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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนเร่ืองการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
The comparing students’ achievement before and after learning on“Tonal Variation Drills”  

by using traditional Thai music (Thai Choi) ofPrathomSuksa 5students  
in AmphoeMuang, KamphaengPhet. 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต

โดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัด
กําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 คน ซึ่งไดมาโดยการศึกษาจากประชากร เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก 1. แผนการสอน เรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน จํานวน 1 แผน 8 ช่ัวโมง 2. แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3. แบบวัดเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทย วิเคราะหขอมูลโดยนําคะแนนท่ีไดจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใช

เพลงพ้ืนบาน (ฉอย) มาหาคาเฉลี่ย (�̅�) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) คารอยละของคะแนนเต็ม และคาสถิติ 
Non- parametric test 

ผลการวิจับพบวา 
1. คะแนนเฉลี่ยและคาเฉลี่ยรอยละจากการเก็บคะแนนระหวางเรียนคะแนนเต็ม 90 คะแนน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 73.00 คิดเปนรอยละ 81.11 และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.75 คิดเปนรอยละ 83.75 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เทากับ 
81.11/83.75 

2.  ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนมีเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) มี
ผลรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคา x ̅= 4.93 และ S.D. = 0.11 
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิ / เจตคติตอวิชาภาษาไทย / การผันวรรณยุกต / เพลงพ้ืนบาน 
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Abstract 
The purposes of this study were to compare students’ achievement before and after 

learningon“Tonal Variation Drills” by using traditional Thai music (Thai Choi) of grade 5 students 
in AmphoeMuang, KamphaengPhet.The samples of the study were 4 students in the second 
semester of the 2017 academic year. They were selected by the purposive sampling technique. 

The instruments used in this study were as follows 1. Lesson plans of instruction 
based on  “Tonal Variation Drills” by using traditional Thai music (Thai Choi). There is one lesson 
plan for eight hours. 2. An achievement test  3. A students’ satisfaction questionnaire after 
learning Thai language. 

The data were statistically analyzed by using mean, standard deviation, percentage, 
and non- parametric test from an achievement test and a students’ satisfaction questionnaire 
after learning Thai language that this study “Tonal Variation Drills” by using traditional Thai music 
(Thai Choi).  

The findings were as follows: 
1. The result of mean and percentage base on 90 points. The result of mean was 

73.00 and the result of percentage was 81.11. The result of achievement after learning has 20 
points with mean 16.75 and 83.75 percentage. Evaluation the effectiveness of this lesson plan 
was 81.11/83.75. 

2.The achievement after learning on “Tonal Variation Drills” by using traditional Thai 
music (Thai Choi)for grade 5 students in AmphoeMuang, KamphaengPhet. Compared before and 
after learning with the specified criteria by calculating the statistics show that the achievement 
after learningwassignificantly hight at the 0.05 level  

3. The satisfaction found after learning Thai language on “Tonal Variation Drills” by 
using traditional Thai music (Thai Choi) at hight proficiency level with mean 4.93 and standard 
deviation 0.11. 
 
Keywords: achievement / satisfaction after learning Thai language / Tonal Variation Drills / 

traditional Thai music 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
ภาษาไทยเปนเครื่องมือใชสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันและตรงตามจุดมุงหมายไมวาจะเปนการ

แสดงความคิด ความตองการ และความรูสึก คําในภาษาไทยยอมประกอบดวยเสียงรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต 
และความหมาย สวนประโยคเปนการเรียงคําตามหลักเกณฑของภาษา และประโยคหลายประโยคเรียงกันเปน
ขอความ นอกจากน้ันคําในภาษาไทยยังมีเสียงหนักเบามีระดับของภาษา ซึ่งตองใชใหเหมาะสมแกกาลเทศะและ
บุคคล ภาษายอมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามสภาพวัฒนธรรม ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ การใช
ภาษาเปนทักษะท่ีผูใชตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญไมวาจะเปนการอาน การเขียน การพูด การฟง และการดูสื่อ
ตางๆ รวมท้ังตองใชใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา เพ่ือสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพและใชอยางคลองแคลวมี
วิจารณญาณและมีคุณธรรม (กรมวิชาการ, 2546) 

ในปจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยพบวานักเรียนสวนใหญไมคอยชอบเรียนภาษาไทยเพราะวาครู
ขาดสิ่งจูงใจในการสอนและจัดกิจกรรมไมนาสนใจพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2544 หมวด 4 วา
ดวยแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
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พัฒนาตนองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนรูจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาความสามารถไดอยางเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2546) เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรครูจึงจําเปนตองใชอุปกรณและวิธีการสอนอันจะทําใหบทเรียนท่ียากและนาเบ่ือเปน
บทเรียนท่ีสนุกใหได ท่ีสําคัญตองสอนตามหลักเกณฑทางภาษาดังน้ันหากครูไมแกไขหรือพัฒนาจะสงผลกระทบตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไปดวย (ชาญชัย นิยมดิษฐ,2532) 

ทักษะการอาน เปนทักษะท่ีมนุษยใชเปนเครื่องมือเพ่ือการศึกษาหาความรู และหาความบันเทิงใหกับ
ตนเอง การอานจึงมีความสําคัญกับทุกคน เพราะเปนการสรางเสริมความรูและประสบการณ ดังน้ันผูท่ีมีทักษะใน
การอาน จึงไดเปรียบคนอ่ืนเพราะเปนการเพ่ิมพูนความรูใหกับตนเอง การเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาไทย ยังเนน
ใหผูเรียนพัฒนาตนเอง ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถจดบันทึกความรูจัด
หมวดหมูความรู และขอมูลใหมตลอดจนขอมูลขาวสารไดอยางมีระบบ การจัดกระบวนการเรียนการสอน จะตองยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ และใชสื่อการสอนอยางหลากหลาย การสอนภาษาไทยในปจจุบัน ยังไมประสบความสําเร็จ
เทาท่ีควร เพราะผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนคอนขางต่ํา ปญหาผลสัมฤทธ์ิคอนขางต่ําพบวา ทักษะท่ีมีคะแนนต่ําคือ 
ทักษะการอานคําท่ีมีวรรณยุกตกํากับ โดยเฉพาะนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จะผันวรรณยุกตไมไดเปนสวนมาก
ทําใหนักเรียนเกิดการเบ่ือหนาย และเกิดความสับสนเน่ืองจากพยัญชนะไทยมี 44 ตัว และท้ัง44 ตัว ก็มีระดับเสียงท่ี
ตางกันจึงแยกออกเปนอักษร 3 หมู คือ อักษรสูง อักษรกลางและอักษรต่ําเมื่อนํามาประสมเปนคําจะมีพ้ืนเสียงท่ี
ตางกันทําใหการใชวรรณยุกตตางกันไปดวย ซึ่งปญหาท่ีเกิดข้ึนจะสงผลตอการอานในระดับสูงตอไปและสงผลเสีย
ทางดานคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบันทึกหลังแผนการจัดการ
เรียนรูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุงพบวามี
นักเรียนรอยละ 50 มีปญหาในการอานออกเสียงคําท่ีมีวรรณยุกต 

จากปญหาดังกลาวแลวจึงตองการแกไขโดยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี 
5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง ปการศึกษา 2560  โดยพัฒนาการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกับการผันวรรณยุกต ซึ่งการผันวรรณยุกตโดยการใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ทําไดโดยการฝกใหนักเรียน
ทองจําเน้ือเพลงท่ีมีหลักการผันวรรณยุกตเริ่มจากการผันอักษรกลาง สูงละต่ํา ตามลําดับ (วิมลรัตน สุนทรโรจน, 
2549) สวนการใชแบบฝกทักษะการผันวรรณยุกตจะทําใหผูเรียน เกิดทักษะการอานออกเสียงคําท่ีมีรูปวรรณยุกตได
ถูกตอง เพราะแบบฝกทักษะเปนสื่อการเรียนประเภทหน่ึงท่ีเปนสวนเพ่ิมเติมหรือเสริมใหนักเรียนฝกปฏิบัติ เพ่ือให
เกิดความรูความเขาใจ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน (วิมลรัตน สุนทรโรจน, 2549) 

ผูศึกษาคนควาไดศึกษาเหตุผลและหลักการดังกลาว จึงไดดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียน
เรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย)ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือแกปญหาการผันวรรณยุกตไมถูกตอง
และพัฒนาการอานไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ตลอดจนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียน

ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน 
(ฉอย) ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

3. เพ่ือศึกษาเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 
ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารงุ อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ขอบเขตการวิจัย 
ดานเน้ือหา 
วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน 

(ฉอย) ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

ดานตัวแปร 
ตัวแปรตน ไดแก การเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 

   ทักษะการผันวรรณยุกต 
    เจตคติหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 คน 
เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีแบบวัด

เจตคติ รายละเอียด ดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 1 แผน 8 ช่ัวโมง ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ โดยการนําแผนการ

จัดการเรียนรูไปใหอาจารยท่ีปรึกษาครูพ่ีเลี้ยงตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมโดยใชแบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรูภาษาไทย เรื่องการผันวรรณยุกต ท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

4.51 - 4.00 คะแนน  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 คะแนน  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
2.51 - 3.50 คะแนน  หมายถึง มีความเหมาะสม 
1.51 - 2.50 คะแนน  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 
1.00 - 1.50 คะแนน  หมายถึง มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการผัน

วรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 

- ทักษะการผันวรรณยุกต 

-  เจตคติหลังการเรียนเรื่องการผนั

วรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 
 

การเรยีนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลง

พ้ืนบาน (ฉอย) 
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ผูเช่ียวชาญประเมินแลววิเคราะหหาคาเฉลี่ย มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.33 – 5.00ถือวาเปนแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีมีความเหมาะสมมาก-มากท่ีสุด 

2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดําเนินการสรางและหาคุณภาพโดยนําไปใหครูพ่ีเลี้ยง หัวหนาฝาย
วิชาการ อาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ เพ่ือหาความเท่ียงโดยใชการพิจารณาขอคําถามกับความสอดคลองของ
วัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความยากงาย พบวา มีคาอยูระหวาง 0.15 – 0.85 คา
อํานาจจําแนก พบวา มีคาอยูระหวาง  0.10 – 0.60 จากน้ันคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 20 ขอ ท่ีมีคาความยากงาย
ระหวาง0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก0.20 ข้ึนไปเพ่ือหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR – 20 
ของคูเดอร ริชารดสันไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ0.89 

3. .แบบวัดเจตคติดําเนินการสรางโดยการศึกษาอานเก่ียวกับตัวแปรหลักการสรางแบบสอบถามจากน้ัน
ลงมือสรางแบบสอบถามแลวนําไปใหครูพ่ีเลี้ยง หัวหนาฝายวิชาการ อาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนําของครูพ่ีเลี้ยง  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. นักเรียนท่ีเปนประชากรทําแบบทดสอบกอนเรียน 
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ครั้งคาบ/ช่ัวโมง 
3.นักเรียนท่ีเปนประชากรทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบวัดเจตคติ 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียน

ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80(คาเฉลี่ย, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, รอยละ) 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน 
(ฉอย) ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชการสดสอบคาที (T-test dependent) 

3. การศึกษาเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 
ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2560 วิเคราะหคาเฉลี่ย(�̅�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปรผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
 
คาเฉลี่ย  4.50-5.00 เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับนอยท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ผูศึกษาคนควาไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตาลําดับตอไปน้ี 
ตอนท่ี 1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของ

นักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 
ตาราง 1 ผลการจัดการเรียนรูเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 
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คนท่ี 

คะแนนระหวางเรียน (คะแนนเต็ม)  

คะแนน
หลัง
เรียน
(20) 
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(2
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2 
(1
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รณ
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3 

(1
0)

 
 แบ

บฝ
กห

ัด 
กา

รผ
ัน

วร
รณ

ยุก
ต 

4 
 (1

0)
 

รวม 
(90) 

�̅� 14.5 8.00 8.75 8.25 8.75 8.25 8.25 8.25 73.00 16.75 
รอยละ 72.50 80.00 87.50 82.50 87.50 82.50 82.50 82.50 81.11 83.75 

 
 จากตาราง 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยและคาเฉลี่ยรอยละจากการเก็บคะแนนระหวางเรียนคะแนนเต็ม 90 
คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 73.00 คิดเปนรอยละ 81.11 และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.75 คิดเปนรอยละ 83.75 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
เทากับ 81.11/83.75 

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลง
พ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 

 n �̅� S.D. k t 
แบบทดสอบการผันวรรณยุกต 4 11.03 4.43 14 3.57 

 
จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของ

นักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตอนท่ี 3 การศึกษาเจตคตหิลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน 
(ฉอย) ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 
ตาราง 3 เจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 5 

รายการ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ขาพเจาเรียนภาษาไทยอยางมคีวามสุข 5.00 0 มากท่ีสุด 
2. ขาพเจาอยากเรียนภาษาไทยทุกวัน 5.00 0 มากท่ีสุด 
3. ขาพเจาชอบเรียนภาษาไทยมากข้ึน 5.00 0 มากท่ีสุด 
4. ขาพเจาสนุกและตื่นเตนท่ีไดรวมกิจกรรมในช่ัวโมงเรียน 5.00 0 มากท่ีสุด 
5. ขาพเจาอยากทํากิจกรรมตอหลงัหมดเวลาเรียนภาษาไทยแลว 5.00 0 มากท่ีสุด 
6. ขาพเจามีพัฒนาการในการผันวรรณยุกตมากข้ึน 5.00 0 มากท่ีสุด 
7. ขาพเจาสามารถนําความรูจากการเรยีนไปใชประโยชนได 4.50 0.58 มากท่ีสุด 
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รายการ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

8. ขาพเจาคิดวากิจกรรมการเรยีนภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใช
เพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ทําใหขาพเจาเขาใจเรื่องท่ีเรียนมากข้ึน 

5.00 0 มากท่ีสุด 

9. ขาพเจาคิดวากิจกกรมการเรียนการสอนท่ีครูนํามาใชแปลกใหม นาสนใจ 5.00 0 มากท่ีสุด 
10. ขาพเจาคิดวาการเรียนภาษาไทยทําใหขาพเจารูสึกภูมิใจในความเปนไทย
มากข้ึน 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.93 0.11 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 3 พบวา นักเรียนมีเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลง
พ้ืนบาน (ฉอย) มีผลรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคา x ̅= 4.93 และ S.D. = 0.11  

สรุปผล 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 พบวา 

1. คะแนนเฉลี่ยและคาเฉลี่ยรอยละจากการเก็บคะแนนระหวางเรียนคะแนนเต็ม 90 คะแนน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 73.00 คิดเปนรอยละ 81.11 และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.75 คิดเปนรอยละ 83.75 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เทากับ 
81.11/83.75 

2.  ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนมีเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) มี
ผลรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคา x ̅= 4.93 และ S.D. = 0.11  

การอภิปรายผลการวิจัย 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 มีประเด็นท่ีคนพบและจะขอนําเสนออภิปรายผล ดังน้ี 

1. คะแนนเฉลี่ยและคาเฉลี่ยรอยละจากการเก็บคะแนนระหวางเรียนคะแนนเต็ม 90 คะแนน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 73.00 คิดเปนรอยละ 81.11 และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.75 คิดเปนรอยละ 83.75 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เทากับ 
81.11/83.75 หมายความวาการจัดการเรียนการสอนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ท่ีผูศึกษาได
จัดทําข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไวคือ 80/80 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูศึกษาสรางข้ึน ได
ผานการสรางอยางเปนระบบและผานการตรวจสอบแกไขจากผูเช่ียวชาญกอนนําไปใชซึ่งสอดคลองกับ ธวัช   จันทร
สีลา (2549 : 22)  วาการทําแผนการสอนหรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสําคัญมากตอการจัดการเรียน
การสอน ดังน้ันเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการเละมีประสิทธิภาพ ผูทําแผนการ
จัดการเรียนรูจะตองมีการวางแผนท่ีดีโดยการศึกษาหลักสูตรใหเขาใจอยางถองแท และปรึกษาผูรูหรือผูเช่ียวชาญ 
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2.  ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
แสดงวาการจัดการเรียนการสอนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย)ทําใหนักเรียนมีความสามารถใน
การผันวรรณยุกตสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับฐานิยา   อมรพลัง (2548 : 165) การจัดกิจกรรมดวยเพลงท่ีมีรูปแบบไมซ้ํา
กันชวยดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหอยูในกิจกรรมการเรียนรูมากข้ึนทําใหเกิดการเรียนรูและสามารถจดจําสิ่ง
เรียนไดดี 

3. นักเรียนมีเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) มี
ผลรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคา x ̅= 4.93 และ S.D. = 0.11 เน่ืองจากการจัดกิจกรรมเรียนรูท่ีแปลกใหมและ
นาสนใจสงผลใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ  รองเนืองศุขสมิติ (2537 : บทคัดยอ) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยท่ีมีการใชเพลงประกอบการสอนนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนโดยใชเพลเปนสื่อ
ประกอบการสอน 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. ครูผูสอนวิชาภาษาไทยควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงพ้ืนบานท่ีประพันธเน้ือรอง

ข้ึนใหมซึ่งนํามาจากเน้ือหาในการสอนแตละชวงช้ัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน 

2. ครูผูสอนวิชาภาษาไทยในทุกระดับช้ัน ท่ีสนใจพัฒนาแผนการเรียนรูและกิจกรรมอ่ืนๆประกอบการ
สอน ตองศึกษาหลักการจัดกิจกรรมน้ันๆ ใหถองแทเพ่ือใหการจัดกิจกรรมกราเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค
ตามท่ีตั้งไว 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) กับเน้ือหากลุมสาระอ่ืนในทุกชวง

ช้ัน 
2. ควรใชเทคนิคท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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