่อวา
เพลงและดนตรีชวยใหเด็กเจริญเติบโต และสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณและ
สังคมไปพรอมกันโฟรเบล ไดทําการทดลองสอนเด็กเล็กโดยใชการเลนและการรองเพลงเปนเครื่อง
มือในการสอน ซึ่งทําใหไดแนวคิดที่นาสนใจวาการเลนและการใชเพลงมีความสําคัญตอเด็กเล็ก
สามารถที่จะชวยพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กอีกดานหนึ่งดวย จากเหตุผลนี้โฟรเบลไดมีสวนในการ
สนับสนุนใหเพลงเขามามีบทบาทในการศึกษาปฐมวัย (โกวิท ขันธศิริ 2538 : 15)

  เพลงมีองคประกอบ 3 ประการ คือ เนื้อหา ทํานอง และจังหวะ เพลงสําหรับเด็กแตง
ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลายอยาง เพลงประกอบการสอนเปนเพลงที่ใชเพื่อใหเด็กเกิดความสนุก
สนานและจดจําเรื่องราวตาง ๆ ไดรวดเร็ว แมนยํา เปนเวลานาน สุทธาทิพ มีชูนึก (2524 : 18)
ลออ ชุติกร (2537 : 25) ไดกลาวสรุปถึงคุณคาของเพลงสําหรับเด็กที่มีตอเด็กไวคือ ชวยเสริมสราง
สุขภาพและอนามัย ชวยสงเสริมพัฒนาการทางอารมณ สังคมและสติปญญาและยังชวยเพิ่มพูน
ทักษะทางภาษา โดยเฉพาะการเรียนรูคําศัพทและการสอนการออกเสียง

  จากความสําคัญและคุณคาของเพลงที่มีตอเด็กไมวาจะเปนการชวยใหเด็กมี
พัฒนาการทางดานตาง ๆ การเรียนรู การคิดอยางสรางสรรค ความสนุกสนาน สภาพแวดลอมใน
การเรียนที่ดีจึงทําใหเกิดการนําเพลงสําหรับเด็กเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพลงสําหรับเด็กจึงจัดเขาไวเปนสวนหนึ่งในเนื้อหาของการจัดหลักสูตร แนวการจัดประสบการณ
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูสําหรับเด็กในสถานศึกษาตลอด
มาจนกระทั่งถึงปจจุบัน

   ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเนนกระบวนการทางทักษะนั้นจําเปนตอง
อาศัยการฝกฝนบอยครั้ง ทําใหเด็กเบื่อหนาย อีกทั้งสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ปจจุบันไมเอื้ออํานวยตอการเรียนรู บรรยากาศในชั้นเรียนตึงเครียด จํานวนนักเรียนมากเกินไป
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจึงไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังนั้นครูควรสราง
บรรยากาศใหเต็มไปดวยความรื่นรมย เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน ซึ่งครูสามารถใหนักเรียนฝก
ทักษะเหลานั้นโดยใชเพลงสอดแทรกเขาไปในบทเรียน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคทางการ
เรียนเปนสื่อกลางใหเด็กไดฝกฝนดวยความสนใจและสนุกสนาน การใชเพลงประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษนั้น ใชไดทั้งการนําเขาสูบทเรียน การดําเนินการสอน การฝกทักษะ การประเมินผล
และยังใชเสริมประกอบตอนทายของการเรียนไดดวยการสรางความสนใจใหแกเด็กนักเรียนนั้น 
การใชเพลงเปนสื่ออยางหนึ่งในการจัดกิจกรรมการสอนที่ทําใหเกิดทักษะดังกลาวโดยมีผลการ
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ศึกษาที่สนับสนุนดานการนําเพลงไปสอนภาษาตางประเทศของจอลลี่ (Jolly 1975 : 11) ซึ่งพบวา
เพลงมีผลจริงจังในการสอนการออกเสียง ศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ รวมทั้งความเขา
ใจในความสัมพันธของวัฒนธรรม และภาษาที่ใชในเพลงดวย นอกจากนั้นการวิจัยไดพบวา เพลง
สามารถตอบสนองความตองการทั้งทางดานจิตวิทยา และทางการศึกษา ทางดานอารมณนั้น
เพลงทําใหเกิดความผอนคลาย และการสรางบรรยากาศที่สนุกสนาน ลดความเบื่อหนายในหอง
เรียน ซึ่งมีผลทําใหเกิดความอยากเรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
สปาเวนตา (Spaventa 1980 : 63) ไดเขียนบทความเกี่ยวกับกิจกรรมเพลงไววา “หองเรียนที่สอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศนั้น จําเปนตองมีการสอนเพลงและดนตรีดวย นอกจากนี้งาน
วิจัยของกรีนอฟ (Grenough 2000 : 1-4) พบวาเพลงมีประโยชนในสวนชวยในการจําไดอยางดี
เพลงใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไดครบทั้ง 4 ทักษะ ฟง อาน พูด และเขียน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพลงยังชวยใหเด็กเกิดการพัฒนาในการใชภาษาในชั้นเรียน เพื่อใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุความมุงหมายตามตองการ เพลงสามารถนํา
มาใชเปนแนวทางพื้นฐานในการเรียนรูที่จะพัฒนาดังตอไปนี้

   1. ดานพัฒนาการทางภาษา คือ ความสามารถในการใชภาษาซึ่งเจริญขึ้นตามวัย
ประกอบดวยการแสดงออกทางความคิด การฟง การพูด การอาน และการเขียน

   2. ดานความคิด ภาษาเปนสื่อแสดงออกซึ่งความคิด ซึ่งไดจากการใชความคิดติดตาม
เร่ืองตาง ๆ จากการฟง การอาน แลวถายทอดความคิดของตนใหผูอานเขาใจดวยการพูด การ
เขียนไดอยางมีเหตุผลและถูกตอง

   3. ดานทักษะ หมายถึง ความสามารถในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางถูกตองคลองแคลว
และมีความชํานาญ มุงฝกทักษะใหนักเรียนสามารถใชภาษาไดดีถูกตอง ชัดเจน คลองแคลว ทั้ง
ทางดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

   4. ดานทัศนคติ เปนเรื่องเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด ความชอบหรือไมชอบ มีอิทธิพลตอ
การยอมรับไมยอมรับ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได ซึ่งในการเรียนภาษาผูเรียนควรจะเต็มใจที่จะได
รับการฝกฝนใหมีความสามารถในการใชภาษาทั้งทางดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

   5. ดานความรู ประกอบดวยเนื้อหาสาระตาง ๆ ที่ครูนําเสนอ เปนสิ่งที่นักเรียนจะเรียนรู
ดวยวิธีการตาง ๆ จากการฟง การพูด การอาน และการเขียน ซึ่งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ได
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     ปญหาอยางหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ทําใหผูเรียนไมสามารถ
บรรลุจุดประสงคตามหลักสูตร พบวาสาเหตุของปญหามาจากการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน
ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการของผูเรียน สุภาวดี นวมทอง (2539) บุษกร ชมชื่น (2540) ทั้งนี้
สอดคลองกับ พัชรพิมล บุญรมย (2538) สมลักษณ สุเมธ (2539) กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(2544) และเนตรนภา ฤทธิจันดี (2542) ไดศึกษาถึงปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษา ในสวนของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนที่ผานมาพบวา ครูสวนใหญสอนโดยวิธี
การใหทองจําและแปล  ครูใชส่ือการสอนนอยมากเพราะจํานวนของสื่อมีนอย ไมเพียงพอตอความ
ตองการของครู นอกจากนี้ยังพบวาครูใชส่ือที่ไมเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนเกิดความเบื่อ
หนายเพราะคิดวาเนื้อหาภาษาอังกฤษมาก การเรียนการสอนไมประสบความสําเร็จเพราะนักเรียน
ขาดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียน ผูเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรมที่ครูจัดใหเพราะการสอน
ในแนวเดิมนั้นครูจะเปนผูที่มีบทบาทมากที่สุด สงผลใหผูเรียนขาดการเรียนรูอยางมีความคิดสราง
สรรค ผูเรียนจึงไมเห็นความสําคัญและประโยชนที่แทจริงของการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งความจริง
แลวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหนักเรียน
มีความรูพื้นฐานเพียงพอตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันหรือเพื่อที่จะใชในการศึกษาในขั้นสูงตอ
ไป จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหนักเรียนสวนใหญไมชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเกิดทัศนค
ติที่ไมดีตอวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยหลักจิตวิทยาแหงการเรียนรูกลาววาเด็กจะเรียนไดดีและเขาใจ
เนื้อหาบทเรียนก็ตอเมื่อมีความรักและสนใจวิชานั้น ๆ

   ดังนั้นการใหความสนใจและเอาใจใสตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถม
ศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเปนการปลูกฝง การสรางพื้นฐานที่ดีดานความรูและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษที่ถูกตอง ซึ่งในปจจุบันเปาหมายหลักคือการปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนไปพรอม ๆ กัน ผูเรียนตองนําความรูที่ไดรับไปใชให
เปนประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2539) เพราะ
ฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคการเรียนรู จึงจําเปนตองใหผูเรียนไดมี
สวนรวมในการเรียนการสอนมากที่สุด ใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน มุงใหผูเรียนเรียน
อยางมีความสุข และจัดประสบการณตรงใหแกผูเรียนซึ่งตรงกับหลักสูตรของคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ (2542) ซึ่งมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับทฤษฎีการสราง
ความรู (Constructivism) หรือทฤษฎีการเรียนแบบใหม คือ การสอนใหเด็กเรียนรูเอง คิดเอง ครู
และเด็กจะเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันทั้ง 2 ฝาย แนวคิดทางทฤษฎีการสราง
ความรูมีความเชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคล บุคคลเปนผูสราง การสราง
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(Construct) ความรูจากการสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูเกิดเปน
โครงสรางทางปญญา ตามแนวคิดนี้ ผูเรียนสามารถสรางสรรคความรูได หากมีการจัดการศึกษาที่
เอื้ออํานวยในบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่กระตุนใหผูเรียนคิดและสรางสรรคดวยตนเองเพื่อใหผู
เรียนสามารถพัฒนาทางดานภาษาอังกฤษและความคิดการจัดการเรียนการสอนตองมีประสิทธิ
ภาพเสริมสรางแรงจูงใจแกเรียน ตามทฤษฎีการเรียนรูภาษาของสกินเนอร (Skinner 1974 : 64) มี
ความเห็นวาอิทธิพลของสิ่งแวดลอมและสังคมกอใหเกิดความสามารถทางภาษาที่แตกตางกัน  
สกินเนอร (Skinner) เชื่อวาการใหเด็กไดรับการเสริมแรงจะชวยใหเด็กมีความสามารถทางภาษา
ไดเร็วขึ้น ดังนั้นจะตองมีการปฏิรูปการสอนภาษาอังกฤษ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการ
สอนมากขึ้น เรียนตามความสามารถของตน ตลอดจนการเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการ
เรียน และกระบวนการที่จะทําใหการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูนั้นนับเปนศูนย
กลางของการเรียน และกระบวนการที่จะทําใหการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูนั้นนับ
เปนสิ่งสําคัญ สุนีย ประยูร (2527 :  8) กลาววาการสอนเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหนัก
เรียนไดรับความรู ความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอบทเรียน การสอนโดยใชส่ือ เชน โทรทัศน ภาพนิ่ง
เทปบันทึกเสียง ภาพยนตร วิทยุ คอมพิวเตอร เปนวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุนความอยากเรียนรู แต
ตองรูจักใชและตองรูจักหาเทคนิควิธีการสอนที่จะใชเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยงประสบ การณ
ตาง ๆ ใหกับนักเรียน ส่ือการสอนจึงเขามามีบทบาทในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยการนําสื่อ
หลาย ๆ ชนิดมาใชรวมกันโดยมีความสัมพันธและสงเสริมกันและกัน ส่ือบางอยางเราความสนใจ
ส่ือบางอยางใชอธิบายขอเท็จจริงในเนื้อหา ส่ือบางอยางอาจทําใหเกิดความเขาใจลึกซึ้ง ซึ่งการนํา
ส่ือเหลานั้นมาใชรวมกันอยางมีระบบสอดคลองกับเนื้อหา แลวจัดเปนชุดสําเร็จรูปนั้นเราเรียกวา
“ชุดการสอน” (Instructional Package) จิราภรณ เมืองพรวน (2538) กลาววาชุดการสอนเปนสิ่งที่
ชวยเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง พัฒนา
ศักยภาพตามความสามารถของผูเรียนแตละคน ผูเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนตามความสนใจ
แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งนี้สอดคลองกับ เสงี่ยม โตรัตน (2542) ที่กลาววา  เด็ก
จําเปนที่จะตองฝกฝนพฤติกรรมการแสวงหาความรูของนักเรียนโดยการฝกฝนการเรียนภาษา 
อังกฤษแบบพึ่งตนเอง เพราะนักเรียนแตละคนยอมมีความตองการที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบ
วาชุดการสอนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอน เห็นไดจากงานวิจัยของอรพิน สุข
เกษม (2540) ไพรินทร พวงสมจันทร (2542) สมหวัง แสงสุนานนท (2542) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใชชุดการสอนกับการเรียนแบบปกติ  พบวาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใชชุดการสอนเพิ่มข้ึนเนื่องจากชุดการสอนเปนการนําสื่อมา
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ประสมหลากหลายเพื่อจะใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ อนึ่งผูวิจัยไดสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภมาเปนเวลา 11 ป พบวาจํานวนของสื่อการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมนั้น มีจํานวนนอยไมเพียงพอตอความตองการของครู นอกจากนี้
ในการประชุมวางแผนงานของหมวดในแตละภาคการศึกษาพบวาทัศนคติการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่  4 ยังอยูในระดับตํ่าและยังขาดแคลนสื่อการสอนเพลงที่
เหมาะสมกับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ดังนั้นผูวิจัยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาส่ือเสริมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่  4 ในรูปแบบของชุดการสอนเพลง
เพื่อแกปญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่เปนอุปกรณในการสอนเพลงและเพื่อเสริมสราง
แรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนใหรักการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

     จากการประมวลสาเหตุ ผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปญหาเรื่องสื่อการสอน
และศึกษาคุณคาของชุดการสอนดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาสรางชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 โดยการนําเพลงมาใชในการเรียนการสอนเพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอภาษาอังกฤษและความคิดเห็นของนักเรียนตอชุดการสอน
เพลงภาษาอังกฤษ โดยยึดจุดประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับอานออกเขียนไดตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2539 และจุดประสงคในเครือของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพ ชุดการสอนที่พัฒนาข้ึนใชเนื้อหาภาษาที่เปนบทเพลง กิจกรรมและแบบฝกสอดคลองกับ
จุดประสงค รวมทั้งการประเมินผลกอนและหลังการใชชุดการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสฝก
ฝนและพัฒนาทักษะทางภาษาในระดับประถม รวมทั้งเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษา
อังกฤษโดยใชเพลงสรางบทเรียน กิจกรรมใหนาสนใจ มีชีวิตชีวา สนุกสนาน รวมทั้งสรางปฏิ
สัมพันธภายในชั้นเรียน และเพื่อใหการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาบรรลุตามวัตถุ
ประสงคที่คาดไวและเปนแนวทางในการสรางสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอยาง
มีประสิทธิภาพในระดับช้ันตอไป และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวม

วัตถุประสงคในการวิจัย
      1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงประกอบวิชาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม ใหไดตามเกณฑ
75/75(ชัยยงค พรหมวงศ 2520 : 137-142)
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      2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ จังหวัดนครปฐม กอนการเรียนภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
หลังการใชชุดการสอนเพลง

      3. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ จังหวัดนครปฐม ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชชุดการสอนเพลง

      4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรง
เรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม และภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนโดยใชชุดการ
สอนเพลง

      5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
จังหวัดนครปฐม ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนเพลง

ปญหาในการวิจัย
       1. ชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดคือ 75/75หรือ

ไม
       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

ยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม หลังจากการเรียนดวยชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้น สูงกวา
กอนการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลงหรือไม

       3. ทัศนคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัด
นครปฐม ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษกอนหลังจากการเรียนดวยชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้น
สูงกวากอนการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลงหรือไม

       4. ทัศนคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัด
นครปฐม ที่มีตอภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลง
หรือไม

       5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม มีความ
คิดเห็นอยางไรตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน

สมมติฐานของการวิจัย
            1. ชุดการสอนเพลงประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑกําหนด 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2520 : 137-142)
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      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม หลังจากการเรียนดวยชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวา
กอนการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลง

      3. ทัศนคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัด
นครปฐม ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษหลังจากการเรียนดวยชุดการสอน
เพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวากอนการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลง

      4. ทัศนคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัด
นครปฐม ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์หลังการ
เรียนโดยใชชุดการสอนเพลง

      5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม มีความ
คิดเห็นที่ดีตอชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
      1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
          ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544
จํานวน 10 หองเรียน หองเรียนละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน

          กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 จํานวน 1 หอง
เรียน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย ไดนักเรียนกลุมตัวอยาง 50 คน ซึ่งในวันแรกของการทดลอง
นักเรียนจํานวนหนึ่งของกลุมตัวอยางไปรวมกิจกรรมของทางโรงเรียน ผูวิจัยจึงไดทดลองกับกลุม
ตัวอยางจํานวนจริงเพียง 30 คน

      2. ตัวแปรที่ศึกษา
          ตัวแปรที่ศึกษา คือ
          1. ผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนเพลง
          2. ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ

เรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนเพลง
              3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนเพลง
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ขอตกลงเบื้องตน
     1. คะแนนที่ไดจากการสอบครั้งแรก (Pretest) เปนเครื่องชี้บอกถึงความสามารถพื้น

ฐานในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนกอนการใชชุดการสอนเพลง
          2. คะแนนที่ไดจากการสอบหลังเรียน (Posttest) เปนเครื่องชี้บอกถึงความสามารถใน
การเรียนภาษาอังกฤษหลังจากใชชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้น

     3. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงสําหรับการวิจัยครั้งนี้กําหนดไว
75/75 ซึ่งใหถือคาความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จ
รูปไดรอยละ 2.5-5 กลาวคือ

        3.1 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาเกณฑตั้งไวรอยละ 2.5 ข้ึนไป ถือ
วาบทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพดีมาก

        3.2 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปเทากับหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว แตไม
เกินรอยละ 2.5 ถือวาเปนบทเรียนสําเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพดี

        3.3 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปตํ่ากวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมต่ํากวารอย
ละ 2.5 ถือวายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได หรืออยูในระดับพอใช

        3.4 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปตํ่ากวาเกณฑที่ตั้งไวมากกวารอยละ 2.5
ถือวาเปนบทเรียนสําเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพต่ํา (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 142)

นิยามศัพทเฉพาะ
    เพลงเสริม หมายถึง เพลงภาษาอังกฤษสั้น ๆ สําหรับเด็ก เปนเพลงที่มาจากตนแบบ

เดิม หรือเปนเพลงที่ผูวิจัยดัดแปลงเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาจุดประสงคที่สอนมี
ทวงทํานองงาย ๆ ไพเราะ อาจใชธรรมดา หรือมีทาทาง ทาเตนประกอบดวยก็ได

   ชุดการสอน หมายถึง ส่ือการเรียนหลายอยางที่จัดขึ้นประกอบกัน จัดไวเปนชุดหรือ
กลองเรียกวา ส่ือประสม เพื่อมุงหวังใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเปนชุดการสอน
สําหรับครูที่เรียกวาชุดการสอนประกอบคําบรรยาย ประกอบดวยคูมือครู  แผนการสอน บัตรเนื้อ
หา ใบงาน บัตรเฉลย แบบทดสอบ รวมทั้งสื่อการสอนที่จําเปนสําหรับประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอน เชน รูปภาพ แผนภูมิ ของจําลอง  เทป  แถบบันทึกเสียง วิดีโอ และอ่ืน ๆ

   นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
จังหวัดนครปฐม ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2544
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   ประสิทธิภาพของหนวยการเรียนการสอน หมายถึง  อัตราสวนระหวางประสิทธิ
ภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธเกณฑที่กําหนดไวสําหรับเนื้อหาที่เปนทักษะตั้ง
ไว 75/75

    75 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนโดยเฉลี่ยที่ผูเรียนทําแบบทดสอบทายบท
    75 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนโดยเฉลี่ยเปนรอยละที่ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

  ทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง ความรูสึกในการยอมรับ คัดคาน เห็น
ดวย หรือไมเห็นดวย ตลอดจนการชอบหรือไมชอบของนักเรียนที่มีตอภาษาอังกฤษ ซึ่งวัดไดจาก
แบบวัดทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบวัดทัศนคติตอการเรียน
ภาษาตางประเทศของการดเนอร และแลมเบอรท (Gardner and Lambert 1972 : 46)
จาโคโบวิทซ (Jakobovits 1971 :236-283) เธอรสโตน (Thurstone 1974 :226) จอหนสัน
(Johnson 1982 : 1-4) อัจฉรา วงศโสธรและคณะ (2525 : 47-49)กาญจนา ปราบพาลและ
ออลเลอร (Prapphal and Oller 1982 : 78-86) พิณทิพย ทวยเจริญ (2540 : 132-136) และ
เสงี่ยม โตรัตน (2533 : 44-48)  ผูวิจัยไดสรางแบบวัดทัศนคติจํานวน 20 ขอ จากการวิเคราะหเนื้อ
หาแบบวัดทัศนคติของผูเชี่ยวชาญดานภาษาดังกลาว สรุปเปนกรอบดานการวัดที่สําคัญในดาน

    1. เพื่อนําภาษาไปใชประโยชน
    2. ความรูความสามารถ
    3. แรงจูงใจในการเรียน
    4. การแสงหาความรูเพิ่มเติม
    5. ดานครูผูสอน

    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบทดสอบซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหาภาษาอังกฤษในระดับประถมปที่ 4 โดยพิจารณาวิเคราะหเนื้อหาขอบขายหลัก
สูตร แบบ เรียนประกอบที่ทางกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติใหใช เปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฟง
พูด อาน เขียน จํานวน 30 ขอ

    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลง
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    ความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลง หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการ
สอนเพลงที่ไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งดัดแปลงจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
กันตดนัย วรจิตติพล สอบถามในดานรูปแบบ เนื้อหา การทํางานรวมกัน บรรยากาศในการเรียน
การสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

   การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
   1. เพลง
      1.1 ความหมายของเพลง
      1.2 รูปแบบของเพลง
      1.3 บทบาทของเพลงตอการเรียนการสอน
      1.4 วัตถุประสงคในการใชเพลงสอน
      1.5 ประโยชนที่ไดรับจากการใชเพลงประกอบการสอน
      1.6 รูปแบบของเพลงที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษ
      1.7 รูปแบบของกิจกรรมการสอนโดยใชเพลง
      1.8 ลําดับข้ันในการใชเพลงประกอบการสอนภาษาอังกฤษ
  2. ชุดการสอน
      2.1 ความหมายของชุดการสอน
      2.2 ประเภทของชุดการสอน
      2.3 การสรางชุดการสอน
      2.4 การพัฒนาชุดการสอน
      2.5 เกณฑการพิจารณาสื่อการเรียนการสอน
      2.6 ประโยชนของชุดการสอน
  3. ทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ
      3.1 ความหมายของทัศนคติ
      3.2 องคประกอบของทัศนคติ
      3.3 ความสําคัญและประโยชนของทัศนคติ
      3.4 ทัศนคติในการเรียนภาษา
      3.5 องคประกอบยอยที่เกี่ยวของกับทัศนคติในการเรียนภาษาตางประเทศ
      3.6 แบบทดสอบในการวัดทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
      3.7 เทคนิควิธีในการวัดทัศนคติในการเรียนภาษา

3
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  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
      4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชเพลงประกอบการสอน
      4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการสอน
      4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเร่ืองทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ

1. เพลง
1.1 ความหมายของเพลง

      ดนตรีและเพลงเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความสุขทางใจ ชวยใหเกิดสุนทรียทาง
อารมณทําใหจิตใจราเริงเบิกบานแจมใส คนใดที่มีความสุขทางใจสมบูรณสวนมากจะสามารถ
ดําเนินชีวิตไปดวยดี ทั้งในดานการงาน การศึกษาและความเปนอยู ความสําคัญของเพลงนี้เปนที่
ยอมรับทั่วไปในทุกชาติทุกภาษา ดาเวนเนลลอส (Davanellos 1999 : 13-15) กลาววา เพลงถือ
เปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษย ซึ่งสอดคลองกับบราวน (Brown 1997 : 349-355) ที่กลาววาเพลง
เปนสวนประกอบอันสําคัญสําหรับมนุษยทุกชนชาติวัฒนธรรม ไดมีผูใหความหมายของเพลงไว
มากมายดังนี้คือ บทเพลงเปนบทประพันธที่มีทั้งคํารองและทํานองเพลง (พระองคเจา จักรพันธ
เพ็ญศิริจักรพันธุ 2528 : 86) นอกจากนี้ระลึก สัทธาพงศ (2529 : 7) พึงจิตต สวามิภักดิ์ (ม.ป.ป. :
9) ไดใหแนวคิดเดียวกันวา เพลงหมายถึงสําเนียงการขับรอง เนื้อรอง จังหวะ และทํานองดนตรี
แกว อัจฉริยะกุล (สมาคมนักแตงเพลงแหงประเทศไทย 2528 : 75) ไดใหความหมายของบทเพลง
ไววาเปนการประพันธเนื้อรองรวมเขากับทํานองไดอยางถูกตองเหมาะสมในความสูง-ต่ําของ     
วรรณยุกตที่สัมพันธกันกับทํานอง สวนธนู บุนยรัตนพันธ (2519 : 17) กลาววาบทเพลงหมายถึง
บทประพันธที่มีทํานองไวขับรองหรืออาจมีดนตรีประกอบซึ่งสอดคลองกับสุชา จันทรเอมและ
สุรางค จันทรเอม (2513 : 134) ซึ่งกลาววาบทเพลงหมายถึงบทประพันธที่มีทํานอง ใชขับรองหรือ
อาจมีดนตรีประกอบดวยเพลงเปนศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาของคนทุกชาติ เปนสิ่งจรรโลงใจ ทําให
บุคคลเกิดอาการคลอยตามไดงายที่สุด  เพลงมีอิทธิพลตอชีวิตอยางยิ่ง เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ดังนั้นกิจการและกิจกรรมตาง ๆ ของวงการจึงอาศัยเพลงเปนสื่อนําทางไปสูจุดมุงหมาย เพลงจึงมี
ความสําคัญตอชีวิตและสังคม เราสามารถนําเอาเพลงมาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน
ไดทุกสาขาวิชา และโดยธรรมชาติเด็ก ๆ มีความสนใจดนตรีและฟงเพลงอยูแลว จะสังเกตไดจาก
พฤติกรรมการแสดงความพอใจเมื่อไดยินเสียงเพลงกลอมเห เด็กจะมีทาทางเปนสุข เด็ก ๆ มักชอบ
รองเพลงเพื่อความสนุกสนานไมคํานึงถึงความถูกผิดหรือไมรูความหมายของเนื้อรองก็ตาม เพลงที่
มีทํานองงาย ๆ เด็กจะชอบรองซ้ํา ๆ จนรองไดถูกตองเอง Webster’s Encyclopedic (1994 :
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1357) ไดใหความหมายของเพลงไววา เพลงเปนสวนหนึ่งของดนตรีที่ปรับ ประยุกตใชเปนการรอง
เพื่อจุดประสงคในการกระตุนความสนใจของผูเรียน

    จากความคิดดังกลาวมาแลวสรุปไดวาเพลงหมายถึง บทประพันธที่มีเนื้อรองซึ่งมีดนตรี
ประกอบเปนจังหวะ ทํานอง เพื่อใหบทเพลงบังเกิดความไพเราะนาฟง เปนสิ่งจรรโลงใจ ทําใหผูฟง
เกิดความสุข เพลงมีอิทธิพลตอมนุษยอยางยิ่ง เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เพลงจึงมีความสําคัญ
ตอชีวิตมนุษยและสังคม เพลงนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนไดทุกวิชา ชวยกระตุน
ความสนใจของผูเรียนเพื่อเปนสื่อนําทางไปสูจุดหมายในการเรียนไดสําเร็จ

1.2 รูปแบบของเพลง
     บทเพลงที่เปนแบบแผนซึ่งพบไดในดนตรีตะวันตกหรือดนตรีคลาสสิกมีหลายประเภท 

ซึ่งแตละประเภทจะมีรูปแบบเฉพาะของตัวเอง เรืองศักดิ์ อําไพพันธ (2542 : 335-340) ไดกลาวถึง
รูปแบบของเพลงทางตะวันตกไวดังนี้คือ

    1. Ballad เปนบทเพลงที่เลาเกี่ยวกับนิทาน ซึ่งแตละทอนจะมีทํานองเดียวกันทุกทอน
บางทีเรียกนิทานโคลง (Verse) และบางครั้งใชเลาเรื่องราวความรูสึกตาง ๆ เชน รัก ดีใจ เสียใจ

    2. Carol เปนบทเพลงเกาโบราณ ใชรองในเทศกาลตาง ๆ เพื่อสรางความสนุกสนาน
โดยเฉพาะเทศกาลคริสตมาส

    3. Blue เปนบทเพลงของชาวผิวดําที่ทํางานเปนทาสในสหรัฐอเมริกาในระหวาง
ศตวรรษที่ 17 ถึงตนศตวรรษที่ 19 สาระของเพลงเกี่ยวกับสภาพงาน การเรียกหาอิสรภาพ ความ
ทุกขยาก ตาง ๆ

    4. Classic เปนดนตรีที่มีความงามความไพเราะในเรื่องของเสียง โดยที่ผูประพันธเพลง
ไดประพันธข้ึน มุงเนนในเรื่องความไพเราะมีคุณคาในความงามของศิลปะ

    5. Folk Song เปนเพลงรองเพื่อความบันเทิงมีเนื้อหาเรียบงาย เลาเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ความเปนอยู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของชาวบานทั่ว ๆ ไป

    6. Jazz เปนเพลงที่มีตนกําเนิดจากชาว Afro-American ใชเทคนิคการขับรองและ
บรรเลงของนักรองและนักดนตรีในการยึดเสียง และการลงน้ําหนักเสียง

    7. Rock เปนเพลงที่มีจังหวะการขับรองและการบรรเลงที่เรงเรากระแทก มุงเนนความ
สนุกสนาน
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    จากรูปแบบของเพลงดังกลาวขางตนสรุปไดวา เพลงที่ใชในการขับรองมีหลายประเภท
แตละประเภทจะมีแบบฉบับที่แตกตางกัน เชน ใชรองเพื่อการเลาเรื่องเพื่อใชในการฉลองตามเทศ
กาลตาง ๆ และเพื่อความสนุกสนานบันเทิง เปนตน

1.3 บทบาทของเพลงตอการเรียนการสอน
   ในการจัดการเรียนการสอน วิธีหนึ่งที่จะชวยนักเรียนใหมีความสนใจเรียนมากขึ้นคือการ

ใชเพลงประกอบการสอน เพราะบทเพลงจะชวยใหนักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินและมี
ทัศนคติที่ดีตอบทเรียน ดนตรี เพลง มีความสําคัญตอการเรียนรูอยางมาก ชวยใหเกิดความรูความ
เขาใจ และชวยในการจดจําบทเรียนไดนาน (Brown 1997 : 350 ; Davanellos 1997 : 11)

    นักการศึกษาไดศึกษาเกี่ยวกับการใชเพลงในการสอนภาษาและพบวาเพลงมีคุณคา
มาก เชน เพลงชวยใหผูเรียนเกิดการผอนคลายความตึงเครียด ลารอย (Laroy 1993 : 11) กลาว
วาเพลงชวยในการสรางบรรยากาศในหองเรียนภาษาไดอยางดี เจดีแนก (Jedynak 2000 : 31)
กลาววาเพลงชวยทําใหการเรียนสนุกสนาน ประนอม สุรัสวดี (2539 : 111) กลาววาความซาบซึ้ง
ตรึงใจจากบทเพลงนั้นจะดํารงไวซึ่งคุณคาทางดานอารมณ และใหภาพพจนที่มีความหมายอันลึก
ซึ้ง สงเสริมทางดานอารมณ และวัฒนธรรม วิรัช ชุยสูงเนิน (2525 : 14-16) เสริมวาเพลงชวยใหมี
ศักยภาพทั้งในดานการเรียนและความจําไดดีข้ึน ซาริโคแบน และ เมทิน (Saricoban and Metin
2000 : 28) กลาววาเพลงชวยพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน บราวน (Brown
1997 : 352) กลาววานอกจากนี้เพลงยังชวยในการสนับสนุนใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค และ
เรียนรูการทํางานอยางมีความสุข แลสดิสและคารเดอร (Landis and Carder 1994 : 24) ไดกลาว
ถงึการนําเพลงมาใชในการเรียนการสอนวา เพื่อสรางความสุขใหกับเด็ก ๆ เปนการสงเสริมกิจ
กรรมการเรียนภาษาใหเด็กไดเรียนภาษาไปพรอม ๆ  กับเสียงเพลง โดยมีเสียงเพลงเปนองค
ประกอบการใชภาษา การเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเปนสิ่งที่ดี เปนการพัฒนาเด็ก ๆ ไดอยาง
ครบถวน

     จากความคิดเห็นดังกลาวขางตนสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนในระดับประถม
ศึกษาในปจจุบันมุงใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข ราเริง แจมใสมีชีวิตชีวา เรียนรูวิชาการควบ
คูกับการมีคุณธรรมรวมทั้งใหโอกาสนักเรียนไดมีสวนรวมและแสดงออกมากที่สุด เพลงจัดเปนสื่อที่
เหมาะสมกับนักเรียนมาก จะเห็นจากการที่มีผูทําการวิจัยสํารวจถึงการใชเพลงประกอบการสอน
ศิรินพรัตน พิธานสมบัติ (2520 : 94) พบวาครูสวนใหญเห็นวาเพลงมีคุณคาควรแกการนํามาใช
ประกอบการสอนไดดี เพลงเปนสื่อที่เสียคาใชจายนอยใชไดกับทุกโรงเรียนทุกทองที่เพลงยังเปนสื่อ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



17

ในการปลูกฝงคุณธรรมแกเด็กไดดวย สรุปไดวา เพลงเปนสื่ออันวิเศษที่ครูจะนํามาใชประกอบการ
เรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงคในการใชเพลงในการสอน
     การจัดการเรียนการสอนแตละขั้นตอนจําเปนจะตองมีจุดประสงคซึ่งการนําเพลงไปใช

ในชั้นเรียน ควรมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนโดยทั่วไปการนําเพลงไปใชในชั้นเรียนมีจุดมุงหมายหลาก
หลายดังตอไปนี้

     เรืองศักดิ์ อําไพพันธ (2542 : 9) กลาวถึงจุดมุงหมายในการนําเพลงมาใชในการสอน
ภาษาไดดังนี้

    1. เพื่อสอนคําศัพทหรือโครงสรางใหม ตลอดจนหนาที่ทางภาษาตาง ๆ
    2. เพื่อทบทวนเนื้อหาที่ผานมา
    3. เพื่อวัดกิจกรรมเสริมบทเรียนใหนาสนใจ
    4. เพื่อสอนขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เกี่ยวกับภาษาและบทเพลงนั้น ๆ
    5. เพื่อสงเสริมการแสดงออกทางดานภาษา และกิจกรรมทั้งรายบุคคลและกลุมยอย
    นอกจากนี้ พิมพสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ (2521 :  5-6) กลาวถึงจุดมุงหมายอยางกวาง ๆ ไววา

เพื่อเนนเนื้อหาของวิชาทําใหผูเรียนจดจําเรื่องราวของบทเรียนไดรวดเร็วและงาย นักเรียนจะเกิด
ความสนุกสนานไมเบื่อหนาย ทั้งยังชวยใหบทเรียนนั้นมีกิจกรรมอีกดวย และเปนการสงเสริมใหนัก
เรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนซึ่งนับวามีความสําคัญและจําเปนมาก นอกจากนี้
วิรัช ชุยสูงเนิน และ ฉวีวรรณ กินาวงศ (2522 : คํานํา) ยังไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการใชเพลง
ในโรงเรียนประถมศึกษาไววา

    1. เพื่อเปนแนวทางในการนําเขาสูบทเรียน
    2. เพื่อสงเสริมหรือขยายความสนใจใหแกเด็กและเยาวชน
    3. เพื่อสงเสริมการแสดงออกของเด็กใหกวางขวางยิ่งขึ้น
    4. เพื่อใหการเรียนการสอนนาสนใจและสนุกสนานเพลิดเพลิน
    5. เพื่อตรวจสอบความเขาใจในบทเรียน และเปนแนวทางในการประเมินผลบทเรียน
    ทั้งนี้สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542 : 57)ไดกลาวถึง

วัตถุประสงคทั่วไปในการใชเพลงประกอบการสอน ดังนี้
    1. เพื่อใหเด็กไดรับความเพลิดเพลิน ไมเบื่อหนาย
    2. เพื่อใหเด็กไดรับความรูอยางสนุกสนาน เพราะเปนการเรียนปนเลน
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       3. เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางสังคม ใหเด็กมีโอกาสปรับตัวเขากับผูอ่ืนและรวมงานกัน
ไดดี เกิดความสามัคคี

    4. ใหเด็กเกิดความคิดริเร่ิมในการแสดงทาทางประกอบ
    จากวัตถุประสงคของการใชบทเพลงประกอบการสอน สรุปไดวาบทเพลงมีความสําคัญ

มากตอการศึกษา เพราะนอกจากจะทําใหการเรียนการสอนแตละครั้งไมเบื่อแลว ยังเปนกิจกรรมที่
จะชวยใหเด็กเกิดความพอใจ สนุกสนาน และจดจําเรื่องราวตาง ๆ ไดรวดเร็ว แมนยํา เปนเวลา
นาน ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหครูไดนําบทเพลงมาใชประกอบการเรียนการสอนตามวัตถุ ประสงคดัง
กลาวขางตนจากวัตถุประสงคในการใชเพลงสอนที่กลาวมาแลวขางตนแสดงใหเห็นวา การใชเพลง
ประกอบการสอนนั้นสามารถนําบทเพลงไปใชไดหลากหลายกิจกรรม เชน สอนเด็กที่เร่ิมเรียนเพื่อ
ใหเกิดความคุนเคยเร็ว ใชนําเขาสูบทเรียนเพื่อเราความสนใจใชดําเนินการสอนเพื่อจดจําราย
ละเอียดไดแมนยํา  และยังใชสรุปบทเรียนหรือใชเพลงสอนเนื้อหาเพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนาน

1.5 ประโยชนที่ไดรับจากการใชเพลงประกอบการสอน
    เพลงเปนปจจัยที่ทําใหมนุษยมีความสุข ราเริง เบิกบาน กอใหเกิดสุนทรียภาพทาง

อารมณ ชวยคลาดเครียดและสรางบรรยากาศใหร่ืนรมย  จึงนับวาเพลงมีความสําคัญตอคนทุกชน
ชาติ และทุกวงการ ดังมีผูกลาวถึงประโยชนของเพลงไวดังนี้

    ดวงเดือน แสงชัย (2533 :  48) ไดกลาวถึงประโยชนในการใชเพลงเปนสื่อการสอนไว
วาเพลงชวยใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน ลดความตึงเครียด เปนการสรางบรรยากาศในชั้นเรียนได
อยางดีสอดคลองกับแนวคิดของประนอม สุรัสวดี (2540 : 111) ซึ่งกลาวถึงประโยชนของเพลงวา
เพลงชวยทําใหบทเรียนนาสนุก  ผูเรียนไดเปลี่ยนบรรยากาศ ไดแสดงทาทางประกอบ การใชเพลง
ในชั้นเรียนชวยสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน สงผลใหผูเรียน
เกิดทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ เดลเบนด (Delbende 1992 : 71-223) กลาวถึง
ประโยชนของการนําเพลงมาใชในการสอนวาการรองเพลงเปนกระบวนการผอนคลายอารมณทํา
ใหเกิดพัฒนาการทางภาษา เพราะการสอนภาษาดวยเพลงเปนการฝกทักษะทางภาษาทั้ง 4 คือ
ฟง พูด อาน และเขียน ไดครบถวนสมบูรณ เชนเดียวกับดาแวนเนอลอส (Davanellos 1999 : 13-
15) กลาววาครูภาษาอังกฤษจํานวนมากทั่วโลกนิยมใชเพลงประกอบในการสอนเนื่องจากเพลง
เปนสื่อชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ชวยใหผูเรียนจดจําเนื้อหาไดเร็วงายและยาวนาน
เพลงเปนสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและหาไดงาย ซาริโคแบนและเมทิน (Saricoban and Metin
2000 : 1-3) ไดสนับสนุนแนวคิดดังกลาวเกี่ยวกับประโยชนของเพลงไววา เพลงชวยสราง
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บรรยากาศในชั้นเรียน ลดความตึงเครียด เพลงทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูภาษาโดยธรรมชาติ
โดยเฉพาะการเรียนรูคําศัพท การออกเสียง และวัฒนธรรมของเจาของภาษานั้น ๆ เพลงเปนสื่อที่
สามารถนํามาจัดกิจกรรมไดหลากหลายรูปแบบ เชน เติมคํา ตอบคําถาม วาดภาพ จินตนาการ
จากเพลง เรียงลําดับเหตุการณจากเนื้อหาของเพลงเปนตน ครูสามารถนําเพลงมาใชประกอบการ
สอนไดทั้งขั้นนําเขาสูบทเรียน ดําเนินการสอน และสรุปบทเรียน หรือทบทวนสิ่งที่เรียนไปแลว เชน
คําศัพท รูปประโยค กฎไวยากรณ

    จากประโยชนของเพลงดังกลาวสรุปไดวา เพลงไมเพียงแตจะทําใหเกิดความสนุกสนาน
เทานั้น เพลงสามารถนําไปเปนสื่อเพื่อชวยเราความสนใจ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข
เพลงเปนสื่อซ่ึงสามารถใชไดกับนักเรียนทุกระดับ และทุกขั้นตอนการสอน เพลงเปนสิ่งที่ดีในการ
สอนภาษาตางประเทศ (EFL) ดานคําศัพท ไวยากรณ การออกเสียงยังสงผลตอพัฒนาการทาง
ดานภาษาทั้ง 4 ทักษะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพลงชวยใหเขาใจในประเพณีและ วัฒนธรรมของชาติ
นั้น ๆ  ตลอดจนสามารถเขาใจบทเรียนไดเร็วขึ้น และชวยในการจําไดนาน รวมทั้งเกิดทัศนคติที่ดี
ตอบทเรียน นอกจากนี้ยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนัก
เรียนดวยกันเอง ยิ่งไปกวานั้นเพลงยังชวยสงเสริมใหเด็กไดแสดงออกในสิ่งที่ถูกตองและเหมาะ
สมดังนั้นบทเพลงประกอบการสอนจึงเปนสิ่งที่ครูทุกระดับทุกประเภทโรงเรียนสามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนแกการเรียนการสอนไดอยางแทจริง

1.6 รูปแบบของเพลงที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษ
    การใชเพลงเสริมเพื่อกระตุนในการเรียนรูทางภาษานั้น สุภาวดี สุจริต (2531 : 36)

กลาววา ครูควรตระหนักวาจุดประสงคเพื่อประกอบเนื้อหาวิชา มุงเนนใหนักเรียนไดมีความเขาใจ
ในบทเรียนมากขึ้น รวมทั้งมีความสนุกสนาน ผอนคลายบรรยากาศความเครียดจากเนื้อหา เพลงที่
นํามาใชเสริมจึงจําเปนตองสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาที่จะสอน เชน

   1. บทเพลงเกี่ยวกับบานและโรงเรียน
      2. บทเพลงเกี่ยวกับการแสดงทาทางประกอบจังหวะ เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดแสดง
ออกและเคลื่อนไหว เพราะธรรมชาติของเด็กไมชอบการอยูนิ่งเฉย

   3. บทเพลงเกี่ยวกับเทศกาล ฤดูกาล
   4. บทเพลงที่เด็กสามารถแสดงเปนเรื่องราวได
   5. บทเพลงที่ชวยสนับสนุนในการฝกการจําคําศัพท การออกเสียงภาษาอังกฤษ
   6. บทเพลงเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ เชน การทักทาย การกลาวลา การขอบคุณ
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   7. บทเพลงเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ
   8. บทเพลงที่ชวยใหเกิดกระบวนการทางความคิดสรางสรรค
   9. บทเพลงชวยฝกไวยากรณ
  10. บทเพลงศาสนา
   เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ (2542 :  25) ไดเสนอแนวคิดเพิ่มเติมถึงรูปแบบของเพลงที่ใชใน

การสอนภาษาวามี 2 ลักษณะคือ
   ประเภทที่ 1 เพลงที่ใชทาทางประกอบจะเปนประเภทที่จัดกิจกรรมประกอบได (active

song) มีการแสดง ทาทางประกอบเนื้อหาในบทเพลง ผูสอนอาจกําหนดใหผูเรียนคิดสรางสรรคกิจ
กรรมขึ้นมาเองก็ได กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะชวยใหเกิดความสนุกสนานแลว ยังชวยใหผูเรียน
จดจําเนื้อหาของบทเพลงและทักษะทางภาษาไดอีกดวย

   ประเภทที่ 2 เพลงที่สอนโครงสราง เนื้อหาทางภาษามีเนื้อหาซับซอนยากแกการจัดกิจ
กรรมประกอบ (passive songs) มักจะเปนบทเพลงที่เกี่ยวกับแนวคิด ความรัก ความสวยงาม
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม เปนตน เนื้อหาในบทเพลงมุงใหมุงเรียนฝกการฟงและเรียนรูคําศัพท
ตลอดจนศึกษาโครงสรางของประโยคที่สําคัญ บทเพลงประเภทนี้เนนหนักทางดานเนื้อหามากกวา
ที่จะเนนทางดานความสนุกสนาน

   กลาวโดยสรุปคือ เพลงที่ใชทาทางประกอบเปนบทเพลงที่ใชสําหรับสอน โดยมุงใหผู
เรียนมีสวนรวมในการแสดงออกและกิจกรรมทางภาษา เชน การกระโดด การเตน การรวมกลุม
การแสดงทาทางประกอบ สวนเพลงที่สอนโครงสราง เนื้อหาทางภาษาเปนบทเพลงที่มุงสอนเนื้อ
หาทางภาษาเปนหลัก ไมเนนการแสดงกิจกรรมประกอบ มุงใหผูเรียนฝกการฟงเพื่อเรียนรูเนื้อหา
ทางภาษา และหัวขอหนาที่ทางภาษา (language functions) ตลอดจนวัฒนธรรมทางภาษาที่
เกี่ยวของ เปนตน

   จากหลักการดังกลาวผูสอนควรจะตองคํานึงถึงการเลือกรูปแบบของเพลงที่จะนําไปใช
ในการสอน ครูควรตระหนักถึงความสอดคลองของจุดประสงคและเนื้อหารวมทั้งความเหมาะสม
ของระดับช้ันของผูเรียน ในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับบทเพลงและรูปแบบของเพลงเพื่อให
บรรลุถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว

1.7 รูปแบบของกิจกรรมการสอนโดยใชเพลง
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    การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยปจจุบันจัดเปนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา
ตางประเทศ (TEFL) กลาวคือ มุงเนนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษวาเปนภาษาที่ไม
จําเปนตองใชในชีวิตประจําวันหรือใชในสังคมนั้นๆ แตอาจจะเรียนรูหรือใชเพื่อประโยชนและความ
หาวหนาของตนเองในการเพิ่มพูนความรูและการติดตอกับประเทศอื่น ๆ เพื่อการคาขาย การ
สนทนาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงเปนเรื่องไกลตัวสําหรับเด็ก ดังนั้นบริบท
ในการใชภาษาจึงมีนอยกวาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง เชน การสอนภาษาในประเทศ
สิงคโปร หรือกลุมประเทศที่เคยเปนอาณานิคมผูพูดภาษาอังกฤษ จึงเปนเรื่องยากที่นักเรียนจะไดมี
โอกาสฝกฝนภาษาไดตามความตองการ นักเรียนจะไดมีโอกาสฝกฝนภาษาอังกฤษอยางจริงจัง
เพียงสัปดาหละ 5 ชั่วโมง ซึ่งนอยมากสําหรับการฝกฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน เขียน ให
สัมฤทธิ์ผล โอกาสที่นักเรียนจะไดฟงจากเจาของภาษาโดยตรงก็มีเพียงจากรายการโทรทัศน วิทยุ
เทป ซึ่งเปนการยากที่นักเรียนจะเขาใจได การใชเพลงเสริมการสอนจึงเปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหนัก
เรียนไดมีโอกาสใกลชิดกับภาษาอังกฤษมากขึ้น อับดุลวาฮิท (Abduvahit 2000 : 2) ทําการวิจัย
พบวาเพลงมีสวนชวยในการสอนภาษาใหกับเด็กเล็ก ๆ ไดอยางมาก เด็กพัฒนาการใชภาษาโดย
เรียนภาษาผานเพลง เด็กเกิดความสนุกสนาน และเพลงยังเปนสื่อที่วิเศษที่สุด

    การสรางความสนใจในชั้นเรียนใหแกนักเรียนนั้น การใชเพลงนับวาเปนสื่ออยางหนึ่งใน
การจัดกิจกรรมการสอนที่ทําใหเกิดทักษะการพูด ฟง อาน และเขียน โดยมีผลการศึกษาที่
สนับสนุนดานการนําเพลงไปสอนภาษาตางประเทศ เชน Eastman School ใน Rochester รัฐ
New York บราวน (Brown 1997 : 351-354) แนะนําวาเพลงควรจะมีอยูในชีวิตประจําวันของเด็ก
เสมอ การรองเพลงเปนความสนุกสนานอยางมากสําหรับเด็ก เด็ก ๆ ควรจะไดรองเพลงใหบอยเทา
ที่จะทําได เพลงชวยเด็กในดานการพัฒนาภาษา และจําคําศัพทไดอยางดี

    ฮอรเนอร (Horner 1993 : 33-39) ไดเขียนบทความเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนโดยใช
เพลงวาเพลงมีความสามารถในตัวนํามาใชในการบูรณาการดานภาษาไดอยางดี เพลงสามารถ
เปนตัวนําที่จะทําใหเกิดกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางภาษา เชน การแสดงบทบาทสมมุติ การอภิปราย การ
เขียนเรียงความ เพลงใหความสนุกสนาน และเปนเครื่องกระตุนในการใชภาษา และทําใหเกิดแรง
จูงใจ  เอฟเฟอรเร็ท (Everette 1995 : 40-41) ทําการวิจัยเกี่ยวกับการนําเพลงมาใชในชั้นเรียน
กลาววาเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาที่ 2 ไดอยางดี เพลงนํามาจัดกิจกรรมในชั้นเรียนไดหลาก
หลาย ซึ่งกิจกรรมที่นําเสนอจะเนนในระดับของผูเรียนชั้นประถมศึกษา ดังตัวอยางที่จะกลาวดังตอ
ไปนี้
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     1. ใหผูเรียนเติมคําศัพทหรือขอความที่ขาดหายไปในรูปของ Cloze test สวนใหญคํา
ศัพทที่เวนไวจะเปนคําศัพทที่ผูเรียนรูจัก หรือไดพบเห็นมากอนคําที่แทนคําอื่น เชน คําคุณศัพท
และโครงสรางไวยากรณ ผูสอนอาจชวยผูเรียนไดโดยการเวนที่วางจัดไวเทาที่จํานวนตัวอักษร หรือ
การกําหนดอักษรบางตัวไวให

     2. ใหผูเรียนเรียงลําดับเนื้อเพลง เพื่อเปนการฝกทดสอบความเขาใจในการฟง
          3. กิจกรรมการเขียนจากเพลง โดยใหผูเรียนแบงกลุมชวยกันจดจําเนื้อเพลง และแขง
ขันกันเขียนประโยคที่ถูกตอง
          4. กิจกรรมเพื่อฝกโครงสรางทางภาษา หลังจากการเรียนการสอนโครงสรางไวยากรณ
แลว ผูสอนอาจเลือกเพลงที่มีโครงสรางไวยากรณที่สอดคลองกับเร่ืองที่เรียน เชน เพลงบางเพลง
อาจมีโครงสรางประโยคคําสั่ง ซึ่งผูสอนอาจใหผูเรียนขีดเสนใตประโยคคําสั่งที่ไดยิน ทั้งนี้ผูสอน
ควรไดศึกษาวิเคราะหเนื้อหา และลักษณะเดนทางโครงสรางไวยากรณที่ปรากฏอยูในเนื้อเพลงเพื่อ
ที่จะสามารถนํามาประกอบการเขียนไดอยางเหมาะสม (สรอยนภา อ่ิมสมบูรณ 2541 : 30-34)
          5. การใชเพลงในการแสดงบทบาทสมมุติ ถือวาเปนกิจกรรมที่นําทั้ง 4 ทักษะ มา
บูรณาการเขาดวยกัน เด็กฟงเพลงแลวสรุปออกมาในรูปของการแสดงบทบาทสมมุติ กลาวคือ ฟง
เพลงอานเนื้อเพลง เขียน script ฝกพูด
         6. การใชเพลงในการเลาเรื่อง ใชสอนไดกลายโครงสราง เชน สอนหัวขอเร่ืองก็ได หรือ
จะใชการแสดงความคิดเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได เร่ิมจากครูเลาเรื่องในเพลงโดยสมมุติตัวเอง
เปนตัวละคนในเพลง ในการเลาควรจะใชภาษาที่งายตอการเขาใจไมควรใชคําศัพทในเพลงมาเลา
เร่ือง แตควรใชคําศัพทที่มีความหมายใกลเคียงกันแทน หลังจากนั้นจึงเปดเพลงใหผูเรียนฟงทั้ง 2
เที่ยว เที่ยวแรกฟงโดยไมมีเนื้อรองใหอาน เที่ยวที่ 2 ครูแจกเนื้อรองใหผูเรียนดูตาม แลวจึงตั้งคํา
ถาม 2 กลุม คือ กลุมหนึ่งเปนคําถามแสดงความคิดเห็น อีกกลุมหนึ่งเปนคําถามเพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ

   นอกจากนี้โคลเวอร (Klawer 2000 : 1-3) ไดแนะนํากิจกรรมการสอนโดยใชเพลงเปนสื่อ
ไวดังนี้

   1. การใชเพลงประกอบทาทางใหนักเรียนแสดงทาทางประกอบตามเนื้อหาของบทเพลง
เชน เพลง Hokey Pokey
       2 .วาดภาพตามจินตนาการ ครูจะบอกเพียงชื่อของเพลง ใหนักเรียนจินตนาการวาด
ภาพเรื่องราวตาง ๆ จากหัวขอเพลง หลังวาดภาพเสร็จใหนักเรียนแลกภาพกันกับเพื่อน ตอจากนั้น
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ฟงเพลงจนจบแลวตรวจสอบดูวาภาพของเพื่อนที่วาดเปนอยางไร โดยพูดแสดงความคิดเห็นในเชิง
บวกเพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน
        3. เติมคําลงในชองวาง เปนกิจกรรมที่นิยมใชกันมาก โคลเวอร (Klawer) เสนอแนะวา
ไมควรใหนักเรียนเติมขอความในชวงแรกของประโยค ควรเติมขอความชวงกลางหรือทายของ
ประโยค

    4. ใหนักเรียนเรียงลําดับเนื้อเพลงใหม โดยใชแถบประโยคขอความเนื้อเพลงที่ครูเตรียม
ติดบนกระดานดํา ใหนักเรียนทํากิจกรรมเรียงลําดับเนื้อเพลงใหถูกตอง

    5. ใหนักเรียนเดาคําศัพทจากหัวขอเพลงวาควรจะมีคําศัพทอะไรบางในบทเพลงแลวให
นักเรียนเขียนลงในกระดาษ ตอจากนั้นใหนักเรียนฟงเพลง ตรวจสอบคําศัพทที่ตัวเขียน

    เมทิน และซาริโคแบน (Metin and Saricoban 2000 : 2) ไดเสนอเทคนิคการสอนโดย
ใชเพลงดังตอไปนี้

   1. ใหนักเรียนตอบคําถามจากบทเพลงที่ฟง เปนการตรวจสอบความเขาใจในการฟงบท
เพลงของนักเรียน
      2. ใหนักเรียนจับคูระหวางคําศัพทกับรูปภาพ ประโยคกับรูปภาพเปนการชวยใหนัก
เรียนเขาใจความหมายของคําศัพท ประโยคไดดี

   3. ใหนักเรียนตอบคําถามขอเท็จจริง ถูกผิดจากประโยค ขอความที่นํามาจากบทเพลง
      4. ใหนักเรียนเรียงลําดับเหตุการณเนื้อเร่ืองจากบทเพลงที่ฟง เชนเพลง The farmer in
the field

   เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ (2542 : 21-25) ไดเสนอกลวิธีในการใชเพลงจัดกิจกรรมในการ
สอนไวดังตอไปนี้

   1. การอานและจํา วิธีนี้เหมาะกับบทเพลงที่ส้ันสําหรับเด็ก ๆ มีลําดับข้ันในการสอนคือ
       1.1 ผูสอนเตรียมบทเพลง ตัดแตละบรรทัดออกเปนกระดาษชิ้นเล็ก
       1.2 แบงผูเรียนออกเปนกลุม จํานวนเทากับกระดาษที่ตัด
       1.3 แจกกระดาษใหนักเรียนอานโดยกําหนดเวลาให
       1.4 สมาชิกในกลุมชวยกันเขียนบทเพลงลงในกระดาษแผนใหมที่ครูเตรียมให

ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง แลวฝกอานพรอมกัน
                    1.5 ใหฟงเพลงจากเทป จัดลําดับเนื้อหา ฝกออกเสียง
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   2. ครูเลือกเพลงที่สามารถใชสัญลักษณ ภาพประกอบ หรือทาทางตลอดจนการแสดง
บทบาทประกอบ มอบหมายใหนักเรียนแสดงตามใบงานที่เตรียมไว เชน เพลงเกี่ยวกับอาชีพ เพลง
Happy Birthday

   3. โยงคําศัพท ประโยค กับรูปภาพ วิธีนี้เหมาะกับการสอนความหมายของคําศัพท
ประโยค โดยใชรูปภาพประกอบ

   จากกิจกรรมดังกลาวขางตนสรุปไดวาเพลงใชในการสอนไดหลากหลายกิจกรรม ซึ่งกิจ
กรรมที่ใชเพลงชวยสอนและเหมาะสมกับระดับประถมศึกษามีกิจกรรมหลักดังตอไปนี้ (1) การเติม
คําศัพท ขอความของเพลงที่หายไป (2) การจับคูคําศัพทกับประโยค รูปภาพ (3) การวาดภาพตาม
จินตนาการจากบทเพลงที่ฟง (4) การเดาคําศัพทจากเพลง (5)  การตอบคําถามจากเนื้อหาบท
เพลง (6) การเรียงลําดับเนื้อเพลงใหม (7) การอภิปรายแสดงความคิดเห็น (8) การแสดงทาทาง
ประกอบเพลงและการแสดงบทบาทสมมุติจากเนื้อหาเพลง ดังนั้นการนําเพลงเขาไปใชในการสอน
นั้น แตละเพลงครูจะตองเขาใจวิธีนําไปใชใหเหมาะสมกับข้ันตอนในการสอนและสถานการณ รวม
ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมที่กําลังสอนอยู เพราะบางเพลงก็เหมาะในขั้น “นําเขาสูบทเรียน” บางเพลงก็
เหมาะที่จะใช “ข้ันสอน” และบางเพลงก็เหมาะใช “วัดผลประเมินผล” นอกจากนี้ยังตองเลือกกิจ
กรรมที่นําไปใชใหเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของเด็ก เปนตน

1.8 ลําดับขั้นในการใชเพลงประกอบการสอนภาษาอังกฤษ
    สวนลําดับข้ันในการใชเพลงประกอบการสอนภาษาอังกฤษนั้น ศิธร แสงธนู และคิด

พงศทัต (2534 : 116-117) ไดอธิบายไวดังนี้
        1. ครูอธิบายสั้น ๆ ใหนักเรียนเขาใจวาเปนเพลงเกี่ยวกับอะไร ครูอาจใชอุปกรณการ
สอนชวยแสดงความหมายของศัพทบางคําที่นักเรียนไมเคยเรียนมากอน

    2. ครูรองใหนักเรียนฟง 1 หรือ 2 จบ
    3. ครูรองนํา 1 หรือ 2 บรรทัด ใหนักเรียนรองตามเมื่อแนใจวานักเรียนรองไดถูกตองทั้ง

คําและทํานองแลว จึงรองนําบรรทัดตอไป โดยรองทวนบรรทัดตน ๆ กอนทุกครั้ง
    4. ครูรองเพลงพรอมกับนักเรียนตั้งแตตนจนจบ ถาเพลงยาวและมีคํายาก ครูอาจเขียน

เนื้อเพลงใหนักเรียนดูในชั้นก็ไดเปนบางสวน อยางไรก็ตามไมควรเขียนเนื้อเพลงใหนักเรียนดูทั้ง
หมดเปนอันขาด เพราะจะทําใหนักเรียนเปนกังวลตอการอานหรือสะกดตัวมากเกินไป

    5. ครูเขียนเนื้อเพลงใหนักเรียนอานและลอกลงสมุด
   นอกจากนี้ เสงี่ยม โตรัตน (2534 : 78) ไดเสนอความคิดเพิ่มเติมวา
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   1. กอนจะสอนใหนักเรียนรองเพลง ครูตองเตรียมแผนการสอนไวลวงหนาในการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับเพลง

   2. ในการสอนเพลงทุกครั้ง ควรจะนําคําศัพทยากที่ปรากฏในเพลงมาสอนใหนักเรียน
เขาใจความหมายกอน จึงใหนักเรียนรองเพลง

   3. ควรมีทาทางประกอบบทเพลงที่สอน เพื่อชวยใหเกิดความสนุกสนานยิ่งขึ้น
   จะเห็นไดวาเพลงประกอบการสอนมีสวนชวยพัฒนาในการเรียนรู และพัฒนาทางดาน

ภาษาไดเปนอยางดี ทั้งในดานทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียน ทั้งนี้ครูตองคํานึงถึง
ข้ันตอนการนําเพลงไปใชประกอบการสอนที่ถูกตอง เพื่อที่จะใหเกิดประโยชนตามความมุงหมาย
มากที่สุด

2. ชุดการสอน
2.1 ความหมายของชุดการสอน

      ชุดการสอน (Learning Package) คําวา ชุดการสอน บางครั้งเรียกวาชุดการเรียนการ
สอน หรือชุดการเรียนชุดการสอน นักการศึกษาใหความหมายของ “ชุดการสอน” ไวดังนี้ เปร่ือง
กุมุท (2517 : 1) กลาววา ชุดการสอนเปนชุดของสื่อประสม (Multi-media) ที่จัดขึ้นสําหรับหนวย
การเรียน หัวขอ เนื้อหา และอุปกรณของแตละหนวยจัดไวเปนชุด หรือกลอง หรือซองภายในนั้นจะ
มีคูมือการใชที่ประกอบดวยรายละเอียดและคําแนะนําตาง ๆ รวมทั้งสื่อการสอนที่จําเปนสําหรับ
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เชน รูปภาพ แผนภูมิ ของจําลอง เครื่องมือทดลอง สไลด เทป
และอ่ืน ๆ ผูที่ใหความหมายคลาย ๆ กันนี้มีอีกหลายทาน เชน

      ชัยยงค พรหมวงศ (2523 : 118) ใหความหมายของชุดการเรียนหรือชุดการสอนวา
คือส่ือประสมประเภทหนึ่งซึ่งมีจุดมุงหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอนโดยการผลิตและการนําสื่อการสอน
ที่สอดคลองกับ วิชา หนวย หัวเรื่อง และวัตถุประสงค เพื่อชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มี เบญจมาศ หันตรา  (2524 : 6) ใหความหมายของชุดการสอน
(Instructional Package or Learning package) ไววา หมายถึง ชุดของบทเรียนซึ่งประกอบดวย
จุดมุงหมาย เนื้อหา คําสั่ง แบบทดสอบ และส่ือการสอนตาง ๆ ที่บูรณาการเขากับเนื้อหาชุดการ
สอนเปนระบบการผลิตและการนําสื่อประสม (Multi Media) สอดคลองกับวิชา หนวยหรือหัวเรื่อง
ชวยใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ ศูนยการเรียน (Learning Centre)
หมายถึง หองเรียนที่เปนแหลงรวบรวมความรูตาง ๆ เพื่อการศึกษาและสงเสริมการเรียนทักษะ
ดานตาง ๆ ใหแกผูเรียน ชวยใหผูเรียนชวยเหลือตนเองในดานการเรียนรู โดยรูจักนําวัสดุอุปกรณ
และเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศูนยการเรียนแบงออกเปนแบบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



26

ไมแยกเปนเอกเทศจากหองเรียนซึ่งเรียกวา “หองเรียนแบบกิจกรรมกลุม” คือการเปลี่ยนแปลงหอง
เรียนออกเปนศูนยกิจกรรม โดยที่แตละกลุมนักเรียนจะมีกิจกรรมสื่อการสอนและเนื้อหาแตกตาง
กัน ผูเรียนจะเรียนรูจากเนื้อหาในชุดการสอนหรือบทเรียนสําเร็จรูปที่ครูไดเตรียมไวนอก จากนี้ นัก
การศึกษาชาวตางประเทศไดใหความหมายของชุดการสอนไวดังนี้

     กูด (Good 1973 : 306) ไดใหความหมายไววา ชุดการสอน คือ โปรแกรมทางการสอน
ทุกอยางที่จัดไวเฉพาะมีวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน คูมือครู เนื้อหา แบบฝกหัด ขอมูลที่
เชื่อถือได มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวอยางครบถวน ชุดการสอนนี้ครูเปนผูจัดใหกับ
นักเรียนแตละคนเปนผูศึกษาดวยตนเอง

     บราวน, เลอวิส และฮาเคอโรด (Brown, Lewis, and Harcleroad 1985 : 27) ไดให
ความหมายของชุดการสอนวา เปนสื่อที่สรางขึ้น เพื่อชวยใหครูสอนไดอยางมีประสิทธิภาพภายใน
กลองหรือชุดการสอนอาจประกอบดวย เอกสารเพียงอยางเดียว หรือบางชุดอาจเปนโปรแกรมที่
ประกอบดวยบัตรคําสั่ง ใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง

    สรุปไดวาชุดการสอนคือระบบการผลิตและการนําสื่อการสอนประสมกับที่ผูสอนเปนผู
สรางขึ้นใหสอดคลองกับวิชาหนวยและหัวเรื่อง ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค แบบ
ทดสอบ คูมือครูกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งมีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวอยาง
ครบถวน เพื่อชวยในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุง
เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพ

2.2 ประเภทของชุดการสอน
    ชุดการสอนจัดเปนเทคโนโลยีทางการศึกษาอยางหนึ่งซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางแพร

หลายในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนมีประ
สิทธิภาพ นักการศึกษาจึงไดแยกประเภทของชุดการสอนไวดังนี้

    ชัยยงค พรหมวงศ (2525 :  15) กลาววา ชุดการสอนมี 3 ประเภทคือ
    1. ชุดการสอนสําหรับครู (ชุดการสอนประเภทคําบรรยาย) เปนชุดการสอนที่ใชสําหรับ

ผูเรียนกลุมใหญ ผูสอนตองการใหผูเรียนรับรูและเขาใจพรอม ๆ กันในเวลาเดียวกัน มีการกําหนด
กิจกรรมและสื่อการสอนใหครูใชประกอบการสอน เพื่อเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูใหพูดนอยลง
และเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยใชส่ือการสอนตาง ๆ ซึ่งถา
เปนสื่อการสอนที่ไมสามารถจัดไวในชุดการสอนไดก็จะกําหนดไวในสิ่งที่ครูตองเตรียมมาลวงหนา
กอนการเขาสอน เชน วีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียง เปนตน
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    2. ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรมเปนชุดการสอนสําหรับผูเรียนกลุมเล็กๆที่ประกอบดวย
นักเรียนประมาณ 5 – 7 คน โดยสื่อที่มีในชุดการสอนมุงที่จะฝกทักษะในเนื้อหาวิชาที่เรียนและใหผู
เรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันโดยเฉพาะ
        3. ชุดการสอนรายบุคคล เปนชุดการสอนที่จัดระบบเพื่อใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง
ตามลําพังตามลําดับข้ันที่ระบุไว โดยมีหองเรียนพิเศษที่เรียกวาหองเรียนรายบุคคล เมื่อศึกษาจบ
แลวจะนํามาเปนแบบทดสอบเพื่อประเมินผลความกาวหนา และศึกษาชุดอื่นตอไปตามลําดับผู
เรียนสามารถจะนําไปเรียนที่ใดก็ได เปนการสงเสริมนิสัยใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง

     จากประเภทของชุดการสอนดังกลาว สรุปไดวาชุดการสอนประกอบคําบรรยายหรือชุด
การสอนสําหรับครู มีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไปพรอม ๆ กัน ชุด
การสอนแบบกิจกรรมกลุมมุงเนนใหผูเรียนไดรวมทํากิจกรรมเปนกลุมเล็ก ๆ เปนชุดการสอนที่
เหมาะกับการเรียนแบบกิจกรรมศูนยการเรียน และชุดการสอนแบบรายบุคคล มุงเนนใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจและความสามารถของผูเรียน สวนชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เปนชุดการสอนสําหรับครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบโดยใชเพลง เกม การ
ทํางานอาจแบงเปนกลุมยอยและรายบุคคลทั้งนี้ตามความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมที่ปฏิบัติ

2.3 การสรางชุดการสอน
    จากจุดมุงหมายของนวัตกรรม “ชุดการสอน” คือมุงใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยาง

กวางขวางและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการสรางชุดการสอนจึงเกี่ยวของกับองคประกอบในเรื่อง
ตางๆ ดังตอไปนี้

     1. คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับครู และผูเรียนตามลักษณะของชุดการ
สอน ภายในคูมือครูจะชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการสอนเอาไวโดยละเอียด ครูและผูเรียนจะตองปฏิบัติ
ตามคําชี้แจงนั้นอยางเครงครัด จึงจะสามารถใชชุดการสอนนั้นอยางไดผล คูมือครูอาจทําเปนเลม
หรือเปนแผน ซึ่งมีสวนสําคัญดังนี้ (1) คําชี้แจงสําหรับครู (2) บทบาทของผูเรียน (3) การจัดชั้น
เรียนพรอมแผนผัง (4) แผนการสอน และ (5) แบบฝกหัดปฏิบัติ

     2. บัตรคําสั่ง (คําแนะนํา) เพื่อใหผูเรียนประกอบกิจกรรมแตละอยาง ซึ่งจะมีอยูในชุด
การสอนแบบกลุมและชุดการสอนรายบุคคล และในบัตรคําสั่งนั้นประกอบดวย (1) คําอธิบายใน
เร่ืองที่จะศึกษา (2) คําสั่งใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม และ (3) การสรุปบทเรียนอาจใชการอภิปราย
หรือตอบคําถาม บัตรคําสั่งที่ดีตองมีถอยคํากะทัดรัด เขาใจงาย ชัดเจน ครอบคลุมกิจกรรมที่ผูสอน
ตองการใหผูเรียนทํา ผูเรียนจะตองอานบัตรคําสั่งใหเขาใจเสียกอน แลวปฏิบัติตามนั้นเปนขั้น ๆ ไป
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     3. เนื้อหาหรือประสบการณจะถูกบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตาง ๆ ประกอบดวยบท
เรียนสําเร็จรูป สไลด เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป หุนจําลอง รูปภาพ วัสดุกราฟก แผนภาพ โปรงใส
เปนตน ผูเรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนตาง ๆ ที่บรรจุอยูในชุดการสอนตามบัตรคําสั่งที่กําหนดไว
ให

     4. แบบประเมินผล (ทั้งกอนและหลังเรียน) อาจจะอยูในลักษณะของแบบฝกหัดใชเติม
คําในชองวาง จับคู เลือกคําตอบที่ถูก หรือใหดูผลจากการทดลองหรือทํากิจกรรม สวนประกอบทั้ง
หมดนี้จะอยูในซองหรือกลองอยางเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกตอการใช

     ข้ันตอนในการสรางชุดการสอนโดยวิธีระบบการผลิตชุดการสอนแบบจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมี 10 ข้ัน (ชัยยงค พรหมวงศ 2523 : 147)
           1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณาการ
เปนแบบสหวิทยาการ ตามที่เห็นเหมาะสม

     2. กําหนดหนวยการสอนโดยแบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน ประมาณเนื้อหาที่
สามารถถายทอดความรูแกนักเรียนไดในหนึ่งสัปดาหหรือสอนไดหนวยละครั้ง

     3. กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนจะตองถามตนเองวาในการแตละหนวยนั้น ควรที่จะให
ประสบการณอะไรแกผูเรียนบาง แลวกําหนดหัวเรื่องออกมาเปนหนวยการสอนยอย

     4. กําหนดหลักการและมโนมติ (Concept) หลักการและมโนมติที่กําหนดขึ้นจะตองให
สอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง โดยสรุปรวมแนวความคิด สาระ และหลักเกณฑสําคัญไวเพื่อเปน
แนวทางในการจัดเนื้อหาที่สอนใหสอดคลองกัน

     5. กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง โดยใหเปนจุดประสงคทั่วไปกอน แลว
เปลี่ยนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองมีเงื่อนไขและเกณฑพฤติกรรมไวทุกครั้ง
         6. กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งจะเปนแนว
ทางการเลือกและการผลิตสื่อการสอน “กิจกรรมการเรียน” หมายถึงกิจกรรมทุกอยางที่ผูเรียน
ปฏิบัติ เชน อานบัตรคําสั่ง ตอบคําถาม เขียนภาพ ทําการทดลองทางวิทยาศาสตร เลนเกม ฯลฯ

     7. กําหนดแบบประเมินผลโดยออกแบบการประเมินผลใหตรงกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม โดยใชการสอบแบบอิงเกณฑ (Criterion-referenced testing) คือ การวัดผลที่ยึด
เกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในวัตถุประสงค โดยไมมีการนําไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน) เพื่อใหผู
สอนทราบวา หลังจากผานกิจกรรมมาเรียบรอยแลว ผูเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม
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    8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัตถุประสงค และวิธีการที่ครูใช ถือวาเปนสื่อการสอนทั้ง
ส้ิน เมื่อผลิตสื่อการสอนของแตละหัวเรื่องแลว ก็จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูในกลองที่
เตรียมไว กอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว

    9. ทดลองใช โดยการนําไปทดลองใชแบบเดี่ยว แบบกลุมเล็ก แบบภาคสนามกับนัก
เรียนซึ่งมิใชกลุมตัวอยางจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน

   10. ทดลองหาประสิทธิภาพชุดการสอน เพื่อเปนการประกันวาชุดการสอนที่สรางนั้นมี
ประสิทธิภาพในการสอน ผูสรางจําเปนตองกําหนดเกณฑลวงหนา โดยคํานึงถึงหลักการที่วาการ
เรียนรูเปนการชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล
ขั้นตอนการสรางชุดการสอน

แผนภูมิที่ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนการสรางชุดการสอน ตามระบบการผลิตชุดการสอนแผนจุฬาฯ
ที่มา: ชัยยงค พรหมวงศ, การผลิตชุดการสอนแผนจุฬาฯ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ,2523),25.

กําหนดหมวดหมูเนื้อหา

กําหนดหนวยการสอน

กําหนดหัวเรื่อง

กําหนดความคิดรวบยอด

กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน

กําหนดแบบประเมินผล

เลือก  ผลิต  และจัดระบบสื่อ

ทดลองใช

หาประสิทธิภาพและคาดัชนีประสิทธิผล

คณะกรรมการที่
ปรึกษาและ
ผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบเสนอ
แนะ

ปรับปรุง
แกไข

และพัฒนา
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    จากแผนภูมิที่ 1 แสดงใหเห็นวาขั้นตอนในการสรางชุดการสอนเริ่มจากการจัดหมวด
หมูเนื้อหาออกเปนหนวยโดยมีหัวเรื่องสัมพันธกัน กําหนดมโนทัศน และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
กิจกรรมการเรียน การประเมินผล เลือกผลิตสื่อการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ชุดการสอนที่
สรางขึ้นตามขั้นตอนการผลิตที่ถูกหลักวิชาจะสามารถถายทอดเนื้อหา ชวยเราความสนใจของผู
เรียน และชวยทําใหผูเรียนไดฝกการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ และการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

2.4 การพัฒนาชุดการสอน
      สิ่งที่จะชวยใหชุดการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสวนหนึ่งก็คือการพัฒนาชุดการสอน

อยางตอเนื่อง ซึ่ง ชัยยงค พรหมวงศ (2523) ไดเสนอแนวทางที่จะนําไปสูการพัฒนาชุดการสอนไว
ดังนี้

    แนวคิดที่ 1 เปนแนวคิดตามหลักจิตวิทยา เกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล
นักการศึกษาไดนําแนวคิดนี้มาจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความตองการ ความแตกตาง
ระหวางบุคคล ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ

    แนวคิดที่ 2 เปนแนวคิดที่พยายามจะเปลี่ยนการเรียนการสอนจากเดิมที่เคยยึดครูเปน
แหลงความรูหลัก มาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียน เรียนดวยการใชแหลงความรูใหแกผูเรียน
เพียงหนึ่งในสามของเนื้อหาทั้งหมด สวนอีกสองในสามผูเรียนจะศึกษาดวยตนเองจากชุดการสอน

    แนวคิดที่ 3 เปนแนวคิดการใชโสตทัศนูปกรณ ที่ไดเปลี่ยนและขยายตัวออกเปนการสื่อ
การสอน ซึ่งคลุมถึงการใชวัสดุส้ินเปลือง เครื่องมือตาง ๆ กระบวนการสาธิตทดลองและกิจกรรม
ตาง ๆ เดิมนั้นการผลิตและการใชส่ือการสอนมักออกมาในรูปตางคนตางผลิต ตางคนตางใชส่ือ
อยางเดียว มิไดมีการจัดระบบการใชส่ือหลายอยางบูรณาการใหเหมาะสม และใชเปนแหลงความ
รูสําหรับนักเรียน แทนการใหครูเปนผูถายทอดความรูแกนักเรียนอยูตลอดเวลา แนวโนมใหมจึง
เปนการผลิตสื่อการสอนแบบประสมใหเปนชุดการสอนอันมีผลตอการใชของครูคือ เปลี่ยนจาก
แนวความคิดที่วาใชส่ือ “เพื่อชวยครูสอน” มาเปน “เพื่อชวยนักเรียนเรียน”

    แนวคิดที่ 4 เปนแนวคิดที่พยายามจะสรางปฏิกิริยาสัมพันธใหเกิดขึ้น ระหวางครูกับนัก
เรียน นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดลอม โดยนําสื่อการสอนและทฤษฎีกระบวน
การกลุมมาใชในการประกอบกิจกรรมรวมกันของนักเรียน

    แนวคิดที่ 5 เปนแนวคิดที่ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู มาจัดสภาพการณการเรียนรู เพื่อ
ใหการเรียนมีประสิทธิภาพ โดยการเปดโอกาสใหนักเรียน

    1. ไดเขารวมกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง
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    2. มีการทราบวาการตัดสินใจหรือการทํางานของตนถูกหรือผิดไดทันที
       3. มีการเสริมแรงบวกที่ทําใหนักเรียนภาคภูมิใจ ที่ไดทําถูกหรือคิดถูก อันจะทําใหเกิด
การกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกในอนาคต

    4. ไดคอยเรียนรูไปทีละขั้นตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียนเองโดยไม
ตองมีใครบังคับ

    การจัดสภาพการณ ที่จะเอื้ออํานวยตอการเรียนรูดังกลาวขางตนนี้ จะมีเครื่องชวยให
บรรลุจุดหมายปลายทางได โดยการจัดสอนแบบโปรแกรมในรูปแบบของกระบวนการ และใชชุด
การสอนเปนเครื่องมือสําคัญ

    แนวทางในการพัฒนาการสอนภาษาโดยกาญจนา เกียรติประวัติ (2526 : 28) ไดสรุป
ข้ันตอนในการพัฒนาชุดการสอนไวดังนี้

    1. เลือกเรื่อง เร่ืองที่จะทําตองมีปญหาในการสอนดวยวิธีอ่ืน ๆ จึงจะมีคุณคาสําหรับ
การสราง

    2. พัฒนาเรื่องที่มีปญหาเพื่อยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสงสัยคําตอบ การพัฒนาหัวเรื่อง
ใหเปนปญหาเปนวิธีเราความสนใจในการเรียนแกผูเรียนไดดี ขอสําคัญปญหานั้นจะตองสอด
คลองกับจุดสําคัญที่ครูตองการสอน

    3. เนื้อหาสาระ กําหนดเนื้อหาสาระจากการศึกษาหลักสูตร การศึกษาหลักสูตรจะทําให
ครูรูระยะในการสอนวาควรเนนย้ํารายละเอียดเพียงใด เชน ไมสอนทุกสิ่งทุกอยางที่หลักสูตร
กําหนดใหสอนในเวลา 10 ชั่วโมง โดยใชชุดการสอนเพียง 2-3 ชั่วโมง

    4. เขียนมโนมติและหลักการ (Concept) ของเรื่องเพื่อเปนหลักในการจัดกิจกรรมและ
การตั้งคําถามของครู ครูที่สอนโดยคํานึงถึงหลักการและมโนมติของเรื่อง เทากับสงเสริมใหผูเรียน
คิดเปนดวย

    5. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แลวเรียงลําดับกอนหลังโดยเริ่มจากสิ่งที่ตองสอน
กอน

    6. ระบุวิชาที่จะนํามาสัมพันธหรือบูรณาการกันได จะชวยใหการคิดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูสงเสริมความคิดของผูเรียนใหกวางขวางออกไป

    7. คํานึงถึงจิตวิทยาพัฒนาการของผูเรียน ผูเรียนแตละระดับมีชวงเวลาความสนใจตาง
กัน ลักษณะกิจกรรมที่จะจัดจะตองคํานึงถึงวัยของผูเรียน ที่เปนผูลงมือกระทํากิจกรรมนั้นดวย

    8. วิเคราะหงาน นําจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแตละขอมาวิเคราะหกิจกรรมที่ครูและผู
เรียนจะตองทํา ตลอดจนกําหนดสื่อที่จําเปน แลวเรียงลําดับกิจกรรมดังกลาว
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    9. รายการอุปกรณ และเอกสารประกอบการเรียน ควรมีหมายเลขกํากับเพื่อสะดวกตอ
การหยิบไปใช

   10. การวัดผล ไมวาจะเปนการวัดผลกอนหรือหลังการเรียนจะตองใชจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมเปนหลัก วัดพฤติกรรมที่คาดหวังเปนสําคัญ พยายามออกแบบการวัดผลใหผูเรียนวัดกัน
เองและตรวจคําตอบเอง

   11. คูมือการใชชุดการสอน
      12. แฟมสําหรับบรรจุชุดการสอน ควรมีขนาดมาตรฐานเพื่อสะดวกในการจัดวางและ
การใช โดยถือหลักประโยชน ประหยัด คงทน สะดวก และภูมิฐาน หรือเปนกลองกระดาษขนาดพอ
เหมาะ สะดวกในการเก็บรักษา สวยงามเพื่อเราและดึงดูดความสนใจของผูเรียน

2.5 เกณฑการพิจารณาสื่อการเรียนการสอน
    ในการนําสื่อการสอนมาใชในการเรียนการสอนคํานึงถึงหลักการพิจารณาเลือกสื่อการ

สอนใหเหมาะสมกับผูสอนและผูเรียนเพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุถึงจุดมุงหมายและเกิด
ประสิทธิภาพอยางแทจริง ลักษณะของสื่อการสอนที่ดี วาสนา ชาวหา (2533 : 17-18) กลาวไวดัง
นี้

    1. สอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
    2. เหมาะสมกับวัยของผูเรียน
    3. เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
    4. ใชงาย สะดวก และปลอดภัย
    5. ไมส้ินเปลือง ประหยัด คุมคา
   นอกจากนี้ เสงี่ยม โตรัตน (2542) ไดใหขอแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑในการ

พิจารณาสื่อไวดังนี้
    1. เกณฑในการออกแบบสื่อจะตองมีจุดหมายที่ชัดเจน มีความชัดเจนดานรูปแบบและ

เนื้อหา จัดอันดับความยากงายอยางชัดเจนทางภาษา ส่ือควรมีรูปแบบที่ดึงดูดใจนักเรียน และกิจ
กรรมควรชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูบางอยางขึ้น

    2. การออกแบบแนวทางการเรียนรู ส่ือแตละชิ้นตองมีคําถามและคําตอบตายตัวเพื่อ
สะดวกในการเฉลยเพื่อใหนักเรียนไดตรวจสอบดวยตนเอง

    3. การใชส่ือพิมพสําเร็จรูปเพื่อเปนการชวยลดภาระในการเตรียมสื่อของครู
    4. การสรางสื่อดวยครูเอง ซึ่งถือวาเปนสื่อที่มีคาและตรงกับความตองการของนักเรียน
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มากที่สุด ซึ่งควรไดรับความรวมมือจากหนวยตนเพื่อที่จะทําการในการสรางสื่อดวยตัวครูเอง
     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531 : 4-5) ไดกลาวถึงเกณฑใน

การพิจารณาเลือกหรือผลิตสื่อประสม ซึ่งสอดคลองกับ เสงี่ยม โตรัตน ดังนี้ส่ือที่เลือกหรือผลิตตอง
กําหนดจุดมุงหมายของการเรียนรูอยางชัดเจนและควรตอบสนองตามจุดมุงหมายไดอยางแทจริงคู
มือการใชส่ือประสมตองมีคําอธิบาย คําแนะนําการใชอยางชัดเจน เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวน
รวมในกิจกรรม ไดบันทึกขอสังเกตตาง ๆ ไดตอบคําถาม และซักถามปญหาตาง ๆ ที่สนใจ และผู
เรียนสามารถตรวจสอบคําตอบดวยตนเองไดและตองพิจารณาใหเหมาะสมกับเนื้อหา โดยผูเรียน
สามารถตรวจสอบคําตอบดวยตนเองไดและตองพิจารณาใหเหมาะสมกับเนื้อหา โดยพิจารณา
จากคําถามตอไปนี้ (1) ส่ือนั้นตอบขอสงสัยของผูเรียนไดหรือไม (2) ส่ือนั้นมีเทคนิคตาง ๆ ที่เรา
ความสนใจหรือไมควรเลือกใชส่ือหลาย ๆ ประเภท ทั้งภาพและเสียง ตลอดจนสื่อที่นักเรียนมี
โอกาสสัมผัสไดดวยมือ เพราะถาอวัยวะรับสัมผัสส่ิงเราไดหลายทาง การเรียนรูจะเพิ่มพูนมากขึ้น
การใชส่ือหลาย ๆ ชนิด ควรจะใชส่ือแตละชนิดสงเสริมซึ่งกันและกัน ส่ือที่ใชในชุดสื่อประสมจะ
ตองมีคุณคาในตัวเองเมื่อใชอยางอิสระ อุปกรณที่ใชในชุดสื่อประสมควรเปนอุปกรณที่หาไดงาย
และกระตุนใหผูเรียนไดเปนผูกระทําเรียนรูดวยตนเอง สามารถตัดสินใจเองวาจะเลือกเรียนเนื้อหา
ใดตามความสนใจ และความถนัดของตน

    จากหลักการในการผลิตสื่อเพื่อใหเหมาะสมดังกลาว สรุปไดวา ส่ือที่ผูสอนสรางขึ้นนั้น
จะตองมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนทั้งในดานเนื้อหา รูปแบบที่เราใจ จัดหาซื้อไดงาย มุงเนนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามความสามารถและความถนัดของตนเอง อีกทั้งผูเรียนสามารถประเมินผลการ
เรียนรูไดดวยตนเอง

2.6 ประโยชนของชุดการสอน
     ชุดการสอนเปนสื่อการสอนแบบสื่อประสมที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียนตามหัวขอ

เนื้อหา ซึ่งเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด นักการศึกษาหลายทาน
กลาวถึงประโยชนของชุดการสอนไวดังตอไปนี้ ชัยยงค พรหมวงศ (2520 : 52) กลาวถึงคุณคาของ
ชุดการสอนวา ไมวาจะเปนชุดการสอนประเภทใดก็ตาม ยอมมีคุณคาตอการเพิ่มคุณภาพในการ
เรียนการสอน หากไดมีระบบการผลิตที่มีการทดสอบและมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวโดยทั่ว
ไปชุดการสอนมีคุณคาดานตาง ๆ  มากมายอาทิเชน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู
ชวยลดภาระของผูสอนในการสอนดวยการพูดเพียงฝายเดียว ชวยผูเรียนจํานวนมากใหไดความรู
ในแนวเดียวกัน ชวยใหครูดําเนินการสอนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวชัดเจน ชวยใหครูสามารถจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความสามารถตาม
ความตองการของตน ใหครูสามารถประเมินผลเพื่อวัดผลการเรียนรูของนักเรียนตามเกณฑ และ
ชวยสรางเสริมการเรียนแบบตอเนื่อง เพราะชุดการสอนที่ผลิตจัดไวเปนหมวดหมูสามารถนําไปใช
ไดทันทีไดทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงชวยในการเรียนการสอนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
กรองกาญจน อรุณรัตน (2536 : 9) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการสอนวาชวยถายทอดเนื้อหา
และประสบการณที่สลับซับซอน ชวยเราความสนใจของผูเรียนเพราะเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจในการเรียนมากที่สุด รวมทั้งชวยแกปญหาการขาด
แคลนครูผูสอน

     จากประโยชนของชุดการสอนดังกลาวขางตน สรุปไดวาชุดการสอนมีประโยชนชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผูเรียน ชวยสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู
ตามวัตถุประสงค เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองตามความสามารถ ความสนใจ และความ
ถนัดของแตละบุคคล คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล นอกจากนี้ชุดการสอนยังสามารถชวย
แกปญหาในเรื่องของการขาดแคลนครูผูสอนโดยไมปลอยเวลาที่มีอยูใหสูญเปลา

3. ทัศนคติ
3.1 ความหมายของทัศนคติ

      ทัศนคติเปนคุณลักษณะภายในของบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึกหรือ
เปนปรากฏการณทางจิตอันเปนสาเหตุหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย ซึ่งนักการศึกษาไดใหความหมาย
ของทัศนคติไวดังตอไปนี้ พรอมพรรณ อุดมสิน (2538 : 84) ไดกลาวถึงความหมายของทัศนคติวา
เปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งภายหลังจากมีประสบการณในสิ่งนั้น และเปนตัว
กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่จะสนองตอส่ิงเรานั้นไปทางใดทางหนึ่ง หรือในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เชน แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ เห็นดวยหรือชอบส่ิงนั้น สนับสนุนสิ่งนั้น ๆ อีก
ลักษณะหนึ่งคือแสดงออกในทางไมพึงพอใจ ไมชอบ ไมเห็นดวย ไมสนับสนุนสิ่งนั้น ๆ นอกจากนี้
สุชา จันทรเอม (2541 : 242) ไดกลาวถึงความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติหมายถึงความรูสึก
หรือทาทีของบุคคลที่มีตอบุคคล วัตถุส่ิงของ หรือสถานการณตาง ๆ ความรูสึกหรือทาทีนี้จะเปนไป
ในทํานองพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได ทัศนคติมิไดติดตัวมาแตกําเนิด แต
เกิดจากประสบการณและการเรียนรูของบุคคลและสามารถเปลี่ยนแปลงได
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   จาโคโบวิทส (Jakobovits 1972 : 217) ไดใหความหมายของทัศนคติที่มีตอการเรียน
ภาษาตางประเทศไววา หมายถึงความรูสึกชอบหรือไมชอบ หรือเปนกลาง ๆ ตอการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ ตอเจาของภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

   ออลพอรต (Allport 1985 : 256) กลาววาทัศนคติเปนสภาวะความพรอมทางจิตใจซึ่ง
เกิดขึ้นจากประสบการณและสภาวะของความพรอมนี้จะเปนแรงกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของ
บุคคลที่มีตอบุคคล ส่ิงของ และสถานการณที่เกี่ยวของ เทอรสโตน (Thurstone 1982 : 531) กลาว
ถึงทัศนคติวาเปนผลรวมทั้งหมดของมนุษยเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดหรืออารมณ
ซึ่งอะแนสทาซี (Anastasi 1988 : 470) ไดใหความหมายของทัศนคติไววา หมายถึงความโนมเอียง
ที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองวาชอบหรือไมชอบตอส่ิงเรานั้น ๆ

     จากความหมายของทัศนคติที่กลาวไวขางตน จะเห็นไดวาทัศนคติเปนสภาวะจิตที่
บุคคลมีตอบุคคล ส่ิงของ หรือสถานการณตาง ๆ ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาในทิศทางใด
ทางหนึ่งตามความรูสึก อาจจะสรุปไดวา ทัศนคติหมายถึงความรูสึก ทาที หรือความโนมเอียงทาง
จิตใจของบุคคลที่มีตอส่ิงตาง ๆ อันเกิดจากการเรียนรูและประสบการณซึ่งทําใหบุคคลพรอมที่จะ
แสดงพฤติกรรมตอบสนองสิ่งแวดลอมหรือส่ิงเราตาง ๆ ไปในทางบวก ทางลบหรือเปนกลาง และ
ทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงใด ๆ นั้นสามารถสรางและเปลี่ยนแปลงได

3.2 องคประกอบของทัศนคติ
     ทัศนคติมีองคประกอบ 3 ประการคือ
     1. องคประกอบทางความรู (Cognitive Component) หมายถึง ความรู ความคิด

ความเขาใจตอส่ิงตาง ๆ เชน นักเรียนรูวาการเรียนภาษาอังกฤษมีประโยชนตอการศึกษาและ
อาชีพในอนาคตของตน

     2. องคประกอบทางอารมณ (Affective Component) หมายถึง ความรูสึกซึ่งจะเปนตัว
เราความคิด ขณะที่บุคคลคิดถึงสิ่งหนึ่งแลวมีความรูสึกชอบหรือเห็นวาดีก็เปนทัศนคติทางบวก แต
ถาไมชอบหรือคิดวาเปนสิ่งไมดีก็เปนทัศนคติทางลบ เชน นักเรียนรูวาภาษาอังกฤษมีประโยชนตอ
การศึกษา และอาชีพในอนาคต แตนักเรียนอาจรูสึกชอบภาษาอังกฤษหรือไมชอบภาษาอังกฤษก็
ได

     3. องคประกอบทางพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง การกระทําหรือ
การตอบสนองสิ่งเราตามทัศนคติที่มี เชน นักเรียนรูวาภาษาอังกฤษมีประโยชน และนักเรียนชอบ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นนักเรียนจึงตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกันนักเรียนรูวาภาษาอังกฤษ
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มีประโยชน แตนักเรียนไมชอบภาษาอังกฤษ ดังนั้นนักเรียนจึงเบื่อหนายการเรียนภาษาอังกฤษ
และไมตั้งใจเรียน

   จากแนวคิดที่เกี่ยวของกับองคประกอบของทัศนคติจะเห็นไดวา ทัศนคติมีองคประกอบ
3 ดาน คือ องคประกอบดานปญญา องคประกอบดานความรูสึก และองคประกอบดานพฤติกรรม
ซึ่งองคประกอบทั้งสามดานนี้มีความสัมพันธกัน เพราะเมื่อมีความรูความคิดหรือความเชื่อแลวก็
จะทําใหเกิดความรูสึกเกิดอารมณ จึงสงผลใหเกิดการแสดงออกทางดานพฤติกรรมในที่สุด

3.3 ความสําคัญและประโยชนของทัศนคติ
   นักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานมีความสนใจ และใหความหมายของทัศนคติ

อันแสดงใหเห็นวา ทัศนคติมีความสําคัญและมีประโยชนที่นักวิชาการและนักจิตวิทยาไดเสนอแนว
คิดที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของทัศนคติในแงตาง ๆ ดังนี้

     สุชา จันทรเอม (2541 : 242) ไดกลาวถึงความสําคัญของทัศนคติไววา ทัศนคติมีความ
สําคัญตอการอยูรวมกันในสังคมเปนอยางมาก บุคคลผูที่มีทัศนคติที่ดีตอ บุคคลใด  วัตถุใด เหตุ
การณใดหรือเร่ืองใด บุคคลนั้นก็จะไมรังเกียจตอส่ิงเหลานั้น เชน นักเรียนคนใดที่มีทัศนคติที่ดีตอ
ครูสอน นักเรียนคนนั้นก็จะชอบเรียนกับครู ครูก็จะสอนดวยความสะดวก ซึ่งกอใหเกิดประโยชน
เปนอันมากตอการเรียนการสอน นอกจากนี้ อัจฉรา วงศโสธร (2527 : 167) กลาวถึงความสําคัญ
ของทัศนคติวา ทัศนคติและแรงจูงใจมีอิทธิพลตอการเรียนภาษาที่ 2 หรือภาษาตางประเทศ และ
อาจเปนตัวกําหนดสัมฤทธิผล (Achievement) ในการเรียนเทากับองคประกอบอื่น ๆ เชน ความ
ถนัดในการใชภาษา (Attitude) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) หรือประสบการณภูมิหลังของผู
เรียน สันติพร ภูพงษ (2537) ไดกลาวถึงประโยชนของทัศนคติไว 3 ประการ คือ  (1) ทัศนคติเปน
ส่ิงที่จะชวยใหบุคคลไดบรรลุเปาหมายบางอยางที่ตองการ (Need Satisfaction or Adjective
Function) จะเห็นไดจากกรณีที่เราตองการจะทํางานชิ้นหนึ่งใหสําเร็จดวยดีมีประสิทธิภาพก็จะ
ตองสรางทัศนคติตอการงานชิ้นนั้นจึงจะมีโอกาสทํางานไดสําเร็จตามความประสงค ดังนั้นทัศนคติ
บางอยางจึงมีประโยชนในการชวยใหบุคคลไดบรรลุเปาหมายที่ตองการ (2) ทัศนคติชวยใหบุคคล
มีหลักการและมีกฎเกณฑในการแสดงพฤติกรรม ทัศนคติชวยพัฒนาคานิยมใหกับบุคคล การที่
บุคคลมีทัศนคติตอผูคน เหตุการณ สถานการณและส่ิงตาง ๆ ในสังคม จะเปนสิ่งที่ชวยใหบุคคล
สามารถประเมิน และตัดสินใจไดวาตนจะเลือกและยึดถือหลักการ ประพฤติตนอยางไร จึงจะเปน
ที่ถูกตองเหมาะสมเปนประโยชนกับตนเองและผูอ่ืน (3) ทัศนคติเปนสื่อหรือชองทางที่จะชวยให
บุคคลไดพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับผูคนและสิ่งตาง ๆ (Knowledge Function) ถาเราไมมี
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ทัศนคติตอผูคนเหตุการณ หรือสถานการณใด เราก็จะไมไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงนั้น ๆ
ไทรแอนดิส (Triandis 1971 : 4-5) ไดกลาวถึงประโยชนของทัศนคติไววา

     1. ทัศนคติชวยทําใหบุคคลเขาใจสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว โดยการจัดรูปแบบหรือจัด
ระบบสิ่งของตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา
        2. ทัศนคติชวยใหมีการเขาขางตัวบุคคล โดยชวยใหบุคคลนั้นหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมดีและ
ชวยปกปดความจริงบางอยาง
        3. ทัศนคติชวยบุคคลในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมที่ซับซอน ซึ่งมีปฏิกิริยาตอบ
โตหรือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปนั้น สวนมากจะนําในสิ่งที่นําความพอใจมาให

     4. ทัศนคติชวยใหบุคคลแสดงออกถึงคานิยมพื้นฐานของตนเอง
     จากแนวคิดดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาทัศนคติมีความสําคัญตอชีวิตของคนเรา

เพราะทัศนคติจะชวยใหบุคคลประเมินตนเอง ตัดสินใจไดวาจะประพฤติปฏิบัติอยางไรจึงจะเหมาะ
สมกับสถานการณตาง ๆ ในสังคม ถาบุคคลมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงใด ก็จะทําใหบุคคลนั้นเกิดความรู
สึกความเชื่อที่จะกระทําสิ่งนั้น ในการเรียนรูภาษาก็เชนเดียวกัน ถาผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
รูภาษาก็จะมีความเชื่อและมีความรูสึกที่ดีตอการเรียนรูภาษาซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในการเรียน
รูภาษาในที่สุด

3.4 ทัศนคติในการเรียนภาษา
     สําหรับการเรียนการสอนภาษา ทัศนคติของผูเรียนมีผลตอการเรียนรูภาษา ทัศนคติ

ของผูเรียนเปนตัวแปรทางดานจิตวิทยาและบุคลิกภาพของตัวผูเรียน ซึ่งมีความสําคัญตอการเรียน
การสอนภาษา แครชเชน (Krashen 1983 : 71) พบวาปจจัยดานทัศนคติและความรูสึกมีบทบาท
สําคัญตอความสําเร็จในการเรียนรูภาษาที่สองซ่ึงสอดคลองกับ ซาวิยอง (Savignon 1983 : 110)
ไดกลาวถึงความสําคัญของทัศนคติตอการเรียนรูภาษาที่สองวา ในบรรดาตัวแปรมากมายในการ
เรียนรูภาษานั้น ทัศนคติของผูเรียนเปนสิ่งที่สําคัญที่มองเห็นกันมากที่สุด และตัวแปรที่สําคัญที่สุด
ที่มีผลตอการเรียนรูภาษาที่สองก็คือทัศนคติของผูเรียนนั้นเอง การดเนอรและแลมเบิรท (Gardner
and Lambert 1972 : 20) เชื่อวาทัศนคติและแรงจูงใจมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ภาษาที่สอง อีกทั้งเปนตัวแปรที่เปนอิสระจากความถนัดทางภาษาและสติปญญา ทัศนคติเปนสิ่งที่
พัฒนามาจากครอบครัว พอแมที่มีทัศนคติที่ดีตอภาษาตางประเทศและวัฒนธรรมตางชาติ ลูกจะ
มีแนวโนมที่จะมีทัศนคติทางบวกดวย การดเนอรแบงทัศนคติออกเปน 2 ประเภทคือ
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   1. ทัศนคติเชิงบูรณาการ (Integrative Attitude) หมายถึง การที่ผูเรียนมีทัศนคติ
ตองการเปนเหมือนสมาชิกคนหนึ่งของกลุมชนเจาของภาษา มีความเต็มใจที่จะเกี่ยวของกับเจา
ของภาษานั้น ๆ

   2. ทัศนคติเชิงเครื่องมือ (Instrumental Attitude) หมายถึง การที่ผูเรียนมีทัศนคติ
ตองการนําภาษาไปใชประโยชนในดานตาง ๆ   สมาชิกของกลุมเจาของภาษาโดยไมหวังตองการ
เงินนั้น ๆ บราวน (Brown 1981 : 115) กลาววาทัศนคติทั้งสองลักษณะนี้ชวยใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนภาษาที่สองและทัศนคติทั้งสองประเภทนี้ไมไดแยกจากกันเปนอิสระอยาง
ชัดเจน แตผสมกลมกลืนกันไป สวน แครชเชนและเทอเรล (Krashen and Terrel 1961 : 23) มี
ความคิดเห็นวา ทัศนคติเพื่อนําภาษาไปใชประโยชนจะสงผลใหผูเรียนตองการเกี่ยวของติดตอกับ
เจาของภาษาเพียงเพื่อวัตถุประสงคบางอยางเทานั้น ดังนั้นความตองการในการเรียนภาษาอาจ
ส้ินสุดลงเมื่อบรรลุวัตถุประสงคในขณะที่ทัศนคติเพื่อตองการใหเหมือนสมาชิกของกลุมชนเจาของ
ภาษาจะสัมพันธกับการเรียนรูภาษาที่สองเมื่อผูเรียนอยูในสภาพที่ตองปรับตัวใหเหมือนเจาของ
ภาษา หรือจากการศึกษาของลิตเติลวูด (Littlewood 1984 : 68) กลาววาการเรียนภาษาตาง
ประเทศมีทัศนคติเปนกําลังสําคัญสูความสําเร็จของการเรียนรู นอกจากทัศนคติของผูเรียนดัง
กลาวแลวทัศนคติที่มีตอตัวครูและชั้นเรียนก็มีความสําคัญ ผูเรียนที่มีความรูสึกวาการเรียนภาษา
ในชั้นเรียนมีความสนุกสนาน ชอบผูสอน จะใชความพยายามในการเรียนภาษามากขึ้น และถาผู
เรียนประสบความสําเร็จในการนําภาษาไปใชไดจริงเกิดขึ้นบอยครั้ง จะทําใหผูเรียนมีทัศนคติเพื่อ
นําภาษาไปใชประโยชน

      ออลเลอร (Oller 1977 : 323) เชื่อวาทัศนคติเปนตัวบงชี้ความสําเร็จหรือความลม
เหลวในการเรียนภาษาตางประเทศ ทัศนคติสังเกตไมไดแตสามารถตีความไดจากพฤติกรรม การที่
บุคคลมีทัศนคติที่ดีตอตนเองในการเรียนภาษา จะทําใหมีจิตใจรักภาษานั้น และพยายามใชภาษา
ในการสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ ส่ิงเหลานี้จะชวยสงเสริมการเรียนรูภาษาเปนอยางดี นอกจาก นั้น
Oller (1977 : 172-184) มีความเห็นวา ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับการเรียนภาษาตาง
ประเทศนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไดไมคงที่แนนอนจะขึ้นอยูกับความสามารถของบุคคล ส่ิงแวดลอม
และกิจกรรมที่ใชในการเรียน ซึ่งเขาไดเสนอรูปแบบที่แสดงความสัมพันธระหวางทัศนคติกับความ
สําเร็จในการเรียนภาษาดังนี้
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แผนภูมิที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางทัศนคติกับความสําเร็จในการเรียนภาษาของออลเลอร
ที่มา : Oller Harold Jr., “Attitudes and Attained Proficiency in ESL ; A Sociolinguistic
study of Native Speakers of Chinese in the United States,” Language Learning 27 (June
1977) : 172-184.

    การดเนอรและแลมเบอรท (Gardner and Lambert 1972 : 266-272) เปนผูหนึ่งที่มี
ความเห็นสอดคลองกับรูปแบบความสัมพันธระหวางทัศนคติกับความสําเร็จดังกลาว เขาเสนอวา
อาจมีความสัมพันธกันในทางออมระหวางทัศนคติกับความสําเร็จในการเรียนภาษา กลาวคือการ
สรางทัศนคติที่ดีจะชวยใหผูเรียน เรียนภาษาไดสําเร็จ และความสําเร็จในการเรียนภาษาจะสงผล
ยอนกลับไปสูทัศนคติของผูเรียนดวย  การดเนอรและแลมเบอรทจึงไดเสนอรูปแบบความสัมพันธ
ระหวางทัศนคติกับความสําเร็จในการเรียนภาษาดังนี้

แผนภูมิที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางทัศนคติกับความสําเร็จในการเรียนภาษาของการดเนอร
     และแลมเบอรท

ที่มา  : Rc, Gardner and W.E. Lambert, Attitude and Motivation in Second Language
Learning (Rowley, Massachusetts : Newbury House Publishers, 1972) , 268.

สัมฤทธิ์ผลใน
การเรียนภาษา

กิจกรรมที่ใชในการเรียน
(Learning tasks)

ความสามารถของแตละบุคคล

บริบท  (Context)

ทัศนคติ (Attitude)

ทัศนคติ แรงจูงใจ สัมฤทธิผล
ทางภาษา

ทางอื่นๆ
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    สวนซาวิยอง (Savignon 1972 : 24) มีความคิดเห็นวาการมีความสําเร็จในการเรียน
ภาษาตางประเทศเปนตัวกําหนดทัศนคติ กลาวคือ ผูที่เรียนภาษาไดดีจะเกิดทัศนคติทางบวก สวน
ผูที่เรียนภาษาไมดีจะเกิดทัศนคติทางลบ ไดเสนอรูปแบบจําลองความสัมพันธระหวางทัศนคติและ
การเรียนภาษาดังนี้

แผนภูมิที่ 4 ความสัมพันธระหวางทัศนคติและการเรียนภาษาของซาวิยอง (Savignon)
ที่มา : Sandra J. Savignon, “Communicative Competence,” An Experiment in Foreign 
Language Teaching 16, 2 (April 1972) : 20 – 34.
.

    จากแนวคิด ทฤษฎีและหลักการดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา ทัศนคติตอการเรียน
ภาษานั้นเกิดจากสภาวะแวดลอมของตัวผูเรียนเปนสําคัญทั้งในดานครอบครัว สังคมและวัฒน
ธรรม ทัศนคติมีบทบาทที่สําคัญ  ความสําเร็จในการเรียนภาษาตางประเทศขึ้นอยูกับทัศนคติของผู
เรียนที่มีตอเจาของภาษาวัฒนธรรมนั้น ๆ รวมทั้งความเหมาะสมในการสรางแรงจูงใจของบทเรียน
และกิจกรรม  รวมไปถึงความสัมพันธอันดีระหวางผูสอนกับผูเรียน เมื่อผูเรียนเขาใจมองเห็นคุณคา
ของภาษานั้นจึงเกิดความรักและเอาใจใสในการเรียนภาษานั้นทําใหสงผลในการประสบความ
สําเร็จในการเรียนภาษา

3.5 องคประกอบยอยที่เกี่ยวของกับทัศนคติในการเรียนภาษาตางประเทศ
     ผลสัมฤทธิ์หรือความสําเร็จในการเรียนภาษาตางประเทศนั้นมีความสัมพันธอยางมาก

กับทัศนคติของผูเรียน ไมวาจะเปนดานที่เกี่ยวกับภาษาที่เรียน ตัวชนชาติเจาของภาษา หรือดาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษา กลาวคือการมีทัศนคติที่ดีจะสามารถทําใหผลการเรียนดีข้ึนหรือประสบ
ความสําเร็จในการเรียน อัจฉรา วงศโสธร (2529 : 31) กลาววา ความถนัดทางภาษาเปนความ

ผูที่เรียนภาษาไดดี

ผูที่เรียนภาษาไดไมดี

ทัศนคติทางบวก

ทัศนคติทางลบ
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สามารถดานภาษาและองคประกอบยอยสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับทัศนคติในการเรียนภาษาตาง
ประเทศ เพราะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเรียนภาษาตางประเทศ

    สวนจาโคโบวิทส (Jakobovits 1971 : 91-115) กลาวถึงองคประกอบยอยที่เกี่ยวของ
กับทัศนคติในการเรียนภาษาตางประเทศไวดังนี้คือ

    1. องคประกอบทางการสอน ซึ่งประกอบดวย คุณภาพ การสอนของครู โอกาสการ
เรียนรูของผูเรียน การประเมินผล

    2. องคประกอบดานตัวผูเรียน ซึ่งประกอบดวย สติปญญา ความสามารถทางภาษา
ความถนัดทางการเรียนภาษา สมรรถภาพในการรับความรูใหม นิสัยทางการเรียน

    3. องคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม ผลอันเกิดจากองคประกอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมคือ ความสนใจในภาษาที่เรียน ทัศนคติที่มีตอภาษานั้น

    นอกจากนี้ การดเนอร (Gardner 1985 : 110-111) ไดกลาวเพิ่มเติมวา (1) ปจจัยทาง
ครอบครัวหมายถึงการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาซึ่งเปนผูปลูกฝงทัศนคติตอการเรียนภาษาตาง 
ประเทศของบุตร (2) ปจจัยทางเพศ ซึ่งพบวาเด็กผูหญิงจะมีแนวโนมของทัศนคติเชิงบวกมากกวา
เด็กผูชาย ซึ่งเด็กผูหญิงมักจะประสบความสําเร็จในการเรียนรูภาษามากกวาเด็กชาย (3) ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม ผูเรียนสวนใหญมีทัศนคติเพื่อตองการใหเปนเหมือนสมาชิกของกลุมชนเจาของ
ภาษา

    กลาวโดยสรุป องคประกอบยอยที่เกี่ยวของกับทัศนคติในการเรียนภาษาตางประเทศ
อาจจะเกิดจากอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ซึ่งไดแกวัฒนธรรมของเจาของภาษา ความสามารถทาง
ภาษา ความถนัดทางภาษา สติปญญาของผูเรียน ครอบครัว เพศ ส่ิงแวดลอมรอบตัวของผูเรียน
และการเรียนการสอนของครู

3.6 แบบทดสอบวัดทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
     การศึกษาทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนนั้นนับวามีประโยชนตอการ

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเปนอยางมาก แตเนื่องจากทัศนคติเปนเรื่อง
เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยูภายในใจไมสามารถมองเห็นได การวัดทัศนคติ
จึงตองจําเปนวัดออกมาในรูปขอบแบบทดสอบซึ่งประกอบดวยขอความ หรือ เกี่ยวกับการประเมิน
การตอบสนองของแตละบุคคลตอเหตุการณตาง ๆ ไดมีนักวิชาการดานการเรียนรูภาษาทั้งภายใน
และตางประเทศหลายทานทําการพัฒนาแบบทดสอบการวัดทัศนคติดังตอไปนี้
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    อัจฉรา วงศโสธร และคณะ (2525 : 47 – 49) ศึกษาเรื่องความถนัดในการเรียนภาษา
ทัศนคติ และความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของผูที่เร่ิมเรียนภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจํานวน 97 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบ
สอบถามวัดทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษจํานวน 81 ขอ ประกอบดวย 3 ภาค คือ
(1) เรียนภาษาเพื่อใชเปนเครื่องมือ เชน เรียนเพื่อศึกษาตอเพื่อตองการประกอบอาชีพ (2) เรียน
ภาษาเพื่อใหเขาถึงวัฒนธรรมเจาของภาษา (3) ความอุตสาหะในการเรียน ผลการวิจัยพบวาทัศ
นคติในการเรียนมีความสัมพันธกับการเรียนภาษาตามความสามารถของแตละบุคคล สวน
กาญจนา ปราบพาล และออลเลอร (Prapphal and Oller 1982 : 78-86) ไดศึกษาองคประกอบที่
มีผลตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ รวมทั้งศึกษาตัวแปรทางจิตพิสัยได
แก ทัศนคติกับนักศึกษาช้ันปที่ 1 ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจํานวน 528 คน เครื่องมือที่ใชได
แกแบบสอบถามวัดทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศซึ่งวัดในดาน (1) ทัศ
นคติเพื่อนําภาษาไปใชประโยชน (2) ทัศนคติเพื่อตองการใหเหมือนเจาของภาษา (3) แรงจูงใจใน
การเรียน (4) ประสบการณและภูมิหลังของผูเรียน ผลการวิจัยปรากฏวา ประสบการณในการเรียน
ระดับมัธยมภูมิลําเนามีผลตอทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ นอกจาก นี้ พิณทิพย
ทวยเจริญ (2540 : 132-136) ศึกษาสัมฤทธิผลในการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยโดยใช
แนวคิดและวิธีการทางภาษาศาสตรและภาษาศาสตรจิตวิทยากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่
มีอายุระหวาง 8-11 ป จํานวน 79 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจยัไดแก แบบสอบถามทัศนคติในการ
เรียนภาษาอังกฤษเปนแบบปลายเปดจํานวน 6 ขอ (1) วัดในดานประโยชนของการเรียนภาษา
อังกฤษ (2) แรงจูงใจในการเรียน (3) ความรูความสามารถ (4) การแสวงหาความรูเพิ่มเติม (5)
ดานตัวครู (6) ดานประสบการณและภูมิหลังของผูเรียน ผลจากการวิจัยพบวา เด็กอายุระหวาง 8-
11 ป ในการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษมีความเขาใจถึงประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษและนําไป
สูการมีทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ และเสงี่ยม โตรัตน (2533 : 44-48) ทําการศึกษาความ
สัมพันธระหวางความถนัดทางภาษา ทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ เวลาเรียนภาษาอังกฤษ
และสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
วังทาพระและสนามจันทร นครปฐม เครื่องมือที่ใชเปนแบบวัดทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ
จํานวน 40 ขอ ซึ่งเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ (1) ทัศนคติตอภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษา
(2) ความสําคัญและความจําเปนของภาษาอังกฤษ (3) ความรูความสามารถในการใชภาษา
อังกฤษ (4) การแสวงหาความรูเพิ่มเติม ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษความ
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ถนัดในการเรียนภาษาของแตละคณะวิชาแตกตางกัน สวนนักวิชาการดานการเรียนรูภาษาในตาง
ประเทศ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดทัศนคติ มีดังตอไปนี้

    จาโคโบวิทซ (Jakobovits 1971 : 236 – 283) ไดทําการพัฒนาแบบทดสอบการวัดทัศ
นคติกับนักศึกษาชาวฝรั่งเศสที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ เครื่องมือที่ใชเปนแบบ
สอบ ถามวัดทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศจํานวน 50 ขอ ซึ่งแบบสอบ
ถามไดวัดในดานดังตอไปนี้ (1) การนําภาษาไปใชประโยชน (2) การแสวงหาความรูเพิ่มเติม (3)
ความรูความสามารถ (4) การเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา (5) แรงจูงใจในการเรียน และพบ
วาทัศนคติมีความสัมพันธตอการเรียนรูภาษาของผูเรียน เธอรสโตน (Thurstone 1974 : 226) ทํา
การวิจัยศึกษาทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ชิคาโก โดยใชเครื่องมือคือแบบสอบถามวัดทัศนคติที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 40 ขอ วัดใน
ดาน (1) ทัศนคติภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษา (2) เพื่อนําภาษาไปใชประโยชน (3) ความ
รูความสามารถ (4) แรงจูงใจในการเรียน ผลการวิจัยพบวาทัศนคติของผูเรียนมีความสัมพันธตอ
การเรียนภาษาตางประเทศ การดเนอรและแลมเบอรท (Gardner and Lambert 1972 : 46)
ศึกษาถึงอิทธิพลที่มีตอความแตกตางทางทัศนคติในการเรียนภาษาตางประเทศ กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนในเมืองคอนเนคติคัท (Connecticut) จํานวน 142 คน นักเรียนเหลานี้มาจากสังคมที่มี
วัฒนธรรมและภาษาเดียว เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถามวัดทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศ จํานวน 50 ขอ แบบสอบถามวัดในดานใด (1) ทัศนคติตอภาษาและวัฒน
ธรรมในการเรียนภาษา (2) ความสําคัญและความจําเปนของภาษาอังกฤษ (3) ความรูความ
สามารถ (4) เพื่อนําภาษาไปใชประโยชน (5) บรรยากาศในการเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบวาผูเรียน
สวนใหญมีทัศนคติเพื่อการใหเหมือนสมาชิกของกลุมชนเจาของภาษา จอหนสัน (Johnson 1982
: 1-4) ไดพัฒนาการสรางแบบวัดทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษกับนักเรียนเกรด 6 สอบถาม
ความรูสึก ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษแบบรวมมือกัน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมี
ทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษคอนขางสูง
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   จากการพัฒนาแบบทดสอบวัดทัศนคติของนักวิชาการทางการเรียนรูภาษา ทั้งในและ
ตางประเทศดังกลาวขางตน สรุปกรอบเนื้อหาการวัดทัศนคติในการเรียนรูภาษาตางประเทศ (FL)
ดังตารางตอไปนี้
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ตองการเหมือนสมาชิกของกลุม
เจาของภาษา(ตองการใหเจา
ของภาษายอมรับ)
เพื่อนําภาษาไปใชประโยชน
การแสวงหาความรูเพิ่มเติม
ความรูความสามารถ
แรงจูงใจในการเรียน
บรรยากาศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ความสําคัญและความจําเปน
ของภาษาอังกฤษ
ประสบการณและภูมิหลัง
การเขาใจวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา
ดานตัวครูผูสอน

     จากการประมวลและสังเคราะหการพัฒนาแบบทดสอบวัดทัศนคติในการเรียนภาษา
อังกฤษเปนภาษาตางประเทศของนักวิชาการดานการเรียนรูภาษาทั้งในและตางประเทศ สรุป
ประเด็นกรอบการวัดทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหัวขอหลักในการวัดไดแก (1) ความ
ตองการใหเจาของภาษายอมรับ (2) เพื่อนําภาษาไปใชประโยชน (3) ดานความรูความสามารถ
(4) การแสวงหาความรูเพิ่มเติม (5) แรงจูงใจในการเรียน (6) บรรยากาศสภาพสิ่งแวดลอมในการ
เรียนการสอน

     นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนภาษาไดใหความสนใจและทําการ
พัฒนาแบบทดสอบวัดทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษอยูเสมอ ซึ่งจะเห็นไดจากการศึกษาคน
ควางานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทัศนคติ เพราะทัศนคติมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
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ภาษา ดังนั้นแบบวัดทัศนคติที่ผูวิจัยสรางขึ้นจึงยึดตามกรอบแนวความคิดของนักวิชาการและผู
เชี่ยวชาญซึ่งมีความเชื่อถือได โดยสรุปและสังเคราะหจากตารางดังกลาวขางตน รวบรวมหัวขอ
หลักในการวัดแตละดาน จัดใหอยูในกลุมเดียวกันดังตอไปนี้

    กลุมที่ 1 ประกอบดวย ความตองการใหเจาของภาษายอมรับ ประสบการณและภูมิ
หลังของผูเรียน การเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา

    กลุมที่ 2 ประกอบดวย เพื่อการนําภาษาไปใชประโยชน ความสําคัญและความจําเปน
ของภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรูเพิ่มเติม

    กลุมที่ 3 ประกอบดวย การแสวงหาความรูเพิ่มเติม และความรูความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ

    กลุมที่ 4 ประกอบดวย แรงจูงใจในการเรียน บรรยากาศ กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ดานตัวครูผูสอน จากนั้นนําหัวขอหลักจาก 4 กลุมมาวิเคราะหเพื่อนํามาเขียนหัวขอหลักของกรอบ
ตอการวัดทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย 5 ดานคือ

    1. เพื่อนําภาษาไปใชประโยชน
    2. ดานความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
    3. แรงจูงใจในการเรียน
    4. การแสวงหาความรูเพิ่มเติม
    5. ดานครูผูสอน

3.7 เทคนิควิธีในการวัดทัศนคติในการเรียนภาษา
   เนื่องจากทัศนคติเปนเรื่องเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับความชอบหรือไมชอบ เกี่ยว

กับความคิดเห็นที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งไมสามารถที่จะวัดไดโดยตรงหรือมองเห็นไดชัดเจน การวัด
ทัศนคติจึงตองวัดออกมาในรูปของความคิดเห็น หรือจากการแสดงออกทางภาษาและในการใช
ความคิดเห็นเปนตัวบงชี้ถึงทัศนคติของแตละบุคคลนั้น โดยใชมาตราวัดซึ่งเปนเครื่องมือที่สรางขึ้น
โดยอาศัยระเบียบวิธีที่มีการศึกษาวิจัยกันมาแลวมาตราวัดทัศนคติมีหลายแบบที่นิยมใชใน
ปจจุบันไดแก มาตรอันตรภาคเทากัน เทคนิคของเธอรสโตน (Thurstone technique) มาตราวัด
รวม เทคนิคของไลเคอรท (Likert technique) และมาตรจําแนกความหมายของออสกูด
(Semantic differential technique)
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     เทคนิคของเธอรสโตน (Thurstone technique)
      เธอรสโตนเปนคนแรกที่ไดเสนอความคิดทางดานการสรางมาตรการทางดานจิตวิทยา

ข้ึนโดยตรง เทคนิคการสรางแบบวัดทัศนคติของเธอรสโตนนั้นประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังตอไป
นี้

   1. การกําหนดตัวแปรทางดานทัศนคติที่จะวัด เขียนขอความตาง ๆ ทีเกี่ยวของกับเร่ืองที่
จะศึกษาใหไดมากที่สุด ซึ่งขอความที่เขียนนั้นควรจะมีลักษณะดังนี้

       1.1 ควรเปนขอความที่เกี่ยวของกับเหตุการณในปจจุบัน
       1.2 มีความหมายเดียวในหนึ่งขอความ
       1.3 ใชภาษาที่งายและชัดเจน
       1.4 ไมควรใชขอความที่เปนประโยคปฎิเสธซอนปฎิเสธ
       1.5 ควรจะประกอบดวยขอความตาง ๆ ที่สามารถจัดลําดับของความรูสึก

ความชอบตาง ๆ จากนอยไปหามาก
   2. รวบรวมแนวคําถามที่สอดคลองกับตัวแปรที่จะศึกษา

       3. ประเมินคาของแนวคําถาม โดยใชกรรมการตัดสินขอความ ประมาณ 50 ถึง 100 คน
      4. การพิจารณาเลือกคําถามครั้งสุดทาย คือการคัดเลือกขอความมาสรางเปนมาตราวัด
ที่แทจริง

    เทคนิคของไลเคอรท (Likert technique)
     เทคนิคการสรางแบบวัดทัศนคติของไลเคอรทนั้นประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
    1. เขียนขอความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะศึกษาใหไดมากที่สุด ซึ่งขอความตาง ๆ

เหลานั้นควรจะมีทั้งขอความที่เปนขอความเชิงนิมาน (positive) และขอความเชิงนิเสธ (negative)
    2. นําขอความที่รวบรวมไวนั้นไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาและระบุวาขอความแตละ

ขอความนั้นเปนขอความในเชิงนิมาน นิเสธ หรือเปนกลาง ๆ
    3. ตัดขอความที่ผูเชี่ยวชาญสวนใหญเห็นพองกันวา เปนขอความในเชิงกลาง ๆ คือจัด

ไมไดวาเปนขอความในเชิงนิมาน หรือนิเสธออก เนื่องจากเทคนิคของไลเคอรทนั้นใช 5 ตัวเลือกคือ
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
      4. นําขอความที่คัดเลือกมาแลวมาเรียบเรียงเปนแบบวัดทัศนคติโดยมีคําชี้แจงในการ
ตอบแบบวัดอยางชัดเจน
        5. นําแบบวัดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่จะใช
จริง ซึ่งจํานวนกลุมตัวอยางควรจะมีอยางนอย 5 เทาของจํานวนขอความ
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   6. วิเคราะหคุณภาพของขอความแตละขอ และคาความเชื่อมั่นของแบบวัดทัศนคติทั้ง
ฉบับตามลําดับ

   เทคนิคนัยจําแนก (Semantic differential technique)
    เทคนิคนัยจําแนกเปนวิธีการสรางแบบวัดทัศนคติอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเสนอแนะโดยออสกูด

(Osgood) ซึ่งออสกูดไดใหความหมายของเทคนิคนัยจําแนกไววา “เทคนิคนัยจําแนกคือ วิธีการ
สังเกตและวัดความหมายของมโนคติทางดานจิตวิทยา” มีความเชื่อวาภาษาเปนสื่อความหมาย
ของมนุษยที่สามารถนํามาวัดความรูสึก ทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษยได การพัฒนาแบบวัด
ทัศนคติโดยใชเทคนิคนัยจําแนกนั้น ออสกูดอาศัยทฤษฎีและผลการวิจัยเกี่ยวกับการวัดความ
หมายของคํา และในการสรางแบบวัดทัศนคติแบบนี้ จะใชคําคุณศัพทที่มีความหมายตรงกันขาม
กัน โดยเลือกคําที่เหมาะสมตอเปาหมายที่จะวัด แลวนําคําคูคุณศัพทมาสรางเปนมาตรวัดชวง ๆ
โดยอาจแบงเปน 3 ชวง, 5 ชวง, 7 ชวง หรือ 9 ชวงก็ได แตชวงที่เหมาะสมที่สุดคือ 7 ชวง โดยใหคา
คุณศัพทที่มีความหมายตรงขามอยูหัวทายของมาตรวัด (บุญเรือง ขจรศิลป 2528 : 137-154)

    อาจกลาวสรุปไดวาวิธีการวัดทัศนคติโดยใชมาตรวัดเปนที่นิยมกันมาก เนื่องจาก
สามารถใชกับคนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน และผูตอบสามารถตอบไดโดยอิสระ มาตรวัดที่ใชจะ
มีความชัดเจนในเชิงทฤษฎีและสามารถนําคะแนนการวัดทัศนคติที่ไดไปเปรียบเทียบระหวาง
บุคคลหรือเปนกลุมได ซึ่งการเลือกใชวิธีการวัดตองพิจารณาประเด็นของทัศนคติที่ตองการวัดวา
(1) ผูทําการวัดตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับผูถูกวัดในเรื่องใดบาง มากนอยเพียงใด (2) ลักษณะ
ของผูถูกศึกษาเชน อายุ ประสบการณเกี่ยวกับประเด็นทางทัศนคตินั้น (3) เวลาและวิธีการตาง ๆ
ที่ใชในการเก็บขอมูลซ่ึงผูทําการวัดจะตองพิจารณาใหรอบคอบ

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
    จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของ ผูวิจัยแบงหัวของานวิจัย

ออกเปน 3 สวน ไดแกงานวิจัยเกี่ยวกับการใชเพลงประกอบการสอน งานวิจัยเกี่ยวกับการใชชุด
การสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนี้
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4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชเพลงประกอบการสอน
     จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับเร่ืองของการใชเพลงประกอบการเรียนการสอน

ทั้งในประเทศและตางประเทศพบวามีผูทําการวิจัยเกี่ยวของดังตอไปนี้

    งานวิจัยภายในประเทศ
     พันธศรี สิทธิชัย (2526 : 62-67) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และทัศนคติของวิธีการสอน

ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชเพลงประกอบการสอนและดวยวิธีสอนตามคูมือ
ครู กลุมตัวอยางที่ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 70 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แผนการสอนที่สรางขึ้นโดยใชเพลงเสริม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบวัดความคิดเห็นที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ปรากฏวานักเรียนที่เรียนโดยเพลงเสริมมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่สอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รวมทั้ง
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษอยูในระดับสูง

    รองเนือง ศุขสมิติ (2537 : 47-51) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด
เห็นตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยใชเพลงเสริมกับสอน
ตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการ
ศึกษา 2536 โรงเรียนวิชากร เขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คน จําแนกเปนกลุม
ทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอนที่สรางขึ้น
โดยใชเพลงเสริม จํานวน 20 แผน ใชเวลา 60 คาบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ แบบวัดความคิดเห็นตอการเรียนภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ผลการวิจัยพบวาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่สอนโดยใชเพลงเสริมสูงกวานักเรียนที่สอน
ตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคาน้ําหนักผลกระทบเทากับ 0.80  ความ
คิดเห็นตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่สอนโดยใชเพลงเสริมดีกวานักเรียนที่สอนตาม
คูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

     วณิดา จันทรสอง (2541 : 93-35) ไดพัฒนาสรางหนังสือการตูนภาพยกระดับที่มีเสียง
ดนตรีประกอบ เพื่อสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 54 คน โดยแบงเปน
2 กลุมคือกลุมที่มีคะแนนสูงจํานวน 27 คน และกลุมที่มีคะแนนต่ําจํานวน 27 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยไดแก (1) หนังสือการตูนยกระดับที่มีเสียงดนตรีประกอบ (Pop-up) (2) แบบทดสอบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 30 ขอ แบงเปนแบบทดสอบความจําจํานวน 10 ขอ แบบทดสอบ
ความเขาใจจํานวน 10 ขอ และการนําไปใชจํานวน 10 ขอ ลักษณะของแบบทดสอบใชวิธีการเติม
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คํา จับคูประโยคกับรูปภาพ และวิเคราะหประโยคถูกผิด (3) แบบสอบความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอหนังสือการตูนภาพยกระดับ ผูวิจัยไดทําการทดลองกับกลุมตัวอยางโดยใหทําแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์กอนอาน (Pre-test) จากนั้นใหอานหนังสือการตูนภาพยกระดับที่มีเสียงดนตรีประกอบ
หลังจากการอานแลว ใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Post-test) ผลการวิจัยสรุปวา
หนังสือการตูนภาพยกระดับที่มีเสียงดนตรีประกอบที่สรางขึ้นมีประสิทธิ ภาพในกลุมคะแนนสูง
94/85 และในกลุมคะแนนต่ํา 84.59/80 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการอานหนังสือ
การตูนสูงกวาการทําแบบทดสอบกอนการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหนังสือการตูนภาพยกระดับที่มีเสียงดนตรีประกอบ 
ปรากฏวานักเรียนมีความชอบอยูในเกณฑชอบมาก ( x = 2.51)

    เกศริน พนารังสรรค (2543 : 129 – 138) ไดศึกษาผลของสื่อเพลงสอนภาษาอังกฤษที่มี
ตอทัศนคติของผูฟงเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู ความพึงพอใจและการนําสื่อเพลง
สอนภาษาอังกฤษไปใชประโยชน การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดสนทนากลุมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไดฟงสื่อเทปเพลงสอนภาษาอังกฤษจํานวน 5 กลุม ผลการวิจัยพบวา ส่ือ
การสอนเพลงภาษาอังกฤษมีผลทําใหผูฟงมีทัศนคติตอการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษในทางที่ดี
ขึ้น คําศัพทภาษาอังกฤษเปนเรื่องงายขึ้น และรูสึกชอบคําศัพทภาษาอังกฤษมากขึ้นอีกทั้งสื่อเพลง
สอนภาษาอังกฤษยังมีผลทําใหผูฟงเปลี่ยนทัศนคติตอวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปในทาง
บวก คือผูฟงมองการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชส่ือเพลงไมนาเบื่อและไมใชเร่ืองยาก อยางไรก็ตาม
ส่ือเพลงการสอนภาษาอังกฤษมีผลตอทัศนคติของผูฟงในดานไวยากรณภาษาอังกฤษอยูในระดับ
ต่ํา เนื่องจากเพลงสอนไวยากรณมีเนื้อหาไมครอบคลุมไวยากรณทุกประเด็นที่ผูฟงตองเรียนตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา ผูฟงมีความพึงพอใจในส่ือเพลง
สอนภาษาอังกฤษ ทั้งดานงานผลิตเพลงและดานเนื้อหาคําศัพทที่ใชในเพลงอยูในระดับสูง แตมี
ความพึงพอใจดานเนื้อหาไวยากรณภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง นอกจากนั้น ผูฟงสามารถ
ใชประโยชนจากเพลงในการเรียน การเขียนหรือการฟงในชีวิตประจําวัน เพื่อความบันเทิง คลาย
เครียด สรางความมั่นใจในตัวเองและสรางความสัมพันธกับเพื่อน

    อรอุมา ราษฎรวงศศรี(2545 : 138 – 140)  ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการ
ทดลอง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมทดลอง 1
จํานวน 15 คน เรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบใชเพลงประกอบและกลุมทดลอง 2 จํานวนนัก
เรียน 15 คน เรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบการโตตอบทางสรีระ (TPR) ใชเวลาในการทดลอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50

กลุมละ 48 คาบ คาบละ 20 นาที เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ (1) แผนการสอนแบบใชเพลง
ประกอบ จํานวน 14 แผน แผนการสอนแบบการโตตอบทางสรีระ (TPR) จํานวน 14 แผน   (2)
เทปเพลงประกอบการสอนภาษาอังกฤษ 10 เพลง พรอมดวยเครื่องเลนเทป   (3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 20 ขอ  (4) แบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน
20ขอ ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบใชเพลงประกอบมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบโตตอบทางสรีระ(TPR) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีเจตคติทางบวกตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูงกวา
นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบการโตตอบทางสรีระ (TPR) อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ.01 ซึ่งผลการวิจัยสรุปไดวาวิธีสอนแบบใชเพลงประกอบมีความเหมาะสมกับระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 มากกวาวิธีสอนแบบการโตตอบทางสรีระ (TPR)

    ทองคํา พานจันทร (2545 : 123 -124) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
ฟง – พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนราชินีบูรณะที่สอนโดยการใช
เพลงกับการสอนแบบปกติและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนการฟง – พูดโดยใช
เพลง กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม กลุมตัว
อยางคือกลุมทดลอง 1 กลุม จํานวน 30 คนและกลุมควบคุม 1 กลุมจํานวน 30 คน เครื่อง
มือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย   1) แผนการสอน 2 แบบ คือแผนการสอนการฟง – พูดภาษา
อังกฤษโดยใชเพลง จํานวน 10 แผน และแผนการสอนแบบปกติ จํานวน 10 แผน ใชเวลาสอน 20
คาบ คาบละ 50 นาที  2) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง – พูดภาษาอังกฤษ และ  3)
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการฟง – พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง ผล
การวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟง – พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลงไมสูงกวาวิธีสอนแบบ
ปกติภายใตนัยสําคัญ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนโดยการใชเพลงอยูในระดับดี

     งานวิจัยตางประเทศ
      ลอรล่ี (Lorelei 1995 : 500-504) ไดวิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอาน

และการเขียนโดยใชเพลงเปนสื่อระหวางกลุมที่สอนตามหนังสือเรียนตามคูมือครูกับกลุมที่นําเพลง
มาเสริมในการสอน กลุมตัวอยางเปนโรงเรียนของรัฐ 2 แหงที่มีสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจและ
สังคมที่คลายกัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบทดสอบการอาน การบันทึกการอาน
รูปภาพคําศัพท ผลจากการวิจัยพบวากลุมโรงเรียนที่ใชเพลงประกอบการสอนแสดงออกถึงพฤติ
กรรมการอานที่ถูกตอง และชื่นชอบในการเรียนมากกวากลุมที่เรียนตามคูมือครู
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     ฟลาวเวอรส (Flowers 1998 : 11-17) ไดทําการวิจัยศึกษาคนควาวิธีการจําคําศัพท
ของเด็กโดยการใชเพลง และเปรียบเทียบระหวางคําศัพทที่คัดเลือกมาเฉพาะจากบทเพลงกับคํา
ศัพทปกติทั่วไป เด็กจะจําอยางไหนไดดีกวากัน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 1 จํานวน 42 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบบันทึกคําศัพท และแบบสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวาเด็กสามารถ
เรียนรูวิธีการจําคําศัพทโดยผานสื่อเพลงไดอยางดี และเด็กสามารถจําคําศัพทที่คัดมาจากเพลงได
เร็วกวาคําศัพทปกติ

   คลินเกอรและกูลสบ้ี (Klinger and Goolsby 1999 : 50-59) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูภาษาของเด็ก โดยการใชเพลงเขามาสูขบวนการทางภาษาในแบบผสมผสาน
(Immersion) และแบบวลีตอวลี (Phrase-by-Phrase) กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถม เกรด 2
จํานวน 39 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบบันทึกการฟง ผลการวิจัยพบวาเด็ก
ชอบเรียนโดยใชเพลงประกอบ เด็กพอใจกับวิธีการทั้ง 2 แบบ แตการเรียนแบบผสมผสานเด็กจะ
ทําผิดนอยกวาวิธีวลีตอวลี จากการวิเคราะหพบวาแบบผสมผสาน เด็กจะไดเห็นภาพลักษณทั้ง
หมด ทําใหเด็กชอบและเกิดการเรียนรูไดเร็วกวา

   จากผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศดังกลาว สรุปไดวา การใชดนตรีหรือเพลง
ประกอบการเรียนการสอน ผลที่ไดรับก็คือ เพลงชวยเราใหเด็กเกิดความสนใจในบทเรียน สนุก
สนานตอการเรียน จําเนื้อหาสาระในบทเรียนดีข้ึน ทําใหผลการเรียนดีข้ึน นอกจากนั้นแลว เพลงยัง
ชวยใหเด็กกลาแสดงออก ชวยแกปญหาดานภาษาและพฤติกรรมของเด็ก เพลงทําใหบรรยากาศ
ในการเรียนรูของเด็กดีข้ึน จึงนับไดวาดนตรีหรือเพลงมีคุณคาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เปนอยางยิ่ง

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการสอน
   งานวิจัยภายในประเทศ
    จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพบวา มีการศึกษา

วิจัยทดลองของนักเรียนระดับตาง ๆ ดังนี้ ในระดับประถมศึกษา วนิดา อัคราช (2535 : 53-55) ทํา
การวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยการสอนดวยชุดการสอนกับการสอนปกติ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2535 โรงเรียนบานฝงแดง
อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จํานวน 2 หองเรียนรวม 62 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในกลุมทดลองที่สอนโดยใชชุดการสอนสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมที่สอนตาม ปกติ
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนในกลุมทดลองมีความพึงพอใจมากตอการ
เรียนการสอนโดยใชชุดการสอน และจินตนา เกิดสายทอง (2536 : 44-46) ทําการศึกษาการใชชุด
ฝกทักษะการเขียนสําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คน เปนการวิจัยเชิงทดลองใชกลุมตัวอยางกลุมเดียว
โดยการวัดผลกอนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดประกอบดวย (1) ชุดฝกทักษะ
การเขียนจํานวน 30 ชุด ฝกใชเวลาสอนชุดละ 20 นาที (2) แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน
การเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเรียน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนกอนและหลัง
เรียนจํานวน 30 ขอ ผูวิจัยไดดําเนินการสอนดวยตนเองโดยทําการทดสอบกลุมตัวอยางกอนเรียน
ตอจากนั้นทําการสอนใชเวลาทั้งสิ้น 30 คาบเรียน หลังดําเนินการสอนแลว ใหกลุมตัวอยาง
ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบชุดเดิม ผลการวิจัยพบวาชุดฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่
สรางขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 สวนดานพฤติกรรมของนักเรียนในการใชชุดฝกนี้พบวา นักเรียนใหความสนใจ
กระตือรือรน และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุมและรายบุคคลเปนอยางดี นักเรียนชอบชุด
ฝกเพราะมีกิจกรรมการเรียนและสื่อการเรียนที่หลากหลาย  สวนจุฑารัตน เจริญสินธ  (2541 : 30
– 33) ไดพัฒนาชุดฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดย
ใชชุดฝกกับการเรียนตามคูมือครู  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนก
ประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แบงเปน 2 กลุม กลุมควบคุมจํานวน 55 คน
กลุมควบคุมเรียนโดยใชแผนการสอนตามคูมือครู กลุมทดลองจํานวน 55 คนเรียนโดยใชชุดฝกที่ผู
วิจัยสรางขึ้น  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) ชุดฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษจํานวน
10 ชุด (2) แบบทดสอบวัดทักษะการฟง ใชเวลาในการทดลอง 10 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งจากผล
การวิจัยพบวาชุดฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดอยางเปนที่นาพอใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการฟงภาษาอังกฤษของนัก
เรียนที่ไดรับการฝกโดยใชชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่เรียนตามคูมือครูอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ไพรินทร พวงจันทร (2542 : 52-60) ไดทําการพัฒนาสรางชุดการสอนฝก
ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่1 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐานรามสุราษฎรธานี จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบไป
ดวยชุดการสอนฝกทักษะการฟง – พูด ภาษาอังกฤษจํานวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนภาษาอังกฤษจํานวน 20 ขอ ใชเวลาในการทดลอง 32 คาบ คาบละ 20 นาที เมื่อส้ินสุด
การสอนแตละชุดการสอน ผูวิจัยทําการประเมินผลหลังเรียนดวยแบบฝกหัดและทําการทดสอบวัด
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดวยแบบทดสอบ ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนฝกทักษะ
ทางการฟงพูดภาษาอังกฤษสําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 92.5/93.33
ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งแสดงวาชุดการสอนฝกทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพที่จะนําไปใชในการเรียนการสอน

    นอกจากนี้ในระดับอุดมศึกษาไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการใชชุดการสอนภาษาอังกฤษ
ดังงานของ สมหวัง แสงสุนานนท (2542 : 42-46) ซึ่งไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระหวางการใชชุดการสอนและการสอนปกติ กลุมตัวอยางคือนัก
ศึกษาผูใหญระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยชุด
การสอนภาษาอังกฤษประเภทศูนยการเรียนและการสอนประเภทรายบุคคล และแบบทดสอบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนสูงกวาการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 อรพิน สุขเกษม (2541 : 64-66) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง Present Perfect Tense โดยการสอนดวยชุด
การสอนกับการสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขามแกน
นคร อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน จํานวน 80 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยได
สรางขึ้นเอง คือ ชุดการสอน ซึ่งมีคาประสิทธิภาพเทากับ 83.92/84.11 และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 40 ขอ มีความยากงายอยูระหวาง 0.30-0.85 ผลการวิจัยพบวา นัก
เรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สูงกวานักเรียนที่เรียน
โดยการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 นอกจากนี้อุบลรัตน สุนทรกลัมพ (2542 : 78-
80) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใชชุดการสอนกับการเรียนแบบปกติ กลุม
ตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 60 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดแก ชุดการเรียนแบบประเมินชุดการเรียนการสอนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 30 ขอ ผลการวิจัยพบวาชุดการเรียนการสอนที่
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.41/80.11 และพบวา นักเรียนที่เรียนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนการสอน

   งานวิจัยจากตางประเทศ
    จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศพบวามีการศึกษาเรื่องการใชชุดการ

สอนในวิชาภาษาอังกฤษนอย อยางไรก็ตามแมคโดนัล (MacDonald 1973 : 1950A) ไดทําการ
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วิจัยเรื่องการพัฒนาและการประเมินคาของชุดการสอนแบบใชส่ือประสม เพื่อตรวจสอบเปรียบ
เทียบผลของความสําเร็จและทัศนคติของวิธีสอนโดยใชชุดการสอนแบบใชส่ือประสมเพื่อเรียนดวย
ตนเองกับวิธีการสอนแบบธรรมดาที่ใชบรรยายและอภิปราย กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักศึกษา
จํานวน 126 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือชุดการสอนที่ใชส่ือประสม 3 กลอง แบบทดสอบทัศ
นคติภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวาผูเรียนกลุมทดลองมีทัศนคติในระดับสูงขึ้นกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาการเรียนโดยใชชุดการเรียนการสอนชวยเพิ่มประ
สิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน  เอ็ดเวิรดส (Edwards 1997 : 374A) พัฒนาสรางชุดการเขียน
ศึกษาถึงกลวิธีการสอนเขียนแนวใหมในชั้นเรียนระดับเกรด 1 และเกรด 2 โดยใชส่ือการสอนเขียน
ที่สรางขึ้น กลุมตัวอยางคือนักเรียนเกรด 1 และ 2 จํานวน 175 คน ซึ่งไดใชชุดการสอนเขียนทั้งที่
นํากลับไปทําที่บานและในชั้นเรียน ผูวิจัยไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานเขียนของกลุม
ตัวอยาง และศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการ
สอนเขียน ผลการวิจัยพบวาสื่อการสอนเขียนที่หลากหลายชวยใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
สวนดานความคิดเห็นตอชุดการสอนเขียนนักเรียนมีความรูสึกชอบชุดการสอนเขียน

   จากเอกสารการเรียน แนวความคิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่นํามาสูการสรางชุดการสอน จะ
เห็นไดวา ชุดการสอนสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และจากการศึกษาคนควางานวิจัย
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ พบวาชุดการสอนสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเชน
เดียวกับการสอนของครูตามปกติ นอกจากนั้นการใชชุดการสอนยังสรางปฏิกิริยาสัมพันธระหวาง
ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน รวมถึงการจัดสภาพการเรียนรูโดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง  ไดมีโอกาสทราบผลของงานที่ทําวาถูกหรือผิด
เพื่อที่จะไดปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูการอยูรวมกัน
ในสังคม ซึ่งเร่ิมจากภายในกลุมจะตองมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกนั โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนพื้น
ฐานในการฝกความรับผิดชอบและความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน

4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ
  งานวิจัยภายในประเทศ
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับเร่ืองทัศนคติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไดมีผู

ศึกษาไวทั้งในและตางประเทศดังตอไปนี้ อุษณีย วรรณจิยี (2536 : 108-112) ทําการศึกษาเปรียบ
เทียบความขาใจการอานภาษาอังกฤษ และทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยเทคนิคการสรางไดอะแกรมกับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหนองขาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 80 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบฝกการอานที่สรางโดยเทคนิคการสรางไดอะแกรม คูมือ
ครู แบบทดสอบ ผลการวิจัยพบวาทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอน
อานโดยใชเทคนิคการสรางไดอะแกรมแตกตางจากนักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครูอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สกุณา บุญสูง (2540 : 61-64) ทําการศึกษาทัศนคติที่มีตอการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ที่พูดภาษาไทยเปนภาษาที่สอง
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํานวน 300 คนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5-6 ของกลุมโรงเรียนชายแดนพัฒนาจํานวน 5 โรงเรียน อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม เครื่องมือในการวิจัยคือแบบวัดทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 60 ขอ ซึ่ง
แยกออกเปน 5 ดาน คือดานเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ดานครูผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการ
สอนดานสื่อการเรียนการสอน ดานความจําเปนและความสําคัญของการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ นํามาวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่หาคารอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตร
ฐาน ซึ่งผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6
ทั้งชายและหญิงมีทัศนคติตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยูในระดับดี ดานเนื้อหาภาษา
อังกฤษนักเรียนมีความเห็นวาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่นาสนใจสนุกและไมยาก ดานครูผูสอน นัก
เรียนมีความรูสึกและทัศนคติที่ดีตอตัวครู ในสวนของการใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอยาง
สม่ําเสมอและคลองแคลว เปนกันเองและเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดานกิจกรรม มีการดําเนินกิจกรรมที่นาสนใจ ทําใหไมเบื่อ ดานสื่อการเรียนการสอน
นักเรียนชอบครูที่ใชอุปกรณประกอบการสอน เพราะชวยดึงดูดใจใหอยากเรียนและเขาใจบทเรียน
งายขึ้น ดานความจําเปนและความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนคิดวามี
ประโยชนมาก ทําใหตื่นตัวอยูเสมอ ชวยใหนักเรียนไดงานในตําแหนงที่ดีและติดตอกับชาวตาง
ประเทศได นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักเรียนเปนคนเกง ฉลาด และประสบความสําเร็จในชีวิต โชติ
กา ศรีถาวร (2542 : 66-70) ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษากับการสอน
ตามคูมือครู กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชุมชนวนวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
จํานวน 64 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมควบคุมไดรับการสอนภาษาอังกฤษตาม
คูมือครู สวนกลุมทดลองไดรับการสอนภาษาอังกฤษแบบมุงประสบการณภาษา เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยไดแก (1) บทเรียนแบบนิทาน (2) แผนการสอนแบบมุงประสบการณ (3) แบบวัดทัศนคติ
ตอการเรียนภาษาอังกฤษ (4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ใชเวลาในการทดลอง
42 คาบ คาบละ 20 นาที ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษสูงกวา
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กลุมควบคุม รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแตกตางกับนักเรียนกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

    สวนงานวิจัยในระดับมัธยมศึกษาพบวา จตุพร วิไลพรหม (2534) ไดทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่ผูเรียนมีตอวัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษา ความสนใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุมตัวอยางเปนนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 774 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามวัดความ
สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
สาร ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษาอยูในระดับสูง
มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง ทัศนคติที่ผูเรียนมีตอวัฒนธรรมของ
ชนชาติเจาของภาษากับความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกันในระดับตํ่าอยางมี
นัย สําคัญทางสถิติ วาริน นอยหลุบเลา (2539 : 40-43) ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนโดยการใชกลุมเพื่อนชวยกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนบานเชียงวิทยา จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 76 คน แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 38 คน และกลุมควบคุมจํานวน 38 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยคือ (1) แผนการสอนแบบวิธีกลุมเพื่อนชวยเพื่อน (2) แบบสอบถามวัดทัศนคติตอการ
เรียนภาษาอังกฤษ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษใชเวลาในการทดลอง
12 คาบ คาบละ 50 นาที ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวากลุมควบคุม

   งานวิจัยจากตางประเทศ
    แฮนแซน (Hansen 1982 : 98A) ทําการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติ

กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษานานาชาติในระดับมหาวิทยาลัยจํานวน 13
คน เครื่องมือไดแก แบบทดสอบวัดทัศนคติ โดยมีการทดสอบทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ภาอังกฤษกอนและหลังเรียน ผลการวิจัยปรากฏวาทัศนคติมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง และพบวาองคประกอบดานอายุและหลักสูตรการเรียนมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดวยเชนกัน

      เว็น (Wen 1992 : 139,อางถึงใน สามารถ เลิศโอกาส 2539 :103 – 104) ไดทําการ
ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับปจจัยการคาดหวังและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
ตางประเทศของนักศึกษาระดับวิทยาลัย ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาตางประเทศถือเอา
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คะแนนการวัดผลระหวางภาคและการวัดผลปลายภาคเปนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาตางประเทศ จากผลการศึกษาพบวา : (1) แรงจูงใจภายในและรูปแบบของการแสดง ออก
ทางพฤติกรรมตามทฤษฎีการคาดหวังเปนตัวทํานายผลที่เดนชัดของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
ภาษาตางประเทศ (2) แรงจูงใจภายนอกรวมไปถึงแรงจูงใจที่ตองการจะเรียนเพียงเพื่อใหจบหลัก
สูตรเปนตัวทํานายเชิงลบของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาตางประเทศ (3) แรงจูงใจที่ตองการ
เปนสวนหนึ่งของสังคมเปนตัวทํานายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาตางประเทศที่เดนชัด หาก
เปาหมายทางสังคมมีอิทธิพลตอตัวผูเรียน (4) ปจจัยรวมอื่น ๆ และการบูรณาการดานหลักสูตร
ของวิชาภาษาตางประเทศเปนสวนเสริมแรงใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาตาง
ประเทศยิ่งขึ้น (5) แรงจูงใจภายนอกในการเรียนวิชาภาษาตางประเทศเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

      ดีทารมานี่ (Detarmani 1999 : 124-157) ทําการวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับความ
ตองการของผูเรียน ทัศนคติ แรงจูงใจตอการเรียนภาษาแบบศูนยการเรียนรูดวยตนเองเพื่อสํารวจ
ความตองการ พัฒนาการทางภาษาของผูเรียน เพื่อศึกษาทัศนคติการยอมรับของผูเรียนตอศูนย
การเรียนรู ประชากรและกลุมตัวอยาง คือนักศึกษาปริญญาตรีจากฮองกงจํานวน 12,152 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษออกแบบโดยเพียรสัน
และลี (Pierson and Lee 1980 : 289-316) แบบสอบถามเปนคําถามแบบปลายเปดจํานวน 22
รายการ ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนมีความตองการในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพวกเขาสูง
มากถึงรอยละ 88 (2) นักเรียนมีทัศนคติที่ดี มีแรงจูงใจภายในสูงตอการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ
โดยผานการใชศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ยิ่งไปกวานั้นยังพบวาดวยแรงจูงใจที่คอนขางสูงนี้เองทํา
ใหนักเรียนใชเวลาสวนมากในชวงหยุดอยูในศูนยการเรียนรูดวยตนเอง

   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติพบวาทัศนคติมีความสัมพันธกับการเรียนรู
ภาษากลาวคือ ถานักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาก็จะสงผลใหนักเรียนชอบ รักที่จะเรียน
และประสบความสําเร็จในการเรียนภาษา

    จากการสรุปผลการวิจัยการศึกษาทดลองตาง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเพลงพบวา
เพลงเปนสื่อที่เหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก เราความสนใจ พัฒนาการเรียนรูทางดานภาษาอยางธรรม
ชาติสงเสริมบรรยากาศใหผูเรียนไมเบื่อเรียนอยางมีความสุขนอกจากนี้เพลงยังชวยเสริมสรางแรง
จูงใจและทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษสวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการสอนพบวาชุดการสอน
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนซึ่งเนนผูเรียนเปนสําคัญตามศักยภาพของผูเรียนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวของกับทัศนคติในการเรียน
ภาษา อังกฤษพบวาทัศนคติมีความสัมพันธกับการเรียนรูภาษา ถาผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
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ภาษาก็จะสงผลใหผูเรียนชอบและรักที่จะเรียน ทัศนคติของผูเรียนตอส่ิงที่เรียนจึงเปนสิ่งจํา เปนซึ่ง
มีผลใหการเรียนประสบผลสําเร็จ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาถึงทัศนคติของนักเรียนตอการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพราะทัศนคติทําใหเราสามารถตัดสินหาสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลที่
มีตอการเรียนตอบุคคลหรือส่ิงอื่นไดจะทําใหไดขอมูลเพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาวิชา วิธี
การสอน การใชส่ือ การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนใหเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดีข้ึนทั้งยังมีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียนและตอตัวครูผูสอนอีกดวย

    นอกจากนั้นจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใชเพลงประกอบการสอนวิชาภาษา
อังกฤษทั้งในประเทศและตางประเทศโดยสวนใหญพบวาจะเปนการวิจัยในลักษณะเปรียบเทียบ
วิธีการสอนระหวางการสอนปกติโดยใชคูมือครูกับการสอนโดยใชเพลงภาษาอังกฤษเพื่อการสอน
เสริม ยังไมพบงานวิจัยเกี่ยวกับเพลงภาษาอังกฤษซึ่งใชเนื้อหาจากบทเพลงเลย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
สรางชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ใชบทเพลงเปนเนื้อหาในการเรียน
การสอน มิใชใชบทเพลงเฉพาะในการเสริมบทเรียนเทานั้น และเนื่องจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
สามพรานเปนโรงเรียนขนาดใหญมีครูและนักเรียนเปนจํานวนมาก แตส่ือการเรียนการสอนนั้นไม
เพียงพอตอความตองการ   โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่พบคือในกรณีครูหมวดภาษาอังกฤษซึ่ง
เปนหมวดเฉพาะวิชาลาหยุดหรือขาดสอน ครูในหมวดอื่นไมสามารถจะสอนแทนในวิชาภาษา
อังกฤษไดเนื่องจากขาดความรูเฉพาะทางดานภาษา ชุดการสอนเพลงภาษา อังกฤษจึงสามารถแก
ปญหาในสวนนี้ไดในระดับหนึ่ง

     ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจสรางชุดการสอนเพลงเพื่อชวยใหการสรางบรรยากาศในหองเรียน
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุขทั้งดานกระบวนการคิดและริเร่ิมอยางสรางสรรคตลอดจน
ปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาและเพื่อแกปญหาในเรื่องของการขาดแคลนสื่อการสอนเพลง
ที่ดีซึ่งไมเพียงพอที่ครูจะนํามาใชประกอบการเรียนการสอนได ผูวิจัยจึงเห็นวาควรจะมีการสราง
และพัฒนาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ไดมาตรฐานเพื่อแกปญหาดังกลาว
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

     การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดการสอนเพลงและการศึกษาทัศนคติในการเรียนภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ”  เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ
ประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
กอนและหลังการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนเพลง และเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติตอการ
เรียนกอนและหลังการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนเพลง เพื่อศึกษาความสัมพันธของทัศ
นคติที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลง มีข้ันตอนในการวิจัยดังรายละเอียดตอ
ไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544
จํานวน 10 หองเรียน หองเรียนละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน

     กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 จํานวน 1 หองเรียน ได
มาโดยวิธีการสุมอยางงาย ไดนักเรียนกลุมตัวอยาง 50 คน ซึ่งในวันแรกของการทดลอง นักเรียน
จํานวนหนึ่งของกลุมตัวอยางไปรวมกิจกรรมของทางโรงเรียน ผูวิจัยจึงไดทดลองกับกลุมตัวอยาง
จํานวนจริงเพียง 30 คน

ตัวแปรที่ศึกษาคือ
      1. ผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนเพลง
      2. ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ

เรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนเพลง
          3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนเพลง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

59



60

รูปแบบการวิจัย
      การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใชรูปแบบ One-

Group Pretest Posttest Design (บํารุง โตรัตน 2534: 29-31) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน
T1 X T2

T1 แทน การทดสอบกอนการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ
X แทน การทดสอบหลังการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ
T2 แทน การใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
     1. ชุดการสอนเพลงประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 ชุดที่ผูวิจัยสรางจํานวน 10 บท

เรียน โดยแตละชุดการสอนจะประกอบดวย
        1.1 อุปกรณประกอบคําบรรยายของครู ไดแก แผนการสอน คูมือครู วีดีโอ และ

เทปเพลง
        1.2 อุปกรณสําหรับนักเรียนทํากิจกรรม ไดแก แบบฝกกิจกรรม แบบฝกหัด
        1.3 อุปกรณสําหรับวัดผลคือ แบบฝกหัด แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

ของแตละหนวยการเรียนและแบบเฉลยคําตอบ
     2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จํานวน 30 ขอ
     3. แบบทดสอบวัดทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จํานวน 20 ขอ

         4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลง1ฉบับจํานวน 20 ขอ

การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
      ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ

ประกอบคําบรรยาย โดยมีรายละเอียดตอไปนี้
     1. ศึกษาหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาป

ที่ 4 พุทธศักราช 2539 โดยการศึกษาหนาที่ภาษา คําศัพท และเนื้อหาไวยากรณ ที่ปรากฏใน
หนังสือแบบเรียนประกอบวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่4 ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ
อนุญาตใหใชจํานวน 2 เลม ไดแก English Guide และ Let’s Go รวมทั้งศึกษาจุดประสงคการ
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เรียนรูภาษาอังกฤษของกลุมโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2543 ซึ่งยึดหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ พุทธศักราช 2539 เพื่อสรางชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาป
ที่ 4 ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูดังตอไปนี้

    1.1 เนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ประถม 3-4) พุทธศักราช 2539
ภาษาอังกฤษอานออกเขียนได (Literacy English)

จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาทางภาษา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอานออกเขียน
ได (ป.3-4) มีจุดประสงคดังนี้
1.  เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารดวย
การฟง พูด อานและเขียนอยางถูกตองชัดเจน
และเหมาะสมกับระดับที่เรียน
2.  เพื่อใหสามารถฟง พูด และสนทนาเปน
ภาษาอังกฤษในสถานการณงาย ๆ
3.  เพื่อใหสามารถอาน เขียน และสะกดคําที่
เปนอักษรตัวพิมพ  ใชเครื่องหมายวรรคตอนถูก
ตอง
4.  เพื่อใหสามารถใชพจนานุกรมเปนเครื่องมือ
ในการเพิ่มพูนความรูดานคําศัพท
5.  เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียน

โครงสรางทางไวยากรณ
เปนประโยคสั้น ๆ งาย ๆ เกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้
การทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเอง
การแนะนําผูอ่ืน การขอบคุณ พูดขอโทษ พูด
แทรกอยางสุภาพ และพูดขออนุญาต
คลังคํา เปนคําที่ปรากฏในโครงสรางไวยากรณ
ในระดับนี้  เปนคําศัพทที่เกี่ยวกับส่ิงที่อยูใกลตัว
และสภาพแวดลอมของผูเรียน เกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน ซึ่งเปนคํานามสรรพนาม คํา
กริยา คําคุณศัพท คําวิเศษณ คําบุพบทและคํา
อุทานในวงคําศัพทประมาณ 240 – 300 คํา
นอกเหนือจากคําศัพทที่ผูเรียนเคยเรียนมาแลว
ในระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 2  รวมคําศัพท
สะสมในระดับนี้ประมาณ 360-450 คํา ฯลฯ

        คําอธิบายรายวิชา
          ฝกการฟง พูด อาน เขียนโดยใชโครงสรางไวยากรณและคําศัพทที่อยูใกลตัวและ

สภาพแวดลอมของผูเรียน ฟงและอานเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน ฝกการพูด
บทสนทนาตามสถานการณตาง ๆ การทักทาย การกลาวลา การขอบคุณ การพูดขออนุญาต ฝก
เขียนคําศัพท ขอความหรือประโยคสั้น ๆ เกี่ยวกับส่ิงที่อยูใกลตัว และสภาพแวดลอมของผูเรียน
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน เขียนบรรยายขอความ ประโยคสั้น ๆ เกี่ยวกับคําศัพท คําบุรพบทเพื่อ
ใหไดภาษาในการสื่อความหมายไดเหมาะสมกับระดับการเรียนรูภาษา
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     1.2   จุดประสงคการเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2543 ซึ่งไดแยกตามทักษะภาษาฟง พูด อาน เขียน ดังนี้

ทักษะการฟง
จุดประสงค เนื้อหาวิชา

1.  การปฏิบัติตามคําสั่งงาย ๆ ได
2.  ไดตอบบทสนทนาที่ฟงได
3.  บอกความหมายของคําศัพทที่เกี่ยวกับส่ิง
ของเครื่องใชภายในบาน สัตว ผลไม อาหาร
กีฬา สถานที่ อาชีพ ฤดูกาลได
4.  บอกรายละเอียดและบอกความหมายของ
เร่ืองฟงได
5.  จับใจความสําคัญของเนื้อเร่ืองหรือขอความ
ส้ัน ๆ ได

1. บทสนทนาเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลการซักถาม
2. ประโยคคําสั่ง ขอรอง ขออนุญาต
3. คําศัพทจากเรื่องสั้นเกี่ยวกับ
       3.1  อาชีพ
       3.2  ผลไม
       3.3  อาหาร
       3.4  สถานที่
       3.5  เวลา
       3.6  สัตว
       3.7 ส่ิงของ

ทักษะการพูด
จุดประสงค เนื้อหาวิชา

1.  ขออนุญาต ทักทาย กลาวขอโทษ
2.  โตตอบสนทนาเกี่ยวกับตนเองหรือสถาน
การณตาง ๆ
3.  บรรยายลักษณะคน สัตว ส่ิงของตาง ๆ โดย
ใชคําคุณศัพทบอกขนาด สี
4.  เปรียบเทียบลักษณะ ขนาดของคน ส่ิงของ
บอกเวลาไดถูกตอง

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
2.  ประโยคคําสั่ง ขอรอง  ขออนุญาต
3.  วัน เดือน ป เวลา
4.  ตําแหนง สถานที่
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ทักษะการอาน
จุดประสงค เนื้อหาวิชา

1.  อานออกเสียงคําศัพทส่ิงของ เครื่องใช สัตว ผล
ไม อาหารได
2.  แปลความหมายคําศัพทเกี่ยวของกับการกีฬา
สถานที่ อาชีพ บุคคล ฤดูกาลได
3.  บอกความหมายของประโยค ขอความ เนื้อเร่ือง
เกี่ยวกับกีฬา ฤดูกาล สภาพแวดลอม นิทานได
4.  จับใจความสําคัญของขอมูล บทสนทนาที่
กําหนดใหได
5.  จับใจความสําคัญของเนื้อเร่ือง เร่ืองสั้นที่อานได
6.  บอกรายละเอียดของประโยค ขอความเนื้อเร่ือง
เกี่ยวกับกีฬา ฤดูกาล สภาพแวดลอมนิทานได

1.  คําศัพท สัตว เครื่องใชภายในหองตาง ๆ
สถานที่ อาชีพ กีฬา
2.  ตารางเวลา ตําแหนง
3.  ฤดูกาล สภาพดินฟาอากาศ
4.  เนื้อเร่ืองสั้น
5.  บทสนทนา
6.  ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน

ทักษะการเขียน
จุดประสงค เนื้อหาวิชา

1.  เขียนสะกดคําศัพทถูกตอง
2.  เขียนประโยคถูกตองตามหลักภาษา
3.  เขียนประโยคบรรยายภาพที่กําหนดถูกตอง
4.  เขียนตอบรับ ปฏิเสธถูกตอง

คําศัพทเกี่ยวกับส่ิงของ ผลไม สถานที่ เวลา ฤดู
กาล อาชีพ กีฬา อาหาร สัตว สี
ไวยากรณ
1.  Tense-Present Simple, Present
Continuous, Future Simple, Past Simple
2.  Pronoun – Subject, Object, Adjective,
Possessive
3.  Wh – Questions
4.  Singular, Plural’
5.  Preposition – Time
6.  Verb to be, Verb to have, Verb to do
7.  Yes, No Question
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     1.3 ศึกษาความสําคัญของทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการนําเพลงมา
ประกอบการเรียนการสอน

     1.4 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับวิธีสอนโดยใชชุดการสอนและการ
สรางชุดการสอน

     1.5 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการสอนจากวิทยานิพนธภายในประเทศและตางประเทศ
และหนังสือการวิเคราะหแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษของเสงี่ยม โตรัตน (2528)

     1.6 ผูวิจัยเลือกเพลงที่สอนจากการศึกษาหลักสูตรจุดประสงคการเรียนรูและ
หนังสือแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหใชในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีความยาก
งายดานโครงสรางประโยค และคําศัพทที่เหมาะสมกับระดับช้ัน ในภาคเรียนที่ 2 จากหนังสือ
English Guide และ Let’s go เลือกจํานวนเพลงที่ตองการไวไดดังตอไปนี้
                       1. Good morning, 2. Saying goodbye, 3.The clock, 4 What time is it?,
5. Excuse me, 6. May I.....?, 7.Old Macdonald, 8. Animal, 9 Occupations, 10. Seven
Days, 11.Twelve months, 12.Head and shoulders, 13.English Rock, 14. A little tea pot,
15. The weather   16. Rain Rain Go Away, 17.Twinkle, 18. in,on,19. Verb to be,

 1.7 ศึกษาเพลงในระดับประถมศึกษาที่มีเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูภาษาอังกฤษและเนื้อหาภาษาในระดับประถมศึกษาปที่ 4 ดังนี้

 Objectives Songs Functions Language Forms
Unit 1
Students are able 
use greetings an
saying “Goodbye”
any situation.

orning/
 goodbye

Greeting Vocabulary
- Good

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

to
d

Good m
Saying

morning.
afternoon.
evening.
 in - Good bye.
- Fine, thank you.

 Sound
 Th, f, g
 Grammar
 Good morning
 How are you?
 I’m fine, thank you.
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Unit 2
Students are able to
ask and answer
questions about the
time.

The clock
What time is

it?

Telling the
time.

Vocabulary
- Names of meals.
- Daily routines.

Sounds
r, l, f
Grammar
What time is it?
Ex.

- It is........ o’clock.
- When does he go to

bed?
Present Simple Tense
Ex.

- He gets up at six o’
clock.

- She watches
television at 6 p.m.

Unit 3
Students are able to
ask for permission.

Excuse me,.....
May I.............?

Making
request

Vocabulary
- Request (Excuse me,

please.)
- Things in the class.
- Names of fruits.

Sound
S, r, h, l
Grammar

- May I ......., please?
- Can I have ....,

please?
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Ex.
- May I borrow your

ruler, please?
- Yes, you may.
- Can I have some

mangoes, please?
- Yes, you can.

Unit 4
Students are able to
describe animal
using appropriate
adjectives.

Old
MacDonald

Animals

Describing
animals

Vocabulary
- Names of the animals.
- Adjectives (long, big, small,
fat, thin)
Sound

- Animal Sounds
- sh, ch

Grammar
There is ......, There are........
Ex.

- There is a big cow in
the field.

- There are beautiful
birds.

Present Simple Tense
Ex.

- A dog is banking.
- Some sheep are

running.
Unit 5
Students are able to
ask and answer

Occupations Giving
information

about
occupations.

Vocabulary
- Names of

occupations.
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questions about
people and their
careers.

Sound
f, ch, st, r, l
Grammar
Present Simple Tense
Ex.

- Sakda works in a
hospital.

- What does he do?
- He is a doctor.

Verb ‘can’
Ex.

- A singer can sing.
- A carpenter can make

tables and chairs.
Unit 6
Students are able to
ask and answer
questions about
days and months.

Seven Days /
Twelve
months.

Telling the
days and
months.

Vocabulary
- Days and months.

Sound
v, l
Grammar
Present Simple Tense
Ex.

- There are seven days in a
week.

- He sometimes works on
Saturday.

- Future Simple Tense
Ex.

- What are you going to do
on Sunday?

- I’m going to swim.
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Unit 7
Students are able to
give instruction to
do something

Head and
shoulders.

English Rock

Following
Instructions.

Vocabulary
- Parts of body
Sound
ch,sh,s
Grammar
Singular, Plural
Ex.
a finger  - fingers
a toe      - toes
an eye   - eyes
Verb to have
Ex.
-I have a nose.
-I have two eyes.
-She has two ears.
Instructions
Ex.
-Close your eyes.
-Raise your right hand.

Unit 8
Students are able to
describe the size
and colour of
people and objects.

A little teapot. Describing
people and

things.

Vocabulary
-Adjectives (short, small, long,
little, big, fat,  ugly, stout)
-Things in the kitchen.
Sound
sh,st,p
Grammar
Subject + V. to be + Adjective
Ex.
- I am fat.
- She is thin.
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Unit 9
Students are able to
ask for and give
information about the
weather and the
seasons.

The weather
song/Rain Rain

Go Away.

Giving
information

about weather
and seasons.

Vocabulary
-Names of the seasons.
-Adjectives (hot, cold, warm,
sunny, wet, dry)
Sound
S,t,r
Grammar
Present Simple Tense
Ex.
-It is cold in winter
Part Simple Tense
Ex.
-What did you do last summer?
-I visited my grandmother.

Unit 10
Students are able to
describe locations of
objects.

Twinkle / in, on
Verb to be

Describing
where people

and things are.

Vocabulary
-Prepositions of place (in, on, at,
under, near, behind, in font of,
above)
Sound
t,l,v
Grammar
There is………….
There are…………..
Ex.
-There is a lamp on the table.
- There are some socks in the
basket.
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   1.8 สังเคราะหเนื้อหาเพลงที่ควรใชกับการสอนระดับประถมศึกษาปที่ 4 และจุด
ประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปที่ 4 สรางกรอบเนื้อหาเพื่อการพัฒนาชุดการ
สอนดังการรางกรอบเนื้อหาตอไปนี้

Topics of
Songs Skills Language

Function Language Forms Activities
Focused Evaluation

A song
about
Greeting
and
Saying
Goodbye

Listening
Speaking

Greeting/
Saying

Goodbye

Vocabulary
- Good     morning.
                afternoon.
                evening.
- Goodbye
- Fine, thanks you.
Sound
th,f,g
Grammar
Good morning.
How are you?
I’m fine, thank you.

Listen to the
song “Good
morning to
you.” Then
- Match the
vocabulary
about
greeting and
saying with
the given
pictures.
-Complete
sentences
and dialogues
about
greeting and
saying
goodbye.
- (Pair work)
Practice the
dialogue
about
greeting and

- Testing
- Matching
- Filling in
the blank
- True or
false 
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saying
goodbye in
the given
situations
such as in
the.
        morning
        afternoon
        evening
- Describe the
pictures in any
situation/Gree
ting and
Saying
Goodbye.
- (Class) Sing
a song “Good
morning to
you.”

A song
about the
time

Listening
Reading

Writing
timetable

Vocabulary
-Names of meals.
-Daily routines.
Sound
R,I,f
Grammar
What time is it?
Ex.
- it is ……..o’clock.
- When does he go

Listening to
the song
“The Clock”
then
- Complete
the song by
filling in the
missing
words.

-Testing
-Matching
-Filling in
the blank
-True or
false
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to bed?
Present Simple
Tense
Ex.
- He gets up at six
o’clock.
- She watches
television at 6 p.m..

-Match the
pictures with
descriptions
about the
manes of the
meals.
Tead a
passage
about daily
routine an
answer the
questions.
-Read a
passage
about daily
routines. Then
using the
information,
create a
timetable
resemble a
television
guide.
- Match the
routine
activities with
the
descriptions.
- (Pair work)
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Ask and
answer about
the time.
- (Class) Sing
a song ”the

clock”(Act out)
A song
about

asking for
permissio

n

Listening
Speaking

Asking for
doing
some-
thing

Vocabulary
- Request (Excuse
me. pleas.
- Things in the class.
- Names of fruits.
Sound
S,r,h,I
Grammar
May I…..please?
Can I have... please?
Ex.
- May I borrow your
ruler, please?
- Yes, you may.
- Can I have some
mangoes, please?
- Yes, you can,

Listen to the
song
“Excuse me”
then
- Complete
the song by
filling in the
missing
words.
- Match the
pictures with
the vocabulary
of fruits and
things in the
class.

- Testing
-
Matching
- Filling in
the blank
- True or
false

- Practice
asking for
permission/re
sponses in
any situation
such as
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- May I go to
the…?
- May I come
in…?
- May I drink
some…?
- Yes, you
may.
- (pair work)
Describe the
request
shown in the
pictures such
as
*leaving the
classroom.
*borrow my
something
- doing an
activity.
*have a meal.
- (Class) Sing
a song
“Excuse me”.

A song
about the
animals.

Listening
Writing

Describin
g

animals.

Vocabulary
- Names of animals.
- Adjectives
(long, big, small ,fat,
thin, fierce)

Listen to the
song “Old
MacDonald”.
Then
- (Group

- Testing
-
Matching
- Filling in
the blank
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Sound
- Animal Sounds
- sh,ch
Grammar
There is ….There
are…
Ex.
- There is a big cow
in the field.
- There are beautiful
birds.
Present Continuous
Tense
Ex.
- A dog is barking.
- Some sheep are
running.

work) Fill in
the mane of
Old
MacDonald’s
animals on
the map
given.
- Match the
pictures of
animal with
the
vocabulary.
- Match the
pictures with
the animals’
soud.- Fill in
the missing
words for the
sentences
about the
animals.

- True or
false

- Write a
description of
animals with
the adjectives
(big, small,
fat, thin,
fierce)

- Practice
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listening
about the

animals by
using the

game” What
am I?

- (Class) Sing
a song “Old
MacDonals.”

A song
about the
occupations

Listening
Writing

Describing
occupations

Vocabulary
- Name of
occupations
Sound
F,ch,st,r,I
Grammar
Present Simple
Tense
Ex.
- Sakda words in a
hospital.
- What does he do?
- He is a doctor.
Verb can
Ex.
- A singer can sing.
- A carpenter can
make tables and
chairs.

Listen to the
song “The
farmer in the
field” then
- Match the
pictures with
the
occupations.

- Testing
-
Matching
- Filling in
the blank
- True or
false
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- Complete a
song by filling
in the blanks.
- Complete a
sentence
paragraph
about the
occupations.
- (Pair work)
Talk to the
partners
about what
someone can
do by using
the pictures of
occupations
in the given
pictures and
identify what
he or she
does.
- (Group
work) Role
play from the
song.
-(Class) Sing
a song ”The
farmer in the
fiels)
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A song
about

days and
months

Listening
Reading

-Writing
timetable
-Planning
for the
future
events.

Vocabulary
- Days and months.
Sound
V,I
Grammar
Present Simple
Tense
Ex.
- There are seven
days in a week.
- He sometimes
works on Saturday.
Future Simple Tense
Ex.
- What are you going
to do on Sunday?
- I’m going to swim.

Listen to a
song
“Seven Days”
“Twelve
months” then
- Fill in the
days and
months on the
map given
- Rearrange
the days and
months in the
correct order
- (Pair work)
Reas a short
passage
about days
and months
and fill in the
table.
- (Group
work) Talk
about the
plans for
visiting
someone or
traveling in
the future.

- Testing
- Matching
- Filling in
the blank
- True or
false
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- Read
dialogues
about the
plans and
answer
questions.
- Role play the
dialogues.
a song”
-(Class) Sing
Seven Day,
Twelve
months”.

Songs
about the
vocabulary
parts of
body.

singular
and plural

noun

Listening
Speaking

Giving
instructions

Vocabulary
- Parts of body.
Sound
Ch,sh,s
Grammar
Singular, Plural
Ex.
A finger-fingers
A toe- loes
An eye-eyes
Verb to have
Ex.
- I have a nose
- I have two eyes.
- She has two ears.

Listen to the
song “Head
and
shoulders”
then
- Watch the
video about
the song a an
and s,then
- Act out.
- Match the
vocabulary
about parts of
body with the
pictures.

- Testing
- Matching
- Filling in
the blank
- True or
false
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Instructions
Ex.
- Close your eyes.
- Raise your right
hand.

- Fill the
vocabulary
sentence
about parts of
body below
the given
pictures.
- Match
instructions
with pictures.
- (Pair work)
Listen to
instructions to
do something
to do
something
and carry out
activities such
as touch your
head, Stand
up, Open the
window, etc.
-Rearrange
the
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instructions in
the
instructions in
the correct
order.
- Practice
listening and
speaking by
using game
“Siamon
Says”
- (Class) Sing
a song” Head
and
Shoulders”.

Songs
about

adjective.
Verb to

be

Listening
Writing

Describin
g people

and
objects

Vocabulary
- Adjectives (Short,
long, small, little, big
fat, ugly, stout)
Sound
Sh, st, p
Grammar
Subject +V. to be +
adjective
Ex.
- I am fat.
- She is thin.

Listen to the
song “Verb to
be”. “A little
tea pot”. Then
- Act out the
activities.
- Imagine
about the little
tea pot by
drawing.
- Fill in the
blank about
adjectives
and

-Testing
-Matching
-Filling in
the blank
-True or
false
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vocabulary in
the kitchen
with the given
pictures.
- Rewrite the
sentences by
using verb to
be and
adjective.
- Write the
description of
people and
things by
using the form
Subject + is,
am, are +
adjectives
according to
the given
picture.

A song
about the
weather

Listening
Reading

Giving
and

Summariz
ing about

the

Vocabulary
- Name of the
seasons.
- Adjectives (hot,
cold, sunny)

Listen to song
“Rain Rain Go
Away”. The
Weather
Song, then

- Testing
- Matching
- Filling in
the blank
- True or

weather
and

seasons.

warm, wet, wet, dry)
Sound
S, t, r
Grammar

- Imagine by
drawing about
the weather
and seasons

false
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Present Simple
Tense
Ex.
- It is cold in winter.
Past Simple Tense
Ex.
- What did you do
last summer?
- I visited my
grandmother.

from the song.
- Match the
vocabulary
about the
weather and
seasons with
the given
pictures
- Read a short
passage
about the
weather,
seasons and
answer the
questions.
- Complete
dialogues
about the
weather,
seasons
- Read a short
passage
about the
weather,
seasons and
rearrange the
correct story.
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- Rewrite the
sentences by
using the
adverbs of
time (Present
Simple Tense.
- (Class) Sing
a song “Rain
Rain Go

A song
about the
prepositio

n

Listening
Writing

Telling
where the

things
and

people
are.

Vocabulary
- Prepositions of
place (in, on, at,
under, hear, behind,
in front of, above)
- Things in bedroom.
Sound
T, l, v
Grammar
There is…….
There are…..
Ex.
- There is a lamp on
the table.
- There are some
socks in the basket.

Listen to the
song” Twinkle
Twinkle Little
Stars”.then
- Do jigsaw
song writing 1)
Divide students
into a group of
five … 2) Give
each student a
sentence strip.
3) Ask all of
them to write a
few sentences
about their
strips for their
friends. 4)
Rearrange the
sentences to
produce a song
by writing.
- Match the

- Testing
- Matching
- Filling in
the blank
- True or
false
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vocabulary
about the
things in
bedroom with
the given
pictures.
- Fill in the
bland with the
suitable
prepositions of
people and
things.
- Write a
description of
people and
things by
using the
prepositions of
places.
- Sing a song
“Twinkle
Twinkle Little
Star” (Carry out
the activities.)

     1.9 นํากรอบจุดประสงคเนื้อหาของชุดการสอนใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา องคประกอบภาษา กิจกรรม และการ
ประเมิน โดยใชเกณฑพิจารณาความสอดคลองดังนี้

           ถาเนื้อหา องคประกอบภาษากิจกรรม และการประเมินเหมาะสมให 1 คะแนน
           ถาไมแนใจวาเนื้อหา องคประกอบภาษากิจกรรม และการประเมินเหมาะสมหรือ

ไม ให 0 คะแนน
           ถาเนื้อหาองคประกอบภาษากิจกรรม และการประเมินไมเหมาะสมให –1คะแนน
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     1.10 นําคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญประเมินมาหาคาเฉลี่ยโดยใชสูตรวิธีหาความสอดคลอง
(กรมสามัญศึกษา, หนวยศึกษานิเทศก 2540 : 17-20)

IOC =
N

X∑

IOC คือ คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item - Objective
Congruence)

∑ X คือ   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ

พิจารณาเกณฑการคัดเลือกขอคําถามดังนี้
          ขอคําถามที่มีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาเนื้อหา องคประกอบภาษา กิจ

กรรม และการประเมินเหมาะสม คัดเลือกไวใชได
          ขอคําถามที่มีคา IOC นอยกวา 0.5 ถือวาเนื้อหา องคประกอบภาษา กิจกรรมและ

การประเมินไมเหมาะสมจึงควรพิจารณาปรับปรุง
     1.11 แกไขปรับปรุงเนื้อหา องคประกอบภาษา กิจกรรม และการประเมินที่ต่ํากวา

เกณฑตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
     1.12 สรางชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษโดยมีองคประกอบตาง ๆ และรูปแบบ

ของชุดการสอนดังตอไปนี้ (ดูภาคผนวก จ)
             1. คําชี้แจงสําหรับการใชชุดการสอนซึ่งประกอบดวย
                1.1 คูมือครู
                1.2 แผนการสอน
            2. บัตรเนื้อหา
            3. ใบงาน
            4. บัตรเฉลย
            5. แบบทดสอบ Pre-Post Test
             ขั้นตอนในการใชชุดการสอนเพลง
               1. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อพิจารณาพื้นความรูเดิมของผูเรียน

(โดยใชเวลาประมาณ 10-15 นาที)
               2. ข้ันนําเขาสูบทเรียน (Warm – up) ดวยเพลงหรือเกมเปนขั้นที่กระตุนใหนัก

เรียนเกิดความสนใจและเตรียมพรอมกอนที่จะเรียน
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               3. ข้ันสอน (Presentation and practice) ครูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียนปฏิบัติตามคําสั่งในใบงาน ซึ่งเปนขั้นที่ใหผูเรียนไดเห็นรูปแบบของภาษาที่ตองการ ใหผู
เรียนเรียนรูและอธิบายโครงสรางไวยากรณที่จําเปน ตลอดจนใหผูเรียนทําใบงานเพื่อฝกการใช
โครงสรางไวยากรณที่เรียนมาตามจุดประสงคนําทางที่กําหนดไว กิจกรรมในขั้นนี้เชน การเติมคํา
ประโยค การอานแลวถายโอนขอมูล การถามและตอบเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล

               4. ข้ันสรางงาน (Production) เปนขั้นที่ใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อบรรลุตามจุด
ประสงคปลายทางที่กําหนดไว เชน ฟงเพลงแลวสรุปเนื้อหา ฟงเพลงแลวแสดงทาทางประกอบ บท
บาทสมมุติ เปนตน

               5. ข้ันประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นที่ใหผูเรียนทําแบบทดสอบรายบทเพื่อวัด
ความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษตามจุดประสงคปลายทางที่กําหนดไว หลังจากที่ผูเรียน
ทําแบบฝกใบงานแตละบทเรียบรอยแลว แบบทดสอบรายบทเปนแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ
จํานวน 30 ขอ จะมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันกับกอนเรียนเพื่อดูพฤติ
กรรมการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลง

      1.13 นําชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญชาวไทยและชาว
ตางประเทศจํานวน 3 ทานตรวจและปรับปรุงแกไขตามเกณฑตอไปนี้

              ความถูกตอง
              ความสอดคลองกับจุดประสงค
              ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
     1.14 ปรับปรุงแกไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
     1.15 นําชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษไปทดลองสอนเพื่อหาประสิทธิภาพของบท

เรียนพรอมทั้งปรับปรุงแกไขโดยมีข้ันตอนตอไปนี้ (ชัยยงค พรหมวงศ 2520 : 27)
             นําชุดการสอนเพลงวิชาภาษาอังกฤษที่ผานการทดลองในขั้นทดลองกลุมเล็กไป

ใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนในการทดลองภาคสนาม (Field trial) มีข้ันตอนดังตอไป
นี้

             1 ข้ันทดสอบกอนเรียนใหกลุมตัวอยางประมาณ 30 คน ทําแบบทดสอบวัดความ
สามารถกอนการเรียน (pre-test) กอนทดลองใชชุดการสอนเพลงจํานวน 30 ขอใชเวลาประมาณ
10-15 นาที และทําแบบทดสอบวัดทัศนคติที่มีตอภาษาอังกฤษกอนการเรียนจํานวน 20 ขอ ใช
เวลาประมาณ 10 นาที
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               2 ข้ันใชชุดการสอนเพลงใหกลุมตัวอยาง ทําแบบฝกหัดจากใบงานของแตละบท
เรียนจํานวน 10บทและทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอชุดการสอนเพลงหลังทําแบบฝกหัด
จากใบงานแตละบทครบ 10 หนวยการเรียนรวมทั้งสิ้น 10 คร้ัง

               3 ข้ันทดสอบหลังเรียน (posttest) ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (posttest) หลังจากทําแบบฝกหัดจากใบงานจนครบ 10 บท  จํานวน 30 ขอ  ใชเวลา
ประมาณ 10-15 นาที  และทําแบบทดสอบวัดทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  หลังจากการ
เรียนโดยใชชุดการสอนเพลงจํานวน 20  ขอ  ใชเวลาประมาณ 10 นาที

   2.การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4

       มีข้ันตอนดังตอไปนี้
       2.1 ศึกษารูปแบบและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือแนว

การสรางแบบทดสอบทางภาษาของอัจฉรา  วงศโสธร (2529) และหนังสือ  Classroom Testing
ของฮีตัน (Heaton 1990)

                 2.1.1 ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับอานออกเสียงได  จุดประสงค
การเรียนรูในเครือสังฆมณฑล  และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4

       2.2 สรางตารางวิเคราะหขอสอบ  โดยมีวิธีการสรางดังนี้
     2.2.1 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบ  โดยศึกษาจาก

กรอบเนื้อหาของชุดการสอนเพลง (จากขอ 1.4 หนา 64)
     2.2.2 สรางตารางกําหนดแบบทดสอบ (Test specifications)  ตาม

จุดประสงคที่กําหนดไวในขอ 2.1 โดยสรางขอสอบเปนปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ตอบถูกได
1 คะแนน  ตอบผิดได 0 คะแนน  จํานวน 60 ขอ

       2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษตามตาราง
วิเคราะหขอสอบ

       2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นใหอาจารย
ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญแตละทานประเมินวาขอสอบแตละขอ สามารถวัดไดตรงตามจุดประสงคที่
กําหนดไวหรือไม โดยใชเกณฑดังนี้

             ถาขอคําถามวัดไดตรงจุดประสงคให 1 คะแนน
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             ถาไมแนใจวาขอสอบขอนั้นวัดตรงจุดประสงคหรือไมให 0 คะแนน
             ถาขอคําถามวัดไดไมตรงจุดประสงค ให –1 คะแนน
      2.5 นําคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญประเมินแตละขอมาหาคาเฉลี่ย โดยใชสูตรวิธีหา

ความสอดคลองของจุดประสงคกับขอสอบแตละขอ (กรมสามัญศึกษา, หนวยศึกษานิเทศก
2540 : 17-20)

IOC =
N

X∑

IOC คือ คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
∑ X คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ

พิจารณาเกณฑการคัดเลือกขอคําถามดังนี้
ขอคําถามที่มีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาขอสอบขอนั้นใชได

 ขอคําถามที่มีคา IOC นอยกวา 0.5 ควรพิจารณาหรือตัดขอสอบขอนั้น
ทิ้ง

      2.6 แกไขปรับปรุงขอสอบที่ต่ํากวา 1 ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยว
ชาญ

      2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ผานการแกไขปรับปรุง
แลวทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 50 คน

      2.8 รวบรวมคําตอบรายขอของนักเรียนแตละคน และคําตอบที่ถูกตองรายขอ โดยใช
โปรแกรมการวิเคราะหขอทดสอบ CTIA (Classical Test Item Analysis) ของสุพัฒน   สุกมลสันต
(2533 : 19-22) เพื่อหาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ (KR-20)

      2.9 ไดขอสอบที่มีคาความยากงายอยูในชวง 0.2-0.8 คาอํานาจจําแนกอยูในชวง 0.2
ข้ึนไปจํานวน 30 ขอ มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.86 สวนขอที่คาความยากงาย
หรือคาอํานาจจําแนกไมถึงเกณฑ ผูวิจัยทําการ แกไขปรับปรุง
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      2.10  นําแบบทดสอบทั้ง 30 ขอไปใชทดลองภาคสนามกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน

     3. แบบทดสอบวัดทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
         มีข้ันตอนในการสรางดังตอไปนี้
         3.1 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับอานออกเขียนได เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติ
         3.2 แบบวัดทัศนคติของนักการศึกษาตางๆที่สรางแบบทดสอบวัดทัศนคติ อันไดแก

การดเนอรและแลมเบอรท (Gardner and Lambert 1972 : 46) จาโคโบวิทส (Jakobovits 1971 :
236-283)  เทอรสโตน (Thurston 1974 : 226) กาญจนา ปราบพาล (1982 : 78-86) อัจฉรา วงศ
โสธร  และคณะ(2525 : 47-49)  พิณทิพย ทวยเจริญ (2540 : 132-136) เสงี่ยม โตรัตน  (2533 :
44-48)ทําการสังเคราะหเนื้อหาภาษาเพื่อกําหนดกรอบการสรางแบบทดสอบที่เหมาะสมกับการ
วัดทัศนคติของนักเรียนไทยในระดับประถมศึกษา

         3.3  นํากรอบเนื้อหาแบบวัดทัศนคติไปใหผูเชี่ยวชาญทางมาตรวัดผลการศึกษาและ
การสอนภาษาอังกฤษพิจารณาความตรงในการวัด หาคาความสอดคลอง

         3.4  สรางขอสอบวัดทัศนคติจํานวน 20 ขอ แบบไลเคิรท (Likert) มาตรวัด 1-5 คือ
ระดับมาตรวัด       คะแนน
เห็นดวยอยางยิ่ง 5
เห็นดวย 4
เฉย ๆ 3
ไมเห็นดวย 2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1

          3.5  ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
          3.6 นําคําถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบ

ทดสอบวัดทัศนคติ และการสอนภาษาอังกฤษจํานวน 5 ทานตรวจสอบความเหมาะสมของคําถาม
และรูปแบบของภาษา นําแบบทดสอบทดลองใชกับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1  คน
และกลุมเล็กจํานวน 10 คนเพื่อตรวจสอบความเขาใจดานภาษา และนําไปแกไขปรับปรุงตามการ
ตรวจสอบและคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญใหเหมาะสมอีกครั้งเพื่อคัดเลือกให
เหลือ 20 ขอ (ภาคผนวก ค)
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          3.7 นําแบบทดสอบวัดทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภที่มิใชกลุมตัวอยางจํานวน 30
ขอ นําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นดวยสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา (α Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach 1970) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.81

         3.8 นําแบบทดสอบวัดทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษที่หาคาความเชื่อมั่นและ
ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนามทดสอบกอนและหลังการ
ทดลองโดยใชเพลง เพื่อนําผลจากการวัดทัศนคติของนักเรียนกลุมตัวอยางไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนาชุดการเพลงในขั้นตอไป

      4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลง
          4.1 ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นการเรียนโดยใชเพลงเสริมของ

รองเนือง ศุขสมิติ (2537 : 67 – 70) และความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชแบบฝกทักษะการ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ กันตดนัย วรจิตติพล (2542 : 64 – 66) ทําการสังเคราะห
เนื้อหาภาษา เพื่อกําหนดกรอบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่เหมาะสมกับระดับช้ันประถม
ศึกษาปที่ 4

         4.2 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับอานออกเขียนได เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเพลงและชุดการสอน

         4.3 นํากรอบเนื้อหาแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดผล
การศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษพิจารณาความตรงในการวัด หาคาความสอดคลอง

         4.4 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงของนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งผูวิจัยดัดแปลงจาก รองเนือง ศุขสมิติ (2537 : 67 – 70) กันตดนัย
วรจิตติพล (2542 : 64 – 66) โดยมีองคประกอบรูปแบบของการวัดดังนี้ (1) รูปแบบ (2) เนื้อหา
(3) การทํางานรวมกัน (4) บรรยากาศในการเรียนการสอน (5) กิจกรรมการเรียนการสอนจํานวน
20-30 ขอ แบบไลเคิรท (Likert) มาตรวัด (1-5) คือ

ระดับมาตรวัด คะแนน
เห็นดวยอยางยิ่ง 5
เห็นดวย 4
เฉย ๆ 3
ไมเห็นดวย 2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1
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         4.5 ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา เพื่อตรวจสอบความตรงของการวัด
         4.6 นําขอความไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 คน และ

กลุมเล็กจํานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจดานภาษา และนําไปแกไขปรับปรุงตามการ
ตรวจสอบและคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญใหเหมาะสม เพื่อคัดเลือกขอสอบ
จาก 30 ขอ ใหเหลือ 20 ขอ

         4.7 นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและใหขอเสนอแนะปรับ
ปรุงแกไข นํามาคัดเลือกใหเหลือขอคําถาม 20 ขอ (ภาคผนวก ง)

         4.8 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาและผู
เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช

         4.9 นําแบบสอบถามความคิดเห็นทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรง
เรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มิใชกลุมทดลองจํานวน 30 คน นําผล
การตรวจใหคะแนนแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันโดยใชวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α  Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach 1970) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ
เทากับ 0.94

        4.10  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชชุดการสอนเพลงที่หา
คาความเชื่อมั่นและปรับปรุงแกไขแลว นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม
เพื่อนําผลจากความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาชุดการสอน
เพลงตอไป

   ข้ันทดลองกลุมเล็กที่ไมใชกลุมตัวอยาง (Small group testing) ทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 10 คน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 ที่เรียนภาษาอังกฤษ และไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน โดยให
นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน (pretest) เพื่อนําคะแนนที่ไดจากการทําชุดการ
สอนรายบททุกชุด และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (posttest) มาคํานวณหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษตามเกณฑ 75/75 และปรับปรุงแกไขชุดการสอน
เพลงใหเหมาะสม ซึ่งผลปรากฏวา ไดคาประสิทธิภาพของแบบฝกในขั้นทดลองกลุมเล็ก ดังตาราง
ตอไปนี้
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ตารางที่ 1 คะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทจํานวน 10 บท และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนในขั้นทดลองกลุมเล็ก

คะแนนแบบทดสอบรายบท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รว
ม

รอ
ยล

ะ

คะ
แน

นส
อบ

หล
ังเร

ียน

รอ
ยล

ะ

นัก
เรีย

น

30 40 30 50 30 40 60 40 40 40 4000 % 300 %
1 27 29 18 38 19 32 47 30 32 36 308 77.00 24 80.00

2 24 26 22 50 22 37 40 39 38 36 334 83.50 25 83.32

3 20 19 24 40 28 36 32 27 30 37 293 73.25 27 90.00

4 22 28 19 40 22 34 35 31 32 30 298 74.50 27 90.00

5 20 25 22 42 22 34 40 28 27 30 293 73.25 23 76.66

6 19 21 20 40 14 30 39 30 31 34 278 69.50 20 66.66

7 17 27 26 36 19 22 44 30 32 27 287 71.75 23 76.00

8 22 20 18 38 22 26 46 40 34 29 295 73.75 24 80.00

9 20 19 15 41 19 29 50 35 32 30 290 72.50 21 70.00

10 21 24 20 44 23 30 44 29 36 37 305 76.25 27 90.00

x 21.2 23.8 20.4 40.9 21.0 31.0 41.7 31.9 32.4 32.6 2981 74.52 241 80.33

% 70.66 59.50 68.00 81.80 70.00 77.50 69.50 79.75 81.00 81.50

    จากตารางที่ 1 คะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทจํานวน 10 บท และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนในขั้นทดลองกลุมเล็ก แสดงใหเห็นวาในข้ันทดลองกลุมเล็ก ซึ่งทดลองกับ
นักเรียนจํานวน 10 คน นักเรียนทําคะแนนจากชุดการสอนรายบท ไดคะแนนรวม 2981 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 4000 คะแนน คิดเปนรอยละ 74.52 และทําคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนไดคะแนนรวม 241 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.33 สรุปผลของ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษในขั้นทดลองกลุมเล็ก E 1/ E2 = 74.52 / 80.33

การเก็บรวบรวมขอมูล
    1. ติดตอขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภเพื่อทําการวิจัย
    2. กําหนดเวลาทําการสอนคือภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544
    3. ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Pretest) ทดสอบกับนัก

เรียนกลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่กําลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษอยูในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544
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    4. ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองเอง โดยทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวนประมาณ 30
คน ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษเปนจํานวน 10 บทเรียน บทเรียนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที
สัปดาหละ 5 คาบ รวมเวลาทั้งสิ้นประมาณ 6 สัปดาห

    5. หลังการดําเนินการทดลองครบ 10 หนวยการเรียน
        5.1 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา

อังกฤษ (Post-test) ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน
ภาษาอังกฤษกอนทําการสอน (Pre-test) จากนั้นตรวจใหคะแนน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษกอนการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังการเรียนโดยใชชุด
การสอนเพลง

        5.2 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษกอนและหลังทดลองโดยใชชุดการสอนเพลง

        5.3ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอชุดการสอนเพลง
หลังการทําแบบฝกหัดจากใบงานแตละบททั้ง 10 บท เปนจํานวน 10 คร้ัง

การวิเคราะหขอมูล
   1. คํานวณคาสถิติพื้นฐาน ไดแกคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และคารอยละ

ในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงแตละชุดการสอนเพลงแตละชุดตามเกณฑ 75/75
(ชัยยงค พรหมวงศ 2520 : 136-142)

สูตรที่ 1 1E =
N
X i∑ ×  100       หรือ 

A
NXi∑ )/( × 100

          A
เมื่อ E1 คือ ประสิทธิภาพของแบบฝก

Xi คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบรายบททุกบทของผูเรียนคนที่ i
A คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบรายบททุกบทรวมกัน
N คือ จํานวนผูเรียน

     ∑ iF

สูตรที่ 2 2E =  
B
N x 100 หรือ 

B
NFi∑ )/( × 100
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เมื่อ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลสอบวัดความสามารถทางการเขียนของ
ผูเรียน

Fi คือ คะแนนรวมของผลสอบหลังเรียนของผูเรียนคนที่ i
B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
N คือ จํานวนผูเรียน

   2. ในการเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนการเรียนและผลสัมฤทธิ์หลัง
การเรียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางดวยชุดการสอนเพลง สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ t-test
แบบจับคู

   3. หาคาระดับความสนใจจากแบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ และ
ความคิดเห็นการใชชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
โดยนําคาที่ไดมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําไปแปลความหมายคาระดับโดย
ปรับปรุงจากเกณฑของเบสท (Best 1970 :  190)  เปน 5 ระดับ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1.00 < X < 1.50 หมายถึง นักเรียนมีทัศนคติตอกิจกรรมและชุดการสอน
  เพลงอยูในระดับตํ่าสุด

1.50 < X < 2.50 หมายถึง นักเรียนมีทัศนคติตอกิจกรรมและชุดการสอน
เพลงอยูในระดับตํ่า

2.50 < X < 3.50 หมายถึง นักเรียนมีทัศนคติตอกิจกรรมและชุดการสอน
เพลงอยูในระดับปานกลาง

3.00 < X < 4.50 หมายถึง นักเรียนมีทัศนคติตอกิจกรรมและชุดการสอน
เพลงอยูในระดับสูง

4.50 < X < 5.00 หมายถึง นักเรียนมีทัศนคติตอกิจกรรมและชุดการสอน
เพลงอยูในระดับสูงที่สุด
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   4. เปรียบเทียบทัศนคติกอนหลัง โดย t – test 
   5.  การหาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษกับคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังการใชชุดการสอนเพลง ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson’s product moment correlation co-efficient) และทดสอบความมีนัยสําคัญของคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยใช t - test (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2540 : 226)

t =
21
2

r
Nr
−

−  

เมื่อ t แทน คาสถิติที
r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
N แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

     การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอนเพลงและการศึกษาทัศนคติในการเรียนภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดนํา
เสนอผลการวิจัยเปน 5 ตอน ดังตอไปนี้

     ตอนที่ 1  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงตาม
เกณฑ 75/75 (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136-137) จากการทดลองกับกลุมตัวอยาง
30 คน

     ตอนที่ 2  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชชุดการสอนเพลง

     ตอนที่ 3  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติตอการเรียนภาษา
อังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชชุดการสอนเพลง

     ตอนที่ 4  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความสัมพันธของทัศนคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ หลังใชชุดการสอนเพลง

     ตอนที่ 5 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงทั้ง 10 บท

ผลการวิเคราะหขอมูล
     ตอนที่ 1  เพื่อตอบจุดประสงคการวิจัยขอที่ 1 คือ สรางและหาประสิทธิภาพของชุดการ

สอนเพลง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ผูวิจัยดําเนินการ  2 ข้ัน
ตอน ดังนี้

      1.1 กอนการเรียนการสอนแตละบท ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบ
ทดสอบกอนการเรียนทั้ง 10 บท จากนั้นจึงทําการสอนนักเรียนดวยชุดการสอนเพลงที่มีผูวิจัยสราง
ข้ึน เมื่อเรียนจบแตละบทเรียนผูวิจัยจะจัดใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียนทุกบทจนครบ
10 บท หลังจากนั้นผูวิจัยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผล
การวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และลําดับของคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทําแบบทดสอบจําแนกตามรายบทระหวางกอนและหลังการใชแบบฝกชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษ

กอนการฝก หลังการฝก
ชุดการสอนบทที่ N คะแนน

รวม 30
คะแนน
รวม 30

x

S.D. รอยละ
x

S.D. รอยละ

1. Greeting 30 17.73 2.99 59.11 22.17 4.31 73.89
2. Telling the time 30 16.80 3.45 56.00 22.40 2.67 74.67
3. Making request 30 22.03 3.30 73.44 26.13 2.54 87.11
4. Describing animals 30 20.27 3.33 67.56 24.67 3.04 82.22
5. Describing occupations 30 19.00 2.07 63.33 22.83 2.32 76.11
6. Telling the day and months 30 21.47 4.13 71.56 24.57 2.84 81.89
7. Follow Instruction 30 18.80 4.42 62.67 23.67 3.76 78.89
8. Describing people and things 30 23.20 3.31 77.33 26.90 2.38 89.67
9. Giving information about
weather and  seasons

30 20.23 3.50 67.44 23.57 3.10 78.56

10. Describing where people
and things are

30 20.37 3.58 67.89 23.70 2.91 79.00

                จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวากอนเรียนกลุมตัวอยางสามารถทําคะแนนแบบ
ฝกชุดการสอน ตั้งแตบทที่ 1 ถึง บทที่ 10 แบบฝกรายบทที่นักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยรอยละไดสูงสุด
3 บทแรกไดแก

     บทที่ 8 Describing people and things (77.33%) บทที่ 3 Making request
(73.44%) บทที่ 6 Telling the days and months (71.56%) สวนแบบฝกรายบทที่นักเรียนทํา
คะแนนเฉลี่ยรอยละต่ําสุด 3 บทไดแก บทที่ 2 Telling the time (56.00%)  รองลงมาคือ บทที่ 1
Greeting (59.11%) บทที่ 7 Following instruction (62.67%)

     หลังเรียนกลุมตัวอยางสามารถทําคะแนนแบบฝกชุดการสอนเพลง ตั้งแตบทที่ 1 ถึง
บทที่ 10 มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนทุกบท  โดยบทที่นักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยรอยละไดสูง
สุด 3 บทแรก ไดแก บทที่ 8 Describing people and thing are (89.67%) บทที่ 3 Making
request (87.90%) บทที่ 4 Describing animals (82.22%)
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     สวนแบบฝกรายบทที่นักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยรอยละ ต่ําสุด 3 บทสุดทายไดแก บทที่ 1
Greeting (73.89%), บทที่ 2 Telling the time (74.67%), บทที่ 5 Describing occupations
(76.11%)

           1.2 วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกชุดการสอนเพลง โดยการหาคารอย
ละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทในแบบฝกทั้ง 10 บท และคารอยละของคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางทั้ง 30 คน    ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่  3   คารอยละของคะแนนจากการทําแบบฝกชุดการสอนเพลง รายบทจํานวน 10 บท

และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบฝกชุดการสอนเพลงของกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน

คะแนนแบบทดสอบรายบท
คะแนน
สอบ

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10
รวม รอยละ

หลังเรียน
รอยละ

นักเรียน 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 9000 100 900 100
1 16 18 25 23 23 25 22 28 27 20 227 75.67 24 80.00
2 23 25 26 26 22 24 27 26 24 24 247 82.33 25 83.33
3 26 21 25 25 21 24 24 25 22 26 239 79.67 26 86.67
4 25 25 25 27 27 29 29 29 28 23 267 89.00 28 93.33
5 26 25 29 26 23 25 19 27 28 26 254 84.67 20 66.67
6 20 24 27 27 22 24 23 28 23 25 243 81.00 20 66.67
7 30 21 27 25 23 25 23 26 24 25 249 83.00 24 80.00
8 27 25 29 20 27 26 25 28 26 24 257 85.67 23 76.67
9 21 27 30 29 26 24 30 30 25 21 263 87.67 26 86.67
10 23 18 28 23 22 21 22 25 22 20 224 74.67 24 80.00
11 22 24 29 25 24 28 21 30 24 29 256 85.33 27 90.00
12 20 21 21 26 20 22 20 29 20 22 221 73.67 20 66.67
13 21 20 27 18 21 24 16 21 27 25 220 73.33 27 90.00
14 13 24 25 20 23 20 16 25 20 18 204 68.00 22 73.33
15 22 17 27 19 21 24 20 26 28 22 226 75.33 26 86.67
16 24 23 20 30 22 27 30 30 26 27 259 86.33 24 80.00
17 23 21 25 24 20 30 26 28 26 28 251 83.67 21 70.00
18 24 23 28 30 24 29 30 29 27 26 270 90.00 29 96.67
19 20 24 27 25 26 21 24 25 22 24 238 79.33 26 86.67
20 21 23 23 25 26 22 23 24 22 20 229 76.33 23 76.67
21 29 22 26 28 24 28 26 28 19 24 254 84.67 30 100.00
22 10 21 25 24 23 22 25 26 19 26 221 73.67 22 73.33
23 22 20 27 23 21 21 27 28 24 23 236 78.67 23 76.67
24 21 24 29 25 26 22 21 30 28 25 251 83.67 19 63.33
25 22 22 25 28 18 24 27 28 19 18 231 77.00 26 86.67
26 21 22 28 25 24 30 23 30 23 22 248 82.67 30 100.00
27 29 28 30 26 24 26 26 26 21 28 264 88.00 28 93.33
28 20 19 22 24 21 25 21 22 18 20 212 70.67 18 60.00
29 19 25 23 24 19 21 20 24 24 24 223 74.33 22 73.33
30 25 20 26 20 22 24 24 26 21 26 234 78.00 26 86.67

รวม% 73.89 74.67 87.11 82.22 76.11 81.89 78.89 89.67 78.56 79.00 7218 80.20 729 81.00

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



100

     จากตารางที่  3 นักเรียนทําคะแนนรายบทรวมได 7218 คะแนนจากคะแนนเต็ม 9000
คะแนน คิดเปนรอยละ 80.20  และนักเรียนทําคะแนนทดสอบหลังเรียนรวมทั้งหมดได 729
คะแนน จากคะแนนเต็ม 900 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.00

     ดังนั้นประสิทธิภาพของแบบฝกชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 80.20/81.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 จึงสรุปไดวาแบบฝก
ชุดการสอนเพลงที่สรางขึ้นอยูในเกณฑดีมาก ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1

      ตอนที่ 2  เพื่อตอบจุดประสงคการวิจัยขอที่ 2  คือศึกษาผลสัมฤทธิ์ กอนและหลัง
เรียน โดยใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ
ตารางที่  4  คะแนนความสามารถจากการทําแบบฝกชุดการสอนเพลงของกลุมตัวอยาง

      กอนและหลังการทดลองและผลตาง (D)

คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนนนักเรียน
คนที่ กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
(D)

นักเรียนคน
ที่ กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
(D)

1 20 24 4 16 20 24 4
2 19 25 6 17 21 21 0
3 20 26 6 18 25 29 4
4 16 28 9 19 24 26 2
5 22 -20 -2 20 20 23 3
6 20 20 0 21 22 30 8
7 20 24 4 22 22 22 0
8 21 23 2 23 16 23 7
9 22 26 4 24 7 19 12
10 26 -24 2 25 25 26 1
11 20 27 7 26 21 30 9
12 14 20 6 27 28 26 0
13 20 17 7 28 9 18 9
14 19 22 3 29 22 22 0
15 20 26 6 30 17 26 9
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      จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนของชุดการสอนเพลงของ
กลุมตัวอยางสวนใหญสูงขึ้น มีนักเรียน 5 คน ที่ไดคะแนนทั้งกอนและหลังเรียนเทาเดิมและมีนัก
เรียน 2 คนที่ไดคะแนนหลังเรียนนอยกวากอนเรียนคนละ 2 คะแนน คาผลตางของคะแนนจากการ
ทดสอบกอนและหลังการใชชุดการสอนเพลงสูงสุดมีคาเทากับ 12 คะแนน และต่ําสุด -2 คะแนน
(เนื่องจากนักเรียนทําคะแนนหลังเรียนไดนอยกวากอนเรียน)

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย X  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตางเฉลี่ย
( D ) และคาทดสอบ t ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

การทดสอบ คะแนนเต็ม X S.D. D S.D. (D) t Sig.
กอนเรียน 30 20.03 4.33

4.27 3.68 6.36* 0.000
หลังเรียน 30 24.30 3.23

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

    จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ของกลุมตัวอยางหลังการใชชุดการสอนเพลงสูงกวากอนใชชุดการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (Sig = 0.000<0.05) โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลังการใชชุดการสอนเพลงเทากับ
24.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.33 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนใชชุดการสอนเพลง
ที่มีคาเทากับ 20.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.33 คะแนนผลตางเฉลี่ยเทากับ 4.27 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.68 คาสถิติ t–test เทากับ 6.36 ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
อังกฤษหลังจากการเรียนดวยชุดการสอนเพลงสูงกวากอนการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลง ซึ่งเปน
ไปตามสมมุติฐานขอที่ 2

     ตอนที่  3  เพื่อตอบจุดประสงคการวิจัยขอที่ 3 คือศึกษาทัศนคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนเพลง ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทั้ง 30 คน ทําแบบทดสอบวัดทัศนค
ติตอการเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ขอ จากนั้นนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กําหนดไว ผลการ
วิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 6  คาระดับเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทัศนคติตอการเรียน
    ภาษาอังกฤษ

กอนเรียน หลังเรียน
ลําดับที่ ขอความ

X S.D. X S.D.

1 ดานเพื่อนําภาษาไปใชประโยชน
1 ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่เรียนรูกันทั่วโลก 4.41 0.63 4.40 0.56
2 การเรียนภาษาอังกฤษมีความจําเปนในโลกปจจุบัน 4.10 0.88 4.33 0.66
3 การเรียนภาษาอังกฤษทําใหฉันสามารถพูดกับชาวตางชาติได 4.62 0.56 4.30 0.84
4 การเรียนภาษาอังกฤษทําใหฉันเขาใจเนื้อหาวิชาอื่นไดดีขึ้น 3.14 1.27 3.37 0.96

รวมดานที่ 1 4.07 0.48 4.10 0.51
2 ดานความรูความสามารถ

5 ฉันรูสึกภูมิใจเมื่อไดพูดภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ 3.77 1.04 4.03 0.87
6 ฉันชอบสนทนากับชาวตางประเทศ 3.10 1.27 3.60 0.97
7 ฉันสามารถอานคําศัพทขอความภาษาอังกฤษจากหนังสือภาษาอังกฤษที่

เรียนได
4.00 0.98 4.00 0.69

8 ฉันนําภาษาอังกฤษที่ครูสอนในบางสวนไปฝกใชกับคนในครอบครัว 3.53 1.14 3.87 1.04
รวมดานที่ 2 3.60 0.74 3.87 0.69

3 ดานแรงจูงใจ
9 ฉันเรียนภาษาอังกฤษดวยความสบายใจ 3.34 1.20 4.00 0.79
10 วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่เรียนแลวสนุกมีกิจกรรมหลากหลาย 3.87 1.14 4.30 0.79
11 การเรียนภาษาอังกฤษทําใหฉันไดมีโอกาสฝกพูดภาษาอังกฤษ 4.38 0.73 4.33 0.71
12 ฉันตองการเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 4.40 0.86 4.24 0.87

รวมดานที่ 3 4.00 0.62 4.22 0.56
4 ดานการแสวงหาความรูเพิ่มเติม

13 ฉันชอบอานหนังสือภาษาอังกฤษอื่น ๆ นอกจากตําราเรียน 3.41 1.12 3.70 1.12
14 ฉันชอบดูทีวี ภาพยนตรและฟงเพลงภาษาอังกฤษ 3.80 1.35 3.63 1.33
15 ฉันไดเรียนรูวัฒนธรรมของคนที่พูดภาษาอังกฤษ 3.50 1.23 3.43 1.28
16 ฉันเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเสริมในตอนเย็นหลังเลิกเรียนจากทางโรง

เรียนแลว
3.00 1.22 3.10 1.27

รวมดานที่ 4 3.42 0.64 3.47 0.93
5 ดานครูผูสอน

17 ครูพูดภาษาอังกฤษไดคลองแคลว 4.47 0.94 4.47 0.78
18 ครูเปนกันเอง ใหกําลังใจและใหคะแนะนําเสมอ 3.89 1.34 4.00 1.02
19 ครูสอนโดยใชอุปกรณประกอบการสอน 4.10 1.32 4.03 0.96
20 ครูใหโอกาสกับเด็กนักเรียนทุกคน 4.53 1.04 4.17 0.87

รวมดานที่ 5 4.23 0.66 4.17 0.69
รวมทั้งหมด 3.87 0.45 3.96 0.54

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103

    จากตารางที่ 6 พบวานักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษรวม 5 ดานโดยภาพ
รวมอยูในระดับดีโดยกอนเรียนมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.87 ( x =3.87, S.D.=0.45) ดานที่มีคา
เฉล่ียสูงสุดเรียงตามลําดับไดดังนี้ ดานครูผูสอนมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 0.66 ดานนําภาษาไปใช
ประโยชนมีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ( x =4.07, S.D.=0.48) ดานแรงจูงใจ ในการเรียนมีคาระดับ
เฉล่ียเทากับ 4.00 ( x =4.00, S.D.=0.62) ดานความรูความสามารถมีระดับเฉลี่ยเทากับ 3.60
( x =3.60, S.D.=0.74) ดานการแสวงหาความรูเพิ่มเติม มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.42 ( x =3.24,
S.D.=0.64)

    หลังเรียนพบวา นักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษรวม 5 ดานโดยภาพรวมอยู
ในระดับดีโดยมีระดับคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ( x =3.96, S.D.=0.54) ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตาม
ลําดับไดดังนี้ ดานแรงจูงใจในการเรียนมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.22 ( x =4.22, S.D.=0.56) ดาน
ครูผูสอน มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.17 ( x =4.17, S.D.=0.69) ดานนําภาษาไปใชประโยชน มีคา
ระดับเฉลี่ยเทากับ 4.10 ( x =4.10, S.D.=0.51) ดานความรูความสามารถมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ
3.78 ( x =3.78, S.D.=0.69) ดานการแสวงหาความรูเพิ่มเติมมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.47
( x =3.47, S.D. =0.93)

     เมื่อพิจารณาทัศนคติของนักเรียนตอการเรียนภาษาอังกฤษในแตละดานพบวา
     1. ดานเพื่อนําภาษาไปใชใหเกิดประโยชน พบวากอนเรียนมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ

4.07 ( x =4.07, S.D.=0.48) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอที่ 3 การเรียนภาษาอังกฤษทําให
ฉันสามารถพูดกับชาวตางชาติได มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.62 ( x =4.62, S.D.=0.56) ขอที่คา
ระดับเฉลี่ยต่ําสุด ไดแกขอที่ 4 การเรียนภาษาอังกฤษทําใหฉันเขาใจเนื้อหาวิชาอื่นไดดีข้ึน มีคา
ระดับเฉลี่ยเทากับ 3.14 ( x =3.14, S.D.=1.27)

           หลังเรียนพบวามีคาระดับเฉลี่ยรวม 4.10 ( x =4.10, S.D.=0.51) ขอที่มีคาระดับ
เฉล่ียสูงสุด ไดแกขอที่ 1 ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่เรียนรูกันทั่วโลก มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.40
( x =4.40, S.D.=0.56) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 4 การเรียนภาษาอังกฤษทําใหฉันเขา
ใจเนื้อหาวิชาอื่นดีข้ึน มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.37 ( x =3.37, S.D.=0.96)

     2. ดานความรูความสามารถ กอนเรียนมีคาระดับเฉลี่ย 3.60 ( x =3.60, S.D.=0.74)
ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแก ขอที่ 7 ฉันสามารถอานคําศัพทขอความภาษา อังกฤษจากหนังสือ
ภาษาอังกฤษที่เรียนได มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.00 ( x =4.00, S.D.=0.98) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ย
ต่ําสุดไดแกขอที่ 6 ฉับชอบสนทนากับชาวตางประเทศมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.10 ( x =3.10,
S.D.=1.27)
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       หลังเรียนพบวามีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 3.87 ( x =3.87, S.D.=0.69) ขอที่มีคา
ระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอที่ 5 ฉันรูสึกภูมิใจเมื่อไดพูดภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ มีคาระดับ
เฉล่ียเทากับ 4.03 ( x =4.03, S.D.=0.87) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 6 ฉันชอบสนทนา
กับชาวตางประเทศ มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.60 ( x =3.60, S.D.=0.97)

    3. ดานแรงจูงใจในการเรียนพบวากอนเรียนมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.00 ( x =4.00,
S.D.=0.62) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอที่ 12 ฉันตองการเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน มีคา
ระดับเฉลี่ยเทากับ 4.40 ( x =4.40, S.D.=0.86) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 9 ฉันเรียน
ภาษาอังกฤษดวยความสบายใจมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.34 ( x =3.34, S.D.=1.20)

        หลังเรียนพบวามีระดับคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.22 ( x =4.22, S.D.=0.56) ขอที่มีคา
ระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอที่ 11 การเรียนภาษาอังกฤษทําใหฉันมีโอกาสฝกพูดภาษาอังกฤษ มีคา
ระดับเฉลี่ยเทากับ 4.33 ( x =4.33, S.D.=0.71) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 9 ฉันเรียน
ภาษาอังกฤษดวยความสบายใจมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.00 ( x =4.00, S.D.=0.79)

      4.ดานการแสวงหาความรูเพิ่มเติมพบวากอนเรียนมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 3.42
( x =3.42, S.D.=0.64) ขอที่คาระดับเฉล่ียสูงสุดไดแก ขอที่ 14 ฉันชอบดูทีวี ภาพยนตรและฟง
เพลงภาษาอังกฤษ มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.80 ( x =3.80, S.D.=1.35) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุด
ไดแกขอที่ 16 ฉันเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในตอนเย็นหลังเลิกเรียนจากทางโรงเรียนแลว มีคา
ระดับเฉลี่ยเทากับ 3.00 ( x =3.00, S.D.=1.22)

        หลังเรียนพบวา มีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 3.47 ( x =3.47, S.D.=0.93) ขอที่มีคา
ระดับเฉลี่สูงสุดไดแกขอที่ 13 ฉันชอบอานหนังสือภาษาอังกฤษอื่นๆ นอกจากตําราเรียนมีคาระดับ
เฉล่ียเทากับ 3.70 ( x =3.70, S.D.=1.12) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 16 ฉันเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษเสริมในตอนเย็นหลังเลิกเรียนจากทางโรงเรียนแลวมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.10
( x =3.10, S.D.=1.27)

     5.ดานครูผูสอนพบวา กอนเรียน มีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.23 ( x =4.23,
S.D.=0.66) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุด ไดแกขอที่ 20 ครูใหโอกาสกับเด็กนักเรียนทุกคน มีคา
ระดับเฉลี่ยเทากับ 4.53 ( x =4.53, S.D.=1.04) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 18 ครูเปนกัน
เองใหกําลังใจและใหคําแนะนําเสมอมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.89 ( x =3.89, S.D.=1.34)

       หลังเรียนพบวา มีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.17 ( x =4.17, S.D.=0.69) ขอที่มีคา
ระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอที่ 17 ครูพูดภาษาอังกฤษไดคลองแคลว มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.47
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( x =4.47, S.D.=0.78) ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 18 ครูเปนกันเองใหกําลังใจและใหคํา
แนะนําเสมอ มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.00 ( x =4.00, S.D.=1.02)

      ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษกับ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ กอนและหลังใชชุดการสอนเพลง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
ตารางที่ 7  เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบคา t ทัศนคติตอการ

เรียนภาษาอังกฤษ

X S.D D S.D.(D) t Sig
กอนเรียน 4.07 0.48

1. ดานนําภาษาไปใชประโยชน
หลังเรียน 4.10 0.51

0.03 0.11 0.29 0.77

กอนเรียน 3.60 0.74
2. ดานความรูความสามารถ

หลังเรียน 3.87 0.69
0.27 1.04 1.44 0.16

กอนเรียน 4.00 0.62
3. แรงจูงใจในการเรียน

หลังเรียน 4.22 0.56
0.21 0.90 1.26 0.22

กอนเรียน 3.42 0.64
4. การแสวงหาความรูเพิ่มเติม

หลังเรียน 3.47 0.93
0.04 1.08 0.22 0.83

กอนเรียน 4.23 0.66
5. ดานครูผูสอน

หลังเรียน 4.17 0.69
0.06 1.08 0.32 0.75

กอนเรียน 3.87 0.45
รวม

หลังเรียน 3.96 0.54
0.09 0.76 0.65 0.52

    จากตารางที่ 7 พบวานักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยภาพรวมกอนการ
เรียนคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 หลังการเรียนคาเฉลี่ยเทากับ
3.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ผลตางเฉลี่ยเทากับ 0.09 และดานเพื่อนําประโยชนไป
ใชกอนเรียนมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 หลังการเรียนคา
ระดับเฉลี่ยเทากับ 0.48  ดานความรูความสามารถกอนเรียน มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.60 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 หลังการเรียนคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 3.69 ผลตางเฉลี่ยเทากับ 0.27  ดานแรงจูงใจในการเรียน กอนเรียน มีคาเฉลี่ยระดับเทากับ
4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 หลังการเรียนมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.22   สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเทากับ 0.56 ผลตางเฉลี่ยเทากับ 0.21 ดานการแสวงหาความรูเพิ่มเติม กอนเรียน มี
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คาเฉลี่ยระดับเทากับ 3.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.93 หลังการเรียนมีคาระดับเฉลี่ยเทา
กับ 3.47  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 ผลตางเฉลี่ยเทากับ 0.04  ดานครูผูสอน กอนเรียน
มีคาเฉลี่ยระดับเทากับ 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 หลังการเรียนมีคาระดับเฉลี่ย
เทากับ 4.17   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 ผลตางเฉลี่ยเทากับ 0.06
จากการพิจารณาแตละดานดังกลาวแสดงวาทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง
กอนและหลังการใชชุดการสอนเพลงไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.52
> 0.05) แสดงวานักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษกอนและหลังจากการใชชุดการสอน
เพลงไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3

ตารางที่ 8 คาสหสัมพันธระหวางทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษหลังใชชุดการสอนเพลง

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Sig
คะแนนสหสัมพันธระหวางทัศนคติและผล
สัมฤทธิ์หลังการเรียนดวยชุดการสอนเพลง

0.054 0.778

    จากตารางที่ 8 พบวา ทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.054 แสดงวา ทัศนคติตอการเรียนภาษากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ    
(Sig = 0.778 > 0.05) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4

     ตอนที่ 5  เพื่อตอบจุดประสงคการวิจัยขอที่ 5 คือ  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอชุดการสอนเพลง  ผูวิจัยไดใหกกลุมตัวอยางทั้ง  30 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
แบบฝกชุดการสอนเพลง  ในดานรูปแบบ    เนื้อหา การทํางานรวมกัน บรรยากาศและกิจกรรม
จํานวน  20 ขอ  ทั้งกอนและหลังการใชชุดการสอนเพลง  จากนั้นนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย
( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กําหนด
ไว  ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 9

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 9 คาระดับเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ
บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10 คาเฉลี่ยรวม
หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียนขอความ

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.

ลํา
ดับ

ดานรูปแบบ
1. ตัวหนังสือ
อานงายและ
ชัดเจน

4.17 0.47 4.81 0.60 4.87 0.35 5.00 0.00 4.70 0.47 4.93 0.25 4.94 0.25 4.83 0.38 5.00 0.00 5.00 0.00 4.83 2.50

2. รูปภาพสวย
งาม 4.28 0.70 4.55 0.51 4.33 0.55 4.53 0.51 4.63 0.49 4.80 0.41 4.55 0.51 4.50 0.51 4.67 0.48 4.46 0.51 4.53 0.15

3. สะดวกใน
การใช 4.25 0.75 4.35 0.55 3.97 0.72 4.27 0.69 4.30 0.65 4.17 0.46 4.39 0.56 4.17 0.70 4.33 0.48 4.46 0.58 4.27 0.14

4. ชุดการสอน
เพลงเขาใจงาย
มีภาพ ประ
กอบสวยงาม

4.21 0.82 4.42 0.67 4.27 0.83 4.40 0.89 4.40 0.62 4.17 0.59 4.45 0.57 4.23 0.77 4.53 0.68 4.64 0.73 4.37 0.15

คาระดับเฉลี่ย
รวม

ดานรูปแบบ
4.22 0.54 4.53 0.27 4.36 0.36 4.55 0.32 4.51 0.26 4.52 0.20 4.58 0.24 4.43 0.34 4.63 0.17 4.64 0.19 4.50 0.13 1

ดานเนื้อหา
5. ความยาก
งายเหมาะกับ
ระดับชั้น

ประถมศึกษาป
ที่ 4

4.28 0.59 4.39 0.67 4.47 0.82 5.87 8.94 4.53 0.57 4.43 0.73 4.48 0.63 4.27 0.83 4.60 0.67 4.32 0.86 4.57 0.47
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ตารางที่ 9 (ตอ)
บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10 คาเฉลี่ยรวม
หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียนขอความ

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.

ลํา
ดับ

6. เนื้อหาตรง
กับจุดประสงค
การเรียนรู

4.04 0.58 4.39 0.62 4.00 1.02 4.30 0.79 4.50 0.68 4.23 0.86 4.39 0.80 4.40 0.72 4.57 0.77 3.89 0.88 4.28 0.23

7. เนื้อหาที่
เรียนเหมาะสม
กับเวลาที่สอน

4.21 0.82 4.00 0.80 3.39 0.87 4.30 0.84 4.13 0.73 4.17 0.79 4.13 0.72 4.47 0.73 4.10 0.84 4.11 0.83 4.15 0.15

8. ชุดการสอน
เพลงมีคํา

อธิบายเขาใจ
งาย

4.29 0.60 3.87 0.92 4.20 0.85 4.03 0.96 4.20 0.81 4.10 0.71 4.16 0.86 4.23 0.82 4.27 0.87 4.43 0.79 4.17 0.15

คาระดับเฉลี่ย
รวมดานเนื้อ

หา
4.20 0.53 4.16 0.38 4.15 0.49 4.63 2.22 4.34 0.42 4.23 0.39 4.29 0.37 4.34 0.33 4.38 0.38 4.19 0.43 4.29 0.14

4

ดานกาทํางาน
รวมกัน

9. ฉันชอบงาน
รวมกับเพื่อนๆ

4.03 0.50 4.29 1.22 4.37 0.81 4.13 0.86 4.37 0.81 4.13 0.82 3.90 0.83 4.00 0.95 4.50 0.73 4.46 0.74 4.22 0.21

10. การทํางาน
เปนกลุมทําให
เกิดความ
สามัคคี

4.18 0.16 4.39 0.76 4.37 0.93 4.13 0.86 4.33 0.71 4.27 0.78 4.00 0.82 4.10 0.80 4.67 0.61 4.46 0.69 4.29 0.20
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ตารางที่ 9 (ตอ)
บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10 คาเฉลี่ยรวม
หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียนขอความ

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.

ลํา
ดับ

11. การทํางาน
รวมกันทําให
ฝกการเปนผูนํา
ผูตามที่ดี

4.00 0.53 4.19 0.79 4.07 1.01 4.10 0.88 4.17 0.70 4.23 0.86 4.35 0.71 4.23 0.90 4.60 0.67 4.36 0.83 4.23 0.17

12. การทํางาน
รวมกันทําใหได
เรียนรู การแก
ปญหาที่เกิดขึ้น

เปนกลุม

3.90 0.67 4.16 0.64 3.97 0.96 4.33 0.88 4.43 0.73 4.47 0.78 4.48 0.63 4.37 0.72 4.43 0.82 4.39 0.74 4.29 0.21

คาระดับเฉลี่ย
รวมดานการ
ทํางานรวม

กัน

4.02 0.41 4.26 0.42 4.19 0.64 4.18 0.51 4.33 0.37 4.28 0.49 4.19 0.41 4.18 0.47 4.55 0.41 4.42 0.29 4.26 0.15 5

ดาน
บรรยากาศ
13. ชุดการ

สอนเพลงทําให
หองเรียนมี
ชีวิตชีวาสนุก

สนาน

4.07 0.65 4.32 0.79 4.27 1.05 4.47 0.73 4.33 0.84 4.33 0.61 4.03 0.80 4.43 0.73 4.43 0.82 4.57 0.69 4.33 0.17
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ตารางที่ 9 (ตอ)
บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10 คาเฉลี่ยรวม
หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียนขอความ

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.

ลํา
ดับ

14. ฉันชอบ
เรียนโดยใชชุด
การสอนเพลง

4.07 0.77 4.23 0.76 4.27 0.97 4.67 0.55 4.20 0.81 4.50 0.68 4.16 0.73 4.67 0.61 4.87 0.35 4.79 0.50 4.44 0.29

15. ฉันรูสึกมี
ความสุขที่ได
เรียนภาษา

อังกฤษโดยชุด
การสอนเพลง

4.03 0.73 4.52 0.72 4.60 0.72 4.73 0.58 4.30 0.79 4.57 0.68 4.29 0.69 4.57 0.94 4.90 0.31 4.89 0.42 4.54 0.27

16. เพลงชวย
เราความสนใจ
ของผูเรียนทําให
เกิดความอยาก

เรียน

4.14 0.83 4.61 0.62 4.03 0.76 4.47 0.73 4.63 0.67 4.73 0.52 4.90 0.30 4.67 0.48 4.73 0.58 4.71 0.60 4.56 0.28

คาระดับเฉลี่ย
รวมดาน
บรรยากาศ

4.07 0.60 4.42 0.44 4.29 0.53 4.58 0.39 4.37 0.49 4.53 0.36 4.35 0.35 4.58 0.39 4.73 0.24 4.74 0.25 4.47 0.21 2

ดานกิจกรรม
17. ฉันชอบรอง
เพลงภาษา
อังกฤษและ
ชอบแสดงทา
ทางประกอบ

3.79 0.68 4.48 0.57 4.07 0.69 4.33 0.61 4.50 0.68 4.57 0.63 4.55 0.57 4.63 0.56 4.67 0.48 4.43 0.57 4.40 0.27
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ตารางที่ 9 (ตอ)
บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10 คาเฉลี่ยรวม
หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียนขอความ

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.

ลํา
ดับ

18. การเรียน
โดยใชชุดการ
สอนเพลงทําให
เกิดกิจกรรมกับ
เพื่อนๆ อยาง

สนุก

3.83 0.71 4.45 0.68 4.60 0.62 4.60 0.77 4.63 0.61 4.27 0.52 4.19 0.60 4.43 0.68 4.70 0.53 4.54 0.64 4.42 0.26

19. ฉันชอบกิจ
กรรมที่ใหตรวจ
คําตอบจากบัตร
เฉลยเพราะทํา
ใหฉันรูคะแนน
และขอปรับปรุง
ของตัวเอง

3.90 0.82 4.32 0.70 4.83 0.46 4.50 0.68 4.47 0.68 4.50 0.57 4.52 0.63 4.40 0.77 4.70 0.47 4.71 0.53 4.49 0.26

20. ฉันเต็มใจ
กับกิจกรรมที่ครู
มอบหมาย

3.79 0.86 4.55 0.62 4.77 0.50 4.67 0.66 4.67 0.61 4.77 0.50 4.32 0.87 4.53 0.68 4.77 0.50 4.71 0.53 4.55 0.30

คาระดับเฉลี่ย
รวมดานกิจ

กรรม
3.83 0.58 4.45 0.33 4.57 0.25 4.53 0.37 4.57 0.38 4.53 0.27 4.40 0.40 4.50 0.39 4.71 0.26 4.60 0.23 4.47 0.24 2

รวม 4.04 0.43 4.36 0.15 4.31 0.22 4.49 0.49 4.42 0.16 4.42 0.12 4.36 0.14 4.41 0.21 4.60 0.10 4.52 0.09 4.39 0.15
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                  จากตารางที่ 9 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษโดย
ภาพรวมมีคาระดับเฉลี่ย เทากับ 4.39 ( x =4.39, S.D.=0.15)

      บทที่ไดระดับคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลําดับ ไดแก บทที่ 9 Giving information about
weather and seasons มีคาระดับเฉลี่ย เทากับ 4.60 ( x =4.60, S.D.=0.10)
บทที่ 10 Describing where people and things are มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.52 ( x =4.52,
S.D.=0.09) และบทที่ 4 Describing animals มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.49 ( x =4.49, S.D.
=0.49)

    บทที่ไดคาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  บทที่ 1 Greeting   มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.04
( x =4.04, S.D.=0.43) บทที่ 3 Making Request มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.31 ( x =4.31,
S.D.=0.22) และ บทที่ 7 Following Instruction   มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.35 ( x =4.35,
S.D.=0.14) 

    เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนตอชุดการสอนเพลงในดานรูปแบบเนื้อหาการ
ทํางานรวมกัน  บรรยากาศ และกิจกรรม พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอน
เพลงในดานรูปแบบ มีคาระดับเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 4.50 ( x =4.50, S.D.=0.13)

    ดานการทํางานรวมกัน มีคาระดับเฉลี่ยต่ําที่สุด เทากับ 4.26 ( x =4.26, S.D.=0.15)
    เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลง ในแตละดาน พบวา
    1. ดานรูปแบบมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.50 ( x =4.50, S.D.=0.13) ขอที่มีคาระดับ

เฉล่ียสูงสุด ไดแกขอที่ 1 ตัวหนังสืออานงายและชัดเจน มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.83 ( x =4.83,
S.D.=2.50) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอ 4 ชุดการสอนเพลงเขาใจงายมีภาพประกอบสวย
งามมีคาระดับเฉลี่ย 4.27 ( x =4.27, S.D.=0.14)  

    2. ดานเนื้อหามีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.29 ( x =4.29, S.D.=0.14) ขอที่มีคาระดับ
เฉล่ียสูงสุด ไดแกขอที่ 5 ความยากงายเหมาะสมกับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีคาระดับเฉลี่ย
เทากับ 4.57 ( x =4.57, S.D.=0.47) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 7 เนื้อหาที่เรียนเหมาะสม
กับเวลาที่สอนมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.15 ( x =4.15, S.D.=0.15)

    3. ดานการทํางานรวมกันมีคาระดับเฉลี่ยรวม 4.26 ( x =4.26, S.D.=0.15) ขอที่มีคา
ระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอที่ 10 การทํางานเปนกลุม ทําใหเกิดความสามัคคี มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ
4.29 ( x =4.29, S.D.=0.20) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 9 ฉันชอบทํางานรวมกับเพื่อนๆ มี
คาระดับเฉลี่ย 4.22 ( x =4.22, S.D.=0.21)
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    4. ดานบรรยากาศมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.47 ( x =4.47, S.D.=0.21) ขอที่มีคา
ระดับเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอที่ 16 เพลงชวยเราความสนใจของผูเรียน ทําใหเกิดความอยากเรียน
มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.56 ( x =4.56, S.D.=0.28) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 13 ชุดการ
สอนเพลงทําใหผูเรียนมีชีวิตชีวาสนุกสนานมีคาระดับเฉลี่ย 4.43 ( x =4.43, S.D.=0.17)

    5.ดานกิจกรรมมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.47 ( x =4.47, S.D.=0.24) ขอที่มีคาระดับ
เฉล่ียสูงสุด ไดแกขอที่ 20 ฉันเต็มใจกับกิจกรรมที่ครูมอบหมาย มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.55
( x =4.55, S.D.=0.30) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 17 ฉันชอบรองเพลงภาษาอังกฤษและ
ชอบแสดงทาทางประกอบมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.40 ( x =4.40, S.D.=0.27)
      จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษสรุปไดวา
จําแนกตามรายบท ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงที่มีคาระดับเฉลี่ย ( x ) อยู
ระหวาง 4.04 – 4.56 ดังนั้นจึงแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลงอยูในระดับสูง

     เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงจําแนกตามรายดาน
สรุปไดวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลงมีคาระดับเฉลี่ย ( x ) อยูระหวาง 4.26 – 4.50
แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลงในแตละดานอยูในระดับดีซึ่งเปนไปตามสมมุติ 
ฐานขอที่ 5 คือ นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดการสอนเพลง
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บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

     การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอนเพลงและการศึกษาทัศนคติในการเรียนภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค เพื่อสรางและพัฒนาชุดการสอนเพลง
ภาษา อังกฤษประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อ
เปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรยีนภาษาอังกฤษกอนและหลัง
การใชชุดการสอนเพลง และศึกษาความสัมพันธของทัศนคติทางการเรียนภาษาอังกฤษกับผล
สัมฤทธิ์หลังการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนเพลง รวมทั้งเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลง กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาอยู
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 จํานวน 1 หองเรียน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย ไดนักเรียน
กลุมตัวอยาง 50 คน ซึ่งในวันแรกของการทดลอง นักเรียนจํานวนหนึ่งของกลุมตัวอยางไปรวมกิจ
กรรมของทางโรงเรียน ผูวิจัยจึงไดทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวนจริงเพียง 30 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
     1. ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ สําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 10 บท ซึ่ง

ประกอบดวย (1) คูมือครู/แผนการสอน (2) บัตรเนื้อหา (3) ใบงาน (4) บัตรเฉลย (5) แบบทดสอบ
Pre-Post ที่สรางขึ้นโดยอิงจุดประสงคการเรียนรูในรายวิชาภาษาอังกฤษและหนังสือเรียนที่กระ
ทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหใชในระดับโครงสรางประโยค คําศัพทที่เหมาะสม และคําแนะนําของผู
เชี่ยวชาญเปนหลักในการสราง ซึ่งเปนชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.20/81.00 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75 / 75

     2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4  ที่สรางขึ้นโดยอิงจุดประสงคการเรียนรูในรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน  1  ฉบับ เพื่อวัด
ความ สามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง ซึ่งมีลักษณะเปนขอสอบปรนัย
ชนิดเลือก ตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน ใชเวลาใน
การทํา 1 ชั่วโมง มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.86
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     3.แบบทดสอบวัดทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นโดยการศึกษาแนวความ
คิดของนักการศึกษาตาง ๆ อันไดแกการดเนอรและแลมเบอรท (Gardner and Lambert 1972 :
46) จาโคโบวิทส (Jakobovits 1971 : 236 – 283) เทอรสโตน (Thurstone 1974 : 226) กาญจนา
ปราบพาล และออลเลอร (Prapphal and Oller 1982 : 78-86)  อัจฉรา วงศโสธร  และคณะ
(2525 : 47 – 49) พิณทิพย ทวยเจริญ (2540 : 132-136) เสงี่ยม โตรัตน  (2533 : 44-48)ทําการ
สังเคราะหเนื้อหาภาษาเพื่อกําหนดกรอบการสรางแบบทดสอบที่เหมาะสมกับการวัดทัศนคติของ
นักเรียนไทยในระดับประถม ในดานการนําภาษาไปใชประโยชน ความรูความสามารถ แรงจูงใจใน
การเรียนและครูผูสอน จํานวน 20 ขอ ซึ่งเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ ความคิดเห็นคือ เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง และมีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับเทากับ 0.81

   4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงวิชาภาษาอังกฤษที่
สรางขึ้นโดยการศึกษาแนวความคิดของ รองเนือง ศุขสมิติ (2537 : 67 – 70) กันตดนัย วรจิตติพล
(2542 : 64 – 66) ในดานรูปแบบ เนื้อหา การทํางานรวมกัน บรรยากาศและดานกิจกรรม จํานวน
20 ขอ ซึ่งเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ ความคิดเห็น คือ เห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง และมีคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.94

    การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตนเองใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 ใชเวลา 6  สัปดาห ๆ ละ 5 คาบเรียน ๆ  50 นาที รวมทั้งสิ้น 30
คาบเรียน ผูวิจัยเริ่มดําเนินการทดลองดวยการทดสอบความสามารถทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษของกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว จากนั้นใหกลุม
ตัวอยางเรียน โดยใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น เมื่อกลุมตัวอยางทําชุดการ
สอนแตละบทจบจึงใหทําแบบทดสอบรายบทและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอชุดการสอน
เพลง  และเมื่อกลุมตัวอยางทําชุดการสอนครบทั้ง 10 บท แลวจึงทดสอบโดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ฉบับเดียวกัน กับแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นจึงนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
กอนและหลังเรียน ตลอดจนขอมูลจากแบบทดสอบวัดทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษและแบบ
สอบถามวัดความคิดเห็นที่มีตอชุดการสอนเพลงวิชาภาษาอังกฤษมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ
เพื่อตรวจ สอบสมมติฐาน กลาวคือ หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ โดยใช
เกณฑ  75/75 จากสูตร E1/E2 ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2520 : 136 – 137) เปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนการทดลองโดยใชสถิติ t-test แบบจับคู
เปรียบเทียบทัศนคติของการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางที่มีตอภาษาอังกฤษกอนและหลัง
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การเรียนโดยการใชสถิติ t-test แบบจับคู วิเคราะหคะแนนความสัมพันธของทัศนคติของนักเรียน
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษโดยใชคาสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation co-efficient) และวิเคราะหความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดการสอนเพลงโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แลวนําไปแปลคาระดับตามเกณฑที่กําหนดไว

สรุปผลการวิจัย
      จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้
      1. ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  80.20/81.00 ซึ่งสูง

กวาเกณฑที่กําหนดไว 75/75 แสดงวาแบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑที่ดี
      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากใชชุดการสอนเพลง

ภาษาอังกฤษ สูงกวากอนการใชชุดการสอนเพลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
      3. นักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชชุดการสอนเพลงไม

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
      4. ทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาสหสัมพันธเทา

กับ 0.054 มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
      5.นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยูในระดับดี

โดยมีคาระดับเฉลี่ย ( x ) อยูระหวาง 4.26-4.50 โดยมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยรวม( x =4.39,
S.D. =0.15) ดังนั้นแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยู
ในระดับดี และบทที่ไดระดับเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บทที่ 9 Giving information about weather and
seasons ( x = 4.60, S.D. =0.10) บทที่ 10 Describing where people and thing are ( x =
4.52, S.D. =0.09) และบทที่ 4 Describing animals ( x = 4.49, S.D. = 0.49)

         และจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอชุดการสอนในดานรูปแบบ ดานเนื้อ
หา ดานการทํางานรวมกัน ดานบรรยากาศ และดานกิจกรรม สรุปไดดังตอไปนี้ นักเรียนมีความคิด
เห็นตอชุดการสอนภาษาอังกฤษในแตละดาน มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.26 – 4.50 โดยมีความคิด
เห็นมีคาเฉลี่ยรวม 4.39 ( x =4.39, S.D. =0.15) ดังนั้นแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการ
สอนอยูในระดับดีมาก สําหรับดานที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงเรียงตามลําดับคือ ดานรูปแบบมีคาระดับ
เฉล่ีย 4.50 ( x =4.50, S.D. =0.13) ดานบรรยากาศมีคาระดับเฉลี่ย 4.47 ( x =4.47, S.D. = 0.21)
ดานกิจกรรมมีคาระดับเฉลี่ย 4.47 ( x =4.47, S.D. = 0.24) ดานเนื้อหามีคาระดับเฉลี่ยรวม 4.29
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( x = 4.29, S.D. = 0.14) และดานการทํางานรวมกันมีคาระดับเฉล่ียรวม 4.26 ( x =4.26, S.D. =
0.15) เมื่อศึกษารายละเอียดในแตละดานพบวา

          5.1 ดานรูปแบบมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.50( x =4.50, S.D.=0.13) ซึ่งจัดอยู
ในระดับดีเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุด ไดแกขอที่ 1 ตัวหนังสืออาน
งายและชัดเจน มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.83 ( x =4.83, S.D.=2.50) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือ
ขอ 4 ชุดการสอนเพลงเขาใจงายมีภาพประกอบสวยงามมีคาระดับเฉลี่ย 4.27 ( x =4.27,
S.D.=0.14)  

          5.2 ดานเนื้อหามีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.29 ( x =4.29, S.D.=0.14) ซึ่งจัดอยู
ในระดับดีเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุด ไดแกขอที่ 5 ความยากงาย
เหมาะสมกับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.57 ( x =4.57, S.D.=0.47) ขอ
ที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 7 เนื้อหาที่เรียนเหมาะสมกับเวลาที่สอนมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ
4.15 ( x =4.15, S.D.=0.15)

          5.3 ดานการทํางานรวมกันมีคาระดับเฉลี่ยรวม 4.26 ( x =4.26, S.D.=0.15) ซึ่งจัด
อยูในระดับดีเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอที่ 10 การทํางาน
เปนกลุม ทําใหเกิดความสามัคคี มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.29 ( x =4.29, S.D.=0.20) ขอที่มีคา
ระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 9 ฉันชอบทํางานรวมกับเพื่อนๆ มีคาระดับเฉลี่ย 4.22 ( x =4.22,
S.D.=0.21)

          5.4 ดานบรรยากาศมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.47 ( x =4.47, S.D.=0.21) ซึ่งจัด
อยูในระดับดีเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอที่ 16 เพลงชวยเรา
ความสนใจของผูเรียน ทําใหเกิดความอยากเรียน มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.56 ( x =4.56,
S.D.=0.28) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 13 ชุดการสอนเพลงทําใหผูเรียนมีชีวิตชีวาสนุก
สนานมีคาระดับเฉลี่ย 4.43 ( x =4.43, S.D.=0.17)

          5.5 ดานกิจกรรมมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.47 ( x =4.47, S.D.=0.24) ซึ่งจัดอยู
ในระดับดีเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุด ไดแกขอที่ 20 ฉันเต็มใจกับกิจ
กรรมที่ครูมอบหมาย มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.55 ( x =4.55, S.D.=0.30) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ํา
สุดคือขอที่ 17 ฉันชอบรองเพลงภาษาอังกฤษและชอบแสดงทาทางประกอบมีคาระดับเฉลี่ยเทา
กับ 4.40 ( x =4.40, S.D.=0.27)
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อภิปรายผล
     จากการวิเคราะหขอมูล สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
     1. จากผลการวิจัยขอที่ 1 พบวาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 4

ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 80.20/81.00 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวถือวาอยูในเกณฑที่ดีมาก
กลาวคือ นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบรายบทของชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษทั้ง10 บทได
คะแนนเฉลี่ย (80.20) สวนคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนได (81.00)
สูงกวาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบรายบทเล็กนอย เปนผลการวิจัยที่สอดคลองกับงานวิจัย
ของ อรพิน สุขเกษม (2541 : 64 – 66) ไพรินทร พวงจันทร (2542 : 52 – 60) พบวา คาประสิทธิ
ภาพของชุดการสอนที่สรางขึ้นสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และคาประสิทธิภาพตัวหลังที่ไดจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการใชชุดการสอนนั้นสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากสาเหตุดังนี้

         1.1 ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นได
สรางขึ้นตามขั้นตอนการสรางชุดการสอนโดยระบบผลิตชุดการสอนแบบจุฬาลงกรณ                 
(ชัยยงค พรหมวงษ 2523 : 147) ซึ่งถือวาเปนผูเชี่ยวชาญของประเทศไทยทางดานชุดการสอนและ
กอนผูวิจัยจะสรางชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่4 นั้นผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตร
จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่4 ศึกษาหนาที่ภาษา คําศัพท
และเนื้อหาไวยากรณไดทําการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ศึกษาสังเคราะหเนื้อหาเพลงที่ควรใชกับการสอนในระดับประถมศึกษาปที่ 4เพื่อใหเนื้อหา
ของกิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาของชุดการสอนเพลง รวมทั้งไดศึกษารูปแบบของการนําเพลงมา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตามแนวคิดของนักการศึกษา
หลายทาน อาทิเชน ดวงเดือน แสงชัย (2523 : 48) เสงี่ยม โตรัตน (2534 : 78) ประนอม สุรัสวดี
(2540 : 111) เรืองศักดิ์ อําไพพันธ (2542 : 9) ซาริโคแบนและเมทิน (Saricoban and Metin
2000 :1–3) ดังนั้นจึงสรุปไดวาชุดการเรียนการสอนเพลงภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตรงตามหลักสูตรและจุดประสงคของรายวิชา รวมทั้งสงผลใหความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาที่สอดคลองตามจุด
ประสงคของหลักสูตรและรายวิชาที่ตนเองเรียน รวมทั้งกอนทําแบบฝกจากชุดการสอนเพลงนั้นครู
ไดแจงจุดประสงคปลายทาง จุดประสงคนําทางในการเรียนทําใหนักเรียนรูเปาหมายในการเรียน
เมื่อพิจารณาจากคะแนนแบบฝกรายบททั้ง 10 บทจากชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้นพบวาผู
เรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยรอยละของแบบทดสอบรายบทในชุดการสอนสูงกวารอยละ 75 ข้ึน
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ไป มีถึง 8 บท คือบทที่ 5 Describing occupations. (76.11) บทที่ 9 Giving information about
weather and seasons.(78.56)      บทที่ 7 Following instruction (78.89) บทที่ 10 Describing
where people and thing are. (79.00)  บทที่ 6 Telling the day and months (81.89)   บทที่ 4
Describing animals. (82.22) บทที่ 3 Making request (87.11) และบทที่ 8 Describing people
and things.(89.67)  นอกจากนั้นจากผลการทําแบบทดสอบรายบทในบทเรียนชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษทั้ง 10 บท พบวาผูเรียนสามารถทําคะแนนแบบทดสอบรายบทตั้งแตบทที่ 1 ถึงบทที่
10 มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนทุกบทอาจเนื่องมาจากปจจัยตอไปนี้คือ ลักษณะของเนื้อ
หาบทเรียนแบบทดสอบทายบทที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นจะสอดคลองกัน รวมทั้งรูปแบบการประเมิน ใน
แบบทดสอบจะมีหลากหลายเชน จับคู เลือกตอบ ตอบคําถามจากเรื่อง ฯลฯ รวมทั้งมีบัตรเฉลยซึ่ง
สามารถทําใหผูเรียนไดทราบถึงผลคะแนน และความกาวหนาในการเรียนของผูเรียนเองหลังจาก
ทําแบบทดสอบรายบทไดทันที ซึ่งการรับรูการพัฒนาที่ดีข้ึนของตนเองนั้นถือไดวาเปนการจูงใจ
แรงเสริมใหผูเรียนไดเกิดความกระตือรือรน และมีการตอบสนองที่ดี สกินเนอร (Skinner 1974 :
80) โคลและเชน (Cole and Chan 1994 : 222, 380) กลาววา การใหการเสริมแรงทันทีเมื่อผูเรียน
ทําภาระเสร็จเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะขอมูลยอนกลับของครูในทางที่เหมาะสม ชวยใหผูเรียน
ทราบวาเขาไดเรียนรูส่ิงใดไปบางแลว และยังมีส่ิงใดที่ตองเรียนรูเพื่อจะทําภาระงานไดอยางมีประ
สิทธิภาพ และชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นประกอบดวยรายละเอียดในสวน
ตางๆ ของชุดการสอนเพลงไวครบ อาทิเชน คูมือครู บัตรเนื้อหา บัตรเนื้อหาเพลง ส่ืออุปกรณ รูป
ภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียง โดยเฉพาะบัตรเนื้อหานั้นมีสวนชวยผูเรียนไดมากเนื่องจากชุดการสอน
เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้นถาผูเรียนไมเขา
ใจเนื้อหาผูสอนก็สามารถจะคนหาศึกษาเพิ่มเติมจากบัตรเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ  (Good 1973 :
306)

           สรุปไดวา ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น มีจุดมุงหมายที่ชัด
เจนทั้งในดานเนื้อหา แบบฝกหัดและแบบทดสอบทายบท ที่สอดคลองกับจุดประสงคเนื้อหาทั้งยัง
ใหผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเองตามศักยภาพจึงมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑที่
ดีมาก 80.20/81.00

            2. จากผลการวิจัยขอที่ 2 ที่พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังจาก
การเรียนโดยใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียนโดยใชชุดการสอนเพลงอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้
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          2.1 เพลงเปนสิ่งเราใจภายนอกที่ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน โดยทั่วไปเพลงเปน
ส่ิงที่ทุกคนช่ืนชอบ ฉะนั้นการนําสิ่งเราที่ผูเรียนชอบและสนใจมาใชสอนยอมจะเปนสิ่งจูงใจใน การ
เรียนการสอน จากชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนนั้นในชุดการสอนบทที่ 4 เปนเนื้อหาเกี่ยวกับ
Animals ในเนื้อหาเพลงจะไดเรียนคําศัพทเกี่ยวกับสัตวตางๆ เสียงรองของสัตวโดย เฉพาะเสียง
รองของสัตวถือวาเปนตัวเราใหนักเรียนสนใจสนุกสนาน เด็กๆ จะชอบรองและเลียน แบบเสียงและ
ทาทางของสัตวตามบทเพลง บทที่ 10 เปนเรื่อง Describing where people and things are.
เพลงที่ใชเปนเพลง “in on” ของสโมสรผึ้งนอย  ซึ่งมีผสมทั้งภาคไทยและอังกฤษ  สวนทํานองจะ
เปนลักษณะสนุกสนานแบบทํานองแรพซึ่งเปนสิ่งเราใหนักเรียนเกิดการกระตือรือรน  อยากเรียน
รูสึกสนุก เนื่องจากทํานองจะแตกตางไปจากเพลงภาษาอังกฤษเดิมๆที่เคยไดยินเด็กๆจะรองไดจํา
เนื้อไดไวมาก ผูวิจัยพบวาขณะที่นักเรียนกําลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชเพลงประกอบนั้นนัก
เรียนมีความกระตือรือรน สนใจ และสนุกสนานกับการเรียนมาก  สอดคลองกับ  ดาวาเนลโลส
(Davanellos 1999 : 13-15) ไดกลาวถึงประโยชนของเพลงไวตอนหนึ่งวา เพลงเปนตัวสรางแรงจูง
ใจที่ดี ตรงกับประนอม สุรัสวดี(2540 : 111)กลาววาเพลงชวยทําใหบทเรียนนาสนุกผูเรียนได
เปลี่ยนบรรยากาศ  ไดแสดงทาทางประกอบเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน

        2.2 เพลงเปนสื่อการสอนที่ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ หากผูสอนเลือก
เพลงที่เหมาะสมกับระดับช้ันเรียนจะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานไดรับความรูไป
พรอม ๆ กัน ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้นไดสรางขึ้นตามขั้นตอนในการ
สรางชุดการสอนจากชัยยงค  พรหมวงศ(2523 : 147) รวมทั้งศึกษาหลักสูตร จุดประสงคการเรียน
รูรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่4 ศึกษาเพลงในระดับประถมที่มีเนื้อหาสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู สังเคราะหเนื้อหาเพลงที่เหมาะสมกับระดับวัยของนักเรียน ผานการตรวจ
สอบจากผูทรงคุณวุฒิทั้งไทยและตางประเทศจํานวน5ทาน ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําในสวน
ของเพลงที่นํามาใชในบทเรียนนั้น จะเลือกเพลงที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนในระดับ
อายุประมาณ 9-10 ป ซึ่งเปนลักษณะที่มีเนื้อหาเพลงจะไมยาวเกินไป ภาษาที่ใชเขาใจงายและ
ทวงทํานองเราความสนใจของนักเรียน รวมทั้งเพลงนั้นสามารถที่จะสื่อใหนักเรียนไดแสดงทาทาง
ประกอบซึ่งสอดคลองกับดาวาเนลโลส (Davanellos 1999 : 13 – 15)เพลงเปนสื่อชวยกระตุนใหผู
เรียนเกิดความสนุกสนานเพลงเปนสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและหาไดงายถาครูรูจักที่จะเลือก
เพลงและจัดกิจกรรมใหเหมาะกับวัยของผูเรียน

       2.3  การใชเพลงประกอบบทเรียน สามารถนําไปใชในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
เรียนการสอน คือ ใชในการสอนกับเด็กที่เร่ิมเรียนเพื่อใหเกิดความคุนเคย สนุกสนาน ใชในการนํา
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เขาสูบทเรียนเพื่อเปนแรงจูงใจ ใชการดําเนินการสอนเพื่อจดจํารายละเอียดที่สําคัญ เชน ชุดการ
สอนเพลงที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนในบทที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับ Greeting ที่ผูวิจัยสรางขึ้นผูเรียนสามารถจด
จําประโยคโครงสรางทางภาษาในการทักทาย กลาวลา ไดอยางถูกตองโดยจําจากเนื้อหาเพลง บท
ที่ 2 เนื้อหาเกี่ยวกับ Telling the time เปนการเรียนรูเร่ืองเวลาซึ่งนักเรียนสามารถจําประโยคใน
การถาม-ตอบเวลาจากเนื้อหาเพลงไดอยางแมนยําเนื่องจากเนื้อเพลงจะย้ําซ้ําเกี่ยวกับการถาม-
ตอบเวลา เชน “What time is it? It’s one o’clock. What time is it? It’s two o’clock.”,etc เดล
เบนด (Delbende1992:5)ไดกลาววาการรองเพลงเปนกระบวนการผอนคลายทางอารมณชวยให
เกิดการพัฒนาทางสังคม เพลงแตละเพลงมักจะมีคําหรือโครงสรางประโยคซ้ําๆ ซึ่งไมยาวจนเกิน
ไปทําใหงายตอการจดจําและสามารถนําไปฝกการสอนในโครงสรางตางๆไดอยางยอดเยี่ยมซึ่งใน
ชุดการสอนเพลงบทที่ 2 นี้เนนประโยคการถาม-ตอบเกี่ยวกับเวลาและกิจกรรมที่ปฏิบัติในชีวิต
ประจําวันของนักเรียนซึ่งหมายถึงนักเรียนสามารถนํากลับไปใชในสถานการณที่พบไดจริง เชน I
get up at ….. I have breakfast at ….I go to school at ….  เพลงสามารถใชสรุปบทเรียนเพื่อให
ไดแนวคิดและจําเนื้อหาที่สําคัญไดอยางรวดเร็วซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของซาริโคเบนและเมทิน 
(Sariconban and Metin 2000 :  1-3) ที่กลาววาเราสามารถนําเพลงไปใชในทุกขั้นตอนของการ
เรียนการสอน เชน นําเขาสูบทเรียนเพื่อเปนแรงจูงใจดําเนินการสอนเพื่อจดจํารายละเอียดไดอยาง
รวดเร็วและแมนยํา

        2.4 เพลงเปนสื่อที่ใชประกอบบทเรียนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ชุดการ
สอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นไดทําการสังเคราะหเนื้อหาภาษาที่ตรงกับจุดประสงคการเรียนรูใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 และในชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น ในแตละบทจะมีเพลง
ประกอบทุกบท บางบทอาจมีมากกวา1เพลงในสวนใบงานจะประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย
เชน ฟงเพลงแลวเติมบทเพลงที่หายไป ฟงเพลงแลวแสดงทาทางประกอบ ฟงเพลงแลววาดภาพ
ตามจินตนาการ หรือ แสดงบทบาทสมมุติ เหตุผลดังกลาวสอดคลองกับ   ประคอง สุทธิสาร(2525
: 58) ที่กลาววาการนําเพลงมาประกอบการสอนชวยใหนักเรียนไดแสดงออกผอนคลายความตึง
เครียดทางอารมณ ผลที่ไดคือนักเรียนพอใจสนใจในบทเรียนตลอดจนสามารถเขาใจบทเรียนไดดี
ข้ึนสง ผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรองเนือง ศุขสมิติ (2537 : 47 – 5)
วณิดา จันทรสอง (2541 : 93 – 95) เกศริน พนารังสรรค (2543 : 129 – 138) ฟลาวเวอร(Flower
1998 : 11 – 17) คลินเกอรและกูลสบ้ี (Klinger and Goolsby 1999 : 50 – 59) ทําการวิจัยโดยใช
เพลงเปนสวนประกอบในการเรียน ซึ่งผลจากการวิจัยปรากฏวาหลังจากการใชเพลงประกอบใน
การเรียนการสอนนั้นสงผลใหผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนเรียน  กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา
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ผลการวิจัยเกี่ยวกับการนําเพลงมาใชประกอบการเรียนการสอนนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู
เรียนที่เรียนโดยใชเพลงประกอบสูงกวาผูเรียนที่เรียนแบบปกติ

     3. จากผลการวิจัยขอที่ 3 พบวา ทัศนคติที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษกอน ( x = 75.50)
และหลัง ( x = 79.33) หลังจากการใชชุดการสอนเพลงไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากเปนความรูสึกสวนตัวของตัวเด็กๆ
เอง ในดานความฝงลึกเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอภาษาอังกฤษในดานลบ นักเรียนสวนใหญมีความ
คิดวาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ยาก จึงสงผลใหการเรียนรูภาษาไมประสบความสําเร็จเทา ที่ควร
ซึ่งสอดคลองกับ พรอมพรรณ อุดมสิน (2538 : 84) ไดใหความหมายไววาทัศนคติเปนความรูสึก
ของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งภายหลังจากการมีประสบการณในสิ่งนั้นและเปนตัวกระ ตุน ให
บุคคลและพฤติกรรมที่จะสนองตอส่ิงเรานั้นไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน แสดงออกใน
ลักษณะพึงพอใจ เห็นดวยก็สนับสนุนสิ่งนั้น ถาไมพึงพอใจไมชอบก็จะไมสนับสนุนสิ่งนั้นๆ เชน
เดียวกันกับ อะแนสทาซี (Anastasi 1988: 470) ไดกลาวถึงทัศนคติไววา ทัศนคติเปนความโนม
เอียงที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองวาชอบหรือไมชอบตอส่ิงเรานั้นๆ และเนื่องจากเด็กสวนใหญมีความ
คิดวาภาษาอังกฤษนั้นมิใชภาษาแม จึงไมไดเห็นความสําคัญในการเรียนภาษาเทาที่ควร ซึ่งสงผล
ใหเกิดความรูสึกที่เฉยๆ หรือเปนกลางตอการเรียนภาษาอังกฤษ ตรงกับความคิดของ แครชเชน
และ เทอเรล (Krashen and Terrel  1961 : 23 ) ที่กลาววาทัศนคติในการเรียนภาษาเพื่อวัตถุ
ประสงคบางอยางมิไดเกิดจากใจรักนั้นความตองการในการเรียนภาษาอาจสิ้นสุดลงเมื่อบรรลุวัตถุ
ประสงคบางอยางเทานั้น จากการศึกษาทัศนคติของผูเรียนตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยชุชุดการ
สอนเพลง ในดานเพื่อนําภาษาไปใชใหเกิดประโยชน ดานความรูความสามารถ ดานแรงจูงใจ ดาน
การแสวงหาความรูเพิ่มเติม และดานตัวครูผูสอนสามารถอภิปรายผลไดดังนี้

         3.1 ทัศนคติเปนคุณลักษณะภายในของบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึก
ทัศนคติเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งภายหลังจากมีประสบการณในสิ่งนั้น และเปน
ตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่จะสนองตอส่ิงเรานั้น ไปทางใดทางหนึ่งซึ่งพึงพอใจ ไมชอบ
ไมเห็นดวย ทศันคติมิไดติดตัวมาแตกําเนิดแตเกิดจากประสบการณและการเรียนรูของบุคคล สุชา
จันทรเอม (2541 : 2542) ดังนั้นการที่นักเรียนสวนใหญมีความคิดวาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่
ยาก นาเบื่อ ซึ่งเปนความคิดที่ติดตัวจากประสบการณที่ผานมาเปนทัศนคติดั้งเดิม และในการ
ทดลองครั้งนี้ถึงแมจะใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ซึ่งมีกิจกรรมหลาก
หลายสอดแทรกอยูดวยแตนักเรียนยังอาจยึดติดอยูกับทัศนคติเดิมๆอยู จึงทําใหผลที่ไดไมวาจะ
กอนเรยีนหรือหลังเรียนไมแตกตางกัน
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         3.2  ในชวงทําแบบทดสอบวัดทัศนคติเปนการเรียนบทสุดทายของการเรียนโดยใช
ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษซึ่งเมื่อเรียนจบบทในวันนั้น นักเรียนจะตองทําแบบฝกจากใบงาน
นักเรียนตองทําแบบทดสอบหลังเรียนรายบท แบบสอบถามความคิดเห็นตอชุดการสอนและทาย
สุดคือแบบทดสอบวัดทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดความเหนื่อยลาไมตั้ง
ใจทําแบบทดสอบเทาที่ควร นอกจากนี้เมื่อพิจารณาศึกษาทัศนคติของผูเรียนในดานตางๆ พบวา
นักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษรวม 5 ดานโดยภาพรวม กอนเรียนมีคาระดับเฉลี่ยเทา
กับ 3.87 ( x =3.87, S.D.=0.45) ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลําดับไดดังนี้ ดานครูผูสอนมีคา
ระดับเฉลี่ยเทากับ 4.23 ( x  = 4.23, S.D. = 0.66) ดานนําภาษาไปใชประโยชนมีระดับคาเฉลี่ย
เทากับ 4.07 ( x =4.07, S.D.=0.48) ดานแรงจูงใจในการเรียนมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.00
( x =4.00, S.D.=0.62) ดานความรูความสามารถมีระดับเฉลี่ยเทากับ 3.60 ( x =3.60,
S.D.=0.74) ดานการแสวงหาความรูเพิ่มเติม มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.42 ( x =3.24, S.D.=0.64)

                  หลังเรียนพบวา นักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษรวม 5 ดานโดย
ภาพรวมมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.96 ( x =3.96, S.D.=0.54) ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตาม
ลําดับไดดังนี้ ดานแรงจูงใจในการเรียนมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.22 ( x =4.22, S.D.=0.56) ดาน
ครูผูสอน มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.17 ( x =4.17, S.D.=0.69) ดานนําภาษาไปใชประโยชน มีคา
ระดับเฉลี่ยเทากับ 4.10 ( x =4.10, S.D.=0.51) ดานความรูความสามารถมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ
3.78 ( x =3.78, S.D.=0.69) ดานการแสวงหาความรูเพิ่มเติมมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.47
( x =3.47, S.D. =0.93)

    เมื่อพิจารณาทัศนคติของนักเรียนตอการเรียนภาษาอังกฤษในแตละดานพบวา
    1. ดานเพื่อนําภาษาไปใชใหเกิดประโยชน พบวากอนเรียนมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ

4.07 ( x =4.07, S.D.=0.48) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอที่ 3 การเรียนภาษาอังกฤษทําให
ฉันสามารถพูดกับชาวตางชาติได มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.62 ( x =4.62, S.D.=0.56) ขอที่คา
ระดับเฉลี่ยต่ําสุด ไดแกขอที่ 4 การเรียนภาษาอังกฤษทําใหฉันเขาใจเนื้อหาวิชาอื่นไดดีข้ึน มีคา
ระดับเฉลี่ยเทากับ 3.14 ( x =3.14, S.D.=1.27)

          หลังเรียนพบวามีคาระดับเฉล่ียรวม 4.10 ( x =4.10, S.D.=0.51) ขอที่มีคาระดับ
เฉล่ียสูงสุด ไดแกขอที่ 1 ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่เรียนรูกันทั่วโลก มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.40
( x =4.40, S.D.=0.56) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 4 การเรียนภาษาอังกฤษทําใหฉันเขา
ใจเนื้อหาวิชาอื่นดีข้ึน มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.37 ( x =3.37, S.D.=0.96)
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    2. ดานความรูความสามารถ กอนเรียนมีคาระดับเฉลี่ย 3.60 ( x =3.60, S.D.=0.74)
ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแก ขอที่ 7 ฉันสามารถอานคําศัพทขอความภาษา อังกฤษจากหนังสือ
ภาษาอังกฤษที่เรียนได มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.00 ( x =4.00, S.D.=0.98) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ย
ต่ําสุดไดแกขอที่ 6 ฉับชอบสนทนากับชาวตางประเทศมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.10 ( x =3.10,
S.D.=1.27)

         หลังเรียนพบวามีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 3.87 ( x =3.87, S.D.=0.69) ขอที่มีคา
ระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอที่ 5 ฉันรูสึกภูมิใจเมื่อไดพูดภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ มีคาระดับ
เฉล่ียเทากับ 4.03 ( x =4.03, S.D.=0.87) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 6 ฉันชอบสนทนา
กับชาวตางประเทศ มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.60 ( x =3.60, S.D.=0.97)

    3. ดานแรงจูงใจในการเรียนพบวากอนเรียนมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.00 ( x =4.00,
S.D.=0.62) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอที่ 12 ฉันตองการเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน มีคา
ระดับเฉลี่ยเทากับ 4.40 ( x =4.40, S.D.=0.86) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 9 ฉันเรียน
ภาษาอังกฤษดวยความสบายใจมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.34 ( x =3.34, S.D.=1.20)

        หลังเรียนพบวามีระดับคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.22 ( x =4.22, S.D.=0.56) ขอที่มีคา
ระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอที่ 11 การเรียนภาษาอังกฤษทําใหฉันมีโอกาสฝกพูดภาษาอังกฤษ มีคา
ระดับเฉลี่ยเทากับ 4.33 ( x =4.33, S.D.=0.71) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 9 ฉันเรียน
ภาษาอังกฤษดวยความสบายใจมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.00 ( x =4.00, S.D.=0.79)

     4.ดานการแสวงหาความรูเพิ่มเติมพบวากอนเรียนมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 3.42
( x =3.42, S.D.=0.64) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแก ขอที่ 14 ฉันชอบดูทีวี ภาพยนตรและฟง
เพลงภาษาอังกฤษ มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.80 ( x =3.80, S.D.=1.35) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุด
ไดแกขอที่ 16 ฉันเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในตอนเย็นหลังเลิกเรียนจากทางโรงเรียนแลว มีคา
ระดับเฉลี่ยเทากับ 3.00 ( x =3.00, S.D.=1.22)

       หลังเรียนพบวา มีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 3.47 ( x =3.47, S.D.=0.93) ขอที่มีคา
ระดับเฉลี่สูงสุดไดแกขอที่ 13 ฉันชอบอานหนังสือภาษาอังกฤษอื่นๆ นอกจากตําราเรียนมีคาระดับ
เฉล่ียเทากับ 3.70 ( x =3.70, S.D.=1.12) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 16 ฉันเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษเสริมในตอนเย็นหลังเลิกเรียนจากทางโรงเรียนแลวมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.10
( x =3.10, S.D.=1.27)

    5.ดานครูผูสอนพบวา กอนเรียน มีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.23 ( x =4.23,
S.D.=0.66) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุด ไดแกขอที่ 20 ครูใหโอกาสกับเด็กนักเรียนทุกคน มีคา
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ระดับเฉลี่ยเทากับ 4.53 ( x =4.53, S.D.=1.04) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 18 ครูเปนกัน
เองใหกําลังใจและใหคําแนะนําเสมอมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.89 ( x =3.89, S.D.=1.34)
หลังเรียนพบวา มีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.17 ( x =4.17, S.D.=0.69) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูง
สุดไดแกขอที่ 17 ครูพูดภาษาอังกฤษไดคลองแคลว มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.47 ( x =4.47,
S.D.=0.78) ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 18 ครูเปนกันเองใหกําลังใจและใหคําแนะนํา
เสมอ มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.00 ( x =4.00, S.D.=1.02)

   4. จากผลการวิจัยขอที่ 4 พบวา ทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนภาษาอังกฤษมีคาสหสัมพันธเทากับ 0.54 มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานอาจเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้

         4.1 นักเรียนชอบเรียนโดยใชชุดการสอนเพลง ชอบรองเพลง ชอบทํากิจกรรมมี
ความสุขในการเรียน จึงสงผลใหทําคะแนนได แตในขณะเดียวกัน  แบบทดสอบวัดทัศนคติไมได
วัดเฉพาะทัศนคติตอชุดการเรียนเฉพาะรายวิชาที่กําลังเรียนอยู สวนขอคําถามจะเปนการถามทัศ
นคติทั่วไปที่ครอบคลุมองคประกอบกวางๆของการใชภาษา แตนักเรียนฝกฝนจากแบบฝกของชุด
การสอนเพลงภาษาอังกฤษในชวงสั้น จึงทําใหทัศนคติไมสัมพันธกันอีกทั้งทัศนคติเดิมที่ไมชอบ
วิชาภาษาอังกฤษยังคงอยู จึงสงผลใหเกิดความขัดแยงกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ออลเลอร
(Oller 1977 : 323) พบวาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับการเรียนภาษาตางประเทศนั้นอาจ
เปลี่ยนแปลงไดไมคงที่แนนอนจะขึ้นอยูกับความสามารถของบุคคล สิ่งแวดลอมและกิจกรรมที่ใช

   5. จากการวิจัยขอที่ 5 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่
ผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับดีมาก ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ซึ่งโดยภาพรวมกลาวคือมีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง( x =4.39,S.D.=0.15) ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้นแตก
ตางไปจากชุดการสอนทั่วๆไปที่มีรูปแบบเปนเพียงชุดการสอนที่มีเนื้อหาและใบภาระงานเทานั้น 
ในขณะที่ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนการนําเพลงเขาไปสอดแทรกในเนื้อหา
ของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนาน เรียนแบบมีความสุข เพราะเพลงชวยในดานของ
อารมณ ความรูสึก บทเพลงจะเปนเหมือนดังสะพานที่จะเชื่อมโยงไปสูการเรียนรูหนังสือ ซึ่งทําให
เด็กๆ เกิดความพึงพอใจในขณะที่เรียน (Brown 1997 : 351 – 354) นอกจากนี้จอลล่ี (Jolly 1975
: 11) พบวาเพลงสามารถตอบสนองความตองการทั้งทางดานจิตวิทยาและทางการศึกษา เพลงทํา
ใหเกิดความผอนคลาย และสรางบรรยากาศที่สนุกสนาน ลดความเบื่อหนายในหองเรียน ซึ่งมีผล
ทําใหเกิดความอยากเรียนเพิ่มข้ึน ในชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นไดดึงเอาเพลงมาใชในทุก
ข้ันตอนของการสอน เชน ใชเพลงในการ warm upเกี่ยวกับคําศัพทที่เรียน presentation and
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practice เกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางทางภาษา production ในรูปแบบการเขียน แสดงทาทาง
ประกอบ บทบาทสมมุติ evaluation วัดความสามารถทางภาษาตามจุดประสงคที่กําหนดไว นอก
จากนี้เมื่อพิจารณารายบทเรียนพบวา บทเรียนที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกบทที่ 10 การที่ผูเรียนมี
ความคิดเห็นตอบทที่ 10 Describing where people and thing are ( x =4.52, S.D. = 0.09)  สูง
สุดเนื่องมาจากเพลงที่ใชประกอบนั้นจะเปนเพลง in, on ของสโมสรผึ้งนอยทวงทํานองจะสนุกเรา
ใจและแตกตางไปจากเพลงภาษาอังกฤษของเด็กๆที่ผูเรียนเคยไดยินรวมทั้งแบบฝกในใบงานของ
ชุดการสอนไมยากจนเกิดไปและเปนสถานการณที่ใกลตัวที่สามารถใชชีวิตประจําวันได เชนการ
พูด บรรยายบุคคลในตําแหนงสถานที่ตางๆ นอกจากนี้รูปภาพที่เหมาะสมกับเนื้อหาและแบบฝก
ความมีสีสัน จึงสงผลใหผูเรียนมีความเห็นตอชุดการสอนเพลงดังกลาวอยูในระดับสูงกวาบทอ่ืนๆ
สวนบทที่ไดคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแกบทที่ 1 Greeting ( x =4.04,S.D.= 0.43)  ที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากเปนบทแรกที่ผูเรียนไดเรียน ผูเรียนอาจจะยังไมคุนเคยกับรูปแบบของชุดการสอนเพลง
และไมคุนเคยกับข้ันตอนหรือวิธีการทําภาระงานที่มอบหมาย จึงสงผลใหผูเรียนมีความคิดเห็นตอ
ชุดการสอนเพลงบทดังกลาวอยูในระดับนอยกวาบทอ่ืนๆ จากการศึกษาความคิดเห็นของผูเรียน
ตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษของผูเรียนตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษในดานรูปแบบ เนื้อ
หา การทํางานรวมกัน บรรยากาศและกิจกรรม สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

      5.1 ดานรูปแบบมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.50( x =4.50, S.D.=0.13) ซึ่งจัดอยูใน
ระดับดีเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุด ไดแกขอที่ 1 ตัวหนังสืออานงาย
และชัดเจน มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.83 ( x =4.83, S.D.=2.50) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอ
4 ชุดการสอนเพลงเขาใจงายมีภาพประกอบสวยงามมีคาระดับเฉลี่ย 4.27 ( x =4.27, S.D.=0.14)

        5.2 ดานเนื้อหามีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.29 ( x =4.29, S.D.=0.14) ซึ่งจัดอยูใน
ระดับดีเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุด ไดแกขอที่ 5 ความยากงาย
เหมาะสมกับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.57 ( x =4.57, S.D.=0.47) ขอ
ที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 7 เนื้อหาที่เรียนเหมาะสมกับเวลาที่สอนมีคาระดับเฉลี่ยเทากับ
4.15 ( x =4.15, S.D.=0.15)

        5.3 ดานการทํางานรวมกันมีคาระดับเฉลี่ยรวม 4.26 ( x =4.26, S.D.=0.15) ซึ่งจัด
อยูในระดับดีเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอที่ 10 การทํางาน
เปนกลุม ทําใหเกิดความสามัคคี มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.29 ( x =4.29, S.D.=0.20) ขอที่มีคา
ระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 9 ฉันชอบทํางานรวมกับเพื่อนๆ มีคาระดับเฉลี่ย 4.22 ( x =4.22,
S.D.=0.21)
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        5.4 ดานบรรยากาศมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.47 ( x =4.47, S.D.=0.21) ซึ่งจัด
อยูในระดับดีเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอที่ 16 เพลงชวยเรา
ความสนใจของผูเรียน ทําใหเกิดความอยากเรียน มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.56 ( x =4.56,
S.D.=0.28) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดคือขอที่ 13 ชุดการสอนเพลงทําใหผูเรียนมีชีวิตชีวาสนุก
สนานมีคาระดับเฉลี่ย 4.43 ( x =4.43, S.D.=0.17)

         5.5 ดานกิจกรรมมีคาระดับเฉลี่ยรวมเทากับ 4.47 ( x =4.47, S.D.=0.24) ซึ่งจัดอยู
ในระดับดีเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุด ไดแกขอที่ 20 ฉันเต็มใจกับกิจ
กรรมที่ครูมอบหมาย มีคาระดับเฉลี่ยเทากับ 4.55 ( x =4.55, S.D.=0.30) ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ํา
สุดคือขอที่ 17 ฉันชอบรองเพลงภาษาอังกฤษและชอบแสดงทาทางประกอบมีคาระดับเฉลี่ยเทา
กับ 4.40 ( x =4.40, S.D.=0.27)

   นอกจากนี้การที่พบวาผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลงนั้น
อาจเนื่องมาจากการรองเพลงเปนกระบวนการผอนคลายอารมณชวยใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ
สนุกสนาน (Davanellos 1999 : 13-15) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจอลลี่ (Jolly 1975 :  1 – 2)
ไดศึกษาและทดลองพบวาเพลงมีประโยชนทางดานอารมณ ทําใหเกิดการผอนคลาย
สรางบรรยากาศที่สนุกสนาน ร่ืนรมย ลดความเบื่อหนายในหองเรียนซึ่งมีผลทําใหเกิดความอยาก
เรียนมากขึ้น สอดคลองกับ ทองคํา พานจันทร (2545  : 124) ทําการทดลองพบวานักเรียนมีความ
คิดเห็นที่ดีตอการเรียนการสอนโดยใชเพลงนั้นอาจเปนเพราะเพลงกอใหเกิดบรรยากาศที่ผอน
คลาย สนุกสนาน นาสนใจและเปนกันเอง คลายสถานการณจริงในชีวิตประจําวันของนักเรียน

ปญหาและขอจํากัดในการวิจัย
1. ในการสรางชุดการสอนเพลง  การหาเพลงที่จะสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตร

คอนขางหายาก  การสรางใบงานเพื่อฝกกิจกรรม  ใหสอดคลองกับจุดประสงคนําทางและจุด
ประสงคปลายทางที่กําหนดไว  ตองใชเวลาในการสรางและพัฒนาคุณภาพของแบบฝกหัดนานพอ
สมควร

2. ในการทํากิจกรรมจากชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ  ตองใชเวลาในการปฏิบัติ
งานนาน    และหลากหลาย  เชน  ทดสอบกอนเรียน  ทําใบงานทดสอบหลังเรียน  และแบบ
ทดสอบวัดความคิดเห็นของนักเรียนตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ  ซึ่งนักเรียนตองใชเวลาใน
การทํากิจกรรมนานพอสมควรเพื่อใหครบวัตถุประสงค  จึงตองเพิ่มเวลาจาก  2  คาบเรียนเปน  3
คาบเรียนจาก  1  บทเรียน  การสอนตามหลักสูตรจะตองมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตร ดังนั้น
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การหาเพลงที่ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรหาไดยากมาก  การทําใหเนื้อหาของบทเรียนบูรณา
การกับเพลงไดมากจึงทําไดยาก  เพลงจึงเปนเพียงบทบาทนําเขาสูบทเรียนหรือเปนเพียงบางสวน
ของกิจกรรมแตไมสามารถใชเปนเนื้อหาหลักได

3. การจัดกิจกรรมเพลงมีขอจํากัดในเรื่องเวลา  เพราะกิจกรรมเพลงอาจจะทําให
เวลาในการฝกเนื้อหาตามหลักสูตรนอยลง

4. ในการทํากิจกรรม  นักเรียนสวนใหญใหความรวมมือเปนอยางดี  แตเนื่องจากชุด
การสอนที่สรางขึ้นเปนชุดการสอนเพลงกิจกรรมที่ปฏิบัติจึงมีการรองเพลงรวมกันทั้งชั้น  รองเพลง
แลวแสดงทาทางประกอบ  ฟงเพลงแลวแสดงบทบาทสมมติ  ปญหาที่พบคือนักเรียนจะมีเสียงดัง
รบกวนหองเรียนใกลเคียง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนการสอน

             1.1 เพื่อใหนําการสอนเพลงไปใชใหสอดคลองกับหลักสูตรใหม2544ที่จัดการเรียน
การสอนตามหัวเรื่อง(Theme)และการคัดเลือกเพลงมาสอนควรเนนการใหความคิดเพิ่มเติมแกผู
เรียนดานสาระมากกวารูปแบบไวยากรณ  หนาที่ทางภาษา  เชน แนวเรื่องสิ่งแวดลอมอาจจะใช
เพลง”Old Macdonald”ประกอบเพื่อใหนักเรียนเห็นภาพชีวิตในฟารมและหาขอมูลไปแตงประโยค
ตามแนวที่กําหนดใหทําใหไมมีขอจํากัดในการคัดเลือกเพลงซึ่งทําใหไดเพลงที่มีสาระเหมาะกับวัย
ของผูเรียน
             1.2  ครูควรพยายามใหนักเรียนเกิดความซาบซึ้งในเนื้อหาของเพลงที่นํามา
ประกอบดวย  มิใชสอนเพียงใหนักเรียนรองไดอยางเดียว  และรวมทั้งควรใหนักเรียนเขาใจ  ความ
หมายของเนื้อหาเพลงที่รองดวย
             1.3 ครูควรจะตองตระหนักถึงรายละเอียด ความเหมาะสมในการคัดเลือกเพลงที่
จะมาใชวาสอดคลองกับเนื้อหาหรือไม  เหมาะสมกับวัยของเด็กหรือไม  เพื่อใหการนําเพลงมาใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
            1.4 ครูควรใหโอกาสนักเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกเพลงและนําเสนอเพลงที่นัก
เรียนชอบ

2. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ
2.1 คนควาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลง ควรใชเพลงที่เปนปจจุบัน
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2.2 ควรปรับปรุงกิจกรรมในบทเรียนใหมีกิจกรรมที่เนนการสื่อสาร เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนไดใชภาษาเพื่อการสื่อสารเพิ่มข้ึน

2.3 ควรปรับปรุงรูปแบบของบัตรเนื้อหา บัตรใบงาน บัตรเนื้อหาเพลง ใหอยูในรูป
แบบมาตรฐานเดียวกัน

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
      1. ควรมีการวิจัยทํานองเดียวกันแตเปนการวิจัยที่มีกลุมทดลองและกลุมควบคุม

     2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับเพลงโดยใชเพลงที่พบเห็นจริงในอัลบัมเพลงที่เปนปจจุบัน
     3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเพลง ใหสอดคลองกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตางประเทศ เชน เพลงที่เกี่ยวกับโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม
     4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่เจาะลงราย

ละเอียดในแตละชนิดของเพลง เชน พัฒนาสรางชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษในรูปแบบของ
เพลง Carol (เกี่ยวกับเทศกาลตางๆ) Folk Song (เกี่ยวกับความเปนอยู วัฒนธรรม ขนบธรรม
เนียม ของชาวบาน) และเพลง Rock (เนนความสนุกสนาน) เปนตน

    5. ควรมีการวิจัยพัฒนาสื่อ Multimedia เกี่ยวกับเพลง
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Table of test specification 
Skill & 

Language 
Functions 

Mode Text Type Level of 
Knowledge 

Test 
Technique 

Time Number 
of   

item 

Weigh
t 

% 

Scoring 

Listening 
1. Giving 
details or 
descriptions 
of greeting 
and saying 
goodbye, 
animals, 
occupations
, people 
and objects, 
weather and 
seasons.  
2. Telling 
things and 
people are. 
3. Asking for 
doing 
something. 
4. Giving 
instructions. 
Speaking 
1. Greeting 
and saying 
goodbye. 
2. Asking for 
doing 
something. 

L-S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L-S 
 
 
 
 
 
 
 
 

R-W 
 
 
 
 
 

pictures 
sentences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pictures  
sentences 
dialogues 

 
 
 
 
 

dialogues  
sentences 
situations 

 
 
 
 

 
T,K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T,K 
 

K,C 
 
 
 
 
 

K,T,C 
 
 
 
 
 
 

 
M/C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M/C 
 

M/C 
 
 
 
 
 

M/C 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 

 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 
 

2.5 
 
 
 
 
 

2.5 
 
 
 

7.5 
 
 
 

 
0-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-1 
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Skill & 
Language 
Functions 

Mode Text Type Level of 
Knowledge 

Test 
Technique 

Time Number 
of   

item 

Weigh
t 

% 

Scoring 

3. Giving 
instructions. 
Reading 
1.Answering 
questions 
and 
timetable 
about the 
time. 
2.Answering 
questions 
on passage 
about days 
and months. 
3. Giving 
and 
summarizing 
about 
weather and 
seasons. 
 
Writing 
1. Writing 
sentences 
to describe 
people and 
objects. 
2. Telling 
where the 
things and 
people are. 

 
 

R-W 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 
 
 
 

R 
 
 
 
 
 
 
 

R-W 
 
 
 

R-W  

 
 

 
Schedule 

 
 
 
 
 

Passage 
 
 
 
 
 

Passage 
 
 
 
 
 
 

Sentences 
 
 
 
 

Sentences 
Pictures 

 
 

 
 
 

K,T 
 
 
 

 
 

K,T 
 
 
 
 
 

K,T 
 
 
 
 
 
 

K,T 
 
 
 
 

K,T 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M/C 
 
 
 
 

M/C 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 

5 
 
 

10 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

0-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-1 
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Skill & 
Language 
Functions 

Mode Text Type Level of 
Knowledge 

Test 
Technique 

Time Number 
of   

item 

Weigh
t 

% 

Scoring 

3. Writing 
sentences 
to describe 
the animal. 
4. Writing 
sentences 
to describe 
structures 
and features 
of tenses. 

R-W 
 
 
 

R-W 

Sentences 
Pictures 

 
 

Sentences 
 

K,T 
 
 

 
K,T 

 

M/C 
 

 
 

M/C 

3 
 
 

 
5 

3 
 
 

 
4 

10 
 
 

 
10 

 

 
Level  = K – Knowledge 
    T – Transfer 
    C – Communication 
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ภาคผนวก ข   
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาอังกฤษ 
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ขอสอบวัดผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4 

ตอนที่ 1    ขอ 1 – 8 ฟงครูอานออกเสียง แลวทําเครื่องหมาย × ลงใน a,b,c,d ของ
ภาพที่ไดยิน                          

      (ใหนักเรียนทําลงในกระดาษคําตอบ) 

Example   :     He is a soldier. 
  
  
  a.      b. 
 
 
  c.      d. 
 
 

1.              
 
  a.      b. 
 
 
  c.      d. 
 
 

2.    
  a.     b. 

 
   

  c.     d.  
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3.   
  a.     b. 
 
 
  c.     d. 

 
                                                             

 
4.   

  a.     b. 
 
 
  c.     d. 
 
 

5.   
 
  a.     b. 
 
 
  c.     d. 
 
 

6.   
  a.     b. 
 
 
  c.     d. 
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7.  

  a.     b. 
 
 
  c.     d. 
 
 
 

8.   
   
  a.     b.           

 
 

   c.     d. 
 
 
ตอนที่ 2          ขอ 9 – 12 ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่เหมาะสมและถูกตองที่สุดเพียงขอ
เดียว 
 

9. Tom   : Nice to see you, Jane. 
        Jane:  _________________________. 
        a. Good morning  Tom.                                       b. See you, bye bye Tom. 
        c. Nice to see you Tom.                                  d. I’m sorry Tom.  
 

10. Pom : I must go now_________________. 
Boon : Bye , see you again. 
a. Good morning                                            b. Good afternoon 
c. Good evening                                                  d.  Good bye 
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11.     

 
 
 
 
         a. Good morning, how are you? b. Good afternoon, how are you? 
         c. Good evening, how are you?   d. Good night, how are you? 
 

12.   
 
 
 
 
           a. How old are you , Jack ? b. How do you do , Jack ? 
           c. Thank you , Jack. d. Good bye , Jack 
 
ตอนที่ 3       ขอ 13 – 15 ใหนักเรยีนอานขอมลูในตารางทีก่ําหนดใหแลวตอบคําถาม 
 

 Tim’s Schedule 
6 a.m.     : 
6.30a.m. : 
7 a.m.     : 
8.15a.m. :  
3.45p.m. : 
4.30p.m. : 
6.00p.m. : 
9.00p.m. : 

Get up 
Have breakfast 
Walk to school 
Start the lesson 
School is over 
Play table tennis 
Does his work 
Go to bed 

ABCD 
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13. What time does Tim have breakfast? 
       a. 6.00                                                             b. 6.30 
       c. 7.30                                                             d. 7.45 
 

14. How does he go to school? 
       a. By bus                                                         b. By plane 
        c. On foot                                                        d. By school – bus 
 

15. What sport does Tim play? 
        a. Tennis                                                          b. Basketball  
        c. Badminton                                                   d. Table – tennis 
  
    ขอ  16 – 18    ใหนกัเรียนอานเนื้อเรื่องสั้นแลวตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 
              Noi was born in 1990. She will have a Birthday Party on 4 March, 2001. Her 
mother will make some cake for Noi and her friends. This morning she got a letter from 
her aunt. Noi’s aunt will send her a birthday present on 25 February, 2001 She is very 
happy. 

16. How old is Noi now? 
       a. 9 years old                                                  b. 10 years old 
       c. 11 years old                                                d. 12 years old 
 
 
 
 
 
 

17. When does the short man wear a red T – shirt? 
       a. Sunday                                                     b. Monday 
       c. Wednesday                                              d. Friday 

The fat woman wears a red dress on Monday. 
                The tall man wears a blue shirt on Friday. 
                 The thin woman wears a green skirt on Wednesday. 
                    The short man wears a red T – shirt on Sunday. 
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18. When dose the short man wear a red T – Shirt? 
 a. Sunday     b. Monday 
 b. Tuesday    d. Friday  
 
ขอ  19 – 20   ใหนกัเรียนอานขอความจากกลอนทีก่ําหนดให สรุปแลวตอบคําถาม 
            
 
                 
 
 
 
 

19. What season is this poem ? 
       a. Summer                                    b. Winter 
       c. Spring                                       d. Autumn 
 

20. What season does Tony like best ? 
 a. Winter               b. Summer 
 c. Spring                  d. Fall 
ตอนที่ 4   ขอ 21 – 30 ใหนักเรยีนเลอืกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดยีว 
 
 
 
 
 
 
 

21. The bird is       the roof. 
       a. on                                                      b. in 
       c. at                                                       d. near 

Spring clouds bring rain now and then . 
But watch the sun come out again . 
Flowers grow and birds lay eggs . 
Let’s ride bicycles go ahead . 
Winter , spring , summer , fall . 
Tony likes spring best of all ! 
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22. The woman is      the kitchen. 
       a. on                                                b. in 
      c. under                                            d. next to 
 

23.   
 
 
 
 a. It’s half past six.                                         b. It’s half past three. 
 c It’s three past three .                                    d. It’s six past three. 
 

24.  
 
 
 
            a. The animal is a big elephant.                     b. The elephant a big animal is. 
            c. The elephant is a big animal.                     d. Animal elephant is a big. 
 

25.   
 
 
 
 
 a. Tiger is the fierce.                                  b. Is tiger fierce the. 
 c. The fierce is tiger.                                  d. The tiger is fierce. 
 

26. Somchai eats a lot, so he is                                
        a. thin                                                    b. fat 
       c. talld.      d. short 
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27.  A      works in a field. 
 a. caopenter     b. policeman 
 c. famer     d. doctor. 
 

28. He did you       you friend yesterday. 
 a. wrote     b. write 
 c. writes     d. is writing 
 

29. Did you      you friend yesterday? 
 a. saw      b. see 
 c. sees      d. will see. 
 

30. Will you      an electric pot tomorrow. 
 a. buy      b. sing 
 c. buys      d. are buying 
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ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบ 

วัดผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาองักฤษ 
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ตาราง       แสดงคาความยากงายและคาอาํนาจจําแนกของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศกึษาปที ่4  
ขอที่  p r 

1. .65 .68 
2. .69 .60 
3. .58 .38 
4. .58 .53 
5. .50 .83 
6. .65 .53 
7. .73 .53 
8. .65 .53 
9. .54 .45 

10. .62 .60 
11. .58 .53 
12. .73 .38 
13. .54 .60 
14. .50 .53 
15. .58 .83 
16. .54 .45 
17. .69 .45 
18. .73 .53 
19. .65 .68 
20. .69 .60 
21. .58 .38 
22. .62 .75 
23. .62 .45 
24. .50 .53 
25. .62 .45 
26. .46 .60 
27. .62 .30 
28. .65 .53 
29. .58 .68 
30. .54 .45 
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ภาคผนวก ง  
แบบทดสอบวดัทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
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แบบทดสอบวัดทัศนคติตอวิชาภาษาองักฤษ 
 
คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบสอบถามความรูสึก และทัศนคติของนกัเรียนที่มีตอวชิา
ภาษาอังกฤษ แตละขอจะเปนประโยคสัน้ๆ เมื่อนกัเรียนอานแลวใหเลือกตอบตามความคิดเหน็
หรือความรูสึกของนักเรียนจริงๆ ซึ่งคําตอบของนักเรยีนไมมีการตัดสอนวาถูกหรือผิด ฉะนัน้ขอให
นักเรียนแสดงความคิดเหน็อยางเสรีไมตองวิตกกงัวล ผลหรือคําตอบที่ไดนี้ถือวาเปนความลับที่จะ
นําผลรวมไปใชในการวิจัยทางวิชาการเทานั้น นอกจากนีค้วามคิดเหน็ของนักเรียน จะเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอีกดวย และแบบสอบถามนี้ไมมีผลตอการเรียน
การสอนของนกัเรียนแตประการใด 
 2. ในการทาํแบบทดสอบฉบบันี้ ขอใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขอ แลวกา
เครื่องหมาย ลงในชองทางขวามือ ที่ตรงกับความรูสึกของนกัเรียนที่สุด เพียงขอเดียว 
 3. ขอใหนกัเรยีนตอบแบบสอบถามนี้ใหครบถวนทุกขอ 
 
ตัวอยาง 

ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 
ฉันรูสึกพงึพอใจที่ได
เรียนภาษาอังกฤษ      

 
ถานกัเรียนเหน็ดวย ใหนักเรยีนกาเครื่องหมาย  ลงในชองเหน็ดวย 
 
 ระดับคะแนน  
 เห็นดวยอยางยิ่ง   5 
 เห็นดวย    4 
 เฉย ๆ    3 
 ไมเห็นดวย   2 
 ไมเห็นดวยอยางยิง่  1 
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แบบสอบถามทัศนคติตอการเรยีนภาษาอังกฤษ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

เฉยๆ ไม 
เห็นดวย 

ไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง 

  5 4 3 2 1 

1. ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่เรียนรูกันทั่ว
โลก 

     

2. การเรียนภาษาอังกฤษมีความจําเปนใน
โลกปจจุบัน 

     

3. การเรียนภาษาอังกฤษทําใหฉันสามารถ
พูดกับชาวตางชาติได 

     

4. การเรียนภาษาอังกฤษทําใหฉันเขาใจ
เนื้อหาวิชาอ่ืนไดดีขึ้น 

     

5. ฉันรูสึกภูมิใจเมื่อไดพูดภาษาอังกฤษกับ
ชาวตางชาต ิ

     

6. ฉันชอบสนทนากบัชาวตางชาต ิ      
7.  ฉันสามารถอานคําศัพทขอความ

ภาษาอังกฤษจากหนังสือภาษาอังกฤษที่
เรียนได 

     

8. ฉันนําภาษาอังกฤษที่ครูสอนในบางสวน
ไปฝกใชกับคนในครอบครัว 

     

9. ฉันเรียนภาษาอังกฤษดวยความสบายใจ      
10. วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่สนุกมี

กิจกรรมหลากหลาย 
     

11. การเรียนภาษาอังกฤษทําใหฉันไดมี
โอกาสฝกพูดภาษาอังกฤษ 

     

12. ฉันตองการเรียนรูภาษาอังกฤษเพิม่ขึ้น      
13. ฉันชอบอานหนังสือภาษาอังกฤษอื่นๆ

นอกจากตําราเรียน 
     

14. ฉันชอบดูทีวี  ภาพยนตรและฟงเพลง
ภาษาอังกฤษ 

     

15. ฉันไดเรียนรูวัฒนธรรมของคนที่พดู
ภาษาอังกฤษ 

     

16. ฉันเรียนพิเศษภาอังกฤษเสริมในตอน
เย็นหลังเลิกเรียนจากทางโรงเรียนแลว 

     

17. ครูพูดภาษาอังกฤษไดคลองแคลว      
18. ครุเปนกันเอง  ใหกําลังใจและให

คําแนะนําสมํ่าเสมอ 
     

19. ครูสอนโดยใชอุปกรณประกอบการสอน      
20. ครูใหโอกาสกับเด็กทุกคน      
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Questionnaire about Attitude Test for Learning English in Prathom 4  
Item Component 0 1 -1 Suggestion 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 
6. 
7. 
8. 
 
 

9. 
 

10. 
11. 

 
12. 

 
13. 

 
14. 

 
15. 
16. 

 
17. 
18. 
19. 
20. 

Purpose for suing English. 
English is a universal language. 
English is necessary for me in the present. 
I can communicate with foreigners. 
English helps me to understand other subjects. 

Knowledge and ability to use English. 
I feel good that I can communicate with foreigners. 
I enjoy speaking with others foreigners. 
 I can understand English that I have learnt. 
I use some of the English that I’ve learnt and practice at 
home. 

Motivation 
I feel happy when I study English – I enjoy studying 
English. 
 English is fun with a variety of activities. 
Learning English helps me to speak English more needs 
work – don’t understand.  
I want to learn more in English. 

Extracurricular 
I enjoy reading others English literature more them other 
English texts. 
I enjoy watching T.V., movies and Listening to music in 
English. 
I am able to learn the culture as well as the language. 
 I have a private English tutor after school. 

Teacher 
My English teacher is fluent in English. 
My English teacher encourages me and advises me. 
My English teacher uses other aids to help in class. 
My English teacher gives time to every student opportunity 
to every student. 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนตอการเรียน 

โดยใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
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แบบทดสอบความคิดเห็นของนักเรยีน 
ตอการสอนโดยใชชุดการสอนเพลง 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลง 
แตละขอจะเปนประโยคสัน้ๆ เมื่อนกัเรียนอานแลวใหเลือกตอบตามความคิดเหน็หรือความรูสึก
ของนักเรียนจริงๆ ซึ่งคําตอบของนักเรยีนไมมีการตัดสอนวาถูกหรือผิด ฉะนัน้ขอใหนักเรียนแสดง
ความคิดเหน็อยางเสรีไมตองวิตกกงัวล ผลหรือคําตอบที่ไดนี้ถือวาเปนความลับที่จะนาํผลรวมไป
ใชในการวิจัยทางวิชาการเทานั้น นอกจากนี้ความคิดเห็นของนักเรียน จะเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษอีกดวย และแบบสอบถามนี้ไมมีผลตอการเรียนการสอนของ
นักเรียนแตประการใด 
 2. ในการทาํแบบทดสอบฉบบันี้ ขอใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขอ แลวกา
เครื่องหมาย ลงในชองทางขวามือ ที่ตรงกับความรูสึกของนกัเรียนที่สุด เพียงขอเดียว 
 3. ขอใหนกัเรยีนตอบแบบสอบถามนี้ใหครบถวนทุกขอ 
 
ตัวอยาง 

ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 
ฉันชอบเรียนโดยการใช
ชุดการสอนเพลง      

 
ถานกัเรียนเหน็ดวย ใหนักเรยีนกาเครื่องหมาย  ลงในชองเหน็ดวย 

 ระดับคะแนน 
 เห็นดวยอยางยิ่ง   5 
 เห็นดวย    4 
 เฉย ๆ    3 
 ไมเห็นดวย   2 
 ไมเห็นดวยอยางยิง่  1 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เกี่ยวกับชดุการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 

ขอความ 

เห
็นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

เห
็นด

วย
 

เฉ
ย 
ๆ 

ไม
เห
็นด

วย
 

ไม
เห
็นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

 5 4 3 2 1 
ดานรูปแบบ 

1. ตัวหนังสืออานงายและชัดเจน 
2. รูปภาพสวยงาม 
3. สะดวกในการใช 
4. ชุดการสอนเพลงเขาใจงายมีภาพประกอบสวยงาม 

     

ดานเนื้อหา 
5. ความยากงายเหมาะกับระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4  
6. เนื้อหาตรงกับจุดประสงคการเรียนรู 
7. เนื้อหาที่เรียนเหมาะสมกับเวลาที่สอน 
8. ชุดการสอนเพลงมีคําอธิบายที่ทําใหเขาใจงาย 

     

ดานการทํางานรวมกัน 
9. ฉันชอบทํางานรวมกับเพื่อน ๆ 
10. การทํางานเปนกลุมทําใหเกิดความสามัคคี 
11. การทํางานรวมกันทําใหฝกการเปนผูนํา ผูตามที่ดี 
12. การทํางานรวมกันทําใหไดเรียนรูการแกปญหาที่เกิดขึ้นในกลุม 

     

ดานบรรยากาศ 
13. ชุดการสอนเพลงทําใหหองเรียนมชีีวิตชีวาสนุกสนาน 
14. ฉันชอบเรียนโดยใชชุดการสอนเพลง 
15. ฉันรูสึกมีความสุขที่ไดเรียนภาษาอังกฤษโดยชุดการสอนเพลง 
16. เพลงชวยเราความสนใจของผูเรียนทําใหเกิดความอยากเรยีน 

     

ดานกิจกรรม 
17. ฉันชอบรองเพลงภาษาอังกฤษและชอบแสดงทาทางประกอบ 
18. การเรียนโดยใชชดุการสอนเพลงทาํใหรวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ 

อยางสนกุ 
19. ฉันชอบกิจกรรมทีใ่หตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย เพราะทําให

ฉันรูคะแนนและขอปรับปรุงของตัวเอง 
20. ฉับเต็มใจกับกิจกรรมที่ครูมอบหมาย 
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Questionnaire about a Song Instructional Package. 
Item Component    Suggestion 

 
1. 
2. 
 

3. 
4. 

 
5. 
 

6. 
7. 
 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 

 
16. 

 
17. 
18. 
19. 
20. 

Visual Aid 
Presented with simple and readable language. 
Presentable pictures / visual aids. Clear & suitable 
pictures 
Easy to use. 
The Song Instructional Package is easy to follow. 

Content 
Topic of discussion is appropriate for the audience. 
Content matches the objective. 
Appropriate timing – don’t 
Material used is easy to understand. 

Group Work 
I like to work with others. 
Group work promotes togetherness. 
Group work promotes leadership. 
Group work promotes co – operative strategies for 
problem solving. 

Learning Environment 
Music enhances learning. 
I like to learn with A Song Instructional Package. 
 I feel happy when I learn with A Song Instructional 
Package. 
Music engenders learning in the audience. 

Activity 
I like singing in English as well as acting along. 
Learning with music promotes group activity. 
I enjoyed the activity and methods used. Using the 
answer card helps me know my own score 2 monitor 
my improvement  
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ภาคผนวก ฉ 

ตัวอยางชุดการสอนพรอมคูมือครู 
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แผนการสอนตามคูมือครู 
ชั้นประถมศกึษาปที ่4  

วิชาภาษาองักฤษ  หนวยที ่1        เวลา 3 คาบเรียน 
 
สาระสําคัญ 
 การกลาวทักทายและการกลาวลาเปนพื้นฐานในการใชภาษาองักฤษเพือ่เขาสูสังคมและ
วัฒนธรรม 
 
จุดประสงคปลายทาง 
 กลาวทักทายและกลาวลาเปนภาษาอังกฤษได 
 
จุดประสงคนําทาง 

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายคําศัพทเกี่ยงกับการทกัทายและกลาวลาได 
2. นักเรียนพูดกลาวทักทายและกลาวลาไดถูกตองตามสถานการณ 
3. นักเรียนอานออกเสียงประโยคไดถูกตอง 
4. นักเรียนสามารถเขียนประโยคเกี่ยวกับการทักทายและการกลาวลาในสถานการณ

ตางๆได 
 
ทักษะ  ฟง – พูด 
 
ส่ือ 

1. แถบบันทกึเสยีง 
2. หุนมือ 
3. แถบประโยคเกี่ยวกับการทกัทาย  การกลาวคําอาํลา 
4. รูปภาพสถานการณตางๆเชน ตอนเชา ตอนบาย ตอนเยน็ การจากลา 

 
คําศัพท 
 morning, afternoon, evening, bye – bye, later, thank you, hello, fine 
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เนื้อหา Hi/ Hello. Good morning/ afternoon / evening…. 
  Nice/ Glad to see you. See you again. Bye Bye. 
  See you later. 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
Warm up 
ใหนักเรียนฟงเพลง Hi! แลวเติมคําจากเนือ้เพลงที่หายไป (ใบงานที ่1) 
Presentation 

1. สอนคําศัพทเกี่ยวกับคําทักทาย  ขอบคุณ  กลาวลาและโครงสรางทางภาษา  โดยใช
บัตรคํา, รูปภาพ 

2. อธิบายการใชโครงสรางประโยคทักทาย  กลาวลา  ขอบคุณ  โดยใหนกัเรียนศึกษา
จากบัตรเนื้อหา 

3. ทบทวนคาํศัพทเกีย่วกับประโยค  คาํทกัทาย  กลาวลา  ขอบคุณ    (ใบงานที ่2) 
 
Practice 

4. ใหนักเรียนดูรูปภาพในสถานการณตางๆ(พบกนั กลาวลา  ขอบคุณ) แลวเปรียบเทียบ
วาแตกตางกนัอยางไร  ชวยกันอภิบาย 

5. ฝกประโยคโครงสรางโดยใชแถบประโยคคําทักทาย  คํากลาวลา  คําขอบคุณ 
6. ฝกการใชสถานการณตางๆ  การทักทาย  การกลาวลา  การขอบคุณ (ใบงานที ่3) 
7. ใหนักเรียนฟงเพลง Hi! อีกครั้ง  ฝกการใชประโยคสนทนา (ใบงานที่ 4) 

 
Production 

8. สุมเรียกนกัเรยีน  ออกมาสนทนาหนาชัน้เรียนโดยใช  สถานการณที่เรียนมาแลว 
9. ใหนักเรียนแตงประโยค  ตามสถานการณตางๆจากรูปทีก่ําหนดให    (ใบงานที ่5) 
10. ใหนักเรียนรองเพลง Good morning to you แลวทําทาทางประกอบ พรอมกัน 

 
Summarize 

- นักเรียนชวยกนัสรุป การใชคําทักทายและการกลาวลาในสถานการณตางๆ 
- นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
169

Evaluation 
- สังเกตการรวมกิจกรรม 
- ความคลองแคลวในการใชภาษาในการสือ่สาร 
- สังเกตความถกูตองในการใชประโยคกลาวทักทายและการกลาวลาในสถานการณ

ตางๆ 
- ความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม 
- ความถกูตองในการทําแบบฝกหัด 
- การทดสอบกอน  และหลงัเรียน 

 
ผลสะทอนกลับจากการเรียนการสอน 

- ผลสะทอนจากนักเรียน 
- ผลสะทอนจากครู 
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ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
เร่ือง 

Greeting 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายคําศัพทเกี่ยวกับการทกัทายและการกลาวลาได 
2. นักเรียนพูดกลาวทักทายและกลาวลาไดถูกตองตามสถานการณ 
3. นักเรียนอานออกเสียงประโยคไดถูกตอง 
4. นักเรียนสามารถเขียนประโยคเกี่ยวกับการทักทายและการกลาวลาในสถานการณ

ตางๆได 
 
ระดับ  ชั้นประถมศกึษาปที ่4 
 
เวลา  บทเรียนละ  3  คาบ  คาบเรียนละ  50  นาท ี
 
Language Focus 
 A  :   Good morning 
 B  :   Good morning 
 A  : How are you? 
 B  :  I’m five. Thanks, and you? 
 A  : Very well. Thank you 
 
ข้ันตอนการใชชุดการสอน 

1. นักเรียนทกุคนทําแบบทดสอบกอนเรียนโดยใชเวลาประมาณ  15-20 นาท ี
2. หัวหนากลุมแจกบัตรเนื้อหา  ใบงานใหสมาชิกคนละ  1  ชุด 
3. นักเรียนอานคาํสั่งหรือคําชี้แจงในการปฏิบตัิอยางจรงิจัง 
4. ตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นสุดความสามารถ 
5. นักเรียนตองตัง้ใจปฏิบัติงานอยางจรงิจัง  และควรใหทนัเวลาที่กาํหนด 
6. ศึกษาบัตรเนื้อหาอีกครั้งดวยตนเอง  หลังจากที่ครูสอนแลวนักเรียนไมเขาใจเนื้อหาที่

ครูอธิบาย 
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7. สมาชิกทุกคนเมื่อทําแบบฝกหัดเสร็จแลว  ใหเปลี่ยนกระดาษคําตอบกัน  แลวหัวหนา
กลุมแจกบัตรเฉลยให  เพื่อตรวจคําตอบพรอมใสคะแนนที่นกัเรียนไดใหถูกตอง 

 
8. เมื่อทํางานเสรจ็  ใหทุกคนชวยกนัเก็บอุปกรณใหเรียบรอย  และสงกระดาษคําตอบที่

ครูผูสอน  เพื่อครุตรวจดูความถูกตองอกีครั้ง 
9. หลังจากจบบทเรียนแลวใหนักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัการเรียนอกีครั้งโดยใชเวลา

ประมาณ    15 – 20 นาท ีหลังจากนัน้ทาํแบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับชุดการ
สอนเพลงโดยใชเวลาประมาณ 10 นาท ี
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ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
เร่ือง 

Greeting 
 ชุดการสอนเพลงนี้สรางขึ้นสาํหรับวชิาภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปที่  4  เพื่อใช
ดําเนนิการเรียนการสอนเรื่อง Greeting ภายในชุดการสอนหนวยที ่1 นี้ประกอบดวย 

1. บัตรเนื้อหาเกีย่วกับเร่ืองการทักทายและการกลาวลา 
2. ใบงานหรือแบบฝกหัดจํานวน 5  ใบงาน 
3. ขอสอบ Pre-Post Test เกี่ยวกับเร่ือง Greeting  จํานวน  30  ขอ 
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บัตรเนื้อหาเพลง 
 

Good Morning 
 

Good morning to you and you. 
How are you? 

And how are you? 
I am fine, thank you. 

And you? 
I am fine, thank you. 
I am fine, thank you. 
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บัตรเนื้อหาเพลง 
 

Hi ! 
    Hello 
    How do you do? 
    Very well, thank you. 
    Hi! 
    Hi! How are you? 
    I’m fine, thank you. 
    Hi! 
    Hello, What is your name? 
    I’m Birdy. 
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บัตรเนื้อหา 
การทกัทายและการกลาวลา 

 
Hello   ใชเปนคําทักทายเมื่อพบกนั 
How are you?  คุณสบายดีหรือ  เวลาตอบ I’m fine. 
How do you do? คุณสบายดีหรือ  ใชเมื่อพบกนัในครั้งแรก 
ผูตอบควรตอบ  How do you do? เหมือนกนั 
 
  see 
Nice to     you.   ดีใจที่ไดพบคุณ 
  meet 
  see 
Nice to     you again.  ดีใจที่ไดพบคุณอีกครั้ง 
  meet 
    see 
ผูตอบควรตอบ   Nice to    you, too. ดีใจที่ไดพบคุณเชนกนั 
    meet 
Good morning  ใชเปนคําทักทายสวัสดีกันในชวงเชาตั้งแต 6.00 – 12.00 
Good afternoon ใชเปนคําทักทายสวัสดีกันในชวงบายตั้งแต 12.00-18.00 
Good evening  ใชเปนคําทักทายเริ่มหลังจาก 6 โมงเย็นเปนตนไป 
Goodbye  ใชเปนคํากลาวลา ลาจากกนั 
 
เมื่อตองการพบกันอีก  ใหใชประโยควา 
 
  see 
I hope to   you again. ฉันหวังวาจะไดพบคุณอีก 
  meet 
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Listen to the song and complete it! 

   ใบงานที่ 1 หลงัจากทีฟ่งเพลงแลว  ใหนักเรียนเติมคําลงในบทเพลงที ่ 
                หายไปใหสมบูรณ 
 

 
Hi! 

Hello 
How           do you do   ? 
Very well,           (2)       . 

 
Hi! 
Hi!           (3)         ? 
        (4)     , thank you. 

 
Hi! 
Hello, What            (5)         ? 
I’m Birdy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(1) 
Example 
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1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

Match the picture with sentences! 
ใบงานที ่2  หลังจากที่ฟงเพลงแลวใหนกัเรียนดูภาพแลวนาํตัวเลขหนาขอความใสลง 
  ใน  ของมุมภาพใหถูกตอง 

         
 

         
 
Example 
 

Good night. Good morning. Good evening. 

Thank you Good afternoon Good bye. 

1 
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Look and Say!        Pair Work 
ใบงานที ่3 ใหนักเรียนจับคู  ฝกประโยคทกัษะกลาวลาโดยดูจากรูปภาพ 
Example A : Good morning, how are you? 
  B : I’m fine, Thanks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 4 

1 

7 p.m. 3 p.m. 
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Read and Fill in! 
 

ใบงานที ่4  ใหนักเรียนอานบทสนทนาทีก่ําหนดให  แลวเติมขอความที่หายไปใหได 
  ใจความที่สมบูรณและถูกตอง 
Example 
Nid :            Good morning.             . 
 
Dang :                   (1)                            .How are you? 
 
Nid : I am                     (2)                . thank you and you? 
 
Dang : Well. Goodbye. 
 
Nid : Goodbye.                     (3)          again.        
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Look and Write the sentences! 
ใบงานที ่5 ใหนักเรียนเขียนประโยคตามสถานการณตางๆจากรูปที่กาํหนดให 
 
1)        Example 
 

                       Hi! How are you?                    . 
 
 
2) 
 
 
                                                                           . 
 
3) 
 
 
                                                                           . 
 

4) 
 
 
                                                                           . 
 
5) 
 
 
 
                                                                           . 
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บัตรเฉลย 
หนวยที่ 1 (Greeting)  

ใบงานที ่1  
 ขอ 2.    Thank you  ขอ 3. How are you.   

ขอ 4. I’m fine    ขอ 5. is your name 
  
 
ใบงานที ่2 

ภาพที ่1 หมายเลข  1   ภาพที ่4 หมายเลข  3 
 ภาพที ่2 หมายเลข  5   ภาพที ่5 หมายเลข  5 
 ภาพที ่3 หมายเลข  1   ภาพที ่6 หมายเลข 6 
  
ใบงานที ่3  

ภาพที ่2  Bye bye. See you again. Good bye. 
 ภาพที ่3 Good morning, how are you 
   I’m fine, Thanks. 
 ภาพที ่4 Good afternoon, how are you? 
   I’m fine, Thanks. 
ใบงานที ่4  

1.  Good morning 
  2. fine 
  3. See you 
ใบงานที ่5   
  2. Good night. 
  3. Good afternoon. 
  4. Good morning. 
  5. Bye bye, Good bye, See you again.  
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ขอสอบ Pre – Post Test เร่ือง Greeting 
Match the vocabulary with the pictures. 
ขอ 1-5 ใหนักเรียนจับคูภาพคําศัพทที่มีความหมายตรงกบัภาพโดยนําตัวเลขใสหนาขอตัวอักษร 
1.  Good morning                               a. 
 
 
 
 
2.  Good afternoon.                    b. 
 
 
 
 
3.  Good evening.                   c. 
 
 
 
 
4.  Good night.                     d. 
 
 
 
 
 
 
5.  Goodbye. See you.                     e. 
 

 
 

 

 
 

 

9 p.m. 
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Choose the correct answer. 
ขอ 6-15 เลือกคําตอบที่ถกูตองที่สุด 
6.  Tip :    Hello, Jim. 
     Jim :    _________, Tip 
 a. Good   b.  Hello 
 c. Goodbye   d.  How are you? 
7.  Dang :  ____________________. 
     Dam  : I’m fine, thank And you? 
 a. Hello, bye   b. Good morning. 
 c. Hello   d. good morning, how are you? 
8. A  :  Hoe do you do? 
    B   :  ___________________. 
 a. Good afternoon.  b. How are you? 
 c. How do you do?  d. How old are you? 
9. A  :  I must go now. Goodbye. 
    B  :  ____________________. 
 a. Goodbye.   b. Thanks. 
 c. I’m glad to meet you. d. I’m glad to hear that. 
10. A  :  Thank you. 
      B  :   _________________________. 
 a. Never mind.   b. You’re welcome. 
 c. Many thanks.  d. That’s very kind. 
11.  8.00 a.m. 
 Good ____________________, teacher. 
 a. morning   b. afternoon 
 c. evening   d. night 
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12. 2.14 a.m. 
 Good_____________________, teacher. 
 a. morning b. afternoon  c. evening  d.  night 
13. 6.00 p.m. 
 Good_____________________, teacher. 
 a. morning b. afternoon  c. evening  d.  night 
14. A  :  Nice to see you. 
      B  :  _________________________. 
 a. Thank you.   b.  14.A  :  Nice to see you. 
      B  :  _________________________. 
 a. Thank you.   b. You’re welcome. 
 c. Nice to see you, too. d.  Many thank you. 
15. Damrong  :  Good morning. My name is Damrong. 
      Tawan      :   _________________________________. 
 a. Nice to see you, Tawan.   b. Hello, how are you? 
 c. Good morning. My name is Tawan. d. I’m from Phuket. 
Read this dialogue and answer the Questions. 
ขอ 16-20 ใหนักเรียนอานบทสนทนา  แลวตอบคําถามจากบทสนทนา 
Somsak   :  Good morning, how are you? 
Tamrong :  Fine, and you? 
Somsak   :  I have a cold. 
Tamrong :  I’m sorry to hear that. 
Somsak   :  Tamrong, this is my friend, Jim. 
Jim          :  Tamrong, how do you do? 
Tamrong  :  How do you do? Where are you from? 
Jom         :   I’m from England. 
Tamrong  :  What grade are you? 
Jim           :  I’m in grade four. 
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16. When do they meet? 
 a. morning    b. afternoon 
 c. evening    d. at night 
17.How is Somsak? 
 a. He is fine.    b. He is sick. 
 c. He has a cold   d.  He has a fever. 
18. Who is Jim? 
 a. Tamrong’s friend   b.  Tony’s friend. 
 c. Tanit’s friend   d.  Somsak’s friend 
19. Where is Jim from? 
 a. England    b. New Zealand 
 c. Italy     d. Hong Kong 
20.What are they? 
 a. students    b. teachers 
 c. tourists    d. doctors 
 
Fill in the blank. 
ขอ 21 – 25 เติมบทสนทนาใหสมบูรณโดยใชคําทีก่ําหนดให 
 
  
A :                       (21)             .What are you doing now? 
B : I’m                 (22)           .my cartoon books. They are      (23)       . 
A : That’s good. 
B : Where are you going? 
A : Have a lunch with my parents. I’m lunch with my parents. I’m         
                           (24)       .I must  
  go now. See you. 
B :                        (25)                      .See you. 
Put this dialogue in order. 

reading Sorry  good afternoon Goodbye funny 
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ขอ 26-30 ใหนักเรียนเรียงลาํดับบทสนทนาใหมใหถูกตอง 
26. ________  a. Ben, I must go to school now, bye-bye. 
27.________  b. Bye – Bye, See you. 
28.________  c.  Good morning Ben. How are you? 
29.________  d.  Fine, thanks. 
30.________  e.  Fine. And you? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนงัสืออนุญาตเรียนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ              นางวริยา  อินพาเพยีร 
ที่อยู                65/28  ตําบลเสาธงหิน  อําเภอบางใหญ  นนทบรีุ 
 
ประวัติการศกึษา  

2519                 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6  จากโรงเรียนทหารอากาศบํารุง 
2524              สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอกภาษาองักฤษ  
  จากวทิยาลัยครูพระนคร 

 2542             ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑติ  สาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ   
              ในฐานะภาษาตางประเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  บณัฑิต                         
                          วทิยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
ประวัติการทาํงาน 

2524 – 2527   ตําแหนงอาจารยอัตราจาง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั  
   จังหวัดนครปฐม 
2528 – ปจจุบนั อาจารยสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน   

             โรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ  สามพราน  นครปฐม 
 ปจจุบัน  

-        หัวหนาแผนก  English Programme โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ                         
  สามพราน  นครปฐม 

-        นักวิจัยหลักของโรงเรียน โครงการวจิยัและ พฒันาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู  
  ทัง้โรงเรียน 

-        ผูประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหวางโรงเรียนยอแซฟ   
  อุปถัมภ สามพราน (ประเทศไทย) กับโรงเรียน Budmouth  

  (ประเทศอังกฤษ) 
 

ทุนที่ไดรับระหวางการศึกษา 
-        ศึกษาดูงานการเรียนการสอน  ณ  ประเทศออสเตรเลีย 
-        เปนตัวแทนรวม โครงการแลกเปลี่ยนครูระหวางโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ    

  สามพราน (ประเทศไทย) กบัโรงเรียน Budmouth (ประเทศอังกฤษ) 
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