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 The purposes of this research were to develop and test the efficiency of a supplementary 
instructional package of songs for teaching English to Mattayom Four-students, to compare the students’ 
listening abilities before and after by using the constructed instructional package of songs, and to survey the 
students’ opinions toward the constructed instructional package. 
 The experimental process and data collection were conducted as follows. First, the subjects were 
given a 60-item pretest of  listening ability. After that, the ten lessons in the instructional package of songs were 
used to teach the 34 subjects over 20 sixty-minute sessions for 10 weeks of the first semester of 2005. After the 
completion of each lesson, a formative listening test and a questionnaire were administered to measure the 
subjects’ listening abilities and their opinions toward the instructional package of songs for each lesson. After 
all ten lessons had been used, the posttest, which was the same test as the pretest, was administered to measure 
the subjects’ listening achievement. The t-test was used to analyze the data in order to measure the subjects’ 
relevant listening abilities both before and after the use of the instructional package. The percentage average of 
the ten formative listening test scores was compared with that of the posttest scores in order to determine the 
effectiveness of the instructional package of songs. The mean and the standard deviation of the questionnaire 
scores were used to assess the students’ opinions toward the instructional package of songs. 
 The findings revealed that : 

1) The students’ achievements on the instructional package of songs was 86.12 percent on the   
formative listening test, while they achieved 81.18 percent on the posttest. This means that  the efficiency of the 
instructional package of songs was at a very good level ( higher than the 75/75 criterion ). 

2) The students’ achievement in listening after using the ten lessons instructional package of  
songs was significantly higher than that before using the instructional package of songs at the 0.05 level. 

3) The students’ opinions toward the ten lesson instructional package of songs were highly  
positive.    
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 บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เพลงเปนศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาของคนทุกชาติ เปนส่ือภาษาสากลที่ทั่วโลกจะเขาใจ
กันไดโดยไมมีการขัดแยง ไมเลือกเชื้อชาติ วรรณะ อายุ เพลงจึงเปนสื่อในการสรางสัมพันธภาพ
ระหวางมนุษย เพลงถือเปนยอดศิลปะในการสื่อภาษา เปนสวนหนึ่งของชีวิตที่มนุษยยอมรับโดยไม
รูตัว เรณู โกษินานนท (2540 : 112) กลาววาเพลงเปนส่ิงจรรโลงใจทําใหบุคคลเกิดอารมณคลอย
ตามไดงายที่สุด เพลงเปนสื่ออยางหนึ่งที่ชวยใหมนุษยมีความสุข ความรื่นเริง สนุกสนาน
เพลิดเพลิน เพลงมีอิทธิพลตอสภาพรางกาย อารมณ และความรูสึก เบอรนารด (Bernard 1970 : 16) 
กลาววาเพลงจะชวยลดความเหนื่อยลาทางจิตใจ ลดความตึงเครียด เพลงเปนเครื่องมือในการสราง
อารมณที่ดี ทําใหเกิดความซาบซึ้งและนําไปสูการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 ในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นเต็มไปดวยจังหวะและทํานองเพลงมากมาย เพลงมคีวาม
ผูกพันตอมนุษยอยางมาก เริ่มตั้งแตทารกในครรภมารดาเมื่อไดยินเสียงดนตรีจะมีปฏิกิริยา        
ตอบสนองตอเสียงดนตรี ขึ้นอยูกับความดังคอย เสียงสูงต่ํา และจังหวะของดนตรี และเมื่อทารก
คลอดออกมาจากครรภมารดาแลวนั้น ทารกจะรูสึกเพลิดเพลินชื่นชมและแสดงความพอใจจากการ
ไดยินเสียงขับกลอมของมารดา ลออ ชุติกร (2537 : 20) ไดกลาวถึงเพลงกับเด็กเล็กวาโดยธรรมชาติ
เด็กสนใจเพลงและดนตรีตั้งแตเล็กๆ จะสังเกตไดจากพฤติกรรมแสดงความพอใจ เชน ใชชอนเคาะ
โตะ เคาะจานและทําเสียงสูงๆ ต่ําๆ บางครั้งก็เลียนเสียงเพลงที่ไดฟงจากวิทยุ โทรทัศน เทป และ 
ทําทาทางประกอบไปดวย ปฏิกิริยาที่เด็กเล็กมีตอเพลงขึ้นอยูกับวัยของเด็ก ประเภทของเพลง ความ
ไพเราะและอารมณรวมของเด็กในขณะนั้น บางคนชอบและแสดงความรูสึกดวยการนั่งฟงไดอยาง
เพลิดเพลินเปนเวลานาน บางคนแสดงออกดวยการเคลื่อนไหว บางคนแสดงออกดวยการรองเพลง 
แตที่ทุกคนแสดงออกเหมือนๆกันคือ มีใบหนาที่ยิ้มแยม มีทาทางที่แสดงถึงความสุข ความพอใจ  
จึงกลาวไดวาเพลงมีอิทธิพลตอชีวิตเปนอยางยิ่ง เพลงมีบทบาททางอารมณความรูสึกของมนุษย  
ทุกเพศทุกวัย เพลงเปนสื่อการสอนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผูเรียน อีเซ็น (Esen 1990 : 1-2) กลาววา
เพลงชวยเราความสนใจ กระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ สรางบรรยากาศหองเรียนที่ดี นอกจากนี้ 
รองเนือง ศุขสมิติ (2537 : 49) กลาววาเพลงชวยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นและชวยให    
ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ    
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 นักการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันตางยอมรับวาเพลงเปนสื่อสําคัญที่จะชวยพัฒนา
ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาใหแก  เด็ก ฉวีวรรณ โพธ์ิดา (2530 : 37) ไดแสดงความคิด
เกี่ยวกับเพลงไววา เพลงเปนองคประกอบที่จําเปนอยางยิ่งในวงการศึกษา เพราะเพลง    มีอิทธิพล 
อยางมากตอการสรางเสริมใหผูเรียนมีความเจริญงอกงาม ดานสุนทรีย และเสริมสรางบุคลิกภาพ
ของผูเรียน 
 บราวน (Brown 1997 : 351-354) กลาววาเพลงเปนสวนประกอบสําคัญสําหรับมนุษย  
ทุกชนชาติวัฒนธรรม เพลงสามารถชวยในดานของอารมณ ความรูสึก และชวยใหมีศักยภาพทั้งใน
ดานการเรียนและความจําไดดียิ่งขึ้น บทเพลงนั้นจะเปนเสมือนสะพานที่จะเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู
หนังสือ ซ่ึงทําใหเด็กๆเกิดความพึงพอใจในขณะที่เรียน นอกจากนี้เพลงทําใหการเรียนรูงายยิ่งขึ้น 
และยังคงเปนวิธีที่ยังใชกับการเรียนในชั้นเรียนในปจจุบันนี้ไดอยู  ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่     
เต็มไปดวยอารมณ ความรูสึกและภาษาอันลํ้าคา บทเพลงจะทําใหผูฟงไดเรียนรูและถายทอดขอมูล 
ทั้งยังชวยส่ือแนวความคิดตางๆ ไปยังเด็กนักเรียนไดดวย 
 วิรัช ชุยสูงเนิน (2525 : 14-16) กลาววา เพลงเปนสิ่งที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังนั้นกิจการ
และกิจกรรมตางๆ ในทุกวงการศึกษาจึงอาศัยเพลงเปนส่ือนําทางไปสูเปาประสงค เพลงจึงเปน    
ส่ิงหนึ่งที่สําคัญตอชีวิตและสังคม เราสามารถนําเอาเพลงมาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียน       
การสอนในสาขาวิชาอ่ืนอีกมากมาย  
 การสงเสริมพัฒนาการของเด็กโดยการใชบทเพลงเปนวิธีที่ไดผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง  
เนื่องจากเด็กเปนผูที่ช่ืนชอบเพลงอยูแลวโดยธรรมชาติ ชอบเคลื่อนไหวกระโดดโลดเตนไปตาม
จังหวะ หากเรานําเพลงมาประกอบการสอนโดยใหเด็กมีโอกาสไดรองเลนหรือไดฟงก็จะเกิด   
ความสนุกสนานไดพักผอนจิตใจ ไดเปลี่ยนอิริยาบถ ไดความรู เพลงที่มีความหมายดีมีคุณคาชวย
พัฒนาในดานสังคม และจะเกิดทัศนคติที่ดีตอเร่ืองราวตางๆที่บรรจุไวในบทเพลงโดยไมตองบังคับ
แตอยางใด เสียงเพลงจึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา ทั้งในดานรางกาย อารมณ สังคมและ         
สติปญญา และที่สําคัญคือเสียงเพลงชวยใหการเรียนรูภาษาของเด็กเจริญอยางรวดเร็วสอดคลองกับ
วิลคอกซ (Wilcox 1995 : 67-69) ที่กลาววาเพลงควรมีอยูในชีวิตประจําวันของเด็ก การรองเพลง
เปนความสนุกอยางมากสําหรับเด็ก เด็กๆควรจะรองเพลงใหบอยมากที่สุดเทาที่จะทําได เมื่อเขา 
รองเพลง เพลงจะชวยเด็กในการพัฒนาภาษาและความจําไดอยางดีเยี่ยม เกรนัฟ (Grenough 2000 : 
1) ศึกษาเกี่ยวกับเพลงชวยสรางความกระตือรือรน ชวยกระตุนในสวนของสมองที่ใชความจํา ทําให
เกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 
 นักการศึกษาคนสําคัญเชนโฟรเบล (Froebel 2000 : 4-6)ไดเล็งเห็นคุณคาของเพลงและ
ดนตรี เพราะเชื่อวาเพลงและดนตรีชวยใหเด็กเจริญเติบโต     และสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย  
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จิตใจ อารมณและสังคมไปพรอมกัน  โฟรเบลไดทําการทดลองสอนโดยใชการเลนเกมและการ 
รองเพลงเปนเครื่องมือในการสอน ซ่ึงทําใหไดแนวคิดที่นาสนใจวาการเลนเกมและการใชเพลงมี
ความสําคัญที่จะชวยพัฒนาบุคลิกภาพอีกดานหนึ่งดวย จากเหตุผลนี้โฟรเบลไดมีสวนในการ
สนับสนุนใหเพลงเขามามีบทบาทในการศึกษา (โกวิท ขันธศิริ 2526 : 15) 
 เพลงมีองคประกอบ 3 ประการคือ เนื้อหา ทํานอง และจังหวะ  เนื้อหา(content)คือ    
ขอความที่อยูในบทเพลงซึ่งแฝงดวยความรูสึกที่องอาจ สงา ผาเผย บางทีก็ชวนใหเขมแข็ง ฮึกเหิม
บางทีก็ชวนใหเคลิบเคลิ้ม ทํานอง(melody)คือ เสียงที่มีระดับเสียงเดียวกันและเสียงที่ตางระดับกัน
สูง-ต่ํา ดําเนินเปนระยะเปนตอนๆ จังหวะ(rhythm)คือ อัตราสวนความสั้นยาวของเสียงระดับตางๆ
ของตัวโนตที่มีลักษะแตกตางกันและจังหวะในบทเพลงแตละหองจะมีน้ําหนักแตกตางกัน หรือ
เศราโศก เพลงแตงขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลายประการ เพลงประกอบการสอนเปนเพลงที่ใช
เพื่อใหเกิดความสนุกสนานและจดจําเรื่องราวตางๆไดรวดเร็วแมนยําเปนเวลานาน สุทธาทิพ มีชูนึก 
(2524 : 18) ลออ ชุติกร (2537 : 25)ไดกลาวสรุปถึงคุณคาของเพลงไววา เพลงชวยเสริมสราง
สุขภาพและพลานามัย ชวยสงเสริมพัฒนาการทางอารมณ สังคมและสติปญญาและยังชวยเพิ่มพูน
ทักษะทางภาษาโดยเฉพาะการเรียนรูคําศัพทและการสอนการออกเสียง 
 จากการศึกษาความสําคัญและคุณคาของเพลงสรุปไดวา เพลงชวยใหผูเรียนมีการพัฒนา
หลายดานเชน ดานสติปญญา สงเสริมใหผูเรียนมีการคิดอยางสรางสรรค เกิดความสนุกสนาน  ดาน
การศึกษา การจัดหลักสูตรจัดประสบการณและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานอารมณ       
เสริมสรางสุนทรียและบุคลิกภาพของผูเรียน ดานสังคมเปนสื่อสากลทั่วโลกที่ทําใหเกิดความเขาใจ
กันโดยไมมีการขัดแยง    
 
 เพลงกับการสอนภาษาอังกฤษ 
 เพลงมีคุณคาเหมาะสมกับการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการสอนที่เปนกระบวนการ
ทักษะ สรางบรรยากาศ สอดแทรกเขาไปในบทเรียนเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคทางการเรียน
และยังเปนสื่อกลางใหผูเรียนไดฝกฝนดวยความสนใจและสนุกสนาน 
 เพลงชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น เพลงสามารถนําไปใชใน
การสอนไดหลายขั้นตอน เชน การใชเพลงในการนําเขาสูบทเรียน การดําเนินการสอน การฝก
ทักษะ การประเมินผล ใชเสริมประกอบตอนทายของการเรียน สรางความสนใจใหแกเด็กนักเรียน 
ใชเพลงเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการสอนที่ทําใหเกิดทักษะการใชเพลงในการสอนภาษา           
ตางประเทศของจอลลี่ (Jolly 1975 : 11 ) พบวาเพลงมีผลในการสอนการออกเสียง ศัพท สํานวน 
และโครงสรางไวยากรณ รวมทั้งความเขาใจในความสัมพันธของวัฒนธรรม และภาษาที่ใชในเพลง 
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 เพลงสามารถตอบสนองความตองการทั้งทางดานจิตวิทยา การศึกษา อารมณ เพลง     
ทําใหเกิดความผอนคลาย และการสรางบรรยากาศที่สนุกสนาน  ลดความเบื่อหนายในหองเรียน ซ่ึง
มีผลทําใหเกิดความอยากเรียนมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสปาเวนตา (Spaventa  1980 : 
63) ไดเขียนบทความเกี่ยวกับกิจกรรมเพลงไววา “หองเรียนที่สอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศนั้น จําเปนตองมีการสอนเพลงและดนตรีดวย ”  

 
 ประโยชนของเพลง 
 จากการศึกษาประโยชนของเพลงมีมากมายเชนงานวิจัยของ เกรนัฟ (Grenough 2000 : 
1-4) พบวา  เพลงมีประโยชนในสวนที่ชวยในการจําไดอยางดี  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ไดครบทั้ง 4 ทักษะ ฟง พูด อานและเขียน  เพื่อใหเด็กเกิดการพัฒนาในดานการใชภาษาในชั้นเรียน   
เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุความมุงหมายตาม
ตองการ เพลงสามารถนํามาใชเปนแนวทางพื้นฐานในการเรียนรูที่จะพัฒนาดานตางๆดังตอไปนี้ 
 พัฒนาการทางดานภาษา เพลงชวยพัฒนาความสามารถในการใชภาษาซึ่งเจริญขึ้น    
ตามวัยประกอบดวยการแสดงออกทางความคิด การฟง การพูด การอาน และการเขียน 
 พัฒนาการดานความคิด เพลงชวยเปนสื่อแสดงออกซึ่งความคิด ซ่ึงไดจากการใช   
ความคิดติดตามเรื่องตางๆ จากการฟง การอานแลวถายทอดความคิดของตนใหผูอานเขาใจดวย  
การพูด การเขียนไดอยางมีเหตุผลและถูกตอง 
  พัฒนาการดานทักษะ เพลงชวยใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางถูกตองคลองแคลวทั้ง
ทางดานการฟง การพูด การอานและการเขียน 
 พัฒนาการดานทัศนคติ เพลงชวยใหเกิดความรูสึกนึกคิด   ความชอบหรือไมชอบมี 
อิทธิพลตอการยอมรับไมยอมรับ ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงได ซ่ึงในการเรียนภาษาผูเรียนควรมี 
ความเต็มใจที่จะไดรับการฝกฝนใหมีความสามารถในการใชภาษาทั้งทางดาน การฟง การพูด      
การอาน และการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาการดานความรู เพลงชวยใหไดเนื้อหาสาระตางๆที่ครูนํามาสอน เปนสิ่งที่       
นักเรียนจะเรียนรูดวยวิธีการตางๆจากการฟง การพูด การอานและการเขียนซึ่งสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 จากผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาการนําเพลงมาใชประกอบการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษนับวาเปนความเหมาะสม เพราะนอกจากเพลงชวยเสริมสรางแรงจูงใจ ความคงทนใน
การจําและความคลองแคลวแลว เพลงยังชวยเสริมสรางบรรยากาศในชั้นเรียนไดดวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

5

 ปญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 ปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนและทําใหนักเรียนมีความสามารถไมเปนไปตาม    
จุดประสงคของหลักสูตรดวยสาเหตุหลายประการดังนี้ 
 1. ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและสื่อการสอนไมสอดคลองกับความตองการของ  
ผูเรียน (สุภาวดี นวมทอง 2539 บุษกร ชมชื่น 2540) ทั้งนี้สอดคลองกับ พัชรพิมล บุญรมย (2538) 
สมลักษณ สุเมธ (2539) กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2541) และเนตรนภา ฤทธิจันดี (2541) ไดศึกษา
ถึงปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสวนของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน 
 2.   ครูสวนใหญใชวิธีการสอนโดยใหทองจําและแปล ครูใชส่ือการสอนนอยมากเพราะ
จํานวนของสื่อมีนอยไมเพียงพอตอความตองการของครู นอกจากนี้ยังพบวาครูใชส่ือที่ไมเอื้อตอ
การเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายเพราะคิดวาเนื้อหาภาษาอังกฤษยาก การเรียน      
การสอนไมประสบความสําเร็จ 
 3.   นักเรียนขาดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียน ผูเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรมที่ 
ครูจัดใหเพราะการสอนในแนวเดิมนั้น ครูจะเปนผูที่มีบทบาทมากที่สุด สงผลใหผูเรียนขาด        
การเรียนรูอยางมีความคิดสรางสรรค ผูเรียนจึงไมเห็นความสําคัญและประโยชนที่แทจริงของ    
การเรียนภาษาอังกฤษ  
 จากเหตุผลดังกลาวทําใหนักเรียนสวนใหญไมชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเกิด 
ทัศนคติที่ไมดีตอวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงโดยหลักจิตวิทยาแหงการเรียนรูกลาววาเด็กจะเรียนรูไดดีและ
เขาใจเนื้อหาบทเรียนก็ตอเมื่อมีความรักและสนใจวิชานั้นๆ การจัดการเรียนการสอนจึงตองมี     
ประสิทธิภาพเสริมสรางแรงจูงใจแกผูเรียน  การสอนโดยใชส่ือเชน โทรทัศน ภาพนิ่ง เทป     
บันทึกเสียง ภาพยนตร วิทยุ คอมพิวเตอร เปนวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุนความอยากเรียนรู แตตอง   
รูจักใชและตองรูจักหาเทคนิควิธีการสอนที่จะใชเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยงประสบการณตางๆ
ใหกับผูเรียน ส่ือการสอนจึงเขามามีบทบาทในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยการนําสื่อหลายๆชนิด
มาใชรวมกันโดยมีความสัมพันธและสงเสริมซ่ึงกันและกัน ส่ือบางอยางเราความสนใจ ส่ือบางอยาง
ใชอธิบายขอเท็จจริงในเนื้อหา ส่ือบางอยางอาจทําใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งซ่ึงการนําส่ือเหลานั้นมา
ใชรวมกันอยางมีระบบสอดคลองกับเนื้อหา แลวจัดเปนชุดสําเร็จรูปนั้นเราเรียกวา “ชุดการสอน” 
(instructional package)  
 จิราภรณ เมืองพรวน (2538) กลาววาชุดการสอนเปนสิ่งที่ชวยเสริมการจัดการเรียน   
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ
ของผูเรียนแตละคน ผูเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนตามความสนใจ แกปญหาความแตกตาง
ระหวางบุคคลซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ เสงี่ยม โตรัตน (2542) ที่กลาววา ผูเรียนจําเปนที่จะตอง
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ฝกฝนพฤติกรรมการแสวงหาความรูของผูเรียนโดยการฝกฝนการเรียนภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง 
เพราะนักเรียนแตละคนยอมมีความตองการที่แตกตางกันและพบวาชุดการสอนชวยเพิ่ม             
ประสิทธิภาพ   ในดานการเรียนการสอน นอกจากนี้ อรพิน สุขเกษม (2540) ไพรินทร พวงจันทร 
(2542) สมหวัง  แสงสุนานนท  (2542)   ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ที่ใชชุดการสอนกับการเรียนแบบปกติ  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการ
ใชชุดการสอน เพิ่มขึ้นเนื่องจากชุดการสอนเปนการนําส่ือมาประสมหลากหลายเพื่อจะใชรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ  
 เพลงภาษาอังกฤษมีประโยชนในการกระตุนใหผูเรียนมีสุนทรียภาพสอดคลองกับสาระ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 4 การพัฒนาชุดการสอนเพลงที่มีเนื้อหา
เพลงภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมและแบบฝกสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษทําให  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีการแสดงความคิดเห็นตอชุดการสอน
เพลงภาษาอังกฤษ พรอมทั้งมีแรงจูงใจในการเรียน ทําใหการเรียนมีชีวิตชีวา สนุกสนาน รวมทั้ง
เสริมสรางปฏิสัมพันธภายในชั้นเรียน ทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
 อนึ่งผูวิจัยไดทําการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนกรับใหญ           
วองกุศลกิจพิทยาคมมาเปนเวลา 6 ป พบวาจํานวนของสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
ระดับมัธยมศึกษานั้นมีจํานวนนอยไมเพียงพอตอความตองการของครู นอกจากนี้ในการประชุม 
วางแผนงานของหมวดวิชาภาษาอังกฤษในแตละภาคเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดังที่ไดแสดงในตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 อยู
ในระดับต่ํา  
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ตารางที่ 1   สถิติผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
                  โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม ปการศึกษา 2547 
 

ผลการเรียน รหัส 
วิชา 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส รวม 

อ41101 5 18 6 17 11 6 0 6 1 0 70 
อ 41102 8 10 14 5 11 9 5 1 0 0 63 
อ 41201 4 13 0 21 0 2 0 0 1 0 41 
อ 41202 5 7 6 13 3 0 0 0 0 0 34 
อ 42101 0 11 0 20 0 11 0 1 0 0 43 
อ 42102 1 2 11 13 11 2 0 1 0 0 41 
อ 42201 0 10 0 7 3 0 0 0 0 0 20 
อ 42202 0 0 2 7 5 4 1 0 0 0 19 
อ 0111 11 16 0 25 0 7 0 0 0 0 59 
อ 0112 12 17 0 26 0 4 0 0 0 0 59 
อ  035 8 8 0 15 0 1 0 0 0 0 32 
อ 036 10 9 0 5 0 8 0 0 0 0 32 
รวม 64 121 39 174 44 54 6 9 2 0 513 
รอยละ 12.48 23.59 7.60 33.92 8.58 10.53 1.17 1.75 0.39 0.00 100 

    
ที่มา : โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม,  ฝายวิชาการ, งานวัดผล, รายงานผลการเรียนของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปการศึกษา  2547  (ราชบุรี : 2547) 
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ผลการเรียน

จํานวนนักเรียน (คน)

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2.

แผนภูมิที่ 1   แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
                       ตอนปลาย  ปการศึกษา  2547 
ที่มา  :  โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม, ฝายวิชาการ, งานวัดผล, รายงานผลการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปการศึกษา  2547  (ราชบุรี : 2547) 

 
 ดังนั้นผูวิจัยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาสื่อเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ของชุดการสอนเพลง (ชุดการสอนสําหรับครู) เปนชุดการสอนที่ใชสําหรับนักเรียนกลุมใหญ         
ผูสอนตองการใหนักเรียนรับรูและเขาใจพรอมๆกันในเวลาเดียวกัน มีการกําหนดกิจกรรมและ              
ส่ือการสอนใหครูใชประกอบการสอนและยังเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอนมากยิ่งขึ้น เพื่อแกปญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่เปนอุปกรณในการสอนเพลง 
เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนใหรักการเรียนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น และสงผลใหนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงคดังนี้ 
 1.    เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงประกอบวิชาภาษาอังกฤษ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี ใหไดตาม
เกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2520 : 137-142)       
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของภาษาอังกฤษกอนและหลังการเรียนโดยการใช       
ชุดการสอนเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ-             
วองกุศลกิจพิทยาคม  จังหวัดราชบุรี   ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใชชุดการสอนเพลง 

 
ปญหาในการวิจัย 
 1.  ชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน 
กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม หลังจากการเรียนดวยชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวากอน
การเรียนโดยใชชุดการสอนเพลงหรือไม 
 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   4   โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม   จ.ราชบุรี  
มีความคิดเห็นอยางไรตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ชุดการสอนเพลงประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนด 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2520 : 137-142) 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังจากการเรียนดวยชุดการสอน
เพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวากอนการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลง 
 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   4   โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม   จ.ราชบุรี มี 
ความคิดเห็นในระดับดีตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

10

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ   
วองกุศลกิจพิทยาคม  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2548 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน รวมทั้งส้ิน 80 คน 
 กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 สุมโดยทําการ   
จับสลาก 1  หองเรียน นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 34 คน     
 2.     ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษาคือ 
   1. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
   2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลง 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 1. ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการสอบกอนเรียน (Pretest) เปนเครื่องมือช้ีบอกถึงความสามารถ
พื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนกอนการใชชุดการสอนเพลง 
 2. ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการสอบหลังเรียน(Posttest) เปนเครื่องมือช้ีบอกถึงความสามารถ
ในการเรียนภาษาอังกฤษหลังจากใชชุดการสอนเพลงที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3.  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองสอนเพื่อใหเปนไปตามรูปแบบการวิจัยที่กําหนด 
 4.  การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
กําหนดไว 75/75 ซ่ึงใหถือคาความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของ  
ชุดการสอนเพลงไวรอยละ 2.5-5 กลาวคือ 
  4.1   เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป  
ถือวาชุดการสอนเพลงมีประสิทธิภาพดีมาก 
  4.2   เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงเทากับหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวแตไม  
เกินรอยละ 2.5 ถือวาเปนชุดการสอนเพลงที่มีประสิทธิภาพดี 
                             4.3   เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมต่ํากวารอย
ละ2.5 ถือวาชุดการสอนเพลงยังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได หรืออยูในระดับพอใช 
                              4.4   เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวมากกวารอยละ 
2.5  ถือวาเปนชุดการสอนเพลงที่มีประสิทธิภาพต่ํา (ชัยยงค พรหมวงศและคณะ 2520 : 142) 
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 นิยามศัพทเฉพาะ 
 ชุดการสอนเพลง หมายถึงสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีเนื้อหาภาษา
สอดคลองกับหลักสูตรชวงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และมีเนื้อหาเพลงที่เปนที่นิยมทั่วไป
โดยเพลงตางๆจะคัดจากรายการBBC.และนิตยสารตางๆจํานวน 10 เพลง คัดเลือกเพลงที่มีความ  
ถูกตองตามไวยากรณ มีเนื้อหาสาระดีและสอดคลองกับหนวยสาระการเรียนรูมัธยมศึกษาปที่ 4   
ชุดการสอนเพลงเปนชุดการสอนประเภทคําบรรยาย ประกอบดวยคูมือครู แผนการสอนบัตรเนื้อหา 
ใบงาน แบบทดสอบ บัตรเฉลย รวมทั้งส่ือการสอนที่จําเปนสําหรับประกอบกิจกรรมการเรียน    
การสอน เชน รูปภาพ แผนภูมิ ของจําลอง เทป แถบบันทึกเสียง วีดีโอ และอื่นๆ มีจํานวน 10      
บทเรียน 20 คาบเรียน 
 ประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลง หมายถึงอัตราสวนระหวางประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ เกณฑที่กําหนดไวสําหรับเนื้อหาที่เปนทักษะตั้งไว 
75/75 มีความหมายดังตอไปนี้ 75 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนโดยเฉลี่ยที่ผูเรียนตอบคําถาม
จากแบบฝกหัด 75 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนโดยเฉลี่ยเปนรอยละที่ผูเรียนทําแบบทดสอบหลัง    
การเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบทดสอบแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอใชเวลาในการทํา 90 นาที เนื้อหาของแบบทดสอบครอบคลุมไวยากรณ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ   
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ      
 ความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลง หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ    
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงที่ไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใช       
มาตราสวนประเมินคา (rating scale) ของลิเคิรท(Likert) สอบถามในดาน รูปแบบ เนื้อหา 
บรรยากาศ   กิจกรรมในการเรียนการสอน และคุณประโยชน 
 นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ- 
วองกุศลกิจพิทยาคม   จังหวัดราชบุรี  ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและกําลังเรียนอยูในภาค
เรียนที่ 1      ปการศึกษา 2548 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
 1.    เพลงประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

   1.1  รูปแบบของเพลง 
1.2  บทบาทของเพลงตอการเรียนการสอน 

   1.3  วัตถุประสงคในการใชเพลงในการสอน 
   1.4  ประโยชนที่ไดรับจากการใชเพลงประกอบการสอน 
   1.5  รูปแบบของเพลงที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษ 
   1.6  รูปแบบของกิจกรรมการสอนโดยใชเพลง 
   1.7  หลักในการเลือกเพลงที่ใชสอน 
    1.8  ขั้นตอนในการใชเพลงประกอบการสอนภาษาอังกฤษ 
   1.9  ขอคํานึงในการสอนเพลง 

  2.      ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เนนทักษะการสื่อสาร 
   2.1  การเรียนรูภาษาในบริบท 

 3.     การเรียนการสอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 
   3.1  ความหมายของไวยากรณ 
   3.2  ความสําคัญของไวยากรณตอสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาอังกฤษ 

         3.3  การนําไวยากรณไปใชในการสอน 
  3.4  รูปแบบของไวยากรณ 
  3.5  การสอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 
   3.6  ขั้นตอนการสอนโครงสรางไวยากรณ 
  3.7  การเรียนรูไวยากรณในบทเพลง 

  4.     ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษา 
  4.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษา 

4.2 องคประกอบของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษา 
   4.3  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษา 
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  4.4  บรรยากาศในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษา 
 5.     หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
   5.1  บทบาทและความสําคัญของหลักสูตร 

5.2 สาระการเรียนรูพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
5.3 การจัดหนวยการเรียนรู  
5.4 ความสัมพันธระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการใชเพลงประกอบ 

 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ      
6.  ชุดการสอน 

6.1 ความหมายของชุดการสอน 
6.2 ประเภทของชุดการสอน 
6.3 หลักการสรางชุดการสอน 
6.4 การพัฒนาชุดการสอนภาษา 
6.5  เกณฑการพิจารณาสื่อ       
6.6  ประโยชนของชุดการสอน 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเพลงภาษาอังกฤษ 

           -  งานวิจัยภายในประเทศ 
           -  งานวิจัยตางประเทศ 

7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการสอน 
  -   งานวิจัยภายในประเทศ 
  -   งานวิจัยตางประเทศ 
          7.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
  -   งานวิจัยภายในประเทศ 
  -   งานวิจัยตางประเทศ 

   7.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับไวยากรณภาษาอังกฤษ 
  -   งานวิจัยภายในประเทศ 
  -   งานวิจัยตางประเทศ 
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เพลงประกอบการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
 
รูปแบบของเพลง 
 บทเพลงที่เปนแบบแผนซึ่งพบไดในดนตรีตะวันตกหรือดนตรีคลาสสิกมีหลายประเภท 
ซ่ึงแตละประเภทจะมีรูปแบบเฉพาะของตัวเอง  เรืองศักดิ์  อําไพพันธ (2542 : 335-340) ไดกลาวถึง
รูปแบบของเพลงทางตะวันตกไวดังนี้คือ 
 บทเพลงที่เลาเรื่องราวตางๆ (Ballad) ซ่ึงแตละทอนจะมีทํานองเดียวกันทุกทอน บางที
เรียกวา โคลง (Verse) และบางครั้งใชเลาเรื่องราวความรูสึกตางๆ เชน รัก ดีใจ เสียใจ 
 บทเพลงเกาโบราณ  (Carol) ใชรองในเทศกาลตางๆเพื่อสรางความสนุกสนาน
โดยเฉพาะเทศกาลคริสตมาส 
 บทเพลงของชาวผิวดํา (Blue) ที่ทํางานเปนทาสในสหรัฐอเมริกาในระหวางศตวรรษ   
ที่ 17  ถึงตนศตวรรษที่ 19 สาระของเพลงเกี่ยวกับสภาพงาน การเรียกหาอิสรภาพ ความทุกขยาก
ตางๆ 
 ดนตรีที่มีความงามไพเราะในเรื่องของเสียง (Classic) โดยที่ผูประพันธเพลงได
ประพันธขึ้นโดยมุงเนนในเรื่องความไพเราะมีคุณคาในความงามของศิลปะ 
 เพลงรองเพื่อความบันเทิง  (Folk Song)   มีเนื้อหาเรียบงาย  เลาเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต 
ความเปนอยู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของชาวบานทั่วๆไป 
 เพลงที่มีตนกําเนิดจากชาว Afro-American  (Jazz) ใชเทคนิคการขับรองและบรรเลง
ของนักรองและนักดนตรีในการยึดเสียง และการลงน้ําหนักเสียง 
 เพลงที่มีจังหวะการขับรองและการบรรเลงที่เรงเรากระแทก (Rock) มุงเนนความ 
สนุกสนาน 
 จากรูปแบบของเพลงดังกลาวขางตนสรุปไดวา เพลงที่ใชในการขับรองมีหลายประเภท
แตละประเภทจะมีแบบฉบับที่แตกตางกัน เชน ใชรองเพื่อการเลาเรื่อง เพื่อใชในการฉลองตาม   
เทศกาลตางๆ  และเพื่อความสนุกสนานบันเทิง  
 
บทบาทของเพลงตอการเรียนการสอน 
 ในการจัดการเรียนการสอน วิธีหนึ่งที่จะชวยนักเรียนใหมีความสนใจเรียนมากขึ้นคือ
การใชเพลงประกอบการสอน เพราะบทเพลงจะชวยใหนักเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และมีทัศนคติที่ดีตอบทเรียน ดนตรี เพลง มีความสําคัญตอการเรียนรูอยางมาก ชวยใหเกิดความรู
ความเขาใจ และชวยในการจดจําบทเรียนไดนาน            
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 นักการศึกษาหลายทานกลาววาการใชเพลงในการสอน ชวยทําใหผูเรียนเรียนรูภาษาได
ดีและมีความสุขในการเรียน เชน เกิดการผอนคลายความตึงเครียด เกิดความสุขในการเรียนภาษา  
เรียนภาษาอยางสนุกสนาน มีอารมณคลอยตามและซาบซึ้งในความหมายของบทเพลง   (ลารอย  
Laloy 1993 : 11 ; บราวน Brown 1997 : 350 ; ดาแวนเนลลอส Davanellos 1997 : 11; เจดีแนก 
Jedynak 2000 : 31 ; ประนอม สุรัสวดี 2539 : 111) นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนมีศักยภาพดานการ
เรียนและความจําไดดี ผูเรียนไดพัฒนาทักษะฟง พูด อานและเขียน เกิดความคิดสรางสรรคและ
เรียนรูการทํางานอยางมีความสุข (วิรัช ชุยสูงเนิน 2525 : 14-16 ; แลนดิสและคารเดอร  Landis and 
Carder 1994 : 24 ; บราวน Brown 1997 : 352 ; ซาริโคแบนและเมทิน Saricoban and Metin 2000 : 
28 )  นอกจากนี้วันชัย วัฒโนทัยวิทย ( 2526 : 22 ) ยังกลาวอีกวา ส่ือการสอนเรื่องการฟงที่นักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาชอบมากคือเพลง ครูจึงควรนําเพลงมาชวยในการฝกทักษะการฟงภาษาของ 
นักเรียนเพราะนอกจากเพลงแตละเพลงมีวิธีออกเสียงที่นาสนใจ และมีศัพท สํานวนที่ใชกันใน   
หมูวัยรุนแลวยังเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดวย ครูที่ใชเพลงในการสอนจึงไมตองใช
เวลาในการเราความสนใจของนักเรียนมากนัก เพราะนักเรียนสนใจเรื่องเพลงมากอยูแลว 
นอกจากนี้การใชเพลงเปนสื่อในการสอนสามารถใชเพลงฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนดวย 
การใชภาษาในบทเพลงทําใหนักเรียนเห็นความเปลี่ยนแปลง หรือเห็นสไตลของภาษาอังกฤษ        
ที่ปรากฎขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน  นักเรียนสามารถเรียนรูทั้ งดานสัทศาสตร  (phonetics) 
วากยสัมพันธ (syntax) และ ความหมาย (semantics) เหมือนกับการเรียนโดยใชส่ือการสอนอื่นๆ แต
การเรียนดวยเพลงจะไดเปรียบมากกวา เพราะนักเรียนไดอยูในสิ่งแวดลอมนั้นตลอดเวลา เมื่อ
นักเรียนออกจากหองเรียนแลวนักเรียนยังคงไดยินเพลงที่บานอีก ขึ้นอยูที่วาครูควรเลือกเพลง        
ที่ธรรมดาไมโลดโผนมากนัก แลวนําเพลงเหลานั้นมาหาวิธีสอนเพื่อใหนักเรียนไดทักษะเพิ่มขึ้น
โดยไมรูตัว 
 จากความคิดเห็นดังกลาวสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมุงใหนักเรียน 
ไดเรียนอยางมีความสุข ราเริง แจมใสมีชีวิตชีวา เรียนรูวิชาการควบคูกับการมีคุณธรรม รวมทั้งให
โอกาสนักเรียนไดมีสวนรวมและแสดงออกมากที่สุด เพลงจัดเปนสื่อที่เหมาะสมกับนักเรียนมาก 
จะเห็นไดจากการที่มีผูทําการวิจัยสํารวจถึงการใชเพลงประกอบการสอน  ศิรินพรัตน พิธานสมบัติ 
(2520 : 94) พบวาครูสวนใหญเห็นวาเพลงมีคุณคาควรแกการนํามาใชประกอบการสอนไดดี เพลง
เปนสื่อที่เสียคาใชจายนอยใชไดกับทุกโรงเรียนทุกทองที่ เพลงยังเปนสื่อในการปลูกฝงคุณธรรมแก
เด็กไดดวย สรุปไดวาเพลงเปนส่ืออันวิเศษที่ครูจะนํามาใชประกอบการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงคในการใชเพลงในการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนแตละขั้นตอนจําเปนจะตองมีจุดประสงคเพื่อการนําเพลงไปใช
ในชั้นเรียน ควรมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน โดยทั่วไปการนําเพลงไปใชในชั้นเรียนมีจุดมุงหมาย     
หลากหลายดังตอไปนี้ 
 เรืองศักดิ์ อําไพพันธ (2542 : 9) กลาวถึงจุดมุงหมายในการนําเพลงมาใชในการสอน
ภาษาไดดังนี้ 
  1.  เพื่อสอนคําศัพทหรือโครงสรางใหมตลอดจนหนาที่ทางภาษาตางๆ 
 2.  เพื่อทบทวนเนื้อหาที่ผานมา 
  3.  เพื่อจัดกิจกรรมเสริมบทเรียนใหนาสนใจ 
 4.  เพื่อสอนขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เกี่ยวกับภาษาและบทเพลงนั้นๆ 
  5.  เพื่อสงเสริมการแสดงออกทางดานภาษา และกิจกรรมทั้งรายบุคคลและกลุมยอย 
 พิมพสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์ (2546 : 5-6) กลาวถึง  จุดมุงหมายของการใชเพลงอยางกวางๆไว
วาเพื่อเนนเนื้อหาของวิชาทําใหผูเรียนจดจําเรื่องราวของบทเรียนไดรวดเร็วและงาย นักเรียนจะเกิด
ความสนุกสนานไมเบื่อหนาย ทั้งยังชวยใหบทเรียนนั้นมีกิจกรรมอีกดวย และเปนการสงเสริมให
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนซ่ึงนับวามีความสําคัญและจําเปนมาก    
 วิรัช ชุยสูงเนิน และ ฉวีวรรณ กินาวงศ (2522 : คํานํา) กลาวถึง จุดมุงหมายของการใช
เพลงดังนี้ 
 1.  เพื่อเปนแนวทางนําเขาสูบทเรียน 
  2.  เพื่อสงเสริมหรือขยายความสนใจใหแกเด็กและเยาวชน 
 3.  เพื่อสงเสริมการแสดงออกของเด็กใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
  4.  เพื่อใหการเรียนการสอนนาสนใจและสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 5.  เพื่อตรวจสอบความเขาใจในบทเรียนและเปนแนวทางในการประเมินผลบทเรียน 
 จากวัตถุประสงคของการใชบทเพลงประกอบการสอน สรุปไดวา บทเพลงมีความ 
สําคัญมากตอการศึกษา นอกจากจะทําใหการเรียนการสอนแตละครั้งไมเบื่อแลว ยังเปนกิจกรรมที่
ชวยใหนักเรียนเกิดความพอใจ สนุกสนานและจดจําเรื่องราวตางๆไดรวดเร็ว แมนยํา เปนเวลานาน 
ครูสามารถนําบทเพลงมาใชประกอบการเรียนการสอนไดหลากหลายกิจกรรม เชน สรางความ    
คุนเคยอยางรวดเร็ว  ใชนําเขาสูบทเรียนเพื่อเราความสนใจ  ใชดําเนินการสอนเพื่อจดจํารายละเอียด
ไดแมนยํา และยังใชสรุปบทเรียนหรือใชเพลงสอนเนื้อหาเพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการใชเพลงประกอบการสอน 
 เพลงเปนปจจัยที่ทําใหมนุษยมีความสุข ราเริง เบิกบาน กอใหเกิดสุนทรียภาพทาง
อารมณ ชวยคลายเครียดและสรางบรรยากาศใหร่ืนรมยจึงนับวาเพลงมีความสําคัญตอคนทุกชนชาติ 
และทุกวงการ ดังมีผูกลาวถึงประโยชนของเพลงไวดังนี้ 
 ดวงเดือน แสงชัย (2533 : 48) กลาวถึงประโยชนในการใชเพลงเปนสื่อการสอนไววา
เพลงชวยใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน ลดความตึงเครียด เปนการสรางบรรยากาศในชั้นเรียนไดอยางดี
สอดคลองกับแนวคิดของประนอม  สุรัสวดี (2539 : 111) กลาวถึงประโยชนของเพลงวา เพลงชวย
ทําใหบทเรียนนาสนุก ผูเรียนไดเปลี่ยนบรรยากาศ ไดแสดงทาทางประกอบ  การใชเพลงใน        
ช้ันเรียนชวยสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน สงผลใหผูเรียน
เกิดทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้เดลเบน (Delbende 1992 : 71-223) กลาวถึงประโยชน
ของการนําเพลงมาใชในการสอนวา การรองเพลงเปนกระบวนการผอนคลายอารมณ  ทําใหเกิด
พัฒนาการทางภาษา เพราะการสอนภาษาดวยเพลงเปนการฝกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะคือ ฟง 
พูด อาน และเขียน ไดครบถวนสมบูรณ เชนเดียวกับดาแวนเนลลอส (Davanellos 1999 : 13-15) 
กลาววาครูภาษาอังกฤษจํานวนมากทั่วโลกนิยมใชเพลงประกอบในการสอนเนื่องจากเพลงเปนส่ือ
ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ชวยใหผูเรียนจดจําเนื้อหาไดเร็ว งาย และยาวนาน เพลง
เปนสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและหาไดงาย  ซาริโคแบนและเมทิน (Saricoban and Metin 2000 
: 1-3) ไดสนับสนุนแนวคิดดังกลาวเกี่ยวกับประโยชนของเพลงไววา เพลงชวยสรางบรรยากาศใน
ช้ันเรียน ลดความตึงเครียด เพลงทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูภาษาโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะ      
การเรียนรูคําศัพท การออกเสียง และวัฒนธรรมของเจาของภาษานั้นๆเพลงเปนส่ือที่สามารถนํามา
จัดกิจกรรมไดหลากหลายรูปแบบ เชน เติมคํา ตอบคําถาม วาดภาพ จินตนาการจากเพลง เรียงลําดับ
เหตุการณจากเนื้อหาของเพลงเปนตน ครูสามารถนําเพลงมาใชประกอบการสอนไดทั้งชั้น  นําเขาสู
บทเรียน ดําเนินการสอน และสรุปบทเรียน หรือทบทวนสิ่งที่เรียนไปแลว เชน คําศัพท รูปประโยค 
กฎไวยากรณ  
 จากประโยชนของเพลงดังกลาวสรุปไดวา   เพลงทําใหเกิดความสนุกสนาน  สามารถ
นําไปใชเปนสื่อเพื่อชวยเราความสนใจ  ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข เพลงเปนสื่อซ่ึง
สามารถใชไดกับนักเรียนทุกระดับ และทุกขั้นตอนการสอน   เพลงเปนสิ่งที่ดีในการสอนภาษา   
ตางประเทศ (EFL) ดานคําศัพท ไวยากรณ การออกเสียงและยังสงผลตอพัฒนาการทางดานภาษาทั้ง 
4 ทักษะโดยเฉพาะอยางยิ่ง เพลงชวยใหเขาใจประเพณีและวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ ตลอดจน
สามารถเขาใจบทเรียนไดเร็วขึ้น และชวยในการจําไดนานรวมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีตอบทเรียน     
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นอกจากนี้ยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนดวยกัน
เอง  ยิ่งไปกวานั้นเพลงยังชวยสงเสริมใหนักเรียน   ไดแสดงออกในสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสม      
ดังนั้นบทเพลงประกอบการสอนจึงเปนสิ่งที่ครูทุกระดับทุกประเภทโรงเรียนสามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนแกการเรียนการสอนไดอยางแทจริง 
 
รูปแบบของเพลงที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษ 
 การใชเพลงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจใน
การเรียนรูทางภาษา ดังที่สุภาวดี สุจริต (2531 : 36) กลาววา ครูควรตระหนักถึงจุดประสงค         
การเรียนรูรายวิชาที่มุงเนนใหนักเรียนไดมีความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น รวมทั้งมีความสนุกสนาน        
ผอนคลายบรรยากาศความเครียดจากเนื้อหา เพลงที่นําสํานวนหรือประโยคมาใชเสริมโครงสราง
ทางไวยากรณจึงจําเปนตองสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาทางภาษาที่จะสอนเชน 
 1.  บทเพลงเกี่ยวกับบานและโรงเรียน 
  2.  บทเพลงเกี่ยวกับการแสดงทาทางประกอบจังหวะ  เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดแสดง 
ออกและเคลื่อนไหว เพราะธรรมชาติของเด็กไมชอบการอยูนิ่งเฉย 
 3.  บทเพลงเกี่ยวกับเทศกาล ฤดูกาล 
  4.  บทเพลงที่เด็กสามารถแสดงเปนเรื่องราวได 
 5.  บทเพลงที่ชวยสนับสนุนในการฝกการจําคําศัพท การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
  6.  บทเพลงเกี่ยวกับสถานการณตางๆ เชน การทักทาย การกลาวลา การขอบคุณ 
 7.  บทเพลงเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ 
  8.  บทเพลงที่ชวยใหเกิดกระบวนการทางความคิดสรางสรรค 
 9.  บทเพลงชวยฝกไวยากรณ 
  10. บทเพลงทางดานศาสนา 
 วันชัย วัฒโนทัยวิทย (2526:23–29)เสนอแนะหลักในการเลือกรูปแบบของเพลงไวคือ 
 1.  เพลงที่ใชเนนการสอนดานระบบเสียง  ครูควรเลือกเพลงที่แสดงใหเห็นลักษณะ 
ของการออกเสียงที่พิเศษออกไป นักเรียนตองไดยินเสียงนั้นอยางชัดเจนแลวครูใหนักเรียนคอย
สังเกตเมื่อไดยินเสียงนั้น  เชน การลดเสียง  เสียงของการรวมคํา การลดเสียงสระ เพลงที่เนนใหเห็น
ความแตกตางของสําเนียงในแตละทองถ่ิน เชน เพลง The Right Things “Ta” Do ของ Carly 
Simon, เพลง  Act Naturally ของ The Beatles 
 2. เพลงที่ใชเนนการสอนไวยากรณหรือโครงสรางของประโยคเลือกเพลงที่มีเนื้อรอง
ซํ้าๆกัน  เชน เพลง  It takes A Worried Man To Sing A Worried Song  เพลง  Turn,Turn,Turn ของ 
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Byrds  เปนการซ้ําของคํา เพลง  Let It Be ของ The Beatles  เปนการซ้ําของประโยค     เพลงที่มี
โครงสรางของประโยคหลัก เชน  เพลง  If I Had a Hammer  เพลง  Where Have All The Flowers 
Gone?  ของ Pete Seeker  
 3.  เพลงที่แสดงใหเห็นไวยากรณบางเรื่องอยางชัดเจน  เชน  เพลง El Condor Pasa  
ของ Simon and Garfunk  
 4.  เพลงที่ใชเนนการสอนความหมายของคําศัพท 
  4.1  เลือกเพลงที่เปนเรื่องราวหรือเรื่องเลา เพลงแบบนี้ใชฝกการฟงเพื่อความเขาใจ
ไดดวย ตัวอยางที่ดี เชนเพลง   Kisses Sweeter Than Wine   เพลง   Lemon Tree 

   4.2    เลือกเพลงที่มีการแสดงอากัปกิริยาได   เพื่อเรียกความหมายของคํากริยา เชน 
เพลง   Put Your Fingers In the Air   เพลง   Do The Hokey Pokey 

   4.3   เลือกเพลงจากภาพยนตร   เชน  เพลง   West Side Story   เพลง  The Sound of  
Music   เพลง   Fiddler on the Roof 
  4.4   เลือกเพลงที่แสดงความคิดในแงตางๆ แสดงวัฒนธรรมของเจาของภาษา เพลง
ที่แสดงใหเห็นถึงชีวิตความเปนอยู   หรือการแสดงอารมณของชาวตะวันตก  ตัวอยางที่ดี เชนเพลง   
Yesterday   ของ  The Beatles   เพลง  Five Hundred Miles   เพลง  Bridge Over Troubled Water   
เพลง   Morning  Has  Broken 
 เรืองศักดิ์ อําไพพันธ (2542 : 25)  ไดเสนอแนวคิดเพิ่มเติมถึงรูปแบบของเพลงที่ใชใน
การสอนภาษาวามี 2 ลักษณะคือ 
 1.   เพลงที่ใชทาทางประกอบจะเปนประเภทที่จัดกิจกรรมประกอบได (active song)   
มีการแสดงทาทางประกอบเนื้อหาในบทเพลง ผูสอนอาจกําหนดใหผูเรียนคิดสรางสรรคกิจกรรม 
ขึ้นมาเองก็ได กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะชวยใหเกิดความสนุกสนานแลว ยังชวยใหผูเรียนจดจํา
เนื้อหาของบทเพลงและทักษะทางภาษาไดอีกดวย 
 2. เพลงที่สอนโครงสรางเนื้อหาทางภาษามีเนื้อหาซับซอนยากแกการจัดกิจกรรม
ประกอบ (passive songs) มักจะเปนบทเพลงที่เกี่ยวกับแนวคิด ความรัก ความสวยงาม ธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรมเปนตน   เนื้อหาในบทเพลงมุงใหผูเรียนฝกการฟงและเรียนรูคําศัพทตลอดจนศึกษา
โครงสรางของประโยคที่สําคัญ   บทเพลงประเภทนี้เนนหนักทางดานเนื้อหามากกวาที่จะเนน
ทางดานความสนุกสนาน 
 สรุปไดวาเพลงที่ใชทาทางประกอบเปนเพลงที่ใชเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการ  
แสดงออกขณะที่เรียนภาษา เชน การกระโดด การเตน การรวมกลุม การแสดงทาทางประกอบ สวน
เพลงที่สอนโครงสรางเนื้อหาทางภาษาเปนบทเพลงที่มุงสอนหลักภาษา ไมเนนการแสดงกิจกรรม
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ประกอบ มุงใหผูเรียนฝกการฟงเพื่อเรียนรูเนื้อหาทางภาษาและหัวขอหนาที่ทางภาษา (language 
functions) ตลอดจนวัฒนธรรมทางภาษาที่เกี่ยวของ 
 จากหลักการดังกลาวผูสอนจะตองคํานึงถึงการเลือกรูปแบบของเพลงที่จะนําไปใชใน
การสอน ครูควรตระหนักถึงความสอดคลองของจุดประสงคและเนื้อหารวมทั้งความเหมาะสมของ
ระดับชั้นของผูเรียน ในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับบทเพลงและรูปแบบของเพลงเพื่อใหบรรลุ
ถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 
รูปแบบของกิจกรรมการสอนโดยใชเพลง 
 การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยปจจุบันจัดเปนการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ (TEFL) กลาวคือ มุงเนนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษวาเปนภาษาที่
ไม จําเปนตองใชในชีวิตประจําวันหรือใชในสังคมนั้นๆ แตอาจจะเรียนรูหรือใชเพื่อประโยชนและ
ความกาวหนาของตนเองในการเพิ่มพูนความรูและการติดตอกับประเทศอื่นๆ เพื่อการคาขาย การ
สนทนาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงเปนเรื่องไกลตัวสําหรับเด็ก ดังนั้นบริบท
ในการใชภาษาจึงมีนอยกวาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง เชน การสอนภาษาในประเทศ
สิงคโปร หรือกลุมประเทศที่เคยเปนอาณานิคมผูพูดภาษาอังกฤษ จึงเปนเรื่องยากที่นักเรียนจะไดมี
โอกาสฝกฝนภาษาอังกฤษอยางจริงจังเพียงสัปดาหละ 5 ช่ังโมง ซ่ึงนอยมากสําหรับการฝกทักษะ 
ทั้ง 4  คือ ฟง พูด อาน เขียน ใหสัมฤทธิผล โอกาสที่นักเรียนจะไดฟงจากเจาของภาษาโดยตรงก็มี
เพียงจากรายการโทรทัศนวิทยุ เทป ซ่ึงเปนการยากที่นักเรียนจะเขาใจได การใชเพลงเสริมการสอน
จึงเปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหนักเรียนไดมีโอกาสใกลชิดกับภาษาอังกฤษมากขึ้น  อับดุลวาฮิท 
(Abdulvahit 2000 : 2) ทําการวิจัยพบวาเพลงมีสวนชวยในการสอนภาษาใหกับเด็กเล็กๆไดอยาง
มาก เด็กพัฒนาการใชภาษาโดยเรียนภาษาผานเพลง เด็กเกิดความสนุกสนาน และเพลงยังเปนสื่อ
วิเศษที่สุด 
 การสรางความสนใจในชั้นเรียนใหแกนักเรียนนั้น การใชเพลงนับวาเปนส่ืออยางหนึ่ง
ในการจัดกิจกรรมการสอนที่ทําใหเกิดทักษะการฟง พูด อานและเขียน โดยมีผลการศึกษาที่
สนับสนุนดานการนําเพลงไปสอนภาษาตางประเทศ เชน Eastman  School ใน Rochester รัฐ    
New York บราวน (Brown 1997 : 351-354) แนะนําวาเพลงควรจะมีอยูในชีวิตประจําวันของเด็ก
เสมอ การรองเพลงเปนความสนุกสนานอยางมากสําหรับเด็ก เด็กๆควรจะไดรองเพลงใหบอยเทาที่
จะทําได เพลงชวยเด็กในดานการพัฒนาภาษา และจําคําศัพทไดอยางดี 
 ฮอรเนอร (Horner 1993 : 33-39) ไดเขียนบทความเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนโดยใช 
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เพลงวา เพลงมีความสามารถในการนํามาใชในการบูรณาการดานภาษาไดอยางดี เพลงสามารถเปน
ตัวนําที่จะทําใหเกิดกิจกรรมอื่นๆทางภาษา เชน การแสดงบทบาทสมมุติ การอภิปราย การเขียน
เรียงความ ใหความสนุกสนาน และเปนเครื่องกระตุนในการใชภาษา และทําใหเกิดแรงจูงใจ  
 เอฟเวอรเร็ท (Everette 1995 : 40-41) ทําการวิจัยเกี่ยวกับการนําเพลงมาใชในชั้นเรียน
กลาววาเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาที่2 ไดอยางดี เพลงนํามาจัดกิจกรรมในชั้นเรียนไดหลากหลาย  
ดังตัวอยางที่จะกลาวดังตอไปนี้ 
 1.  ใหผูเรียนเติมคําศัพทหรือขอความที่ขาดหายไปในรูปของ Cloze test   สวนใหญ 
คําศัพทที่เวนไวจะเปนคําศัพทที่ผูเรียนรูจัก หรือไดพบเห็นมากอน  คําที่แทนคําอื่น เชน คําคุณศัพท
และโครงสรางไวยากรณ ผูสอนอาจชวยผูเรียนโดยการเวนที่วางจัดไวเทาจํานวนตัวอักษร หรือการ
กําหนดอักษรบางตัวไวให 
 2.   ใหผูเรียนเรียงลําดับเนื้อเพลง เพื่อเปนการฝกทดสอบความเขาใจในการฟง 
  3.   กิจกรรมการเรียนจากเพลง โดยใหผูเรียนแบงกลุมชวยกันจดจําเนื้อเพลง และ 
แขงขันกันเขียนประโยคที่ถูกตอง 
 4.  กิจกรรมเพื่อฝกโครงสรางทางภาษาหลังจากการเรียนการสอนโครงสรางไวยากรณ
แลวผูสอนอาจเลือกเพลงที่มีโครงสรางไวยากรณที่สอดคลองกับเรื่องที่เรียน เชน เพลงบางเพลงอาจ
มีโครงสรางประโยคคําส่ัง ซ่ึงผูสอนอาจใหผูเรียนขีดเสนใตประโยคคําส่ังที่ไดยิน ทั้งนี้ผูสอนควร
ไดศึกษาวิเคราะหเนื้อหา และลักษณะเดนทางโครงสรางไวยากรณที่ปรากฎอยูในเนื้อเพลงเพื่อท่ีจะ
สามารถนํามาประกอบการเขียนไดอยางเหมาะสม (สรอยนภา อ่ิมสมบูรณ 2541 : 30-34) 
 5.   การใชเพลงในการแสดงบทบาทสมมุติ ถือวาเปนกิจกรรมที่นํา 4 ทักษะมา 
บูรณาการเขาดวยกัน เด็กฟงเพลงแลวสรุปออกมาในรูปของการแสดงบทบาทสมมุติกลาวคือฟง
เพลง  อานเนื้อเพลง  เขียนสคริปทฝกพูด 
 6.  การใชเพลงในการเลาเรื่อง ใชสอนไดหลายโครงสรางเชน สอนหัวขอเร่ืองก็ไดหรือ 
การใชแสดงความคิดเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได  เร่ิมจากครูเลาเรื่องในเพลงโดยสมมุติตัวเองเปน
ตัวละครในเพลง  ในการเลาควรจะใชภาษาที่งายตอการเขาใจ ไมควรใชคําศัพทในเพลงมาเลาเรื่อง  
แตควรใชคําศัพทที่มีความหมายใกลเคียงกันแทน  หลังจากนั้นจึงเปดเพลงใหผูเรียนฟงทั้ง 2 เที่ยว  
เที่ยวแรกฟงโดยไมมีเนื้อรองใหอาน  เที่ยวที่ 2  ครูแจกเนื้อรองใหผูเรียนดูตามแลวจึง  ตั้ง คําถาม 2 
กลุมคือ กลุมหนึ่งเปนคําถามแสดงความคิดเห็น อีกกลุมหนึ่งเปนคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ 
 นอกจากนี้โคลเออร (Klauer 2000 : 1-3)  ไดแนะนํากิจกรรมการสอนโดยใชเพลงเปน
ส่ือไวดังนี้ 
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 1.    การใชเพลงประกอบทาทางใหนกัเรียนแสดงทาทางประกอบตามเนื้อหาของ      
บทเพลง เชน เพลง Hokey Pokey 
 2.   วาดภาพตามจินตนาการ ครูจะบอกเพียงชื่อของเพลง ใหนักเรียนจินตนาการ 
วาดภาพเรื่องราวตางๆจากหัวขอเพลง หลังวาดภาพเสร็จใหนักเรียนแลกภาพกันกับเพื่อน 
ตอจากนั้นฟงเพลงจนจบแลวตรวจสอบดูวาภาพของเพื่อนที่วาดเปนอยางไร โดยพูดแสดงความ
คิดเห็นในเชิงบวกเพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน 
 3.    เติมคําลงในชองวาง เปนกิจกรรมที่นิยมใชกันมาก โคลเออร (Klauer) เสนอแนะ 
วาไมควรใหนักเรียนเติมขอความในชวงแรกของประโยค ควรเติมขอความชวงกลางหรือทายของ
ประโยค 
 4.     ใหนักเรียนเรียงลําดับเนื้อเพลงใหม โดยใชแถบประโยคขอความเนื้อเพลงที่ครู 
เตรียมติดบนกระดานดํา ใหนักเรียนทํากิจกรรมเรียงลําดับเนื้อเพลงใหถูกตอง 
 5.     ใหนักเรียนเดาคําศัพทจากหัวขอเพลงวาควรจะมีคําศัพทอะไรบางในบทเพลง 
แลวใหนักเรียนเขียนลงในกระดาษ ตอจากนั้นใหนักเรียนฟงเพลง ตรวจสอบคําศัพทที่ตัวเขียน 
 ชาริโคแบนและเมทิน (Saricoban and Metin 2000 : 2) ไดเสนอเทคนิคการสอนโดยใช
เพลงดังตอไปนี้ 
 1.     ใหนักเรียนตอบคําถามจากบทเพลงที่ฟง เปนการตรวจสอบความเขาใจในการฟง 
บทเพลงของนักเรียน 
 2.     ใหนกัเรียนจับคูระหวางคําศัพทกับรูปภาพ ประโยคกับรูปภาพ เปนการชวยให    
นักเรียนเขาใจความหมายของคําศัพท ประโยคไดด ี
 3.    ใหนักเรียนตอบคําถามขอเท็จจริง ถูกผิดจากประโยคขอความที่นํามาจากบทเพลง 
  4.    ใหนักเรียนเรียงลําดับเหตุการณเนื้อเร่ืองจากบทเพลงที่ฟง เชนเพลง The farmer  
in the field. 
 วันชัย  วัฒโนทัยวิทย ( 2526 :26-29 ) ไดเสนอแนะวิธีการและกิจกรรมที่สอนดวยเพลง
เพื่อใหนักเรียนไดทักษะ ทั้ง 4 คือ 
 ทักษะการฟง 
 1.    การฟงเสียงที่ติดตอกัน (liaison) และเสียงที่เปนคํายอ 
 2.    การฟงใหเขาใจ ครูเปดเพลงใหฟง 2 – 3 คร้ัง กอนที่จะเปดเพลงครูควรสอน
โครงสรางของประโยค โดยยกตัวอยางแลวคิดหาสถานการณเพื่อใหนักเรียนฝกใชโครงสรางของ
ประโยคในสถานการณที่แตกตางกันออกไป  ครูควรดึงศัพทยากออกมาสอนกอนเพื่อเปนพื้นฐาน
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ในการฟงเพื่อความเขาใจตอไปเมื่อเปดเพลงใหนักเรียนฟงแลว ควรทดสอบความเขาใจของ        
นักเรียนดวยการถามคําถามกวาง ๆ กอน  
 ทักษะการพูด    
 1.    ใชเพลงเปนจุดเริ่มตนในการพูดเมื่อนักเรียนไดฟงเพลงแลวครูตั้งคําถามแลวให 
นักเรียนชวยกันอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเปนภาษาอังกฤษ 
 2. ใชคําถามเปนจุดเริ่มใหนักเรียนอภิปราย ครูคอยฟงขณะที่นักเรียนพูดเพื่อหาทาง   
แกไขขอบกพรองของนักเรียน 
 ทักษะการอาน 

 1.  ใหนักเรียนอานออกเสียงบทเพลงโดยเนนความถูกตองของ stress, intonation 
  2.  ใหนักเรียนอานบทเพลงแลวตอบคําถามเกี่ยวกับบทเพลงนั้นๆ 
 ทักษะการเขียน 
 1.   เขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
 2.   เขียนบอกความรูสึกที่มีตอเพลง   
 การใชเพลงเปนสื่อการสอน  เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนแลว นักเรียนยังไดฝก 
ทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียน  ไดครบถวนตามกระบวนการของการเรียนการสอน  และเมื่อ 
นักเรียนออกจากหองเรียนไปแลวไดยินไดฟงส่ิงที่ไดเรียนรูมาจากวิทยุ โทรทัศนอีก ทําใหนักเรียน 
รูสึกวา การเรียนภาษาอังกฤษเปนประโยชน สนุกสนานเพลิดเพลิน และนาสนใจที่จะติดตามตอไป 
 วันดี หนูสงค (2531 : 162-167) ไดเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1.   ใหผูเรียนเติมคําศัพทหรือขอความที่ขาดหายไปในรปูของ  cloze test  สวนใหญ 
คําศัพทที่เวนไวจะเปนคําศัพทที่ผูเรียนรูจักหรือไดพบเหน็มากอนคําทีแ่ทนที่คําอ่ืนเชน คําคุณศัพท 
และโครงสรางไวยากรณ ผูสอนอาจชวยผูเรียนโดยการเวนทีว่าง จัดไวเทาจํานวนตวัอักษรหรือการ
ใหอักษรบางตวั 
 2.   ใหผูเรียนเรียงลําดับของเนื้อเพลง เพื่อเปนการฝกทดสอบความเขาใจในการฟง 
 3.   กิจกรรมการเขียนจากเพลงโดยใหผูเรียนแบงกลุมชวยกันจดจําเนื้อเพลงและ 
แขงขันกันเขียนประโยคที่ถูกตอง 
 4.   กจิกรรมเพื่อฝกโครงสรางทางภาษา   หลังจากการเรยีนการสอนโครงสราง 
ไวยากรณแลว ผูสอนอาจเลือกเพลงที่มีโครงสรางไวยากรณที่สอดคลองกับเรื่องที่เรียน เชนเพลง
บางเพลงอาจมีโครงสรางประโยคคําส่ัง  ซ่ึงผูสอนอาจใหผูเรยีนขีดเสนใตประโยคคําส่ังที่ไดยิน   
ทั้งนี้ผูสอนควรไดศึกษาวิเคราะหเนื้อหาและลักษณะเดนทางโครงสรางไวยากรณทีป่รากฏอยูใน
เนื้อเพลง  เพื่อที่จะสามารถนํามาใชประกอบการเขียนไดอยางเหมาะสม 
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 การสอนเพลงในชั้นเรียนนอกจากชวยใหบรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนาน ผูเรียนเกิด
เจตคติที่ดีในการเรียนภาษาแลว  ยังเปนการสอนที่เพิ่มพูนและพัฒนา ทักษะการใชภาษาใหแก
ผูเรียนอีกรูปแบบหนึ่งดวย แตทั้งนี้ผูสอนจะตองเลือกเพลงที่เขาใจงาย ดนตรีเนื้อรองมีความไพเราะ
ประทับใจและอยูในความสนใจของผูเรียน  และผูสอนควรไดเตรียมคําถามและแบบฝกหัดในการ
ดําเนินการสอนอยางรอบคอบ  การสอนเพลงในชั้นเรียนก็จะประสบผลสําเร็จตามความมุงหมาย 
 เรืองศักดิ์  อําไพพันธ (2542 : 21-25)  ไดเสนอกลวิธีในการใชเพลงจัดกิจกรรมใน    
การสอนไวดังตอไปนี้ 
 1.    การอานและจํา  มีลําดับขั้นในการสอนคือ 

       1.1   ผูสอนเตรียมบทเพลง ตัดแตละบรรทัดออกเปนกระดาษชิ้นเล็ก 
 1.2   แบงผูเรียนออกเปนกลุม จํานวนเทากับกระดาษที่ตัด 

                    1.3   แจกกระดาษใหนักเรียนอานโดยกําหนดเวลาให 
1.4 สมาชิกในกลุมชวยกันเขียนบทเพลงลงในกระดาษแผนใหมที่ครูเตรียมให  

ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งแลวฝกอานพรอมกัน 
 1.5  ใหฟงเพลงจากเทป จัดลําดับเนื้อหา ฝกออกเสียง 

 2.  ครูเลือกเพลงที่สามารถใชสัญลักษณ ภาพประกอบ หรือทาทางตลอดจนการแสดง
บทบาทประกอบ มอบหมายใหนักเรียนแสดงตามใบงานที่เตรียมไว เชน เพลงเกี่ยวกับอาชีพ เพลง 
Happy Birthday 
 3.   โยงคําศัพท ประโยค กับรูปภาพ วิธีนี้เหมาะกับการสอนความหมายของคําศัพท 
ประโยค โดยใชรูปภาพประกอบ 
 จากกิจกรรมดังกลาวขางตนสรุปไดวาเพลงใชในการสอนไดหลากหลายกิจกรรม ซ่ึง 
กิจกรรมที่ใชเพลงชวยสอนมีกิจกรรมหลักดังนี้ (1) การเติมคําศัพท ขอความของเพลงที่หายไป (2) 
การจับคูคําศัพทกับประโยค รูปภาพ (3) การวาดภาพตามจินตนาการจากบทเพลงที่ฟง (4) การเดา
คําศัพทจากเพลง (5) การตอบคําถามจากเนื้อหาบทเพลง (6) การเรียงลําดับเนื้อเพลงใหม (7) การ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น  (8)  การแสดงทาทางประกอบเพลงและการแสดงบทบาทสมมุติจาก 
เนื้อหาเพลง  ดังนั้นการนําเพลงเขาไปใชในการสอนนั้น แตละเพลงครูจะตองเขาใจวิธีนําไปใชให
เหมาะสมกับขั้นตอนในการสอนและสถานการณ รวมทั้งเนื้อหาและกิจกรรมที่กําลังสอนอยูเพราะ
บางเพลงก็เหมาะในขั้น “นําเขาสูบทเรียน”  บางเพลงก็เหมาะที่จะใช “ขั้นสอน” และบางเพลงก็
เหมาะที่จะใช “วัดผลประเมินผล” นอกจากนี้ยังตองเลือกกิจกรรมที่นําไปใชใหเหมาะสมกับวัยและ
ระดับชั้นของเด็ก  
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 การใชเพลงในการฝกทักษะการฟง 
 การใชเพลงในการฝกทักษะการฟงมีวิธีการอยางหลากหลายดังนี้ 
 1.  นําเนื้อเพลงมาคัดออกทีละบรรทัด ผูเรียนฟงเพลงและเรียงลําดับเนื้อเพลงใหถูกตอง 
 2.  นําเนื้อเพลงมาลบคําบางคําออก ผูเรียนฟงเพลงและเติมคําที่หายไปใหถูกตอง 
 3.  นําเนื้อเพลงมาเปลี่ยนคําบางคํา ผูเรียนฟงเพลงและวงกลมคําที่เปลี่ยนไป 
 4.   เลือกคําศัพท 2-3 คําออกจากบทเพลงและเพิ่มคําศัพทที่ไมมีในบทเพลงลงไป แลว
ใหผูเรียนฟงเพลงและวงกลมคําศัพทที่ไดยินจากเพลง 
 5. วาดภาพหรือแสดงภาพที่แสดงเหตุการณในเพลง ผูเรียนฟงเพลงและเรียงลําดับภาพ
เหตุการณหรือบอกความหมายของภาพ 
 6.   ตั้งคําถามเกี่ยวกับเหตุการณที่ปรากฏในเพลง ผูเรียนฟงเพลงแลวตอบคําถาม 
 7.   หาภาพหรือคําที่ปรากฏในเนื้อเพลงหรือใชช่ือเพลงใหผูเรียนเดาวาเพลงนั้นนาจะ
เกี่ยวของกับเรื่องใด กลยุทธนี้จะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาของเพลงมากขึ้น 
 8.   แจกเนื้อเพลงใหผูเรียนรองตาม 
 9.   ถาในเพลงนั้นมีตัวละคร ผูเรียนแสดงบทบาทสมมติตามตัวละครนั้น 
 10. ผูเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาที่เพลงนั้นกลาวถึง 
 11. ผูเรียนแสดงความคิดเห็นวาชอบเพลงนั้นหรือไม โดยใชแบบสํารวจความคิดเห็น  
 12. ผูเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลง 
 13. ดึงเนื้อหาในเพลงใหเขากับเนื้อหาในหนังสือเรียน 
 การใชเพลงในการฝกทักษะการอานและเขียน 
 การใชเพลงในการฝกทักษะการอานและเขียนมีวิธีการดังนี้ 
 1.  เขียนเนื้อเพลงเพิ่ม 
  2.  เขียนจดหมายเสนอแนะคําแนะนําถึงตัวละครที่อยูในเพลง     
 3.  เขียนเนื้อเพลงที่เปนที่รูจักเปนภาษาธรรมดา ผูเรียนอานและทายวาเปนเพลงอะไร 
 4.  เขียนบันทึกประจําวันใหตัวละครในเพลง      
 การใชเพลงในการวิเคราะหภาษา 
 การใชเพลงในการวิเคราะหภาษามีหลายวิธีดังนี้ 
 1.  หาคํา 2 คําทายวรรคที่มีสัมผัสคลองจองกัน ดึงคํา 1 คําออกมาจากคูสัมผัสและนําไป
เขียนเปนรายการคําศัพท ผูเรียนจับคูคําสัมผัสใหถูกตองโดยการวิเคราะหรูปแบบการสัมผัสในเนื้อ
เพลง 
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 2.  เขียนเนื้อเพลงใหมโดยการเปลี่ยนไวยากรณที่ใช เชน เปลี่ยนประธานเปนสรรพนาม
บุรุษที่ 1 เปลี่ยนรูปกริยาเปนอดีต เปลี่ยนเนื้อเพลงเปนคําพูด เปนตน ผูเรียนอานเนื้อเพลงที่เขียน  
ขึ้นใหมและพยายามหารูปแบบไวยากรณเนื้อเพลงดั้งเดิม 
 3.   เขียนเนื้อเพลงใหมโดยการเปลี่ยนคําศัพท เชน เปลี่ยนจากคําที่ใชแบบกันเอง  
( informal ) เปนคําที่ใชแบบทางการ ( formal ) หรือใชคําที่มีความหมายตรงกันขาม ผูเรียนอานเนื้อ
เพลงที่เขียนใหมและพยายามหาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป 
 4.   ลอกเนื้อเพลงโดยเปลี่ยนรูปกริยาเปน infinitive ผูเรียนใสรูปกริยาที่ถูกตองตามกาล 

 
หลักในการเลือกเพลงท่ีใชสอน 
 การสอนภาษาดวยเพลงเปนการฝกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ในเพลงๆหนึ่งเราสามารถใช
ฝกทั้งทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ในการฝกทักษะตางๆ ครูควรยึดหลักในการเลือก
เพลงดังนี้ 
 1.  เพลงที่ใชสอนเนนดานระบบเสียง ในการเนนดานสัทศาสตร ครูควรเลือกเพลงที่ 
แสดงออกใหเห็นลักษณะของการออกเสียงที่พิเศษออกไป นักเรียนตองไดยินเสียงนั้นอยางชัดเจน 
แลวครูใหนักเรียนคอยสังเกตเมื่อไดยินเสียงนั้นเชน เสียงของการรวมคําเมื่อพูดเร็ว  การลดเสียง  
การฟงเสียงที่ติดตอกัน   
 2.  เพลงที่ใชเนนการสอนไวยากรณหรือโครงสรางของประโยค 

     2.1  เลือกเพลงที่มีเนื้อรองซํ้าๆกัน เพื่อเปนการย้ํา อาจจะเปนการซ้ํา 
ของคําในประโยค หรือรองซํ้าที่สรอยเพลงบอยๆได 

 2.2   เลือกเพลงที่มีโครงสรางของประโยคอยูเพียงหนึ่งตอน  แลวเปลี่ยนคําศัพท 
ไปเรื่อยๆ ในโครงสรางเดิม เพลงประเภทนี้ใชเนนในการสอนโครงสรางของประโยคเปนอยางดี 

2.3  เลือกเพลงที่แสดงใหเห็นไวยากรณบางเรื่องอยางชัดเจน 
 3.  เพลงที่ใชเนนความหมายของคําศัพท 
                    3.1 เลือกเพลงที่เปนเรื่องราวหรือเร่ืองเลา เพลงแบบนี้อาจใชฝกทักษะการฟงความ
เขาใจไดดวย 

 3.2   เลือกเพลงที่มีการแสดงอากัปกริยาไดเพื่อเรียนความหมายของคํากริยา 
 3.3   เลือกเพลงที่มีโครงสรางเดิมแตเปลี่ยนคํานาม 

  จินตนา นตุทัศน (1988 : 4) ไดเสนอแนะในการเลือกเพลงดังนี ้
  1.  เลือกเพลงที่สนุก เราใจ เขาใจงาย และมีเนื้อรองเหมาะกับวัยของผูเรียนเพลงสั้นๆ 
  2.  สรางแบบฝกหัดได เพื่อเรียนภาษาจากเพลง 
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ขั้นตอนในการใชเพลงประกอบการสอนภาษาอังกฤษ 
 การใชเพลงประกอบการสอนมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1.  ตั้งจุดประสงค  วาจะใหนักเรียนทําอะไรได โดยมีจุดประสงคปลายทางและ 
จุดประสงคนําทาง 
 จุดประสงคปลายทางเปนขอกําหนดที่ผูเรียนจะตองบรรลุเปาหมาย 
 จุดประสงคนําทาง เปนทักษะยอยท่ีผูเรียนตองฝกกอนเชน ศัพท สํานวน ฝกการแยก
เสียงและคําที่เปนภาษาเพลงคือไมสมบูรณ ออกเสียงไมเต็ม ฝกความเขาใจในการฟงกวางๆ กอน 
ยังไมสอนความหมายของเพลง 
 การฝกความเขาใจอยางกวางๆหรือการทําความกระจางกับบทเพลงอาจทําไดโดย 
ใชคําถามเพื่อความเขาใจทั่วไปดังนี้ 
  1.1 ถามทํานองดนตรีที่ไดยินวาเปนเพลงสนุก เศรา หรือเพลงรัก 
                    1.2 ใหสังเกตเนื้อเพลงมีกี่ทอน มีสรอย รองเดี่ยวหรือรองประสาน 

 1.3 ประเภทของเพลง 
 1.4 ใหรูจักชื่อและชีวิตของนักรอง 

 2.   ขั้นดําเนินการสอน   ครูเปดเพลงตลอดทั้งเพลง ผูสอนกระตุนใหมีการถามตอบ 
จากคําถามในจุดประสงคนําทาง เพื่อซักซอมความเขาใจ ครูใหงานเพื่อฝกทักษะการฟงโดยให    
นักเรียนทําตามลําพังหรือแบงกลุมชวยกันทํา 
 ทากลิแอนเต (Tagliante 1994 : 86) ไดเสนอแนะการใชตารางเพื่อฝกทักษะการฟงไว 
ดังนี้ 
  2.1 ขณะฟงเพลง ครูปดเทปเปนชวงๆ เพื่อใหนักเรียนฟงเนื้อหาคําตอบในสวนที่ 
ตองการจะเติม  แลวเติมคําตอบลงในตารางดังตัวอยางตารางคําถามตอไปนี้ 
                      

   Where (ที่ไหน)      Who (ใคร)   When (เมื่อไหร)   What(เร่ืองอะไร) 
-ระบุที่เกิดเหตุ 
-ระบุช่ือถนน, 
เมือง, ประเทศ 

บุคคลในเรื่องเปน
ใครและมีลักษณะ
อยางไร 

เหตุการณนี้เกิดขึ้น
เมื่อไหร 

-บรร ย า ย เ รื่ อ งที่
เกิดขึ้น 
- เร่ืองที่เกิดขึ้นเปน
เรื่องเหตุการณใน
อดีตหรืออนาคต 
 

  2.2  ใหนักเรียนเลือกคําตอบวาเพลงมีทวงทํานองความรูสึกเปนอยางไร เชน    
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ความออนโยน   ความรุนแรง  ความหมดหวัง  ความสนุกสนาน  ความยุงเหยิง  ความสุข  ความ
เสื่อมเสีย  ความเศราสลด 
  2.3 ใหเลือกคําตอบวาสาระสําคัญของเรื่องเกี่ยวกับอะไร เชน การผจญภัย   ความ
ชรา  สงคราม  ความรัก  การสูญเสียความรัก 
 นอกจากใชตารางแลว ผูสอนอาจใหแบบฝกหัดในลักษณะอื่นๆ อีกเชน  ใหฟงวา 
ขอใดถูกตองเปนไปตามเนื้อเพลงหรือใหนักเรียนบอกคําที่ไดยินบอยๆ ในเนื้อเพลง เปนตน 
 3.  ขั้นการฝก  ผูสอนแจกเนื้อเพลง ฝกอานออกเสียง และฝกรอง 
  4.   การถายโอน หลังจากฝกรองแลว ผูเรียนมีโอกาสพลิกแพลงหรือดัดแปลงบทเพลง 
นั้นเปนบทเพลงใหม 
 5.   ขั้นประเมินผล  ตรวจความถูกตองจากงานที่ทํา และสังเกตความสนใจ ความ 
กระตือรือรนในการรวมกิจกรรม 
 ณรุทธ  สุทธจิตต (2544 : 63)ไดใหขอเสนอแนะในการสอนรองเพลงโดยทั่วไปวาเพลง
ตางๆที่ผูเรียนรองมักจะเรียนโดยการฟงผูสอนรองใหฟง หรือฟงจากแผนหรือเทป ขั้นตอนในการ
สอนลักษณะนี้มีลําดับดังนี้ 
 1.   รองหรือเปดใหฟงทั้งเพลง โดยแนะนําใหผูเรียนฟงบางสิ่งบางอยางที่ชวยใหเรียน 
จดจําเพลงนั้นได โดยปกติมักจะเปนการใหฟงเนื้อหาที่สําคัญของบทเพลงหรือส่ืออารมณจาก     
บทเพลง 
 2.   อภิปรายถึงเนื้อเพลงและใหผูเรียนฟงเพลงซ้ําอีกเพื่อใหไดเนื้อรองหรือคําบางคํา 
ที่ยากแกการจดจํา 
 3.   รองหรือเปดเพลงใหผูเรียนฟงอีก เพื่อใหผูเรียนจับจังหวะและเนื้อหาของคํา 
รองไดอยางถูกตองและครบถวน 
 4.   ลองใหผูเรียนรองเพลงทั้งเพลงและใหรองเองตามลําพัง 
  5.    ฝกรองเพลงโดยนํากิจกรรมอื่นๆเขามาชวยเชน กิจกรรมเขาจังหวะ การปรบมือ 
การเตน การทําทาทางประกอบ 
 จะเห็นไดวาขั้นตอนตางๆที่ใชในการสอนรองเพลงที่กลาวมานั้น เปนขั้นตอนที่
สามารถปฏิบัติไดโดยงายและไดผลดี 
 สุจริต เพียรชอบ (2541 : 30) กลาวไววา ครูสามารถใชขั้นตอนในการสอนเพลงดังนี้ 
 1.   ใชสําหรับนําเขาสูบทเรียน การใชเพลงนําเขาสูบทเรียนเปนการจูงใจใหนักเรียน 
สนใจในบทเรียนที่ครูกําลังจะสอน 
 2.   ใชในการดําเนินการสอน โดยใหนักเรียนรองเพลงแลวแสดงทาทางประกอบหรือ 
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รองเพื่อใหจดจําเนื้อหาสําคัญๆ ในบทเรียนนั้นๆได 
 3.   ใชสรุปบทเรียน โดยนําบทเพลงที่มีเนื้อรองสรุปความจากบทเรียนมาใหรองหลัง 
จากสอนเรื่องนั้นๆจบแลว เพื่อเปนการทบทวนและใหนักเรียนจดจําเรื่องราวหรือเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น 
 ศิธร แสงธนู และคิด พงศทัต (2534 : 116-117) ไดอธิบายขั้นตอนการสอนเพลงดังนี้ 
 1.  ครูอธิบายส้ันๆ ใหนักเรียนเขาใจวาเปนบทเพลงเกี่ยวกับอะไร ครูอาจใชอุปกรณ 
การสอนชวยแสดงความหมายของคําศัพทบางคําที่นักเรียนไมเคยเรียนมากอน 
 2.  ครูรองใหนักเรียนฟง 1 หรือ 2 จบ 
  3.  ครูรองนํา 1 หรือ 2 บรรทัด ใหนักเรียนรองตามเมื่อแนใจวานักเรียนรองไดถูกตอง 
ทั้งคําและทํานองแลว  จึงรองนําบรรทัดตอไป โดยรองทวนบรรทัดตนๆกอนทุกครั้ง 
 4.  ครูรองเพลงพรอมกับนักเรียนตั้งแตตนจนจบ ถาเพลงยาวและมีคํายาก ครูอาจเขียน 
เนื้อเพลงใหนักเรียนดูในชั้นก็ไดเปนบางสวน อยางไรก็ตามไมควรเขียนเนื้อเพลงใหนักเรียนดู 
ทั้งหมดเปนอันขาด เพราะจะทําใหนักเรียนเปนกังวลตอการอานหรือสะกดคํามากเกินไป 
 5.  ครูเขียนเนื้อเพลงใหนักเรียนอานและลอกลงสมุด 

             
ขอคํานึงในการสอนเพลง 
 การนําบทเพลงไปใชในการเรียนการสอนอยางไรจึงจะเหมาะสม ยุพิน พิพิธกุล (2541 : 
29-30) ไดใหขอสังเกตไวดังนี้ 
 1.  กอนที่จะใหนักเรียนรองเพลง ครูจะตองใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเพลง 
นั้นๆใหดีเสียกอน 
 2.  ครูจะตองเลือกบทเพลงใหเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของนักเรียนเพราะ 
วานักเรียนระดับชั้นสูงๆ อาจจะไมชอบก็ได 
 3.  อยารองเพลงพร่ําเพรื่อ ตองเปลี่ยนบรรยากาศใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ 
บาง 
 4.  เพลงใดที่สามารถแสดงทาทางประกอบได ครูอาจแสดงทาทางใหนักเรียนดู  
นักเรียนรวมแสดงทาทางดวย แตครูจะตองดูเสียกอนวาเด็กมีความพึงพอใจหรือไมอยางไร 
 5.  ถาครูเปนผูรองเพลงใหนักเรียนฟงเองได ก็จะทําใหนักเรียนเกิดความศรัทธาใน 
ตัวครูมากขึ้น 
 6.  ครูจะตองรองเพลงใหมีชีวิตชีวา นาสนุกสนาน จึงจะกระตุนใหนักเรียนอยากรอง 
บางแตถาครูไมมีความถนัดในการรองเพลงก็สามารถใชแถบบันทึกเสียงประกอบการสอนได 
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 นอกจากนี้ เสงี่ยม  โตรัตน (2534 : 78) ไดเสนอแนวคิดเพิ่มเติมวา 
 1.  กอนจะสอนใหนักเรียนรองเพลงครูตองเตรียมแผนการสอนไวลวงหนาในการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับเพลง 
 2.  ในการสอนเพลงทุกครั้ง  ควรจะนําคําศัพทยากที่ปรากฏในเพลงมาสอนใหนักเรียน 
เขาใจความหมายกอน จึงใหนักเรียนรองเพลง 
 3.   ควรมีทาทางประกอบบทเพลงที่สอน เพื่อชวยใหเกิดความสนุกสนานยิ่งขึ้น 
 สมถวิล วิเศษสมบัติ กลาวไววา การสอนเพลงใหไดคุณคาและเกิดประโยชนโดยวิธี  
ดังตอไปนี้ 
 1.  ครูไมควรมุงสอนแตบทเพลงสนุกสนานจนลืมวัตถุประสงคสําคัญในการสอน 
ในชั่วโมงนั้นไป   
 2.  ครูจะตองคํานึงอยูเสมอวาเปาหมายของการสอนเพลงนั้นคืออะไร  
  3.  ครูควรสอนเพลงใหสอดคลองหรือตรงตามจุดประสงคและเนื้อหาของบทเรียน   
 เพลงประกอบการสอนมีสวนชวยพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาทางดานภาษาไดเปน
อยางดี ทั้งในดานทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียน  ทั้งนี้ครูตองคํานึงถึงขั้นตอนการนํา       
เพลงไปใชประกอบการสอนที่ถูกตอง เพื่อที่จะใหเกิดประโยชนตามความมุงหมายมากที่สุดจาก  
แนวคิดหลักการและประสบการณที่ผานมาจะเห็นไดวาเพลงเปนสื่อที่สําคัญ สามารถดึงดูดความ
สนใจใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในบทเรียนไดเปนอยางมากและเพลงยังสามารถสราง
บรรยากาศในการเรียนรูที่ดีสรางความเปนกันเองระหวางครูกับนักเรียนอีกดวย ดังนั้นครูผูสอนจึง
ควรใหความสนใจในบทเพลง 

    
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เนนทักษะการสื่อสาร 

 
 นักภาษาศาสตรประยุกตไดจัดแนวคิดในการสอนภาษาใหสอดคลองกับลักษณะ   
ธรรมชาติของภาษา ตามความเชื่อทางดานจิตวิทยา ภาษาศาสตร มนุษยวิทยา และสังคมวิทยา เปน  
4  แนวคิด ดังนี้ 
 1.  แนวคิดกลุมประจักษนิยม (Empiricist) หรือกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เปน
กลุมที่รับแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูแบบพฤติกรรมนิยมที่เนนการตอบสนองตอส่ิงเรา และ    
แนวคิดทฤษฎีกลุมโครงสรางที่เชื่อวาภาษาเปนเรื่องของนิสัยและความเคยชิน ประเด็นสําคัญของ
แนวคิดนี้ คือ 
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       1.1  ภาษา คือ ภาษาพูด มิใชภาษาเขียน เพราะการใชภาษานั้นเริ่มตนจากการพูดเด็ก
จะเรียนรูภาษาพูดกอนโดยการเลียนแบบจากผูใหญ ในการสอนจึงควรเริ่มสอนจากการฟง-พูดกอน 
  1.2  ภาษาเปนเรื่องของนิสัยและความเคยชินที่จะตองมีการฝกจนสามารถใชภาษาได
อยางอัตโนมัติ ในการสอนจึงควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาสฝกพูดเลียนแบบผูสอนบอยๆ จนจํา
ไดและสามารถนํามาใชพูดโตตอบได 
  1.3 ภาษาแตละภาษามีโครงสรางที่แตกตางหัน ในการสอนจึงควรเตรียมบทเรียนทั้ง
ในดานการออกเสียง โครงสรางทางไวยากรณ และจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกใชภาษาใหมาก 
โดยเฉพาะในสวนที่แตกตางกัน 
 2. แนวคิดกลุมเหตุผลนิยม (Rationalist) เปนกลุมที่รับแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูที่
เนนการปรับรูปแบบโครงสรางของความรูที่ติดตัวมา และแนวคิดจากทฤษฎีภาษาศาสตร กลุม
ไวยากรณปริวรรต ที่เชื่อวาเด็กมีความสามารถที่จะใชและเขาใจภาษาไดโดยไมเคยไดยินมากอน
เนื่องจากภายในสมองมีกลไกที่จะวิเคราะหขอมูลและสรางกฎเกณฑการใชภาษาขึ้นได ประเด็น
สําคัญของแนวคิดนี้ คือ 
      2.1  ภาษาเปนเรื่องของกฎเกณฑ  มนุษยสามารถสรางประโยคตางๆ จากกฎเกณฑที่
มีอยูขึ้นใชไดอยางไมจํากัด ในการสอนจึงควรสอนใหผูเรียนไดรูกฎเกณฑของภาษาเพื่อจะไดมี  
พื้นฐานในการสรางประโยคดวยตนเอง  
       2.2 ไวยากรณของทุกภาษามีลักษณะสากล มีโครงสรางพื้นฐานคลายกัน กลาวคือ
ประโยคแตละประโยคสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางไดดวยกฎการปริวรรต ในการสอนจึงควร
สอนใหผูเรียนมีความรู สามารถวิเคราะหโครงสรางของประโยคที่พบเห็นจนไดความหมายที่      
แทจริง 
  2.3  มนุษยมีความสามารถที่จะเรียนรูได ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ใน
การสอนจึงควรสอนใหผูเรียนไดเขาใจภาษา มีความรูความสามารถเกี่ยวกับภาษาและการสื่อ   
ความหมายใหเหมาะสมกับสภาพการณกอน แลวจึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกแสดงออก 
   2.4 การเรียนรูภาษาเปนเรื่องของแตละบุคคล เปนพฤติกรรมการสะสมความรูจน
สามารถใชความรูนั้นแสดงออกทางภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพในการสอนจึงควรกระตุนให        
ผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็นซักถามจนเกิดความเขาใจสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่รู     
แลวจะมีผลมากขึ้นหากผูเรียนรูตอไป และการเรียนรูจะมีผลมากขึ้นหากผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่มี
ความหมายตอตัวเอง 
 3.  แนวคิดเพื่อการสื่อสาร (Communicative  Approach) เปนแนวคิดที่เนนความรู
ความสามารถในการติดตอส่ือสารของบุคคลในสถานการณตางๆ โดยเชื่อวาการเรียนรูภาษาเปน
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ลักษณะเฉพาะที่ติดตัวมา เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมอง และเชื่อวาภาษาเปนเรื่องของ
กฎเกณฑมนุษยจึงตองมีความรูความสามารถทางภาษากอนที่จะแสดงพฤติกรรมทางภาษา ประเด็น
สําคัญของแนวคิดนี้  คือ 
  3.1  ความรูความสามารถทางภาษา (Linguistic Competence) เปนศักยภาพทางภาษา
ของบุคคลกอนจะใชภาษาในลักษณะที่ตองการ เชน ฟง พูด อาน หรือเขียน แบงเปน 2 ระดับ คือ
ความรูเกี่ยวกับภาษา และความสามารถที่จะนําความรูเกี่ยวกับภาษาไปใชส่ือความหมายไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ 
  3.2  การแสดงพฤติกรรมทางภาษา (Linguistic Performance) เปนการนําความรู
ความสามารถทางภาษาของบุคคลที่มีอยูมาใชใหเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ หรือสถานการณ
ที่เกิดขึ้น การแสดงพฤติกรรมทางภาษานี้จะสะทอนถึงระดับความรูความสามารถดานภาษาของ
บุคคล 
 ในการสอนตามแนวคิดการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เนนปฏิสัมพันธในการใชภาษา
ระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูเกี่ยวหับการนําภาษาไปใช
ในสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม คลองแคลวสามารถสื่อความหมายไดตามความ
ตองการ ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาในสถานการณตางๆ ใกลเคียงกับชีวิต
จริง 
 4. แนวคิดกลุมมนุษยนิยม (Humanistic Approach) เปนกลุมที่รับแนวคิด เกี่ยวกับการ
เรียนรูแบบมนุษยนิยม ที่เนนความสําคัญของผูเรียนในแงอารมณความรูสึก คือ ผูเรียนจะเกิดการ
เรียนรูไดดีถาอยูในสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระไดเรียนในสิ่งที่ตรงกับความตองการ ความสนใจเกิด
ความรูสึกสบายใจ ผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทไปเปนผูอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําแกผูเรียนจัด
สภาพหองเรียน กิจกรรม และสื่อที่จะชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย เปนตัวของตัวเอง ไมกังวลกับ
สถานการณการเรียน ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้คือ 
  4.1 ใหผูเรียนเกิดความเขาใจตนเองยอมรับตนเอง และสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนได
อยางเปนอิสระ ลดการปกปองตัวเองลง 
  4.2  จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู ใหมีบรรยากาศแหงการยอมรับที่ผูเรียน   
รูสึกปลอดภัยจากความลมเหลว การถูกลงโทษ คําวิจารณ การแขงขัน และรวมแลกเปลี่ยนความ     
รูสึก ความสนใจ ความจํา จินตนาการ  
  4.3 เลือกกิจกรรมและสื่อที่ใชในหองเรียนใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวม เปน        
กิจกรรมที่มีความหมายและเปนประโยชนในการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับ     
ผูเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

33

  4.4  ในการดําเนินกิจกรรม ผูสอนตองชวยใหผูเรียนไดแสดงออกดานภาษาใหมาก 
ที่สุด เชน เลือกกิจกรรมใหเหมาะกับระดับความรูดานภาษาของผูเรียน กิจกรรมที่สนุกสนาน และ    
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดเรียน                                                                                                  
 
การเรียนรูภาษาในบริบท ( Language Learning in context ) 
 การเรียนรูเพื่อการใชภาษา ทั้งภาษาพดูภาษาเขียน ควรเริ่มจากการปรบัรูปแบบภาษาที่
ถูกตอง ตามลักษณะบริบทภาษาตางๆในสถานการณตางๆ รวมทั้งเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมตางๆดวย 
ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อความของภาษาในบริบทนั้นไดอยางถูกตองจึงจะนับไดวา ผูเรียนเรียน
ภาษาไดอยางมีความหมาย 
 ลักษณะของบริบทภาษาและเนื้อความตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดรับรูปแบบที่ถูกตองจาก
การเลียนแบบการฝกหัดภายใตการควบคุมของผูสอน และจากประสบการณ การฟง พูด อาน และ
เขียนดวยตนเอง จากตัวอยางรูปแบบภาษาที่เคยเรียนไป แบบหรือชนิดของภาษาหรือ อรรถลักษณะ
นั้น นักภาษาศาสตรการศึกษาใชคําจากภาษาฝรั่งเศสวา Genre  ซ่ึงหมายถึงแบบชนิดของเนื้อความ
ตางๆในแตละบริบทของ  สถานการณและวัฒนธรรม ซ่ึงมีจุดมุงหมายที่แนนอนตายตัวในการให
ผูใชภาษาประสบความสําเร็จไดในการใชภาษา ซ่ึงนักวางหลักสตูร ผูสอนและผูเรียนภาษา
จําเปนตองยดึเปนหลักในการเรียนการสอนภาษา   ผูสอนสามารถนําอรรถลักษณะของเนื้อความ
ตางๆ มาใชเปนรูปแบบของกิจกรรมในการเรียนการสอนซึ่งผูเรียน มโีอกาสฝกฝนและใชภาษาเปน
อิสระไดเปนของตนเองในทีสุ่ด 
 

  การเรียนการสอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 
 

  ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศภาษาหนึ่งที่มีการใชกันอยางแพรหลายไปทั่วโลก
การศึกษาโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษงายขึ้น  เพราะ 
โครงสรางไวยากรณเปนองคประกอบที่สําคัญตอการเรียนการสอนภาษาทั้ง  4  ทักษะ  คือ  การฟง  
การพูด  การอาน  และการเขียน 
 
ความหมายของไวยากรณ 
 ไวยากรณ  (grammar)  คืออะไร  มีผูพยายามใหคําจํากัดความของคําวาไวยากรณไว
หลายทานดวยกัน  เชน  บางทานใหคําจํากัดความอยางงาย ๆ วา  ไวยากรณคือ  ส่ิงที่เราทําเมื่อเรา
เรียงคําตาง ๆ  เขาดวยกัน  ไมวาจะเปนการพูดของเราทุกวันหรือการเขียนอยางมีแบบแผนที่เปน
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ทางการ บางทานกลาววาไวยากรณหมายถึงโครงสรางของประโยค (sentence structure) ซ่ึงรวมถึง
การเรียงคํา (word order) และการสรางคําในประโยค (morphology)   
 วิไลวรรณ    ขนิษฐานันท (2528 : 1) อธิบายวาไวยากรณหมายถึงระบบที่ฝงอยูในภาษา
และเปนระบบที่ผูใชภาษาทุกคนเรียนรูตั้งแตเด็กโดยไมรูวาระบบของภาษาที่เรียนมีลักษณะอยางไร 
และสามารถเรียนรูไดโดยไมจําเปนวาจะตองมีผูเขียนตําราเกี่ยวกับภาษานั้นหรือไมก็ตาม 
 ถึงแมจะมีผูใหความหมายของไวยากรณแตกตางกันไป แต ลิตเติลจอหน (Littlejohn 
1977 : 1) บอกวาความหมายที่แตกตางกันเหลานั้นสามารถจัดไดเปน 3 ขอดังนี้ 
 1.  พื้นฐานทางภาษาที่รวมเขาดวยกัน 
 2.  การอธิบายวิธีทางภาษาเขาดวยกัน 
 3.  กฎเกณฑ คําถามเกี่ยวกับการพูดและการเขียนที่ถูกตองและเหมาะสม 
 จากการที่ผูศึกษาไวยากรณใหความหมายของคําวาไวยากรณแตกตางกันเนื่องจาก        
ผูศึกษาไวยากรณนั้นมีจุดมุงหมายตางกัน เชน บางคนศึกษาไวยากรณเพราะตองการเปนผูใชภาษา
ไดอยางถูกตอง บางคนตองการศึกษาไวยากรณของภาษาเพื่อรูถึงลักษณะของภาษา หรือบางคน
ศึกษาไวยากรณเพื่อสรางทฤษฎีอธิบายถึงการเรียนรูภาษาของมนุษย ณ ที่นี้ไวยากรณ (grammar) 
หมายถึงการใชกฎเกณฑทางภาษาอยางถูกตอง 
 
ความสําคัญของไวยากรณตอสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 นักการศึกษาและนักภาษาศาสตรมีความสับสนเกี่ยวกับความสําคัญของการเรียน
ไวยากรณตอการสื่อสาร ถายอนดูประวัติการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศจะพบวา
ไวยากรณและการสื่อสารถูกแยกออกจากกันมากกวาที่จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ไวยากรณเขากับการสื่อสาร ซ่ึงไวยากรณจะชวยใหการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดิกคินส   
(Dickins 1988 : 636) กลาววาไวยากรณนั้นไมสามารถทําหนาที่โดยตัวของมันเองไดแตจะทําหนาที่
เปนเครื่องมือชวยใหการสื่อสารนั้นประสบความสําเร็จ เขาสนับสนุนการเรียนการสอนไวยากรณ
โดยกลาวตอไปวา  ผูที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศจะไมประสบความสําเร็จในการที่จะ
เขาใจและสื่อความหมายในระดับสูงได  ถาผูเรียนนั้นขาดความรูทางไวยากรณที่เหมาะสม (1988 : 
624) 
 โบเวน (Bowen1985 :163) เปรียบไวยากรณวาทําหนาที่เหมือนกับเปนจราจร 
สัญลักษณตางๆ จะชวยบอกวานักเรียนนั้นอยูบนถนนที่ถูกเสนทาง การที่ผูเรียนเขาใจถึงสัญลักษณ
และกฎตาง ๆ จะทําใหผูเรียนสามารถดูแลตนเอง (self-monitor) ความกาวหนาทางภาษาของตนเอง 
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พรอมกับเล่ียงการฝกที่ผิด  เมื่อเปนเชนนี้ผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาขึ้นเรื่อย ๆ 
จนในที่สุดก็จะสามารถใชภาษาไดอยางถูกตองและคลองแคลว  
 ไวยากรณเหมือนเปนกระดูกสันหลังที่เปนพื้นฐานชวยใหผูเรียนภาษาตางประเทศ
ประสบความสําเร็จในการเรียนทักษะอยางอื่น  เชน  ทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียน สาเหตุหนึ่ง
ที่นักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมประสบผลสําเร็จในการเขียนเพราะนักเรียนขาด
ความรูทางดานโครงสรางไวยากรณ  ขจร (2516) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเขาใจโครงสราง
ไวยากรณภาษาอังกฤษกับความสามารถในการนําโครงสรางนั้นไปใชในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 พบวานักเรียนมีปญหาทางโครงสรางไวยากรณคือ Possessive Pronoun Articles 
Agreement (Subject and Verb) เปนตน  รัตเตอรฟอรด (Rutherford 1987 : 144)  เองก็เห็นวาความรู
ทางดานโครงสรางไวยากรณนั้นมีความสําคัญตอการเ รียนการสอนภาษาอังกฤษ  เปน
ภาษาตางประเทศ  ซ่ึงเขาไดกลาวไววานักการศึกษาควรจัดการเรียนการสอนโครงสรางไวยากรณ
ไวในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาดวย  
 โรส (Rose 1996 : 1) และ โคล (Kolln 1996 : 8)  เสริมวาควรมีการสอนไวยากรณใน
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษา โดย Rose ไดเปรียบเทียบวาเราจําเปนตองรูกฏของการใชภาษา
เชนเดียวกับความจําเปนที่เราตองรูกฎของการใชถนน สวน Kolln แนะวาควรมีการสนับสนุนการ
สอนโครงสรางไวยากรณในวิชาการสอนการเขียนและการสอนภาษาโดยรวม   เอลลิส (Ellis 1997 
: 48)  สนับสนุนการเรียนการสอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษกลาวสรุปไวดังนี้ 

1.   ความรูที่ไดจากการเรียนการสอนโครงสรางไวยากรณสามารถเปลี่ยน (โดยการ 
ฝกฝน) ใหเปนความรูที่จําเปนตอการสื่อสารไดตื่อไป 
 2.  จากการศึกษามากมายชี้ใหเห็นวาผูที่ไดรับการสอนโครงสรางไวยากรณมีพัฒนาการ
ทางภาษาไดดีกวาผูที่ไมไดรับการสอนโครงสรางไวยากรณ ทั้งอัตราการพัฒนาของการเรียนและ
ระดับสูงสุดของการประสบความสําเร็จในการเรียน จึงสรุปไดวาการสอนโครงสรางไวยากรณมี
สวนสนับสนุนพัฒนาการทางดานภาษาศาสตรของผูเรียน 
 3.  จากประสบการณการสอนในหองเรียน ผูสอนสวนใหญใหความสําคัญตอการสอน
โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษวาชวยใหการแกไขขอผิดพลาดทําไดอยางมีระบบ และยืนยันที่จะ
รวมการสอนโครงสรางไวยากรณเขาไวในโปรแกรมการสอนภาษาของพวกเขาดวย 
 มารตินเซน (Martinsen  2000 : 3) กลาววาความนิยมของการสอนโครงสรางไวยากรณ
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป ค.ศ. 2963 เนื่องจากผลงานวิจัยของ  ริชารด แบรดดอค, ริชารด ลอยด, 
โจนส และ โลเวล สกอเออ (Richard Braddock, Richard Lloyd, Jones and Lowell Schoer) ยืนยัน
วาการสอนไวยากรณอยางเปนทางการไมไดชวยสงเสริมความสามารถในการเขียนใหกับผูเรียน  
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ในทางตรงกันขามกับเปนอันตรายตอการพัฒนาทักษะการเขียนของผูเรียน  จากนั้นมาการสอน
โครงสรางไวยากรณไดรับความนิยมลดนอยลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งป 1993  การสอนโครงสราง
ไวยากรณเร่ิมไดรับความสนใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อ แฟรงค โอแฮร (Frank O’Hare) ไดพิมพหนังสือช่ือ 
The Modern Writer’s Hand Book  มารตินเซนและครูสอนภาษาอีกหลายทานยืนยันถึงความสําคัญ
และมั่นใจวาจะมีการสอนโครงสรางไวยากรณในการสอนภาษาอังกฤษในสหัสวรรษหนาหรือใน
ศตวรรษที่ 21 อยางแนนอน 
 
การนําไวยากรณไปใชในการสอน 
 เมื่อผูสอนนําเสนอไวยากรณเร่ืองใหม จะตองไมสอนแตรูปแบบ (form) แตจะตองสอน
หนาที่ (function) ดวยคือจะตองสอนวาใชอยางไรดวย เชนการสอน present continuous tense        
ผูสอนอาจแสดงทาทางตาง ๆ ประกอบ เชน ทาทางที่กําลังเปดประตูหรือปดหนาตาง และในขณะที่
ผูสอนแสดงทาทางเชนนั้น ผูสอนพูดประโยคดังตอไปนี้ 
 I am opening the door.  ฉันเปดประตู 
 I am closing the window.  ฉันเปดหนาตาง 
การแสดงทาทางประกอบเชนนี้เปนการบอกความหมายของ present continuous tense แตไมได
บอกผูเรียนวาจะใชอยางไร เพราะตามปกติทั่วไปคนจะไมอธิบายหรือบรรยายทาทางของตนเองวา
กําลังทําอะไรอยูใหผูอื่นฟง แตมีบางสถานการณที่การกระทําเชนนี้เปนที่ยอมรับได เชน การสาธิต
การประกอบอาหารโดยใช present continuous tense ในการบรรยายการประกอบอาหารนั้นจะเปน
การสอนทั้งรูปแบบและหนาที่ของภาษาที่เหมาะสมของ  present continuous tense 
 
รูปแบบของไวยากรณ 
 ผูสอนตองมีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางไวยากรณที่จะสอน  วาโครงสรางนั้นมี
รูปแบบอยางไร เชน กริยาที่ตามดวย to infinitive เชน เขาตกลงที่จะคอย (He agrees to wait.)  หรือ
กริยาตัวไหนตามดวย –ing เชน He likes sailing / to sail. เมื่อผูสอนมีความชัดเจนเกี่ยวกับหนาที่
และรูปแบบแลว คอยเลือกวาจะใชสอนใน pattern แบบไหน สมมุติวาผูสอนตองการสอนเรื่อง
กาลเวลา (tense) ที่อยูในรูปกริยา  ผูสอนตองตัดสินใจวาจะนําเสนอโครงสรางแบบไหน เชน อาจ
นําเสนอ  present perfect tense ไดในหลายรูปแบบ เชน 
 He’s never eaten raw fish. 
 I’ve lived here for six years. 
 Since 1968 she has lived all on her own in the big house on the cliff. 
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 ผูสอนไมควรนําเสนอโครงสรางนี้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน เพราะจะทําใหผูเรียนสับสน
ทั้งโครงสรางของ verb ในรูป  present perfect tense (have + past participle) การใช present perfect 
tense และรวมทั้งคําวิเศษณที่ขยายเวลา เชน ความแตกตางระหวาง since และ for หรือตําแหนงของ 
time clause และ adverbial clause อ่ืนที่มีลักษณะยาว ๆ นั่นคือถาผูสอนไมจํากัดรูปแบบในการ    
นําเสนอ  present perfect tense ผูสอนจะทําใหผูเรียนสับสนโดยไมจําเปน 
 ผูสอนสวนใหญไมสอน  present perfect tense  พรอมกันกับการสอนเรื่อง since และ 
for เมื่อเร่ิมตนนําเสนอ  present perfect tense  ควรนําเสนอความแตกตางระหวางสํานวนที่บอกเวลา
ทั้งสองนี้เมื่อไดสอนเรื่องโครงสราง present perfect tense ไปแลว  นอกจากนั้นผูสอนไมควร
นําเสนอโครงสรางใหมในรูปแบบที่ยาวและสับสน เพราะจะทําใหความสนใจตอโครงสราง        
ลดนอยลง  วิธีการที่เหมาะสมคือ 
 1.    เลือกรูปแบบใหมที่จะสอน 

2.    เลือกตัวอยางการใชที่เหมาะสมกับ  pattern  เชนในตัวอยางของ  present perfect   
tense ผูสอนอาจเลือก pattern ดังนี้ 
      She has never + past participle 
      - She has never acted in the films before. 
      She’s always + past participle 
      - She’s always acted in the theatre. 
 หลังจากนั้นคอยสอน pattern แบบอื่น ๆ ถาผูสอนคิดวา pattern นี้ยากหรือซับซอน
เกินไป ผูสอนสามารถเริ่มการนําเสนอ  tense  ที่งายกวาและสวนตัวมากขึ้น เชน  
 Have you ever………………..? ซ่ึงนักเรียนสามารถถามกันไป-มาได เชน 
 Have you ever met a famous person? 
 Have you ever climbed a mountain? 
ในทั้งสองกรณีนี้ไวยากรณเร่ืองใหมจะถูกสอนในรูปแบบที่เจาะจง และผูสอนสามารถใหนักเรียน
ใชไดในหลายประโยค ทั้งในประโยคบอกเลาและประโยคคําถาม 
 
การสอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 
 การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศมีหลายวิธีดวยกัน  วิธีการสอนเหลานี้ใด
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางทฤษฎีของจิตวิทยาการเรียนรู  และทฤษฎีทางภาษาศาสตร  
วิธีการสอนแตละวิธีมีขอดีขอเสียอยูในตัวของมันเอง  ยังไมมีวิธีการสอนวิธีไหนที่ไดรับการยกยอง
วาเปนวิธีการสอนที่ดีที่สุดเชนเดียวกับการสอนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ การสอน
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โครงสรางไวยากรณเปนเรื่องที่ซับซอน  และไมมีวิธีการสอนวิธีไหนที่เหมาะกับทุกกสถานการณ  
การตัดสินใจของผูสอนวาจะใชวิธีการสอนแบบไหนขึ้นอยูกับอายุ  ประสบการณการเรียน  และ 
สภาพการรับรูของผูเรียน รวมทั้งชนิดของไวยากรณที่จะสอนดวย 
 
ขั้นตอนการสอนโครงสรางไวยากรณ 
 เซลซี เมอรเซีย (Celce-Murcia 1988 : 27-28) ไดเสนอขั้นตอนในการสอนไวยากรณไว 
4 ขั้นตอนดวยกัน คือ 
 1.  ขั้นนําเสนอ  จากการศึกษาวิธีการนําเสนอโครงสรางไวยากรณพบวา  มีวิธีการ
นําเสนอโครงสรางอยู  2  วิธี คือ   1) Deductive Approach  และ  2) lnductive Approach  
   1.1 การสอนแบบอนุมาน การสอนไวยากรณแบบนี้ผูสอนเริ่มโดยการสอน
กฎไวยากรณ ตามดวยประโยคตัวอยางการใชกฎไวยากรณ  แลวจึงใหนักเรียนฝกการใช
กฎไวยากรณที่สอนไป  
   1.2 . การสอนแบบอุปมาน การสอนไวยากรณแบบนี้ผูสอนเริ่มตนสอนโดยการให
ประโยคตัวอยางที่แสดงการใชกฎไวยากรณที่จะสอนกอน  ตอมาผูสอนใหนักเรียนฝกการใช
กฎไวยากรณ และสุดทายผูสอนจะใหนักเรียนสรุปกฎการใชโครงสรางไวยากรณนั้นดวยตนเอง 
 การนําเสนอโครงสรางไวยากรณ  ทั้งแบบ Deductive  และ Inductive Approach มีทั้ง
ขอดีและขอเสียทั้งสองวิธี  ฉะนั้นการที่ผูสอนจะเลือกใชวิธีการไหนในการนําเสนอโครงสราง
ไวยากรณควรจะตองพิจารณาถึงความถนัดของผูสอน   ความชอบของนักเรียนและชนิดของ
โครงสรางไวยากรณที่จะสอน 
 2. ขั้นฝกภาษาจุดมุงหมายของขั้นนี้คือตองการใหผูเรียนไดฝกโครงสรางใหมจน
ชํานาญ  กอนที่จะไปฝกขั้น  communicative  drill ตอไป  การฝกขั้นนี้จึงเปนแบบ mechanical drill 
และ meaningful drill 
 3.   ขั้นฝกการมีสวนรวม เมื่อนักเรียนไดรับการฝกแบบโครงสรางไวยากรณที่เรียนใหม
จนคลองแลว นักเรียนควรไดฝกการใชโครงสรางใหมในกิจกรรมแบบ  communicative activities 
ซ่ึงจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดถายโอนความรูใหมทางไวยากรณมาใชจริง ๆ ในการติดตอส่ือสาร
กัน 
 4.  ขั้นตรวจสอบ ถึงแมจะจัดการแกไขขอผิดพลาดของนักเรียนไวในขั้นสุดทาย  แต
จริง ๆ แลวผูสอนควรแกขอผิดพลาดของนักเรียนตลอดบทเรียน  แตยุทธวิธีการแกขอผิดพลาดของ
ผูสอนควรเปลี่ยนไปตามขั้นตอนของบทเรียน เชน ในขั้นที่ 2 ที่เปน feedback drill นั้น ผูสอนควร
แกขอผิดพลาดโดยตรงและทันทีทันใด  แตเมื่อถึงขั้นที่ 3 ซ่ึงเปนการฝกแบบ communicative drill  
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ผูสอนไมควรขัดจังหวะการฝกโดยแกขอผิดพลาดใหนักเรียน ผูสอนควรจดบันทึกขอผิดพลาดไว
เพื่อแกไขขอผิดพลาดของนักเรียนหลังจากการฝกแบบ communicative drill ส้ินสุดลง  ส่ิงที่สําคัญ
อีกอยางของการแกขอผิดพลาดของนักเรียนคือ ผูสอนไมควรชี้บอกที่ผิดและใหคําตอบที่ถูกเทานั้น  
ควรใหเหตุผลดวยเพื่อนักเรียนไดทราบไปดวยวาทําไมถึงผิด 
 
การเรียนรูไวยากรณในบทเพลง  (Song)   
  เพลงชวยเพิ่มวิธีการสอนภาษาใหมีความหลากหลายมากขึ้น  การเรียนภาษาอังกฤษจึง
ไมใชเรื่องของการเรียนกฎเกณฑและทองจําเพียงอยางเดียว  เพลงนําความสนุกสนานสูหองเรียน
เปนการกระตุนใหผูเรียนอยากทราบความหมายของเพลง  การที่ผูเรียนจะทราบความหมายของ
เพลงได  ผูเรียนจะตองเขาใจโครงสรางไวยากรณที่ปรากฏอยูในเพลง  เพลงจึงมีบทบาทมากในการ
สอนภาษาอังกฤษ  เพราะเนื้อเพลงทําใหการสอนโครงสรางไวยากรณเปนไปอยางมีความหมาย  ซ่ึง
ชวยในการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื้อเพลงมักมีโครงสรางไวยากรณที่ซํ้าๆกัน  จึงมีประโยชน
ตอการสอนและชวยใหการฝกงายและสนุกยิ่งขึ้น 
 ผูเรียนสวนมากคิดวาการมาโรงเรียนเพื่อการเรียนรู  ถาเขารูสึกวาเขาไมไดเรียนเขาจะ  
รูสึกไมพอใจ  และมองการใชเพลงในหองเรียนเปนเรื่องของความสนุกสนานนั้น  ดังนั้นกอนที่จะ
เร่ิมบทเรียนที่ใชเพลงประกอบการสอน  ผูสอนควรบอกถึงวัตถุประสงคและประโยชนที่ผูเรียนจะ
ไดรับอยางชัดเจนวาเปนการเรียน  หรือการฝกทบทวนเรื่องอะไร  เชน  เราจะฝกการใช  present  
perfect  ทบทวนการออกเสียงและเรียนสํานวนใหมจากเพลงที่จะฟงตอไปนี้  เปนตน 
 การเลือกใชเพลงในหองเรียน 

1.    เพลงนั้นตองไมยาวเกินไป 
2.    เพลงควรมีทํานอง  คํารองที่ชัดเจน  และไมเร็วจนเกินไป 
3.    เพลงควรมีทํานองที่ซํ้ากัน  ซ่ึงจะเปนการงายตอการเรียน 

 4.  เนื้อเพลงควรถูกตองตามไวยากรณ  เชน  Subject-verb  agreement  และ  word  
order 
 5.  เลือกเพลงใหเหมาะกับอายุและระดับของผูเรียน 
 6.  ควรเปนเพลงที่เหมาะกับเรื่องที่จะสอน 
 วิธีการสอน 
  1.  เร่ิมโดยการแนะนําวาใครเปนผูแตงเพลงและแตงเมื่อไร 
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  2.  นักเรียนควรจะมีเนื้อเพลงในขณะที่เรียน  ซ่ึงอาจทําโดยเขียนเนื้อเพลงบนกระดาน
ดําหรือแจก sheet เนื้อเพลงใหนักเรียน  นอกจากนั้นเนื้อเพลงที่แจกอาจเปนลักษณะ  cloze  exercise  
ที่เกี่ยวกับ  grammar  นักเรียนฟงเพลงและเติมคําลงในชองวาง 

3.   รองเพลงหรือเปดเทปเพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสฟงและสนุกกับเพลง 
4. อานเพลงดัง ๆ พรอมกับนักเรียน  เพื่อดูวานักเรียนเขาใจเนื้อเพลงและคําศัพทหรือ 

ไม 
  5.  อานเนื้อเพลงอีกครั้งเพื่อใหนักเรียนฟงกอนรองเพลง 
  6.  รองเพลงพรอมกับนักเรียนหลาย ๆ คร้ัง  เพื่อเปนการฝกโครงสรางไวนาการณชนิด 
นี้พรอมกับการออกเสียงดวย 

7.   จากนั้นอาจมีแบบฝกหัดอยางอื่น ๆ  เกี่ยวกับโครงสรางไวยากรณชนิดนี้เสริม 
  ตัวอยางการใชเพลงในการสอนโครงสรางไวยากรณ  เชน  เพลง  Billy  Boy,  เพลง  If  
Only, เพลง  Sad  Movies 
 เพลง  Billy  Boy  เปนเพลง  Folksong  รูจักกันดีในประเทศสหรัฐอเมริกา  ใชสอนและ
ฝกการถามและการตอบคําถาม  (Question – Answer)  และการใช  as  ในรูปของการเปรียบเทียบ     
 เพลง If  Only  …  เปนเพลงจากนิทานในเรื่อง  The  Girl  Who  Wanted  to  Be  
Beautiful  แตงโดย  Ane  Weber,  1986. 
 If  Only  …  ใชสอนในประโยคเงื่อนไขที่ไมเปนจริงตามสภาพปจจุบัน  (unreal  
condition) 
 If + past  simple, I  would ….. 
 If  only  people  could  see  my  heart, I  would  be  very  glad.  
 เพลง  Sad  Movies  ใชในการสอนการกระจายกริยาในรูป  past  tense  นอกจากนั้น    
ผูสอนอาจใหนักเรียนเขียน script  หรือบทละครสั้น ๆ เกี่ยวกับเหตุการณในเพลงจะชวยใหนักเรียน
เขาใจความหมายของเพลงมากขึ้น  รวมทั้งการใชโครงสรางไวยากรณ 
 

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษา 
 
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษา 
 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษา หมายถึง   ความถูกตองและความคลองตัวของผูเรียนภาษา
ในการเรียนภาษาตางประเทศ เกิดจากสัญชาตญาณในการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติประกอบกับ
อิทธิพลของสิ่งแวดลอม ซ่ึง คารโรล (Carroll : 1958) ไดกลาวไว 6 ประการคือ 
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 1.   ความรูเกี่ยวกับถอยคําภาษา ความเขาใจดานคําศัพทและโครงสรางในภาษา 
 2.   ความสนใจในการใชภาษาซึ่งมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ในการทําแบบทดสอบ 
ความถนัดทางภาษา ซ่ึงจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการใชภาษา 
 3.   ความสามารถในการผสมผสานความทรงจําในสิ่งที่สัมพันธกัน 
  4.   ความสามารถในการเชื่อมโยงเกี่ยวกับตัวอักษร 
 5.   ความสามารถในการสรางกฎเกณฑไวยากรณของภาษาจากขอมูลทางภาษาที่ศึกษา 
 6.   ความถนัดในการใชวากยสัมพันธของภาษาเพื่อส่ือความหมาย 
 
องคประกอบของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษา 
 คาเนล (Canale  1984, อางถึงใน สุมิตรา อังวัฒนกุล 2539 : 19-20) กลาววา ผูเรียนจะมี
ความสามารถในการเรียนภาษาตองมีสมรรถภาพ 4 ประการดังนี้ 
 1.   สมรรถภาพทางภาษา (Grammatical competence) เปนความสามารถในการใช    
เนื้อหาภาษาไดแก การเปลงเสียง การสรางคํา การใชคําศัพทและโครงสรางประโยค 
 2. สมรรถภาพทางภาษาศาสตรสังคมและวัฒนธรรม(Socio-linguistic and Socio-
cultural competence) เปนความสามารถในการรูจักใชภาษา ตามวัฒนธรรมสังคม รูจักปรับภาษาให
เหมาะสมกับบุคคลและกฎเกณฑทางสังคม ตามบทบาทและสถานการณการสื่อสาร 
 3.  สมรรถภาพทางการเรียบเรียงถอยคํา  (Discourse competence)  เปนความสามารถ
ในการเรียบเรียงลําดับความคิด เชื่อมโยงขอความเปนความหลัก ความรอง รายละเอียดตามบริบท
ทั้งขอความที่ส่ือสารดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร         
 4.  สมรรถภาพทางยุทธศาสตรการสื่อสาร (Strategic competence) เปนความสามารถ
ในการใชวิธีการทดแทนตางๆ เพื่อดําเนินการสื่อสารใหตอเนื่อง เชนการอธิบายคําดวยทาทาง หรือ
ใชประโยคเทียบเคียง 
 
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษา 
 ตามแนวนักการศึกษา คารโรล (Carrol 1958)ไดกําหนดการวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
ภาษาดังนี้ 
 1. ความสามารถทางดานเสียงเปนความสามารถในการเก็บความจําดานเสียง              
จะไมสัมพันธกับความสามารถดานการเรียบเรียงความในภาษา 
 2.   ความฉับไวตอการเขาใจกฎเกณฑทางภาษาเปนความสามารถในการเขาใจ 
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กฎเกณฑทางไวยากรณ ชอมสกี้ (Chomsky 1957) อางวา เปนการรับรูทางภาษาที่เกิดขึ้นในบุคคล
ใดๆไดอยางอัตโนมัติ แตแนวคิดของ คารโรล (Carroll  1958) เห็นวาการที่ผูเรียนภาษาใชภาษาพูด
หรือภาษาเขียนบางครั้งถารับรูกฎเกณฑอยางถูกตองคลองแคลวจะสามารถนํากฎเกณฑที่รับรูไปใช
ศึกษาภาษาตางประเทศไดดีและรวดเร็ว 
 3.   ความสามารถในการอุปมานกฎเกณฑของภาษาจากขอมูลภาษาเปนความสามารถ
ในการตรวจสอบเนื้อหาของภาษาและการสังเกตภาษาเพื่อสรุปเปนรูปแบบของภาษา วัดโดยการ
สรางภาษาสมมติขึ้นมาใหครอบคลุมความหมายและไวยากรณ ใหผูเรียนใชวิธีการแกปญหา สรุป
เปนกฎเกณฑและสรางความหมายของภาษาดวยตนเอง 
 
บรรยากาศในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษา 
 ชอมสกี้ (Chomsky) ไดกลาวถึงบรรยากาศในการเรียนภาษาที่จะสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพมีดังนี้ 
 1.   ผูเรียน  ตองคํานึงถึง  อายุ  ความแตกตางทางภาษา  ความตองการ การเปรียบเทียบ 
โครงสรางเสียง คําศัพทระหวางภาษาแมกับภาษาอังกฤษ  ประสบการณเดิมในการเรียนภาษา 
 2.   โรงเรียนและชุมชน มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการสอนภาษาอังกฤษ อุปกรณ 
สําหรับการเรียน หลักสูตรที่ใชเรียนเปนอยางไร 
 3. ครูในฐานะผูอํานวยความสะดวกตองมีความรูเกี่ยวกับความแตกตางของนักเรียน  มี
ปฏิสัมพันธกับนักเรียนมีแรงจูงใจ มีการสํารวจทัศนคติของตัวเองและมีการทดสอบความกาวหนา
ในการเรียนภาษาของนักเรียนอยางตอเนื่อง  
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
 
บทบาทและความสําคัญของหลักสูตร 
 ในการเรียนการสอนปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งจําเปน เพื่อประโยชน 
ในการติดตอส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถ
นําประเทศไปสูการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ การเรียนภาษาตางประเทศชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศน
กวางไกล สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยางถูกตอง และมั่นใจ มีเจตคติที่ดีตอการใช
ภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเขาใจและภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยสามารถถายทอด   
วัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไปสูสังคมโลก  ( กระทรวงศึกษาธิการ ธ.ค.2544 ) 
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สาระการเรียนรูพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 เขาใจและมีทักษะทางภาษาในการแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูล ขาวสารอยาง
เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะโดยใชคําศัพท 500 คําน้ําเสียง ทาทาง ประโยคผสม ประโยค
ซับซอน ขอความที่เปนความเรียงที่มีตัวเชื่อมขอความ ขอความที่ไมเปนความเรียง บทสนทนาที่
เปนทางการและไมเปนทางการ การแสดงความรูสึกนึกคิด การสรุปความคิดรวบยอด การแสดง
ความคิดเห็น 
สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม 
 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 
สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
 มีความรูความสามารถในการใชภาษาสืบคนความรูตามความสนใจในหัวขอเรื่องที่
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอมรอบตัว อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวาง
บุคคล  เวลาวางและสวัสดิการ  การศึกษาและอาชีพ  การซื้อขาย  ลมฟาอากาศ  การเดินทาง
ทองเที่ยว  การบริการสถานที่  ภาษา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
 ใชภาษาภายในและนอกบริบทโรงเรียนเพื่อขยายเพิ่มพูนความรูและแสวงหาความ
เพลิดเพลิน ศึกษาตอและเตรยีมเขาสูอาชีพ 
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การจัดหนวยการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ                      สาระการเรียนรู พื้นฐาน ม.4 ภาค 1 
คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู 
        เข าใจ  น้ํ า เสียง  ความรู สึกของผูพูด  คํา ส่ัง  คําขอรอง 
คําแนะนํา ความแตกตางดานภาษา วัฒนธรรม ประเพณี อาน
ออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียงและ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน ตีความ วิเคราะห ขอความ ขอมูล 
ขาวสาร บทความสารคดี บันเทิงคดี ส่ือที่เปนความเรียงและ
ไม ใช คว าม เ รี ย ง ในแบบต า งๆจ ากสื่ อ ส่ิ งพิ มพห รือ ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกสในหัวขอตางๆเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล การ
เดินทางทองเที่ยว ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชภาษา
ตามมารยาททางสังคม สรางความสัมพันธระหวางบุคคล แสดง
ความคิดเห็น ความตองการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู
และใหเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน 
และอนาคตโดยใชประโยชนจากสื่อเทคโนโลยี ส่ือการเรียนทาง
ภาษาและผลจากการฝกทักษะตางๆ แสวงหาวิธีการเรียนที่
เหมาะสมกับตนเอง สามารถนําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด
และความคิดเห็น เจรจาโนมนาว ตอรองเกี่ยวกับประสบการณ
และเหตุการณตางๆในทองถ่ิน ดวยวิธีการที่หลากหลายอยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ  นําเสนอบทกวีหรือละครส้ันโดย
ใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของภาษาดวยความเพลิดเพลิน 
เขารวมกิจกรรม เปรียบเทียบและแนะนําความรูดานภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ความเชื่อ ไปใชอยางมีวิจารณญาณ เห็นประโยชนของการรู
ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู เพื่อขยายโลกทัศนจาก
แหลงขอมูลที่หลากลาย การเขาสูสังคมและอาชีพสามารถใช
ภาษาในรูปแบบตางๆตามสถานการณในสถานศึกษาและชุมชน 

Unit 1 : Myself 
- School 
- Family : member & details 
- About teacher  
- Personal Information 
Unit 2 : Community  
- Neighbours  
- Famous People    
Unit 3  : Personal 
Relationship 
- Characteristics 
- Appearances  
Unit 4 : Environment 
- Waste , Rubbish     
- Pollutions  Interests 
Unit 5 : Occupation 
- Occupation Interests 
Unit 6 : Health 
-Food Groups, Nutrition  
Unit 7 : Travel 
- Map, Direction, Holidays 
- Language  
- Weather   Condition  
Unit 8 : Science and 
Technology Everyday 
Appliances 
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 คําอธิบายรายวิชา เขาใจน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด คําบรรยาย คําแนะนํา ความ
แตกตางระหวางภาษาตางประเทศกับภาษาไทย ในเร่ืองคํา วลี สํานวน และประโยค ความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรม ประเพณีของเจาของภาษากับของไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ อานออก
เสียงไดถูกตองตามหลักการอานและใชน้ําเสียงไดเหมาะสมกับเนื้อเพลง ตีความและ/หรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง ใชภาษาตามมารยาททางสังคมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ให
ขอมูลอธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ เห็นคุณคาและเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ  ตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน นําความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษา
และวัฒนธรรมมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการใชเพลงประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 จากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะสาระการเรียนรูสาระที่ 1 : ภาษา
เพื่อการสื่อสาร – เขาใจและมีทักษะทางภาษาในการแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูล ขาวสารอยาง
เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะโดยใชคําศัพท น้ําเสียง ทาทาง ประโยคผสม ประโยคซับซอน 
ขอความที่เปนความเรียงที่มีตัวเชื่อมขอความ ขอความที่ไมเปนความเรียง บทสนทนาที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ การแสดงความรูสึกนึกคิด การสรุปความคิดรวบยอด การแสดงความคิดเห็น  
ผูวิจัยไดเชื่อมโยงเขากับคําอธิบายรายวิชาโดยใชเพลงแทนขอมูล ขาวสารนํามาใหนักเรียนศึกษา
แลวฝกทักษะ ฟง พูด อาน เขียน โดยใหนักเรียนฟงเพลงแลวบอกความรูสึกหรือใหนักเรียน
ตีความหมายจากเพลงพรอมกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง นอกจากทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูจากเนื้อหาของเพลงแลวยังทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับบทเรียนจาก
เพลง ทําใหนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษอยางมีความสุขและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
                   

ชุดการสอน 
 
ความหมายของชุดการสอน 
 ชุดการสอน (Instructional Package) คําวา ชุดการสอน บางครั้งเรียกวาชุดการเรียนการ
สอน หรือชุดการเรียนชุดการสอน นักการศึกษาใหความหมายของ “ ชุดการสอน ” ไวดังนี้  
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 เปลื่อง กุมุท (2517 : 1) กลาววา ชุดการสอนเปนชุดสื่อประสม (Multi-Media) ที่จัดขึ้น
สําหรับหนวยการเรียน  หัวขอ  เนื้อหา  และอุปกรณของแตละหนวยจัดไวเปนชุด  หรือกลอง หรือ
ซองภายในนั้นจะมีคูมือการใชที่ประกอบดวยรายละเอียดและคําแนะนําตางๆรวมทั้งส่ือการสอนที่
จําเปนสําหรับประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเชน รูปภาพ แผนภูมิ ของจําลอง เครื่องมือ 
ทดลอง สไลด เทป และอ่ืนๆผูที่ใหความหมายคลายๆ กันนี้มีอีกหลายทาน เชน 
 ชัยยงค  พรหมวงศ (2523 : 118) ใหความหมายของชุดการเรียนหรือชุดการสอนวา คือ
ส่ือประสมประเภทหนึ่งซ่ึงมีจุดมุงหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอนโดยการผลิตและการนําสื่อการสอนที่
สอดคลองกับ วิชา หนวย หัวเรื่อง และวัตถุประสงค เพื่อชวยใหการเปลี่ยน พฤติกรรมการเรียน 
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เบญจมาศ  หันตรา (2524 : 6) ใหความหมายของชุดการสอน 
(Instructional Package or Learning Package) ไววาหมายถึง ชุดของบทเรียนซ่ึงประกอบดวย
จุดมุงหมาย เนื้อหา คําสั่ง แบบทดสอบ และส่ือการสอนตางๆ ที่บูรณาการเขากับเนื้อหา ชุดการ
สอนเปนระบบการผลิตและการนําสื่อประสม (Multi Media) สอดคลองกับวิชา หนวยหรือหัวเรื่อง 
ชวยใหเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ ตางกัน  วาที่ ร.ต.สุกิจ ศรีพรหม(2541 
:68) ไดใหความหมายชุดการสอน (Instructional Package) วาการนําส่ือประสมที่สอดคลองกับ
เนื้อหาและจุดประสงคของวิชามาใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรู
อยางมี  ประสิทธิภาพ 
 วิชัย  วงศใหญ (2525 : 185) ใหความหมายไววา ชุดการสอนหมายถึงวา ชุดการสอน
หมายถึงระบบการผลิตและการนําส่ือการเรียนหลาย ๆ อยางมาสัมพันธกัน และมีคุณคาสงเสริมซ่ึง
กันและกันสื่อการเรียนอยางหนึ่งอาจใชเพือ่เราความสนใจในขณะที่อีกอยางหนึ่งใชเพื่ออธิบาย
ขอเท็จจริงของเนื้อหาและอกีอยางหนึ่งอาจเพื่อกอใหเกดิการเสาะแสวงหา อันนาํไปสูความเขาใจ
ลึกซึ้งและปองกันการเขาใจความหมายผิด ส่ือการเรียนเหลานี้เรียกอีกอยางหนึ่งวาส่ือประสมที่เรา
นํามาใชใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา   เพื่อใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ชัยยงค  พรหมวงศ (2526  : 117 - 118) ใหความหมายของชุดดการสอนวาชุดการสอน 
(Instructional package) เปนสื่อประสมที่ไดทําจากระบบการผลิต และการนําส่ือการสอนที่
สอดคลองกับรายวิชา หนวย  หัวเร่ือง และวัตถุประสงค เพื่อชวยใหการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม
ทางการเรียนเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
 ยุพิน  พพิิธกุล และอรพรรณ  ตันบรรจง (2531 : 181 ) ไดกลาวถึงความหมายของชุดการ
เรียนวา  ชุดการสอนรายบคุคล เปนชุดการเรียนการสอนที่ใหผูเรยีนดวยตนเองในชดุการเรียนการ
สอนนี้จะประกอบดวยบตัรคําส่ังบัตรเนื้อหาบัตรกิจกรรม  บัตรแบบฝกหัด หรือบัตรงาานพรอม
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เฉลย บัตรทดสอบพรอมเฉลย ในชดุการเรียนการสอนนั้นจะมีส่ือการเรียนการสอนไวพรอม 
เพื่อใหผูเรยีนใชประกอบการเรียนเรื่องนัน้ ๆ 
 วิริยะ  ศิริชานนท (2532 : 25) ไดกลาววา ส่ือประสมที่นํามาใชใหสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชานักเรียนจะเกดิประสบการณในการเรียนรูจากชุดดการเรียนการสอน ในการจัดทําชดุนี้
ควรคํานึงจุดประสงคของเนื้อหาการเลือกวิธีสอน และส่ือการเรียนการสอน  
 บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2543 : 91) ไดกลาววา  ชุดการสอน หรือ ชุดการเรียน  มาจากคาํวา 
Instruction Package หรือ Leaming Package หมายถงึ  ส่ือการสอนชนิดหนึ่งซ่ึงเปนชุดของสื่อ
ประสม (Multi - media) คือการใชส่ือการสอนตั้งแตสองชนิดขึ้นไปรวมกัน เพือ่ใหผูเรียนไดรับ
ความรูตามที่ตองการ ส่ือที่นํามาใชรวมกนันี้  ชวยเสริมประสบการณซ่ึงกันและกันตามลําดับขั้นที่
จัดเอาไว   
 นอกจากนี้นักการศึกษาชาวตางประเทศไดใหความหมายของชุดการสอนไวดังนี้ 
 กูด (Good 1973 : 306) ไดใหความหมายไววา ชุดการสอน คือ โปรแกรมทางการสอน
ทุกอยางที่จัดไวเฉพาะ  มีวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน  คูมือครู  เนื้อหา  แบบฝกหัด  
ขอมูลที่เชื่อถือได   มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวอยางครบถวน    ชุดการสอนนี้ครูเปนผู
จัดใหกับนักเรียนแตละคนเปนผูศึกษาดวยตนเอง 
 บราวน, เลอวิส และฮาเชอโรด (Brown, Lewis and Harcheroad 1986)ไดใหความหมาย
ของชุดการสอนวา เปนส่ือที่สรางขึ้นเพื่อชวยใหครูสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายในกลองหรือ
ชุดการสอนอาจประกอบดวย เอกสารเพียงอยางเดียว หรือบางชุดอาจเปนโปรแกรมที่ประกอบดวย
บัตรคําส่ัง ใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง 
 ดูแอน (Duan 1973 : 136) ไดใหความหมายของชุดการสอนวา  ชุดการสอนเปนวิธีการ
สําคัญอยางหนึ่งในการนําเอาทรัพยากรทีม่ีอยูมาใช  เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอน  ซ่ึงอาจใหคํา
จํากัดความงาย ๆ ไดวา  ชุดการสอน  คือชุดของวัสดุทางการเรียนซึ่งรวบรวมไวอยางมีระเบยีบ 
เพื่อใหผูเรยีนเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการตามเปาหมาย นอกจากนี้  กูด (Good  1973 : 306) ไดกลาวถึง      
ชุดการเรียนวาเปนโปรแกรมทางการเรียนทีทุ่กอยางจดัไวโดยเฉพาะประกอบดวย วตัถุประสงคที่
ใชในการเรียน คูมือ เนื้อหาแบบทดสอบและมีการกาํหนดจดุมุงหมายของการเรยีนการสอนไว
ครบถวน 
 กอรดอน (Gordon 1973 : 258) ไดใหความหมายไววา  ชุดการสอนเปนชุดของวัสดุ
อุปกรณ และกระบวนการเกี่ยวกับการเรียนการสอนทีป่ระกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน ไดแก
วัตถุประสงค กิจกรรมการเรยีนและการประเมินผล             
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 สรุปไดวา ชุดการสอนคือระบบการผลิตและการนําสื่อการสอนประสมกับที่ผูสอนเปน
ผูสรางขึ้นใหสอดคลองกับวิชา หนวย และหัวเร่ือง ซ่ึงประกอบไปดวยเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค 
แบบทดสอบ คูมือครู กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งมีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไว
อยางครบถวน เพื่อชวยในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพ 
 
ประเภทของชดุการสอน 
 ชุดการสอนจดัเปนเทคโนโลยีทางการศึกษาอยางหนึ่งซ่ึงเปนที่ยอมรับกันอยาง
แพรหลายในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนมี
ประสิทธิภาพ นักการศึกษาจงึไดแยกประเภทของชุดการสอนไวดังนี ้
 ชัยยงค พรหมวงศ (2522 : 15) กลาววา ชุดการสอนมี 3 ประเภท คือ 
 1.  ชุดการสอนสําหรับครู (ชุดการสอนประเภทคําบรรยาย)  เปนชุดการสอนที่ใช 
สําหรับผูเรียนกลุมใหญ ผูสอนตองการใหผูเรียนรับรูและเขาใจพรอมๆกันในเวลาเดยีวกัน มีการ
กําหนดกิจกรรมและสื่อการสอนใหครูใชประกอบการสอนเพื่อเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูใหพดู
นอยลงและเปดโอกาสใหนกัเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนมากยิง่ขึ้น โดยใชส่ือการสอน
ตางๆ ซ่ึงถาเปนสื่อการสอนที่ไมสามารถจัดไวในชุดการสอนไดก็จะกําหนดไวในสิ่งที่ครูตอง
เตรียมมาลวงหนากอนการเขาสอน เชน วดีีโอ เครื่องบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียง เปนตน 
 2.  ชุดการสอนแบบกลุมกจิกรรม เปนชุดการสอนสําหรับผูเรียนกลุมเล็กๆที่ประกอบ 
ดวยนักเรยีนประมาณ 5-7 คน โดยส่ือที่มีในชุดการสอนมุงที่จะฝกทักษะในเนื้อหาวชิาที่เรียนและ
ใหผูเรียนไดมโีอกาสทํางานรวมกันโดยเฉพาะ 
 3.   ชุดการสอนรายบุคคล เปนชุดการสอนที่จัดระบบเพื่อใหผูเรียนไดเรียนดวย 
ตนเองตามลําพังตามลําดับขั้นที่ระบุไว โดยมีหองเรยีนพเิศษที่เรียกวาหองเรียนรายบคุคลเมื่อศึกษา
จบแลวจะนํามาเปนแบบทดสอบเพื่อประเมินผลความกาวหนา และศกึษาชุดอื่นตอไปตามลําดับ  
ผูเรียนสามารถนําไปเรียนทีใ่ดก็ได เปนการสงเสริมนิสัยใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 สุกิจ ศรีพรหม(2541 :68-69) เสนอวา ชุดการสอนมี 3 ประเภทดังนี ้
 1.  ชุดการสอนประกอบคําบรรยาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาชุดการสอนสําหรับครู 
เปนชุดการสอนที่กําหนดกจิกรรมและสื่อการเรียนการสอนหลายชนดิ   เชน   แผนโปรงใส สไลด 
เปนตน  ใหครูใชประกอบคําบรรยายเพื่อเปลี่ยนบทบาทการพูดของครูใหนอยลงและเปดโอกาสให 
นักเรียนรวมกจิกรรมการเรียนมากยิ่งขึน้ การสอนนี้เหมาะสําหรับการสอนเปนกลุมใหญหรือ
นักเรียนทั้งชั้น 
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 2.  ชุดการสอนสําหรับกิจกรรมกลุมชุดการสอนแบบนี้เนนที่ตัวผูเรียนไดประกอบ 
กิจกรรมรวมกนั และอาจจัดในรูปศูนยการเรียน ชุดการสอนแบบกจิกรรมกลุมประกอบดวยชุดการ
สอนยอยจํานวนเทากับศูนยที่แบงไวในแตละหนวย ในแตละศูนยมีส่ือการเรียนหรือบทเรียนครบ
ชุดตามจํานวนผูเรียนในศนูยกิจกรรมนั้น ใหนักเรยีนหมนุเวยีนทํากจิกรรมในชุดการสอนที่จัดไว
ประจําแตละกลุมหรือศูนยตาง ๆ จนครบศูนย ผูเรียนอาจตองการความชวยเหลือจากครูเพียง
เล็กนอยในระยะเริ่มตนเทานั้น  หลังจากเคยชินกับวิธีการใชแลวผูเรียนสามารถชวยเหลือกันและกนั
ไดเอง ระหวางประกอบกิจกรรมหากมีปญหาผูเรียนสามารถซักถามครูไดเสมอ เมื่อจบการเรียนแต
ละศูนยแลวผูเรียนอาจจะสนใจการเรยีนเสริมเพื่อเจาะลึกถึงส่ิงที่เรียนรูไดอีกจากศูนยสํารองที่ครู
จัดเตรียมไวเพือ่เปนการไมเสียเวลาที่จะตองรอคอยบุคคลอื่น ๆ 
 3.  ชุดการสอนรายบุคคล  เปนชุดการสอนที่ผลิตขึ้นสําหรับนักเรียนเปนรายบุคคล  
ผูเรียนศึกษาดวยตนเองตามอัตราความสามารถของตนและประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 
 จากประเภทของชุดการสอนดังกลาว   สรุปไดวาชุดการสอนประกอบคําบรรยายหรือ
ชุดการสอนสําหรับครู มีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียนไปพรอมๆกัน 
ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุมมุงเนนใหผูเรียนไดรวมทํากิจกรรมเปนกลุมเล็กๆเปนชุดการสอนที่
เหมาะกับการเรียนแบบกิจกรรมศูนยการเรียน และชุดการสอนแบบรายบุคคล มุงเนนใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและความสามารถของผูเรียน สวนชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปน
ชุดการสอนสําหรับครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบโดยใชเพลง เกม การทํางาน
อาจแบงเปนกลุมยอยและรายบุคคลทั้งนี้ตามความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
 
หลักการสรางชุดการสอน 
 จุดมุงหมายของนวัตกรรม “ชุดการสอน” คือการมุงใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยาง
กวางขวางและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการสรางชุดการสอนจึงเกี่ยวของกับองคประกอบในเรื่องตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
 1. คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับครูและผูเรียนตามลักษณะของชุดการสอน 
ภายในคูมือครูจะชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการสอนเอาไวโดยละเอียด ครูและผูเรียนจะตองปฏิบัติตาม
คําชี้แจงนั้นอยางเครงครัด จึงจะสามารถใชชุดการสอนนั้นอยางไดผล คูมือครูอาจทําเปนเลมหรือ
เปนแผน ซ่ึงมีสวนสําคัญดังนี้ (1) คําชี้แจงสําหรับครู (2) บทบาทของผูเรียน (3) การจัดชั้นเรียน
พรอมแผนผัง (4) แผนการสอน และ (5) แบบฝกหัดปฏิบัติ           
 2.  บัตรคําส่ัง (คําแนะนํา)   เพื่อใหผูเรียนประกอบกิจกรรมแตละอยาง   ซ่ึงจะมีอยูใน 
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ชุดการสอนแบบกลุมและชุดการสอนรายบุคคล และในบัตรคําสั่งนั้นประกอบดวย  (1) คําอธิบาย
ในเรื่องที่จะศึกษา (2) คําสั่งใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม และ (3) การสรุปบทเรียนอาจใชการอภิปราย
หรือตอบคําถาม  บัตรคําสั่งที่ดีตองมีถอยคํากระทัดรัด  เขาใจงาย  ชัดเจน  ครอบคลุมกิจกรรมที่
ผูสอนตองการใหผูเรียนทํา ผูเรียนจะตองอานบัตรคําส่ังใหเขาใจเสียกอน แลวปฏิบัติตามเปนขั้นๆ
ไป 
 3.  เนื้อหาหรือประสบการณจะถูกบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตางๆประกอบดวย 
บทเรียนสําเร็จรูป สไลด เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป หุนจําลอง รูปภาพ วัสดุกราฟฟค แผนภาพ
โปรงใส เปนตน ผูเรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนตางๆที่บรรจุอยูในชุดการสอนตามบัตรคําสั่งที่
กําหนดไวให 
 4.   แบบประเมินผล (ทั้งกอนและหลังเรียน) อาจจะอยูในลักษณะของแบบฝกหัด 
เติมคําในชองวาง จับคู เลือกคําตอบที่ถูก หรือใหดูผลจากการทดลองหรือทํากิจกรรม สวนประกอบ
ทั้งหมดนี้จะอยูในซองหรือกลองอยางเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกตอการใช 
 สุกิจ ศรีพรหม (2541 : 69) ไดแนะนําองคประกอบของชุดการสอน 7 อยางดังนี้ 
 1.  เนื้อหาหรือมโนภาพที่ตองการใหผูเรียนศึกษา (Concept focus) ชุดการสอนชุดหนึ่ง
ควรจะเนนใหผูเรียนศึกษาเพียงมโนทัศนหลักเรื่องเดียว 
 2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behaviorally stated objective) เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะ
ทําใหชุดการสอนนั้นประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเปนขอความที่ระบุถึงพฤติกรรมที่คาดวาจะ
ใหเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู  ควรระบุชัดเจนใหผูเรียนเขาใจอยางแจมแจงเพราะวัตถุประสงคนี้
เปนแนวทางในการทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
 3.  มีกิจกรรมใหเลือกหลาย ๆ อยาง (Multiple active methodologies) คือราย 
ละเอียดของกิจกรรมที่ตองการใหนักเรียนปฏิบัติ เชน ทํางานกลุม  ทําการทดลองหรือใชส่ือการ
เรียนชนิดตาง ๆ การที่มีกิจกรรมใหนักเรียนเลือกปฏิบัติหลาย ๆ ทางมาจากความเชื่อวาไมมวีธีิใดวธีิ
หนึ่งจะเหมาะที่สุดกับนักเรียนทุกคน 
 4.  วัสดุประกอบการเรียน (Diversified learning resources) จากกิจกรรมใหเลือก 
หลายทางนั้นจําเปนตองมีวัสดุประกอบการเรียนหลาย ๆ อยางเชน แผนภูมิภาพ หุนจําลอง เทป
บันทึกเสียง เปนตน วัสดุหรือส่ือการเรียนเปนแหลงที่จะชวยใหนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เกิดการเรียนรูในมโนทัศนที่กําหนดให              
 5. แบบทดสอบ (Evaluation instrument) ในการประเมินผลดูวานักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรูจากการสอนมากนอยเพียงใด แบบทดสอบที่ใชอาจใชได 3 ลักษณะ 
  5.1  แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
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  5.2  แบบทดสอบตนเอง (Self-test) 
                    5.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 6.  กิจกรรมสํารองหรือกิจกรรมเพิ่มเติม (Breadth and depth activities) หลังจากที่ 
นักเรียนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว อาจทํากิจกรรมที่เสนอแนะเพิ่มเติมตามความสนใจ 
 7.  คําชี้แจงวิธีใชชุดการสอน  (Instruction)  เนื่องจากชุดการสอนที่ผลิตขึ้นเพื่อให   
นักเรียนเรียนดวยตนเอง  คําชี้แจงวิธีใชชุดการสอนจึงจําเปนตองใหรายละเอียดของวิธีใชชุดการ
สอนทําใหนักเรียนสามารถเขาใจและเรียนดวยตนเอง 
 จากองคประกอบของชุดการสอนสรุปไดวาชุดการสอนควรประกอบดวยสวนที่สําคัญ 
ไดแก คําชี้แจงการใชชุดการสอน ส่ือการสอน กิจกรรม วิธีดําเนินการ ตลอดจนแบบประเมินสุกิจ 
ศรีพรหม (2541 :69-70) ไดนําเสนอขั้นตอนการสรางชุดการสอนไว 10 ขั้นตอนดังนี้ 
 1.  กําหนดหมวดหมู  เนื้อหา  และประสบการณ  อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือ 
บูรณาการเปนแบบสหวิทยาการตามความเหมาะสม 
 2.   กําหนดหนวยการสอนแบงเนื้อหาออกเปนการสอนโดยประมาณเนื้อหาวิชาที่ครูจะ
ถายทอดความรูแกนักเรียนไดในหนึ่งสัปดาหหรือหนึ่งครั้ง 
 3.   กําหนดหัวเร่ือง ผูสอนจะตองถามตนเองวาในการสอนแตละหนวยควรให 
ประสบการณแกผูเรียนอะไรบาง แลวกําหนดออกมาเปน 4-6 หัวขอ 
 4.   กําหนดมโนทัศนและหลักการใหสอดคลองกับหนวยและหัวเร่ืองโดยสรุปรวม 
แนวคิดสาระและหลักเกณฑสําคัญไวเพื่อเปนแนวทางจัดเนื้อหามาสอนใหสอดคลองกัน 
 5. กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเร่ือง เปนจุดประสงคทั่วไปกอนแลว
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไวทุกครั้ง 
 6. กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมซึ่งเปน
แนวทางการเลือกและการผลิตส่ือการสอน  
 7. กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินผลใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใช
แบบสอบอิงเกณฑ เพื่อใหผูสอนทราบวาหลังจากผานกิจกรรมเรียบรอยแลวนักเรียนไดเปลี่ยน 
พฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม      
 8. เลือกและผลิตส่ือการสอน วัสดุ อุปกรณ และวิธีการที่ครูใช ถือวาเปนสื่อการสอน
ทั้งส้ิน เมื่อผลิตสื่อการสอนของแตละหัวเร่ืองแลวก็จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูใน
กลองที่เตรียมไว กอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวา “ ชุดการสอน “ 
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 9.หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อเปนการประกันวาชุดการสอนที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพในการสอน ผูสรางจําเปนตองกําหนดเกณฑขึ้นลวงหนา โดยคํานึงถึงหลักการที่วา
การเรียนรูเปนกระบวนการเพื่อชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล 
 10.  การใชชุดการสอน  ชุดการสอนที่ไดรับการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
ที่ตั้งไวสามารถนําไปสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดการสอนและตามระดับการศึกษา โดย
กําหนดขั้นตอนการใชดังนี้ 
   10.1 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อพิจารณาพื้นฐานความรูเดิมของผู 
เรียน (ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที) 

10.2  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
10.3  ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน(ขั้นสอน) ผูสอนบรรยายหรือแบงกลุม 

ประกอบกิจกรรมการเรียน 
10.4  ขั้นสรุปผลการสอน เพื่อสรุปมโนทัศนและหลักการที่สําคัญ 

       10.5  ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรูที่เปลี่ยนไป 
 จากกระบวนการสรางชุดการสอนพอสรุปไดดังนี้ ควรมีการวางแผน กําหนดเนื้อหา
จุดมุงหมาย ส่ือการสอน กําหนดเวลาใชกิจกรรม พรอมทั้งมีการวัดผลประเมินผลแลวทําการ
ทดลองใชเพื่อปรับปรุงขอบกพรอง แลวนําชุดการสอนไปใชจริง 
  วิชัย วงศใหญ (2525:189-193) ไดเสนอขั้นตอนการสรางชุดการสอนไวดังนี้ 
  1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาที่จะนํามาสรางชุดการสอน นํามาวิเคราะหแบงเปนหนวย
การเรียน ซ่ึงแตละหนวยจะตองมีหัวเร่ืองยอรวมอยูอีก โดยการเรียงลําดับขั้นตอนของเนื้อหาสาระ 
และส่ิงจําเปนที่ผูเรียนจะตองเรียนรูกอน 
 2. พิจารณาตัวสินใจวาจะทําชุดการสอนแบบใด โดยคํานึงถึงวาผูเรียนคือใคร จะให
อะไรกับผูเรียน จะทํากิจกรรมอยางไร และจะทําไดดีอยางไร 
 3. กําหนดหนวยการเรียนการสอน โดยประมาณเนื้อหาสาระที่เราสามามรถายทอด
ความรูแกนักเรียนไดตามชั่วโมงที่กําหนด 
 4.  กําหนดความคิดรวบยอด โดยจะตองสอดคลองกับหนวยและหัวเร่ือง  โดยสรุป
แนวคิดสาระและหลักเกณฑที่สําคัญ เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกัน 
 5. จุดประสงคการเรียนรูจะตองสอดคลองกับความคิดรวบยอดของการสอนในครั้งนั้น
โดยกําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
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  6. การวิเคราะหงาน คือการกําหนดจุดประสงคการเรียนแตละขอมาทําการวิเคราะหงาน 
เพื่อหากิจกรรมการเรียนการสอน แลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมถูกตอง  
สอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว 
  7. เรียงลําดับกิจกรรมการเรียนแตละขอ เพื่อใหเกิดการประสาน กลมกลืนของการเรียน
การสอน โดยคําตึงถึงพฤติกรรมพื้นฐานของผูเรียน  วิธีดําเนินการเรียนการสอน ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผลพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกมาเมื่อการสอนเสร็จสิ้น 
 8. ส่ือการสอน คือวัสดุอุปกรณ  และกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่ทั้งครูและนักเรียนจะ
กระทําเปนแนวทางในการเรียนรู ซ่ึงครูควรจัดทําขึ้นและจัดหาไวใหเรียบรอย 
 9. การประเมิน คือ การตรวจสอบดูวาหลังการเรียนการสอานไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามที่จุดประสงคของการเรียนกําหนดไวหรือไม จะวัดโดยวิธีใดก็ไดแตตองวัด
พฤติกรรมที่คาดหวังเปนสําคัญ พยายามออกแบบการวัดใหผูเรียนวัดกันเองและสามารถตรวจสอบ
ได 
 10.  การทดลองใชชุดการสอน การหาประสิทธิภาพชุดการสอน เพื่อปรับปรุงให
เหมาะสมโดยนําไปทดลองใชกับกลุมเล็กๆ เพื่อตรวจหาขอบกพรองและแกไขปรับปรุงอยางดี แลว
จึงนําไปทดลองกับนักเรียนทั้งชั้นหรือกลุมใหญ โดยกําหนดขั้นตอนไว ดังนี้ 
        10.1  ชุดการสอนนี้ตองการความรูดั้งเดิมของผูเรียนหรือไม 
        10.2  การนําเขาสูบทเรียนของชุดการสอนนี้เหมาะสมหรือไม 
        10.3  การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนสรางความสับสนนักเรียนหรือไม 
        10.4 การสรุปผลการเรียนการสอนเพื่อเปนแนวทางไปสูความคิดรวบยอดหรือ
หลักการสําคัญของการเรียนรูในหนวยนั้นๆ ดีหรือไม 
        10.5  การหาประเมินผลหลังเรียน       เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนรูที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั้นใหความเชื่อมั่นไดมากนอยแคไหน 
 ขั้นตอนในการสรางชุดการสอนโดยวิธีระบบการผลิตชุดการสอนแบบจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมี 10 ขั้นตอน (ชัยยงค  พรหมวงศ 2523 : 147) 
 1.  กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณาการ
เปนแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม 
 2.  กําหนดหนวยการสอน    โดยแบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน   เปนเนื้อหาที่
สามารถถายทอดความรูแกนักเรียนไดในหนึ่งสัปดาหหรือสอนไดหนวยละครั้ง 
 3.  กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนจะตองถามตนเองวาในการสอนแตละหนวยนั้น ควรที่จะให
ประสบการณอะไรแกผูเรียนบาง แลวกําหนดหัวเร่ืองออกมาเปนหนวยการสอนยอย 
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 4. กําหนดหลักการและมโนทัศนหลักการและมโนทัศนที่กําหนดขึ้นจะตองให
สอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง โดยสรุปรวมแนวความคิด สาระ และหลักเกณฑสําคัญไวเพื่อเปน
แนวทางในการจัดเนื้อหาที่สอนใหสอดคลองกัน       
 5.  กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเร่ือง  โดยใหเปนจุดประสงคทั่วไปกอน  
แลวเปลี่ยนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองมีเงื่อนไขและเกณฑพฤติกรรมไวทุกครั้ง 
 6.   กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงจะเปน 
แนวทางการเลือกและการผลิตสื่อการสอน “กิจกรรมการเรียน” หมายถึงกิจกรรมทุกอยางที่ผูเรียน
ปฏิบัติเชน อานบัตรคําส่ัง ตอบคําถาม เขียนภาพ ทําการทดลองทางวิทยาศาสตร เลนเกม ฯลฯ 
 7.  กําหนดแบบประเมินผลโดยออกแบบการประเมินผลใหตรงกับจุดประสงคเชิง 
พฤติกรรม โดยใชการสอบแบบอิงเกณฑ (Criterion - referenced testing) คือ การวัดผลที่ยึดเกณฑ
หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในวัตถุประสงค โดยไมมีการนําไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เพื่อใหผูสอน
ทราบวา หลังจากผานกิจกรรมมาเรียบรอยแลว ผูเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูตาม 
วัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม 
 8.  เลือกและผลิตส่ือการสอน วัสดุอุปกรณ และวิธีการที่ครูใช ถือวาเปนสื่อการสอน 
ทั้งส้ิน เมื่อผลิตส่ือการสอนของแตละหัวเร่ืองแลว จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูในกลอง
ที่เตรียมไว กอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 
 9.  ทดลองใช โดยการนําไปทดลองใชแบบเดี่ยว แบบกลุมเล็ก แบบภาคสนามกับ 
นักเรียนซึ่งมิใชกลุมตัวอยางจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 10.  ทดลองหาประสิทธิภาพชุดการสอน เพื่อเปนการประกันวาชุดการสอนที่สรางนั้น 
มีประสิทธิภาพในการสอน ผูสรางจําเปนตองกําหนดเกณฑลวงหนา โดยคํานึงถึงหลักการที่วาการ
เรียนรูเปนการชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล 
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ขั้นตอนการสรางชุดการสอน 
                                                                      กําหนดหมวดหมูเนื้อหา 
 
                                                                       กําหนดหนวยการสอน 
 
                                                                            กําหนดหัวเร่ือง 
 
                                                                     กําหนดความคิดรวบยอด 
 
        คณะกรรมการ                               กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม                         ปรับปรุง 
        ที่ปรึกษาและ   
        ผูเชี่ยวชาญ                                      กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน                            แกไข 
        ตรวจสอบ 
        เสนอแนะ                                            กําหนดแบบประเมินผล                                          และ 
                                                  

          เลือก ผลิต และ จัดระบบสื่อ                               พัฒนา 
 
                                                                               ทดลองใช 
 
                                                     หาประสิทธิภาพและคาดัชนีประสิทธิผล 
 
แผนภูมิที่ 2 แผนผังแสดงขั้นตอนการสรางชุดการสอน ตามระบบการผลิตชุดการสอนแผนจุฬาฯ        
ท่ีมา :  ชัยยงค  พรหมวงศ  (2523)  การผลิตชุดการสอนแบบจุฬา ฯ   
 กลาวไดวา ขั้นตอนในการสรางชุดการสอนเริ่มจากการจัดหมวดหมูเนื้อหาออกเปน
หนวยโดยมีหัวเรื่องสัมพันธกัน กําหนดมโนทัศน และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียน 
การประเมินผล    เลือกผลิตส่ือการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา    ชุดการสอนที่สรางขึ้นตาม
ขั้นตอนการผลิตที่ถูกหลักวิชาจะสามารถถายทอดเนื้อหา ชวยเราความสนใจของผูเรียน และชวยทํา
ใหผูเรียนไดฝกการแสดงความคิดเห็น  การตัดสินใจ  และการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
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การพัฒนาชุดการสอนภาษา 
 ส่ิงที่จะชวยใหชุดการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสวนหนึ่งก็คือ การพัฒนาชุดการสอน
อยางตอเนื่อง ซ่ึง ชัยยงค พรหมวงศ 2523 ไดเสนอแนวทางที่จะนําไปสูการพัฒนาชุดการสอนไว
ดังนี้ 
 1. เปนแนวคิดตามหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคลนัก
การศึกษาไดนําแนวคิดนี้มาจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความตองการ ความแตกตางระหวาง
บุคคล ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.  เปนแนวคิดที่พยายามจะเปลี่ยนการเรียนการสอนจากเดิมที่เคยยึดครูเปนแหลง
ความรูหลัก มาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนดวยการใชแหลงความรูใหแกผูเรียนเพียง
หนึ่งในสามของเนื้อหาทั้งหมด สวนอีกสองในสามผูเรียนจะศึกษาดวยตนเองจากชุดการสอน 
 3. เปนแนวคิดการใชโสตทัศนูปกรณที่ไดเปล่ียนและขยายตัวออกเปนสื่อการสอน ซ่ึง
คลุมถึงการใชวัสดุส้ินเปลือง เครื่องมือตางๆ กระบวนการสาธิตทดลองและกิจกรรมตางๆ  เดิมนั้น
การผลิตและการใชส่ือการสอนมักออกมาในรูปตางคนตางผลิต ตางคนตางใชส่ืออยางเดียว มิไดมี
การจัดระบบการใชส่ือหลายอยางมาบูรณาการใหเหมาะสม และใชเปนแหลงความรูสําหรับ
นักเรียน แทนการใหครูเปนผูถายทอดความรูแกนักเรียนอยูตลอดเวลา แนวโนมใหมจึงเปนการผลิต
ส่ือการสอนแบบประสมใหเปนชุดการสอนอันมีผลตอการใชของครูคือ  เปลี่ยนจากแนวความคิด
ที่วาใชส่ือ “ เพื่อชวยครูสอน “ มาเปน “ เพื่อชวยนักเรียนเรียน “ 
 4.   เปนแนวคิดที่พยายามจะสรางปฏิกริยาสัมพันธใหเกิดขึ้นระหวางครูกับนักเรียน  
นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดลอม โดยนําส่ือการสอนและทฤษฎีกระบวนการ 
กลุมมาใชในการประกอบกิจกรรมรวมกันของนักเรียน 
 5. เปนแนวคิดที่ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูมาจัดสภาพการณการเรียนรูเพื่อใหการเรียน
มีประสิทธิภาพ โดยการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสดังตอไปนี้ 
                            5.1  ไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง 
                            5.2  ไดรูวาการตัดสินใจหรือการทํางานของตนถูกหรือผิดไดทันที  
       5.3  มีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานถูกหรือคิดถูก ซ่ึงจะทําใหเกิดการกระทํา
พฤติกรรมนั้นซ้ําอีกในอนาคต 
                            5.4 ไดคอยเรียนรูไปทีละขั้นตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนโดย
ไมตองมีใครบังคับ 
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 การจัดสภาพการณที่จะเอื้ออํานวยตอการเรียนรูดังกลาวขางตนนี้ จะมีเครื่องชวยให
บรรลุจุดหมายปลายทางได โดยการจัดการสอนแบบโปรแกรมในรูปแบบของกระบวนการ และใช
ชุดการสอนเปนเครื่องมือสําคัญ 
 แนวทางในการพัฒนาการสอนภาษาโดยกาญจนา  เกียรติประวัติ (2526 : 28) ไดสรุป
ขั้นตอนในการพัฒนาชุดการสอนไวดังนี้ 
 1.  เลือกเรื่อง  เร่ืองที่จะทําใหตองมีปญหาในการสอนดวยวิธีอื่นๆ จึงจะมีคุณคาสําหรับ 
การสราง 
 2.  พัฒนาเรื่องที่มีปญหาเพื่อยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสงสัยคําตอบ    การพัฒนาหัวเร่ือง 
ใหเปนปญหาเปนวิธีเราความสนใจในการเรียนใหแกผูเรียนไดดี ขอสําคัญปญหานั้นจะตอง      
สอดคลองกับจุดสําคัญที่ครูตองการสอน 
 3.  เนื้อหาสาระ  กําหนดเนื้อหาสาระจากการศึกษาหลักสูตร  การศึกษาหลักสูตรจะ 
ทําใหครูรูระยะในการสอนวาควรเนนย้ํารายละเอียดเพียงใด เชน ไมสอนทุกสิ่งทุกอยางที่หลักสูตร
กําหนดใหสอนในเวลา 10 ช่ัวโมง  โดยใชชุดการสอนเพียง 2-3 ช่ัวโมง 
 4.  เขียนมโนทัศนและหลักการ (Concept) ของเรื่องเพื่อเปนหลักในการจัดกิจกรรม 
และการตั้งคําถามของครู  ครูที่สอนโดยคํานึงถึงหลักการและมโนทัศนของเรื่องเทากับสงเสริมให 
ผูเรียนคิดเปนดวย 
 5. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแลวเรียงลําดับกอนหลังโดยเร่ิมจากสิ่งที่ตองสอน
กอน 
 6.   ระบุวิชาที่จะนํามาสัมพันธหรือบูรณาการกันได จะชวยใหการคิดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนของครูสงเสริมความคิดของผูเรียนใหกวางขวางออกไป 
 7.   คํานึงถึงจิตวิทยาพัฒนาการของผูเรียน ผูเรียนแตละระดับมีชวงเวลาความสนใจ 
ตางกัน  ลักษณะกิจกรรมที่จะจัดจะตองคํานึงถึงวัยของผูเรียนที่เปนผูลงมือกระทํากิจกรรมนั้นดวย 
 8.   วิเคราะหงาน  นําจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ครูและผูเรียนจะตองทํา  ตลอดจน 
กําหนดสื่อที่จําเปน  แลวเรียงลําดับกิจกรรมดังกลาว 
 9.   รายการอุปกรณและเอกสารประกอบการเรียน ควรมีหมายเลขกํากับเพื่อสะดวก       
ตอการหยิบไปใช 
 10.  การวัดผล  ไมวาจะเปนการวัดผลกอนหรือหลังการเรียนจะตองใชจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรมเปนหลัก  วัดพฤติกรรมที่คาดหวังเปนสําคัญ  พยายามออกแบบการวัดผลใหผูเรยีนวดั
กันเองและตรวจคําตอบเอง 
 11.  คูมือการใชชุดการสอน 
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 12.  แฟมสําหรับบรรจุชุดการสอน ควรมีขนาดมาตรฐานเพื่อสะดวกในการจัดวาง 
และการใช โดยถือหลักประโยชน ประหยัด คงทน สะดวก และภูมิฐาน หรือเปนกลองกระดาษ
ขนาดพอเหมาะ สะดวกในการเก็บรักษา สวยงามเพื่อเราและดึงดูดความสนใจของผูเรียน 
 
เกณฑการพิจารณาสื่อ 
 ในการนําสื่อการสอนมาใชในการเรียนการสอนควรคํานึงถึงหลักการพิจารณาเลือกสื่อ
การสอนใหเหมาะสมกับผูสอนและผูเรียนเพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุถึงจุดมุงหมายและเกิด 
ประสิทธิภาพอยางแทจริง ลักษณะของสื่อการสอนที่ดี วาสนา ชาวหา (2533 : 17-18) กลาวไวดังนี้ 
 1.  สอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
  2.  เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 3.  เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4.  ใชงาย สะดวก และปลอดภัย 
 5.  ไมส้ินเปลือง ประหยัด คุมคา 
 นอกจากนี้ เสงี่ยม โตรัตน (2542) ไดใหขอแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑในการ
พิจารณาสื่อไวดังนี้ 
 1.  เกณฑในการออกแบบสื่อจะตองมีจุดหมายที่ชัดเจนดานรูปแบบและเนื้อหาจัด 
อันดับความยากงายอยางชัดเจนทางภาษา ส่ือควรมีรูปแบบที่ดึงดูดใจนักเรียน และกิจกรรมควรชวย
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูบางอยางขึ้น 
 2.  การออกแบบแนวทางการเรียนรู ส่ือแตละชิ้นตองมีคําถามและคําตอบตายตัว 
เพื่อสะดวกในการเฉลยเพื่อใหนักเรียนไดตรวจสอบดวยตนเอง 
 3.  การใชส่ือพิมพสําเร็จรูปเพื่อเปนการชวยลดภาระในการเตรียมส่ือของครู 
  4.  การสรางสื่อดวยครูเอง ซ่ึงถือวาเปนสื่อที่มีคาและตรงกับความตองการของนักเรียน 
มากที่สุดซึ่งควรไดรับความรวมมือจากหนวยงานเพื่อที่จะทําการในการสรางสื่อดวยตัวครูเอง       
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531 : 4-5) ไดกลาวถึงเกณฑใน
การพิจารณาเลือกหรือผลิตส่ือผสม ซ่ึงสอดคลองกับเสงี่ยม โตรัตน  ดังนั้นส่ือที่เลือกหรือผลิตตอง
กําหนดจุดมุงหมายของการเรียนรูอยางชัดเจนและควรตอบสนองตามจุดมุงหมายไดอยางแทจริง    
คูมือการใชส่ือผสมตองมีคําอธิบาย คําแนะนําในการใชอยางชัดเจน เปดโอกาสใหผูเรียนได 
มีสวนรวมในกิจกรรม ไดบันทึกขอสังเกตตางๆ ไดตอบคําถามและซักถามปญหาตางๆที่สนใจ       
ผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบดวยตนเองไดและตองพิจารณาใหเหมาะสมกับเนื้อหา โดย
พิจารณาจากคําถามตอไปนี้  
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 1.  ส่ือนั้นตอบขอสงสัยของผูเรียนไดหรือไม  
 2.  ส่ือนั้นมีเทคนิคตางๆที่เราความสนใจหรือไม   
 ควรเลือกใชส่ือหลายๆประเภท  ทั้งภาพและเสียงตลอดจนสื่อที่ผูเรียนมีโอกาสสัมผัส
ไดดวยมือ เพราะถาอวัยวะรับสัมผัสสิ่งเราไดหลายทาง การเรียนรูจะเพิ่มมากขึ้น การใชส่ือหลายๆ
ชนิดควรใชส่ือแตละชนิดเพื่อสงเสริมซ่ึงกันและกัน ส่ือที่ใชในชุดสื่อประสมจะตองมีคุณคาในตัว 
เองเมื่อใชอยางอิสระ  อุปกรณที่ใชในชุดสื่อประสมควรเปนอุปกรณที่หาไดงาย  และกระตุนให     
ผูเรียนไดเปนผูกระทําการเรียนรูดวยตนเอง สามารถตัดสินใจเองวาจะเลือกเรียนเนื้อหาใดตามความ
สนใจและความถนัดของตน 
 
ประโยชนของชุดการสอน 
 ชุดการสอนเปนส่ือการสอนแบบประสมที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียนตามหัวขอ   
เนื้อหา ซ่ึงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด  นักการศึกษาหลายทาน
กลาวถึงประโยชนของชุดการสอนไวดังตอไปนี้ 
 ชัยยงค  พรหมวงศ ( 2520 : 52 )  กลาวถึงคุณคาของชุดการสอนวา ไมวาจะเปน         
ชุดการสอนประเภทใดก็ตาม ยอมมีคุณคาตอการเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน หากไดมีระบบ
การผลิตที่มีการทดสอบและมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว  โดยทั่วไปชุดการสอนมีคุณคาดาน
ตางๆมากมายเชน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู  ชวยลดภาระของผูสอนในการสอน
ดวยการพูดเพียงฝายเดียว  ชวยผูเรียนจํานวนมากใหไดความรูในแนวเดียวกัน  ชวยใหครูดําเนินการ
สอนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวชัดเจน ชวยใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมี           
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความสามารถตามความตองการของตนเอง  ใหครู
สามารถประเมินผลเพื่อวัดผลการเรียนรูของผูเรียนตามเกณฑเพราะชุดการสอนไดผลิตไวเปน
หมวดหมู สามารถนําไปใชไดทันทีไดทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงชวยในการเรียนการสอนดําเนนิไป
อยางมีประสิทธิภาพ                  
 กรองกาญจน อรุณรัตน (2536 : 9) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการสอนวา ชวย      
ถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่สลับซับซอน ชวยเราความสนใจของผูเรียนเพราะเปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจในการเรียนมากที่สุด รวมทั้งชวยแกปญหา
การขาดแคลนครูผูสอนโดยไมปลอยเวลาที่มีอยูใหสูญเปลา 
 จากประโยชนของชุดการสอนดังกลาว สรุปไดวาชุดการสอนมีประโยชนชวยเพิ่ม   
ประสิทธิภาพในการเรียนของผูเรียน ชวยสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูตาม   
วัตถุประสงค เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด
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ของแตละบุคคล  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล นอกจากนี้ชุดการสอนยังสามารถชวย
แกปญหาในเรื่องของการขาดแคลนครูผูสอนโดยไมปลอยเวลาที่มีอยูใหสูญเปลา 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเพลงภาษาอังกฤษ       
 งานวิจัยที่ เกี่ยวกับการใชเพลงในการสอนภาษาอังกฤษทําใหบทเรียนเกิดความ       
สนุกสนานและนาสนใจ  นักเรียนได รับทั้งความรูทางภาษา  ดนตรี  ศิลปวัฒนธรรมและ              
ขนบธรรมเนียมนอกจากนี้เพลงยังชวยสรางบรรยากาศในหองเรียนทําใหไมเครียด  มีผูวิจัยไดทํา
การวิจัยที่เกี่ยวกับการใชเพลงประกอบการสอนภาษาอังกฤษ และผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยดังนี้ 
 
งานวิจัยภายในประเทศ 
  ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่ใชเพลงประกอบการสอนภาษาอังกฤษมีผูวิจัยหลายทานไดทํา
การทดลองโดยใชเพลงประกอบการสอนดังนี้ 
 ดวงเดือน แสงชัย (2530 : 30)  ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดย
ใชเพลงเปนกิจกรรมเสริม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ        
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียน     
สวนใหญมีเจตคติที่ดีตอการที่ครูใชเพลงเปนกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน โดยนักเรียน รอยละ 
96.70 เห็นดวยวาควรจะมีกิจกรรมรองเพลงในชั่วโมงภาษาอังกฤษ 
 ทองคํา พานจันทร (2545 : 4) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชเพลงกับการสอนแบบปกติ พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลงไมสูงกวาวิธีสอนแบบปกติภายใต
นัยสําคัญ 0.05 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชเพลงอยูในระดับดี         
 บุปผา  จันทรเพ็ญ (2544 : 1) ไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับเรื่อง เพลงเพื่อการเรียนการสอน
วัฒนธรรมตะวันตก พบวา เพลงที่ใชประกอบพิธีเฉลิมฉลองตามวัฒนธรรมตะวันตกมี 14 เทศกาล   
และจํานวนเพลงที่ใชประกอบในพิธีตางๆ มี 341 เพลง ทําใหนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมตะวันตก
จากเพลง 
 พันธศรี  สิทธิชัย (2526 : 62-67) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และทัศนคติของวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชเพลงประกอบการสอนและสอนตามคูมือครู    
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 70 คน เครื่องมือท่ีใชในการ
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วิจัยคือ แผนการสอนที่สรางขึ้นโดยใชเพลงเสริม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ
วัดความคิดเห็นที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ปรากฏวานักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีสอนโดยใช
เพลงเสริมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่สอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 รวมทั้งนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับสูง 
 ยุพิน บุญพันธ (2535 : 4) ไดทําการวิจัยผลของการใชเพลงประกอบการสอน
คณิตศาสตรที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา        
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชเพลงประกอบการสอนและมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 รองเนือง สุขสมิติ (2537 : 47-51) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ   
คิดเห็นตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยใชเพลงเสริมกับการ
สอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2              
ปการศึกษา 2536 กลุมควบคุม 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอนที่สราง
ขึ้นโดยใชเพลงเสริม จํานวน 20 แผน ใชเวลา 60 คาบ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ แบบวัดความคิดเห็นตอการเรียนภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ผลการวิจัยพบวา        
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่สอนโดยใชเพลงเสริมสูงกวานักเรียนที่สอน
ตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคาน้ําหนักผลกระทบเทากับ 0.08  ความ  
คิดเห็นตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่สอนโดยใชเพลงเสริมดีกวานักเรียนที่สอนตาม 
คูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
งานวิจัยตางประเทศ 
 การศึกษาผลงานวิจัยตางประเทศที่ เกี่ยวของกับการใชเพลงประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษ ผูวิจัยนําเสนอมีดังนี้               
 ลอรล่ี (Lorelei 1995 : 500-504) ไดวิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางดานการอาน
และการเขียนโดยใชเพลงเปนสื่อระหวางกลุมที่สอนตามหนังสือเรียนตามคูมือครูกับกลุมที่นําเพลง
มาเสริมในการสอน  กลุมตัวอยางเปนโรงเรียนของรัฐ 2 แหงที่มีสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจและ 
สังคมที่คลายคลึงกัน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบทดสอบการอาน การบันทึกการ
อาน รูปภาพคําศัพท  ผลจากการวิจัยพบวากลุมโรงเรียนที่ใชเพลงประกอบการสอนแสดงออกถึง
พฤติกรรมการอานที่ถูกตอง  และชื่นชอบในการเรียนมากกวากลุมที่เรียนตามคูมือครู 
 ฟลาวเวอรส (Flowers 1998 : 11-17) ไดทําการวิจัยศึกษาคนควาวิธีการจําคําศัพทของ
นักเรียนโดยผานการใชเพลงและเปรียบเทียบระหวางคําศัพทที่คัดเลือกมาเฉพาะจากบทเพลงกับ  
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คําศัพทปกติทั่วไป อยางไหนนักเรียนจะจําไดดีกวากัน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นเกรด 1 จํานวน 
42 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบบันทึกคําศัพทและแบบสัมภาษณ  ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนสามารถเรียนรูวิธีการจําคําศัพทโดยผานสื่อเพลงไดอยางดี  และสามารถจําคําศัพทที่คัดมา
จากเพลงไดเร็วกวาคําศัพทปกติ 
 คลินเกอรและกูลสบี้ (Klinger and Goolsby 1999 : 50-59) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูภาษาของนักเรียนโดยการใชเพลงเขามาสูกระบวนการทางภาษาในแบบผสมผสาน 
(Immersion) และแบบวลีตอวลี (Phrase-by-phrase) กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมเกรด 2 
จํานวน 39 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบบันทึกการฟง  ผลการวิจัยพบวานักเรยีน
ชอบเรียนโดยใชเพลงประกอบ  และพอใจกับวิธีการทั้ง 2 แบบ แตการเรียนแบบผสมผสานนักเรียน
จะทําผิดนอยกวาวิธีวลีตอวลี จากการวิเคราะหพบวาการเรียนแบบผสมผสาน  นักเรียนจะไดเห็น
ภาพทั้งหมด ทําใหนักเรียนชอบและทําใหเกิดการเรียนรูไดเร็วกวา 
 จอลลี่ (Jolly 1975 : 1-2) ไดศึกษาและทดลองพบวา เพลงมีอิทธิพลอยางจริงจังในการ
สอนออกเสียง (pronunciation) ศัพท สํานวนและโครงสรางทางไวยากรณ รวมทั้งความเขาใจใน
ความสัมพันธของวัฒนธรรมและภาษาที่ใชในเพลงดวย และจากการสํารวจความเห็นของนักเรียน
รอยละ 91  มีความเห็นตรงกันวาเพลงมีประโยชน สามารถตอบสนองความตองการทั้งทางดาน   
จิตวิทยาและทางการศึกษา สวนทางดานอารมณ เพลงทําใหเกิดการผอนคลาย และสรางบรรยากาศ
ที่สนุกสนาน ร่ืนรมยภายในหองเรียน สงผลใหนักเรียนเกิดความอยากเรียนมากขึ้น 
 มาลิน (Malin 1994) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการนําเพลงมาใชในชั้นเรียนเพื่อชวยในการ
สอนของครูระดับประถมศึกษา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผลที่ไดรับคือ ครูนําเพลงมาประกอบ 
การสอนในชั้นเรียน โดยสวนใหญใชในโอกาสเทศกาลพิเศษ เชน คริสตมาส วาเลนไทน เปนตน 
จากการรายงานของครูพบวามากกวารอยละ 70 ที่ครูนําเพลงมาใชในชั้นเรียน             
 เฟตเซอร (Fetzer 1995) ไดศึกษาวิจัยทดลอง พบวา การนําเพลงมาใชในการสอนกับ
การสอนตามคูมือครูนั้น ในกลุมทดลองแสดงออกถึงพฤติกรรมการอานที่ถูกตองและชื่นชอบ
มากกวาเด็กในกลุมควบคุม 
 คลิงเกอร (Klinger 1997) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสอนเพลงใหกับนักเรียนพบวา 
การสอนเพลงเปนวิธีที่บูรณาการเขามาสอนนักเรียนระดับประถม บทบาทของเพลงไดเขามาพัฒนา
ความเขาใจและการอานการเขียนของนักเรียนและไดขยายออกไปเปนบทละครที่ เกี่ยวกับ         
วัฒนธรรมขั้นตอนการสอนเพลงก็อํานวยตอความคงทนในการจําของนักเรียนดวย 
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 วิลคอกซ (Wilcox 1999 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการนําเพลง
มาใชในหองเรียนที่มีตอความจําในการออกเสียง ในการเรียนรูภาษาที่ 2 ผลที่ได พบวา กลุมที่ใช
เพลงมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางจากกลุมที่เรียนดวยวิธีปกติ 
 คัลเลน (Cullen 2000) ไดทําการทดลองเกี่ยวกับการนําเพลงไปใชในการสอนเขียนตาม
คําบอก (Dictation) พบวา นักเรียนชอบวิธีนี้มาก และยังสามารถฝกไดครบทั้ง 4 ทักษะคือฟงเพลง
แลวเขียนสรุป ยอแสดงความคิดเห็น พูดแตงประโยคจากเพลง อานบทเพลง ฝกออกเสียง เขียน
บรรยายความรูสึกเกี่ยวกับเพลง เขียนคําศัพทจากเพลง 
 ฟอนเซซา (Fonseca 2000) ศึกษาเกี่ยวกับการใชเสียงเพลงชวยสอนในการเลาเรื่องโดย
ครูใชรูปภาพประกอบ นักเรียนสามารถจําเรื่องราวไดดี โดยเพลงชวยกระตุนความจําและความ   
สนใจของนักเรียน 
 จากผลการวิจัยทั้งในและตางประเทศดังกลาวสรุปไดวา การใชดนตรีหรือเพลง
ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผลที่ไดรับก็คือ เพลงชวยเราใหนักเรียนเกิดความสนใจใน
บทเรียน  สนุกสนานตอการเรียน จําเนื้อหาสาระในบทเรียนดีขึ้น  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น  นอกจากนี้เพลงยังชวยใหนักเรียนกลาแสดงออก  ชวยแกปญหาดานภาษาและพฤติกรรมของ
นักเรียน  เพลงทําใหบรรยากาศในการเรียนรูของนักเรียนดีขึ้น  จึงนับไดวาดนตรีหรือเพลงมีคุณคา
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนอยางยิ่ง  จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการใชเพลง
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยจึงมีความตั้งใจและสนใจที่จะพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใชเพลงประกอบ 
                                                          
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุดการสอนภาษาอังกฤษ 
งานวิจัยภายในประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพบวา  มีการศึกษา
วิจัยทดลองของนักเรียนระดับตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาวิธีการและนําเสนอดังนี้        
 วนิดา อัคราช (2535 : 53-55) ทําการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 โดยการสอนดวยชุดการสอนกับการสอนปกติ  ซ่ึง
เปนการวิจัยเชิงทดลอง  มีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียน
ที่ 3 ปการศึกษา 2535 โรงเรียนบานฝงแดง อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จํานวน 2 หองเรียนรวม 
เรียน รวม 62 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลองที่สอนโดยใช 
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ชุดการสอนสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมที่สอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และนักเรียนในกลุมทดลองมีความพึงพอใจมากตอการเรียนการสอนโดยใชชุดการสอน 
 จินตนา  เกิดสายทอง (2536 : 44-46) ทําการศึกษาการใชชุดฝกทักษะการเขียนสําหรับ
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแมแตง จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 30 คน เปนการวิจัยเชิงทดลองใชกลุมตัวอยางกลุมเดียววัดกอนและหลังการ
ทดลอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) ชุดฝกทักษะการเขียนจํานวน 30 ชุด ใชเวลาสอน
ชุดละ 20 นาที (2) แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียน (3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนกอนและหลังเรียนจํานวน 30 ขอ ผูวิจัยไดดําเนินการสอน
ดวยตนเองโดยทําการทดสอบกลุมตัวอยางกอนเรียนตอจากนั้นทําการสอนใชเวลาทั้งส้ิน 30 คาบ
เรียน หลังดําเนินการสอนแลวใหกลุมตัวอยางทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบชุดเดิม ผลการวิจัย
พบวาชุดฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนและหลัง
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  สวนดานพฤติกรรมของนักเรียนในการใช
ชุดฝกนี้พบวานักเรียนใหความสนใจกระตือรือรนและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุมและ
รายบุคคลเปนอยางดี นักเรียนชอบชุดฝกเพราะมีกิจกรรมการเรียนและสื่อการเรียนที่หลากหลาย
 จุฑารัตน  เจริญสินธ (2541 : 30-33) ไดพัฒนาชุดฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษสําหรับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชชุดฝกกับการเรียนตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนักเรียน โรงเรียน 
มงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 แบงเปน 2 กลุม      
กลุมควบคุมจํานวน 55 คน กลุมควบคุมเรียนโดยใชแผนการสอนตามคูมือครู กลุมทดลองจํานวน 
55 คน เรียนโดยใชชุดฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย (1) ชุดฝกทักษะ
การฟงภาษาอังกฤษจํานวน 10  ชุด (2) แบบทดสอบวัดทักษะการฟง ใชเวลาในการทดลอง  10 คาบ
คาบละ50นาทีซ่ึงจากผลการวิจัยพบวาชุดฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดอยางเปนที่นาพอใจ และผลสัมฤทธิ์ทาง      
การฟง ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่
เรียนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ไพรินทร  พวงจันทร (2542 : 52-60) ไดทําการพัฒนาสรางชุดการสอนฝกทักษะการฟง- 
พูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน  
วัดเพ็งประดิษฐาราม จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบไปดวย
ชุดการสอนฝกทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษจํานวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษจํานวน 20 ขอ ใชเวลาในการทดลอง  32 คาบ คาบละ 20 นาที เมื่อสิ้นสุดการสอนแต
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ละชุดการสอน ผูวิจัยทําการประเมินผลหลังเรียนดวยแบบฝกหัดและทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษดวยแบบทดสอบ ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนฝกทักษะทางการฟงพูด
ภาษาอังกฤษสําหรับชั้นประถมปที่ 1 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  92.5/93.33  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ   
มาตรฐาน 80/80 ซ่ึงแสดงวาชุดการสอนฝกทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 สมหวัง  แสงสุนานนท (2542 : 42-46)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระหวางการใชชุดการสอนและการสอนปกติ กลุมตัวอยางคือ       
นักศึกษาผูใหญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย
ชุดการสอนภาษาอังกฤษประเภทศูนยการเรียนและการสอนประเภทรายบุคคล และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวาชุดการสอนที่ใชมีประสิทธิ์ภาพสูงกวาระดับมาตรฐาน
ที่ 83.31/83.12ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนสูงกวาการสอนปกติอยางมี   
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
 อรพิน  สุขเกษม (2541: 64-66) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง  Present Perfect Tense  โดยการสอนดวยชุด
การสอนกับการสอบแบบปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3โรงเรียนขามแกนนคร 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 80 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง 
คือ ชุดการสอนซึ่งมีคาประสิทธิภาพเทากับ 83.92/84.11 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจํานวน 40 ขอ มีความยากงายอยูระหวาง 0.31 - 0.85 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใช
ชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติ   

 อุบลรัตน  สุนทรกลัมพ (2542 : 78-80) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง              
จํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดแก ชุดการเรียน แบบประเมินชุด        
การเรียนการสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ ผลการวิจัยพบวา     
ชุดการเรียนการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 85.41/80.11  และพบวานักเรียนที่เรียนแบบ
ปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนการสอน 
 ณัฎฐา  เกื้อหนุน  (2532)  ทําการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษา     
ฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยว  เร่ืองการนําเที่ยววัด  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
6  โรงเรียนเซนตจอหน  กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางที่ใหในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  6  ปการศึกษา  2531  โรงเรียนเซนตจอหน  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  30  คน  ผลการวิจัย
พบวา  ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สรางขึ้นมีคา  90.05 / 84.16  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน       
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80 / 80  ที่ตั้งไว  และคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนชุดการสอนแตกตางกัน
อยางมี     นัยสําคัญที่ระดับ  0.1   
 รัชนีเพ็ญ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  (2533)  ทําการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยวและการโรงแรม  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  กอนและหลังการใชชุดการสอน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปที่  1  สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตกรุงเทพ  ปการศึกษา  2532  จํานวน  1  หองเรียน  
ผลการวิจัยพบวาชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  96.31 / 82.80  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  
80 / 80  ที่ตั้งไว  และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาหลังใชชุดการสอนสูงกวากอนใชชุดการ
สอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซ่ึงแสดงวาชุดการสอนที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศพบวามีการศึกษาเรื่องการใชชุดการ 
สอนในวิชาภาษาอังกฤษนอยผูวิจัยไดศึกษาและนําเสนอดังนี้  
 แมคโดนัล (MacDonald 1973 : 1950A) ไดทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาและการ 
ประเมินคาของชุดการสอนแบบใชส่ือประสม เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบผลของความสําเร็จและ 
ทัศนคติของวิธีสอน  โดยใชชุดการสอนแบบใชส่ือประสมเพื่อเรียนดวยตนเองกับวิธีการสอนแบบ
ธรรมดาที่ใชการบรรยายและอภิปราย กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักศึกษา 126 คน เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัยคือ ชุดการสอนที่ใชส่ือประสม 3 กลอง แบบทดสอบทัศนคติภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย
พบวาผูเรียนกลุมทดลองมีทัศนคติในระดับสูงขึ้นกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แสดงวาการเรียนโดยใชชุดการเรียนการสอนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน 
 เอ็ดเวิรดส (Edwards 1997 : 374A) พัฒนาสรางชุดการเขียน ศึกษาถึงกลวิธีการสอน 
การเขียนแนวใหมในชั้นเรียนระดับเกรด 1 และ 2 จํานวน 175 คน ซ่ึงไดใชชุดการสอนเขยีนทัง้ทีน่าํ
กลับไปทําที่บานและในชั้นเรียน ผูวิจัยไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานเขียนของกลุม     
ตัวอยางที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเขียน ผลการวิจัยพบวาส่ือการสอนเขียนที่
หลากหลายชวยใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน สวนดานความคิดเห็นตอชุดการสอนเขียน      
นักเรียนมีความรูสึกชอบชุดการเขียน 
 บราวน  (Brown  1982)  ไดศึกษาเรื่องวิธีสอนและสื่อการสอนที่มีบทบาทตอพ้ืนฐาน
ทางธุรกิจโดยใชชุดกิจกรรมการเรียน  (Learning  activity  packets)  ส่ือการสอน  (Audiovisual  
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materials)  ทัศนศึกษา  (Field  trips)  ประยุกตเขากับการสอนในระดับมัธยมศึกษาเรื่องการศึกษา
เพื่ออาชีพในวิชาธุรกิจทั่วไป  ผลการวิจัยพบวา  วิธีการสอนและเครื่องมือจะใชไมไดผลถาไมมีการ
เตรียมการในเรื่องครู  การสอน  สถานที่  และ  การวางแผน  และจะสามารถใชไดดีที่สุดกับครูที่ดี  
และมีการออกแบบที่ดีในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 วิวาส  (Vias  1985 : 603,  อางถึงใน  ชลสีต  จันทาสี  2543 : 38)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ
การออกแบบพัฒนา  และการประเมินคาของการรับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด  1  ในประเทศ
เวเนซูเอลา  โดยใชชุดการสอนจากการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง  5  ดาน  คือ  
ดานความคิด  ดานความพรอมในการเรียน  ดานความคิดสรางสรรค  ดานเชาวปญญา  และดานการ
ปรับตัวทางสังคม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด  1  จากโรงเรียนเรนีสกัวเนียร  เขตรัฐมิลันดา  
ประเทศเวเนซูเอลา  จํานวน  214  คน  แบงเปนกลุมทดลอง  3  หองเรียน  จํานวน  114  คน  ไดรับ
การสอนโดยใชชุดการสอน  กลุมควบคุม  3  หองเรียน  จํานวน  100  คน  ไดรับการสอนปกติ  
ผลการวิจัยผลวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน  มีความสามารถเพิ่มขึ้นในดาน
ความคิด  ความพรอมในการเรียน  ดานความคิดสรางสรรค  ดานเชาวปญญา  และดานการปรับตัว
ทางสังคมหลังจากไดรับการสอนดวยชุดการสอน  สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนปกติ 
 กิลล  (Giles  1975)  ทําการวิจัยเชิงคุณภาพของชุดการสอนแบบศูนยการเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษา   พบวาชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณจากกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนตางๆ  ที่ครูจัดไวใหเปนการสนองความ
ตองการของนักเรียน  ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน  มีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น  สวนการ
สอนตามปกติโดยจัด  กิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการสอนที่กําหนดไว  ครูผูสอนมี
บทบาทในการเรียนการสอนโดยสอนครูเปนผูบรรยาย  อธิบาย  ควบคุมใหเปนไปตามแบบ
แผนการสอนโดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  นักเรียนไมมีอิสระในการทํากิจกรรม  
จะทําใหนักเรียนขาดความกระตือรือรน  และขาดความอยากรูอยากเห็นในสิ่งที่กําลังเรียนใน
บทเรียนนั้น 
 บรอเลย  (Brawlay  1975)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบ 
ส่ือประสม  เพื่อใชสอนเรื่องการบอกเวลาสําหรับเด็กที่เรียนชา  ผูวิจัยไดสรางชุดการสอน  12  ชุด  
ใชเวลาสอน  15  วัน  ผลการวิเคราะหการใชชุดการสอนระหวางกลุมควบคุม  และกลุมดลองพบวา
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสุงกวากลุมควบคุม 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการสอนทั้งในและตางประเทศดังที่เสนอไปนั้น  
การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดการสอน  เปนการสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง  
ซ่ึงจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  ชุดการสอนประกอบดวยคํานํา  วัตถุประสงค  คูมือ
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ครู  ครูมือนักเรียนแบบฝก  แบบทดสอบ  เฉลย  ตลอดจนแบบประเมินความคิดเห็น  เพื่อสงเสริม
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางในการพัฒนาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษนั้น  อาศัยแนวคิด  หลักการและ
ทฤษฎีของ  ชัยยงค  พรหมวงศและกาญจนา  เกียรติประวัติ  คือทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล  
ทฤษฎีการเรียนรูปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียน  และนักเรียนกับ            
ส่ิงแวดลอม  โดยการนําส่ือการสอนและทฤษฎีกระบวนการกลุมมาใชประกอบกิจกรรมรวมกับทาง       
นักเรียน  ในดานองคประกอบของชุดการสอนสําหรับงานวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยกําหนดองคประกอบ
ของชุดการสอนโดยใชรูปแบบของ  ชัยยงค  พรหมวงศ , วิชัย  วงศใหญ , และบุญเกื้อ  ควรหาเวช  
ประยุกตเขาดวยกันเพื่อใหเหมาะสมกับชุดการสอน  ซ่ึงประกอบดวย  คูมือการใชชุดการสอน      
(คูมือครู  คูมือนักเรียน)  ส่ือและเครื่องวัดผลประเมินผลและดานขั้นตอน  การสรางชุดการสอนของ  
ชัยยงค  พรหมวงศ  และวิชัย  วงษใหญ  ไดเสนอขั้นตอนการผลิต  ชุดการสอนไวดังนี้  1)  กําหนด
เนื้อหา  2)  กําหนดหนวยเนื้อหา  3)  กําหนดหัวเร่ือง  4)  กําหนดหลักการ  5)  กําหนดวัตถุประสงค  
6)  กําหนดกิจกรรม  7)  กําหนดแบบประเมินผล  8)  กําหนดสื่อการเรียน  9)  ทดลองใชชุดการ
สอน  10)  ทดลองหาประสิทธิภาพชุดการสอน 
 จากขอสรุปของการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ  ตัวที่กลาวมาแลวจะเห็นวานักเรียน
ระดับชั้น  ม.4  ควรไดรับการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจสรางชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยที่ผูเรียนสามารถเรียนรูจากกิจกรรมและสื่อการสอนตาง ๆ ที่ครู
จัดไวใหในลักษณะชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่สรางขั้นอยางเปนระบบ  จึงทําใหกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
งานวิจัยภายในประเทศ 
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจยัที่เกีย่วของกับการเรียนรูดวยตนเองพบวา มีการศกึษาวจิัยทดลอง
นักเรียนเกีย่วกบัการเรียนรูดวยตนเองและผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยดังนี้ 
 ชวนชัย  เชื้อสาธุชน (2532 : 48-52) ไดทําการวิจัยสังเคราะหผลการวจิัยที่เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนดวยส่ือการสอนดวยตนเองกับการสอน  ตามปกติโดย
ใชการวิเคราะห เมตา ( Meta  Analysis ) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวยงานวจิัย
จํานวน 124 เร่ือง  ซ่ึงคัดเลือกโดยใชเกณฑ 4 ขอ ดังนี ้
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 1.  เปนงานวิจยัเชิงทดลองซึ่งเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ดวยส่ือการสอนดวยตนเอง กับการสอนตามปกติ 
 2.   เปนงานวิจยัที่ทําการทดลองในชั้นเรยีน 
 3..  เปนงานวิจยัที่ทําการทดลองกับนักเรยีนในระบบโรงเรียนเทานัน้ 
 4.   งายวจิัยนัน้มีขอมูลเพียงพอที่จะใชวิเคราะหเบตา 
  ผลการศึกษาพบวาเดก็นกัเรียนที่เรียนดวยส่ือการสอนดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวานกัเรียนจากการเรียนตามปกตทิุกระดับชั้น ( ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ) 
และทุกกลุมวชิา ( วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และมนุษยศาสตร )  
 วนิดา  มนัสไพบูลย ( 2541 : 130 ) ไดทําการวิจยั เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูดวย    
ตนเองเพื่อมุงสูความเปนนักเรียนผูเชี่ยวชาญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึง
ประกอบดวยบทเรียนสําเร็จรูป 10 เร่ืองนั้น กอใหเกิดการเรียนรูในตวัผูเรียนและประสิทธิภาพของ
ส่ือสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
 สุธีร  สําแดงเดช (2529 : 60 ) วิจัยเร่ืองบทเรียนโปรแกรมสําหรับผูริเร่ิมเรียน
ภาษาอังกฤษเรื่อง “การเขียนประโยคบรรยายภาพ”  พบวา บทเรยีนแบบโปรแกรมเรื่องการเขียน
ประโยคบรรยายภาพสําหรับผูเร่ิมเรียนภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นนี้  มีประสิทธิภาพ 95.51/95.34  ซ่ึง
สูงกวาเกณฑที่กําหนด 
 พวงเพ็ญ  สวางใจ  ( 2539 : 73 – 74 ) วิจัยเร่ือง “ การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปการอาน
เร่ืองสั้นอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยเปรยีบเทียบสัมฤทธิ์
ผลในการอานเรื่องสั้นอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ที่มีระดับ  
ความสามารถเบื้องตนตางระดับกัน ระหวางกลุมที่เรียนโดยบทเรียนสําเร็จรูปและเรียน 
โดยการอภิปรายแบบ Symposium พบวา ประสิทธิภาพภายในของบทเรียนสําเร็จรปูที่พัฒนาขึ้นมี
คาสูงกวาเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนดคือ มีคา 85.33/85.52   และผลการทดลองในภาพรวม  ปรากฏวา 
นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปมสัีมฤทธิ์ผลในการอานเรื่องสั้นอยางมีวจิารณญาณสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยการอภิปรายแบบ Symposium อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
งานวิจัยตางประเทศ 
 การศึกษาผลงานวิจยัตางประเทศที่เกีย่วของกับการเรียนรูดวยตนเองผูวิจัยนําเสนอมี
ดังนี ้
 ไมลาน ( Milam    1992 : 1124 ) ไดศึกษาผลของการฝกทักษะการเรียนรูดวยการนํา   
ตนเอง ( Self – directed learning ) แกนักเรียนปญญาเลิศเกรด 4  เพื่อตรวจสอบวา หลังการเรียน  
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นักเรียนจะมีลักษณะการเรยีนรูดวยตนเองสูงขึ้นหรือไม เมื่อวดัเชิงปรมิาณ  และคณุภาพ โดยสุม 
นักเรียนเขากลุมทดลอง 33  คน กลุมควบคุม 25  คน กลุมทดลองเรียนดวยกจิกรรมการเรียนแบบ   
คูสัญญาโดยเนนความอิสระ และการตดัสินใจของผูเรียนเองผลของการศึกษา หลังการทดลอง 
พบวา ระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองของทั้ง  2   กลุม  ไมแตกตางกันแตเห็นไดชัดวาผูเรียนใน
กลุมทดลอง  มีการตั้งเปาหมาย มีทักษะทางการคนควาวิจัย มกีารใชส่ือเพื่อการสื่อสารหลายชนิด มี
การวางแผน และการบริหารเวลาที่ดีกวากลุมควบคุม 
 บาเรทท  ( Baiiett  1991 : 778 ) ไดศึกษาการเรยีนรูดวยการนาํตนเองของผูใช
คอมพิวเตอรทีม่ีความสามารถในระดับเริ่มตน กับระดับสูง  จํานวนทัง้หมด  194  คน  เครื่องมือใน
การวิจยัประกอบดวยแบบวดัวิธีการเรียน  ( Kolb’s Learning Style Instrument ) แบบวัดระดับความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ( Guglielmino’s Self – Directed Learning Readiness Scale ) 
แบบวัดความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ( Personal Computer Competency Inventory ) และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับยุทธวธีิการเรียนคมพิงเตอร ผลการวิจัยพบวา ในหมูผูใชคอมพิวเตอรใชเวลา
เรียนอยางต่ํารอยละ 70  ของเวลาเรียนทั้งหมดเรียนดวยยุทธวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผูใช
คอมพิวเตอรทีม่ีความสามารถในระดับสูงมีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงกวาผูใช
คอมพิวเตอรในขั้นเริ่มตนแรงจูงใจภายในทําใหระดับความสามารถในการใชคอมพิวเตอรสูงขึ้น 
 ซินเทีย ไวท ( Cynthia  White  1995 : 107 – 219 ) ศึกษากลยุทธในการเรียนและการ
เรียนดวยตนเองของนักศึกษาทางไกลที่เรียนภาษาตางประเทศภาษาตาง ๆ ไดแก ภาษาฝรั่งเศส  
ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน และภาษาจีน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือแบบสอบถาม และแบบ
รายงานตนเกี่ยวกับการใชกลยุทธในการเรยีน ผลการวิจัยพบวา  ลักษณะการเรียน  ( การเรียนใน
หองเรียนกับการเรียนทางไกล ) มีผลตอกลยุทธที่ใชในการเรียน อาย ุ  และระดับการศึกษา  และ  
นักศึกษาทางไกลที่ตองเรียนดวยตนเองจะใชกลยุทธในการจัดการเกีย่วกับตนเองมากกวานกัศึกษา
ที่เรียนในหองเรียนตามปกต ิ
 แคปแลน  ( Kaplan  1972 : 5671 – 17 ) วิจัยเกีย่วกับการเปรียบเทียบผลการอานขั้นตน
ของนักเรียนทีเ่รียนชาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยใชแบบเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบ
ปกติในชัน้เรียน ผลการวิจัยปรากฏวา หลังจากที่นกัเรียนเรียนเสร็จและไดทําแบบทดลองสอบแลว  
พบวา  ความสามารถในการอานของนักเรียนกลุมทดลองเพิ่มขึ้น และบทเรียนสําเรจ็รูปเปนเครื่อง  
ชวยสอนที่ไดผลดีกับเด็กที่เรียนชา 
 ในแมนและคณะ ( Naiman and others 1978, quoted in  Sheerin  Susan   1989 : 3 – 4 ) 
พบวา ลักษณะของผูเรียนที่เกงทางดานภาษายุทธศาสตรการเรียนรูภาษาที่ประสบความสําเร็จ คือ
การใหผูเรียนไดฝกรับผิดชอบ  การเรียนรูดวยตนเอง 
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 จากการศึกษางานวิจยัทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา การจัดทําส่ือที่ให
นักเรียนไดศกึษาหรือเรียนรูดวยตนเองมีความเปนไปไดและจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 จากการศึกษาสภาพปญหาและเอกสารที่เกีย่วของดังไดกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเหน็ควร
สรางชุดการเรียนรูดวยตนเองขึ้นที่เนนการสื่อสารทั้ง ทักษะ เพื่อใหนกัเรียนศึกษาเรียนรูและฝกฝน
ดวยตนเอง  โดยยดึแนวคิดที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อเปนสื่อเสริมนอกเวลาเรยีน นอกเหนือจาก
วิชาภาษาอังกฤษหลักที่เรียน เพื่อใหผูเรยีนไดมีโอกาสศึกษาหาความรูดวยตนเอง และในภาวะที่
ตองการใหมกีารพัฒนาดานประสิทธิภาพและคุณภาพของโรงเรียนในระดับตางๆ จําเปนตองมีการ
ประยุกตใชส่ือที่เหมาะสม มาใชในการจัดการศึกษามากขึ้น เพราะแนวคิด  เทคนิค  วิธีการ  และ
เครื่องมือที่สรางขึ้นมาใหมๆ  จะชวยใหการถายทอดบรรลุผลตามเปาหมายอยางเที่ยงตรง  รวดเร็ว  
มีคุณภาพดีขึ้นที่สําคัญคือ  ประหยดัเวลา  การนําส่ือมาใชในการเรียนการสอนนีจ้ะตองผานการ
วิเคราะหวิจยัเพื่อใหไดส่ิงที่เหมาะสม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับไวยากรณ 
งานวิจัยภายในประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจยัที่เกีย่วของกับไวยากรณพบวามีผูวจิัยทําการทดลองการใช
ไวยากรณในการสอน ผูวิจัยนําเสนอมีดังนี ้
 วนิดา อัลชลีวทิยกุล (2538) ไดทําการวิจยัศึกษาผลของการใชไวยากรณเพื่อการสื่อสาร
ตอผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3 (อ 013) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนมัธยม              
วัดบึงทองหลางกลุมตัวอยางคือ นักเรียนมธัยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางจํานวน 
50 คน  โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 25 คน ผลการวิจยั พบวา นักเรียนกลุม 
ทดลองมีสัมฤทธิผลในการเรียนสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม  กลาวคือ  ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร
ชวยสงผลสัมฤทธิ์ใหการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนดีขึ้น 
 สุพิมล ชัยศรี (2538) ไดทําการศึกษาผลของการใชไวยากรณเพื่อการสื่อสารตอผล 
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ(อ 011) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  
กลุมตัวอยางไดแกนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวดับึงทองหลางจํานวน 62 คน โดย
แบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 31 คน ผลการศึกษาพบวานักเรียนกลุม
ทดลองสัมฤทธิผลในการเรียนสูงกวานกัเรยีนกลุมควบคมุ กลาวคือ ไวยากรณเพื่อการสื่อสารชวย
สงสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนใหดีขึ้น 
 สุภัทรา แซเลา (2538) ไดทําการศึกษาผลของการใชไวยากรณเพื่อการสื่อสารตอผล 
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การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ 015) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนศรีอยุธยาจํานวน 58 คน  
โดยแบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลองกลุมละ 29 คน ผลการศึกษา พบวานักเรียนกลุมทดลองมี
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม หมายความวา ไวยากรณเพื่อการสื่อสารชวยให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนดีขึน้ 
 รัตติยา  ภูมิสายดร  (2540)  ไดทําการวิจยัเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใชหลักการจดักิจกรรม The Information Gap Principle กับนักเรียนที่เรียนตามคูมอื
ครู  กลุมตัวอยางไดแกนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนชุมชนนาจารยวทิยา  จังหวดั
กาฬสินธุ  จํานวน 2 หอง  แยกนักเรยีนเปน 2 กลุม กลุมทดลองและกลุมควบคุม  จํานวนกลุมละ 22 
คน รูปแบบการวิจัยคือ Pretest – Posttest Control  Group Design  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คอื 
แผนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชหลักการจดักิจกรรม The 
Information Gap Principle แผนการสอนตามคูมือครู แบบทดสอบตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษและแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนตอการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชหลักการจัดกิจกรรม The Information Gap Principle ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้ นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชหลัก
จัดกิจกรรม The Information Gap Principle มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวา     
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนที่ไดรับการสอน
ดวยรูปแบบการสอนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชหลักการจัดกิจกรรม The Information Gap 
Principle มีความคิดเห็นวารูปแบบการสอนนี้เปนรูปแบบการสอนที่เสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางครแูละนักเรยีน เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชภาษาสนทนาโตตอบกัน เปนการฝกใหนกัเรียน
กลาพูดกลาแสดงออก ทําใหใชภาษาคลองและมีความสนุกสนานในการเรียนภาษาองักฤษ 
 เอกรินทร  สังขทอง (2541) ไดศึกษาเกี่ยวกบัสัมฤทธิผลทางการเรียนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยการใชทัศนวัสดุของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิต
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กลุมตัวอยางคือ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน 
ผลการวิจัยพบวาคะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทดสอบหลังการเรียนดวยแบบทดสอบไวยากรณ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชทัศนวสัดุสูงกวาคะแนนกอนการเรยีนโดยใชทัศนวัสดุโดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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งานวิจัยตางประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจยัที่เกีย่วของกับไวยากรณพบวามีผูวจิัยทําการทดลองการใช
ไวยากรณในการสอน ผูวิจัยนําเสนอมีดังนี ้ 
 โฟทอสและเอลลิส (Fotos and Ellis 1991) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการสอนโดยใช
กิจกรรมการสือ่สารที่ใชไวยากรณเปนพื้นฐาน เมื่อเปรียบทียบกับการสอนไวยากรณแบบเกาโดยครู
เปนผูอธิบายกฎเกณฑ กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาชาวญี่ปุนชั้นปที ่ 1 ในวิทยาลัยแบงเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม โครงสรางไวยากรณในการสอนคือกรรมตรงและกรรมรอง ซ่ึงเปน
โครงสรางที่มีปญหาสําหรับนักศึกษา กลุมทดลองเรียนโดยใชกิจกรรมการสื่อสารที่ใชไวยากรณ
เปนฐานรูปแบบของกิจกรรมประกอบไปดวยบัตรงาน (Task Cask) และแบบใบงาน (Task Sheets) 
ในบัตรงานจะมีประโยคแสดงตําแหนงของกรรมตรงและกรรมรอง ซ่ึงแตกตางกันตามคํากริยาแต
ละตัวโดยมีทั้งประโยคที่ถูกตอง สวนในใบงานจะมี 3 สวน สวนแรกเปนขอมูลที่เกี่ยวกับกรรมตรง
และกรรมรอง สวนที่สองเปนแบบฝกหัดใหผูเรียนตามประโยคที่ถูกตองตามคํากริยาที่ไดระบไุว 
และสวนสุดทายใหนักเรยีนสรุปกฎเกณฑโครงสรางไวยากรณที่ไดจากการทํากิจกรรม ในการทาํ
กิจกรรมนั้นนกัเรียนทีไ่ดรับบัตรงานจะตองอานประโยคที่ถูกตองและไมถูกตอง จากนั้นผูเรียน
จะตองปรึกษาหารือกันจากขอมูลที่มีอยู เพื่อสรุปเปนกฎเกณฑและรายงานในชั้นเรยีนสําหรับกลุม
ควบคุมครูเปนผูอธิบายกฎเกณฑเกีย่วกับกรรมตรงและกรรมรองโดยใชเนื้อหาเชนเดยีวกันกับกลุม
ทดลอง ผลการวิจัย พบวาการใชกิจกรรมการสื่อสารที่ไวยากรณเปนฐานสามารถชวยใหผูเรยีนเพิม่
ความรูเกี่ยวกบัการใชกฎไวยากรณทีย่ากไดเทากับการสอนไวยากรณแบบเกา นอกจากนีย้ังทําให
ผูเรียนไดใชภาษาในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลอีกดวย 
 โฟทอส (Fotos 1994) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการสอนไวยากรณทกัษะรวมและ 
ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร โดยใชภาระงานแบบสรางความตระหนัก (Conscious Awareness Task) 
กลุมตัวอยางเปนนักศกึษาระดับอุดมศกึษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในประเทศ
ญี่ปุน 160 คน โดยแบงเปน 3 ช้ันเรียน ช้ันเรียนละ 63-54 คน โดยช้ันเรียนแรกเรียนบทเรียนที่ครู
เปนศูนยกลาง ช้ันเรียนที่สองเรียนดวยภาระงานการสอนไวยากรณที่มีโครงสรางไวยากรณทีม่ี
รูปแบบไวยากรณเหมือนในชั้นแรก ช้ันเรียนที่สามเรียนดวยภาระงานเพื่อการสือ่สารโดยไมมี
เนื้อหาไวยากรณ และทั้งสามชั้นเรียนเรยีนดวยกจิกรรมเพื่อการสื่อสาร โดยทดสอบความสามารถ
ในเรื่องไวยากรณซ่ึงใชขอสอบแบบ pretest and posttest ผลของการวิจัย พบวาการใชภาระงานที่
เพิ่มความรูในดานไวยากรณ เปนอีกวิธีหนึ่งในการพัฒนาความรูในดานโครงสรางไวยากรณที่
ซับซอนโดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร ดังนั้นกลาวไดวา การใชภาระงานที่เพิ่มความรูในดาน
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ไวยากรณเปนประโยชนตอการสอนภาษาตางประเทศ ภาระงานนี้สงเสริมประสิทธิภาพและ
ปฏิสัมพันธในการใชภาษาทีส่องของผูเรียน 
 นาเบอิ (Nabei 1995) การทําวิจัยเร่ืองการเรียนไวยากรณในประเทศสหรัฐเมริกา 
กรณีศึกษาของนักศึกษาชาวญี่ปุน กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาใน 6 มหาวิทยาลยัที่เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษแบบเขม ( Intensive English Course ) ซ่ึงเนนการอาน การเขียน รวมทั้งการเรียน
ไวยากรณ โดยใชวิธีการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายและเพื่อการติดตอส่ือสาร 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวจิัยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรยีนและ
แบบสอบถาม ผลการวิจยัปรากฏวา  นักเรยีนสวนใหญมีความสนใจรูปแบบการเรียนการสอน
ไวยากรณภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายและเพื่อการติดตอส่ือสารมากที่สุด  เพราะเมื่อนักเรยีน
เรียนไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนทําใหนกัเรียนไดรับผลดีในแงของ
ประสบการณทางการสื่อสาร 
 เดอรโนเชค  ( Dernoshek  1996 )  ไดศึกษาผลของการใชแนวการเรียนการสอน
ไวยากรณทีไ่มเนนรูปแบบและแนวการเรียนการสอนไวยากรณแบบเดิมของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมตัวอยางไดแก นักเรยีนเกรด 8 จํานวน 40 คน แบงเปน
กลุมควบคุมและกลุมทดลองกลุมละ 20 คน เรียนดวยวิธีการเรียนการสอนที่แตกตางกันผลการวจิัย
พบวา  การใชแนวการเรียนการสอนแบบไมเนนรูปแบบ โดยเนนการมีสวนรวมของนักเรียนมาก
ที่สุด  สงผลใหประสิทธิภาพการเรียนรูภาษาของนักเรยีนดีขึ้น 
 หยาง ( Yang 1999)  ทําการวิจยัการเรียนการสอนไวยากรณเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ทักษะการเขียนของนักเรียนชาวเกาหลีที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง     โดยศึกษาพัฒนาการ
ทางดานการเขยีนของนักเรียนจํานวน 6 คน ผลของการวิจัย  พบวาการเรียนการสอนไวยากรณเพือ่
การสื่อสารใชเอกสารเหมือนจริง กิจกรรมการเขียนในชั้นเรียนก็เปนไปเพื่อการสื่อสาร  ทําให
นักเรียนมีพัฒนาการทางดานภาษาดีขึ้น  กระบวนการเรียนการสอนไวยากรณเพื่อการสื่อสารสงผล
ในแงบวกตอการเรียนรูของนักเรียน 
              จากการศึกษางานวิจยัในตางประเทศที่เกีย่วของกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สรุปไดดังนี ้ การสอนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารโดยเนนเรื่องไวยากรณสงผลตอการเรียนรูของ
นักเรียนในเชิงบวก โดยมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมทั้ง 4 ทักษะเพือ่สงเสริมการ
ส่ือสารในชั้นเรียนทําใหนักเรียนไดรับผลดีในดานประสบการณทางการสื่อสาร จากการทํากิจกรรม
ทําใหนกัเรียนมีทัศนคติที่ดีและเห็นประโยชนของการฝกกลวิธีในการสื่อสาร การใชกิจกรรมการ
ส่ือสารที่มีไวยากรณเปนฐานสามารถชวยใหผูเรียนเพิ่มความรูเกีย่วกับการใชกฎไวยากรณที่ยากให
งายได  ผูวิจัยไดมแีนวคิดเกี่ยวกบัการสอนไวยากรณโดยผานทางเพลงวิธีการนีจ้ะชวยใหผูเรียน
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เรียนไวยากรณไดงายขึ้นและเรียนภาษาอังกฤษไดอยางมีความสุขและยังสงผลใหนกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง “ การพัฒนาชุดการสอนเพลงในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม “ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experiment 
Design)  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษประกอบรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถภาษาอังกฤษกอน
และหลังการเรียนโดยการใชชุดการสอนเพลง และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา  ปที่  4  ที่มีตอการเรียนโดยใชชุดการสอนเพลง มีขั้นตอนการวิจัยดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพืน้ฐานซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนกรับใหญ         
วองกุศลกิจพทิยาคม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จาํนวน 2 หองเรียน แผนวิทย-คณิต 1 หอง  
แผนศิลปภาษาและศิลปทั่วไป 1 หอง หองเรียนละ 40 คน รวมเปนนกัเรยีนทั้งหมด 80 คน 
 กลุมตัวอยางคอืนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนภาษาอังกฤษพืน้ฐาน โรงเรียน 
กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที ่ 1                
ปการศึกษา 2548 ที่ไดมาจากการสุมหองเรียนอยางงายโดยการจับสลาก 1 หองเรียน กลุมตัวอยาง 
34  คน  
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษาคือ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
        2. ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอนเพลง 
 
รูปแบบการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิทดลอง (Pre-experimental Design)  ใชรูปแบบ One-
group Pretest Posttest Design  (บํารุง โตรัตน 2534 : 29-31) ซ่ึงมีรูปแบบดังนี ้
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______________________________________________________________________________  
ทดสอบกอนเรียน         ทดลอง                              ทดสอบหลังเรียน 
         T1                             X                                                          T2 
______________________________________________________________________________  
T1 แทน   การทดสอบกอนการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
T2 แทน   การทดสอบหลังการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
X แทน   การใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  ชุดการสอนเพลงประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ชุด ที่ผูวิจยัสรางขึ้น  
จํานวน 10 บทเรียนโดยแตละชุดการสอนจะประกอบดวย 

 1.1  เอกสารประกอบคําบรรยายของครู ไดแก แผนการสอน คูมือครูและ 
เทปเพลง 

 1.2  เอกสารสําหรับนักเรยีนทํากิจกรรม ไดแก แบบฝกกจิกรรม แบบฝกหัด 
  1.3  เอกสารสําหรับวัดผล คอื แบบฝกหัด แบบทดสอบกอนเรียนและแบบ 
ทดสอบหลังเรียนของแตละหนวยการเรยีน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จํานวน 60 ขอ 60 
คะแนน  90 นาที 
 3.  แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงการสรางและการหา 
คุณภาพของเครื่องมือ 
 
การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมอื 
 1.  การสรางชดุการสอนเพลงภาษาอังกฤษ  
  เพื่อสรางชุดการสอนใหมีรูปแบบตามโครงสรางภาษาสอดคลองกับหลักสูตร ผูวิจัย
ดําเนินการดังตอไปนี ้
  1.1 วิเคราะหรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้น ม.4  เพื่อศึกษาเนือ้หาสาระของ
หลักสูตรใหครอบคลุมรูปแบบภาษาและหนาที่ภาษาของบทเรียนและแบบทดสอบโดย 
              1.1.1   ศึกษาเนื้อหาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ภาษาอังกฤษชั้นมธัยม 
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ศึกษาปที่ 4 เพื่อนําเนื้อหามาสรางชุดการสอนเพลง ศึกษาสาระการเรียนรู  มาตรฐานชวงชั้น          
คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรูและจดุประสงคการเรียนรูเพื่อกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในรูปของชุดการสอนเพลง 

  1.1.2   ศึกษาคาํอธิบายรายวชิา   คําอธิบายรายวิชามีดังตอไปนี ้
 เขาใจน้ําเสยีง ความรูสึกของผูพูด คําบรรยาย คําแนะนํา ความแตกตางระหวาง
ภาษาตางประเทศกับภาษาไทย ในเรื่องคํา วลี สํานวน และประโยค ความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรม ประเพณีของเจาของภาษากับของไทย และนาํมาใชอยางมวีจิารณญาณ อานออกเสียงได
ถูกตองตามหลักการอานและใชน้ําเสยีงไดเหมาะสมกับเนื้อเพลง ตีความและ/หรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัเพลง ใชภาษาตามมารยาททางสังคมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ใหขอมูล
อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ เห็นคณุคาและเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ  ตระหนักในคณุคาของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน นําความรูความเขาใจเกีย่วกับภาษาและ
วัฒนธรรมมาประยุกตใชเพือ่พัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
              1.1.3 ศึกษารปูแบบโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษซึง่ไดแกหวัขอไวยากรณ
เกี่ยวกับ Noun clause , So……that , Wh-question , How……. , Phrasal verb , Future Simple , 
Present Perfect , Past Simple , Adjective , Cause-Effect , Relative Pronoun 
              1.1.4   กําหนดจุดประสงคการสอนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการฟง 
  1 ) ฟงเพลงแลวระบุใจความหลักของเพลง 

 2 ) ฟงเพลงแลวเดาความหมายคําศัพท 
 3 ) ฟงเพลงแลวแยกแยะความหมายของเพลง 
 4) ฟงเพลงแลวเขียนประโยคโดยใชโครงสรางสํานวนภาษาอังกฤษ 

ที่เหมาะสม 
 5 ) ฟงเพลงแลวใชโครงสรางที่สลับซับซอนในเพลง 
 6 ) ฟงเพลงแลวบอกจุดประสงคของผูเขียน 
 7 ) ฟงเพลงแลวเรียบเรียงเนื้อหาในเพลงตามลําดับกอนหลัง 

 8 ) ฟงเพลงแลวเขียนเติมบทสนทนา 
        1.2   การคัดเลือกเพลง 

   1.2.1  ศึกษาเพลงโดยคัดเลือกจาก BBC.คือ เพลง All I Have To Do Is Dream, 
The End Of The World, Evergreen Tree, Yesterday Once More, My Heart Will Go On, Five 
Hundred Miles, I Want Love, Thank You  และนิตยสารขวัญเรือน คือเพลง Girl You Are My 
Love, If Tomorrow Never comes, Flying Without Wings, Donna,  Where Have All The Flowers 
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Gone?, Out Of Reach, Make It Good ที่มีความหมายดีและมีรูปแบบไวยากรณในเพลงสอดคลอง
กับไวยากรณที่ผูเรียนระดับชั้น ม.4 ควรจะตองเรียนรู   
  1.2.2 คัดเลือกเพลงที่มีรูปแบบโครงสรางทางไวยากรณเหมาะสมกับระดับ
มัธยมศึกษาปที่4 และจุดประสงค โดยการใหอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษระดับม.ปลายจํานวน 6 คน
และนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในระดับม.ปลายจํานวน 19  คนเลือกวาชอบฟงเพลงไหนบางจากเพลง
จํานวน 15 เพลง โดยไมจํากัดจํานวน สวนใหญเลือกเพลงวัยรุนเกี่ยวกับความสมหวังในเรื่อง   
ความรัก เกี่ยวกับชีวิตจริง ตามโฆษณาในโทรทัศน เปนเพลงที่กําลังเปนที่นิยมติดอันดับดังแสดงไว
ในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ลําดับที่เพลงตามความตองการของครูและนักเรียนระดับม.ปลายจํานวน  25 คน 
 

ความตองการเฉลี่ย ลําดับที่ ช่ือเพลงภาษาอังกฤษ 
นักเรียน ครู 

รวม ลําดับที่ได 

1 All I Have To Do Is Dream 7 3 10 11 
2 You Light Up My Life 18 6 24 2 
3 The End Of The World 17 5 22 3 
4 Evergreen Tree 5 2 7 12 
5 Lemon Tree 12 3 15 7 
6 If Tomorrow Never Comes 14 6 20 4 
7 Yesterday Once More 2 1 3 13 
8 Flying without Wings 12 5 17 5 
9 My Heart Will Go On 19 6 25 1 
10 Five Hundred Miles 12 4 16 6 
11 Donna 2 - 2 14 
12 Green Fields 8 3 11 10 
13 Where Have All The Flowers Gone? 9 3 12 8 
14 Out Of Reach 7 4 11 9 
15 I Want Love 1 - 1 15 
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 จากตารางที ่ 2 ผลการคัดเลือกเพลงที่ชอบและเนือ้หาเพลงที่ควรนํามาสรางบทเรียน 
ปรากฏวาอาจารยและนกัเรียนคัดเลือกเพลงในการทําบทเรียนทั้งหมด 10 บท มีดังนี ้
  1)   My Heart Will Go On 
   2)   You Light Up My Life 
  3)   The End Of The World 
   4)   If Tomorrow Never Comes 
  5)   Flying Without Wings 
  6)   Five Hundred Miles                
  7)   Lemon Tree 
  8)   Where Have All The Flowers Gone ? 
  9)   Out Of Reach       
  10) Green Fields          
  1.3 ศึกษารูปแบบ แนวการสรางแบบฝก การทําคูมือครู การสรางขอสอบ จาก
เอกสารทางวิชาการ งานวิจยัที่เกี่ยวของ คูมือครู หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดบัชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 
  1.4   กําหนดตารางขอบขายเนื้อหาเพื่อเขยีนแผนการสอน (ดูภาคผนวก)     
  1.5 นํากรอบเนื้อหาของชุดการสอนภาษาอังกฤษดวยเพลงทั้ง 10 บทใหอาจารยที่
ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษทั้งชาวไทยและตางประเทศ จํานวน 3 ทาน
พิจารณาความเหมาะสมของจุดประสงค ความตรงดานเนื้อหา องคประกอบภาษา ความเหมาะสม
ของกิจกรรม และการประเมินผล และนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง โดยใชสูตรและการใหคาพิจารณาดังนี ้
  IOC   =         ∑ X  
                   N 
  IOC    คือ    คาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคและระดับนักเรียนกับ 
              เนื้อหาหนาที่ทางภาษา ส่ือ และกิจกรรมแบบฝก 
  ∑ X   คือ    ผลรวมของคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
  N        คือ    จํานวนผูเชีย่วชาญ 
  เกณฑการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
  -1      ถาเนื้อหาไมเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
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   0   ถาไมแนใจ 
   1   ถาเนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
โดยกําหนดเกณฑการประเมนิไวดังนี ้
  1. ถาคา IOC  ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปหมายถึงเนื้อหาของการสรางชุดการสอนมีความ
เหมาะสมกับผูเรียนระดับชั้น ม.4 
   2. ถาคา IOC ต่ํากวา 0.5 หมายถึงเนื้อหาของชุดการสอนไมเหมาะสมกับผูเรียน
ระดับชั้น ม.4 (กรมสามัญศึกษา, หนวยศึกษานิเทศ  2540 : 19) 

1.6   ศึกษาความสําคัญของทฤษฎีและแนวคิดของชัยยงค พรหมวงศ (2523 :       
119-120) ที่เกีย่วของกับการนําเพลงมาประกอบการเรยีนการสอน โดยคํานึงถึงความตองการ ความ
ถนัดและความสนใจของผูเรียนเปนสําคญั มนุษยแตละคนมีความแตกตางกนัในดานความสามารถ  
สติปญญา  ความตองการ  ความสนใจ  รางกาย  อารมณ  การนําเอาหลักการความแตกตางระหวาง
บุคคลหรือการศึกษาตามเอกัตภาพ และการศึกษาดวยตนเองซึ่งเปนวิธีที่เปดโอกาสใหผูเรียนมี
อิสระในการเรยีน โดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม 
                     1.7   ศึกษาทฤษฎีการเรียนรูและแนวคิดทีเ่กี่ยวกับวิธีสอนโดยใชชุดการสอนและ 
การสรางชุดการสอนของชัยยงค พรหมวงศ โดยการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะกับการเรียนรู ซ่ึง
เปนการนําหลักจิตวิทยาการเรียนมาใชและจัดระบบการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหกับนกัเรียน 
  1.7.1  เขารวมกิจกรรมการเรยีนดวยตนเอง 
  1.7.2  ทราบผลการตัดสินใจหรือการทํางานของตนวาถูกหรือผิด 
  1.7.3 มีการเสริมแรงทางบวกที่ทําใหนักเรยีนภาคภูมิใจและทําพฤติกรรมนั้นซ้ํา
อีก 
  1.7.4  ไดเรียนรูไปทีละขั้นตอน ตามความสามารถและความสนใจ 
                     1.8   สรางชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษจํานวน 10 บทแตละบทมีองคประกอบ
ตางๆและรูปแบบของชุดการสอนเหมือนกนัดังนี ้
  1.8.1  หัวเร่ือง (Topic) 
  1.8.2  วัตถุประสงค (Objective) 
  1.8.3   คําชี้แจงในการใชชุดการสอน (Introduction) 
  1.8.4 แบบทดสอบกอนเรียนของแตละบท ซ่ึงลักษณะขอสอบเปนแบบ
เลือกตอบ จับคูหรือเติมคําส้ันๆลงในขอความหรือตาราง 
  1.8.5   เนื้อหาของชุดการสอนเพลงในแตละบททําการสรางตามขั้นตอน 
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  การสอนทักษะการฟง ของอันเดอรวดู (Underwood : 1993) มี 3 ขั้นตอน
ดังนี ้
  1) ขั้นกอนการฟง (Pre-listening) ใหนกัเรียนอานบทเพลงกอนฟง เพือ่
ศึกษาความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับเพลงที่กําหนดใหนกัเรียนฟง เชน อธิบายคําศัพทโดยใชรูปภาพ
ประกอบ อธิบายสํานวน หรือใชภาษาทีน่ักเรียนยังไมเคยเรียนมากอน การจับคูคําศัพทกับภาพ 
  2) ขั้นการฟง (While-listening) นักเรียนเปดเทปฟงเนื้อเพลงที่กําหนด
ในแตละบทอยางนอย 2 คร้ังหลังจากไดรับขอมูลพื้นฐานแลว โดยในขณะที่ฟงนกัเรียนจะทํา
กิจกรรมตางๆเพื่อใหการฟงบรรลุจุดประสงคซ่ึงกิจกรรมจะแตกตางกนัไปตามจุดประสงคการ
เรียนรูและเนื้อหาที่กําหนดให เชน ฟงแลวตอบคําถามโดยเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด ฟงแลวเรียงลําดบั
ภาพหรือขอความใหถูกตองตามเนื้อเพลง ฟงแลวจับคูภาพกับคําศัพทหรือคําบรรยาย ฟงแลวเตมิ
ขอความใหสมบูรณ 
  3) ขั้นหลังการฟง (Post-listening) ใหนกัเรียนทบทวนหรือตรวจสอบ
ความเขาใจของนักเรียนวามคีวามถูกตองมากนอยเพียงใด หรืออาจเปนกิจกรรมที่นกัเรียนประยกุต
ความรูที่ไดจากการฟงไปใชในชีวิตประจําวัน เชน การเติมรูปแบบหรือตารางใหสมบูรณ การ
อภิปรายซักถามความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีตอเพลงที่ฟง 
  การสอนทักษะการพูด สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537 : 167) กลาววา การพูด
เปนทักษะสําคัญที่ใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพราะผูที่พูดไดยอมสามารถฟงผูอ่ืนไดเขาใจ 
และจะชวยใหการอานและเขียนงายขึ้น การฝกทักษะการพูดจึงตองใชเวลานานไมใชเกิดจากการ
จดจํา สกอตต (Scott 1981 : 70) ไดเสนอขั้นตอนการสอนทักษะการพูดไวดังนี้ 
  1) ขั้นบอกวัตถุประสงคโดยผูสอนควรบอกใหผูเรียนทราบวัตถุประสงค
ที่ผูเรียนจะตองเรียน 
  2)  ขั้นเสนอเนือ้หา  ผูสอนควรนําเสนอเนือ้หาในรูปบรบิท ตองให        
ผูเรียนสังเกตลกัษณะของภาษา ความหมายของขอความที่จะพูด จะตองขึ้นอยูกับบรบิทวาผูพูดเปน
ใคร ผูสนทนาเปนใคร ส่ิงที่พูด สถานที่พดู และเนื้อหาที่จะพูด 
  3)  ขั้นการฝกและการถายโอน หลังจากการนําเสนอควรใหผูพดูไดฝก
ปฏิบัติทันที และควรสงเสริมใหผูพูดไดมโีอกาสฟงสํานวนและสําเนียง การใชภาษาที่เจาของภาษา
ใชจริง ตลอดจนไดฝกการใชภาษาอยางอิสระใกลเคียงกบัสถานการณจริง 
  กิจกรรมในการสอนทักษะการพูด อาจเลือกใหเหมาะสมกับระดับและ
ความสามารถของผูเรียน เชน การตอบคําถามของครูและเพื่อนในชั้นเรียน การบอกใหเพื่อนทําตาม
คําส่ัง การถามตอบคําถามเกี่ยวกับประสบการณตางๆนอกชั้นเรียนกับครูหรือเพื่อน การบอก
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ลักษณะวัตถุหรือส่ิงของตางๆจากภาพ การเลาประสบการณโดยครูใหคําสําคัญตางๆ การรายงาน
เร่ืองราวตามหวัขอที่กําหนด การสนทนาตามสถานการณตางๆที่จัดขึน้ การเลนเกมทางภาษา การ
โตวาที อภิปรายและแสดงความคิดเห็น การฝกสนทนาทางโทรศัพท การรายงานขาว ตลอดจนการ
แสดงบทบาทสมมุติ ฟนอคเชียโรและบรูมฟท (Finocchiaro and Brumfit 1983 : 141) 
  การสอนทักษะการอาน สุมติรา อังวัฒนากุล (2535 : 178 -179) ไดเสนอ
ขั้นตอนการสอนอานเพื่อการสื่อสารไวดังนี้ 
  1)  กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activities) เปนการสรางความ
สนใจและปพูืน้ความรูในเรื่องที่จะอาน ตัวอยางกิจกรรมในขั้นนี้ไดแก ใหคาดคะเนเรื่องที่จะอาน 
เปนการกระตุนใหผูเรยีนคํานึงถึงความรูเดิมแลวนํามาสมัพันธกับเรื่องที่อาน การคาดคะเนอาจ 
ผิดหรือถูกก็ได  ใหเดาความหมายของคําศัพทจากบริบทโดยดูจากประโยคขางเคียงหรือจากรูปภาพ
และการแสดงทาทาง 
  2)  กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading Activities) เปนการทาํ
ความเขาใจโครงสรางและเนือ้เร่ืองที่อาน กิจกรรมในขั้นนี้ไดแก ใหลําดับเรือ่งโดยใหตัดเรื่อง
ออกเปนสวนๆ (Strip Story) อาจจะเปนยอหนาหรือเปนประโยคกไ็ด แลวใหผูเรยีนในกลุมลําดบั
ขอความกันเอง  เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนือ้เร่ือง (Semantic Mapping) เติมขอความลง
ในแผนผังของเนื้อเร่ือง (Graphic Organizer)  เลาเรื่องโดยสรุป( Conclusion) 
  3)  กิจกรรมหลังการอาน(Post-reading Activities) เปนการตรวจสอบ
ความเขาใจของผูเรียน กิจกรรมที่ทําอาจจะเปนการถายโอนไปสูทักษะอื่นๆ เชน ทักษะการพดูและ
การเขียนก็ไดโดยใหทํากิจกรรมเชน ใหแสดงบทบาทสมมุติ ใหเขยีนเรื่องหรือเขยีนโตตอบเชน 
เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา เขียนแบบฟอรม  วาดรูป  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
  การสอนทักษะการเขียนสุมิตรา อังวัฒนากุล (2537 : 185 – 194) 
กลาวถึงการสอนทักษะการเขียนวาประกอบดวย 
  1)  การกําหนดขอบขายการเขียน (Controlled Writing) ซ่ึงผูสอนคิด
รูปแบบและเนือ้หาการเขียนสําหรับผูเรียน เชน การเติมชองวางใหสมบูรณ การเรียงประโยค
ตามลําดับเหตกุารณ การกรอกแบบฟอรมหรือขอมูลสวนตัว เปนตน 
  2)  การเขียนชี้แนะแนวทางใหเขยีน (Guide Writing) เปนการให
คําแนะนําในการเขียนขอความหรือเร่ืองสั้นๆ ใหอิสระแกผูเขียน เชน การใหดภูาพและเขยีนเลา
เร่ืองจากภาพ หรือบรรยายภาพ 
  3)  การเขียนแบบอิสระ (Free Writing) เปนการเขียนที่ผูเรียนสามารถใช
ลีลาการเขียนของตนเองอยางอิสระ ผูสอนเพียงแตกําหนดหวัเร่ือง 
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       1.8.6  ใหนกัเรยีนตรวจสอบคําตอบดวยตนเอง (Answer Key) พรอมทั้งศึกษา 
คําอธิบายคําตอบ เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจมากขึ้นหรือชวยใหผูเรียนไดคนหาคําตอบดวยตนเองและ
ใหนกัเรียนจดบันทึกคะแนนทุกครั้ง 
      1.8.7 ทําแบบทดสอบหลังเรียนแตละบท 
                    1.9   นําชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษไปทดลองสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกจิพิทยาคม กลุมเล็ก 1 คน และ 10 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนโดยเทียบกับคะแนนสอบหลังการใชชุดการสอน 

 1.10 ขั้นการทดลองใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษกับนักเรียน 1 คน ผูวิจัยนํา    
ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียน 1 คนที่มีลักษณะคลายกับกลุม       
ตัวอยางเพื่อทดสอบดานความยากงายทางภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรม จากนั้นใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดทายบทและทําแบบทดสอบหลังการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ จากนั้นนําคะแนน
รายบทมาหาคารอยละ ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 3 
         
ตารางที่ 3    ผลคะแนนจากการทําแบบฝกหัดรายบท จํานวน 10 บทและแบบทดสอบหลังการใชชุด 
 การสอนเพลงภาษาอังกฤษในขั้นทดลองรายบุคคลโดยทดลองกับนักเรยีนจํานวน1 คน 
 

 
คะแนนแบบฝกหัดรายบท 

     รวมคะแนน 
        รายบท 

   คะแนนสอบ 
     หลังเรียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
นักเรียน 
   คนที่ 

20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 
 
197 

คะแนน   
รอยละ 

 
60 

คะแนน 
 รอยละ 

1 17 20 16 17 20 19 16 14 20 20 179 90.86 47 78.33 
  
 ในขั้นการทดลองรายบุคคลซึ่งทดลองกับนักเรียนจํานวน 1 คน นักเรยีนทําคะแนนหลัง
การใชชุดการสอนเพลงได 179 คะแนนจากคะแนนเต็ม 197 คะแนน จาก 10 บทคิดเปนรอยละ  
90.86 และคะแนนแบบทดสอบหลังการใชชุดการสอนเพลง 47 คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน
คิดเปนรอยละ 78.33 สรุปผลของประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงในขั้นทดลองรายบุคคล เทากับ 
90.86 / 78.33 
  1.11 ขั้นทดลองกับนักเรยีน 10 คน ผูวิจัยไดนําชดุการสอนเพลงที่สรางแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียน 10 คนที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางเพื่อการทดสอบดานความยากงายทาง
ภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรม จากนั้นใหนกัเรียนทําแบบฝกหดัทายบทและทําแบบทดสอบ
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หลังการใชชุดการสอนเพลง จากนั้นนําคะแนนรายบทมาหาคารอยละ ปรากฏผลดังแสดงในตาราง
ที่ 4 

 
ตารางที่ 4    ผลคะแนนจากการทําแบบฝกหัดรายบทในขั้นหลังการใชชุดการสอนเพลง จํานวน 10  
 บทและแบบทดสอบหลังการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษในขั้นทดลองกับ 
 กลุมเล็กโดยทดลองกับนักเรยีนจํานวน 10 คน 
 

คะแนนแบบฝกหัดรายบท 
        บทที่ 
 
คนที่ 

1 
 

(20) 

2 
 

(20) 

3 
 

(20) 

4 
 

(20) 

5 
 

(20) 

6 
 

(20) 

7 
 

(17) 

8 
 

(20) 

9 
 

(20) 

10 
 

(20) 

รวม 
 

(197) 

ทดสอบ
หลัง

เรียน 60 

 

1 16 15 13 15 16 14 11 14 10 18 142 43  
2 16 20 12 17 20 16 15 14 18 19 157 45  
3 17 20 16 18 20 17 17 15 20 20 180 47  
4 16 20 13 17 20 15 13 16 18 15 163 49  
5 16 19 13 18 18 17 13 14 16 11 155 44  
6 17 17 13 17 19 17 16 14 20 15 165 46  
7 15 19 20 15 18 18 16 16 20 15 172 43  
8 15 16 15 19 18 19 17 16 20 16 171 46  
9 14 20 14 19 18 18 17 18 20 20 178 49  
10 16 14 13 16 18 14 12 16 10 15 144 43  
รวม 158 180 142 171 185 165 147 153 172 164 1,637 515  

คาเฉลี่ย 15.8 18 14.2 17.1 18.5 16.5 14.7 15.3 17.2 16.4 163.7 51.5  
รอยละ 79 90 71 85.5 92.5 82.5 86.5 76.5 86 82 83.10 85.83  

 
  ในขั้นทดลองกลุมเล็กซ่ึงทดลองกับนักเรียน 10 คน พบวา บทเรียนทีน่ักเรียน
ทําคะแนนแบบฝกหัดไดสูงสุดคือ บทที่ 5 คาเฉลี่ยเทากับ 18.5 คิดเปนรอยละ 92.50 รองลงมาคือ 
บทที่ 2 คาเฉลี่ยเทากับ 18 คิดเปนรอยละ 90 สวนบทเรียนที่นักเรียนทําคะแนนแบบฝกหัดไดนอย
ที่สุดคือ บทที่ 3 คาเฉลี่ยเทากับ 14.2 คิดเปนรอยละ 71 และรองลงมาคือ บทที่ 8 คาเฉลี่ยเทากับ 15.3 
คิดเปนรอยละ 76.50  
   เมื่อพิจารณาคะแนนในภาพรวมพบวา นกัเรียนชัน้ ม.4 โรงเรียนกรับใหญ
วองกุศลกิจพทิยาคมจํานวน 10 คน ทําคะแนนจากแบบฝกหัดรายบทไดคะแนนรวม 1,673 คะแนน
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จากคะแนนเตม็รวม 10 บท 1,970 คะแนนคิดเปนรอยละ 83.10 และคะแนนแบบทดสอบหลังการ
ใชชุด        การสอนเพลงไดคะแนนรวมทํา 10 คนเทากับ 515 คะแนนจากคะแนนเต็มรวมทุกคน
เทากับ 600 คะแนนคดิเปนรอยละ 85.83 สรุปผลของประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงใน
ขั้นทดลองกลุมเล็ก เทากับ 83.10 / 85.83 
  1.12  ปรับปรุงแกไขคําส่ังในการทํากิจกรรมอีกครั้งกอนนําไปใชกับกลุมทดลอง 34 
คน 
 
 2.  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ผูวิจัยดําเนนิการสรางตามขั้นตอนดังนี ้

   2.1  ศึกษาแนวการสรางแบบทดสอบทางภาษาจากหนังสือเทคนิคการสรางขอสอบ
ภาษาอังกฤษของอัจฉรา วงศโสธร (2529)หนังสือ Classroom Testing ของฮีตัน (Heaton, 1990) 
และ Language Test Construction and Evaluation ของแอนเดอรสันและคณะ (Alderson et al.1995) 
  2.2  กําหนดจุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเฉพาะของแบบทดสอบใหครอบคลุม
กรอบเนื้อหาที่ไดจากการสํารวจหัวเร่ืองทั้งนี้จุดประสงคของแบบทดสอบมีความสัมพันธกับ       
จุดประสงคของบทเรียน จากการสอบถามความตองการของอาจารยผูสอนและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 
  2.3  สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ  (Table of Test Specification) ตามกรอบ 
เนื้อหาของการสรางชุดการสอนดังตาราง (ดูภาคผนวก ฌ) 
  2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ  
1 ฉบับซึ่งเปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จํานวน 100 ขอ 100 คะแนน เวลา 2 ช่ัวโมง 
  2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา 
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษจํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความ
สอดคลองของจุดประสงคของการสอบกับขอสอบที่สรางขึ้นเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม   
เนื้อหาของขอสอบ 
  2.6 นําคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญประเมินแตละขอมาหาคาเฉลี่ย โดยใชสูตรวิธีหาความ
สอดคลองของจุดประสงคกับขอสอบแตละขอ (หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา, 2540 : 17-20) 
  2.7 แกไขปรับปรุงคําถามและตัวเลือกของขอสอบที่ต่ํากวาเกณฑ  ตามคําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  
  2.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ผานการแกไข       
ปรับปรุงแลวจํานวน 100 ขอทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ-         
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วองกุศลกิจพิทยาคม จํานวน 3 คน เพื่อดูความเหมาะสมดานเวลา ความชัดเจนของคําส่ังและความ
ยากงายของภาษา 
  2.9  ปรับปรุงขอสอบจํานวน 100 ขอท่ีไมเปนไปตามเกณฑแลวนําไปทดลองใชอีก
คร้ังกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน 
  2.10 นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน จากนั้นนําขอสอบมาวิเคราะหหาคา
ความยากงายและคาอํานาจจําแนกโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร CTIA (Classical Test Analysis) 
คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย ระหวาง 0.20-0.80 คาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไปจํานวน 60 ขอ 
60 คะแนน ใชเวลาสอบ 90 นาทีไว สําหรับขอสอบบางขอท่ีมีคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก
ใกลเคียงกับเกณฑ ผูวิจัยไดปรับตัวเลือกใหเหมาะสม โดยมีคา p อยูในชวง 0.27-0.87 และ คา r อยู
ในชวง 0.23-0.74  
  2.11 นําแบบทดสอบจํานวน 60 ขอท่ีวิเคราะหแลวไปใชทดสอบภาคสนามทั้งกอน
และหลังเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางจํานวนประมาณ 34 คน เพื่อนําผลไปดําเนินการในขั้นตอไป 
  2.12 นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนเพื่อคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder and Richardson , อางถึงใน บุญ
ธรรม   กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2535 : 172) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.86 
                    
 3.   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอนเพลง  
           ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามวัดความคิดเห็นตามขั้นตอนตอไปนี้ 
      3.1   ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรยีนตอการใชชุดการสอน
เพลงภาษาอังกฤษโดยอาศยัแนวคดิของ อันเดอรวดู (Underwood 1993) นูแนน (Nunan 1995)   

 3.2   สรางขอความที่แสดงความคิดเห็นโดยดูจากการวเิคราะหกรอบเนือ้หาสาระ 
 รูปแบบของบทเรียน บรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอนและคุณประโยชน โดยกาํหนดคาระดบั

ของขอคําถามในแบบสอบถามเปน 5 ระดับดังนี ้
  เห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคาระดับเทากับ 5 
  เห็นดวย   ใหคาระดับเทากับ 4 
  ไมแนใจ   ใหคาระดับเทากับ 3 
  ไมเห็นดวย  ใหคาระดับเทากับ 2 
  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคาระดับเทากับ 1 

 3.3   นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิดานการ 
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สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตรวจสอบความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบของภาษา 
 3.4   นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 คน  

และกลุมเล็กจาํนวน 10 คน โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็น จนครบ 10 บท จากนั้นนํา
ขอความหรือคําถามที่ไมชัดเจนมาปรับปรงุแกไข 
  3.5  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในขั้นทดลอง
ภาคสนามจนครบ 10 บทเพื่อนําผลจากความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางมาหาคาความเชื่อมั่น 
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา(αCoefficient) ของครอนบาค (Cronbach 1990 : 202-204) (พิมพา 
สุวรรณฤทธิ์ : 172-173)   ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84   
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนกรับใหญ-     
วองกุศลกิจพิทยาคม   
 2.      กําหนดเวลาทําการสอนคือภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548  
 3.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Pre-test) ทดสอบกับนักเรียน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่กําลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอยูในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2548 

  4.  ดําเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นม.4 จํานวน  1 คนโดยนักเรียนอาสาสมัครเอง
ทดลองสอนนอกเวลาจนครบ 10 บทเรียนจากนั้นใหนักเรียนทําแบบทดสอบ แบบแสดงความ
คิดเห็นที่มีตอชุดการสอนแลวนําผลมาวิเคราะหตามขั้นตอนที่กลาวมาแลว  ทดลองสอนกับนักเรียน
ม.4 จํานวน 10 คนโดยการสุมนักเรียนชั้นม.4 ทําการทดลองสอนนอกเวลาเสาร-อาทิตยวันละ 4 
ช่ัวโมงจนครบ 10 บทเรียนแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบ แบบแสดงความคิดเห็นที่มีตอชุดการ
สอนแลวนําผลมาวิเคราะหเชนเดียวกับนักเรียน 1 คน สวนนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 34 คน 
ทดลองสอนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง วิชาแกน 2 ช่ัวโมง สอน
ชุดการสอนเพลง 1 ช่ัวโมง จํานวน 10 บทเรียน รวมเวลาทั้งส้ิน 20 สัปดาห 
     4.1  ขั้นการสอน  
  ขั้นกอนการฟง (Pre-listening) วัดความรูเดิมของนักเรียนทางดานเนื้อหา ภาษา
ศัพทและโครงสราง ตลอดจน สาระที่เกี่ยวของกับเพลงที่จะฟง คําถามนํา รายการคําศัพท โดยให
นักเรียนทําใบงานที่ผูวิจยัเตรียมไว  
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   ขั้นการฟง (While-listening) เนนใหผูเรยีนทํากจิกรรมดวยตนเองโดยใหศกึษา
ใบความรูและแบบฝกเกีย่วกบับทเพลง ศัพท โครงสรางไวยากรณที่เกี่ยวกับเพลง มีทั้งแบบจับคู 
เลือกตอบ เติมคํา รวมทั้งการฟงเพลงแลวเตมิคําหรือขอความที่หายไป 
   ขั้นหลังการฟง (Post-listening) วัดความเขาใจเกีย่วกับศัพท สํานวน และ
ไวยากรณจากเพลงที่ไดจากขัน้การฟง คําถามจะเปนแบบปลายเปดเนนใหนกัเรียนคิดวิเคราะห 
แบบฝกหลังการฟงจะเกี่ยวกบัความรูที่นักเรียนไดรับและเปนสิ่งที่ตองการเรียนรูเพิ่มเติมและ
สามารถนําไปใชได 
      4.2  ขั้นการวัดผลรายบท  
           หลังจากนกัเรยีนเรียนโดยใชชุดการสอนเพลงแลวใหนกัเรียนทําแบบทดสอบ
รายบทเกีย่วกบัความหมายคําศัพทในบทเพลงและการเติมขอความในบทเพลงแลวนาํผลคะแนนมา
สรุปลงในตารางที่ 4 , 5 , 6 
                  5.  หลังการดําเนินการทดลองครบ 10 หนวยการเรียน 
     5.1  ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาษาอังกฤษ (Post-test) ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษกอนทําการสอน  (Pre-test)  จากนั้นตรวจใหคะแนน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษกอนการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังการเรียนโดย
ใช      ชุดการสอนเพลง 
                       5.2  ใหนกัเรียนกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีตอชุดการสอนเพลง
หลังการทําแบบฝกหัดจากใบงานแตละบททั้ง 10 บท เปนจํานวน 10 คร้ัง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  คํานวณคาสถิติพื้นฐานไดแกคะแนนเฉลี่ยและคารอยละในการหาประสิทธิภาพ 
ของชุดการสอนเพลงแตละชดุการสอนเพลง 
 2.  วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาอังกฤษดวยเพลงตามเกณฑ 75/75  
โดยใชสูตรที่ 1 E1/E2 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520) 
 สูตรที่ 1 
  E1 =    ∑ Xi / Nx100 
                  A 
 เมื่อ E1     คือ ประสิทธิภาพของชุดการสอน 
  Xi     คือ      คะแนนรวมของแบบทดสอบรายบททุกชุดของคนที่ i 
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  A       คือ      คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกบทรวมกนั 
  N       คือ      จํานวนผูเรียน 
         
 สูตรที่ 2 
  E2 =   ∑ Fi / Nx100 
                  B 
 เมื่อ E2     คือ ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
  Fi     คือ      คะแนนของผลสอบหลังการเรียนของผูเรียนคนที่ i 
  B       คือ      คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน   
  N       คือ      จํานวนผูเรียน 
 3.    เปรียบเทยีบความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนการเรียนและผลสัมฤทธิ์หลัง 
การเรียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางดวยชุดการสอนเพลงโดยใช t-test แบบจับคู 
 4.     ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงโดยใชคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑของเบสท (Best : 1970) 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 ≤  X   < 1.50  หมายถึงเหมาะสมนอยที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 ≤  X   < 2.50  หมายถึงเหมาะสมนอย 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 ≤  X   < 3.50  หมายถึงเหมาะสม 

  คะแนนเฉลี่ย 3.50 ≤  X   < 4.50  หมายถึงเหมาะสมที่ด ี

  คะแนนเฉลี่ย 4.50 ≤  X   < 5.00  หมายถึงเหมาะสมที่ดีมาก       
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปที่ 4 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ผูวิจัยไดนําเสนอ
ผลการวิจัยเปน 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ 75/75 ( ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 137 – 142 ) จากการทดลองจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 34 คน 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช              
ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชชุดการสอน
เพลงภาษาอังกฤษ 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษทั้ง 10 บทเรียน 
  

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4  
 ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้                  
 ขั้นการใชชุดการสอนเพลงกับกลุมตัวอยางจํานวน 34 คน ผูวิจัยนําชุดการสอนเพลงไป
ทดลองใชกับนักเรียน 34 คน จากนั้นใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทและทําแบบทดสอบหลังการ
ใชชุดการสอนเพลง จากนั้นนําคะแนนมาหาคารอยละ ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5    คะแนนจากการทําแบบฝกหัดในขั้นหลังการใชชุดการสอนเพลงรายบทจาํนวน 10 บท 

      และแบบทดสอบหลังการใชชุดการสอนเพลงในขั้นทดลองภาคสนามซึ่งทดลองกับ 
      นักเรียนจํานวน 34 คน 

 
คะแนนแบบฝกหัดรายบท ทดสอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
รวม 

6,698 หลัง
เรียน 

นักเรียน 
 
คนที่ 

20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 197 60 
1 15 19 17 19 18 13 13 16 20 20 170 47 
2 17 19 12 17 17 18 12 14 10 15 151 44 
3 15 19 13 18 17 18 13 16 20 20 169 47 
4 17 20 14 19 17 19 15 16 19 19 175 47 
5 14 15 13 19 17 15 17 14 20 20 164 44 
6 15 15 13 14 16 14 16 13 18 20 154 45 
7 17 19 15 19 17 17 16 18 20 20 178 50 
8 17 18 14 19 18 16 12 16 11 15 156 47 
9 17 19 14 19 18 16 14 16 19 20 172 47 

10 17 17 13 19 18 17 10 14 10 20 155 44 
11 17 18 16 16 19 18 17 18 20 19 178 50 
12 17 19 17 19 18 18 13 14 20 15 170 45 
13 15 17 13 17 18 15 14 15 11 15 150 44 
14 17 20 18 20 19 19 14 18 20 17 182 54 
15 14 20 14 17 20 14 10 14 11 14 148 44 
16 17 20 15 18 20 18 16 15 20 20 179 47 
17 16 20 14 20 19 19 16 16 20 18 178 52 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
93

 
ตารางที่  5 (ตอ) 

คะแนนแบบฝกหัดรายบท ทดสอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
รวม หลังเรียน 

นักเรียน 
 

คนที่ 20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 197 60 
18 16 20 15 19 19 18 17 16 19 16 175 45 
19 16 18 13 15 13 15 13 16 20 15 154 45 
20 15 20 14 17 19 18 17 18 20 20 178 45 
21 15 20 15 18 20 18 16 18 19 20 179 44 
22 15 20 14 19 16 18 10 18 20 17 167 49 
23 15 19 13 16 17 17 12 14 18 18 159 45 
24 17 20 13 18 20 18 14 18 20 19 177 44 
25 14 15 20 16 19 18 17 16 19 20 174 45 
26 17 20 15 18 20 19 16 16 20 19 180 52 
27 15 20 19 19 19 18 16 18 20 17 181 50 
28 12 20 15 18 20 18 15 16 18 15 167 45 
29 16 20 12 19 19 18 13 16 18 19 170 47 
30 13 17 13 15 16 14 16 16 20 16 156 45 
31 17 20 14 17 20 18 17 17 20 19 179 45 
32 18 19 19 20 19 19 15 18 20 20 187 53 
33 16 20 14 19 19 19 17 16 20 16 176 50 
34 16 20 18 20 17 19 13 17 20 20 180 49 
รวม 537 642 501 612 618 586 492 547 620 613 5,768 1,696 
คาเฉลีย่ 15.79 18.88 14.74 18 18.18 17.24 14.47 16.09 18.24 18.03   

รอยละ 78.90 94.41 73.68 90 90.86 86.18 85.12 80.44 91.18 90.15 86.12 81.18 

          E1/E2 86.12 81.18 
 

 จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 34 คน ทําคะแนนจาก   
แบบฝกหัดในขั้นหลังการใชชุดการสอนเพลงรายบทไดคะแนนรวม 5,768 คะแนนจากคะแนนเต็ม
รวมทั้งหมดทุกคน 6,698 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.12 สําหรับบทเรียนที่นักเรียนทําคะแนน     
แบบฝกหัดไดสูงสุดคือ บทที่ 2 คาเฉลี่ยเทากับ 18.88 คิดเปนรอยละ 94.41 รองลงมาคือ   บทที่ 9   
คาเฉลี่ยเทากับ 18.24 คิดเปนรอยละ 91.18 และบทที่ 5 คาเฉลี่ยเทากับ 18.18 คิดเปนรอยละ 90.88 
สวนบทเรียนที่นักเรียนทําคะแนนไดต่ําสุดคือ บทที่ 3 คาเฉลี่ยเทากับ 14.74  คิดเปนรอยละ 73.68  
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รองลงมาคือ  บทที่ 1 คาเฉลี่ยเทากับ 15.79 คิดเปนรอยละ 78.97 และทําคะแนนแบบทดสอบหลัง
การใชชุดการสอนเพลงไดคะแนนรวมทั้ง 34 คน เทากับ 1,696 คะแนน จากคะแนนเต็มรวมทุกคน
เทากับ 2,040 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.18 ดังนั้นประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงในขั้นทดลอง
ภาคสนาม มีคาเทากับ  86.12 / 81.18 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75 / 75 จึงสรุปไดวา            
ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก  ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1 
 
ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใชชุดการสอนเพลง  
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชชุดการสอนเพลง 
 จากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางทั้ง
กอนและหลังการใชชุดการสอนเพลง พบวาคะแนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษหลังการใช
ชุดการสอนเพลงเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากความแตกตางของคะแนนระหวางกอนและหลังการใช 
ชุดการสอนเพลงดังแสดงในตารางที่ 6  และทําการทดสอบความแตกตาง โดยใชสถิติ t แบบจับคู 
ดังแสดงในตารางที่ 7 
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ตารางที่  6   คะแนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลัง 
 การใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
 

คะแนน คะแนน 
กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

นักเรียน 
ตนที่ 

60 60 

ผลตาง  
(D) 

นักเรียน 
คนที่ 

60 60 

ผลตาง 
(D) 

1 30 47 17 18 29 45 16 
2 26 44 18 19 29 45 16 
3 37 47 10 20 27 45 18 
4 34 47 13 21 27 44 17 
5 30 44 14 22 38 49 11 
6 31 45 14 23 30 45 15 
7 38 50 12 24 27 44 17 
8 38 47 9 25 30 45 15 
9 30 47 17 26 49 52 3 
10 35 44 9 27 40 50 10 
11 36 50 14 28 39 45 6 
12 34 45 11 29 34 47 13 
13 36 44 8 30 27 45 18 
14 52 54 2 31 31 45 14 
15 32 44 12 32 46 53 7 
16 40 47 7 33 35 50 15 
17 50 52 2 34 38 49 11 

  
 จากตารางที่ 6 แสดงใหเหน็วา คะแนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของกลุม  
ตัวอยางทกุคนสูงขึ้นหลังจากการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษทั้ง 10 บท โดยนักเรียนที่มีผลตาง
ของคะแนนกอนและหลังการใชชุดการสอนเพลงสูงสุดคือ  18  คะแนนและนักเรยีนที่มีผลตางของ
คะแนนกอนและหลังการใชชุดการสอนเพลงต่ําสุดคือ  2  คะแนน 
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ตารางที่ 7  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย  ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  คะแนนผลตางเฉลี่ย  (D)  
                  และคาสถิติ t  ของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 
การทดสอบ คะแนนเต็ม      X  S.D. D S.D.(D) t Sig 
กอนเรียน 60 34.85 6.78 12.09 4.59 15.340* 0.000 
หลังเรียน 60 46.94 2.92     

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 จากตารางที่ 7  แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของ
นักเรียนกลุมตวัอยางกอนและหลังการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษแตกตางกนัโดยคาเฉลี่ยของ
คะแนนหลังการทดลองใชชุดการสอนเพลงเทากับ  46.94  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  2.92 ซ่ึง
สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลองใชชุดการสอนเพลงที่มีคาเทากับ  34.85  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ  6.78  มีคะแนนผลตางเฉลี่ยระหวางหลังการใชชุดการสอนเพลงและกอนการใช
ชุดการสอนเพลงเทากับ  12.09  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  4.59  คาสถิติ t เทากับ  15.340     
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางหลงัการใชชุดการ
สอนเพลงทั้ง 10 บทสูงกวากอนการใชชุดการสอนเพลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05        
(sig. 0.000 < 0.05)  ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 2 
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
การใชชดุการสอนเพลงภาษาอังกฤษหลังจากการใชชดุการสอนเพลงภาษาอังกฤษ แตละบท  
 ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่กลุมตัวอยางมีตอชุดการสอนเพลง
จนครบ 10 บท จากนั้นนําระดับความคิดเห็นที่ไดจากการประเมินมาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับความคิดเห็นตามเกณฑที่กําหนดไว
ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 8  ดังนี้ 
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ตารางที่  8  คาเฉลี่ย  ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 

 
บทที่  

ขอความ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
รวม ลําดับ 

ที่ 

เนื้อหา             
1. ชุดการสอนนี้มีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน    
                                                                                             X  

 
4.09 

 
3.85 

 
4.03 

 
4.15 

 
3.85 

 
4.06 

 
4.21 

 
3.97 

 
4.12 

 
4.24 

 
4.06 

 
1 

                                                                                            S.D. 0.753 0.657 0.674 0.744 0.784 0.814 0.808 0.834 0.808 0.699 0.760  
2. ชุดการสอนนี้มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา     X  3.35 3.59 3.94 3.79 3.82 3.74 3.94 3.79 3.85 3.88 3.77 5 
                                                                                            S.D. 0.950 0.783 0.694 0.641 0.716 0.710 0.736 0.808 0.925 0.686 0.780  
3. ชุดการสอนนี้มีเนื้อหาเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน  
                                                                                             X  

 
3.97 

 
3.85 

 
3.91 

 
3.85 

 
3.59 

 
3.91 

 
4.00 

 
3.94 

 
4.06 

 
4.03 

 
3.91 

 
4 

                                                                                            S.D. 0.797 0.857 0.753 0.657 0.657 0.866 0.816 0.776 0.649 0.758 0.763  
4. เนื้อหาของชุดการสอนนี้มีความหลากหลาย                     X  4.29 3.91 3.94 4.18 3.91 3.97 4.00 3.91 4.12 3.91 4.01 2 
                                                                                            S.D. 0.760 0.900 0.886 0.716 0.730 0.904 0.778 0.753 0.686 0.793 0.804  
5. ชุดการสอนนี้มีเนื้อหาที่นาสนใจชวนใหติดตาม              X  4.21 3.88 3.88 4.09 3.79 3.88 4.12 4.09 4.03 3.74 3.97 3 
                                                                                            S.D. 0.845 0.769 0.729 0.866 1.038 0.913 0.729 0.793 0.797 0.994 0.855  
                                          รวม                                                    X       3.982 3.817 3.941 4.011 3.794 3.911 4.052 3.941 4.035 3.958 3.944  

                                                                                        S.D. 0.603 0.535 0.493 0.499 0.496 0.593 0.535 0.512 0.512 0.486 0.527  
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
 

บทที่ ขอความ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รวม ลําดับ
ที่ 

รูปแบบ             
6. ชุดการสอนนี้มีคําสั่งและคําชี้แจงที่เขาใจงาย                      X  3.59 3.79 3.79 3.97 3.88 3.91 3.94 4.06 3.94 3.97 3.89 2 
                                                                                                S.D. 0.743 0.687 0.880 0.758 0.808 0.712 0.814 0.776 0.776 0.717 0.769  
7. ชุดการสอนนี้ทําใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองไดงาย              X  3.68 3.53 3.65 3.68 3.68 3.83 3.94 3.71 4.00 3.91 3.76 4 
                                                                                                S.D. 0.806 0.662 0.812 0.806 0.878 0.716 0.851 0.799 0.739 0.793 0.791  
8. ชุดการสอนนี้มีเสียงที่ฟงจากเทปหรือซีดีชัดเจน                 X  4.00 3.76 3.71 4.06 3.91 4.06 3.97 3.91 3.91 4.09 3.94 1 
                                                                                                S.D. 0.888 0.855 0.676 0.776 0.793 0.851 0.758 0.996 0.712 0.830 0.816  
9. ความเร็วของเทปบันทึกเสียงหรือซีดีพอดี                           X  3.88 3.88 3.50 3.82 3.79 3.65 3.85 3.82 3.91 3.79 3.79 3 
                                                                                                S.D. 0.844 0.844 0.896 0.797 0.845 0.981 0.857 0.936 0.793 0.808 0.859  
10. เสียงของเจาของภาษาทําใหผูเรียนคุนเคยมากขึ้น              X  3.71 3.74 3.88 3.79 3.79 3.68 3.65 3.85 3.88 3.56 3.75 5 
                                                                                                S.D. 0.938 0.931 0.844 0.880 0.914 1.007 1.012 0.989 0.964 1.078 0.949  
                                           รวม                                                 X       3.77 3.74 3.70 3.86 3.81 3.82 3.87 3.87 3.92 3.86 3.82  
                                                                                                S.D. 0.595 0.547 0.623 0.545 0.590 0.616 0.600 0.647 0.523 0.518 0.578  
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
บทที่ ขอความ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
รวม ลําดับ

ที่ 
กิจกรรม             
11. กิจกรรมกอนการฟงทําใหผูเรียนคาดการณลวงหนาวาจะเรียน 

       อะไร                                                                               X         
 

3.56 
 

3.68 
 

3.91 
 

3.88 
 

3.91 
 

3.94 
 

3.88 
 

4.09 
 

4.18 
 

3.91 
 

3.89 
 
2 

                                                                                        S.D. 0.561 0.806 0.830 0.808 0.793 0.776 0.844 0.712 0.673 0.900 0.784  
 12. กิจกรรมกอนการฟงทําใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยว 
        กับเรื่องที่จะพบในบทเรียน                                            X         

 
3.62 

 
3.68 

 
3.59 

 
3.91 

 
3.76 

 
3.91 

 
3.79 

 
4.06 

 
4.03 

 
3.91 

 
3.83 

 
3 

                                                                                         S.D. 0.652 0.806 0.701 0.712 0.819 0.712 0.641 0.600 0.758 0.668 0.718  
13. ศัพทและไวยากรณกอนการฟงชวยใหผูเรียนเขาใจขอมูลที่ฟง 

      ไดงาย                                                                               X   
 

3.82 
 

3.71 
 

4.09 
 

3.91 
 

3.71 
 

3.85 
 

3.94 
 

4.09 
 

3.85 
 

4.00 
 

3.90 
 
1 

                                                                                         S.D. 0.758 0.719 0.753 0.712 0.871 0.892 0.814 0.712 0.789 0.739 0.778  
 14. ในขณะฟงผูเรียนไดปฏิบัติตามขั้นตอนไดถูกตอง          X      3.53 3.71 3.82 3.91 3.76 3.68 3.85 3.79 3.74 3.85 3.76 4 

                                                                                         S.D. 0.748 0.938 0.797 0.753 0.699 0.843 0.702 0.770 0.963 0.821 0.804  
 15. หลังจากไดฟงบทเรียนแลวผูเรียนไดนําความรูไปใชกับกิจ      
กรรมอื่น                                                                                 X  

 
3.50 

 
3.56 

 
3.62 

 
3.74 

 
3.59 

 
3.59 

 
3.68 

 
3.91 

 
3.82 

 
3.76 

 
3.68 

 
5 

                                                                                         S.D. 0.749 0.860 0.888 0.898 0.821 0.821 0.806 0.712 0.869 0.890 0.832  
                                            รวม                                                   X         3.60 3.66 3.80 3.87 3.74 3.79 3.82 3.98 3.92 3.88 3.81  

                                                                                         S.D. 0.452 0.584 0.570 0.518 0.583 0.522 0.475 0.429 0.578 0.559 0.534  
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
 

บทที่ ขอความ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รวม ลําดับ
ที่ 

คุณประโยชน             
16. มีตัวอยาง คําอธิบาย คําเฉลยที่เขาใจงาย                              X  3.97 3.74 3.97 3.97 3.88 3.88 3.97 4.15 4.09 3.88 3.95 1 
                                                                                                 S.D. 0.834 0.710 0.797 0.758 0.729 0.808 0.717 0.657 0.712 0.808 0.753  
17. เทคนิคและวิธีการฟงชวยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองได     X  3.88 3.79 3.94 3.97 3.91 3.88 3.79 4.03 3.79 4.00 3.90 3 
                                                                                                 S.D.    0.729 0.729 0.814 0.797 0.753 0.808 0.808 0.797 0.845 0.651 0.769  
18. ผูเรียนสามารถเปดเทป หยุดเทปหรือเปดฟงใหมไดตามความ
ตองการ                                                                                     X  

 
3.91 

 
3.76 

 
3.79 

 
3.91 

 
3.97 

 
3.94 

 
3.82 

 
4.03 

 
3.94 

 
4.00 

 
3.91 

 
2 

                                                                                                S.D. 0.965 1.017 0.946 1.111 0.870 1.043 0.999 0.834 0.694 0.853 0.932  
19. ผูเรียนสามารถใชสื่อไปฟงนอกเวลาเรียนได                      X  3.53 3.79 3.74 3.62 3.65 3.76 3.85 3.82 3.97 4.09 3.78 5 
                                                                                                S.D. 0.896 1.067 1.024 0.954 1.012 0.890 0.925 0.869 0.797 0.900 0.937  
20. การฟงเพลงทําใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของ
ตนเอง                                                                                       X  

 
3.94 

 
4.09 

 
3.79 

 
3.91 

 
3.94 

 
3.62 

 
3.88 

 
3.97 

 
3.97 

 
3.88 

 
3.90 

 
4 

                                                                                                 S.D. 0.776 0.753 0.790 0.900 0.886 0.922 0.880 1.000 0.904 0.913 0.870  
                                            รวม                                                      X      3.84 3.83 3.84 3.87 3.87 3.81 3.86 4.00 3.95 3.97 3.88  
                                                                                                 S.D. 0.622 0.585 0.660 0.618 0.652 0.666 0.622 0.588 0.459 0.502 0.596  
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 จากตารางที่  8  แสดงใหเห็นวา บทที่นักเรียนใหระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดไดแก   
บทที่  9   Out of Reach  ( x = 3.96,  S.D = 0.42 ) และบทที่  8  When Have All The Flowers Gone ?   
( x = 3.95,  S.D = 0.43 )  สวนบทที่นักเรียนใหระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก บทที่  2  You 
Light Up My Life  ( x = 3.76,  S.D = 0.48 )   
 สวนระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงดานเนื้อหา รูปแบบ            
กิจกรรม และดานคุณประโยชน นักเรียนที่มีระดับความคิดเห็นตอดานเนื้อหาสูงสุด มีคาเฉลี่ยรวม  
เทากับ 3.94  รองลงมาคือดานคุณประโยชน มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.89  ดานรูปแบบมีคาเฉล่ียรวม   
เทากับ  3.82  และดานกิจกรรม มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ  3.81  ตามลําดับ เมื่อพิจารณาแตละดานใน 
ระดับรายขอพบวา ในดานเนื้อหา ขอที่นักเรียนมีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ขอที่ 1 ชุดการสอนนี้            
มีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.06  ขอที่นักเรียนมีระดับ       
ความคิดเห็นต่ําสุด คือ ขอที่ 2 ชุดการสอนนี้ มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา มีคาเฉลี่ย 
เทากับ  3.77 ในดานรูปแบบ ขอที่นักเรียนมีระดับความคดิเห็นสูงสุดคอื ขอที่ 8 ชุดการสอนนี้มีเสียง 
ที่ฟงจากเทปหรือซีดีชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากบั  3.94  ขอที่นักเรียนมีระดบัความคิดเหน็ต่ําสุด คือ        
ขอที่ 10 เสียงของเจาของภาษาทําใหผูเรยีนคุนเคยมากขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.75  ในดานกิจกรรม    
ขอที่นักเรียนมรีะดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ขอที่ 13 ศัพทและไวยากรณกอนการฟงชวยใหผูเรยีน   
เขาใจขอมูลที่ฟงไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.90  ขอที่นักเรยีนมีระดับความคิดเห็นต่ําสุด คือ ขอที่ 15 
หลังจากไดฟงบทเรียนแลว ผูเรียนไดนําความรูไปใชกับกิจกรรมอื่น มคีาเฉลี่ยเทากับ  3.68  ในดาน
คุณประโยชน ขอที่นักเรียนมรีะดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ขอที่ ขอที่ 16 มีตัวอยาง คําอธิบาย คําเฉลย
ที่เขาใจงาย     มีคาเฉลี่ยเทากบั  3.95  ขอที่นักเรียนมีระดบัความคิดเหน็ต่ําสุด คือ ขอที่ 19 ผูเรียน
สามารถใชส่ือไปฟงนอกเวลาเรียนได มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.78 
 สวนคาระดับเฉลี่ยในระดับรายขอพบวาขอที่นักเรียนใหระดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก        
ขอที่ 1  เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นในบทนี้ไมยากเกินไป ( x = 4.06,  S.D = 0.76 ) รองลงมา 
คือ  ขอที่  4  เนื้อหาของชุดการสอนนี้มีความหลากหลาย ( x = 4.01,  S.D = 0.80 )  สวนขอท่ีนักเรียน
ใหระดับคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอที่ 15 ผูเรียนนําความรูไปใชกับกจิกรรมอื่น  ( x = 3.68,  S.D = 0.83 ) 
รองลงมาคือขอที่10เสียงของเจาของภาษาทําใหผูเรียนคุนเคยมากขึน้ 
 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นที่นกัเรียนมีตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษทั้ง 10 บท 
สรุปไดวา นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ โดยเฉลี่ยอยูระหวาง     
3.76–3.96 และมีระดับเฉลีย่รวม  3.87  ( x = 3.87,  S.D. = 0.46 )  แสดงวานักเรียนมคีวามคิดเหน็     
ตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษอยูในระดับดี ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอที่  3 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  5 
สรุป  อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาชุดการสอนเพลงเพื่อการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม  จังหวัดราชบุรี  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  
( Pre-experimental Research ) ในรูปแบบ One Group Pretest Posttest Design มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางและพัฒนาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ  เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
กอนและหลังการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ 
ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       
โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2548  จํานวน  34  
คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ มีดังตอไปนี้ 
 1. ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 10 
บทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบเนื้อหาที่ไดจากการสอบถามความตองการผูเรียนเละจากการ
ประเมินโครงสรางเนื้อหาของผูเชี่ยวชาญเปนหลักในการสราง 
  2.  แบบทดสอบวัดความสามารถสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4      1 ฉบับ
จํานวน 60 ขอ  เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือกใชเวลาในการทดสอบ  90 
นาทีแบบทดสอบแตละขอมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และมีคาความเชื่อมั่นของ          
แบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ  0.86   
  3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 ที่มีตอชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษในดานเนื้อหา  รูปแบบ  กิจกรรมและคุณประโยชนจํานวน 20 ขอ ซ่ึงเปน              
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับความคิดเห็นคือ  เห็นดวยมากที่สุด  เห็นดวยมาก 
เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยนอย  เห็นดวยนอยที่สุด 
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การดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 
2548 ผูวิจัยเริ่มดําเนินการทดลองดวยการทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษกอนการใช     
ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษโดยใหกลุมตัวอยางทดลองใชแบบทดสอบความสามารถที่ผูวิจัย    
สรางขึ้นและหาคุณภาพแลว ตอจากนั้นใหกลุมตัวอยางไดศึกษาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษทั้ง 
10 บทเรียน เมื่อศึกษาบทเรียนแตละบทจบแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายบทเรียนและ 
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนเพลงภาษาอังกฤษเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนา           
ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษไดมีประสิทธิภาพตอไปและเมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนจนครบ 10 
บทเรียนแลวจึงทดสอบความสามารถหลังเรียนของกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกับ     
แบบทดสอบกอนเรียนจากนั้นนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบทายบทเรียนทั้ง 10 บทและ
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนมา
วิเคราะหโดยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน กลาวคือ หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษโดยใชเกณฑ  75/75 จากสูตร  E1/E2  ( ชัยยงค  พรหมวงศ  และคณะ  2520 :137 – 
142 ) เปรียบเทียบความสามารถของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ
โดยใชสถิติ t - test แบบจับคูและวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษโดยการหา       คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) แลวนําไปแปล
ความหมายคาระดับตามเกณฑที่กําหนดไว 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้  
 1. ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  86.12 / 81.18  ซ่ึงสูง  
กวาเกณฑที่กําหนดไว  75 / 75  และ  2.5  ขึ้นไป ซ่ึงแสดงวาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิภาพ  ดีมาก 

 2.  ความสามารถในการฟงของนักเรียนหลังจากใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษสูงกวา 
ความสามารถในการฟงของนักเรียนกอนการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05   
      3. นักเรยีนมีความคิดเหน็ตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ย ( X ) อยูระหวาง  
3.76 – 3.96  โดยมีระดับความคิดเห็นเฉลีย่รวม  3.87  ( x = 3.87, S.D. =  0.46 ) ดังนั้นแสดงวา
นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยูในระดับสูง ทุกบทและ  
บทที่ไดรับคาระดับเฉลี่ยสูงสุดไดแก  บทที่ 9  Out Of Reach ( x = 3.96, S.D. = 0.42 ) บทที่ไดรับ 
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คาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแกบทที่ 2  You Light Up My Life ( x =3.76, S.D. = 0.48 )  หลังจาก
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ ในดานเนื้อหา รูปแบบ
กิจกรรม  และคุณประโยชนสรุปไดดังตอไปนี้ 

  3.1    ดานเนื้อหาโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของชุดการสอนเพลง   
ภาษาอังกฤษอยูในระดับสูง ( x = 3.94, S.D. = 0.52 ) โดยแตละประเด็นมีคาระดับความคิดเหน็เฉลีย่
เรียงตามลําดับดังนี้  ความยากงายของภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน ( x = 4.06, S.D. = 
0.76 )  เนื้อหามีความหลากหลาย  ( x = 4.01, S.D. = 0.80 )        เนื้อหาของชุดการสอนนาสนใจ 
ชวนใหติดตาม  ( x = 3.97,  S.D. = 0.85 ) เนื้อหายังมีความเหมาะสมกับความ ตองการ ของ ผู เ รี ยน   
( x = 3.91,  S.D = 0.76 ) ความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา ( x = 3.77,  S.D = 0.78 ) 

                                3.2   ดานรูปแบบ  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของชุดการสอน 
เพลงภาษาอังกฤษอยูในระดับสูง ( x = 3.82, S.D =  0.57 ) แตละประเด็นมีคาระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเรียงตามลําดับดังนี้  คําส่ังและคําชี้แจงมีความชัดเจนเขาใจงาย ( x = 3.89, S.D=0.76 ) ความเร็ว
ของเทปบันทึกเสียงหรือซีดีพอดี( x = 3.79, S.D = 0. 85 ) ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดงาย     
( x = 3.76, S.D. = 0.79 ) เสียงของเจาของภาษาทําใหผูเรียนคุนเคยมาก ( x = 3.75, S.D. = 0.94 )   
     3.3  ดานกิจกรรม  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษอยูในระดับสูง  ( x = 3.8, S.D = 0.53 ) แตละประเด็นมีความคิดเห็นเฉลี่ยเรียง
ตามลําดับดังนี้  ศัพทและไวยากรณชวยใหผูเรียนเขาใจขอมูลท่ีฟงไดงาย ( x = 3.90, S.D. = 0.77 ) 
ผูเรียนสามารถคาดการณลวงหนาของกิจกรรมวาจะเรียนอะไร ( x = 3.89, S.D. = 0.78 )  ผูเรียนมี
ความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะพบในบทเรียน ( x = 3.83, S.D. = 0.71 )  ผูเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนได
ถูกตอง  ( x = 3.76, S.D. = 0. 80 ) ผูเรียนนําความรูไปใชกับกิจกรรมอื่น ( x = 3.68, S.D. = 0.83 )    
     3.4  ดานคุณประโยชน  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษอยูในระดับสูง  ( x = 3.88, S.D. = 0.59 ) แตละประเด็นมีความคิดเห็นเฉลี่ยเรียง
ตามลําดับดังนี้   ชุดการสอนมีตัวอยาง คําอธิบาย และคําเฉลยที่เขาใจงาย ( x = 3.95, S.D. = 0.75 )         
ผูเรียนสามารถเปดเทป หยุดเทปไดตามความตองการ ( x = 3.91, S.D. = 0.93 )    เทคนิคและวิธีการ
ฟงชวยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง( x = 3.90, S.D. = 
0.76 ) , ( x = 3.90, S.D. = 0.87 ) ผูเรียนสามารถใชส่ือไปฟงนอกเวลาเรียน ( x = 3.78, S.D. = 0.93 ) 
          
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้ 

 1.  ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 86.12 / 81.18 ซ่ึงสูง 
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กวาเกณฑ 75 / 75 ที่กําหนดไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป แสดงวา ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น
มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
                         1.1  ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นพัฒนาตามกระบวนการออกแบบ 
เอกสารการสอน ซ่ึงมีการกําหนดกรอบสาระเนื้อหาของสิ่งที่ตองการเรียนในหลักสูตรสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียน โดยที่ผูวิจัยไดพัฒนาชุดการสอนเพลงนี้จากการวิเคราะหความตองการ 
(Need Analysis) ของนักเรียนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษาหลายทาน อาทิ  ฮัทชินสัน
และวอเตอรส (Hutchinson and Waters 1989 : 21 – 23) โรบินสัน (Robinson 1991 :2–4 ) เกรฟส    
( Grave 1996 : 12 – 23 ) และ น็อกซ ( Knox 1999 : 42 ) ที่เสนอใหศึกษาความตองการของผูเรียน
และครูผูสอน ดังนั้นจึงสรุปไดวา ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษสรางขึ้นตรงกับความตองการและ
ความสนใจของผูเรียนจึงเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียน ทําใหนักเรียนสนใจเรียนและปฏิบัติ  
กิจกรรมการเรียนอยางกระตือรือรน สงผลใหความสามารถในการเรียนชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากถาผูเรียนไดเรียนตามที่ตนเองสนใจและตองการ
จะทําใหผูเรียนมีความพรอมและประสบผลสําเร็จมากขึ้น (Nunan 1998 : 35 – 42) ซ่ึงสอดคลองกับ    
งานวิจัยของสุทธิดา พรจําเริญ ( 2541 : 40 ) ที่สรางเอกสารการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน
โดยวิเคราะหความตองการของนักเรียน ครูผูสอนและศึกษานิเทศก ผลการวิจัยพบวา เอกสารการ
สอนที่สรางขึ้นทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น และ      
งานวิจัยของดาว แสงบุญ ( 2543 : 172 ) ที่สรางเอกสารการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ     
ทองเที่ยว โดยวิเคราะหความตองการของนักศึกษา ครูผูสอนและสถานประกอบการดานการ     
ทองเที่ยว ผลการวิจัยพบวาเอกสารการสอนที่สรางขึ้นทําใหความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยวของนักศึกษาสูงขึ้น 
                      1.2 ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษนี้สรางขึ้นตามแนวการสรางบทเรียนแบบโมดุล
ของลอวเรนซ ( Lawrence 1973 : 18 – 19 ) และการสรางแบบฝกหัดของ นูแนน (Nunan 1995)   
นักเรียนมีโอกาสไดเรียนอยางเปนขั้นตอน 1) กอนทําการสอนนักเรียนสามารถดูจุดประสงคการ
เรียนรูของบทเรียนได 2) นักเรียนไดทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) เพื่อทดสอบวานักเรียนมี
ความรูในเรื่องบทเรียนมากนอยเพียงใด 3) การนําเสนอเสนอเนื้อหาไวยากรณโดยผานทางเพลงนั้น
บทเรียนเริ่มอธิบายจากระดับคําศัพทจนถึงระดับประโยคและตัวอยางการใชอยางชัดเจน 4)นักเรียน
ไดทําแบบฝกหัดจากเนื้อหาไวยากรณที่เรียนในบทเพลงนั้น 5) นักเรียนทําแบบทดสอบประจํา    
บทเรียน (Posttest) เพื่อประเมินส่ิงที่นักเรียนไดเรียนมา โดยการทําแบบทดสอบประเมินบทเรียน 
นอกจากนั้นนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนได ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนไดรูถึง
ความกาวหนาของตนเอง และผูสอนสามารถตรวจสอบเวลาเริ่มเรียนและจบบทเรียนของนักเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

106

ได ผลคะแนนเปนอยางไรดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหนักเรียนมีโอกาสทําคะแนนแบบทดสอบ  
รายบทไดสูงกวาคะแนนแบบทดสอบหลังหลังเรียน ในดานลักษณะของแบบทดสอบที่ใชในการ 
วัดผลทายบท และวัดผลดานความสามารถโดยรวมเมื่อเสร็จส้ินการทดลอง การวัดผลทายบทเปน
การวัดผลในสิ่งที่เรียนมาทันทีที่เรียนจบ ทําใหนักเรียนยังมีความจําและความเขาใจในสิ่งที่เรียนมา 
และขอบขายเนื้อหาของแบบทดสอบทายบทเจาะจงกวาแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อส้ินสุดการ
ทดลอง เนื้อหาของแบบทดสอบหลังเรียนนั้นไดมาจากการสุมเนื้อหาของบทเรียนทั้ง 10 บทเรียน 
ดังนั้นความหลากหลายในเนื้อหาของแบบทดสอบหลังเรียนจึงมีมากกวาแบบทดสอบรายบท ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเชิด เกตุแกว (2540) กันดดนัย วรจิตติพล (2542) ศิริรักษ ธิจิตตัง 
(2544) และเสาวลักษณ พิศนุย (2546) ที่พบวาคาประสิทธิภาพของแบบฝกหัดที่สรางขึ้นมีคา     
ประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาประสิทธิภาพตัวหลัง นอกจากนี้ชุดการสอนนี้ยังมีขั้นตอน รูปแบบของ
บทเรียนเปนระบบเปนการสอนตนเองหรือเรียนรูดวยตนเอง เปดโอกาสใหผูเรียนแกไขขอบกพรอง
ดวยตนเอง มีคําสั่งหรือคําชี้แจงในการศึกษาบทเรียน มีการบอกจุดมุงหมายของบทเรียน การ
ประเมินผลเบื้องตนกอนการใชบทเรียน มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย มีการ
ประเมินผลหลังเรียนและที่สําคัญคือ มีกระบวนการยอนกลับซึ่งเปนคําแนะนําเพิ่มเติมหรือ           
คําอธิบาย เฉลยคําตอบเมื่อจบบทเรียน นอกจากนี้ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษนี้ยังสงเสริมให      
ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวยตนเอง   โดยครูผูสอนมีบทบาทเพียงผูอํานวยความสะดวก 
 ( Facilitator ) และผูแนะนําเมื่อมีปญหา ผูเรียนจึงปฏิบัติกิจกรรมดวยความมั่นใจและเปนธรรมชาติ 
    1.3   ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษนี้ผูวิจัยสรางขึ้นเอื้อตอการเรียนไวยากรณแบบ 
ธรรมชาติ คือมีการคัดเลือกเพลงโดยพิจารณาตัวประเด็นไวยากรณที่นักเรียนระดับชั้น ม.4 จะตองรู
และมีจุดเนนของไวยากรณแตละบทพรอมแบบฝก ดังนั้นกิจกรรมในชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ
จึงประกอบดวยกิจกรรมที่สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนอยางหลากหลาย เชนการเติมชองวาง
ขอมูล การถายโอนขอมูล การจับคูภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดใชภาษาใกลเคียงกับ
สถานการณจริงและมีการถายโอนขอมูลจากทักษะหนึ่งไปยังอีกทักษะหนึ่ง เชนฟงเพลงแลวเติม
ขอความใหสมบูรณ ฟงขอมูลแลวเติมขอความลงในตารางใหสมบูรณ ฟงขอมูลแลวกรอก
แบบฟอรม ฟงขอมูลแลวจับคู อานเรื่องแลวลําดับภาพ สําหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเนนความ
หลากหลายตามความเหมาะสม นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมแบบกลุมยอยและแบบรวมมือกันทั้งชั้น
เรียน 
  1.4  กิจกรรมในบางชุดการสอนเพลงมีหลากหลาย  

 2.  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชชุดการสอนเพลงภาษา- 
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อังกฤษสูงกวากอนการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง
เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้  
      2.1 ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษนี้ ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการคัดเลือกเพลงที่สอดคลอง
กับไวยากรณที่นักเรียนระดับชั้น ม.4 เรียนและแตละบทเรียนมีการเลือกประเด็นไวยากรณ มีการให
กฎเกณฑตัวอยางแบบฝกจากควบคุมมากไปสูแบบฝกอิสระและการวัดผล กรอบการวัดผลก็เนน
การวัดไวยากรณที่ผูเรียนไดศึกษาโดยผูเรียนไดมีโอกาสตรวจสอบความรูจากแบบทดสอบที่ตรงกับ
ส่ิงที่เรียน 
      2.2 ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษฉบับนี้ ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีขอบเขตเนื้อหา     
เกี่ยวกับธรรมชาติ , สภาพความเปนอยู ตลอดจนปจจัยดานพื้นความรูเดมิ  ( Background 
Knowledge ) ของนักเรียน ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถดานการฟงของนักเรียน การฟงตองมีความ
ตั้งใจเมื่อฟงเพลงในระดับความเร็วปกติ และฟงอยางมีความหมาย ในดานภูมิหลังทางภาษาไดมีการ
วางพื้นฐานทางดานศัพท โครงสรางไวยากรณในบทเพลงกอนการฟง แบบฝกของการฟงมีความ
หลากหลายในการวัด ทั้งดานเนื้อหาเพลง และการฝกฟง คํา วลีในเพลง รูปแบบการวางบทเรียน
เปนระบบทําใหผูเรียนไมสับสน คาดเดาไดวากิจกรรมตอไปจะทําอะไร พิจารณาแนวทางการถาย
โอนขอมูลจากเพลง ซ่ึงสอดคลองกับกอรดอน ( Gordon 1992 : 1 ) ที่ศึกษาเกีย่วกับพื้นความรูเดิมที่
มีผลตอบทอานประเภทบรรยายความ และการอธิบายความ พบวาตวัแปรดานความรูเดิมมีผลตอ
ความเขาใจในบทอานทั้ง 2 ประเภท เชนเดียวกับ อิโนะอูเอะ ( Inoue 1998 : 1 )  ที่ศึกษาพบวาพื้น
ความรูเดิมของผูเรียนมีผลตอความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ และจากงานวจิัยของดาว    
แสงบุญ  ( 2543 : 175 )  พบวา นักศึกษาที่มพีื้นความรูเดิมและมีความคุนเคยกับเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวในภาคเหนือไมวานักศึกษาจะมภีูมิลําเนาในภาคเหนือหรือไมก็ตามสวนใหญจะมีพืน้
ความรูเกี่ยวกบัขอมูลการทองเที่ยวในถิ่นตาง ๆ เหลานี้อาจสงผลใหนกัศึกษาสามารถใช
ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
    2.3  ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษฉบับนี้สรางขึ้นโดยยึดแนวคิดเกี่ยวกับการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักการศึกษาหลายทานอาทิ คาเนลและสเวน (Canel and Swain 1980 : 1 )  
ริชารด  ( Richard 1987 )  เออร  ( Ur 1991 )  และอันเดอรวูด  ( Underwood 1993 ) สุมิตรา           
อังวัฒนากุล ( 2537 : 107-111 ) และแนวทางการสอนทักษะการรับรู (Receptive Skills) ซ่ึงให
ความสําคัญดานภูมิหลังของผูเรียนทั้งดานเนื้อหา ภาษา ซ่ึงจะเห็นวาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ
ทั้ง 10 บท มีขั้นตอนในการเรียนการสอนอยางเปนลําดับกลาวคือ กอนการฟงมีการแจงจุดประสงค
ในการฟง มีคําอธิบายศัพท ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนรูวาจะตองฟงอะไรในขั้นการฟง นักเรียนจะไดทํา            
กิจกรรมการฟงซึ่งเปนภาระงานไปดวยขณะที่ฟง นักเรียนจะไดฟงอยางมีจุดหมายมีการเปดเทปที่
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บรรจุเพลงทุกครั้งกอนทํากิจกรรมการฟงซ่ึงจะชวยในการเขาใจและจับใจความสําคัญของสิ่งที่ฟง
ได สวนขั้นหลังการฟง นักเรียนมีโอกาสตรวจสอบคําตอบที่ถูกตองจากเฉลยและคําอธิบายคําตอบ
รวมทั้งสามารถเปดฟงใหมไดดวยตนเอง กิจกรรมเหลานี้เปนการสงเสริมและทบทวนความรูในการ
ฟงของนักเรียนเองโดยมีครูเปนผูใหความชวยเหลือเมื่อจําเปน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและ
ไดรับประสบการณดวยตนเองอันสงผลใหความสามารถในการฟงของนักเรียนสูงขึ้นซ่ึง อารีย  
สุวรรณทัศน (2540:65) พบวาการสอนทักษะการฟงใหไดผลดี นักเรียนควรไดรับการฝกฟงบอยๆ 
โดยเฉพาะการฟงสําเนียงของเจาของภาษา นักเรียนจะตองศึกษาคําศัพทหรือขอความสําคัญในบท
ฟงเพื่อทําความเขาใจความหมายกอนการฟง ซ่ึงจะมีผลใหนักเรียนสามารถจับประเด็นของขอความ 
บทสนทนาหรือส่ิงที่ไดฟงอยางถูกตอง ซ่ึงทําใหนักเรียนมีความสามารถในการฟงสูงขึ้นกอนการ
ฟง โดยแตละบทเรียนจะใหภูมิหลังทางสาระ โดยการใชภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในเพลง เพื่อให
ผูเรียนเขาใจสาระเนนภูมิหลังไมเกิดความสับสน 
 3.   จากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษทัง้ 10 
บท พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยภาพรวมอยู
ในระดับสูงทุกบท กลาวคือ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  3.76 – 3.96  และมีระดับความคิดเห็นโดยรวม
เฉล่ีย  3.87 ( x = 3.86 , S.D = 0.46 ) นักเรียนมีคาความคิดเห็นโดยภาพรวมสูงทุกบทเรียนอาจ
เนื่องมาจากชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษมีรูปแบบใหมและทันสมัย มีคําส่ังและคําชี้แจงที่ชัดเจน
เขาใจงาย นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองและใหความสนใจในการเรียนมากขึ้น ประกอบกับ
เนื้อหาที่เรียนเปนเนื้อหาที่มีความยากงายของภาษาและไวยากรณเหมาะสมกับระดับชั้นของ
นักเรียนซึ่ง สอดคลองกับขอเสนอแนะของนักการศึกษาหลายทาน อาทิ  กริฟฟทส (Griffiths  1995 
: 50-51 )  เสนอวาสื่อการสอนที่ดีควรมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคในการเรียน มีเนื้อหา
นาสนใจ    ทันสมัย ประกอบดวยคําศัพทและขอมูลทางภาษาที่เหมาะสมกับระดับชั้น และระดับ
อายุของผูเรียน เชนเดียวกับ คิซิลเลอรมาค ( Kizilirmark 1991 : 45-47 ) เสริมวา ส่ือการสอนที่ดีควร
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน เหมาะกับจุดประสงคการเรียนรูระดับชั้นและระดับอายุของ
ผูเรียน และตอบสนองความสนใจของผูเรียนอยางแทจริง ทําใหผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดการ
สอนเพลงภาษาอังกฤษซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดาว  แสงบุญ  (2543 ) และศิริรักษ  ธิจิตตัง ( 
2544 ) ที่สรางเอกสารการสอน โดยสอบถามความตองการของนักศึกษา ผลการวิจัยพบวา
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูงขึ้น และนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอเอกสารการ
สอนในระดับสูง นอกจากนี้ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษนี้เปนสื่อการเรียนรูดวยตนเองซึ่งฝกให
นักเรียนมีความ   รับผิดชอบมีแรงจูงใจในการเรียน นักเรียนสามารถประเมินผลตนเองกอนและ
หลังการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษซึ่งสอดคลองกับ โนลสว ( Knowles 1980 : 19-20 )  ได
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กลาววา การเรียนรูแบบพึ่งพาตนเองสามารถเกิดขึ้นไดในตัวผูเรียน โดยเปนการเรียนรูที่ผูเรียนถูก
ช้ีนําหรือกระตุนใหใชวิธีการเรียนแบบพึ่งตนเอง เนนใหผูเรียนรับผิดชอบในการประเมินความ
ตองการในการเรียนรูของตนเอง จากผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอน
เพลงภาษาอังกฤษทั้ง 10 บท ทั้งดานเนื้อหา ดานรูปแบบ ดานกิจกรรมและดานคุณประโยชน 
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  
     3.1  ดานเนื้อหา  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยรวมเทากับ 3.94  ( x = 3.94, S.D. = 0.52 ) ซ่ึงอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเนื้อหา
เปน  รายขอพบวา ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้ ขอท่ี 1  มีความยากงายเหมาะสมกับ
ระดับชั้นของผูเรียน ( x = 4.06, S.D. = 0.76 ) ขอท่ี 4  มีความหลากหลาย ( x = 4.01, S.D. = 0.80 ) 
ขอที่ 5  เนื้อหานาสนใจชวนใหติดตาม ( x = 3.97, S.D. = 0.85 ) ขอท่ี 3 เหมาะสมกับความตองการ
ของ      ผูเรียน ( x = 3.91, S.D. = 0.76 ) ขอท่ี  2  ความยาวเหมาะสมกับเวลา ( x = 3.77, S.D. = 0.78 
) จะเห็นไดวา ทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑดี แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอเนื้อหา
ของบทเรียน กลาวคือ เนื้อหาไวยากรณโดยผานทางเพลงนาสนใจ และเหมาะสมกับระดับความรู 
สอดคลองกับความตองการในการเรียน มีปริมาณเนื้อหาครบตามหลักสูตร และเรียงลําดับเนื้อหา
ตามความยากงาย ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ กริฟฟทส ( Griffiths 1995 : 50-51 , อางถึงใน ศิริรักษ ธิจิต
ตัง 2544 : 101 ) เสนอไววา เนื้อหาของแบบฝกหัดหรือเอกสารการสอนควรประกอบดวยศัพทและ
ไวยากรณทางภาษาที่เหมาะสมกับระดับชั้น อายุและวุฒิภาวะของนักเรียน นอกจากนั้นเนื้อหา
ไวยากรณในบทเรียนมีการอธิบายอยางชัดเจน และมีแบบฝกหัดโดยเริ่มจากงายไปหายาก และมี
จํานวนแบบฝกหัดคอนขางเหมาะสมในแตละบท ทําใหนักเรียนเขาใจได ซ่ึงสอดคลองกับบทความ
หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคิดของ กาเย ของ รุจโรจน แกวอุไร          
( 2545 ) ที่กลาววา การแยกยอยเนื้อหา การทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย การเริ่มจากเรื่องงายไปสูเร่ือง
ยากและตองตอบสนองตอความตองการของนักเรียนได ซ่ึงสอดคลองกับพระธรรมปฎก ( 2546 : 
33-34 ) ไดกลาวเกี่ยวกับพุทธวิธีในการสอนในเรื่องเนื้อหาที่จะสอนโดยสรุปวา ควรสอนเนื้อหาที่
รูอยูแลวซ่ึงทําใหนักเรียนเขาใจไดงายและสอนเนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตรและพอดีไมมาก
จนเกินไปโดยเริ่มจากเนื้อหาที่งายไปหาเนื้อหาที่ยากตามลําดับ  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
บุญเชิด   เกตุแกว ( 2541 : 82 ) ที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อสอนไวยากรณเร่ืองกาล 
(tenses)  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี จํานวน 50 คน ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกวานักเรียนกลุม
ควบคุมที่เรียนกับครูในหองเรียนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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  3.2 ดานรูปแบบ  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษ โดยเฉลี่ยรวมเทากับ 3.82 ( x = 3.82, S.D. = 0.57 ) ซ่ึงจัดอยูในระดับดี เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกอยูในระดับดีเรียงตามลําดับดังนี้ ขอท่ี 8 มีเสียง
ที่ฟงจากเทปหรือซีดีชัดเจน ( x = 3.94, S.D. = 0.81 ) ขอท่ี 6 มีคําสั่งและคําชี้แจงที่เขาใจงาย  ( x = 
3.89,  S.D. = 0.76) ขอที่ 9 ความเร็วของเทปบันทึกเสียงหรือซีดีพอดี ( x = 3.79, S.D. = 0.85 ) ขอที่ 
7       ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองไดงาย (x = 3.76, S.D. = 0.79 ) ขอท่ี 10 เสียงของเจาของภาษาทําให
ผูเรียนคุนเคยมากขึ้น (x = 4.16, S.D. = 0.78 ) จะเห็นไดวาทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑดี 
แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอรูปแบบของบทเรียน กลาวคือ นักเรียนมีความคิดเห็นวา 
บทเรียนมีคําสั่งและคําชี้แจงที่เขาใจงาย ความเร็วของเทปเพลงเหมาะสมและมีการออกแบบเนื้อหา
ในลักษณะที่ใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนโดยทันที ทั้งการเสริมกําลังใจสําหรับคําตอบที่ถูกและ
การ        เสนอแนะเนื้อหาเพื่อปรับปรุงแกไขคําตอบที่ผิด จึงทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุด
การสอนเพลงภาษาอังกฤษเพราะนักเรียนไดรับรูถึงความสามารถของตนเองและไดรับการ
ตอบสนองและการเสริมแรงทันที สอดคลองกับผลการวิจัยของกาเย ( Gagne’ 1992 ) โดยท่ียึด
หลักการนําเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ ถาบทเรียนนั้นทาทาย บอก
เปาหมายการเรียนรูชัดเจนและแจงใหนักเรียนทราบวาขณะนั้นนักเรียนอยูที่สวนใด หางจาก
เปาหมายเทาใด การออกแบบบทเรียนเชนนี้จะสามารถกระตุนความสนใจของนักเรียนไดมากขึ้น 
  3.3  ดานกิจกรรม  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของชุดการสอนเพลง 
โดยเฉลี่ยรวมเทากับ 3.81 (x = 3.81, S.D.= 0.53 ) ซ่ึงจัดอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ระดับความคิดเห็นเรียงตามลําดับไดดังนี้ ขอที่ 13 ศัพทและไวยากรณกอนการฟงชวยใหผูเรียน   
เขาใจขอมูลที่ฟงไดงาย (x = 3.90, S.D. = 0.78)  ขอที่ 11 กิจกรรมกอนการฟงทําใหผูเรียนคาดการณ
ลวงหนาวาจะเรียนรูอะไร (x = 3.89, S.D.= 0.78) ขอที่ 12  กิจกรรมกอนการฟงทําใหผูเรียนมี
ความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะพบในบทเรียน (x = 3.83, S.D.= 0.71) ขอท่ี 14 ในขณะฟงผูเรียนไดปฏิบัติ
ตามขั้นตอนไดถูกตอง (x = 3.76, S.D.= 0.80) ขอที่ 15 หลังจากไดฟงบทเรียนแลวผูเรียนไดนํา
ความรูไปใชกับกิจกรรมอื่น (x=3.68, S.D.= 0.83)  จะเห็นไดวาทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูใน
เกณฑดี แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมของชุดการสอนเพลง กลาวคือ ชุดการสอน
เพลงภาษาอังกฤษประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย มีไวยากรณและศัพทที่ใหนักเรียนไดรู
ลวงหนากอนที่จะฟงทําใหนักเรียนไดเขาใจบทเรียนไดงายขึ้นและผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะ
เรียนไมรูสึกเบื่อหนายตอกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับสอดคลองกับแนวคิดของ 
วัฒนา      มัคคสมัน  (2539 : 62 )  ซ่ึงกลาววาควรเปดโอกาสใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่
หลากหลายทั้งตามลําพังและเปนกลุมจะทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จจากการปฏิบัติกิจกรรมและ
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สามารถคนพบความสามารถของตนเองที่เกิดจากการเรียนรูส่ิงเหลานั้น และนอกจากนี้ ผูวิจัยพัฒนา
ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษโดยยึดแนวคิดหลักการจัดกิจกรรมที่เรียงจากงายไปหายากเพื่อสราง
แรงจูงใจให      นักเรียนทํากิจกรรมในขั้นตอไป ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ บุญชม  ศรีสะอาด ( 
2537 : 77 )  ซ่ึงกลาววาหลักการสรางแบบเรียนประการหนึ่งคือ หลักการเรียนรูเพิ่มทีละนอย 
(gradual approximation )  การเรียนรูจะเกิดไดดีถามีการจัดขั้นของกิจกรรมการเรียนรูใหเปน
ขั้นตอน โดยขั้นแรก ๆ เปนขั้นพื้นฐาน  หรือขั้นที่เชื่อมโยงใหเกิดการเรียนรูในขั้นตอ ๆ ไป ผูเรียน
จะคอย ๆ เรียนรูส่ังสมขึ้นไปเรื่อย ๆ จนจบบทเรียน  สอดคลองกับผลการวิจัยของเกศินี บูรณกิจ 
(2534 : 56-57) และสมใจ สืบวัฒนพงษกุล (2537 : 98) ที่พบวาการนําเสนอเนื้อหาแตละขั้นตอน
อยางเปนระบบ   เหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่สงเสริมให
นักเรียนเกิดแรงจูงใจ กระตือรือรนในการทําแบบฝกหัดเพื่อพัฒนาทักษะภาษาของตน แนวคิด
ดังกลาวสอดคลองกับ    ทัคเกอร (Tucker  1975, อางถึงใน เสงี่ยม  โตรัตน  2534 : 78) ที่กลาววา 
การจัดลําดับขั้นตอนเปนสิ่งจําเปนในการเรียนรูภาษา เชนเดียวกับเกรฟส (Graves 1996 : 12-37) ที่
เสนอวา การเรียงลําดับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนตองคํานึงถึงระบบการจัดลําดับ
ขั้นตอนของบทเรียนในแตละบท จึงเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมโดยภาพ
รวมอยูในระดับดี 
  3.4  ดานคุณประโยชน  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอคุณประโยชนของ          
ชุดการสอนเพลง โดยเฉลี่ยรวมเทากับ 3.88 (x = 3.88, S.D.= 0.60 ) ซ่ึงจัดอยูในระดับดี เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ระดับความคิดเห็นเรียงตามลําดับไดดังนี้ ขอท่ี 16 มีตัวอยาง คําอธิบาย คําเฉลยที่
เขาใจงาย  (x = 3.95, S.D. = 0.75) ขอท่ี 18 ผูเรียนสามารถเปดเทป หยุดเทปหรือเปดฟงใหมไดตาม
ความตองการ ( x = 3.91, S.D. = 0.93)   ขอท่ี 17  เทคนิคและวิธีการฟงชวยใหผูเรียนเรียนรูดวย   
ตนเองได  ( x = 3.90, S.D. = 0.77 ) ขอท่ี  20  การฟงเพลงทําใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จของ  ตนเอง  ( x = 3.90, S.D. = 0.87)  ขอท่ี 19 ผูเรียนสามารถใชส่ือไปฟงนอกเวลา
เรียนได (x = 3.78,  S.D. = 0.94 ) จะเห็นไดวาทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑดี แสดงวา
นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอคุณประโยชนของชุดการสอนเพลง กลาวคือ ชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษมี คุณประโยชนหลายอยางที่ดึงดูดใจนักเรียนใหนักเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู และ
ยังทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเองสอดคลองกับงานวิจัยของราวนทรี 
(Roundtree 1992 : 192) ที่กลาววา บทเรียนสําเร็จรูปที่ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถ
เรียนรูจากสื่อตางๆไดมากที่สุก ตามความตองการและความสามารถของแตละบุคคล  ซ่ึงแชรมบ     
( Scharam, อางถึงใน วารินทร รัศมีพรม 2531 : 173) กลาววา ลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปที่ให
ผูเรียนเรียนดวยตนเองตองมีเกณฑสําคัญ คือการตอบสนองของผูเรียนที่มีการเสริมแรงโดยทันทีจะ
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ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่เรียกวาความรูที่ไดจากคําตอบ ดังที่ดูนนและเคนเน็ท (Dunn and 
Kenneth 1993 : 205 – 206 ) สรุปวาผูเรียนควรจะไดรับการเสริมแรงโดยการตรวจคําตอบทันที
หลังจากตอบคําถามในบทเรียนแลว ซ่ึงทันทีที่ผูเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนคําตอบของ
ผูเรียนจะไดรับการบันทึกไวผูเรียนจะตรวจคําตอบที่ถูกตองไดจากดานหลังของบทเรียน ดังนั้น
ผูเรียนจะทราบความถูกตองหรือไมถูกตองของคําตอบทันที เทคนิคการเสริมแรงโดยทันทีเปน
วิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอยางยิ่งซึ่งเทคนิคนี้ผูเรียนจะรูสึกสบายใจและพอใจกับ
เนื้อหาที่ไดเรียนไปแลวของบทเรียนและเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ซ่ึงอาจเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นตอคุณสมบัติดานคุณประโยชนของชุดการสอนเพลง
ภาษาอังกฤษโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับดี 
 
ปญหาที่พบในการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยประสบปญหาและอุปสรรคบางประการดังตอไปนี ้
 1. ลักษณะของชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึน้เพื่อการเรยีนรูดวยตนเอง แต
นักเรียนไมคอยคุนเคยพยายามที่จะใหครูสอนหรืออธิบายให โดยเฉพาะคําศัพทที่สําคัญ   
 2. นักเรียนบางคนดูเฉลยกอนแลวกลับมาทํามีผลทําใหบางคนไดคะแนนแบบฝกหดัสูง
เกินไป 
 3.  เนื้อหาในชดุการสอนเพลงภาษาอังกฤษมีมากเกินไปไมเหมาะสมกับเวลา นักเรียนจึง
ตองทําแบบเรงรีบสงผลตอคะแนนในบทเรียน 
 4. นักเรียนไมมั่นใจในการเรียนรูดวยตนเองโดยเฉพาะเรียนในหองปฏิบัติการทางภาษา 
ทําใหนกัเรียนเกิดความวิตกกังวลการประเมินผลคะแนนจึงคลาดเคลื่อน  
 5.  นักเรยีนไมคุนเคยกับการฟงเสียงเจาของภาษาทําใหนกัเรียนวิตกกังวลกลัวฟงแลวไม
เขาใจ ผูวจิัยจึงใหคําแนะนําและอธิบายเพิ่มเติม 
 6.   เนื่องจากมขีอจํากัดเรื่องเวลา ทําใหผูเรยีนฝกฝนการฟงไดไมเต็มที ่
 
ขอเสนอแนะ   
 จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษไป
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
  1.1     ควรจัดสอนเพลงในชั่วโมงกิจกรรม 
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    1.2     ควรจัดทําใบงานเชื่อมโยงกิจกรรมถายโอนจากเพลงไปสูกิจกรรมที่สอดคลอง
กับความตองการของผูเรียน                                    
    1.3  ควรจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนกลาแสดงออกเชน บทสนทนา         
การแสดงความคิดเห็นและการใหเหตุผล เพื่อใหนักเรียนไดใชภาษากับเจาของภาษาจริง 
    1.4    ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองโดยใช C.D. Exercise และ    
ใบงานที่ชัดเจน 
 2.   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษที่มี 
เนื้อหาเหมาะสมกับสภาพจริงของนักเรียน 
    2.2  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใชการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและตอเนื่อง  
    2.3      ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษโดยการแยกทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของแตละทักษะหลังการใชชุดการสอน
เพลงภาษาอังกฤษ 
    2.4     ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาชุดการสอนเพลงในระดับชั้นตาง ๆ 
โดยการปรับระดับภาษาและขอมูลใหสอดคลองกับระดับชั้นของผูเรียนและเปนทักษะการใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร   
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ภาคผนวก ก  แบบสอบถามความตองการเรียน 
ภาษาอังกฤษจากเพลง 
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แบบสอบถาม 
ความตองการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง 

 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย เพือ่จัดทําชุดการเรียนภาษาอังกฤษดวยเพลง 

2. ใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย /  ลงในชองความตองการ ที่ตรงกับความ 
ตองการของทานมากที่สุด การตอบแบบสอบถามชุดนี้จะไมมีผลกระทบตอตัวทานแตอยางใดแตจะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาชุดการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายและคร-ูอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ 
สถานภาพผูกรอกขอมูล         …………….ครู-อาจารย      ……………..นักเรียน 
ช่ือ-สกุล ………………………………………………………ช้ัน……………เลขที่…………… 
ลําดับที่ ช่ือเพลงภาษาอังกฤษ ระดับความตองการ 
  มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1 All I Have To Do Is Dream      
2 You Light Up My Life      
3 The End Of The World      
4 Evergreen Tree      
5 Lemon Tree      
6 If Tomorrow Never Comes      
7 Yesterday Once More      
8 Flying Without Wings      
9 My Heart Will Go On      
10 Five Hundred Miles      
11 Donna      
12 Green Fields      
13 Where Have All The Flowers Gone?      
14 Out Of Reach      
15 I Want Love      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยว 
   กับโครงสรางเนื้อหา 
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การพัฒนาชุดการสอนเพลงเพื่อการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 

 
แบบประเมินวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบฝก 

 
ผลการ
พิจารณา 

ผลการ
พิจารณา 

เนื้อหาของแบบฝกสอดคลอง
กับตารางกําหนดเนื้อหาการฟง
หรือไม 

(บทที่) 
 1 0 -1 

เนื้อหาของแบบฝกสอดคลอง
กับจุดประสงคการฟงที่กําหนด
ไวหรือไม 

(บทที่) 
 1 0 -1 

My Heart Will Go On     My Heart Will Go On     
You Light Up My Life    You Light Up My Life    
The End Of The World    The End Of The World    
If Tomorrow Never Comes    If Tomorrow Never Comes    
Flying Without Wings    Flying Without Wings    
Five Hundred Miles    Five Hundred Miles    
Lemon Tree    Lemon Tree    
Where Have All The Flowers 
Gone 

   Where Have All The Flowers 
Gone 

   

Out Of Reach    Out Of Reach    
Greenfields    Greenfields    

 
    1       เนื้อหามีความเหมาะสมกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  

  0        ไมแนใจ 
 -  1     เนื้อหาไมเหมาะสมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  คาดัชนีความสอดคลอง (IC) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
136

คาดัชนีความสอดคลอง ( IC ) จากการสอบถามความเหมาะสม 
ของโครงสรางเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ 3 คน 

 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่บทเรียนที ่

1 2 3 
รวม ( IC ) 

1 1 0 1 2 0.66 
2 1 1 1 3 1 
3 1 0 1 2 0.66 
4 1 0 1 2 0.66 
5 1 0 1 2 0.66 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 1 3 1 

 
  หมายเหตุ    คํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตรดังนี้ ( มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
  2535 : 456) 
   IC    =     ∑ R 
           N 
  เมื่อ IC  แทน ดัชนีความสอดคลอง 
          R  แทน คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

        N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  ตัวอยางชดุการสอนเพลง 
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ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
เรื่อง 

 
Out Of Reach 

 
 ชุดการสอนนี้สรางขึ้นสําหรับวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อใช
ดําเนินการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง Out Of Reach  ประกอบดวย 
 

1. เนื้อหาเกี่ยวกบัการใช Words showing feeling , Expressions 
telling moods / tones 

2. ใบงานหรือแบบฝกหัดจํานวน …….. ใบงาน 
3. บัตรเฉลยแบบฝกหัด 
4. เพลง  Out Of Reach 
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คูมือคร ู

ชุดการสอนเพลงบทที่ 9 
 

วชิา ภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
หนวยที ่ 9    เรื่อง  Out Of Reach 
วตัถุประสงค 
  1.   นักเรียนสามารถถามและตอบเกีย่วกับบทเพลง 
  2.   นักเรียนเตมิขอความจากการฟงได 
  3.   นักเรียนตคีวามหมายจากขอมูล 
  4.   นักเรียนจบัคูความหมายคําศัพทได 
  5.   นักเรียนลําดับเหตกุารณกอนหลังได 
 
ทักษะทางภาษา 
  ฟง – พูด – อาน – เขียน 
  
ส่ือและอุปกรณ 
   1.   แถบบันทึกเสียง , เครื่องเลนเทป 
   2.   เพลง 
   3.   รูปภาพเกีย่วกับกิจกรรม การทํางาน 
   4.   แบบฝก 
 
การวัดผลประเมินผล 

-     แบบทดสอบกอน/หลังเรียน 
-     แบบเฉลย 

  -     แบบทดสอบ/แบบฝก 
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ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 

    เรื่อง 
    Out Of Reach                         

 
ระดับ      ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 4  เวลา   2 ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค 

1.  นักเรียนสามารถแสดงความรูสึกและอารมณตามสถานการณทีก่ําหนดให 
2.   นักเรียนสามารถตีความหมายจากสํานวนในบทเพลงได 

 
Language Focus   
  Words showing feelings 

Expressions Telling moods / tones 
 
ข้ันตอนการใชชุดการสอน 

เมื่อนักเรียนศกึษาจุดประสงคและข้ันตอนการใชชุดการสอนแลวให 
นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี ้
  1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนวามีมากนอย 
เพียงใด 
  2.  ศึกษาคําศพัทจากบทเพลงกอนการฟง และทําแบบฝกหัดประกอบเพื่อเปนแนวทาง

3.  ศึกษาเนื้อหาของบทเพลงไปพรอมๆกับคําถามนําเพื่อเปนประเดน็สําคัญนําไปสู 
การฟงเพลง 
  4.  ศึกษาบทเพลงโดยฟงจากเทปบันทึกเสียง แลวทําแบบฝกเปนตอนๆตามลําดับ  
นักเรียนอาจจะฟงเทปไปหยดุเทปไปกไ็ด 
  5.  ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยทายบทพรอมท้ังศึกษาแนวการตอบ 
  6.  ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือประเมินตนเอง 
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LESSON  NINE 
 
 

OUT OF REACH          
            Gabrielle 
        PRE-LISTENING 
 
     Discuss these questions. 
  

1. How do you feel if you have no friends ? 
 
2.  If your heart gets bruised, what will you do ?    
 
3.  If your boyfriend/girlfriend does not love you, how do you feel ?        
 
4.  What does “ out of reach “ mean in your opinion ? 
 
5.  If you have a lot of friends, how do you feel ? 
 
6. What do you hope for in your life ? 
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LANGUAGE  FOCUS 
 
             VOCABULARY  STUDY 
 
Study the following words. 
  stupid ( adj. )   -   โง   ทึ่ม   เชื่องชา  ไมมีรสชาติ  มึนงง    

-   silly or foolish , either generally or in a certain action 
-  becoming rare lacking in power of mind  
-   with very slow thinking 

  That was stupid of you to go with him. 
 confuse ( v. )    -   ทําใหไมชัด , สับสน    

-  to make less clear ; make more difficult to understand 
-  to mix your ideas so that you cannot understand 

  We tried to confuse the enemy by swimming along the river and hiding. 
       bruise ( v. )       -  ทําใหเปนแผล   แผลถลอก   แผลฟกช้ําดําเขียว 

       -  to cause one or more bruise on 
  She fell and bruised her knee. 

       -  to show one or more bruise 
  The skin of a soft fruit bruises easily. 

             ( n. )      -  แผลถลอก   แผลฟกช้ําดําเขยีว    รอยชํ้า 
-  a discolored place where the skin of a human, animal, or fruit has   
   been injured by a blow but not broken. 

       - dark mark under the skin that comes after a blow 
  He has a big bruise on his right knee. 
       despair ( v. )    -  ผิดหวัง   ส้ินหวัง 

      -  to lose all hope 
  During the war, the soldier despaired of ever coming home alive. 
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              ( n. )   -   การสูญเสียความหวัง   ความหมดหวัง   สิ่งที่ทําใหหมดหวัง 
           -   feeling of no hope 

       -    complete lack or loss of hope 
  His despair of ever becoming a great artist made him stop painting. 
  He was in despair when he spent the last of his money. 

      drawn ( v. )       -    ทําใหบูดเบ้ียว   ทําใหซูบซีด   ถอน 
- to pull or take something out of a place   
- to draw a net through the water, to attract. 

  He will draw himself from the committee. 
  I feel drawn towards him. 
  He will draw attention to the pollution. 

       regain ( v. )      -   เอากลับมา  เอาคืน  ไดคนื 
       -    to get or win back 

  To regain one’s health. / one’s consciousness. 
       sweep ( v. )       -     กวาด  ปด  ขจัด 

- to clean a floor, by moving away dust, dirt etc. 
- to push something along or away 

  She swept the floor with a broom. 
  The floods have swept the bridge away. 

      reach ( v. )        -    ถึง  มาถึง  บรรลุ  เอื้อมถึง 
- stretch out a hand or arm for some purpose 
- how far you can put your hand 

  The shopkeeper reached for a packet of tea. 
   I reached up and put the parcel on top of the cupboard. 

        beyond reach, out of reach ( prep. ) – ไกล   เอ้ือมไมถึง 
         -     too far away 
  We keep tablets out of the reach of young children. 
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  within reach ( prep.)  - ถึง  เอ้ือมถึง ใกลแคเอื้อม 
   -  near enough to touch or go to 
      The station is within easy reach of my house. 
      pain ( n. )   -     ความเจ็บปวด  ความทุกขทรมาน 

        -  suffering ; great discomfort of the body or mind 
        -  hurt in the body or mind 

  The boy was in pain / crying with pain after he broke his arm.  
  His unkind behavior cause his parents a great deal of pain. 
  His broken leg gave him a lot of pain. 

      mind ( n.)   -     สวนของสมองที่ใชจํา 
       -   part of you in your head that thinks, feels, and remembers 

  Her mind is filled with dreams of becoming a great actress. 
       out of your mind  -     เปนบา 
         -   mad or foolish 

  He’s out of his mind to smoke so many cigarettes. 
        make up your mind -  ตั้งใจ 

       -  decide 
  Ken’s made up his mind to become a doctor. 
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Match the words in column A with the meanings in column B. 

 Column A   Column B 
….. 1. reach                a.  hurt in the body or mind 
….. 2. regain  b.  cleaned by moving away dust, etc. 
….. 3. drawn  c.  to make less clear 
….. 4. despair  d.  how far you can put your hand 
….. 5. stupid  e   to lose all hope 
….. 6. mind                f.   to cause one or more bruises on 
….. 7. bruise  g.  pulled a net through the water 
….. 8. confuse  h.  silly or foolish 
….. 9. swept                I.   part of you in your head that thinks, feels and remembers. 
….. 10. pain                j.   to get or win back 

 
              STRUCTURE  STUDY 
         I. How to use the expressions 

- To sweep away = To push something away 
- Out of reach  = Too far to reach 
- Out of his mind = mad or foolish 
- Keep from                 = To prevent from 

                            -    Keep out  = To stay away from 
   Complete these sentences with the suitable preposition. 

1. The floods have swept the bridge…………………….( up / away ) 
2. Keep your little brother……………..( on / from ) playing on the road. 
3. We put a fence round the garden to keep the dogs…………….( out / to ). 
4. Fish cannot live out ……………( with / of ) water. 
5. He is out ……………..( of / up ) his mind. 
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          II. How to use “ so ” 
 “so” means “very”. ( adverb ) 
 Example :  You look so sad after the departure of your parents. 
   She looks so happy when she gets the reward. 
   I was in so much hurt and pain. 

      so ( conjunction ) 
   He is lazy so he can’t pass the final. 
   She has a lot of money so she buys a new car. 
 
Put the word “ so ” in the correct place. 
 1. I’ve never met anybody who was very delightful. 
 2. We are happy to visit your country because it’s very beautiful. 
 3. I couldn’t believe he would be very stupid. 
 4. I’ve never heard an audience clap very loudly. 
 5. I thought that film was very horrible. 
 
                     III. Past Simple Tense 
 
         Pattern   :   Sub + past form of verb ( v.2 ) 
                           Example :      I knew the signs weren’t right. 
             I was stupid. 
             I never had your heart. 
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 Complete these sentences with the correct form of verbs. 
 1. The agent ………..( to sell ) Mr. Lane a house at a low prize. 
 2. I ……….. ( to see ) a bad accident on the way home. 
 3. We …………..( to wait ) for you at the bus stop yesterday morning. 
 4. He ………………..( to stop ) working two years ago. 
 5. These children…………….( to interrupt ) the teacher one hour ago. 
 
 
 
           WHILE-LISTENING 
 
           A : Listen to the song twice and answer these questions. 

1. How does the writer feel? 
 

 2. What happened to the writer? 
 
 3. What is the writer hoping for ? 
 
 4. What does the writer give to the reader? 
 

      5. Why is the writer’s heart bruised ? 
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          B : Listen to the song twice carefully and fill in words or phrases in the gaps. 
Out Of Reach 

                              Gabrielle 
   Verse 1 : Knew the signs wasn’t right  I  

was……(1)……, for a while swept away, by you  
and now I feel like a ……(2)……. 
 Chorus : So confused my heart’s bruised  
was I ever loved by you? Out of reach, so far  
I never had your heart. Out of……(3)……,couldn’t  
see we were never meant to be.  
 Verse 2 : Catch……(4)……, from despair I  
could drawn if I stay here keeping busy,  
……(5)…… I know I will be ok. 
 Chorus : But I’m so confused my heart’s  
bruised was I ever loved by you ? Out of  
reach, so far I never had your……(6)……. Out of  
reach, couldn’t see we were never meant to be. 
 Bridge : So much hurt, so much pain. 
Takes a while regain what is lost……(7)…… and I  
hope that in time. You’ll be out of my…(8)… I’ll  
be over you. 
 Chorus : And know I’m so confused my  
heart’s bruised was I ever loved by you? 
Out of reach, so far I ……(9)…… had your heart.  
Out of reach, couldn’t see we were never  
meant to be. Out of reach, so far, you never  
gave your heart in my reach, I can see  
there’s a……(10)…… out there for me.  
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 C : Answer these questions.  
1. What is the theme of this song?  
2. Which words are of central importance in the song? 
3. What does the writer feel? 
4. What does “ out of reach “ mean? 
5. What does the writer want to do? 
6. What does the writer’s hope for? 
7. If you were the writer, how would you feel? 
8. What does “ out of my mind “ mean? 
9.   If you are out of reach, how will you feel?  
10. What does “ so confused “ mean? 
 D : Here are the six lines that you hear. They’re not in the right order. Read  
            them and put the lines in the order that you hear by putting in the numbers. 
   …….a. Out of reach, so far, 

…….b. Catch myself from despair, 
…….c. I never had your heart, 
…….d. Out of reach, couldn’t see, 
…….e. We were never meant to be. 
…….f. I could be drown if I stay here. 

 E : From the song, find words that are opposite in meaning to these. 
 wrong  ,   clever   ,   hate   ,    free  ,   near    
 F : Make sentences with the opposite words. 

1. ………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………….. 
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         POST-LISTENING 
 
 A : Write mind mapping to describe out of reach. 
 
             
             
             unhappy     
         
         
 
 

                  Out Of Reach  
 
 
 
 
 
 
 
 
  B : Write three sentences that show the meaning of “ Out of reach “. 
        1.………………………………………………………………………………….. 

       2.………………………………………………………………………………….. 
        3.………………………………………………………………………………….. 
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          SELF STUDY 
 

1.  Find a song based on “ Hopelessness “. 
        ………………………………………………………………………… 
 
2.  Copy the song. 
         ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
3. Write the difficult words in the song. 
 a…………………b…………………c………………….. 
 d………………….e…………….….. 
4. Write the stanza that you like very much.  

       ………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………….. 

5. Present your song on the board. 
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ANSWER KEYS OF “ OUT OF REACH ” 
PRE-LISTENING 
VOCABULARY  EXERCISE  
 1. d     6. i 
 2. j     7. f 
 3. g     8. c 
 4. e     9. b 
 5. h              10. a 
 
STRUCTURE  EXERCISE 
I.  Complete these sentences with the suitable prepositions. 
 1. away 2. from  3. out  4. of  5. of 
 
II. Put the word “so” in the correct place. 

1. I’ve never met anybody who was so delightful. 
2. We are happy to visit your country because it’s so beautiful. 
3. I couldn’t believe he would be so stupid. 
4. I’ve never heard an audience clapped so loudly. 
5. I thought that film was so horrible. 

III. Complete these sentences with the correct form of verbs. 
1. sold  2. saw   3. waited  4. stopped  5. interrupted 

WHILE – LISTENING 
A : Answer these questions. 
 1. The writer feels hopeless. 
 2. Her friendship was ended. 
 3. Because it is changeable. 
 4. To make your mind strong if you are without hope. 

      5. Because her boyfriend never really loved her. 
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B : Fill words or phrases in gap. 

1.stupid                  6. heart 
2.fool     7.inside 
3.reach     8.mind 
4.myself    9.never 
5.everyday    10.life 

 
C : Answer these questions. 
 1. Out of reach 
 2. Reach 
 3. Sad 
 4. Hopeless 
 5. To take his lover out of his mind 
 6. To be over his lover 
 7. Strong 
 8. To forget his lover 
 9. Hopeless 
 10. Don’t understand 
D : Put the lines in the order. 
 1.a  2.c  3.d  4.e  5.b  6.f 
E : Find these opposite words from the song. 
 1.right 
  2.stupid 
 3.love 
 4.despair 
 5.far 
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F : Makes sentences with these opposite words. 
 1.He can drive the right way. 
 2.He is so stupid that he cannot solve this problem. 
 3.Her life is full of love. 
 4.The soldiers despair of coming home. 
 5.His house is too far for us to go to. 
 
POST- LISTENING 
A : Write mind mapping. 
 1.unhappy 
 2.hopeless 
 3.confusing 
 4.disappointed 
 5.sad 
 6.hurt 
 7.lonely 
B : Write three sentences that show “ Out of reach ”. 
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Out Of Reach 
                              Gabrielle 

   Verse 1 : Knew the signs wasn’t right I  
was Stupid, for a while Swept away, by you  
And now I feel like a fool 
 Chorus : So confused My heart’s bruised  
was I ever loved by you? Out of reach, so far  
I never had your heart Out of reach, couldn’t  
see We were never meant to be  
 Verse 2 : Catch myself, from despair I  
could drawn if I stay here Keeping Busy,  
everyday I know I will be ok 
 Chorus : But I’m So confused My heart’s  
bruised was I ever loved by you ? Out of  
reach, so far I never had your heart Out of  
reach,couldn’t see we were never meant to be 
 Bridge : So much hurt, so much pain  
Takes a while regain What is lost inside And I  
hope that in time You’ll be out of my mind I’ll  
be over you 
 Chorus : And know I’m So confused My  
heart’s bruised Was I ever loved by you? 
Out of reach, so far I never had your heart  
Out of reach, couldn’t see We were never  
meant to be Out of reach, so far, You never  
gave your heart in my reach, I can see  
There’s a life out there for me 
   ********** 
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Lesson Plan 
Song “ Out Of Reach ” 

 
Terminal Objective : Students are able to express moods and feelings based on the given situation. 
Enable Objective : Students are able to 
 1. Tell the meanings of the vocabulary. 
 2.  Order the events of the song. 
 3.  Enjoy listening to the song. 
 4.  Ask and answer the questions about the song accurately and fluently. 
Content :  
 1. Vocabulary : stupid, confuse, bruise, despair, drawn, regain, swept, reach, beyond reach, 
out of reach, within reach, pain, mind, out of your mind, make up your mind. 
 2. Structure : How to use expression, so 
 3. Grammar : Past Simple Tense 
Teaching Aids : word cards, work sheet, cassette player, picture cards, song 
Procedure : 
 1. Warm up 
  1.1 Teacher greet the students. 
  1.2 Ask students about the moods, tones and feelings. 
 2. Presentation 
  2.1 Present the vocabularies of the song, let the students repeat and stick them on the 
         board. 
  2.2 Match the meanings of vocabulary. 
  2.3 Present Structure “ Past Simple Tense, How to use expression, so ” 
 3. Practice 
  3.1 Let students listen to the song and sing the song 
  3.2 Students fill in the gap. 
  3.3 Students answer the questions about the song. 
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 4. Production 
  4.1 Instruct the students to discuss the result from out of reach. 
  4.2 Oral presentation. 
 5. Wrap up 
  5.1 Students do the exercise on the work sheet. 
Evaluation 
 1. Observe students behaviour : 
  1.1 Paying attention. 
  1.2 Pronouncing and reading words. 
  1.3 Participation in all activities. 
 2. Assess from exercise. 
  2.1 Work sheet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  แบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษา 
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ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
เร่ือง 

Greenfields 
 

 ชุดการสอนนี้สรางขึ้นสําหรับวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อใช
ดําเนินการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง Greenfields  ประกอบดวย 
 

1. เนื้อหาเกี่ยวกบัการใช Expressions used for classification 
2. ใบงานหรือแบบฝกหัดจํานวน …….. ใบงาน 
3. บัตรเฉลยแบบฝกหัด 
4.    เพลง  Greenfields 
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คูมือคร ู
 

ชุดการสอนเพลงบทที่ 10 
 

วิชา ภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
หนวยที่  10  เร่ือง   Greenfields 
วัตถุประสงค 
 1. นักเรียนสามารถถามและตอบเกี่ยวกับบทเพลง 
 2. นักเรียนเติมขอความจากการฟงได 
 3.   นักเรียนตคีวามหมายจากขอมูล 
 4.   นักเรียนจบัคูความหมายคําศัพทได 
 5.   นักเรียนลําดับเหตกุารณกอนหลังได 
 
ทักษะทางภาษา 
 ฟง – พูด – อาน – เขียน 
  
ส่ือและอุปกรณ 
  1.   แถบบันทกึเสียง , เครื่องเลนเทป 
  2.   เพลง 
  3.   รูปภาพเกีย่วกับสภาพชวีิตความเปนอยูในทุงหญา 
  4.   แบบฝก 
 
การวัดผลประเมินผล 
 -     แบบทดสอบกอน/หลังเรียน 
 -     แบบเฉลย 
 -     แบบทดสอบ/แบบฝก 
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ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
   เร่ือง 

                               Greenfields 
 

ระดับ      ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 4  เวลา   2 ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค 
   1.  นักเรียนสามารถบรรยายเกี่ยวกับชวีิตความเปนอยู 
   2.   นักเรียนสามารถตีความหมายจากสํานวนในบทเพลงได 

 
Language Focus  :   Expressions used for classification 
 
ข้ันตอนการใชชุดการสอน 

เมื่อนักเรียนศกึษาจุดประสงคและข้ันตอนการใชชุดการสอนแลวให 
นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี ้
  1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนวามีมากนอย
เพียงใด 
  2.  ศึกษาคําศัพทจากบทเพลงกอนการฟง และทําแบบฝกหัดประกอบเพื่อเปนแนวทาง 
  3.  ศึกษาเนื้อหาของบทเพลงไปพรอมๆกับคําถามนําเพื่อเปนประเดน็สําคัญนําไปสู
การฟงเพลง 
  4.  ศึกษาบทเพลงโดยฟงจากเทปบันทึกเสียง แลวทําแบบฝกเปนตอนๆตามลําดับ 
นักเรียนอาจจะฟงเทปไปหยดุเทปไปกไ็ด 
  5.  ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยทายบทพรอมทั้งศึกษาแนวการตอบ 
  6.  ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินตนเอง 
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LESSON  TEN 

 
 

GREENFIELDS                    
 
                                                                                                                      Brother  Four 
 
  PRE – LISTENING 

 
 Discuss these questions. 
 

1. What are the green fields full of  ? 
    
2. When you walk in the green fields, how do you feel ? 
 
3. If the sky is clear, how will you feel ? 
 
4. When the green fields are parched by the sun, what do they look like ? 
 
5. How will you feel if your lover goes away ?  
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          Language Focus 
 
       Vocabulary  Study 
 Study the following words. 
  once ( adv.) -    ครั้งหนึ่ง 

   -    one time / on one occasion / some time ago 
             I play tennis once a week. 
             He once knew her, but they are no longer friends. 
  valley ( n.) -     หุบเขา 

  -     the land lying between 2 lines of hills or mountains 
              He earns a living with his wife in a small valley. 
  green fields (n.) –   ทุงหญาสีเขียว 

  -   fields which are full of green grass 
              They walk together in the green fields. 
              She practices riding in the green fields. 
  everlasting (adj.) -  อมตะ / ไมมีท่ีสิ้นสุด 

  -  lasting for ever / without an end 
             He believes in everlasting life. 
  stroll ( v.) -   เดินเลน 

  -   walk slowly 
             She strolls with her parents in the flower garden. 
  parch ( v.) -   ทําใหเกรียม / แหงผาก  

  -   to cause to become hot and dry 
             The sun parched the grass and the plants. 
  sweep ( v.) -   ผานไปอยางรวดเร็ว     

  -   to move quickly 
             A storm swept over the country. 
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  depart ( v.) -   จากไป 

  -    to leave 
              The royal train departed from the capital at 12 o’clock. 
  search ( v.) -   สืบหา / คนหา 

  -   examine carefully and thoroughly to try to find something 
               They searched the woods for the lost child. 
               The police searched the thief but found no weapon on him. 
  roam ( v.) -   ทองเท่ียวไปเรื่อย 

  -   to wander with no very clear aim  
              The lovers roamed around the fields in complete forgetfulness of the time. 
 
 
       
                                  
          Match the meaning in column A with column B. 
  Column A    Column B 
             ……. 1. everlasting                         a.   to wander with no very clear aim      
             ……. 2. green fields                        b.  moved quickly 
             ……. 3. stroll                          c.   examine carefully to try to find something 
             ……. 4. swept            d.   the land lying between 2 lines of hills 
             ……. 5. depart          e.   one time     
             ……. 6. valley          f.    to leave                 
             ……. 7. parch          g.   to walk slowly                           
             ……. 8. search                h.   without an end       
             ……. 9. once              i.    to cause to become hot and dry 
             ……10. roam                   j.    field which is full of green grass                                   
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   Structure study 
 

 Relative Pronoun As Subject 
 
 

          Children shouldn’t see programs. The programs have violence. 
          Children shouldn’t see programs that have violence. 
                     She can’t buy the new car.  The new car is very expensive. 
                     She can’t buy the new car, which is very expensive. 
          Students don’t get enough exercise. Students watch TV all day. 
          Students who watch TV all day don’t get enough exercise. 
                    A child doesn’t get enough exercise. A child watches TV all day. 
                    A child that watches TV all day doesn’t get enough exercise.        
 
 
 Language Notes : 

1. The adjective clause can describe any noun in the sentence. 
2. A present tense verb in the adjective clause must agree in number 

With its subject : 
 Fill in each blank with who or which. 

1. TV programs……………..are for children are not on late at night. 
 2.   Students ……………….stay up that late are probably tired in school. 
  3.   A girl ………………watches those programs does not learn anything of value. 
 4.   A person ………………reads a lot has less time for television shows. 
 5.   Older people …………….are home more of the day watch the most TV. 
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 6.   The boy …………….has long hair is her younger brother. 
 7. The house ………………..has a green roof is my uncle’s house. 
 8. I want to live in the house ……………has beautiful environment. 
 9. She likes to eat a lunch ………………is delicious. 
 10. The teacher doesn’t like the students……………..are very lazy.          
 
 
 
 
      WHILE – LISTENING 
 
 A : Listen to the song twice and answer these questions. 

1. How does the writer feel ?  
              

2. What happened to the writer ? 
 

3. What is the song mainly about ? 
 

4. When you walk in the green fields, how do you feel ? 
 

5. What does the writer want his lover to do ? 
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 B. Listen to the song twice carefully and fill in words or phrases in the gaps. 
 

              
 

                            Brothers Four 
   Once there were ………(1)…… kissed by the sun  
   Once there were ……(2)…… where rivers used to run 
   Once there were blue…(3)… with white clouds high above 
   Once they were parts of an everlasting love 
   We were the lovers who strolled through green fields 

      Green fields are gone now, parched by the sun 
     Gone from the valleys where……(4)…… used to run 

             Gone with the cold wind that swept into my heart 
      Gone with the……(5)… who let their dreams depart                          
      Where are the green fields that we used to roam?    
 * I’ll never know what made you run away 

 How can I keep searching when dark……(6)… hide the day? 
 I only know there’s……(7)…… here for me                          
 Nothing in this wide world left for me to see 
  But I’ll keep on waiting till you……(8)…… 
  I’ll keep on waiting until the day you learn 
  You can’t be……(9)…… while your heart’s on the roam 
  You can’t be happy until you……(10)…… it home 

 Home to the green fields and me once again 
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C : Answer these questions from the song. 
Line 1 – 5                 
1. How does the song begin ? 

 
2. Write three words to describe the green fields. 
 
3. How does the writer feel ? 
 
 
Line 6 – 10 
4. How do the green fields change ? 
 
5. Where are the green fields ? 
 
6. What makes his lover go away ? 
 
7. How does the writer feel ? 
 
8. What does the writer want to do? 
 
9. What is the writer’s hope ? 
 
10. What would you do if this happened to you   ? 
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         POST-LISTENING 
 
     Write mind mapping to compare the effect of love. 
                   
            To be full of happiness      
 

           When there is love 
 
 
  When there is love, the man will …………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
    
                   To be full of sadness   
               
 

                When love is lost 
 
 
 
  When love is lost, the man will………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
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          SELF STUDY 
 

1. Find a song based on “ Hopelessness“. 
 ………………………………………………………………………… 
 
2. Copy the song. 

 ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
3. Write the difficult words in the song. 

a. …………………b…………………c…………………..d………………….e…………… 
4. Write the stanza that you like very much.  

       ………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………….. 
 

5. Present your song on the board. 
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ANSWER KEYS    
GREENFIELDS         

 PRE-LISTENING 
 VOCABULARY  EXERCISE 
 Match column A with column B 
 1.  h  2. j  3. g  4. b  5. f 
 6. d  7. i  8. c  9. e  10. a 
 STRUCTURE  EXERCISE 
 Fill on each blank with who or which 

1. Which  6. who 
2. Who   7. which 
3. Who   8. which 
4. Who   9. which 
5. Who   10.who 

 WHILE - LISTENING 
 A :         1. The writer feels sad.  

       2. His lover went away.       
    3. The song is mainly about the green fields 
    4. I feel lonely. 
    5. The writer wants his lover to come back to him. 

 B :         1. Green fields   6. clouds 
                2. valleys    7. nothing 

    3. skies    8. return 
    4. rivers                 9. happy 

   5. lovers    10. heart 
 C :   1. The song begins with happiness. 
   2. Three words are green fields, valleys, and skies. 
   3. He feels sorry. 
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   4. The green fields is parched by the sun. 
   5. The green fields are gone. 

   6.  Nothing makes his lover away. 
     7.  The writer feels sorry. 
       8. The writer wants his lover to come back. 
      9. The writer’s hope is his lover’s returning home. 

10.  I would be unhappy. 
 
 POST- LISTENING 
 A : When there is love.  

1. To be full of happiness. 
2. To be full of cheer. 
3. To be full of success. 
4. To be full of hopefulness. 

      When love is lost. 
1. To be full of sadness. 
2. To be full of hopelessness. 
3. To be full of trouble. 
4. To be full of confuse. 
    Love is a good thing. There are a lot of effects from love. First, love makes people  

       happy. Second, love makes people understand each other. Third, love makes the world 
       beautiful. Finally, love brings peace and happiness to everybody.                             
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GREENFIELDS                
 

                        The Brothers Four  
 

   Once there were green fields kissed by the sun  
   Once there were valleys where rivers used to run 
   Once there were blue skies with white clouds high above 
   Once they were parts of an everlasting love 
   We were the lovers who strolled through green fields 

       Green fields are gone now, parched by the sun 
       Gone from the valleys where rivers used to run 

              Gone with the cold wind that swept into my heart 
      Gone with the lovers who let their dreams depart                          
       Where are the green fields that we used to roam?    
  * I’ll never know what made you run away 

 How can I keep searching when dark clouds hide the day? 
 I only know there’s nothing here for me                          
 Nothing in this wide world left for me to see 
   But I’ll keep on waiting till you return 
   I’ll keep on waiting until the day you learn 
   You can’t be happy while your heart’s on the roam 
   You can’t be happy until you bring it home 

   Home to the green fields and me once again 
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Lesson Plan 
Song “ Greenfields ” 

 
Terminal Objective : Students are able to describe a living in country.                          
Enable Objective : Students are able to 
 1. Tell the meanings of the vocabulary. 
 2.  Order the events of the song. 
 3.  Enjoy listening to the song. 
 4.  Ask and answer the questions about the song accurately and fluently. 
Content :  
 1. Vocabulary : once, valley, green fields, everlasting, stroll, parch, swept, depart, search, 
roam.                                                                     
 2. Structure : Relative Pronoun          
 3. Grammar : Past Simple Tense 
Teaching Aids : word cards, work sheet, cassette player, picture cards, song 
Procedure : 
 1. Warm up 
  1.1 Teacher greet the students. 
  1.2 Ask students about the characteristic of green fields. 
 2. Presentation 
  2.1 Present the vocabularies of the song, let the students repeat and stick them on the 
         board. 
  2.2 Match the meanings of vocabulary. 
  2.3 Present Structure “ Relative Pronoun, Past Simple Tense.” 
 3. Practice 
  3.1 Let students listen to the song and sing the song 
  3.2 Students fill in the gap. 
  3.3 Students answer the questions about the song. 
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 4. Production 
  4.1 Instruct the students to discuss the effect of love.           
  4.2 Oral presentation. 
 5. Wrap up 
  5.1 Students do the exercise on the work sheet. 
Evaluation 
 1. Observe students behaviour : 
  1.1 Paying attention. 
  1.2 Pronouncing and reading words. 
  1.3 Participation in all activities. 
 2. Assess from exercise. 
  2.1 Work sheet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  แบบทดสอบความคิดเห็นของนักเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คําชี้แจง :  

 แบบทดสอบชุดนี้มีทั้งหมด 60 ขอ 
 ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบที่แจกให 
 เวลาในการทําขอสอบ 90 นาที 

Choose the best answer. 
1. Jack and his girl friend have ........... in the party for one hour. 
  a. danced    c. dances 
  b. dance     d. dancing 
2. Jack has ..........English so fast that his friend can’t follow him. 
  a. speak     c. speaks 
  b. spoken    d. spoke 
3. She has moved to England with her family ........ she was seven years. 
  a. since     c. ago 
  b. for     d. to 
4. She has known Jack.........5 years and she has loved him very much. 
  a. since     c. for 
  b. ago     d. to 
5. The ship that Jack met his girl-friend has.......... in the sea for one month. 
  a. sailed     c. sails 
  b. sail     d. sailing 
6. He has …………..with his uncle since his father died. 
  a. stay     c. staying 
  b. stayed    d. to stay 
7. His friend has ………………him to play tennis for three weeks. 
  a. teach     c. taught 
  b. teaching    d. to teach 
8. The ship has just ……………….to the harbor. 
  a. arrive     c. arrives 
  b. arriving    d. arrived 
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9. She usually .......... eight hours a day so she needs to relax when she goes  
    back home. 
  a. work     c. worked 
  b. works    d. to work 
10. Jane........... to be free of control while she stays with her aunt. 
  a. like     c. likes 
  b. liked     d. to like 
11. The servant.......... terrible noises from the laboratory and she is unconscious. 
  a. to hear    c. hearing 
  b. heard     d. hears 
12. He always studies hard and ...........to continue his experiments. 
  a. try     c. tries 
  b. to try     d. tried 
13. He always............... up her life. It shows that he loves her very much. 
  a. lights     c. to light 
  b. lighted    d. lighting 
14. It is the fact that the moon ........... round the earth. 
  a. go     c. went 
  b. gone     d. goes 
15. The bicycle which he .......... today belongs to me.  
  a. uses     c. using 
  b. used     d. to use 
16. I notice that Mary ......... a new hat. She looks very lovely. 
  a. to wear    c. wears 
  b. worn     d. wore 
17. How long have you been at this school? 
  a. I am here two weeks.    c. I were hear since two years. 
  b. I was here for one year.   d. I’ve been here for two years. 
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18. Which sentence is correct? 
  a. I doesn’t like music.   c. He can speaks English very well. 
  b. Do you like shopping?   d. She doesn’t to like him very well. 
19. How many daughters in law  .......... he get ? 
      He gets three. 
  a. do      c. is 
  b. does     d. have 
20. When........ she come back to our class ? 
      She comes before the director gives us the prizes. 
  a. does     c. has 
  b. is     d. was 
21. How do you feel when the sun sets ? 
  a. I feel happy.           c. I feel joyful. 
  b. I feel hopeless.   d. I feel glad. 
22. Most Thai people……...rice for breakfast. It is Thai style. 
  a. eats     c. ate 
  b. eat     d. eaten 
23. His father fails his job so he ..........a lot of cigarettes. 
  a. smoke    c. smokes 
  b. smoking    d. to smoke 
24. Bad boys never.............hard. They always come in class late. 
  a. working    c. works 
  b. to work    d. work 
25. Micheal studies very hard so he always............to school very early. 
  a. go     c. went 
  b. goes     d. gone 
26. The moon moves around the earth and the earth...........around the sun. 
  a. moves    c. moving 
  b. moved    d. to move 
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27. I don’t know where my book is. I have to.............it as possible as I can. 
  a. look for    c. look over 
  b. look after    d. look up 
28. I will go abroad, I need some new clothes. Why don’t you ........... the jeans? 
  a. take care    c. put on 
  b. put off    d. take off 
29. It’s warm inside. .............your coat, and it will make you feel better. 
  a. Take off    c. Take over 
  b. Put on    d. Put down 
30. The old car is broken. You should .........it. 
  a. give up    c. take care 
  b. turn over          d. fix up 
31. She is ..............her ring in the football field so she cannot follow her friends. 
  a. looking at    c. looking over 
  b. looking after       d. looking for 
32. They will pass the final exam if they............hard. 
  a. study    c. studies 
  b. studied    d. to study 
33. If you know all of the map, you  ......... your guide.  
  a. am     c. to be 
  b. will be    d. was 
34. She will fail the summative test if she.....lazy. 
  a. is     c. was 
  b. been      d. to be 
35. Sompong and Somchai will sell their motorcycle. They ...................a taxi to Banpong  
      next month. 
  a. take     c. are taking 
  b. taking     d. are going to take 
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36. Boonchoo always takes care his younger brother and he ....... going to chare his salary  
      to his brother. 
  a. was     c. is 
  b. has     d. to be 
37. Sinjai failed her summative test so she ........... to stop reading cartoon last year. 
  a. tried     c. tries 
  b. try     d. to try 
38. Wanida had a lot of work to do so she ............. to take her purse with her last night. 
  a. forgot     c. forgets 
  b. forgotten    d. to forget 
39. Pornsiri saw her boy-friend get a drunk so she .............. away from him last semester. 
  a. runs     c. run 
  b. to run     d. ran 
40. When he ………….young  he …………to get up early in the morning. 

a. is / used    c. was / use 
b. is / uses    d. was / used 

41. She ………..to my house several times a week before she……….to England. 
  a. came / went    c. came / goes 
  b. comes / went   d. comes / goes 
42. When I was ten years, my father ……to me “be careful on your work ”. 

a. say     c. says 
b. said     d. saying 

43. Pete’s father works in the army. He usually faces with the enemy.  .………….is his father?  
      He is a soldier. 

 a. Where    c. When 
 b. What     d. Whose 
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44. Suchart is a musician. He always play music. Tawat is a carpenter.…………….violin is  
this? 

       It’s Suchart’s. 
  a. Whose    c. Which 
  b. Who     d. What 
45. Mother : I want you to send a letter.  

Son :      …………color is the mailbox?       
Mother : It’s red. 

 a. What     c. How 
 b. Which    d. Where 

46. French armies  ………….. to London since 1999. 
a. go     c. have gone 
b. went     d. to go 

47. I………….the letter from Anitha since I was a soldier Kanchanaburi. 
  a. receive    c. have received 
  b. received    d. receiving 
48.The flowers ……………..in the basket for 30 minutes. 

a. picked    c. pick 
b. have picked    d. have been picked 

49. She is very old. She can’t walk across the road. 
      She is ………old………she can’t walk across the road. 

 a. such / that    c. as / as 
 b. so / that    d. such / as 

50. Sompong is very big. He can’t wear the blue shirt. 
      Sompong is ………big………he can’t wear the blue shirt. 

 a. so / that    c. as / as 
 b. such / that    d. such / as 

51. The picture is on the wall. The wall is ………that she can’t reach the picture. 
a. so high    c. so low 
b. as high    d. such low 
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52. Wanida walks so …………that her mother can’t follow her. 
  a. fast     c. quick 
  b. slow     d. short 
53. Metinee is so ……… that she can’t go to the party. 
  a. free     c. happy 
  b. busy     d. glad 
54. Wichit is so tall………he can reach the ceiling. 

a. so      c. such 
b. as     d. that 

55. Mongkon is………crazy that nobody wants to be near him. 
 a. very     c. so 
 b. too     d. as 

56. Her mother is so hungry ………she eats two dishes of fried rice. 
 a. that     c. to 
 b. too     d. so 

57. He ………to make his field green 2 years ago. After that he became a rich man. 
a. tried     c. to try 
b. tried     d. tries 

58. The thieves ………his twenty baby cows last night. He was almost faint. 
a. stole     c. steals 
b. steal     d. stolen 

59. The green fields are the place where ……… full of grass. 
  a. were     c. are 
  b. been    d. was 
60. How many workers ………there in his old farm last year? 
  a. are     b. were  

c. been     d. to be 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช  หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอนเพลงภาษาองักฤษ 
คําชี้แจง     ใหทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดบัความคิดเหน็ของนักเรียนโดยแตละขอ 
                  ใหตอบเพียงชองเดียวเทานั้น 
 

ระดับความคิดเห็น  
ขอความ เห็นดวย

มากที่สุด 
( 5 ) 

เห็นดวย
มาก 
( 4 ) 

เห็นดวย
ปานกลาง 

( 3 ) 

เห็นดวย
นอย 
( 2 ) 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

( 1 ) 
เนื้อหา      
1. ชุดการสอนนี้มีความยากงาย
เหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน 

     

2. ชุดการสอนนี้มีความยาวของ
เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา 

     

3. ชุดการสอนนี้มีเนื้อหาเหมาะสม
กับความตองการของผูเรียน 

     

4. เนื้อหาของชุดการสอนนีม้ีความ
หลากหลาย 

     

5. ชุดการสอนนี้มีเนื้อหาทีน่าสนใจ
ชวนใหติดตาม 

     

รูปแบบ      
6. ชุดการสอนนี้มีคําส่ังและคําชี้แจง
ที่เขาใจงาย 

     

7. ชุดการสอนนี้ทําใหผูเรยีนเรียนรู
ดวยตนเองไดงาย 

     

8. ชุดการสอนนี้มีเสียงที่ฟงจากเทป
หรือซีดีชัดเจน 

     

9. ความเร็วของเทปบันทึกเสยีงหรือ
ซีดีพอด ี

     

10. เสียงของเจาของภาษาทาํให
ผูเรียนคุนเคยมากขึ้น 
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ระดับความคิดเห็น  

ขอความ เห็นดวย
มากที่สุด 

( 5 ) 

เห็นดวย
มาก 
( 4 ) 

เห็นดวย
ปานกลาง 

( 3 ) 

เห็นดวย
นอย 
( 2 ) 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

( 1 ) 
กิจกรรม      
11. กิจกรรมกอนการฟงทําใหผูเรียน
คาดการณลวงหนาวาจะเรียนรูอะไร 

     

12. กิจกรรมกอนการฟงทําใหผูเรียนมี
ความรูเกี่ยวกบัเรื่องที่จะพบใน
บทเรียน 

     

13. ศัพทและไวยากรณกอนการฟง
ชวยใหผูเรียนเขาใจขอมูลที่ฟงไดงาย 

     

14. ในขณะฟง ผูเรียนไดปฏิบัติตาม
ขั้นตอนไดถูกตอง 

     

15. หลังจากไดฟงบทเรียนแลวผูเรียน
ไดนําความรูไปใชกับกจิกรรมอื่น 

     

คุณประโยชน      
16. มีตัวอยาง คําอธิบาย คําเฉลยที่
เขาใจงาย 

     

17. เทคนิคและวิธีการฟงชวยให
ผูเรียน 
เรียนรูดวยตนเองได 

     

18. ผูเรียนสามารถเปดเทป หยุดเทป
หรือเปดฟงใหมไดตามความตองการ 

     

19. ผูเรียนสามารถใชส่ือไปฟงนอก
เวลาเรียนได 

     

20. การฟงเพลงทําใหผูเรียนมี
ภาคภูมใิจในความสําเร็จของตนเอง 
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ตารางกําหนดโครงสรางเนื้อหา (Table of Contents) 
Unit Objective Theme Language 

Content 
Activities Integration To 

Other Subject 
Standard 

Benchmark 
Evaluation 

1. My heart will 
go on 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be able to 
describe love.             
 

      Love story - Vocabularies from 
song based on love 
- Noun Clause 

Pre-listening 
1.Discuss about dream  
2.Tell Ss. About the 
story of “Titanic” 
3.Give the reason 
While-listening 
1.Listen to the song 
2.Sing a song 
3.Fill in the gap 
4.Answer the questions 
Post-listening 
1.Discuss about the 
song 
2.Write paragraph 

Social study 
 

        1.2  , 3.1 Question 
Gap-filling 
Matching 
Composition 
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Unit Objective Theme Language 
Content 

Activities Integration To 
Other Subject 

Standard 
Benchmark 

Evaluation 

2. You light up 
my life 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be able to tell 
how to get hope    
 

      Hope - Vocabularies from 
song based on hope 
- so ….. that 
- such …..that 
- so many…..that 
       much….. 
       little……. 

Pre-listening 
1.Discuss about hope in 
life 
2.Group of the reason 
While-listening 
1.Listen to the song 
2.Sing a song 
3.Fill the gap 
4.Choose the correct 
expression 
Post-listening 
1.Discuss about the 
song 
2.Write mind map 
 
 

Social study 
Business 

        1.2  , 3.1 Question 
Gap-filling 
Matching 
Composition 
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Unit Objective Theme Language 
Content 

Activities Integration To 
Other Subject 

Standard 
Benchmark 

Evaluation 

3. The End Of The 
World     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be able to write 
cause and reason 
based on the 
students 
 

          Nature/       
          Parting 

Vocabularies from 
song based on mood / 
feeling  
Question - why? 
Because  
Because of  
Owing to 
Because of this 
In according with 
According to 
Example : 
He comes to school 
late because he gets up 
late. 
She can’t buy a 
new car because 

Pre-listening 
1.Discuss about cause 
and reason in everyday 
life 
 
While-listening 
1.Listen to the song 
2.Sing a song 
3.Fill the gap 
4.Match questions 
and answer 
Post-listening 
1.Write the semantic 
map about the song 
2.Write cause and 
reason of situation 

Social study           1.2  ,  
3.1 

Question 
Gap-filling 
Matching 
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Unit Objective Theme Language 
Content 

Activities Integration To 
Other Subject 

Standard 
Benchmark 

Evaluation 

   she has no money. 
Bob got some drug 
because of 
his broken heart. 
According to her 
broken family, she 
becomes rude. 
Questions - why : 
Why does the sun go 
on shining? 
Why does the sea rush 
to shore? 
- go on + V ing 
- not…anymore  
- no longer 
- no more 
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Unit Objective          Theme Language 
Content 

Activities Integration To 
Other Subject 

Standard 
Benchmark 

Evaluation 

4. 
If tomorrow 
Never 
Comes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be able to write 
conditional 
situation/  
results.  

Condition in life Vocabularies of the 
song 
Grammar : 
If clause focus on 
future possible  
If tomorrow never  
comes, I will love  
her.  
If tomorrow never 
comes, I will think of 
her.  
If tomorrow never 
comes, he will wakes 
up in the  
morning. 
- Present simple 

Pre-listening 
Discuss  everyday life 
conditions 
If+Present simple, 
will+v.infinitive 
While-listening 
1.Listen to the song 
2.Sing  a  song 
3.Fill in the gap 
4.Match question + 
answer 
Post-listening 
1.Ask students with – If 
tomorrow 
never comes, what will 
you do? 

Social Study        1.2 , 3.1 Gap-filling 
Matching 
Composition 
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Unit Objective          Theme Language 
Content 

Activities Integration To 
Other Subject 

Standard 
Benchmark 

Evaluation 

    2. Write information in 
the table form. 
3. Write sentences from 
the information in the 
title. 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1.2 , 3.1 Gap-filling 
Matching 
Composition 
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Unit Objective Theme Language 
Content 

Activities Integration To 
Other Subject 

Standard 
Benchmark 

Evaluation 

5. Flying Without 
Wings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be able to 
interpret 
meaning of 
sentences. 
To summarize the 
song. 

Interpretation Vocabularies from 
song paraphrasing  
Combining 
sentences using 
relative clauses  
Vocabularies :  
strangest places,   
special thing,  
solitary lives,  
deepest friendship, 
Combining : 
Everybody’s 
looking for 
something that  
makes it all  
complete.  

Pre-listening 
Discuss  the meanings 
of words. 
While-listening 
1.Listen to the song. 
2.Sing a song. 
3.Fill the gap. 
4.Match questions 
and answers. 
Post-listening 
1.Read + rewrite 
sentences from songs. 
2.Answer the main point 
of the song. 
 

    Social Study         1.3  ,  
3.1 

Composition 
Gap-filling 
Matching 
Answer 
question 
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Unit Objective Theme Language 
Content 

Activities Integration To 
Other Subject 

Standard 
Benchmark 

Evaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rewrite sentence It 
may see possible. 
I know that it’s only 
little things. 
Using this pattern       
S+V+obj.+adj. / 
Complement (n.) / 
Preposition 
I find it good. 
She makes him  
Sorry. 
They make it mine. 
I find it in my 
bedroom. 
He found his son 
Without love. 

3.Write the paragraph 
about  
the song 

  Composition 
Gap-filling 
Matching 
Answer 
question 
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Unit Objective Theme Language 
Content 

Activities Integration To 
Other Subject 

Standard 
Benchmark 

Evaluation 

6. Five hundred 
Miles            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be able to 
express   
cause and effect.  

Feelings of being 
departed from 
home. 

Expression on cause 
and effect 
Vocabularies on text 
: 
miss,  whistle blow 
hundred miles, Lord 
Cause and effect : 
Results in 
Leads to 
Causes 
Means 
Example : 
You miss the train 
I’m on. 
Causes you know 
that I’m gone.  
Lord has no shirt  

Pre-listening 
Discuss about the event 
and give   
Feeling 
While-listening 
1.Listen to the song 
2.Sing a song 
3.Fill the gap 
4.Match questions 
and answer 
Post-listening 
1.Discuss and write 
cause and effect based 
on the given situation 
2.Write sentence and 
oral present 

Social Study         1.1 , 3.1 Matching 
Gap-filling 
Write table 
Composition 
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Unit Objective Theme Language 

Content 
Activities Integration To 

Other Subject 
Standard 

Benchmark 
Evaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  and penny. 
so Lord can’ t go 
back home.             
The dress which 
indicate the cause 
and effect 
relationship of the 
situation are : 
because, so, hence, 
consequently due  
to, thus, 
accordingly, as a 
result, so that 
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Unit Objective Theme Language 

Content 
Activities Integration To 

Other Subject 
Standard 

Benchmark 
Evaluation 

7. Lemon Tree  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be able to 
describe a living 
 

      Earn a living  Vocabularies from 
song based on living 
 

Pre-listening 
1.Discuss about 
product 
2.Group of the reason 
While-listening 
1.Listen to the song 
2.Sing a song 
3.Fill the gap 
4.Choose the correct 
expression 
Post-listening 
1.Discuss about the 
song 
2.Write mind map 

Social study 
Business 

        1.2  , 3.1 Question 
Gap-filling 
Matching 
Composition 
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Unit Objective Theme Language 

Content 
Activities Integration To 

Other Subject 
Standard 

Benchmark 
Evaluation 

8.Where Have All 
The Flowers Gone 
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be able to ask, 
and  interpret 
information 
 

 The result of war. Vocabularies from 
song based on life 
: flowers, young  
girls, young men, 
soldiers, graveyards,  
Present Perfect 
Tense : 
S+have/has+V.3 
They have been 
Doctors.  
Where have all the 
flowers gone?  
The young girls 
have picked the 
flowers. 
Wh-questions 

Pre-listening 
Discuss  the effect of 
war    
While-listening 
1.Listen to a  song 
2.Sing a song 
3.Fill the gap 
4.Match questions 
and answer 
Post-listening 
1.Discuss the result of 
war   
2.Oral presentation        
3.Write the paragraph 
about  
the life sequence 

Social Study 
Thai 

            1.2 , 
3.1 

Mind 
mapping 
Gap-filling 
Answer 
question 
Composition 
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Unit Objective Theme Language 

Content 
Activities Integration To 

Other Subject 
Standard 

Benchmark 
Evaluation 

9. 
Out Of Reach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
To be able to 
express 
moods , tones and 
feelings  based on 
the given situation 
 

 
Feelings 
Expressions 

 
Vocabularies on 
feelings Out Of 
Reach 
- Words showing 
feelings 
Ex : bruised, hurt, 
sad, pain, glad,  
happy, cheerful,  
sympathetic 
Expressions 
Telling  moods / 
tones  
I feel hurt. 
I feel bruised. 
I feel happy. 

Pre-listening 
1.Set  
background 
knowledge on the 
song 
- Discuss the song 
title 
- Preview 
2.Give the  
meanings of words 
in song by matching 
words and 
meanings 
3.Brainstorming 
words showing 
feelings 

 
Social Study 
Arts 
Drama 

 
1.1 , 3.1 

 
Matching 
Completion 
Gap filling 
Answer the 
question 
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Unit Objective Theme Language 

Content 
Activities Integration To  

Other Subject 
Standard 

Benchmark 
Evaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  I feel that you are 
wrong. 
She works so much 
that she forgets her 
broken heart. 
Adj. showing  
feeling ( ed, ing –  
form of verb )   
Ex :  
I am confused. 
You are puzzled. 
She is annoyed. 
They are bored. 
He is surprised. 
She is excited. 
I am frightened. 

4.Present    
 expressions used to 
express to  feelings 
While-listening 
1.Listen to the  
song. 
2. Sing a song. 
3.Fill out the   
incomplete song 
4.Answer 10 
questions based on 
the song 
Post-listening 
1.Discuss songs.  
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Unit Objective Theme Language 

Content 
Activities Integration To 

Other Subject 
Standard 

Benchmark 
Evaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  They are amused.  
She is interesting.  
It is frightening. 
He is amusing. 
It is exciting. 

2. Express feeling/ 
tones / mood based 
on song 
3.Write 10 sentences 
to express the 
feeling based on the 
given situations. 
4. Conclude each 
paragraph. 
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Unit Objective Theme Language 

Content 
Activities Integration To  

Other Subject 
Standard 

Benchmark 
Evaluation 

10. 
Greenfield 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be able to 
describe a living in 
the country 
 

      Earn a living  Vocabularies from 
song based on living 
 

Pre-listening 
1.Discuss about 
product 
2.Group of the 
reason 
While-listening 
1.Listen to the song 
2.Sing a song 
3.Fill the gap 
4.Choose the correct 
expression 
Post-listening 
1.Write the effect of 
love 
 

Social study 
Business 

        1.2  , 3.1 Question 
Gap-filling 
Matching 
Composition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบไวยากรณ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 207

Table of Test Specification 
 

Objective Function Skill 
Level 

Test 
Tech. 

Test 
Type 

No. of 
items 

Weight Scoring 

My heart 
will go 
on 

Noun 
Clause 

C M/C Sentence 6 6 1 – 0 

You light 
up my 
life 

Phrasal 
Verb 

C M/C Sentence 5 5 1 – 0 

The end 
of the 
world 

Expression C M/C Sentence 8 8 1 – 0 

If 
tomorrow  
Never 
comes 

Conditional 
In life 

C M/C Sentence 5 5 1 – 0 

Flying 
without 
wings 

Relative 
clause 

C M/C Sentence 6 6 1 – 0 
 
 
 

Five 
hundred 
miles 

If clause C  M/C Sentence 3 3 1 – 0 
 
 
 

Lemon 
Tree 

Past 
Simple 
Tense 

C M/C Sentence 6 6 1 – 0 
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Table of Test Specification 
 

Objective Function Skill 
Level 

Test 
Tech. 

Test 
Type 

No. of 
items 

Weight Scoring 

Where 
have all the 
flowers 
gone? 

Present 
Perfect 
Tense 

C M/C Sentence 11 11 1 – 0 

Out of 
reach 

Cause / 
effect 
Expression 

C M/C Sentence 6 6 1 – 0 
 
 
 

Greenfields Past 
Simple 

C M/C Sentence 4 4 1 – 0 
 
 
 

 
Level  M = Mechanic  K = Knowledge  T = Translate 
  C = Communication Cr. = Criticism 
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แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

 แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสรางเนื้อหาที่เหมาะสมในการสรางชุดการสอนเพลง  รายวิชา อ 41101สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม 
คําชี้แจง      กรุณาทําเครื่องหมาย /  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเหน็ของทานมากทีสุ่ดและเขียนขอเสนอแนะลงในชองวางทีก่าํหนดใหคาระดับคะแนนความ
คิดเห็น 
 1     แนใจวาขอความนั้นเปนตัวแทนเนื้อหาทางภาษาทีเ่หมาะสมในการสรางชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ ไมแนใจวาขอความนั้นเปนตัวแทน
 0     เนื้อหาทางภาษาที่เหมาะสมในการสรางชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
 -1    แนใจวาขอความนั้นไมเปนตัวแทนเนือ้หาทางภาษาที่เหมาะสมในการสรางชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ 
 
ตาราง  แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 
 

ความคิดเหน็ Lesson Topic Test type Language Functions Activity 
1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

1 
 

My heart will go on - Song 
- Pictures 
 

- Listening to the song Listen to the song 
- Answer the questions 
- Fill in gaps 
- Match the meanings 
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ตาราง  แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

ความคิดเหน็ Lesson Topic Test type Language Functions Activity 
1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

1 
 

My heart will go on - Song 
 

- Listening to the song Listen to the song 
- Answer the questions 
- Fill in gaps 
- Match the meanings 

    

2 
 

You light up my life - Song 
 

- Listening to the song Listen to the song 
- Answer the questions 
- Fill in gaps 
- Match the meanings 

    

3 The end of the world - Song 
 

- Listening to the song Listen to the song 
- Answer the questions 
- Fill in gaps 
- Match the meanings 
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ตาราง  แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

ความคิดเหน็ Lesson Topic Test type Language Functions Activity 
1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

4 If tomorrow never 
comes 

- Song 
 

- Listening to the song Listen to the song 
- Answer the questions 
- Fill in gaps 
- Match the meanings 

    

5 
 

Flying without wings - Song 
 

- Listening to the song Listen to the song 
- Answer the questions 
- Fill in gaps 
- Match the meanings 

    

6 
 

Five hundred miles - Song 
 

- Listening to the song Listen to the song 
- Answer the questions 
- Fill in gaps 
- Match the meanings 
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ตาราง  แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
ความคิดเหน็ Lesson Topic Test type Language Functions Activity 

1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

7 
 

Lemon tree - Song 
 

- Listening to the song Listen to the song 
- Answer the questions 
- Fill in gaps 
- Match the meanings 

    

8 Where have all the 
flowers gone? 

- Song 
 

- Listening to the song Listen to the song 
- Answer the questions 
- Fill in gaps 
- Match the meanings 

    

9 Out of reach - Song 
 

- Listening to the song Listen to the song 
- Answer the questions 
- Fill in gaps 
- Match the meanings 

    

10 
 

Greenfields - Song 
 

- Listening to the song Listen to the song 
- Answer the questions 
- Fill in gaps 
- Match the meanings 
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