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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนบ้านบ่อสามแสน 
The learning Development by using English songs in students grade 1 at 

Banbosamsaen School. 

บุญธิดา อัมพรพนา ณัฐพร แสงศิริ และ วชิระ วิชชุวรนันท์ 
Boontida Ampornpana Natthaphon Saengsiri and Wachira Wichuwaranan 

นักศึกษาโปรแกรมการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครูพี่เล้ียงโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
อาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ 3)ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เพลงใน
การจัดการเรียนรู้   ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 
จ านวน 20 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

 เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลง 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.แผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี  1 มีประสิทธิภาพ 88.44/90.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
 นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3.นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก 
 (x = 4.31) 

ค าส าคัญ: กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ / อักษร 

ABSTRACT 
 This research aims were1) To construct and find english lesson plans efficiency by using 
english songs with efficiency according to the standard 80/80 2). To compare pretest posttest score 
by english songs and 3) To study students attitudes towards by using english song activities. The 
sample were 20 students grade1 at Banbosamsaen school which was obtained by purposive 
sampling. 
 The tools used inclusive lesson plans by using english songs from 8 activities The 
achievement test and attitude towards by using english song.  
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 The results were as follows 
 1. The efficiency by using english song activities for students grade 1 with was at 88.44 / 
90.50 was more effective than the standard set. 
 2. Posttest score of students grade1 by using english songs student had higher learning 
achievement than before learning at the level of significance .05  
 3. The student attitude towards by using english song in high level (x = 4.31)                                                                                              

Keywords: English song activities / Alphabet 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของชาติใหม่ จึงเกิด
การทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา เพื่อน า ไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตรโครงสร้างแต่ละช้ันปี แลเปิดโอกาสให้สถาน-ศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตาม
ความพร้อมและจุดเน้น ทั้งปรับกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ ให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด และพัฒนาหลักสูตรที่เ ช่ือมโยงทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน  
ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ ,2551) เห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายการเรียน
ภาษาต่างประเทศคือเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน ให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจถึงวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตของชนชาติเจ้าของภาษา
นั้นได้อย่างถ่องแท้ขึ้น สามารถใช้ภาษานั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาขั้นสูง ดังนั้นการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงควรเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ท าการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนและได้ลงมือเก็บข้อมูลการวิจัย จาก
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพร้อมทั้งวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ปีการศึกษา  2561 พบว่านักเรียนมีปัญหาทางด้านการเรียน
ภาษาอังกฤษ   เมื่อนักเรียนไม่กล้าแสดงออกและมีเจตคติไม่ดีต่อภาษาอังกฤษ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ าและยังมีผลกระทบต่อไปในการเรียนการสอนในขั้นต่อไปอีกด้วย 
 ผู้วิจัยจึงได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาหานวัตกรรมทั้งเก่าและใหม่น ามาแก้ปัญหา จึงพบว่า
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลง จะท าให้สามารถแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้  ผู้รายงานจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลง เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากจะท าให้นักเรียนได้ฝึกการอ่าน ฟัง พูด และการเขียนแล้ว ยังฝึกตัวเองในเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
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ความขยัน ความภูมิใจในความส าเร็จของตนเองรวมถึงเจตคติที่ดี จบประถมศึกษาปีที่ 6 เช่ือว่านักเรียนจะมีความกล้า
แสดงออกท้ังทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี้ 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
โดยใช้เพลงในการจดัการเรียนรู ้
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ 
3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรยีนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เพลงในการจดัการเรียนรู้ 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน จ านวน 20 คน 
เนื้อหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องการอ่านออกเสียง 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการและตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน รวม 8 คาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง 
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
1. Alphader  (เพลงPhonics Song for Children)  จ านวน 1 คาบ 
2. Number (เพลงnumber Song for Children)  จ านวน 1 คาบ  
3. Day of the week (เพลงDays of the Week Song) จ านวน 1 คาบ 
4. Months of the Year  (เพลงMonths of the Year Song) จ านวน 1 คาบ 
5. Colors (เพลงWhat Color Is it? Song)  จ านวน 1 คาบ 
6. Greeting (เพลง Good Morning Song For Children) จ านวน 1 คาบ 
7. Family (เพลงFinger Family Song)   จ านวน 1 คาบ 
8. Friends (เพลงOne little Finger)   จ านวน 1 คาบ 
ตัวแปร 
1. ตัวแปรต้น   
   การเรียนโดยใช้เพลงในการจดัการเรยีนรู้ 
2. ตัวแปรตาม   
    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
    เจตคติที่มีต่อการเรยีนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้เพลง 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เพลงใน
การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เพลงจัดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
    3. นักเรียนมีเจตคติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. เพลง หมายถึง บทประพันธ์ท่ีมีท านองใช้ขับร้อง หรืออาจจะมีดนตรีประกอบด้วยซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่
มีคุณค่าของคนทุกชาติเป็นสิ่งจรรโลงใจท า ให้ทุกคนเกิดอารมณ์คล้อยตามได้ง่ายที่สุด  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจ/ความสามารถของนักเรียน ซึ่งวัดได้จากการท า
แบบทดสอบ เรื่องการอ่านออกเสียงท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ 

3. เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงซึ่งวัดได้จาก
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4. ประสิทธิภาพ หมายถึง ค่าการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกระบวนการ 6 ข้ัน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 

 -80 ตัวแรก  หมายถึง  ค่าคะแนนท่ีวัดได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน  โดยคิดเป็นร้อยละ 

 -80 ตัวหลัง  หมายถึง ค่าคะแนนท่ีวัดได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน  โดยคิดเป็นร้อยละ 

5. นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจเป็น 

เทคโนโลยี ความคิด หรือผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pre-test  Post-test  Design  
เสริมพงศ์  วงศ์กมลาไสย (2548 : 57)  โดยมีลักษณะการวิจัย  ดังตารางที่  1 

 ตารางที่  1  แบบแผนการวิจัยแบบ  One Group Pre-test  Post-test  Design 

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 

 

T1 หมายถึง   การทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) 

การเรียนโดยใช้เพลงในการจดัการ

เรียนรู้ 

ตวัแปรต้น 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตาม 

1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาองักฤษ
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 

2.เจตคติท่ีมีต่อการเรียนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนโดยใช้เพลงจดัการเรียนรู ้

หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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 X หมายถึง    การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ 
          T2 หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

ขั้นตอนการด าเนินการ  
การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการ

จัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา 2561    โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน จังหวัดก าแพงเพชร  
โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่1 

1.1 สร้างและประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้
เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
1.2 การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 =80/80 
สรุปขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการ
จัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 8 ชุดได้ตังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนที่2 
 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนการเรียนภาษาอังกฤษโดย
ใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

2. การเปรียบเทียบผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้สอน ช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1  กับเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

ศึกษาหลักสตูรและสภาพปญัหา 

วิเคราะหส์าระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ศึกษาการสร้างกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เพลง 

จัดท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลง 

ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคล้อง  

ตรวจสอบประสิทธิภาพทดลองใช้กับนักเรียน 

ปรับปรุงแก้ไข 
ได้กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้เพลง 

ที่มีประสิทธิภาพ 
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สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ดังนี ้
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาหลักสตูรและเอกสารเกี่ยวกบัการวัดผล 

วิเคราะหส์าระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สร้างแบบทดสอบวัดผมสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิ  
โดยผู้เชียวชาญ 

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหาตามการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

น าแบบทดสอบที่ผ่านการคดัเลือกไปทดลองใช้ หาอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบและหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนจ านวน 10 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง 
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ขั้นตอนที่ 3  
สรุปการใช้แผนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการจัดการ

เรียนรู ้

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 

T1   X   T2 

เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน 

คะแนนเฉลีย่หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
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ขั้นตอนที่ 4 

สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้
เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสารหลักสูตรคู่มือครูและหลักใน

การสร้างแบบสอบถาม 

วิเคราะหส์าระ/ตัวช้ีวัดก าหนดรอบรายการ

ประเมินและค าถาม 

เสนอผูเ้ชี่ยวชาญและแก้ไขตามค าแนะน า 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

ฉบับร่าง 

ทดลองใช้หาค่าเช่ือมั่น 

ปรังปรุงและคดัเลือกแบบประเมิน 

ได้แบบประเมินฉบับจริง 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
 1. หาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 101) 

    X   =  
N

X  

   เมื่อ  X    แทน   ค่าเฉลี่ย 

      X  แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
     N   แทน   จ านวนคนในกลุ่ม 

 2. การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103)   

           
)1N(N

X)(XN
       S.D.

22






   

   เมื่อ  ..DS  แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X   แทน   คะแนนแต่ละตัว 
     N     แทน   จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

       แทน   ผลรวม 

 3. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตรดัชนีค่าความ
สอดคล้อง IOC (สมนึก ภัททิยธนี. 2541: 220) 

    
N

R
IOC


  

   เมื่อ   IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา 
                หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค ์

     R  แทน    ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
                ทั้งหมด 
     N     แทน    จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

 4. การหาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545: 84)  

    
f

RR
P lu

2


                      

   เมื่อ  P    แทน    ระดับความยากง่าย 
    uR   แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 
    lR      แทน    จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 
     f   แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 
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 5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สูตรค านวณหาค่า t-test แบบ 
Dependent (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 109) 

    

)1(

)(

D
    

22






 


n

DDn
t  

   เมื่อ  t   แทน  ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบนัยส าคัญ 
     D   แทน  ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
     n   แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 

       แทน  ผลรวม 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ตามเกณฑ์ 80/80 ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ โดยใช้เพลงในการจัดการ
เรียนรู้ E1/E2 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 88.44 และคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 90.50 ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ E1/E2 มีประสิทธิภาพ88.44 /90.50 

 ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่1 ระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ระหว่างคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
 

 คะแนนระหว่างเรียน 
 (10คะแนน ต่อ1แผน) 

คะแนนหลัง
เรียน 

Post-test 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 9.55 9.35 8.70 9.10 9.45 8.70 7.80 8.10 9.05 

ร้อยละ 95.50 93.50 87.00 91.00 94.50 87.00 78.00 81.00 90.50 
E1/E2 88.44 90.50 
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N ก่อนเรียน หลังเรียน 

x ̄ 3.15 9.05 

S.D. 1.73 0.83 
t 5.69* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางพบว่า การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้  
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 9.05คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.50 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ สูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เพลง
ในการจัดการเรียนรู้  
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  โดยใช้เพลงในการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ข้อ รายการ x̄ S.D. แปลผล 
1 การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงประกอบท าให้น่าเรียน 4.73 0.59 เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
2 การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงสามารถน าไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได ้
4.20 0.56 เห็นด้วย 

3 การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงท าให้เรียนรูค้ าศัพท์
ต่างๆได้ง่ายขึ้น 

3.93 0.70 เห็นด้วย 

4 การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงท าให้ตื่นเต้น ไม่ง่วง
นอน 

4.40 0.63 เห็นด้วย 

5 การใช้สื่อ วีดิโอทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงท าให้
ผู้เรยีนเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

4.13 0.64 เห็นด้วย 

6 นักเรียนชอบการเรียนวิชาภาษาองักฤษโดยใช้เพลง 4.33 0.72 เห็นด้วย 
7 การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงที่ช่วยให้อ่านออกเขียน

ได ้
4.33 0.82 เห็นด้วย 

8 การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงโอกาสให้นักเรียนมี
ความกล้าแสดงออก 

4.20 0.56 เห็นด้วย 

9 ข้าพเจ้าตื่นเต้นทุกครั้งท่ีไดเ้รียนวชิาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง 4.40 0.63 เห็นด้วย 
10 การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงวิชาที่เรียนสนุก 4.47 0.64 เห็นด้วย 

 จากตารางที่  3 พบว่านักเรียนมีเจตคติต่อการนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  
โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีระดับเจตคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย   ( x = 4.31 ) เมื่อ
พิจารณาเรียงล าดับเป็นรายข้อตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้ดังนี้ การเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

83 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ประกอบท าให้น่าเรียน( x = 4.73) การเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงวิชาที่เรียนสนุก( x = 4.47 ) และข้าพเจ้า
ตื่นเต้นทุกครั้งท่ีได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง( x = 4.40 ) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 มปีระสิทธิภาพ 88.44/90.50หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 88.44 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 90.50 แสดงว่า 
แผนการจัดการเรียนรูแ้ละแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว ้
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีเจตคติต่อการวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก หมายความว่า การใช้เทคนิคการใช้เพลง ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ 

อภิปรายผล  

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนโดยใช้เพลงผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลตังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้จากเพลงที่มีวีดิโอภาพช่วยกระตุ้น เน้นให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก 
ร้องตาม แสดงท่าทางตามวีดิโอเพลงด้วยตัวเอง (มาริสาและคณะ, 2556) กล่าวว่าพฤติกรรมการเรียนด้วยกิจกรรม
เพลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้กิจกรรมเพลงให้นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้และ
ความคงทนด้านค าศัพท์และทักษะการพูด( นธิภา และคณะ, 2554) กล่าวว่าการใช้กิจกรรมเพลงเป็นสื่อการสอนที่ได้
จัดสร้างเป็นแผนการสอนขึ้นมา นี้สามารถท าให้ทักษะ การฟัง พูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยหลายๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากตัว ผู้เรียนเองที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหากิจกรรมและเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ความ พยายามในการพัฒนาทักษะฟัง พูดของตนเอง การแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง ใช้
เนื้อหาและกิจกรรมที่ลดความตึงเครียดระหว่างการเรียน ท าให้บรรยากาศทางการเรียนรู้เป็นไปอย่าง สบายๆ ค่อย
เป็นค่อยไป ไม่เร่งเร้าให้ผู้เรียนรีบพูดหรือตอบค าถามช่วยลดความวิตกกังวลในการสื่อสารของผู้เรียน นอกจากนี้
ผู้เรียนยังสามารถน าเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเพลงไปปรับใช้ให้เข้ากับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของตนเองได้ (วิรัช ชุยสูงเนิน ,2545)  เสริมว่าเพลงช่วยให้มีศักยภาพท้ังในด้านการเรียนและความจ าดี
ขึ้นผลการศึกษางานวิจัยในประเทศแสดงให้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษา ในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข ร่าเริง แจ่มใส เรียนรู้ควยคู่กับคุณธรรมทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการแสดงออกมากที่สุด เพลงจัดเป็นสื่อท่ีเหมาะสมกับนักเรียนมาก ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบ
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. จากผลการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1หลังเรียนสูง
กว่ากอ่นเรียน เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เป็นผลเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ใน
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การเรียนการสอน (มณฑรี ไชยศิริ  ,2546)  ได้ท าการสอนโดยใช้เพลงประกอบและไม่ใช้เพลงประกอบการสอนตาม
คู่มือครูพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้เพลงประกอบการสอนตามคู่มือครูมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสูงกว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยไม่ใช้เพลงประกอบการสอนตามคู่มือครู ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบการสอนตามคู่มือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
3. จากผลการศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการเรียนการสอน พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบใช้เพลง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เป็นผลเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบใช้
เพลง นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง  (ศุขสมิติ ,2545 : 50)  กล่าวว่าเพลงช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงข้ึน และช่วยให้ผู้เรียน  มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ (ทิพวัลย์,2548) วิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
จังหวัดราชบุรีพบว่าความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษสูงกว่า
การใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความเห็นต่อชุดการสอนเพลง
อยู่ในระดับมากทุกบทเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
     1. จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ช่วยให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการพูด ฟังอ่านและเขียนสูงขึ้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้เพลง
ในการเรียนการสอนต่อไป และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการใช้เพลง จะเน้นให้ผู้เรียนได้พูด ร้อง แสดงท่าทาง
ต่างๆตามวีดิโอและท าให้กล้าที่จะแสดงออกและค่อยข้างจะให้เวลาในการจัดการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นผู้สอนต้อง
ควบคุมเวลา ก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนมากกว่าปกติ เพราะฉะนั้นผู้สอนต้องควบคุมเวลา ก าหนด
ขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนแต่ละช้ันให้มีความชัดเจนและยืดหยุ่นกิจกรรมตามความเหมาะสม การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ควรต้องเตรียมความพร้อม มีการวางแผนทุกอย่างด้วยความรอบคอบก่อนที่จะท าการสอน
โดยเฉพาะในขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป นักเรียนจะมีบทบาทมากในการจั ดการเรียนรู้ดังกล่าว 
ดังนั้นผู้สอนควรมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งท่ีเรียน 
มิฉะนั้นท าให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรรมและสร้างผลงานได้ยาก  
     2. จากผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการวิจัย พบว่า ในช่ัวโมงแรกๆ นักเรียนไม่ค่อยกล้าแสดงออก
และไม่ค่อยให้ความมือ ดังนั้น ครูจึงควรมีวิธีการแก้ไขปัญหาให้นักเรียนกล้าแสดงออกให้ความร่วมมือ เช่น ร้อง เต้น
ตามเพลงแล้วให้พูดค าศัพท์ตาม หรือสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง เพื่อสร้างความผ่อนคลายของนักเรียน แล้ว
นักเรียนจะสามารถกล้าพูดกล้าแสดงได้ดีขึ้น   
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
            1. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบใช้เพลงในการเรียนกับการ
จัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ 

  2. ควรมีการวิจัยถึงการจัดการเรียนรู้แบบใช้เพลงในการเรียนในระดับชั้นอื่นๆ  
  3. ควรมีการวิจัยถึงการจัดการเรียนรู้แบบใช้เพลงในการเรียนในกลุ่มสาระอื่นๆ 
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 ความคงทน ของค าศัพท์และทักษะการพูด. วารสารศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีที่ 5 
 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556, 5 มิถุนายน 2559. 
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