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การวิจ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัตถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัง เรี ย นของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึก ษาปี ที่ 1ที่ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบ กับเกณฑ์ร้อ ยละ 80 ของคะแนนเต็ม 2) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนัก เรี ยนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เ พลง
ประกอบ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ของ
โรงเรี ยนเทศบาลวัดพรหมจริ ยาวาส อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 1 ห้องเรี ยนรวม 30 คนซึ่ งได้มาจากการ
สุ่ มแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้วิชาภาษาจีน โดยใช้เพลงประกอบจํานวน
4 แผน มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาจีน ซึ่ งเป็ นข้อสอบ
เลือกตอบชนิ ด 3 ตัวเลือกจํานวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.65 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80
และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.45
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนภาษาจีนโดยใช้เพลงประกอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นัก เรี ยนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนภาษาจีนโดยใช้เพลงประกอบมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การสอนโดยใช้เพลงประกอบ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาจีน

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 1762

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ABSTRACT

The purposes of this study were to study : 1) to compare the Prathomsuksa 1 students’achievement
between before learning and after learning through sing songs supplement in teaching Chinese who obtained 80
percent of total scores. 2) to compare the Prathomsuksa 1 students’achievement between before learning and after
learning through using songs supplement in teaching Chinese. The sample was 30 Prathomsuksa 1 students in the
second semester of the academic year 2560 from Watpromjariyawas School, this sample was selected by cluster
random sampling. The research instrument consisted of 1) 4lesson plans of Chinese learning based on songs was at
a high level. 2) The Chinese achievement test haring 20 items with 3 choices, the degree of difficulty between 0.250.65, the discrimination power between 0.20-0.80 and the reliability coefficient of 0.45.
The findings were as follows:
1) The prathomsuksa 1 students’achievement after being taught using songs supplement were higher than
before statistically at the .05 level of significance.
2) The Prathomsuksa 1 student’achievement after being taught using songs supplement were higher than
80 percent of the total scores.
Keywords: Comanche use soundtrack music Teaching, Achievement of Chinese language class
1. บทนํา

ภาษาจีนเป็ นอีกภาษาที่คนทัว่ โลกใช้กนั มากรองลงมาจากภาษาอังกฤษ ซึ่ งภาษาจีนนับว่าเป็ นภาษาที่สาม
ของโลก ภาษาจีนเป็ นแหล่งอารยะธรรมที่ยง่ิ ใหญ่หนึ่ งในสองของทวีป ดังนั้น การบันทึกความรู้และวิทยาการต่างๆ
จึงเป็ นภาษาจีนไม่ว่าจะเป็ นความรู้ดา้ นปรัชญาประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ภาษาไม่เพียงแต่สามารถใช้เพื่อ
ความเจริ ญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ยังสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศอีกด้วย ซึ่ งภาษาจีนเป็ นภาษาที่มีคนใช้
มากที่สุดในโลก และถือเป็ นห้าภาษาหลักขององค์การสหประชาชาติ ภาษาจีนย่อมมีประโยชน์อย่างยิง่ คนที่สามารถ
ใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่ อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ก็เท่ากับมีเครื่ องมือชิ้นสําคัญ ที่จ ะนําไปสู่ ความสําเร็ จทางการ
เรี ยน การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี การประกอบอาชี พ และการศึ ก ษาหาความรู้ ใ นวิ ท ยาการแขนงต่ า งๆ
กระทรวงศึกษาธิ การได้บรรจุภาษาจีนไว้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ผเู้ รี ยนสามารถเลือก
เรี ยนรู้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่ งสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการ
เรี ยนการสอนภาษาจีนสามารถเปิ ดหลักสูตรในรู ปแบบต่าง ๆ ได้ และผูเ้ รี ยนที่มีความสนใจก็สามารถที่จะเลือกเรี ยน
ในหลักสูตรนั้นๆ ได้ตามความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ผลการศึกษาคะแนนของนักเรี ยนในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ผลการสอบวิชาภาษาจีน
อยู่ใ นเกณฑ์ที่ ต่ าํ มาก ทํา ให้ผูท้ ่ีเ กี่ ยวข้อ งกับการจัดการศึก ษาโดยเฉพาะสํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา ซึ่ ง
รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ต้องนําผลการสอบของนักเรี ยนมาทบทวน ซึ่ งมีคะแนนตํ่า
กว่าครึ่ งมากและบางคนสอบได้ 0 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของนักเรี ยนที่จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ยังไม่
มีคุณภาพระดับที่น่าพอใจจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาจีนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
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โรงเรี ยนเทศบาลวัดพรหมจริ ยาวาส สังกัดสํานัก การศึก ษาเทศบาลนครนครสวรรค์ในแต่ ล ะปี การศึก ษา พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยู่ใน ระดับตํ่า ต้องปรับปรุ ง ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน (จากรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลวัดพรหมจริ ยาวาส, 2558) ปั ญหาดังกล่าวจึงทําให้ผวู้ ิจยั มีความสนใจที่จะ
ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาจีนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเทศบาลวัดพรหมจริ ยาวาส สังกัด
สํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ มีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยใดบ้าง และปั จจัยใดที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาภาษาจีนของนักเรี ยน เพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาจีนสู งขึ้นและสามารถใช้
ภาษาจีนในการติดต่อสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
การเรี ยนรู้ ภ าษาได้ดี น้ ันจะเกิ ด ในช่ ว งวัย เด็ ก (ศรี เ รื อ น แก้ว กัง วาล, 2545) ดัง นั้ นเด็ ก ในระดับ ชั้น
ประถมศึกษา จึงเป็ นช่วงวัยที่สาํ คัญอย่างยิง่ ที่ควรเอาใจใส่ และปลูกฝังการเรี ยนรู้ดา้ นภาษา การที่จะทําให้เด็กในช่วง
วัยนี้ชอบและรักการเรี ยนรู้ภาษาต่าง ๆ ครู ผสู้ อนควรสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ที่ดี สร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้
เป็ นไปในเชิงบวกหรื ออบอุ่นและผ่อนคลาย ทุกคนต่างเป็ นมิตรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให้ผเู้ รี ยนรู้สึกว่าตัวเอง
มีค่า ทั้งครู และนักเรี ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทําให้เกิดความมัน่ ใจ รู้สึกปลอดภัย ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดการกระตุน้
การเรี ยนรู้ได้สูงขึ้น (Moon, 2005) ส่ วนกิจกรรมหรื อเทคนิ คที่ใช้สอนก็ควรทําให้นักเรี ยนเกิดความสนุ กไปกับการ
เรี ยนรู้ เนื่องจากเด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 12 ปี ไม่สนใจหรื อตั้งใจจดจ่อเกี่ยวกับการเรี ยนโครงสร้างไวยากรณ์ แต่พวกเขาจะ
สนใจการเรี ยนโดยใช้เ กมส์ เพลง และกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ส ร้ า งความสนุ ก สนาน ทํา ให้ไ ด้เ รี ยนไปพร้ อ มกับ เล่ น
(deAndres, 2002) เพลงเป็ นสิ่ งที่สามารถสื่ อ แสดงออก หรื อถ่ายทอดอารมณ์ของความรัก ความรู้สึกต่าง ๆ เรื่ องราว
หรื อสิ่ ง ที่น่ า จดจํา ไม่ ว่า จะเป็ นความฝั น จิ น ตนาการ หรื อ อุ ด มคติ ข องช่ ว งเวลาหนึ่ ง ที่ผ่า นมา เพลงมีม ากมาย
หลากหลายรู ปแบบ ซึ่งการถ่ายทอดความหมายความรู้สึกก็ลว้ นแตกต่างกันไป แต่บทเพลงจะสามารถสะท้อนอยู่ใน
หัว ใจของผูฟ้ ั งเมื่อ สัมผัสและเกิ ดการรับรู้ (Bolitho et al., 2003) จะเห็ นได้ว่า เมื่อ นักเรี ยนมีความสุ ข กับการเรี ยน
นักเรี ยนจะเรี ยนรู้ ได้มาก ดังนั้น กิ จกรรมหนึ่ งที่น่าสนใจและควรนํามาใช้ในการสอนเด็กเล็ก ก็คื อ เพลง ซึ่ งเพลง
สามารถสร้างแรงจูงใจ ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู้ภาษาโดยนักเรี ยนจะสามารถพูดเป็ นประโยคได้แทนที่จะพูดเป็ นคํา
ๆ และมีการเว้นจังหวะได้อย่างถูกต้องดูเป็ นธรรมชาติ (Weikart, 1998) ทั้งนี้เพลงสามารถส่ งเสริ มทักษะในหลายด้าน
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน จึงสามารถนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนได้ทุกทักษะ โดยเฉพาะอย่างอย่างทักษะการพูดและ
การฟัง เพราะเป็ นทักษะที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจําวัน ปัจจุบนั การสอนทักษะทางภาษานั้นจะเริ่ มจากการสอนทักษะ
การฟังไปสู่ การพูด อ่านและเขียนตามลําดับ ทักษะการฟังและทักษะการพูดถือได้ว่าเป็ นจุ ดสําคัญ ของการสื่ อสาร
โดยทัว่ ไปแล้วการฟังและการพูดถือได้ว่าเป็ นทักษะแรกของการเรี ยนภาษาพื้นฐานที่จาํ เป็ น และเพลงก่อให้เกิดทักษะ
การฟังและการพูดมากด้วยเช่นกัน (Kathleen, 1999) เช่นเดียวกับ (Bonnel et al, 2001) ซึ่ งสาธิ ตให้เห็ นว่าให้เห็ นว่า
เพลงและภาษาถูก ประมวลในสมองอย่างเป็ นอิส ระ ซึ่ งชี้ ให้เ ห็ นว่าการเรี ยนรู้ ท้ งั เพลงและภาษาจะเกิ ดขึ้ นในเวลา
เดียวกันโดยที่ไม่รบกวนความจําแต่อย่างใด การใช้เพลงขณะสอนภาษาจะไม่ทาํ ให้นักเรี ยนไขว้เขวหรื อไปยับยั้งการ
เรี ยนรู้รูปแบบภาษา และจะช่วยเพิ่มระดับองค์ความรู้ทางภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพลงสามารถช่วยเรื่ องความจําได้
เป็ นอย่างดี
ในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นเต็มไปด้วยจังหวะและทํานองเพลงมากมาย เพลงมีความผูกพันต่อมนุ ษ ย์
อย่างมาก เริ่ มตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดาเมื่อได้ยนิ เสี ยงดนตรี จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสี ยงดนตรี เพลงกับเด็กเล็ก
ว่าโดยธรรมชาติเด็กสนใจเพลงและดนตรี ต้ งั แต่เล็ก ๆ จะสังเกตได้จากพฤติกรรมแสดงความพอใจ เช่น ใช้ชอ้ นเคาะ
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โต๊ะ เคาะจานและทําเสี ยงสูงๆ ตํ่าๆ บางครั้งก็เลียนเสี ยงเพลงที่ได้ฟังจากวิทยุ โทรทัศน์ เทป และทําท่าทางประกอบ
ไปด้ว ย ปฏิกิริยาที่เด็ก เล็ก มีต่อ เพลงขึ้นอยู่กบั วัยของเด็ก ประเภทของเพลง ความไพเราะและอารมณ์ร่ว มของเด็ก
ในขณะนั้น บางคนชอบและแสดงความรู้สึกด้วยการนัง่ ฟังได้อย่างเพลิดเพลินเป็ นเวลานาน บางคนแสดงออกด้วยการ
เคลื่อนไหว บางคนแสดงออกด้วยการร้องเพลง แต่ที่ทุกคนแสดงออกเหมือน ๆ กันคือ มีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม มีท่าทางที่
แสดงถึงความสุ ข ความพอใจ จึงกล่าวได้ว่าเพลงมีอิทธิ พลต่อชีวิตเป็ นอย่างยิ่ง เพลงมีบทบาททางอารมณ์ความรู้สึก
ของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย เพลงเป็ นสื่ อการสอนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผูเ้ รี ยน (ลออ ชุติกร, 2537) เพลงช่วยเร้าความ
สนใจ กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศห้องเรี ยนที่ดี (Esen1990) นอกจากนี้ เพลงช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนให้สูงขึ้นและช่วยให้ผเู้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยน (รองเนือง ศุขสมิติ, 2537) การใช้เพลงประกอบการ
สอนจะช่วยทําให้บทเรี ยนน่าสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่นกั เรี ยนในการเรี ยน ช่วยให้จดจํา
เนื้อหาและประทับความรู้สึกไว้ได้นาน และช่วยทําให้บทเรี ยนยากดูง่ายขึ้นการใช้เพลงประกอบการสอนในระดับ
ประถมศึกษามีประโยชน์มากเพราะเด็กในวัยนี้ชอบเล่นชอบแสดงชอบร้องเพลง (สิ ริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์, 2550)
จากปั ญหาความสามารถในการฟั งการพูดและการขาดแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจีนของนักเรี ยน ทําให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ทําให้ผวู้ ิจยั ในฐานะทีเป็ นครู ผสู้ อนภาษาจีนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของปั ญหา ซึ่ งพบว่าวิธีการสอนภาษาจีน โดยใช้เพลงประกอบการจัดการเรี ยนการสอนเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเรี ยนภาษา คือ ทักษะการฟังและการพูด เพลงช่วยสอนผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถ
ในการฟังและการพูดภาษาจีน ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะการฟังและพูด เกิดความสนุ กสนานในการเรี ยนรู้ ครู มีการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรี ยนรู้ และมีความสนใจ การใช้เพลงประกอบการสอนภาษาจีนส่ งผลให้
ความสามารถในการฟังและพูด ในวิชาภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น นักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่ งอยู่ในช่วงวัย
เด็ก อายุประมาณ 7 – 8 ปี อันเป็ นช่วงวัยที่เหมาะสมกับการปลูกฝังการเรี ยนรู้เกี่ยวกับภาษา ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการสอน
โดยใช้เพลงเป็ นสื่ อ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความสนุกสนานกับการทํากิจกรรมในการเรี ยนรู้ ช่วยให้มีความกล้าแสดงออก
ขณะทํากิ จกรรมเพลง พัฒนาระดับความสามารถในการฟั งและพูดภาษาจีนในระดับชั้นที่สูงขึ้ น และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่สูงขึ้ น ซึ่ งจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้เพลงประกอบ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่
ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบ
3. การดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัยครั้ งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 1 ที่กาํ ลังเรี ยนอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรี ยนเทศบาลวัดพรหมจริ ยาวาส สํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ จํานวน 3 ห้องเรี ยน รวม
นักเรี ยนจํานวน 92 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/3 โรงเรี ยนเทศบาลวัดพรหมจริ ยา
วาส อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนักเรี ยน
จํานวน 30 คน ที่ก าํ ลังเรี ยนอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ซึ่ งได้จ ากการสุ่ มแบบกลุ่ม โดยมีข้ นั ตอนการสุ่ ม
ตัวอย่างดังนี้ สํารวจนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลวัดพรหมจริ ยาวาสในปี การศึกษา 2560 สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาล
นครนครสวรรค์ จํานวน 3 ห้องเรี ยน
สุ่ มอย่างแบบกลุ่ม โดยสุ่ มจากนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลวัดพรหมจิยาวาส ทั้งหมด 3 ห้องเรี ยน สุ่ มอย่างง่าย
โดยวิธีการจับสลาก จํานวน 1 ห้องเรี ยน ซึ่งเป็ นนักเรี ยนห้อง 3 จํานวน 30 คน ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยจํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้เพลงประกอบ โดยแบ่งเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน 4 แผน จํานวน 12
ชัว่ โมง ได้แก่
1) ตัวเลขแสนสนุก จํานวน 3 ชัว่ โมง
2) อรุ ณสวสดิ์ –ราตรี สวัสดิ์ จํานวน 3 ชัว่ โมง
3) หน้าที่ของอวัยวะทั้ง 5 จํานวน 3 ชัว่ โมง
4) สัตว์ที่วิ่งเร็ ว จํานวน 3 ชัว่ โมง
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้เพลงประกอบการสอน การคัดเลือกบทเพลงที่ใช้ในการสอนโดยให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ของแผนการสอน ในครั้งนี้ผวู้ ิจยั ใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร (ละเอียด จุฑา
นนท์, 2544) ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation) จะเน้นให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและ
วิธีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ควบคู่กบั การเรี ยนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษาด้วย ซึ่ งอาจทําได้โดยการนําเข้าสู่
เนื้อหาโดยใช้เพลงประกอบการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นการจูงใจให้นกั เรี ยนสนใจในบทเรี ยนที่ครู กาํ ลังจะสอน
2. ขั้นการฝึ ก (Practice) ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการใช้ภาษาที่เพิง่ เรี ยนรู้ใหม่ โดยเริ่ มด้วยการให้นักเรี ยนร้องเพลงแล้ว
แสดงท่าทางประกอบ หรื อร้องเพื่อให้จดจําเนื้อหาสําคัญ ๆ ในบทเรี ยนนั้น ๆ ได้ โดยครู ผสู้ อนเป็ นผูน้ าํ การฝึ ก เน้นให้
ผูเ้ รี ยนจดจํารู ปแบบของภาษาเน้นความถูกต้องของภาษา และให้ผเู้ รี ยนทําความเข้าใจความหมาย ครู ผสู้ อนจําเป็ นต้อง
เตรี ยมสถานการณ์สาํ หรับฝึ กไว้หลายรู ปแบบ
3. ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร (Practice) การฝึ กขั้นตอนนี้ สําคัญ ที่สุด เนื่ องจากเป็ นขั้นตอนที่ผเู้ รี ยน
จะต้องสรุ ปบทเรี ยน โดยนําบทเพลงที่มีเนื้อร้อง สรุ ปความจากบทเรี ยนมาให้ร้องหลังจากสอนเรื่ องนั้น ๆ จบแล้ว เพื่อ
เป็ นการทบทวน และให้นกั เรี ยนจดจําเรื่ องราวหรื อเนื้อหาได้ดียงิ่ ขึ้น โดยผูส้ อนเป็ นเพียงผูช้ ้ ีแนะแนวทางให้
วิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้เพลงประกอบการสอน ตามขั้นตอนดังนี้
1. นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุม ความถูกต้องของเนื้อหา สํานวนภาษา และนําไปปรับปรุ งแก้ไข
2. สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อนําไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญใช้ประกอบการประเมินหรื อ
ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน 16 ข้อ ประกอบด้วย ตอนที่ 1 องค์ประกอบทัว่ ไป ตอนที่ 2
องค์ประกอบการเรี ยนรู้โดยใช้เพลงประกอบ
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3. นําแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้เพลงประกอบ ให้ผเู้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบและหา
คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีลกั ษณะมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (มาลี คล่องธัญกรณ์, 2554 : 97) โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง
เหมาะสมมากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง
เหมาะสมมาก
3 คะแนน
หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
เหมาะสมน้อย
1 คะแนน
หมายถึง
เหมาะสมน้อยที่สุด
4. นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ท่ผี เู้ ชี่ยวชาญตรวจแก้ไขแล้วมาหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กําหนดค่าเฉลี่ยเป็ น 5 ระดับ (มาลี คล่องธัญกรณ์, 2554, น.97) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.51-5.00
หมายถึง
เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.51-4.50
หมายถึง
เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย
2.51-3.50
หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.51-2.50
หมายถึง
เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.50
หมายถึง
เหมาะสมน้อยที่สุด
ถ้าค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เกิน 1.00 ถือว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้มีความเหมาะสม ซึ่งผลการประเมิน
ความเหมาะสมของแต่ละแผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น เป็ นแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ โดย
มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ตอบถูก
ให้ 1 คะแนน
ตอบผิด/ไม่ตอบ/ตอบมากกว่าหนึ่งตัวให้ขอ้ เดียวกัน
ให้ 0 คะแนน
ในการสร้างและพัฒนาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3 เพื่อดูโครงสร้างเนื้อหาจุดประสงค์
ไวยากรณ์ และคําศัพท์ ตามระเบียบของทางโรงเรี ยนเทศบาลวัดพรหมจริ ยาวาส ว่าด้วยการวัดและประเมินผล คู่มือ
ครู ผสู้ อน หนังสื อเรี ยนภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาจีน เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
2. ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างข้อสอบจากหนังสือวัดผลการศึกษาของ สมนึก ภัททิยธนี (2546 :
155-184) และศึกษาการวัดผลประเมินผลการเรี ยนการสอนภาษาจีน
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา สาระสําคัญและจุดประสงค์การเรี ยนรู้เรื่ องภาษาจีน กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
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4. กําหนดจุดประสงค์ เนื้อหาและพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด เพื่อสร้างข้อสอบให้ครอบคลุมเนื้อหา
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
และจะใช้เป็ นแบบทดสอบฉบับจริ งจํานวน 20 ข้อ
5. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจํานวน 30 ข้อ ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก แต่ละ
ตัวเลือกต้องใช้คาํ ถามครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ตามที่ผวู้ ิจยั กําหนด
ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อขอคําแนะนํา หรื อตรวจสอบข้อบกพร่ องเพื่อ
นํามาปรับปรุ งแก้ไขการใช้คาํ ถาม ตัวเลือก ความถูกต้องด้านภาษา ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้คะแนนดังนี้
ให้ +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ให้ 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ให้ -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นไม่สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
นําคะแนนที่ได้จ ากการวิเ คราะห์ข ้อ มูล หาค่ าดัชนี ค วามสอดคล้อ งระหว่างข้อ คําถามกับผลการเรี ยนรู้ ที่
คาดหวัง โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of item objective congruence : IOC)
ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 แสดงว่าข้อสอบมีความตรงเชิงเนื้อหา ผลการประเมินพบว่า ข้อสอบข้อที่ 13, 16, 22 และ 29 มีค่า
IOC น้อยกว่า 0.50 ให้ตดั ทิ้ง เลือกเฉพาะข้อสอบที่มีดชั นีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้จาํ นวน 26 ข้อ ไปหา
ค่าความยากง่าย (P) และค่าอํานาจจําแนก (B) แล้วคัดเลือกไว้ใช้ จํานวน 20 ข้อ
2. ปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วนํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/3 โรงเรี ยนเทศบาลวัดพรหม
จริ ยาวาส อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักการศึก ษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ปี การศึกษา
2560 จํานวน 30 คนแล้วตรวจให้คะแนนโดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรื อไม่ตอบหรื อตอบมากกว่า
หนึ่งตัวให้ขอ้ เดียวกันให้ 0 คะแนน และนําผลการตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ได้
ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย(P) แบบอิงเกณฑ์ และค่าอํานาจจําแนกบี (B) แบบอิงเกณฑ์ ของข้อสอบเป็ นรายข้อ
(บัญญัติ ชํานาญกิจ และนวลศรี ชํานาญกิจ, 2550, น.56)
3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจํานวน 30 ข้อ ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P)
แบบอิงเกณฑ์ และค่าอํานาจจําแนกบี (B) แบบอิงเกณฑ์ ของข้อสอบเป็ นรายข้อแล้ว มาคัดเลือกให้ครอบคลุมตาม
จุดประสงค์และพฤติ ก รรมที่ว ดั โดยคัดเลื อ กแบบทดสอบไว้จ าํ นวน 20 ข้อ จากผลการวิเ คราะห์ ข ้อ สอบ พบว่า
ข้อสอบจํานวน 26 ข้อ มีค่า P อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่า B ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป เป็ นไปตามเกณฑ์ ผูว้ ิจ ัยได้
ดําเนินการคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย ที่อยูร่ ะหว่าง 0.43 – 0.60 และค่าอํานาจจําแนก อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.65
ไปไว้ใช้ และผูว้ ิจยั เลือกข้อสอบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรี ยนรู้ จํานวน 20 ข้อ
4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่คดั เลือกไว้จาํ นวน 20 ข้อ ไปทดลองใช้อีกครั้งกับ
นักเรี ยนกลุ่มเดิม เพื่อหาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทั้งฉบับ โดยใช้สูตรของ Shrok and
Coscarelli (1990 อ้างถึงใน บัญญัติ ชํานาญกิจ, และนวลศรี ชํานาญกิจ, 2550, น. 56) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.45
5.จัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนฉบับสมบูรณ์เรี ยบร้อยแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนหลัง (One group pretest – posttest design)
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546, น. 283)
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับดังต่อไปนี้
1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จํานวน 20 ข้อ ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre– test) กับ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เวลา 1 ชัว่ โมง
2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยการเรี ยนโดยใช้เพลงประกอบ กับกลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/3 ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นมีกาํ หนดการสอน
3. เมื่ อ สิ้ น สุ ด การสอนวิ ช าภาษาจี น โดยใช้เ พลงประกอบการสอน ดํา เนิ น การทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาจีน
ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน บันทึกผลคะแนนไว้สาํ หรับวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. นําคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อน-หลังเรี ยนมาวิเคราะห์โดยวิธีการทาง
สถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานและสรุ ปผลการวิจยั
4. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้เพลงประกอบ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการ
สอนโดยใช้เพลงประกอบ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
S.D.
t
X
หลังเรี ยน
30
20
16.73
1.14
3.52
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05*
จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่
ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ในปี การศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยของนัก เรี ยนพบว่า มี
คะแนนเฉลี่ย 16.73 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 และมีค่า t ที่ได้จากการคํานวณคือ 3.52
ซึ่งมากกว่า 1.70 สรุ ปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้เพลงประกอบ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบได้ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่
ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
N
S.D
t
sig.
X
ก่อนเรี ยน
30
10.80
1.16
31.00*
.000
หลังเรี ยน
30
16.73
1.14
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.2 พบว่าในผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบ ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย 10.80 และ หลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย 16.73 ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่าง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. การอภิปรายผล
ผลการสอนโดยใช้เพลงประกอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาจีน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้เพลงประกอบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนพบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
16.73 จากคะแนนเต็มทั้งหมด 20 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 83.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้เกณฑ์ร้อยละ 80 โดยมีนกั เรี ยนที่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จํานวน 26 คนจากจํานวนทั้งสิ้ น 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.67 มีผลคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 นั่นเพราะว่าวิธีการสอนโดยใช้เพลงประกอบ เป็ นวิธีการสอนเพื่อการสื่ อสารที่
ช่วยให้นกั เรี ยนสนุกสนานและจําเนื้อหาได้ ประกอบกับนักเรี ยนได้รับการฝึ กสอนอย่างเป็ นขั้นตอนและเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเองตามวิธีการสอนเพื่อการสื่ อสาร ทั้ง 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอ, ขั้นที่ 2 ขั้นฝึ ก, ขั้นที่ 3 ขั้นการใช้ภาษา
เพื่อการสื่ อสาร ซึ่ งขั้นที่ 1 เป็ นการเริ่ มต้นนําเสนอเนื้ อหาใหม่สร้างความเข้าใจและสร้างแรงดึงดูดความสนใจด้าน
เนื้อหาและฝึ ก ในขั้นที่ 2 ขั้นฝึ ก เป็ นขั้นที่ผสู้ อนเป็ นผูน้ าํ เน้นให้ผเู้ รี ยนจดจํารู ปแบบของภาษา และให้นักเรี ยนเข้าใจ
ความหมาย โดยครู ผสู้ อนเป็ นผูน้ าํ ในการฝึ กแบบค่อยๆ ฝึ ก และปล่อยให้ผเู้ รี ยนฝึ กร้องเพลงเอง ส่ วนขั้นที่ 3 ขั้นการใช้
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร เป็ นขั้นที่ให้นักเรี ยนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่จาํ ลองจากสถานการณ์จริ งด้วยตนเอง
ครู ผูส้ อนเป็ นผูช้ ้ ี แ นะแนวทางใช้เ พลงประกอบในขั้น ที่ 1-2 ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษาหลัก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2551พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้เพลงประกอบการจัดการเรี ยนการสอน
วิชาภาษาจี น ตามแนวทางของหลักสู ตร ตามแนวคิ ดหลัก การในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้เพลง
คัดเลือกเพลงที่มีเนื้อหาที่นาํ มาใช้ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน โดยทําการวิเคราะห์จากสาระการเรี ยนรู้ มาตรฐาน
การเรี ยนรู้ และตัว ชี้วดั กิจกรรมที่นาํ มาใช้ในกระบวนการการเรี ยนการสอน มีความสอดคล้อ งกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้กบั เนื้อหามากที่สุด นักเรี ยนมีความสุ ขและสนุกสนานในการเรี ยนรู้ จึงทําให้นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่
ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบวิชาภาษาจีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ คนึงนิจ จันทร์แก้ว (2552) ซึ่งทําวิจยั เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ในการจําคําศัพท์
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ภาษาอัง กฤษที่ เ รี ยนโดยใช้แ ผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ มี เ พลงประกอบและไม่ มี เ พลงประกอบของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4” ผลการวิจยั พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่มีเพลงประกอบสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่เรี ยนโดยแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่ไม่มีเพลงประกอบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Flowers (1998)
ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการจําคําศัพท์ของนักเรี ยนโดยผ่านการใช้เพลงและเปรี ยบเทียบระหว่างคําศัพท์ที่คดั เลือกมา
เฉพาะจากบทเพลงกับคําศัพท์ปกติทวั่ ไป พบว่านักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้วิธีการจําคําศัพท์โดยผ่านสื่ อเพลงได้อย่างดี
และสามารถจําคําศัพท์ที่คดั มาจากเพลงได้เร็ วกว่าคําศัพท์ปกติ
2. ผลการศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้ประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจจะ
เนื่องจาก วิธีการสอนโดยใช้เพลงประกอบเป็ นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สาํ หรับนักเรี ยน ซึ่งนักเรี ยนคุน้ เคยกับการอ่าน
ไปเรื่ อยๆ อ่านแบบผ่านๆ ข้ามไปข้ามมา อ่านตามครู แต่วิธีการสอนโดยใช้เพลงประกอบเป็ นวิธีการที่เป็ นขั้นเป็ น
ตอนอย่างมีระบบ ช่ วยให้นักเรี ยนกระตื อรื อ ร้นที่จ ะเรี ยนรู้ อีกทั้งในขั้นตอนการสอนเพื่อการสื่ อสารในแต่ล ะขั้น
นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง กล้าแสดงออก สนุกสนาน นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม ซึ่งในขั้นฝึ กนักเรี ยนจะฝึ กร้อง
เพลงด้ว ยตนเอง การร้องเพลงจะกระตุน้ ให้นักเรี ยนเกิดความสนใจและสนุ ก สนาน การที่นัก เรี ยนได้ฝึกร้องด้ว ย
ตนเอง ทําให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้อหา และสนุกสนานกับการเรี ยน ไม่ทาํ ให้รู้สึกเบื่อหน่ ายกับการเรี ยนภาษาจีน อีกทั้งยัง
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความกล้าแสดงออก ซึ่งสอดคล้องกับสิ ริพชั ร์ เจษฏาวิโรจน์ (2550, น. 29-30) กล่าวถึงข้อดึของ
การสอนโดยใช้เพลงว่า การใช้เพลงประกอบการสอนจะช่วยทําให้บทเรี ยนน่าสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้แก่นกั เรี ยนในการเรี ยนช่วยให้จดจําเนื่อหาและประทับความรู้สึกไว้ได้นาน และช่วยทําให้บทเรี ยนดูง่าย
ขึ้น การใช้เพลงประกอบการสอนในระดับประถมศึกษามีประโยชน์มาก เพราะเด็กในวัยนี้ ชอบเล่น ชอบแสดง ชอบ
ร้ อ งเพลง และนอกจากนี้ การใช้เ พลงประกอบการสอนยังเป็ นการช่ ว ยส่ งเสริ มพัฒนาการทุ ก ด้านของเด็ก ช่ ว ย
เสริ มสร้างให้เด็กมีระเบียบวินยั มีประสบการณ์กว้างขวางและช่วยสร้างสัมพันธภาพอย่างเป็ นกันเองระหว่างครู กบั
นักเรี ยน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงเพชร นาอุดม (2551) ได้ทาํ วิจ ัยเรื่ อง “การพัฒนากิจกรรมฝึ กทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยใช้การตอบสนองด้ว ยท่าทางเกม และเพลง สําหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ชั้น
ประถมศึก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนศึ ก ษาสงเคราะห์ ” ผลการวิจ ัยพบว่ า นัก เรี ยนที่มีค วามบกพร่ อ งทางการเรี ยนรู้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนการใช้กิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรี ยน คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 และค่า S.D. เท่ากับ 0.57 คะแนนผลสัมฤทธิ์ หลังการเรี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.33 ค่า S.D. เท่ากับ
1.52 นักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามกิจกรรมฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้การตอบสนองด้วย
ท่าทาง เกมและเพลง มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั ตามสมมติฐานของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบวิชาภาษาจีน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 มีคะแนนเฉลี่ย 16.73 จากคะแนนเต็มทั้งหมด 20 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 83.67 สูง
กว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้เกณฑ์ร้อยละ 80 โดยมีนกั เรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 80 จํานวน 26 คน จากจํานวนทั้งสิ้ น 30 คน คิด
เป็ นร้อยละ 86.67 เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
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2. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ทีเ่ รี ยนวิชาภาษาจีนโดยใช้เพลงประกอบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้เพลงประกอบ ผูส้ อนควรให้นกั เรี ยนมีโอกาสในการคัดเลือกเพลงในการเรี ยนรู้
เพราะจะช่วยทําให้นกั เรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น
2. เพลงที่เลือกควรเป็ นเพลงที่ทนั สมัยอยูใ่ นกระแสนิยมเป็ นที่สนใจของผูเ้ รี ยน จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการ
เรี ยนรู้ แต่ก็ตอ้ งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่กาํ หนดด้วย
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการทําวิจยั การสอนโดยใช้เพลงประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้ในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนใน
ระดับชั้นอื่นได้รับการพัฒนาการเรี ยนรู้
2. ควรมีการทําวิจยั การสอนโดยใช้เพลงประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้ในเนื้อหาอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น บุคคลใน
ครอบครัว ผลไม้ เครื่ องดื่ม และยานพาหนะ เป็ นต้น
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