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 The Purpose of this study was to compare the achievement of 
Mathayomsuksa III students in Thai literature through the Instructional method based on 
songs and the teaching  manual 
 The samples in this study were 2 classrooms of Mathayomsuksa III students 
in the second semester of the 2006 academic year, at Assumption College.  They were 
selected by using simple random sampling and divided into the experimental group and 
control group with 50 students in each.  The experimental group was taught through the 
instruction method based on songs; whereas the control group was taught through  
teaching manual Each group was taught with the same content for fifteen 50-minute 
periods.  The design of this study was the randomized control group pretest-posttest 
design.  
 The instruments used in this study were the lesson plans and the achievement 
test and the questionnaires of the interest in the Thai subject.  Analyzed by t-test for 
independent samples and t-test for dependent samples. 
 The results of this study indicated that : 
  1.  The educational achievements in Thai Language between the 
experimental group and the control group after experiment was significantly different at  
the .01 level. 
  2.  The educational achievements in Thai language of the experimental 
group before and after experiment was significantly different at the .01 level. 
  3.  The educational achievements in Thai language of the control group 
before and after experiment was significantly different at the .01 level. 
  4.  The interest of the experiment in Thai subject between experimental 
group and control group was significantly different at the .01 level. 
  5.  The interest of the experiment in Thai subject of the control group be 
four and after experiment was significantly different at the .01 level. 
  6.  The interest of the experiment in Thai subject of the experimental group 
be four and after experiment was significantly different at the .01 level. 



ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความเมตตา ชวยเหลืออยางดีย่ิง 
จาก ผูชวยศาสตราจารย สมุานิน  ร ุงเรืองธรรม  อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย
อัจฉรา  สุขารมย  ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี  ชาติกานนท  และผูชวยศาสตราจารย  
ดร.บังอร  พานทอง  ทานไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาย่ิง  เพ่ือใหคาํปรึกษา แนะนํา ตรวจแกไข
สารนิพนธทุกข้ันตอนจนเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง
ไว ณ ท่ีน้ีดวย 
 ขอกราบขอบพระคุณทานอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญท่ีใหโอกาสผูวิจัยไดเขาศึกษาในครั้งนี้  
ขอขอบคุณเพ่ือนครูทุกทาน  ท่ีใหความรวมมือในการทําวิจัย ขอขอบคุณ  มิสเหมพรรณ  โนทะยะ   
ท่ีใหคําแนะนําในการตรวจแกไขเครื่องมือ ขอขอบคุณอาจารย ทองอยู  สาระ  ท่ีใหคําปรึกษา 
ดานสถติ ิและการวิเคราะหขอมูล และขอขอบคุณหัวหนาหอง เพ่ือนนิสิตปริญญาโท  สาขาวิชา 
การมัธยมศึกษา กลุมการสอนภาษาไทยทุกทานที่ใหคําแนะนํา  ชวยเหลือเปนอยางดีเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณแมบุญลอม  แพสุพัตร  ท่ีเปนท่ีพึ่งทางใจของลูก ขอขอบคุณ 
พันโทอํานวย  จุยศิริ  ท่ีเปนผูสนับสนุน สงเสริมดวยความรัก และเปนกําลังใจสําคัญย่ิง ท่ีทําให
ผูวิจัยมีความพากเพียร ฟนฝาอุปสรรคตางๆ จนประสบความสําเร็จในวันนี้  และตองขอขอบใจ 
ลูกสาว ลูกชายที่นารัก ซ่ึงคอยหวงใยสุขภาพคุณแมเสมอมา 
 คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับน้ี  ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา คณาจารย  ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย  จนสามารถประสบความสําเร็จ 
ในการศึกษาคร้ังนี้   
 
                                                                   ศรีบังอร    จุยศิริ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ มาตรา 24 กลาววา การจัดกระบวนการเรียนรู
ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  และความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกกระบวนการคิด  เผชิญสถานการณและนํา
ความรูมาใชจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัตใิหทําได  คิดเปน  
ทําเปน  และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  สนับสนุนใหผูสอน  จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  สื่อ 
การเรียน และอํานวยความสะดวก ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไปพรอมกับ สื่อการเรียนการสอน 
ทําใหเกิดการเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่  
 นักเรียนจะบรรลุถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมีความสขุน้ัน 
ขึ้นอยูกับการจัดกระบวนการเรียนรู  ซ่ึงแตละกระบวนการจะเกิดขึ้นได  ก็ตองมีครูผูสอนเปนผู
แนะนําใหนักเรียนเปนฝายเลือกวิธีการเรยีนของตัวเอง 
 คุณลักษณะทีค่รูจะตองปลกูฝง  เพ่ือใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย  ก็คือความสนใจในการเรยีน  ความกระตือรือรน  ความเอาใจใส ใฝหาความรู  
มีความคิดสรางสรรคทางภาษา  รวมถึงความรูสึกที่ดีตอภาษาไทยอีกดวย  การจัดการเรียนรู 
ของครูนับวาเปนหัวใจสําคญั ที่จะนําหลกัการและจุดประสงคมาประยุกตเปนภาคปฏิบตัิ เพ่ือนํา
นักเรียนไปสูผลสําเร็จ  ตามที่หลักสูตรตองการ  ซ่ึงเปนคุณสมบัติทีนั่กเรียนจะนํากระบวนการ
ตางๆ ไปใชในชีวติจริง  (สงบ  ลักษณะ.  2534: 4)  จากการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
ของสํานักทดสอบทางการศึกษา  กรมวชิาการ  พบวา นักเรียนในระดับมัธยมศกึษาตอนตน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางดานความรู  และความสามารถทางภาษาอยูในระดบัพอใช  จึงควรพัฒนาให 
อยูในระดับดี  และมีประสิทธิภาพสูงสุด  ในการเรียนวชิาภาษาไทย 
 จากสภาพปญหาการเรียนการสอนภาษาไทย  ยังทําใหผูเรียนไมบรรลุผลตาม
จุดประสงคทีค่วร  สุจริต  เพียรชอบ  (2539: 11 - 15)  กลาวถึงปญหาการสอนภาษาไทยวา 
เน่ืองจากจํานวนนักเรียนในชั้นมีมาก  การจัดกิจกรรมไมนาสนใจ ครูขาดความรูพิเศษและขาด
ความเขาใจในการจัดกิจกรรม  ประกอบการสอน เชน การแสดงบทบาทสมมติ  รองเพลง หรือ 
ไปศึกษานอกสถานที่  จึงทําใหชั่วโมงภาษาไทย  ไมสนุกสนานเทาที่ควร  อีกทั้งครูไมคิดคน
วิธีการสอนและนําสื่อที่นาสนใจ ที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียนมาใชใหเกิดประโยชน  สวนมาก 
ครูมุงแตนําความรูมาถายทอดใหกับนักเรียนเทานั้น รัตนา ศุภจัตุรัส (2539: 11 - 15) กลาว
เสริมอีกวานักเรียนมีเจตคตเิชิงนิเสธกบัวชิาภาษาไทย กลาว คือ ขาดความสนใจในการเรียน
และรูสึกวาภาษไทยเปนวชิาที่ยาก  โดยเฉพาะวรรณคดีไทยนาเบื่อ  ไมอยากเรียนและครูผูสอน
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เจาระเบียบ ขีบ้น จุกจิกจูจ้ี เครงในระเบียบวินัยมากเกนิไป ดวยเหตน้ีุ จึงสงผลใหความสามารถ
ในการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน  ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังน้ัน ครูจึงควรจัดกิจกรรม
ประกอบการสอน โดยสรางบรรยากาศในชั้นเรียน ใหนาสนใจใครรูใครเรียนมากขึ้นกอน  แลวจึง
คอยสรางสื่อการสอนประกอบวธิีสอน  ที่เราใหเกิดความสนใจอยากเรียน  และจัดกิจกรรมเสริม
ความรู เพ่ือสงผลใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนมากขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับ อดุลยศักดิ์ 
ดวงคํานอย (2538: 28 - 19) ที่กลาววา  การจัดการเรียนการสอน ที่ครูเตรียมกิจกรรมสนับสนนุ
ใหการเรียนมีรสชาติ เชน มีเกมการแขงขัน และเพลงประกอบ จะทาํใหผูเรียนสนกุสนาน  และ
เกิดทักษะ และแนวคิดทีต่ิดตัวไปตลอดการนําเพลงมาใชประกอบการสอน สามารถฝกทักษะทั้ง 
4 ดานใหกับผูเรียน ถานํามาใชใหเหมาะสม กับระดับชั้นและวยัของผูเรียน  อรสา  กุมารีปุกหุต 
(2521: 34 - 35)  ซ่ึงขึ้นอยูกับการที่ครูผูสอนจะเลือกนํามาใชไดอยางเหมาะสม  โดยตองยึด 
กระบวนการที่วา  การสอนที่ดี  ตองประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคญัหลายประการ ที่จะทําให
การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จไดโดยงาย วิชัย  ดิสสระ (2533: 146) 
 เพลงประกอบการสอน เปนแนวทางหนึ่ง ที่จะกอใหเกิดความสนใจในการเรียนรู 
นักเรียนจะไดความรู  เกิดความสามารถในการใชภาษาอยางบูรณาการ  เพราะลักษณะของ
มนุษยทั่วไป มีความตองการที่จะไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินอยูแลว เพลงเปนกิจกรรม
สากลที่กอใหเกิดความเพลดิเพลินไดทุกสมัย ทุกวัย  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ซ่ึงเปนวัยรุนที่ชอบแสดงออกและสนใจ  เขารวมกิจกรรมที่สนุกสนาน  แปลกใหม  ทาทาย
ความสามารถ (สุโขทัย  ธรรมาธิราช.  2526: 67 - 73)  นอกจากนี้ ละออง  จันทรเจริญ (ม.ป.ป. 
:230 - 231)  กลาววาเพลงเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนกลาแสดงออกไดดี  แมแตนักเรียนที่ไม
คอยกลาพูดกับครู  เวลาอานหนังสือออกเสียงตะกุกตะกัก  แตพอไดรองเพลง  อาการเหลานี ้
ก็หายไป  หากครูรูจักเลือกเพลง  มาประกอบการสอนไดเหมาะสม  ก็จะเปนประโยชนตอทั้ง 
การเรียนการสอน  และตอตัวผูเรียนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับ  แมคกรีดี  (McGredy.  1976: 21)  
ที่กลาวไววา  การใชเพลงประกอบการสอน  เปนที่ยอมรับในวงการครูวา  มีประโยชนมาก  ถา
เพลงนั้นเหมาะสมกับผูเรียน  จะทําใหผูเรียนสนใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น  การใชเพลงประกอบ 
เปนการเรียนแบบเลนปนเรยีน  (Play way)  ที่มุงใหนักเรียน  เกิดความสนุกสนาน  สนใจเรียน 
ดวยความเต็มใจ  ครูไมตองบังคับ  การเรยีนรูจะเกิดขึ้นโดยไมรูตัว  จากงานวิจัยของ  สมศักดิ์ 
ชํานาญกิจ (2523: 41)  ที่ศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจในวิชาภาษาไทย โดย
ใชเพลงประกอบ  พบวา  เพลงสามารถทําใหนักเรียนมีความสนใจ  และทําใหเกดิผลสัมฤทธิ์สงู
กวาการใชการเรียนการสอนแบบปกติ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  สมพล ธปูบูชา (2524: 
81) ที่ใชเพลงประกอบการสอนกับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 พบวา  และเพลงชวยให
นักเรียนมีความสนใจเรียนมากกวาปกติ  เพลงมีอิทธิพลตอคนเราอยางมาก  เพราะเพลงชวยให
คนที่ไดรับฟง  หรือไดรองเกิดความสนุกสนานไมวางานใดๆ  เพลงตองเขาไปมีสวนรวม  สราง
ความบันเทิง หรือสรางบรรยากาศของงานไมใหเกิดความเบื่อหนาย  ตลอดจนสถาบันตางๆ  
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ยังไดใชเพลง  เปนเครื่องมือปลูกฝงใหมีความรักสถาบันนั้นๆ  แมแตกิจกรรมการแขงขันกีฬา 
เพลงก็เขาไปมีอิทธิพลตอนักกีฬาที่กําลังแขงขันใหไดรับชัยชนะ  รวมไปถึงการโฆษณาสินคาก็
ใชเพลงเปนสือ่  เพ่ือใหผูบริโภคสามารถจดจําสินคาของตนได นอกจากนี้ ทวงทํานองของเพลง
จะเปนสื่อชวยใหจําเนื้อเพลงตางๆ ไดอยางมากมาย แมแตเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมก็สามารถ
จดจําเนื้อเพลงตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ดังน้ัน หากเรานําเพลงมาประยุกตใชในการสอนวิชาตางๆ
ก็นาจะชวยใหนักเรียน  เกิดความอยากเรยีน  หรือเรียนดวยความสนุกสนาน  ตลอดจนสามารถ
จดจําเนื้อหาในวิชาภาษาไทยที่ยากไดดีขึ้น 
 ปญหาอีกประการหนึ่งในการเรียนวรรณคดีไทย  คือ  นักเรียนมีปญหาในการจดจํา 
เน้ือเรื่อง คําศัพท รูปแบบคาํประพันธ การถอดความ การใชภาษาในดานการพูด การฟง  
การอาน  การเขียนและรวมถึงหลักภาษาไทย ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ดวย ประกอบกับ
บรรยากาศในการเรียนไมเอ้ืออํานวย นักเรียนตองตั้งใจฟงครู ตองจดเนื้อเรื่องตามคําบอกของครู  
ทําใหนักเรียนไมมีความกระตือรือรน   เรียนอยางไมมีความสุข   ไมใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรม ครูผูสอนก็ยังไมพัฒนา  วิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพระราชบญัญัติการศึกษา
ภาคบังคับพุทธศักราช 2545 มาตราที่ 15 ที่วาดวย การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาทีใ่ห
ผูเรียน  ไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ  ศักยภาพ  ความพรอม  และโอกาส โดยศึกษาจาก
บุคคล ประสบการณ  สังคม  สภาพแวดลอม  สื่อ  หรือแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ  
 เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้น  ผูสอนตองใชกลวธิีในการสรางกิจกรรม การสอนใหหลากหลาย 
ที่สุดเทาที่จะทําได  เพ่ือฝกฝนใหผูเรียนไดคุนเคย  กับรูปแบบของกิจกรรมตางๆ เพลงเปน
กิจกรรมสากล ที่กอใหเกิดความสนุกสนานไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ซ่ึงเปนวัยรุนที่ไมชอบอยูน่ิง  ชอบและสนใจเขารวมกจิกรรมที่สนุกสนาน  แปลกใหม ทาทาย
ความสามารถ  เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของกลุมเพ่ือน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2524: 67-
73) 
 ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัย  จึงสนใจจะนําเพลงมาประกอบการสอน  เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 และแนวทางในการ
พัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวรรณคดีไทยโดยใชเพลงประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวรรณคดีไทยโดยใชเพลงประกอบการสอนกอนการทดลองและหลัง 
การทดลอง 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา 
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ปที ่3 ที่เรียนวรรณคดีไทยโดยใชการสอนแบบปกติกอนการทดลองกับหลังการทดลอง 
 4.  เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในวชิาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
ที่เรียนวรรณคดีไทยโดยใชเพลงประกอบการสอนกับการสอนแบบปกต ิ
 5.  เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในวชิาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  
ที่เรียนวรรณคดีไทยโดยใชเพลงประกอบการสอนกอนและหลังการทดลอง 
 6.  เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในวชิาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  
ที่เรียนวรรณคดีไทยโดยการสอนแบบปกติกอนและหลังการทดลอง 
 
ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
 1.  ผลของการศึกษาคนควาครั้งน้ีจะใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรยีน 
การสอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาใหมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 2.  การใชเพลงประกอบการสอนวรรณคดีไทย สรางความสนใจ และพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหดีขึ้น 

 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากร  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  จํานวน 6 หองเรียน หองเรียนละ 50 คน รวมเปน 300 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
  กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ     
กรุงเทพ ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549 จํานวน 2 หองเรียน  หองเรียนละ  50  คน ซ่ึงไดมา
จากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)  ดังน้ี 
   1.  กลุมทดลอง  จํานวน  50  คน  สอนโดยใชเพลงประกอบการสอน 
   2.  กลุมควบคุม  จํานวน  50  คน  สอนแบบปกต ิ
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนวรรณคดีไทย 2 แบบ คือ 
   1.1  การใชเพลงประกอบการสอน 
   1.2  การสอนแบบปกต ิ
  2.  ตวัแปรตาม ไดแก 
   2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวรรณคดีไทย 
   2.2  ความสนใจในวิชาภาษาไทย 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  เพลง หมายถึง การนําเอาคําประพันธทั้งรอยแกวและรอยกรอง มาใสทํานอง 
และจังหวะ เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานและมีเครื่องดนตรีประกอบ โดยมีคํารองและทํานอง 
ตามรูปแบบ  ที่นอกจากจะทําใหเกิดความไพเราะแลว การรองเพลงยังเปนกิจกรรมที่กอใหเกิด
ความบันเทิง และมีอิทธิพลตอชีวติมนุษยมาโดยตลอด โดยเฉพาะวัยรุนซึ่งเปนวัยที่เจริญเตบิโต 
เพลงสามารถตอบสนองความตองการทางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญาได  เสียงเพลง
ชวยทําใหจิตใจเบิกบาน หายเหงา และมีสุนทรียในการดํารงชีวิต 
 2.  การสอนวรรณคดีไทยโดยใชเพลงประกอบการสอน  หมายถึง  การนําเอา
ทํานองเพลงไทยสากล ที่กําลังเปนที่นิยมอยูในปจจุบัน มาแตงคํารองใหม โดยนําเนื้อหาวิชา
จากเรื่อง สามกก ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา มาประกอบเปนเพลง และในทุกสาระการเรียนรูก็ได
คัดเลือกเพลง ที่มีเน้ือหา  และความหมายดี  เหมาะสมกับสาระการเรียนรู  และความสนใจ 
ของผูเรียนมาประกอบการสอน ในขั้นดําเนินการสอน  เปนทั้งแบบฝกหัดเสริมทกัษะ การฟง 
พูด  อาน  เขียน ธรรมชาตขิองภาษา โดยคํานึงถึง  ผลการเรียนรูทีค่าดหวังเปนสําคัญ   ซ่ึงมี
ลําดับขั้นตอนการใชเพลงประกอบการสอน ดังน้ี 
  ขั้นที่ 1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  ขั้นที่ 2  ขั้นดําเนินการสอน   
  ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป  
  ขั้นที่ 4  ขั้นประเมินผล 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย หมายถึง การที่นักเรียนเกิดความรู 
ตามผลการเรยีนรูที่คาดหวงั ในทุกสาระการเรียนรู  ไดแก  การอาน การเขียน การฟง การดู 
การพูด และธรรมชาติของภาษาจากวรรณคดีเรื่องสามกก ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา วัดไดจาก
คะแนนการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท 33101 ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นและหาคุณภาพแลว 
 4.  ความสนใจในวิชาภาษาไทย  หมายถึง  การที่ผูเรียนแสดงถึงความรูสึกชอบ 
และพอใจในภาษาไทย  เอาใจใสตอวชิาภาษาไทย  ดวยการแสวงหาความรู จากการอาน เขียน 
ฟง ดู และ พูด หรือมีความตั้งใจที่จะรวมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกบัภาษาไทย  เชน  การซักถาม
ปญหาในเรื่องที่ครูสอน เม่ือมีขอสงสัย สนทนา โตแยง  อภิปราย  ปญหาในเรื่องที่เรียน ติดตาม
อานวารสาร หรือตําราที่เกีย่วของ มีสวนรวมกิจกรรมดวยความสมคัรใจ  ซ่ึงจะวัดไดจากการ
ตอบแบบสอบถามวัดความสนใจในวชิาภาษาไทย ที่ผูวจัิยไดปรับปรงุจากแบบสอบถามวัดความ
สนใจในวชิาภาษาไทย ของ เรวัตร  กีฏวทิยา และปริยฉัตร  พรหมศรี  ที่สรางขึ้นตามหลักการ
สรางแบบสอบถาม  มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของ ลิเคอรท (Renniss Likert) 
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 5.  การสอนวรรณคดีไทยแบบปกต ิหมายถึง  การสอนภาษาไทยตามหลักสตูร
สถานศึกษาเรือ่งสามกก ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา  ซ่ึงเปนหนวยใหญ  ใชวิธสีอนและอุปกรณ
หลายอยางผสมผสานกัน  เชน  การอธิบาย การอภิปราย การตอบคาํถาม  การฟงครูอธิบาย 
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเปนรายขอ  โดยมีการอธิบายจากครู หรือกิจกรรมตางๆ ครูก็เปนผูจัด
ใหนักเรียนตองทําตาม หรือแมแตกจิกรรมอ่ืนๆ  ซ่ึงเปนการเสริม ครูก็ยังตองแนะนําใหเสมอ  
แผนการสอนนี้  จัดทําโดยคณะครูหมวดภาษาไทย ชวงชั้นที่3  ของโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยได
เน้ือเรื่องมาจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 
 

 
 
 
 

 
สมมติฐานการศึกษาคนควา 
 1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน 
 2.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
กอนการทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกัน 
 3.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการทดลองกับ
หลังการทดลองแตกตางกัน  
 4.  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ
มีความสนใจเรียนแตกตางกัน 
 5.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ
กอนการทดลองกับหลังการทดลองมีความสนใจแตกตางกัน 
 6.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติกอนการทดลองกับหลังการทดลองมีความสนใจ
แตกตางกัน 

วิธีการสอน 
 - วิธีสอนโดยใชเพลงประกอบ 
-  วิธีสอนแบบปกต ิ

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
ภาษาไทย 
ความสนใจในวิชาภาษาไทย 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที ่3) 
  1.1  คําอธิบายรายวิชา 
  1.2  สาระการเรียนรู 
  1.3  ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
  1.4  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 
 2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับเพลง 
  2.1  เอกสารและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับเพลง 
  2.2  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการใชเพลงประกอบการสอน 
   2.2.1  การใชเพลงประกอบการสอน 
   2.2.2  จุดมุงหมายของการใชเพลงประกอบการสอน 
   2.2.3  การเลือกเพลงและการใชเพลงประกอบการสอน 
   2.2.4  การแตงเพลงประกอบการสอน 
  2.3  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการใชเพลงประกอบการสอน 
   2.3.1  งานวิจัยตางประเทศ 
   2.3.2  งานวิจัยในประเทศ 
 3.  เอกสารที่เกี่ยวกับการสอนแบบปกต ิ
  3.1  ความหมายของการสอนแบบปกต ิ
  3.2  การสอนและการวางแผนการสอน 
  3.3  กลวิธีการสอนแบบปกต ิ 
  3.4  ทฤษฎีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบปกต ิ
 4.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความสนใจ 
  4.1  ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของกับความสนใจ 
   4.1.1  ความหมายของความสนใจ 
   4.1.2  ลักษณะของความสนใจ 
   4.1.3  ความสนใจกับความสามารถทางการเรียน 
   4.1.4  การสรางความสนใจในบทเรยีน 
   4.1.5  การวัดความสนใจ 
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  4.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสนใจในวิชาภาษาไทย 
   4.2.1  งานวิจัยตางประเทศ 
   4.2.2  งานวิจัยในประเทศ 
 
1. เอกสารที่เก่ียวของกับหลักสูตรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
(ชวงชั้นที่ 3) 
 1.1  คําอธิบายรายวิชา 
  คําอธิบายรายวิชา 
   กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
รหัสวิชา 33103  จํานวน 3 คาบ / สัปดาห   จํานวน 120 ชั่วโมง / ป 
  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
   1.  อานในใจเรื่องที่เปนบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร สาธกโวหาร เทศนา
โวหาร โดยอานไดคลองและเร็ว จับใจความสําคัญ ใจความรอง เลาเรื่อง ยอเรื่องที่อาน  
ตั้งคําถาม ตอบคําถาม ดวยการพูดหรือเขียน 
   2.  อานออกเสียงและอานทํานองเสนาะไดคลองและเร็ว ถูกตองตามลักษณะ
คําประพันธ มีลีลาและทวงทาํนองถูกตองตามลักษณะของฉันทลักษณ ทองจําบทอาขยาน และ
คําประพันธทีมี่ความไพเราะ และมีคุณคานําไปใชอางอิงได 
   3.  แสดงความเขาใจคําศัพท สํานวนโวหาร จากเรื่องที่อาน คนหาความหมาย 
จากพจนานุกรม หรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ โดยพูดหรือเขียนอธิบายหรอืใหคํานิยามศพัทถูกตอง 
   4.  ใชบรบิทสรางความเขาใจการอานโดยตีความ แปลความ ความหมาย 
ของคํา สํานวนและขอความดวยการอธิบาย อภิปราย หรือเขียน การตีความ แปลความของตน
ได พรอมใหเหตุผล วเิคราะหคุณคาดานภาษา และสังคม 
   5.  ใชการอาน การฟง และการดู พัฒนาประสบการณ และความรูจากแหลง
ความรูอยางกวางขวาง จดบันทึกความรู และประสบการณจนเปนนิสัย และนํามาใชในการคิด
ตัดสินใจ แกปญหา และสรางวิสัยทศันในการดําเนินการชีวติ 
   6.  เขียนจดหมายกิจธุระ ยอความ เขียนอธิบาย เขียนชี้แจง เขียนรายงาน 
เขียนขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ขอโตแยง เขยีนเรียงความจากจินตนาการ เขียนคําขวัญ คําคม 
โฆษณา คติพจน  เขียนสะกดคํา โดยใชกระบวนการเขียน  พัฒนางานเขียน  และใชภาษา 
เรียบเรียงขอความอยางประณีต สละสลวย 
   7.  แสดงมารยาทการเขียนดวยการเขียนลายมือสวยงาม มีระเบียบ สะอาด
ถูกตอง และใชภาษาถูกตองสละสลวย รับผิดชอบในสิง่ที่เขียน โดยอางอิงแหลงความรูตางๆ 
   8.  ใชแผนภาพความคิดจัดลําดับความคดิกอนการเขียน และนําแผนภาพ
ความคิดมาพัฒนาการเขียนเปนโครงงาน ตามกระบวนการเขียน 
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   9.  แสดงนิสัยรักการศึกษาคนควาดวยการอาน ฟง ดูเร่ืองราวตางๆ  
จากหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส และจดบันทึกอยางเปนระบบ 
   10.  แสดงนิสัยรักการเขียน  ดวยการจดบันทึกความรู กรอกรายการ และ
รวบรวมขอมูลอยางเปนระบบจากการอาน การฟง และดู ตลอดจนการเขียนเลขไทย 
   11.  พูดเลาเรือ่ง เขียนสรุปเร่ืองจากการฟง การดูเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ 
ขอความดวยภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน และสละสลวย 
   12.  แสดงมารยาทการฟง และดูดวยความตั้งใจ ไมพูดคุยขณะดูและฟง 
ในหองเรียน หรือหองประชุม ฟงและดูอยางสงบ และจดบันทึกการฟงและดู 
   13.  พูดนําเสนอความรู ความคิด แสดงทรรศนะ การวิเคราะห ตั้งขอสังเกต 
เปรียบเทียบ และประเมินเกี่ยวกับเหตุการณ เรื่องราว สถานการณอยางมีเหตุผล โดยใชนํา
เสียงชัดเจนนาฟง ใชภาษากิริยาทาทางถกูตอง 
   14. พูดสนทนา  โตตอบ  พูดรายงาน  พูดแนะนาํตนเอง  พูดเชิญชวน  
พูดอวยพร โดยใชถอยคําใหเกิดความคลอยตามถูกหลักตามหลักการพูด 
   15.  แสดงมารยาทการพูดดวยการใชถอยคําที่สุภาพ ใชนํ้าเสียงนาฟง  
พูดชัดเจน พูดไดตรงตามจุดประสงค ใชกิริยาทาทางประกอบการพูดที่สุภาพ และพูดความจริง 
   16.  แสดงความเขาใจ คํามูล คําประสม คําซ้ํา คําซอน คําสมาส โดยอธิบาย
หลักการสรางคํายกตวัอยางและรวบรวมเปนหมวดหมูไดถูกตอง 
   17.  อธิบายคาํและความสัมพันธของคําไดอยางถูกตอง 
   18.  แตงประโยคสามัญ ประโยคความรวม และประโยคความซอน โดยใช
คํานาม  สรรพนาม  กริยาวิเศษณ  และอุทานที่เปนคาํและกลุมคํา  แตงประโยคไดถูกตอง  
ตามหนาที่ของคําและกลุมคําในประโยคทั้งการพูดและการเขียน 
   19.  ใชภาษาไทยในการพดูและการเขียน แสดงความคิดเห็นไดตาม
จุดมุงหมาย และใชภาษาอยางสุภาพ สื่อสารไดตรงตามจุดประสงค โดยคิดไตรตรองและลําดับ
ความคิดกอนพูดและเขียน 
   20.  ใชภาษาในการพูดและการเขยีน ดวยการใชถอยคาํที่สุภาพสรางสรรค 
และมีคุณธรรมสรางความเขาใจอันดีตอกัน 
   21.  ใชคําราชาศัพท คําสภุาพ และคําศพัททางวิชาการ และเทคโนโลยี 
ไดถูกตอง ตามความหมายและหลักการใช 
   22.  อธิบายลกัษณะฉันทลกัษณของกาพยยานี กาพยฉบัง กาพยสุรางคนางค 
กลอนสุภาพ และโคลงสี่สุภาพไดถูกตอง และแตงคําประพันธประเภทกลอนสุภาพไดถูกตอง 
   23. รวบรวมเพลงพื้นบานในทองถิ่น ดวยการรอง เลน และศึกษาในรูป
โครงงาน 
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   24.  การใชทกัษะทางภาษาและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาความรู และพัฒนา
อาชีพ 
   25.  รวบรวม และจัดหมวดหมูภาษาที่เปนทางการ กึ่งทางการ และไมเปน
ทางการ เปรียบเทียบความหมายของการใชภาษาทีเ่ปนทางการ และไมเปนทางการ ในรูปของ
การอภิปราย และการรายงาน 
   26.  ใชภาษาพูด และภาษาเขียนอยางสุภาพ และใชกริิยาทาทางในการพูด 
เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
   27. อานวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น บทความ สารคดี บันทึก 
นวนิยาย พงศาวดาร เพลงพ้ืนบาน และใชหลักการพจิารณาวรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณา
คุณคาทางดานวรรณศิลป เน้ือเรื่อง สังคม และนําขอคดิไปใชในชวีติจริง ดวยการอภิปราย หรือ
เขียนเปนบทความแสดงความคิดเห็น 
   28.  อานกวีนิพนธประเภทกลอน กลอนบทละคร กาพย โคลง และใช
หลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณาคุณคาดานวรรณศิลป เน้ือเรื่อง สังคม และนํา
ขอคิดไปใชในชีวติจริง ดวยการพูดหรือเขยีน เลาเรื่องแสดงความคิดเห็นเขียนบทความ หรือ
เขียนขอสังเกตการดําเนินชวีิตจากขอคิดในวรรณคดีหรือวรรณกรรม 
 1.2  สาระการเรียนรู 
  การอานในใจ และการอานออกเสียงเร่ืองราวที่เปนคําอธบิาย คําบรรยาย  
บทพรรณนา และเรื่องราวที่เปนทั้งรอยแกว และรอยกรอง การอานทํานองเสนาะที่เปนบท 
รอยกรอง ถูกตองตามลักษณะคําประพันธ การเขาใจความหมายของคํา การตีความ แปลความ
ถอยคํา และสาํนวนโวหาร การจับใจความสําคัญ และใจความรองของเรื่องที่อาน การใชบรบิท 
การอาน  และแผนภาพความคิด  สรางความเขาใจการอาน การใชแหลงความรูพัฒนาทักษะ 
การอาน การแสดงความคดิเห็นเชิงวิเคราะห การทองจําบทรอยกรองที่มีคุณคา การใชกระบวน 
การคิดวิเคราะหเลาเรื่อง การเลือกอานหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามความสนใจ มีมารยาท
การอาน และมีนิสัยรักการอาน 
  การเขียนถายทอด ความรู ความคิดจากการอาน การเขียนเรียงความ จากจินตนาการ  
ยอความ เขียนอธิบาย เขียนชี้แจง ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น เขียนรายงาน จดหมายกิจธุระ คําขวญั  
คําคม โฆษณา คติพจน เขยีนสะกดคํา การกรอกรายการ และโครงงาน ใชแผนภาพความคิดพฒันา
งานเขียน มีมารยาทการเขยีน นิสัยรักการเขียน การศกึษาคนควา การบันทึกรวบรวมขอมูลนําไป 
ใชอางอิงในการเขียน  และแตงคําประพนัธ  ประเภทกาพยยานี  กาพยฉบงั  กาพยสุรางคนางค 
 และกลอนสภุาพ 
  การฟง  การดู  และการพูดอยางมีสมรรถภาพ การจับใจความสําคญั ใจความรอง 
จากเรื่องราว  เหตุการณ  ความรู  การพูดเสนอความรู  ความคิด  การพูดเชิญชวน  พูดอวยพร 
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พูดรายงาน  พูดวิเคราะห  แสดงทรรศนะ  การประเมิน  สนทนาโตตอบ  และแนะนําตนเอง 
โดยใชภาษาถกูตองตามหลกัการพูด การมีมารยาท การฟง การดู และการพูด 
  ธรรมชาตขิองภาษาไทย ไดแก คํามูล คําประสม คําซ้ํา คําซอน คําสมาส ประโยค
สามัญ ประโยคความรวม และประโยคความซอน การใชภาษาแสดงความคิดและการสรางความ
เขาใจ  การโนมนาวใจ  การใชภาษาแสดงความรู  การระดมความคดิ  การประชมุ  การใชคาํ
ราชาศัพท  คําสุภาพ  คําศพัททางวิชาการ  และเทคโนโลยี  ระดับภาษาที่เปนทางการ  และไม
เปนทางการ  การใชภาษาพูด  และภาษาเขียนตามหลักการใชภาษา  การใชภาษาในกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืนๆ ในการพูด และการเขยีนรายงาน การใชพจนานุกรม การใชตวัเลขไทย การใช
บทรอยกรอง ประเภทกาพย กลอน และโคลง การศึกษาและรวบรวมวรรณคดีและวรรณกรรม 
พงศาวดาร เพลงพ้ืนบานในทองถิ่น 
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 1.3   ผังมโนทัศน สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ม. 3 
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 1.4  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
  มาตรฐานการเรียนรูเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุมภาษาไทย ประกอบดวย 
 
 สาระที่ 1 : การอาน 
 มาตรฐาน ท 1.1: ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ 
      แกปญหาและสรางวิสัยทศันในการดําเนินชีวติ และมีนิสัย 
      รักการอาน 
 สาระที่ 2 : การอาน 
 มาตรฐาน ท 2.1: ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ 
      เขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  
      และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 สาระที่ 3 : การฟง การดูและการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1: สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู  
      ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและ 
      สรางสรรค 
 สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา 
 มาตรฐาน ท 4.1: เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลีย่นแปลง 
      ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษา 
      ภาษาไทยไวเปนสมบัตขิองชาต ิ
 มาตรฐาน ท 4.2: สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสยั  
      บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ  
      สังคมและชวีติประจําวัน 
 สาระที่ 5 : วรรณคดี และวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1: เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม 
      ไทยอยางเห็นคุณคา และนาํมาประยุกตใชในชวีิตจริง 
 สาระการเรียนรู      สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
      ประกอบดวย 
  สาระที่ 1  การอาน 
  สาระที่ 2   การเขียน 
  สาระที่ 3   การฟง การดู และการพูด 
  สาระที่ 4   หลักการใชภาษา 
  สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
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  สาระที่ 1 : การอาน 
  มาตรฐาน ท 1.1: ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ  
       แกปญหาและสรางวิสัยทศันในการดําเนินชีวติ และมีนิสัย 
       รักการอาน 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ม. 1-3 
   1.  สามารถอานอยางมีสมรรถภาพ และอานไดเร็วยิ่งขึน้ เขาใจวงคําศัพท
กวางขึ้น เขาใจสํานวนและโวหาร การบรรยาย การพรรณนา อธิบาย อุปมา และสาธก สามารถ
ใชบรบิทการอาน สรางความเขาใจการอาน และใชแหลงความรูพัฒนาประสบการณและความรู
กวางขวางขึ้น 
   2.  สามารถแสดงความคิดเห็นชิงวิเคราะห เรื่องที่อาน ประเมินคาทั้งขอดีและ
ขอดอย อยางมีเหตุผล โดยใชแผนภาพความคิด และกระบวนการคิด วิเคราะหอยางหลากหลาย 
พัฒนาการอาน สามารถเลาเรื่อง ยอเรื่อง ถายทอดความรู ความคิดจากการอานไปใชเปน
ประโยชนการดําเนินชีวิต  ใชการอานเปนการตรวจสอบความรู 
  3.  สามารถอานในใจ อานออกเสียง ตามลักษณะคําประพันธที่หลากหลาย 
วิเคราะหคุณคาดานภาษา เน้ือหา สังคม จําบทประพนัธที่มีคุณคานําไปใชอางอิงได 
  4.  เลือกอานหนังสือ สื่อสารสนเทศ ทั้งสือ่สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิคส อยาง
กวางขวาง เพ่ือพัฒนาตนดานความรู การทํางาน มีมารยาทการอาน นิสัยรักการอาน 
  สาระที่ 2 : การอาน 
  มาตรฐาน ท 2.1: ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ  
       และ เขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูล 
       สารสนเทศ  และ รายงานการศึกษาคนควาอยางมี 
       ประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
  1.  สามารถเขยีนเรียงความ ยอความ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น 
แสดงการโตแยง เขียนรายงาน และเขียนเชิงสรางสรรค รวมทั้งใชกระบวนการเขียนพัฒนา 
งานเขียน 
  2.  มีมารยาทการเขียน และนิสัยรักการเขยีนและการคนควา รูจักเลือกใชภาษา  
เรียบเรียงขอความไดอยางประณีต  สนใจการศึกษา  คนควา  รวบรวม  บันทึกขอมูล นําวิธีการ
ของแผนภาพความคิด จัดลําดับและพัฒนางานเขียนตามขั้นตอนในการนําเสนอในรูปแบบของ
งานเขียนประเภทตางๆ  
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  สาระที่ 3 : การฟง การดูและการพูด 
  มาตรฐาน ท 3.1: สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง 
       ความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมี 
       วิจารณญาณและสรางสรรค 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
  1.  สามารถสรุปความ จําประเด็นสําคัญ วิเคราะห วินิจฉัย ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น 
และจุดประสงคของเรื่องที่ฟง และดู สังเกต การใชนํ้าเสยีง กิริยาทาทาง การใชถอยคําของผูพูด 
และสามารถแสดงทัศนะจากการฟง และดูสื่อรูปแบบตางๆ อยางมีวิจารณญาณ 
  2.  สามารถพูดนําเสนอความรู ความคิด การวิเคราะห และการประเมินเรื่องราว
ตางๆ พูดเชญิชวน อวยพร และพูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล ใชภาษา
ถูกตอง ชัดเจน นาฟง ตามหลักการพูด มีมารยาท การฟง การดู และการพูด 
  สาระที่ 4 : หลกัการใชภาษา 
  มาตรฐาน ท 4.1: เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ 
       เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญา 
       ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
  1.  เขาใจการสรางคําไทย ตามหลักเกณฑของภาษา 
  2.  สามารถใชประโยคสามญั และประโยคซับซอน ในการสื่อสารไดชัดเจนและ
สละสลวย 
  3.  สามารถใชภาษาแสดงความคิดเห็น สรางความเขาใจ โนมนาวใจ ปฏิเสธ 
เจรจาตอรอง ดวยภาษาและกิริยาทาทางที่สุภาพ ใชคําราชาศัพทไดถูกตอง ตามฐานะของ
บุคคล คิดไตรตรองและลําดบัความคิดกอนพูดและเขียน 
  4.  เขาใจธรรมชาติของภาษา การนําคําภาษาตางประเทศ มาใชในภาษาไทย  
ทําใหภาษาไทยมีวงคําศัพท เพ่ิมขึ้ ตามความเจริญทางวิชาการและเทคโนโลย ี
  5.  สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพย กลอน และโคลง โดยแสดงความคิด
เชิงสรางสรรค 
  6.  สามารถรอง เลน หรือถายทอดเพลงพื้นบาน และบทกลอมเด็กในทองถิ่น
อยางเห็นคุณคา 
  มาตรฐาน ท 4.2: สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสยั  
       บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  
       อาชีพ สังคม และชวีิตประจําวัน 
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 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
  1.  สามารถใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู ระดมความคดิ การประชุม 
การวิเคราะห การประเมิ น การทํางาน และใชเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู และใชใน
ชีวติประจําวัน 
  2.  เขาใจระดับของภาษาทีไ่มเปนทางการ และใชภาษาพูดและภาษาเขียน 
ไดถูกตองตามหลักการใชภาษา ใชภาษาในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในการพัฒนาความรู  
เห็นคุณคาการใชตวัเลขไทย 
  3.  ใชภาษาอยางสรางสรรค เปนประโยชนตอสวนรวม และพัฒนาบุคลิกภาพ 
สอดคลองกับขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรม ยกยองผูใชภาษาไทย อยางมีคุณธรรม
และวัฒนธรรม เขาใจการใชภาษาของกลุมบุคคลในวงการตางๆ ในสังคม 
  สาระที่ 5 : วรรณคดี และวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท 5.1: เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและ 
       วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และนาํมาประยุกตใชในชวีิต 
       จริง 
 สามารถอานบทกวีนิพนธ ประเภท กลอน โคลง กาพย บทละคร บทกวีรวมสมัย และ
วรรณกรรมประเภทเรื่องสัน้ นวนิยาย สารคดี บันทึก บทความ พงศาวดาร และสามารถเลือก
อานไดตรงจุดประสงคของการอาน ใชหลักการพินิจคุณคาของวรรณกรรม พิจารณาคุณคา
ทางดานวรรณศิลป เน้ือหา และคุณคาทางสังคม และนําไปใชในชวีิตจริง 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเพลง 
 2.1  เอกสารและทฤษฎีทีเ่ก่ียวของกับเพลง 
  การรองเพลง เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความบันเทิงแกมนุษย ทุกเพศ ทุกวัย 
นับตั้งแตทารกนอยที่เพลิดเพลินกับเสียงกลอมของแมขณะที่ใหนม หรือเสียงขับกลอมของ 
ผูใกลชิดดวยการแสดงความพอใจออกมาทางสีหนาทาทาง จนเม่ือเติบโตขึ้นเสียงเพลงและ
เสียงดนตรี ยิง่มีอิทธิพลตอชีวติมนุษยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวัยรุน ซ่ึงเปนวัยที่เจริญเตบิโต มีจิตใจ
ออนไหว และเปลี่ยนแปลงงาย ชอบรวมกลุมชอบแสดงความสามารถของตนใหเปนที่ยอมรับ
ของกลุม ชอบเลียนแบบวรีบุรุษทีต่นชอบ เด็กวัยน้ีชอบเลนกฬีา ชอบศิลปะ ชอบรองเพลง และ
เปนกิจกรรม่ีใหความสนุกสนานอยูเสมอ เพราะกิจกรรมเหลานี้สามารถตอบสนองความตองการ
ทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ใหกับเด็กไดเปนอยางดี การรองเพลง เพลงกิจกรรม
อยางหนึ่งที่สรางศรัทธาจากเพื่อนไดเปนอยางดี เด็กในวัยน้ีชอบเพลงเปนพิเศษ (มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช.  2526: 231) การรองเพลงสามารถชวยใหจิตใจเบิกบาน หายเหงา อารมณ
ผองใส หากบุคคลใดไมชอบการรองเพลง ไมชอบดนตรี ยอมเปนบคุคลทีไ่มนาคบ เพราะมีจิตใจ
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แข็งกระดางไมนาไววางใจ ดังที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธไว
ในเรื่องเวนิชวานิช (มงกุฎเกลาเจาอยูหัว. 2515: 25) ตอนหนึ่ง วา  

  
   ชนใดไมมีดนตรีกาล   ในสันดานเปนคนชอบกลนัก 
  อีกใครฟงดนตรีไมเห็นเพราะ  เขานั้นเหมาะคิดกบฏอัปลักษณ 
  หรืออุบายมุงรายฉมังนัก   มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี 
  ไมควรใครไวใจในโลกนี้    เจาจงฟงดนตรีเถิดชื่นใจ 

 
          (เวนิชวานิช : รัชการที่ 6) 

 
 เพลงและดนตรีเปนสิ่งที่บริสทุธิ์และเปนปจจัยที่ทําใหมนุษยมีความสขุและสงบทางใจ 
ทําใหราเริงเบกิบาน กอใหเกิดสุนทรียภาพทางอารมณชวยคลายความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลา 
จากการงาน และการเรียน ซ่ึงจะทําใหมีความสุขมากขึน้จากการดําเนินชีวติ นอกจากนี้เพลงยัง
ทําใหจิตใจออนโยน มีความสําคัญตอทุกคนทุกชาติ และทุกวงการ ดังมีผูกลาวถึงความหมาย
และความสําคญัของเพลงไวดังน้ี 
  สุดใจ  ทศพร และโชดก  เกงเขตรกิจ (2539: 76) กลาวถึง ความสําคญัของเพลง 
ไววา เพลงสามารถสื่อความหมายของสิ่งตางๆ ใหเรารับรูได เพลงใหอารมณใหความรูสึกที่ดีแก
เราได ฟงแลวเกิดความซาบซึ้งหรือประทับใจ จนสามารถบอกไดวาเพลงไหนมีประโยชนแกเรา
อยางไร ควรใชในโอกาสใด เชน การแตงงาน เพลงก็จะตองมีลีลาออนหวานนุมนวลใหความรูสึก
สดชื่น เบิกบาน งานศพก็ตองเปนเพลงทีใ่หความรูสึกเศรา สวนงานสวนสนาม อวดแสนยานุภาพ 
ของทหาร ก็ตองเปนเพลงทีใ่หความรูสึกเขมแข็ง และสงาผาเผย เปนตน การฟงเพลงจะไดทั้ง 
ความเพลิดเพลิน ความไพเราะ และสาระของเพลงอยางสมบูรณน้ัน ควรทราบชื่อผูประพันธ 
ทํานอง เน้ือรอง และประวตัิความเปนมาของเพลงดวย เพลงและดนตรีเปนสิ่งทีท่ําใหจิตใจ 
เบิกบาน ราเรงิ แจมใส 
  สมโภชน  รอดบุญ (2518: 1) แสดงทรรศนะวาเพลงและดนตรี มีผลตอสุภาพจิต 
เพราะมนุษยมีความสุข ความรื่นเริงสนุกสนาน ชวยผอนคลายความทุกขไดในบางขณะและยัง
ชวยใหจิตใจคลายเครียดได ดังน้ัน เพลงและดนตรีจึงเปรียบเสมือนยาขนานหนึ่งที่สามารถชวย
คนไขที่ปวยทางใจใหมีอาการดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของเมย (ปราโมทย ไวยกลู. 
2540: 9 ; อางอิงจาก Mays. 1979: 1878 – A) เกี่ยวกับการใชเพลงและดนตรีรักษาโรคจิต
ประสาทซึมเศรา โดยใชกลุมตัวอยาง 5 คน จากศูนยสุขภาพจิต  ของมหาวิทยาลัยจอรเจีย โดย
ไดทดลอง 3 วิธี คือ การใหคําปรึกษาอยางเดียว และใหคําปรึกษารวมกับการฟงเพลงและดนตรี
จากหลักฐานการตรวจวิเคราะหที่สามารถมองเห็นได และจากการประเมินของผูปวย 4 คน 
เพ่ิมขึ้นเล็กนอยในขณะที่คนที่ 5 ยังอยูในระดับเดิมแตทั้ง 5 คน รายงานวา ระยะที่ใชเพลงและ
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ดนตรีรวมกับการปรึกษานัน้ชวยเขาไดมาก แสดงวาเพลงและดนตรีสําคัญตอการบําบัดรักษา
ทางดานสุขภาพจิตอยางแทจริง 
 บทบาทสําคญัของเพลงและดนตรีอีกประการหนึ่งที่ ธัญ การวัฒนศิริกุล (2528: 7) 
สรุปวา เพลงและดนตร ี เปนเครื่องหลอหลอมชีวิตจิตใจใหเปนคนด ี และมีบทบาทสําคัญตอ
เยาวชนอยางมหาศาล  เสียงเพลง  นอกจาก  จะสรางความรื่นเริงบันเทิงใหกับผูทีไ่ดยินแลว 
เสียงเพลงยังนํามา  ซ่ึงรายไดพิเศษนอกเหนือจากงานประจํา หรือเพลงชวยใหเยาวชนรูจักใช
เวลาวางใหเกดิประโยชนตอตนเองและสงัคม ดังจะเห็นไดจากศิลปน หรือผูที่มีใจรักดนตรี มักจะ
เปนบุคคลที่ออนหวาน  มีความละเอียดออน  มีเมตตาธรรม  มีความสุขลึกซึ้ง รักหมูคณะ  
กลาแสดงออกในทางที่ดี 
 ดังน้ัน จึงควรสงเสริมการนําเพลง และดนตรีมาสูวงการศึกษาใหมากขึ้น เพ่ือเปนการ
สงเสริมการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ หากจะนําเอาดนตรีและเพลงมาประกอบการเรียน
การสอน จึงนาจะเปนวธิีการอยางหนึ่ง ที่จะทําใหนักเรยีนชอบ  สนุกสนาน  ไดรับความรู และมี
ความสนใจทีจ่ะเรียนมากยิ่งขึ้น และพัฒนาดานความคิดสรางสรรค โดยครูไมจําเปนตองบังคับ
นักเรียนใหเรยีนแตอยางใด เพราะตามปกติเพลงก็เปนกิจกรรมที่นักเรียนทําเปนประจําอยูแลว 
การนําเพลงมาประกอบการสอนนั้น  ครูจะตองคํานึงถึงจุดประสงคของหลักสูตร  จุดประสงค
การเรียนรู เน้ือหาวิชา และคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ และวยัของนักเรียน ก็จะทําให
บรรยากาศในการเรียน สนุกสนาน และไดรับความรูไปพรอมกันดวย (สังเวียน สฤษดิกุล. 2525 
: 384) 
  มอรแกน  (ปยะศักดิ ์ สินทรัพย.  2530: 21) ไดกลาวถงึ  การใชเพลงและดนตรี
ประกอบการสอนวา ครูจํานวนมากคิดวาการใชเพลงประกอบการสอ  นเปนสิ่งที่มีคุณคาตอ 
การเรียนการสอนมาก แตคนไมสามารถที่จะนํามาประกอบการสอน เพราะไมสามารถรองเพลง
หรือเลนดนตรีได คือ ไมมีพรสวรรค หรือไมมีเวลาพอ ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนเรื่องธรรมดา และงาย
มากที่จะแกปญหา มอรแกนแนะนําวา หากครูไมมีความสามารถในการแตงคําประพันธ หรือเลน
ดนตรีก็อาจแกปญหา  โดยขอรองใหเพ่ือนครู  หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีความสามารถชวยแต 
คําประพันธ  พรอมเลนดนตรีใหดวย ครอูาจใชเครื่องบันทึกเสียงไว  แลวเปดใหนักเรียนฟงก็ได 
  ไนท (ปยะศักดิ์  สินทรัพย.  2530: 21)  ไดแนะนําวิธีการใชเพลงประกอบ 
การสอนวา ครูตองเร่ิมสอนเพลงโดยเลาเนื้อหาของเพลง หรือตั้งคําถามเพื่อกระตุนความสนใจ
หรือรองเพลงใหนักเรียนฟง 1 – 2 เที่ยว แลวจึงใหนักเรียนรองตาม โดยครูอาจจะใหนักเรียน
แสดงทาทางประกอบ เพ่ือความสนุกสนาน และฝกทักษะการแปลความ ตีความจากเพลงดวยก็
ได จากนั้น ครูและนักเรียนตองทํากิจกรรมเพื่อเสริมความเขาใจจากบทเรียน 
              2.2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการใชเพลงประกอบการสอน 
  2.2.1   การใชเพลงประกอบการสอน  คุณคาของการใชเพลงประกอบการสอน  
คือ บทเพลงสามารถนําไปใชประกอบบทเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
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เพราะเพลงมคีุณคาตอชวีิตดังไดมีผูกลาวถึงคุณคาของเพลงไวดังน้ี 
   ไอรีน (Irene. 1995: 12) กลาวถึง คุณคาของเพลงไววา เพลงเปนสิ่งที่มี
คุณคาในการพัฒนาทักษะทางภาษา เพลงนั้นหาไดงาย ทั้งยังมีประโยชนตอการเรียนการสอน
ในหองเรียน เด็กชอบฟงเพลง เพราะวาไมชอบเรียนกบับทเรยีนที่เครียด 
   กุลวรา  ชูพงศไพโรจน (2540: 8 – 13) กลาววา การสอนภาษาไทยดวยเพลง 
มีประโยชนอยางยิ่ง เพราะเพลงเปนสิ่งบนัเทิงอยางหนึ่งที่ผูคนชอบฟง การนําเพลงมาใชกับ 
การสอนภาษาไทยชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะ โดยเฉพาะทักษะการฟง เชน การจับใจความ
สําคัญที่ไดจากการฟงเพลง นอกจากจะใหความไพเราะดานเนื้อรองและทํานองแลว บทเพลงยงั
สอดแทรกความรู ใหคติเตอืนใจอีกดวย การใชเพลงประกอบการสอน จะชวยกระตุนความสนใจ
ใหแกผูเรียน ทําใหสนุกสนานเพลิดเพลนิ เห็นความสาํคัญของความงามทางภาษา ถอยคําใน
บทเพลง เสยีงดนตรี และความไพเราะ ร่ืนหู สิ่งเหลานี้จะทําใหนักเรยีนรักภาษาไทยในที่สุด 
   ชัยพร  รูปนอย (2540: 12) กลาววา เพลงกอใหเกิดความสนุกสนาน ราเริง 
เพลิดเพลินใจ และผอนคลายความเครียด สงเสริมใหเกิดรสนิยมที่ดีตอศิลปะในดานบทเพลงและ
ดนตรี ถานําเพลงไปใชในการเรียนการสอนแลวจะทําใหนักเรียนไมเบื่อหนายตอวชิาที่เรียน 
และยังชวยใหเขาใจในบทเรยีนยิ่งขึ้น ทําใหผลการเรียนดขีึ้นดวย นอกจากนี้เพลงยังสงเสริมใหมี
ความกลาดานการแสดงออก ทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะอีกดวย 
   อรสา  กุมารีปุกหุต (2521: 34 – 35) กลาววา การนําเพลงมาใชประกอบ 
การสอน สามารถฝกทักษะใหแกนักเรียน ทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การอาน การพูด การเขียน  
ถานํามาใชใหเหมาะสมกับระดับชั้น และวยัของนักเรียน และการใชเพลงประกอบการสอนนั้น 
มีประโยชนและสรางความสนใจใหกับนักเรียนไดมากกวา เชน เราฝกหัดใหเด็กยอความจาก
เรื่องที่ใกลตัว ถาจะเปลี่ยนแปลงมาใหเด็กฝกหัดยอความจากเนื้อเพลงบาง จะไดความแปลก
ใหม ที่ลดความนาเบื่อเกาๆ ลงไดบาง 
   ศิรินพรัตน  พิธานสมบัติ (2521: 7) ไดสรุปถึงคุณคาของเพลงไววาเพลง
ประกอบการสอน ชวยทําใหหองเรียนมีชีวติชีวา นาเรียน สดชื่นแจมใส ทั้งยังเปนสื่อที่เสีย
คาใชจายนอย ซ่ึงเปนสิ่งที่ครูทุกระดับ ทุกประเภท ทุกโรงเรียน และทุกทองถิ่นควรนําไปใชให
เกิดประโยชนตอการเรียนการสอน 
 จากคุณคาของเพลงดังกลาว จะเห็นไดวาบทเพลงไมใชจะมีบทบาทและอิทธิพลตอ
ชีวติคนเราเทานั้น ในเรื่องของการจัดการศึกษา บทเพลงยังมีคุณคาที่ใชเปนสื่อประกอบ
บทเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามที่หลักสูตรตองการ 
  2.2.2  จุดมุงหมายของการใชเพลงประกอบการสอน 
   สุจริต  เพียรชอบ และ สายใจ  อินทรัมพรรย (2536: 373 – 376) แสดง
ความคิดไววา การนําเอาเพลงมาประกอบการสอนภาษาไทย สามารถทําไดหลายลักษณะ คือ 
   1.  ใชนําเขาสูบทเรียน เพ่ือสรางความสนใจใหกับผูเรียน 
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   2.  ใชดําเนินการสอนโดยใชเพลงบอกเลาเนื้อหา 
   3.  ใชสรุปบทเรียนโดยการใหรองเพลง หรือชวยกันแตงเพลงจากเนื้อหา 
ที่เรียน 
   4.  ใชแกไขขอบกพรอง ในการออกเสียงภาษาไทย 
   5.  ใชเสริมบทเรียนและใชเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   6.  ใชประเมินผลการเรียนการสอน 
   พิมพสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์ (ปราโมทย ไวยกลู.  2540: 11) กลาวถึงจุดมุงหมาย
อยางกวางๆ ไวเพ่ือใหเขาใจเนื้อหาของวิชาทําใหผูเรียนจดจําเรื่องราวของบทเรยีนไดรวดเร็ว
และงาย นักเรยีนเกิดความสนุกสนาน ไมเบื่อหนายทั้งยังชวยใหบทเรียนนั้นมีกจิกรรมอีกดวย 
ในการสงเสรมิใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนนั้น สําคัญและจําเปนมาก การรอง การรํา
ก็มีบทบาททีจ่ะสงผลตอผูเรียน แตการสอนรองรําก็ควรใหสัมพันธกบัวิชาการอื่นๆ ดวย 
   ชัยพร  รูปนอย (2540: 12) บอกถึงจุดมุงหมายในการสอนเพลงวา 
   1.  เพ่ือใหมีความรูเรื่องเพลงและบทเพลงตางๆ  
   2.  เพ่ือฝกใหสามารถรองเพลงตางๆ ไดดี และรูจักเพลง 
   3.  เพ่ือสงเสรมิใหมีความกลาในการแสดงออก 
   4.  เพ่ือใหเกดิความสนุกสนานรื่นเริง เพลิดเพลินใจ 
   5.  เพ่ือไมเบือ่หนายในการเรียน และวิชาที่เรียน ชวยใหเขาใจบทเรยีนดี
ยิ่งขึ้น 
   6.  เพ่ือสงเสรมิความสามัคคีในหมูคณะ ปลูกฝงความรักชาติบานเมือง 
  2.2.3  การเลือกเพลงและการใชเพลงประกอบการสอน 
   การที่จะนําบทเพลงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนนั้น  มีนักการ
ศึกษาและผูเชีย่วชาญไดเสนอแนะถึงวิธกีารเลือกเพลงประกอบการสอน  ตลอดจนวิธีการใช
เพลงประกอบการสอน ไวดังน้ี 
   ยุพิน  พิพิธกุล (2522: 7) ไดเสนอวิธีการใชเพลงประกอบการสอนวาครู 
ผูสอนควรยึดหลักในการเลอืกเพลงประกอบการสอนดังน้ี 
   1.  เลือกเพลงใหเหมาะสมกับเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู 
   2.  เน้ือหา ทํานอง จังหวะ ที่นํามารองตองเหมาะสมกับความสนใจ วัย และ
สมัยนิยม 
   3.  ครูตองรูวธิีการรองเพลงบางพอสมควร  หากครูไมสามารถรองเพลงนั้นได 
อาจจะใหผูเรียนที่มีความสามารถรองนํา หรืออาจจะใชเทปบันทึกเสียงมาชวยก็ได 
   4.  อยารองเพลงเกาพร่ําเพรื่อ  ควรจะหาเพลงใหมๆ  มาสอนอยูเสมอ โดย
ครูอาจแตงเพลงเอง หรือใหผูเรียนชวยกนัแตง หรือนํามาจากที่มีผูแตงไวแลวก็ได 
   5.  ตองมีการสรุปประเด็นหรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือทําความเขาใจจาก 
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บทเพลง 
   6.  เพลงใดทีส่ามารถแสดงทาทางประกอบได ครูอาจจะแสดงทาทางใหดู 
หรือใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมนั้นแตครูจะตองดูดวยวาเด็กพอใจหรือไมเพราะเด็กแตละระดับ
แตกตางกัน 
   7.  ถาครูเปนผูรองเพลงใหผูเรียนฟงเองได เด็กก็จะเกิดความศรัทธาในตัวครู
มากขึ้น 
   8.  ครูจะตองรองเพลงไดดีมีชีวิตชีวา นาสนุกสนานจึงจะกระตุนใหผูเรียน
อยากรองบาง 
   ไอรีน (Irene.  1995: 12) กลาวถึง หลักการที่จะเลือกเพลงมาใชกบัการเรียน
การสอนวาจะตองคํานึงถึงจุดประสงคที่ตัง้ไวเปนสําคัญ และตองเลือกเพลงอยางระมัดระวังให
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน และเพลงจะตองเปนที่รูจักกันดี ผูเรียนรูจักทํานองและสามารถรอง
ได 
   กุลวรา  ชูพงศไพโรจน (2540: 8 – 13) ยังไดกลาวถึง การเลือกเพลงมา
ประกอบบทเรยีนวาเนื้อหาของเพลง  จะตองสอดคลองกับเนื้อหาของบทเรียน  หรือเพ่ือเปนการ
ฝกทักษะ ก็จะตองเลือกเพลงที่เหมาะสม ในการฝกทักษะนั้นๆ  
 การเลอืกเพลงมาใชกับบทเรียนนั้น ครูผูสอนตองเลือกใหเหมาะสม  ทั้งจุดประสงค
การเรียนรู  วยัและความตองการของผูเรียน เน้ือหาสาระในบทเรียน เพ่ือใหการใชเพลงประกอบ
บทเรียนมีคุณคาและประสบผลสําเร็จมากขึ้น 
 เพลงที่ผูวิจัยเลือกมาประกอบการสอนนั้น  เปนเพลงไทยสากลที่กําลังเปนที่นิยม 
ในกลุมวัยรุน  ซ่ึงติดตามอันดับเพลงดังจากรายการวิทยุ  แลวนําทาํนองมาแตงเนื้อรองใหม 
ใหเกี่ยวกบับทเรียน เพ่ือเราใหเกิดความสนใจและเกดิแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น 
 การนําเพลงมาใช  จะตองมีขั้นตอน  เพราะเพลงสามารถนํามาใชประกอบไดแทบทุก
ขั้นตอน ตั้งแตขั้นนําเขาสูบทเรียน  ขั้นสอน  และขั้นสรุป  ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญไดเสนอขั้นตอนการ
ใชเพลงไวดังน้ี 
 ข้ันตอนการใชเพลงประกอบการสอน 
  สุจริต  เพียรชอบ และ สายใจ  อินทรัมพรรย สรุปขั้นตอนการใชเพลงประกอบ 
การสอนไวดังน้ี 
   1.  ขั้นเตรียมการใชเพลง 
    1.1  เลือกเพลงจากที่มีผูแตงไวใหเหมาะสมกับจุดประสงคและเนื้อหา 
ตลอดจนความสนใจของของนักเรียนดวย 
    1.2  ถาเปนเพลงที่แตงขึ้นเองจะตองใหมีจังหวะและทํานองที่นาสนใจ 
โดยอาจจะใชทํานองที่มีอยูแลวเปนหลักในการแตง 
    1.3  ครูทดลองรองกอน พรอมทั้งเตรียมอุปกรณประกอบไวใหพรอม เชน  
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เครื่องดนตรี เครื่องบันทึกเสียง หรือนักเรียนที่จะเลนดนตรี และแสดงทาทางประกอบ 
   2.  ขั้นใชเพลงประกอบการสอน 
    2.1  ใชเพลงนําเขาสูบทเรยีนดําเนินการสอน สรุปบทเรียนทบทวน
บทเรียน 
    2.2  ครูรองเพลงนั้นใหฟง 1 – 2 เที่ยว หรือใชเครื่องบันทึกเสียงชวย 
    2.3  ใหผูเรียนฝกรองตามครูทีละวรรค หรือทีละบท 
    2.4  ใหผูเรียนขับรองเอง อาจเปนรายบุคคล หรือเปนกลุม 
    2.5  ถามีทาทางหรอืจังหวะประกอบการรองเพลง ครูควรใหอิสระแกเด็ก
ไดรวมกิจกรรม แตตองไมรบกวนหองอ่ืน  
    2.6  จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนแกการเรยีน โดยใชเพลงเปนสื่อ เชน 
อภิปราย เลาเรื่อง ตอบคําถาม แขงขันกันตอบปญหาเกีย่วกับเนื้อเพลง เปนตน 
   3.  ขั้นประเมิน 
    3.1  การสังเกต  จากความสนใจในการรอง การแสดงออก มารยาท 
ในการฟง เปนตน 
    3.2  การทดสอบ จากการซักถาม สอบขอเขียนเกี่ยวกบัเนื้อเพลง หรือ
บางครั้งครูอาจใชเพลงทดสอบความเขาใจของนักเรียนเลยก็ได 
  2.2.4  การแตงเพลงประกอบการสอน 
   เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรูและเน้ือหาสาระในบทเรียน 
จําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองแตงเพลงขึ้นมาใหม โดยเลือกทํานองเพลงที่นักเรียนรูจักและคุนเคยดี 
มาเปนทํานองแลวใสเน้ือรอง ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรยีนเขาไป  ก็จะไดสื่อเพลงใหมที่เหมาะสม
กับยุคสมัยและวัยของผูเรียน ซ่ึงจะสรางความสนใจใหกับผูเรียน ใหเกิดแรงจูงใจที่อยากจะเรียน
วิชาภาษาไทยมากขึ้น  แตอยางไรก็ตาม  กอนอ่ืนครูจะตองวางแผนการ  โดยศึกษาหลักสตูร  
เน้ือหาวิชา  เพ่ือที่จะนํามาแตงเปนเพลง  ตามหลักเกณฑการแตงเพลง  ซ่ึงไดมีผูเสนอแนะไว
ดังน้ี 
 เพลงทั่วไปในปจจุบันแบงออกได 3 ชนิด 
  1.  เพลงลูกกรุง ไดแก เพลงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรูสึกตางๆ เชน ความรัก 
ความเศราใจ ความผิดหวัง หรือบรรยายสภาพธรรมชาติ ฯลฯ โดยจะใชถอยคําทีส่ละสลวย 
ไพเราะ และมีความหมายลกึซึ้งกินใจ ทํานองสวนมากเปนไปตามมาตรฐานสากล 
  2.  เพลงลูกทุง ไดแก เพลงที่สะทอนภาพชีวติของผูคนในชนบท การใชถอยคํา
งายๆ  ตรงความหมาย  ไมคอยมีสํานวนที่ลึกซึ้งมากนัก  ทองทํานองมักไดแบบจากเพลง
พ้ืนบานหรือเพลงไทยเดิม  ลีลาการรองมักจะมีการเอื้อนเสียงหรือเลนเสียงลูกคอมาก 
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  3.  เพลงสตรงิ ไดแก เพลงในยุคคนสมัยปจจุบัน เปนเพลงที่ไดรับอิทธิพลจาก
เพลงตางประเทศ มักจะเนนที่จังหวะรอนแรง เน้ือรองไมเนนเรื่องสัมผัส เปนการเลาเรื่อง
ธรรมดา ความสละสลวยของถอยคําไมมีเทาใดนัก 
 ดังน้ัน ถาเราจะแตงเพลงเพื่อใชประกอบการสอน ก็ควรที่จะพิจารณาเลือกไดตาม
ความเหมาะสม แตควรจะใหมีความหลากหลาย ไมควรยึดที่เรียกวา “รอยเน้ือทํานองเดียว” 
เพราะจะทําใหเกิดความซ้ําซากจาํเจ นาเบื่อหนาย 
 วีระเกียรติ  รุจิรกุล (ม.ป.ป.: ไมปรากฏเลขหนา) กลาวถึง การเลือกเพลงเพื่อใช
ประกอบการสอนไว ดังน้ี 
  1.  เลือกเพลงที่ไดรับความนิยมในขณะนั้น หรืออาจเปนเพลงเกาแตมีทํานองเปน
ที่รูกันโดยทั่วไป และใชรองไดทุกโอกาส 
  2.  เลือกเพลงที่รองงายๆ โดยผูรองไมตองใชความสามารถในการรองมากนัก 
  3.  เลือกเพลงที่มีทํานองสนุกสนานราเริง หรือจังหวะตื่นเตน เราใจ ไมควรที่จะ
เลือกเพลงที่มีทวงทํานองเศราสรอย หรือมีจังหวะเนิบนาบ 
 เพลงตางๆ ทีมี่ทวงทํานองสนุกสนานควรแกการนํามาดัดแปลงเปนเพลงประกอบ 
การสอนวิชาภาษาไทย ไดแก เพลงประเภทตอไปน้ี 
  1.  เพลงในจังหวะรําวง เชน รําวงลอยกระทง รําวงเดือนลอยฟา รําวงดาว 
พระศุกร รําวงมาตรฐาน สาวรําวง เปนตน 
  2.  เพลงประเภทลูกกรุง เชน ทําบุญดวยอะไร รักปกใจ ตาอิน – ตานา เขมร 
ไลควาย ปาลัน่ ขางขึ้นเดือนหงาย หรือเพลงในจังหวะตะลุง เปนตน 
  3.  เพลงลูกทุง เชน จะขอก็รีบขอ สามสิบยังแจว หนูไมรู หนุมนารอนาง โทน  
บานเรือนเคียงกัน ปูไขไกหลง สาวอีสานรอรัก เปนตน 
  4.  เพลงไทยเดิม โดยเลือกทํานองเพลงที่เร็ว เชน ทะเลบา เขมรไลควาย  
กราวนอก กราวใน เปนตน 
  5.  เพลงสตรงิ เชน คูกัด อาการนาเปนหวง คิกขุ บูมเมอแรง เปนตน 
 นอกจากนี้ยังมีคําประพันธบางชนิดที่สามารถนําไปเปนเพลงไดเลย เพียงแตพยายาม
หาคําที่มีเสียงวรรณยุกตใหใกลเคยีงกับคาํที่ปรากฏในเพลงเดิมน้ัน ไดแก กาพยยานี 11 ใชกับ
เพลงในจังหวะรําวง เพลงตาอิน – ตานา เพลงเหมือนไมเคย เปนตน กาพยฉบัง 16 ใชกับเพลง
เขมรไลควาย (เพลงไทยสากล) ถาเปนเพลงไทยเดิมใชกลอนสุภาพ และกลอนหก ใชกับเพลง
ทําบุญดวยอะไร เปนตน 
 ขอสังเกตในการแตงเพลง 
  1.  ไมควรลงทายวรรคดวยคําตาย  เพราะคําตายเปนคาํที่มีเสียงสะดดุหยุด 
ลงทันที ไมสามารถทอดเสียงหรือเอ้ือนเสียงได ทําใหไมมีความไพเราะ เชน  
    ทองฟายามนี้มืดมิด   ไมอยากคิดไมอยากหลับ 
   แมยามที่เราขยับ     ฟงไมไดศัพทจับมากระเดียด 
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 คําที่ควรลงทายวรรค รวมทัง้คําที่รับสัมผสัควรเปนคําเปน เชน  
 
    ฉันเปนของเธอคนเดียวเทานั้น แลวเธอจะฝนคนเดียวแตฉันหรือเปลา 
   ถึงเราจะเปนของใครมากอน   ขอเพียงอยาซอนซอนรักเปนเงา 
   ระหวางสองเราตองเปดเผย 
 
         (เพลง ฉันเปนของเธอ – แกว อิจฉริยะกุล) 
 
  2.  ใชคําที่หาสัมผัสไดงาย และควรมีสัมผัสในทุกวรรค นอกจากจะหาไมไดจริงๆ 
เชน 
 
    แมนี้มีบุญคุณอันใหญหลวง  ที่เฝาหวงหวงลูกแตหลังเมื่อยังนอนเปล 
   แมเราเฝาโอละเห      กลอมลูกนอยนอนเปลไมหางหันเหไปจนไกล 
 
              (เพลง คาน้ํานม) 
 
 ข้ันตอนในการแตงเพลงประกอบการสอน 
  1.  กําหนดเนื้อเรื่องและเนื้อหาที่จะนําไปใช เชน จะสอนเรื่องชนิดของคํา เน้ือรอง
ก็ควรกลาวถึงชนิดของคําตางๆ มีวิธีใช หรือทําหนาที่อยางไร 
  2.  เลือกเพลงที่ตองการนํามาเปนแมแบบ โดยทําความเขาใจเกี่ยวกับทํานอง 
จํานวนของคํารองในแตละวรรค ลักษณะของการวางสัมผัสและเสียงวรรณยุกตทายวรรค 
  3.  บรรจุคํารองลงไปในเพลง ใชวธิีการเทียบเสียงของคําแตละคํา โดยพยายาม 
ใหมีเสียงใกลเคียงกันมากที่สุดกับเพลงตนแบบน้ัน 
  วีระเกียรติ รุจิรกุล ไดเสนอแนะวาควรนําเนื้อรองเพลงตนแบบเขียนไวบรรทัดหนึ่ง 
สวนบรรทัดถดัลงมาใหเขียนรูปวรรณยุกตของคํานั้นๆ กํากับไว เชน 
 
    แนหรือพ่ีจา     บอกวาจะมาขอหมั้น 
                                                     –      ุ           
    ปน้ีฤกษดีวันจันทร   นองนับวันตั้งตารอ 
         –              –   –   –                 –        –    – 
  จากนั้นจึงคอยคําเนื้อหาที่คิดไวใสลงไป เชน 
    ใชแลวเธอจา    คําราชาศัพทแสนงาย 
                     –           –     –     –                   

ฯลฯ 
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 ในระยะแรกนัน้ ควรปฏิบตัิในลักษณะดังกลาวจนกระทั่งคุนแลว  จึงคอยเขียนเฉพาะ
เน้ือรองลงไป โดยใชวธิีการเทียบเสียง เพ่ือใหไดเสียงที่ตรงกันหรือใกลเคียงกันใหมากที่สุด แลว
พยายามรองออกเสียงซ้ํากันหลายๆ เที่ยว ในแตละวรรค รวมทั้งดัดแปลงแกไขไปในตวั เพ่ือให
ไดเน้ือรองที่ดี และถูกตองตามหลักวิชาการที่ตองการสอน 
  4.  การแตงเพลงประกอบการสอนขึ้นใหม 
   ในปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบญัญัติลขิสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีการ
คุมครองสิทธิข์องผูประพันธเพลง ทั้งเนือ้รองเพลง ทํานองเพลง ถาหากเรานําทํานองเพลงหนึ่ง
เพลงใดมาแปลงเปนเพลงประกอบการสอน และนําไปเผยแพร โดยการทําเพื่อการจําหนายดวย 
ก็ยอมมีความผิดได  ทั้งน้ี  เพราะตามบทบัญญัตใินมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัต ิไดใหนิยามคํา
วา “ดัดแปลง” ไววา ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรงุ แกไขเพ่ิมเติม หรือจําลองงาน หรือ
ตนฉบบัในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทําขึ้นมาใหม ทั้งน้ีไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน แตการกระทําโดยการดัดแปลงที่ไดรับการยกเวน ซ่ึงมีบทบัญญัติไวในมาตรา  
32 (6) กลาว คือ  เปนการทําเพื่อการศึกษาโดยตรง  และไมเปนการแสวงหาผลกําไรยอมทําได 
แตโดยมารยาทควรไดรับการอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เสียกอน 
 ดวยสาเหตุดังกลาว  ถาเปนไปไดเราควรที่จะแตงเพลงประกอบการสอนขึ้นมาใหม 
โดยเฉพาะเนือ้รอง น้ันเราสามารถสรางขึ้น  ดังไดกลาวมาแลวขางตน  แลวพยายามคิดทํานอง
ขึ้นมา ทั้งน้ี  อาจขอความรวมมือจากผูมีความสามารถดานดนตรีใหคําแนะนํา หรืออาจจะเลือก
ทํานองเพลงที่ไดใชทํานองไทยเดิมอยูกอนแลวก็ได เพราะเพลงไทยเดิมถือเปนขอคิดในการ
ทํางาน และใหเกิดความถกูตองชอบธรรมดวย 
 เม่ือเราไดแตงเพลงประกอบการสอน  ไมวาจะโดยวิธีการใดก็ตาม  ก็ควรที่จะนําไปใช
ใหเกิดประโยชน  แตถึงอยางไรก็ดี  ผูสอนควรจะตองคํานึงถึงการนําบทเพลงไปใชในการเรียน
การสอนอยางไรจึงจะเหมาะสม ซ่ึงศาสตราจารยยุพิน พิพิธกุล ไดใหขอสังเกตไว ดังน้ี 
  1.  กอนที่จะใหนักเรียนรองเพลง ครูจะตองใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเพลง
น้ันๆ ใหดีเสียกอน 
  2.  ครูจะตองเลือกบทเพลงใหเหมาะสมกับระดับชั้น และวยัของนักเรียน เพราะวา
นักเรียนระดับชั้นสูงๆ อาจจะไมชอบกไ็ด 
  3.  อยารองเพลงพร่ําเพรื่อ ตองเปลี่ยนบรรยากาศใหนักเรียนปฏิบตักิิจกรรมอ่ืนๆ 
บาง 
  4.  เพลงใดที่สามารถแสดงทาทางประกอบได ครูอาจแสดงทาทางใหนักเรียนดู 
นักเรียนรวมแสดงทาทางดวย แตครูจะตองดูเสียกอนวาเด็กมีความพึงพอใจหรือไมอยางไร 
  5.  ถาครูจะตองรองเพลงใหมีชีวิตชวีา นาสนุกสนาน จึงจะกระตุนใหนักเรียน
อยากรองบาง แตถาครูไมมีความถนัดในการรองเพลงก็สามารถใชแถบบันทึกเสียงประกอบ 
การสอนได 
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 โอกาสในการนําบทเพลงประกอบการสอนมาใชน้ัน ศาสตราจารยสุจริต เพียรชอบ 
กลาวไววา ครูสามารถใชไดหลายโอกาส ดังน้ี 
  1.  ใชสําหรับนําเขาสูบทเรยีน การใชเพลงนําเขาสูบทเรียนเปนการจูงใจให
นักเรียนสนใจในบทเรยีนทีค่รูกําลังจะสอน 
  2.  ใชในการดําเนินการสอน โดยใหนักเรียนรองเพลงแลวแสดงทาทางประกอบ 
หรือรองเพ่ือใหจดจําเนื้อหาสําคัญๆ ในบทเรียนนั้นๆ ได 
  3.  ใชสรุปบทเรียน โดยนําบทเพลงที่มีเน้ือรองสรุปความจากบทเรยีนมาใหรอง
หลังจากสอนเรื่องนั้นๆ จบแลว เพ่ือเปนการทบทวน และใหนักเรียนจดจําเรื่องราว หรือเน้ือหา
ไดดียิ่งขึ้น 
 ขอคิดประการสําคัญเกี่ยวกบัการใชเพลงประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงรองศาสตราจารย 
สมถวิล  วเิศษสมบตัิ กลาวไววา สิ่งหน่ึงที่ครูอาจคิดไมถึง จนในที่สุดจะเกิดเปนปญหาในการสอน
ชั่วโมงนั้นไป ฉะน้ัน ครูจะตองคํานึงถึงอยูเสมอวาเปาหมายของการสอนเพลงนั้นคืออะไร ถาครู
สามารถสอนเพลงไดสอดคลองหรือตรงตามวัตถุประสงค  ก็จะทําใหเกิดประโยชนแกผูเรียนโดย
สมบูรณ 
 จากขอคิดดังกลาว  สมควรที่ครูผูสอนทีส่นใจจะนําเพลงประกอบการเรียนการสอน 
จะตองใครครวญใหดี  สิ่งสําคัญ  คือ  จะตองกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจน เพลงแตละเพลงที่
แตงขึ้นมานั้น คํารอง (เน้ือรอง) ตองสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาของบทเรียน หากใคร
ทําไดตามที่เสนอแนะนี้ก็จะไดเพลงที่มีคณุคาตลอดไป 
 ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ถามีการใชเพลงประกอบการเรียนการสอนแลว  
จะทําใหนักเรยีน  เรียนดวยความสนุกสนาน  มีความสุข  เปนวธิีการที่สะดวกสําหรับครู โดย
อาจจะใชเพลงไทยเดิม หรือเพลงไทยสากลที่มีอยูแลว หยิบยกมาประกอบการสอน โดยคํานึง 
ถึงจุดประสงคการเรียนรู  และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ  อาจจะนํามาใชในการนําเขาสู
บทเรียน ใชสอน ใชสรุป หรือใชในการทบทวนบทเรยีนก็ได  เชน  เม่ือจะสอนโวหารประเภท
พรรณนาโวหาร  ครูอาจจะใชเพลงที่มีลักษณะเปนพรรณนาโวหารมาใชประกอบ เชน เพลง
เดือนครึ่งเสี้ยว เพลงหาดสงขลา ถาจะสอนวรรณคดีเรื่องอิเหนา อาจจะใชเพลง อิเหนารําพัน 
เพลงบษุบาเสีย่งเทียน  หรือเพลงผูชนะสบิทิศ  และอาจใชเพลงบุงเรงนองลั่นกรองรบ มา
ประกอบการสอนก็ได (พรทิพย  กอสุวรรณ.  2522: 3) 
 2.3  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชเพลงประกอบการสอน 
  2.3.1  งานวิจัยตางประเทศ 
   เมดสัน และมิเชล (ปยะศักดิ์  สินทรัพย.  2530: 24 ; อางอิงจาก Madson 
and Michel.  1975: 182 – 189) ที่ทดลองใชดนตรีประกอบการสอนภาษาอังกฤษ พบวา การ
ใชดนตรีประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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   ซียบอลด (ปยะศักดิ์  สินทรพัย.  2530: 25) ทดลองใชเกมประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษกบันักเรยีนที่มีปญหาในการพูด พบวา เพลงสามารถชวยแกปญหาการพูด 
ใหเด็กในระดบัอนุบาล และระดับประถมได ถึงแมจะใหผลไมแตกตางกันมากนัก แตดนตรีและ
เพลงจะสามารถใชสอนมโนทัศน (Concept) ทางภาษาใหแกผูเรียนทีพู่ดชาไดดีและสามารถทํา
ใหการพูดคลองขึ้นดวย 
   แฮนด  (ปยะศักดิ์  สินทรัพย.  2530: 25)  ที่ทดลองใชดนตรีสอนคําศัพท 
ในภาษาเยอรมัน พบวา ดนตรีสามารถชวยใหนักเรียนจําคําศัพทไดเปนอยางดี 
  2.3.2  งานวิจัยในประเทศ 
   สมศักดิ์  ชํานาญกิจ (2523: 41)  ซ่ึงใชเพลงประกอบการสอนในวิชา
ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทย และ
ความสนใจในวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนที่เรียนดวยการใชเพลงในการสอน  สูงกวาการสอน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   สมพล  ธูปบชูา (2524: 61) ที่ทดลองใชเกมและเพลง ประกอบการสอนวิชา
หลักภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ปรากฏวา นักเรียนที่สอนดวยการใชเพลงและเกม
ประกอบการสอน  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความคงทนในการเรียนรู  สูงกวานักเรียน  ที่
เรียนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
   โสภา  ทาเรือพลี (2526: 36)  ไดทดลองใชเพลงประกอบการสอนวชิา
ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยเปรียบเทยีบกับคูมือคร ู ผลการทดลอง  พบวา 
นักเรียนที่เรียน  โดยใชเพลงประกอบการสอน  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน สูงกวานักเรียน   
ที่เรียนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ฉวีวรรณ  โพธิ์ดา (2530: 75) ไดศึกษาผลการสอนโดยใชบทเพลงทํานอง
พ้ืนเมืองของไทย  ประกอบการสอนกับการใชบทเพลงทํานองเพลงไทยสากล  ประกอบการสอน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชัยพฤกษมาลา กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏวา  นักเรียนกลุม 
ที่เรียนโดยใชบทเพลงทํานองพื้นเมืองของไทยประกอบการสอน  กับกลุมที่เรียนโดยการใชบท
เพลงไทยสากลประกอบการสอน  เรื่องความสามัคคี  มีผลสัมฤทธิ์แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ซ่ึงสรุปไดวา  การใชบทเพลงทัง้สองประเภท  สงผลตอความสามารถทางการเรียน
ของนักเรียนในระดับที่ใกลเคียงกัน 
   ปยะศักดิ์  สินทรัพย (2530: 59) ไดทดลองใชเพลงและเกมประกอบการสอน
ภาษาไทยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ผลการทดลอง  พบวา  กลุมทดลองทีเ่รียนโดยการ
ใชเพลงและเกมประกอบการสอน  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน  สูงกวากลุมควบคมุที่เรียน  โดย
การสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   กาญจนา  นุนพันธ (2537: 59) ไดศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย เรื่อง “ราชาธิราช” โดยใชเพลงไทยเปนสื่อกับการสอนแบบปกติ กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา กรุงเทพมหานคร  ผลการ 
วิจัย พบวา นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   ปราโมทย  ไวยกูล (2540: 60) ไดศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคตติอวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในวชิาเลือก ท 051 (ภาษากับ
วัฒนธรรม) กลุมทดลองเรียน โดยใชบทเพลงพื้นบานภาคกลางประกอบการสอน สวนกลุม
ควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัย พบวา กลุมทดลองและกลุมควบคมุ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และมีเจตคติแตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศ เกี่ยวกับใชเพลงและดนตรีจะเห็นวา
เพลงสรางความสนใจใหผูเรียนในแทบทกุวิชาที่เรียน และสามารถใชไดกับผูเรียนทุกระดับชั้น 
ซ่ึงขึ้นอยูกับการจัดการที่เหมาะสม ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจนําเพลงมาเปนสื่อใชประกอบการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 
3.  เอกสารที่เก่ียวกับการสอนแบบปกติ 
 3.1  ความหมายของการสอนแบบปกติ 
  การสอนตามคูมือครูของกรมวิชาการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ดําเนินไป
ตามกิจกรรมเสนอแนะ ในคูมือการสอนของกรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ  ซ่ึงการสอนนี้ใช
วิธี บรรยาย อธิบาย ซักถาม ใหผูเรียนทาํแบบฝกหัด หรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
การดําเนินการสอนในแตละคาบใชวิธีการหลายๆ อยาง ควบคูกันไป โดยพิจารณาใหสอดคลอง
กับจุดประสงค และเนื้อหา (กองวิจัยทางการศึกษา.  2536: 22)  
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525: 1) ใหความหมาย  ของคําวาคูมือครูวา 
หมายถึง  เอกสารสําหรับชวยครใูหมีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนอยางลึกซึ้ง 
และชัดเจนตลอดจนใหทราบ  ถึงแนววธิสีอนที่มีประสทิธิภาพดวย  สําหรับคูมือครูภาษาไทยนัน้
ผูจัดทําขึ้น คือ ผูทําหนังสือแบบเรียน ซ่ึงไดแกกรมวิชาการ 
 สวนประกอบของการสอนแบบปกต ิ
   กระทรวงศึกษาธิการ หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544    
อธิบายรายละเอียดของสวนประกอบในการสอนแบบปกติ  ไวดังน้ี 
   1.  คําแนะนําในการใชหลักสูตรและหนังสือแบบเรียน 
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   2.  จุดประสงคการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหครูเลือกเนื้อหาในการเรียน
การสอนไดโดยสะดวก   และชี้แจง คลี่คลายปญหาในการจัดการเรียนการสอนใหเขาใจแจมชัด  
และเลือกใชกระบวนการเรยีนการสอนไดถูกตอง  
   3.  เน้ือหาสาระและมาตรฐานการเรียนรู ของหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบ 
ดวยคํานํา คําชี้แจงในการใชเครื่องมือในแตละบท ซ่ึงจะมีโครงสรางเหมือนกัน คือ ประกอบ  
วิสัยทศัน  คณุภาพของผูเรียน สาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การ
วดัประเมินผล แหลงการเรียนรู  ซ่ึงประกอบดวยความรูที่คาดหวัง  ซ่ึงจะใชวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
   4.  วิธีใชหลกัสูตรสถานศึกษา มีไวสําหรบัใชประกอบการสอน ถาครูทําตาม
คําแนะนําโดยตลอดจะทําใหการสอนดําเนินไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น 
 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกต ิ
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525: ก – ข) ไดชี้แจงการใชคูมือครูประกอบ 
การเรียนการสอนไวดังน้ี 
   1.  ครูผูสอนควรอานทําความเขาใจพอสังเขป เน้ือความในตอนตนของคูมือครู 
กอนที่จะทําความเขาใจรายละเอียดที่กลาวไวในหนังสือเรียน เพราะใจความในขอสงัเขป ของคูมือ
ครูไมไดจัดเรียงลําดับไวตามยอหนาเหมือนใจความในหนังสือเรียนบางตอน ใจความในหนังสือ
เรียนมีการแยกเปนขอๆ อยางละเอียดแตละเน้ือความในขอสังเขปในคูมือครูอาจจะรวมขอยอยๆ 
2 – 3 ขอ เปนขอสังเขปเดียว ครูจึงควรอานขอสังเขปใหตลอดเสียกอน ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเปนสําคญั 
   2.  แผนการสอนแตละบทมกัมีคําชี้แจงถึงเนื้อหาสําคัญของบทเรียนแตละ
บทเรียน ในหนังสือเรียนอาจมีตัวอยางเพิม่เติมจากที่มีไวแลวในหนังสือเรียนนั้น บางบทถาเห็น
วาเนื้อหาใจความชัดเจนอยูแลว  ก็ไมมีตวัอยางเพิ่มเตมิมาอีก  ตามปกติแผนการสอนจะมี
ขอเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท แตขอเสนอแนะไมใชขอกําหนดใหครูกระทํา
แนนอนเลยทีเดียว  ดังน้ัน  เม่ือครูอานขอเสนอแนะแลว ถาครูคิดวธิีจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนของตนเอง หรือปรับปรุงดัดแปลงกิจกรรมการเรียนการสอน ใหเหมาะสมกับสภาพ 
ในโรงเรียน หรือทองถิ่นก็เปนการสมควรอยางยิ่ง 
   3.  บางบทมีความรูเพ่ิมเตมินอกเหนือจากหนังสือเรียน ทั้งน้ีก็เพราะมุงหวัง 
ที่จะใหเปนแนวทางใหครใูชประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพนักเรียนที่แตกตางกัน  เชน  มีประโยชนกับโรงเรียน  หรือนักเรียนบางกลุม หรือบางคน 
ที่มีศักยภาพสงูที่จะไดความรูเพ่ิมเติมจากการเรียนก็ได การเสริมความรูอยางนี้ยอมไมถือวา
จะตองใชความรูเฉพาะที่มีในหนังสือเรียน หรือที่มีอยูในหนังสือคูมือครูเทานั้น ครอูาจเสริม
ความรูจากแหลงวิทยาการใด  หรือดวยกลวธิีใด หรือกิจกรรมการเรียนการสอนใดใหแกนักเรียน
ที่มีศักยภาพสงู ใหมีความรูกวางขวางขึ้นก็ได 
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 จะเห็นไดจากการสอนแบบปกติ จะสัมฤทธิ์ผลได ถาครูไดศึกษาและทําความเขาใจใน
การใชคูมืออยางละเอียดถี่ถวนแลวรูจักยดืหยุน นําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม 
กับสภาพนักเรียน  โรงเรียน  และทองถิ่น  ทั้งน้ีครูเองตองอาศัยหลกัการศึกษาทกุดาน มา
ประกอบการเรียนการสอน ใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนกอนหลัง 
 3.2   การสอนและการวางแผนการสอน 
  สุจริต  เพียรชอบ และ สายใจ  อินทรัมพรรย (2536: 265) กลาววา การวางแผน
การสอนเปนหนาที่ของครูโดยตรง การวางแผนงานลวงหนายอมกอใหเกิดผลดี ชวยใหครูเกิด
ความมั่นใจ มีบุคลิกภาพทีดี่ สามารถควบคุมสถานการณในหองเรียนได 
  สมพร  มันตสูตร (2536: 52) กลาววา การทําแผนการสอน คือ การเตรียมตวั 
ลวงหนาของครู  ในการสอนภายในคาบเรียนหนึ่งๆ  วานักเรียนควรจะเรียนรูเรื่องใด  
มีจุดมุงหมายในการเรียนเฉพาะคาบอยางไร จะสอนโดยวิธีใด  มีเน้ือหารายละเอียดวาอยางไร 
จะจัดกิจกรรมประกอบการสอนการเรียนอยางไร  จะประเมินวัดผลการเรียนดวยวธิีใด เน้ือหา
รายละเอียดวาอยางไร จะจัดกิจกรรมประกอบการสอนการเรียนอยางไร  จะประเมินวัดผล 
การเรียนดวยวิธีใด การวางแผนการสอนลวงหนา นอกจากจะมีประโยชนในการกําหนดทิศทาง
ที่แนนอนของครูแลวยังมีผลตอการเรียนการสอนโดยทั่วไปดวย 
  กรมสามัญศึกษา (2534: 36) กลาวไววา แผนการสอนเปนการเตรียมการสอน
อยางมีระบบ  เปนลายลักษณอักษร  และเปนเครื่องมือที่ชวยใหครูพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนไปสูจุดประสงคการเรียนรูไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 การจัดการเรียนการสอนตามคูมือครู  ประกอบกิจกรรมที่หลากหลายในแตละขั้นตอน 
คือ 
  1.  กิจกรรมขั้นนําเขาสูบทเรียน ประสาท  อิศรปรีดา (2538: 112) กลาววา 
กิจกรรมขั้นนําเขาสูบทเรียนมีความสําคญัมาก เพราะถือวาเปนการเตรียมความพรอมใหแก
นักเรียน  เม่ือนักเรียนพรอมที่จะเรียนกนํ็ามาซึ่งความพอใจ ชาญชัย ศรีไสยเพชร (2525: 104) 
กลาวถึง วิธีการนําเขาสูบทเรียนวามีหลายวิธี ไดแก การใชสื่อและอุปกรณการสอน การสราง
สถานการณตางๆ เชน  การจัดนิทรรศการ  การรองเพลง  การเลาประสบการณ  การสนทนา
ซักถาม  การแสดงละคร  การใชบทรอยกรอง  หรือสุภาษิตงายๆ เปนตน 
   การจัดกิจกรรมเพื่อนําเขาสูบทเรียนดังกลาว  มีประโยชนตอการเรียน 
การสอน  ดังน้ี 
   1.  เปนการเราใหนักเรียนสนใจบทเรียนใหม 
   2.  ชวยใหนักเรียนมีความพรอมที่จะเรียน 
   3.  เปนการทบทวนบทเรยีนเกาใหแกนักเรียน 
   4.  ชวยใหนักเรียนและครูมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 
   5.  ชวยใหบรรยากาศของการเรียนในหองเรียนเปนกันเองไมอึดอัด 
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   6.  ชวยใหครไูดสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระยะตนๆ เพ่ือปรบัปรุง
กิจกรรมในขั้นสอน 

  7. เปนการเชือ่มโยงประสบการณ  และความรูเดิมใหเขากับประสบการณใหม 
ที่นักเรียนไดรับ 
  2.  กิจกรรมในขั้นสอน สิริวรรณ  สุวรรณอาภา (2523: 16) กลาววา กิจกรรม 
ขั้นการสอน เปนขั้นตอนทีต่อจากการนําเขาสูบทเรียน วิธีกําหนดกิจกรรมการเรียนในขั้นสอน
น้ัน  ควรเปนกิจกรรมที่เอ้ือใหนักเรียนไดลงมือฝกฝนปฏิบัติอยางจริงจัง  และสอดคลองกับ 
วัลลภ  กันทรัพย (2533: 8) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการ ครู
ตองจัดประสบการณการเรียนรู  โดยเนนผูเรียนเปนศนูยกลาง ใหผูเรียนไดคนพบคําตอบดวย
ตนเอง และสามารถนําความรูความเขาใจ  ไปประยุกตใชในชวีิตประจําวันจนเปนนิสัย เกี่ยวกบั
การสอนที่เนนกระบวนการนี้ก็ คือ สอนใหผูเรียนสามารถทําตามขัน้ตอนได และรับรูขั้นตอน
ทั้งหมด  จนสามารถนําไปใชไดจริงในสถานการณใหม  และสอนใหผูเรียนฝกฝนจนเกิดทักษะ 
สามารถนําไปใชไดอยางอัตโนมัติ 

ในขั้นสอนนี้ ครูผูสอนตองยึดจุดประสงคการเรียนรูเปนหลัก ในการจัดการเรียนการสอน
ในขณะเดียวกัน  ครูผูสอนตองจัดกระบวนการสอน  เพ่ือใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนไปดวย 
ซ่ึงกระบวนการเหลานี้เรียกวา “ทักษะกระบวนการ” หรือกระบวนการอื่นก็ได  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ธรรมชาตขิองวิชา ในการพจิารณาวา  จุดประสงคใดสามารถสอนใหผูเรียนเกิดทักษะไดครบทั้ง 
9 ขั้น  ควรยึดหลักในการพจิารณาดังน้ี (กรมสามัญศึกษา.  2534: 27) 
  1.  การปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนใหบรรลุผล ตองมีขัน้ตอนที่สําคญั 3 ขั้นตอน 
คือ  ขั้นการวางแผน  ขั้นการปฏิบัตติามแผน  และขั้นการประเมินผล 
  2.  ผลการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน ตองปรากฏออกมาเปนชิ้นงาน 
  3.  ในการวางแผนปฏิบัติกจิกรรมของผูเรียนจะตองมีทางเลือกหลายๆ ทาง 
 จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมในขั้นสอน มีดังน้ี คือ 
  1.  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน ตอจากขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  2.  เพ่ือใหนักเรียนสามารถพัฒนาความรู ทักษะ และทศันคต ิ
  3.  เพ่ือเปนวิถีทางที่จะนํานักเรียนใหประสบผลสําเร็จตามจุดประสงคที่ตั้งไว 
 กิจกรรมในขั้นสรุป การสรุปบทเรียนเปนตอนสําคัญ ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการเรียน
การสอน  การสรุปบทเรยีนที่มีประสิทธิภาพ  จะชวยใหนักเรียนสามารถรวบรวมความคิด ความ
เขาใจของตน ในสิ่งที่เรียนมาแลวไดถูกตอง วิชัย  ดิสสระ (2538: 82 – 83) ใหความหมายการ
สรุปบทเรยีนวา  หมายถึง  การรวบรวมใจความสําคัญ หรือเน้ือเรื่องที่สําคัญๆ ทีค่รูตองการจะ
ใหนักเรียน  เรียนรูเขาดวยกัน  เพ่ือใหนักเรียนเขาใจบทเรียนตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตอง
สมบูรณ โดยทั่วๆ ไป  การสรุปบทเรยีนจะทําหลังจากที่ครูสอนจนจบแลว นอกจากจะให
นักเรียนไดเชือ่มความรูเทากับความรูใหมแลว การสรปุบทเรียนจะทําหลังจากทีค่รูสอนจบ
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บทเรียนแลว นอกจากจะใหนักเรียนไดเชือ่มความรูเกา กับความรูใหมแลว การสรปุบทเรียนยัง
ชวยใหนักเรียน  ไดแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับความสาํเร็จ   ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับการเรียนที่ประสบดวย  สิ่งสําคัญในการสรุปบทเรียน ทีค่รจูะตองระลึกถงึ คือ ครูจะตอง
รูวาบทเรียนจะจบลงในลักษณะใด บทเรยีนนั้นมีใจความสําคัญ หรือมีแนวคิดสําคัญอยางไร และ
ควรใชวธิีใดในการสรุปบทเรียนที่นาสนใจ กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นสรุปน้ัน เปนกิจกรรม
ที่มุงใหนักเรียนไดเรียนรู หรือจดจําการกระทําที่ผานมาไดดีตามหลักการเรียนรู ของนักจิตวิทยา 
กัทธรี (Guthrey) ดังน้ัน ในการเรียนการสอนแตละครั้ง ควรจะมีการสรุปบทเรยีนโดยใชกิจกรรม 
ที่ถูกตองและเหมาะสม  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ การสรุปบทเรียนจะไดผล
เพียงใดนั้น  ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่จัดขึ้น  ซ่ึงมีรูปแบบของกิจกรรมที่ควรจัด ดังน้ี 
  1.  การรายงานหนาชั้นของตัวแทนกลุมตางๆ 
  2.  การทํารายงานกลุมหรือรายงานเปนรายบุคคล 
  3.  การเขียนเรียงความ 
  4.  การใชสื่อโสตทศันูปกรณ เชน การดูวีดิทัศน สไลด 
  5.  กรสนทนาซักถามระหวางครูกับนักเรยีน การใชคําถาม 
  6.  การใชเกม และการใชเพลง 
  7.  การมอบหมายงานใหปฏิบัต ิ
  8.  การแสดงตางๆ เชน บทบาทสมมติ ละครสั้น 
  9.  การจัดนิทรรศการ หรือการศึกษานอกสถานที ่
 การจัดกิจกรรมขั้นสรุปบทเรียน มีประโยชนตอนักเรียน และครูในการจัดการสอน 
ดังน้ี 
  1.  ประมวลเรือ่งราวที่สําคญัเขาดวยกัน 
  2.  เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนได 
  3.  ครูรวบรวมความสนใจของนักเรียนกอนที่จะจบบทเรียน 
  4.  สรางใหมีความเขาใจบทเรียนไดดีขึน้ 
  5.  สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคใหกับนักเรียน 
 กิจกรรมในขั้นประเมินผลการวัดผลและประเมินเปนขัน้สอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง
เชนกัน การเรยีนการสอนจะประสบความสําเร็จตามความมุงหวังหรือไม การวัดและประเมินผล
เปนระยะจะทาํใหทราบไดวาผูเรียนเกิดการเรียน หรือเขาใจในบทเรยีนหรือไมอยางไร ครูอาจจะ
ประเมินโดยการสังเกต ใชการตอบคําถามปากเปลา พูดแสดงความคิดเห็น  ทํารายงานกลุม  
จัดนิทรรศการ  การตอบคาํถามเปนขอเขียน  ซ่ึงครูเตรียมแบบทดสอบนั้นมา  การทดสอบนี้
อาจจะใชเวลา 3 – 5 นาที ก็ถือวาเปนการประเมินผลแลวเชนกัน 
 การวัดและการประเมินผลการสอนแบบปกต ิ
  กรมสามัญศึกษา (2534: 30) ไดกลาวถึง  ระเบียบของการวัดและประเมินผลไววา  
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หลักสูตรฉบับปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ  ของผูเรียนใหเปนคนสมบูรณทั้งในดานความรู 
พ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้  ยังมีจุดเนนตาม
ความตองการของชาติ ในดานการพัฒนาความรูเกี่ยวกบัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงตองการ
ใหมีการพัฒนาทักษะตางๆ เชน  กระบวนการคิด  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการแสวงหา
ความรู  กระบวนการคิดสรางสรรค  กระบวนการปฏบิัติงาน  กระบวนการกลุม   กระบวนการ 
พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม ฯลฯ ระเบียบการประเมินจึงไดกําหนดไววา จุดประสงค
การเรียนรูจะตองครอบคลมุพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสยั จิตพิสัย และดานกระบวนการ 
การวัดและการประเมินผลระดับการเรียนการสอน เปนการวัดและประเมินผลโดยครูผูสอน เพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และตัดสินผลการเรียน คือ วัดและประเมนิวาหลังจากผาน
กระบวนการเรียนการสอนแลว  ผูเรียนรบัรูและใชกระบวนการไดหรือไม การวัดในระดบัน้ี ควร
ใหผสมผสานไปกับการวัดตามจุดประสงคอ่ืนๆ ซ่ึงจะไมมีการแยกสอบเพื่อวัดกระบวนการ 
 วิธวีัดและเครือ่งมือวัดและประเมินผลน้ัน มีจุดมุงหมายของการวัดอยูที่การกระทํา 
หรือแผนการกระทําไมใชผลผลติ ดังน้ัน  จึงสามารถใชเครื่องมือวัดไดหลายลักษณะ เชน แบบ
สังเกตการปฏบิัติงานกลุม แบบประเมินการพูด แบบประเมินการอานออกเสียง แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม แบบทดสอบทั้งปรนัย และอัตนัย (กระทรวงศึกษาธิการ.  2532: 15) 
 3.3  กลวิธีการสอนแบบปกติ 
  กรมวิชาการ (2536: 1 - 12) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวธิีการสอนตามคูมือครู ดังน้ี 
   1.  ควรมีการทดสอบผูเรียนกอนที่จะเร่ิมสอน เพราะครูควรทราบความสามารถ 
ทางการเรียนของผูเรียนกอนที่จะเร่ิมสอน โดยแยกออกเปนกิจกรรม การฟง  การพูด  การอาน 
และการเขยีน 
   2.  เน้ือหาบางบทมีการตัดตอนมาจากหนังสือเรื่องยาวที่เปนวรรณกรรม ที่
ไดรับการยกยอง ครูควรทําความเขาใจ และชี้ใหเห็นคณุคาในดานความรู ขอคิด และดานศิลปะ
การใชถอยคํา 
   3.  การอานเรื่องที่คัด ตัดตอนจากหนังสือเรื่องราว  เชน  นิทาน  นิยาย และ
บทความ ควรใชเกณฑในการอานใหเหมาะสมแกบททีอ่าน  ครูควรทราบวาเรื่องที่อานใชโวหาร
อะไร สําหรับนักเรียน อาจใหรูเพียงผิวเผิน ไมจําเปนตองใหจดจํามาก ยกเวนโวหารเดนๆ ควร
จะนํามายกตัวอยางใหนักเรียนไดเห็น 
   4.  เลือกฝกทักษะที่ยาก เชน ทักษะการอานในใจ ซ่ึงตองอาศัยการฝกฝน ให
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ตองใชเวลานาน นักเรียนไมสามารถฝกไดดวยตนเอง ตองฝกจากครู 
   5.  ครูควรเลอืกใชแบบฝกหัด ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว หรือตามความ
ตองการ 
   6.  การสอนจะตองคํานึงอยูเสมอวา ในระยะแรกๆ การสอนดําเนินไปอยาง
ชาๆ ครูไมตองกังวลวาสอนชาไมทันเวลา  เม่ือนักเรียนเกิดความชํานาญก็จะปรับตวัได 



 34

คลองแคลวขึน้ 
   7.  ตองคํานึงถึง ศักยภาพ คือ ความสามารถของนักเรียน ซ่ึงอยูในตัว
นักเรียน  เม่ือถูกยั่วยุ จึงจะนํามาใช  สวนสมรรถภาพ คือ  ความสามารถเฉพาะดานที่ปรากฏ 
ใหเห็น  วิธีการพัฒนาสมรรถภาพ คือ ตองใหนักเรียนประกอบกิจกรรม และพยายามใหนักเรียน
ที่มีสมรรถภาพสูงชวยนักเรยีนที่มีสมรรถภาพต่ํา 
   8.  ควรมีการปรับปรุงกลุมนักเรียน  เพ่ือการแลกเปลีย่นความคิดเห็น การ
ทํางานรวมกัน และเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
   9.  การฝกทักษะ ควรมีการใหฝกทั้งที่โรงเรียนและทีบ่าน โดยเฉพาะการฝก 
ที่บาน  ควรใหการบาน  เพราะชวยใหนักเรียนเกิดความแมนยํา ใชเวลาวางใหเกดิประโยชน  
สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค และสรางความสัมพันธอันดีของนักเรียนกับผูปกครอง โดย
ผูปกครองอาจมีสวนชวยเหลือในเรื่องการทําการบานดวย 
   10.  งานที่มอบหมายใหนักเรยีนทํา เชน ใหคัดลอกกลอน ใหหาความหมาย 
ของคําศัพท ในเร่ืองที่สอน แบบฝกหัดทายบท เปนตน 
   11.  รวบรวมคําศัพทไวทายบทเรียนตามตัวอักษร โดยการใหคนคําศัพทที่
เรียงตามตวัอักษร จะเปนการฝกความชํานาญทีละนอย และคุณคาและความสําคญัของตัว
อักษรไทย 
   12.  ครูควรแนะนําใหนักเรยีนอานประวตัิผูแตง เพราะเกี่ยวโยงกบัเรื่องที่
เรียน แตไมตองทองจํา 
   13.  ครูควรทาํแผนการสอนและควรประชุมปรึกษากัน สวนวธิีสอนก็แลวแต
กลุมโรงเรียนจะใช 
   14.  ควรมีการทดสอบหลังสิ้นสุดการเรียน 
   15.  การสอนควรพิจารณาเลือกใหเหมาะสมกับบทเรยีนและจุดประสงคการ
เรียนรู 
   16.  ครูควรพานักเรียนไปศกึษานอกโรงเรียนบาง ซ่ึงสัมพันธกับบทเรียน 
และใหมีประโยชนกับนักเรยีนใหมากที่สดุ 
 3.4  ทฤษฎีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบปกต ิ
  หนวยศึกษานเิทศก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ไดจัดประชุมสัมมนา
เพ่ือหาวิธีการสอนที่ทําใหผูเรียนมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ  คิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาได 
ซ่ึงคุณสมบัตดัิงกลาว  เปนไปตามจุดประสงค และจุดมุงหมายของหลักสูตร หนวยศึกษานิเทศก 
จึงจัดทําคูมือการสอน เพ่ือใหโรงเรียนไดยึดเปนแนวทางการสอน  ที่เรียกวาคูมือแนวการสอน
ของหนวยศึกษานิเทศก จึงจัดทําคูมือการสอน  เพ่ือใหโรงเรียนไดยดึเปนแนวทางการสอน 



 35

ที่เรียกวาคูมือแนวการสอนของหนวยศึกษานิเทศกโดยกรมสามัญศกึษาไดยึดหลกัการและ
รูปแบบการเรยีนรูของกาเย  (Robert M.Gagne) และบริกส (Lisles J.Briggs) เปนหลัก 
(มัลลิการ  พงษปริตร.  2527: บทนํา) 
 
   1.  การเรียนรูตามแนวของกาเย 
    กาเยแบงการเรียนรูออกเปน 8 ประเภท ตั้งแตการเรียนรูแบบพ้ืนฐาน
งายๆ ไปจนถึงการเรียนรูแบบยากและซบัซอน ดังน้ี 
    1.1  การเรียนรูเครื่องหมายและสัญญาณ เปนการเรียนรูที่ผูเรียนไม
สามารถควบคุมพฤติกรรม  ของตนเองที่จะไมใหแสดงออกมาได การเรียนรูประเภทนี้ ไดแก 
การเรียนรู  โดยการวางเงื่อนไขตามแบบของพาฟลอฟ   ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณและ
ความรูสึก 
    1.2  การเรียนรูความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง เปนการ
เรียนรูจากการเชื่อมโยง ระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง  ตางจากชนิดแรกที่ผูเรียนสามารถ
ควบคุมพฤตกิรรมของตนเองได ผูเรียนมีความตั้งใจ และรูตวัในการที่จะเชื่อมโยงการตอบสนอง
ที่เหมาะสมตอสิ่งเราตางๆ กัน เม่ือทําไดถูกตอง และเหมาะสมจะไดรับรางวัลหรือการเสรมิแรง 
การเรียนรูประเภทนี้ ไดแก การเรียนรูแบบลองผิดลองถูกของธอรนไดค และการวางเงื่อนไข
แบบการกระทําของสกินเนอร 
    1.3  การเรียนรูแบบลูกโซ เปนการเรียนรูกิจกรรมตอเน่ืองตามลําดับ 
ประกอบดวยความสัมพันธ ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองตั้งแต 2 คูขึ้นไป เปนพฤติกรรม 
ที่เกี่ยวของกับการกระทํา  และทักษะตางๆ ในการเคลือ่นไหว การเรียนรูประเภทนี้ กาเย นํามา
จากทฤษฎตีางๆ หลายทฤษฎี ซ่ึงรวมแนวความคิดของสกินเนอรและกัทธรีดวย 
    1.4  การเรียนรูโดยการเชื่อมโยงภาษาถอยคํา การใชภาษา เนน
ความสําคัญของภาษาถอยคํา 
    1.5  การเรียนรูแบบการจําแนกความแตกตาง เปนการเรียนรูที่ผูเรียน
สามารถมองเห็นและแยกความแตกตางระหวางสิ่งเรา เพ่ือที่จะตอบสนองสิ่งเรานั้นใหถูกตอง 
    1.6  การเรียนรูมโนมติ เปนการเรียนการตอบสนองรวมกันตอกลุมของ 
สิ่งเรา ที่มีความแตกตางกัน ผูเรียนตองเรียนรูสิ่งที่คลายกัน สามารถสรุปความเหมือนและแยก
ความแตกตางของสิ่งเราได 
    1.7  การเรียนรูกฎหรือหลักการ เปนการเรียนรูที่เกิดจากการรวม หรือ
เชื่อมโยงมโนมติ ตั้งแต 2 มโนมติขึ้นไป เขาดวยกัน และที่สามารถตั้งเปนเกณฑขึ้นได นําไปใช
ในสถานการณตางๆ ดวยวิธีคลายคลึงกนั 
    1.8  การเรียนรูการแกปญหา เปนการเรียนรูที่ตองอาศยัการคิดโดยการ
รวมกฎเกณฑตางๆ ของการเรียนรูประเภทที่ 7 เขาดวยกัน และนําไปใชแกปญหา 
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   2. หลักการและเหตผุลการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 
    อาคม  จันทรสุนทร (2527: 6 – 7) อธิบายถึงหลักการและเหตผุลการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวของกาเย ดังน้ี 
    1.  เริ่มตนดวยการหาความตองการที่จําเปนของการเรียนการสอนนั้น 
โดยกลุมผูรับผิดชอบ กําหนดเปาหมายใหมๆ ของการเรียนการสอน พรอมกับศึกษาดูวามี
ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนที่จะใชในการเรียนการสอนอะไรบาง มากนอยเพียงใด มีขอจํากัด
อยางไร 
    2.  นําเปาหมายใหญๆ ในการเรียนการสอนมากําหนดโครงสราง 
ของหลักสูตรโดยยึดเปาหมายใหญขอ 1 มาจัดทําเปนเปาหมายของแตละรายวิชา 
    3.  จุดประสงคแตละรายวชิา ระบุสามรรถภาพการเรียนรู น่ันคือ สามารถ
บอกผลการเรยีนการสอนหรือการเรียนรูออกมาในรูปของพฤติกรรมที่สังเกตได 
    4.  ระบุสมรรถภาพตางๆ ของมนุษยใหชัดเจนทั้งสภาพภายนอก และ
สภาพภายใน โดยใชหลักการเรียนรูทั่วๆ ไป 
    5.  เม่ือรูสภาพหรือเง่ือนไขของการเรียนรู แตละสมรรถภาพจะชวยใหมี 
การวางแผน กําหนดลําดับขั้นตอนการเรยีนการสอนไดดีขึ้น 
    6.  ขั้นตอนตอมาของการวางแผนการเรียนการสอนก็คือตองทําเปน
หนวยยอยๆ ที่มีขอบเขตแคบลง แตมีรายละเอียดมากขึ้น แลวจัดทําเปนรายละเอียดจาก
จุดประสงครายวิชา เปนเปาหมายที่เห็นไดในเชิงการกระทําหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
    7.  เม่ือแตละรายวิชาทําเปนหนวยยอย หรือทําเปนบทเรียน ซ่ึงมี
จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรมทีช่ัดเจนแลว ก็จะตองจัดสถานการณตางๆ ใหเหมาะสมกับ
จุดประสงคน้ันๆ ทั้งน้ี รวมทั้งการปฏบิตัขิองผูสอนและการจัดสื่อการเรียนการสอนตางๆ ตองหา
ทางเลือกที่ดี ใหไดตามจุดประสงคน้ันๆ  
    8.  ขั้นตอนที่จะทําใหการเรียนการสอนสมบูรณก็คือ การประเมินผลตอง
ประเมินตามจดุประสงคที่ตัง้ไว ในแตละบทเรียนตามจุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม ควรใช
การทดสอบแบบอิงเกณฑ หรือการทดสอบโดยยึดจุดประสงคเปนหลัก 
    9.  เพ่ือใหเห็นภาพการวางแผนการเรียนการสอนทั้งระบบ ผูสอนเปนผูที ่
มีบทบาทสําคญั ที่จัดระบบการเรียนการสอน ถายทอดความรูใหแกผูเรียน โดยเนนความสามารถ
ของแตละคน เพ่ือใหระบบการเรียนการสอนสมบูรณ ก็ตองพิจารณาการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดงาน 
เพ่ือดูประสิทธิภาพการจัดรูปแบบการสอนดวย 
   3. การจัดลําดับเหตุการณการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพมนุษย 

    การจัดการเรียนการสอนตองสอดคลองกับการเรียนรูของมนุษย การสอน
ตองยึดตามจุดประสงคและคํานึงถึงประสมรรถภาพของผูเรียน โดยจัดเหตุการณสอนตามลําดับ
ขั้นตอนดังน้ี 
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    1.  สรางความสนใจ เปนวธิีการนําเขาสูบทเรียน ผูสอนอาจใชการพูดคุย
ซักถาม หรือใชวัสดุอุปกรณ เชื่อมประสบการณเดิมกับสิ่งที่จะเรียนรูใหม 
    2.  แจงจุดประสงค คือ บอกใหผูเรียนทราบวาเรื่องที่เรยีนตอไปน้ี เม่ือ
เรียนจบแลว ผูเรียนจะตองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางทศิใด และเปนไปตาม
จุดประสงคหรือไม 
    3.  ทบทวนความรูเดิม  เปนขั้นที่ผูสอนตรวจสอบความรูพ้ืนฐาน  ของ
ผูเรียนกอนทีจ่ะเรียนตอไป เพ่ือใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณเดิม กับประสบการณ
ใหมไดเปนอยางดี 
    4.  เสนอบทเรียนใหม โดยใชอุปกรณมาชวย เพ่ือใหบทเรียนใหมนาสนใจ
และนาติดตาม  เปนขั้นที่ผูสอนจัดประสบการณใหมใหผูเรียน  และเปนประสบการณที่มี
ความสําคัญตอตัวผูเรียน 
    5.  ใหแนวความรู เพ่ือเปนพ้ืนฐานที่ผูเรยีนจะฝกปฏิบตัิตอไป ผูสอนจะ
หาแนวทางการเรียนรูใหแกผูเรียน  โดยวิธีการทีเ่หมาะสม และสอดคลองกับสมรรถภาพของ
มนุษย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของจุดประสงคปลายทาง 
    6.  ผูเรียนปฏิบัติ ขั้นตอนนี้ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถนําความรู
ไปปฏิบตัิในชวีิตจริงได 
    7.  ใหขอมูลยอนกลับ คือ ใหผูเรียนทราบผลการปฏบิตัิ การที่ผูเรียนได
ทํากิจกรรมใดๆ ไปแลว และสามารถทราบผลทันที ยอมเปนผลที่ดีตอตัวผูเรียนเอง ถาหากพบ
ขอบกพรองจะไดแกไขไดทนัที ในขั้นตอนนี้ผูสอนอาจจะติชมดวยตนเอง หรือใหกลุมเพ่ือน หรือ
ตัวผูเรียนเองเปนผูประเมินผลก็ได 
    8.  ประเมินผลการเรียนการสอนตามจุดปะสงค ขั้นตอนนี้จะสามารถ
ทราบไดทันทวีา ผูเรียนสามารถบรรลุจุดประสงคทีต่องการในแตละคาบหรือไม  ซ่ึงอาจเปนผล
มาจากการสอนของผูสอนก็ได  หรือเกิดจากตัวผูเรียนเอง  วิธีการปฏิบัติกค็ือ  ผูสอนอาจจะ
ประเมินจากการทดสอบยอย หรือสังเกตพฤติกรรมอ่ืนๆ ของผูเรยีน 
    9.  สงเสริมความแมนยําและการถายโอนความรู เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
นําความรูไปใชในสถานการณอ่ืนๆ ไดโดยผูสอนสรุปเนน และย้ําใหผูเรียนเขาใจในสิ่งที่ตนเรียน 
เชน ใหทําการบาน ทํารายงาน หรือศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากความรูที่ไดรับ 
 จากลําดับขั้นของเหตุการณการสอน  เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย  เม่ือนํามาจัด
แผนการสอน  สามารถจัดลําดับขั้นตอน ไดดังน้ี (หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศกึษา.  2534: 
45) 
  ขั้นที่ 1 สรางความสนใจ 
  ขั้นที่ 2 แจงจุดประสงค 
  ขั้นที่ 3 ทบทวนความรูเดิมกอนที่จะสอนเรื่องใหม 
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  ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม โดยใชวัสดุอุปกรณเขาชวย 
  ขั้นที่ 5 ใหแนวการเรียนรู 
  ขั้นที่ 6 ปฏิบตัิกิจกรรม 
  ขั้นที่ 7 การใหขอมูลยอนกลับ 
  ขั้นที่ 8 ประเมินผลการเรียนการสอนตามจุดประสงค 
  ขั้นที่ 9 สงเสรมิความแมนยําและการถายโอนการเรียนรู 
 จากเอกสารเกี่ยวกับคูมือครู  จะเห็นไดวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพนั้น  จะตองศึกษาถึงหลักการ และทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับขั้นตอนการเรียนรูของ
มนุษย ทฤษฎทีางจิตวิทยา  เพ่ือเปนแนวทางในการลําดับขั้นตอนการสอนที่ถูกตอง เหมาะสม 
ใหผูเรียนเกิดการเรียน ตามธรรมชาติของการเรียนรู  และจะตองมีการวางแผน  การปฏิบัตติาม
แผน และการประเมินผล คูมือครูจะเปนเครื่องชวยชีท้างในการจัดการเรียนการสอนเปนแนวทาง 
ใหครูไดปฏิบตัิตาม  และปรับปรุงแกไขใหเกิดผลดีทั้งตอผูเรียนและตอผูสอนดวย 
 
4.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสนใจ 
 4.1 ทฤษฎีและเอกสารทีเ่ก่ียวของกับความสนใจ 
  4.1.1 ความหมายของความสนใจ 
   ความสนใจเปนอํานาจ อันเกิดจากแรงจูงใจทําใหเรามีจิตใจที่จดจอตอบุคคล 
สิ่งของ หรือกิจกรรมตางๆ หรือเปนความรูสึกอยากรูอยากเห็น  ที่เกิดจากการเรียนรู ผลักดันให
บุคคลแสดงพฤติกรรม ตามความสนใจนัน้ๆ ความสนใจจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่จะตองทําใหเกิดเปน
อันดับแรกของกระบวนการเรียนรู  มีนักจิตวิทยา  และนักการศึกษาไดใหความหมายของความ
สนใจไวตางๆ กัน ดังน้ี 
   โพเวลล (Powell.  1963: 330) กลาววา ความสนใจ หมายถึง แรงผลักดัน 
ที่กระตุนใหบคุคลกระทําสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
   ดิวอ้ี (Dewey.  1965: 66) กลาววา ความสนใจ คือ ความรูสึกชอบ หรือความ
พอใจที่มีตอสิ่งหน่ึง แนวคิดใดแนวคิดหนึง่ หรือกิจกรรมใดกิจกรมหน่ึง 
   กูด (Good.  1973: 311) ใหความหมายของความสนใจวา หมายถึง สภาพ
จิตใจ  ความเกี่ยวของ  หรือสภาวะที่จะรบัรูความคิดความตั้งใจ  ทีมี่รากฐานมาจากความอยากรู
อยากเห็น  อันเกิดมาจากกําเนิด หรือประสบการณที่เปนเครื่องทําใหความสนใจของแตละบุคคล
อาจมีชั่วขณะหนึ่ง  หรืออาจมียาวนาน  มากนอยแลวแตความอยากรูอยากเห็น  จึงมีสภาพที่
แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของธอนไดร (Thorndike.  1961: 317) ที่วาความสนใจเปน
ลักษณะของบุคลิกภาพที่แสดงใหเห็นถึงความรูสึกของแตละบุคคล 
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   วนิช  บรรจง และคนอื่นๆ (2515: 32) ใหความหมายวา หมายถึง ความรูสึก 
หรือเจตคตติอสิ่งใดสิ่งหน่ึงอันมีผลใหเอาใจใสและกระทํากิจน้ันๆ อยูเสมอ ความสนใจเปนสิ่ง
สําคัญที่ตองทาํใหเกิดเปนอันดับแรกของกระบวนการเรียนรู 
   วัชรี ทรัพยมี (2520: 58) ไดอธิบายวา ความสนใจ คือ ความรูสึกที่จดจอ
อยากรูอยากเห็น อยากกระทําในสิ่งทีต่นสนใจนั้น ความสนใจเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําให
เกิดแรงจูงใจในการเรียนหรือการทํางาน 
   เปลื้อง ณ นคร (2523: 235) ใหความหมายวา คือ อาการของจิตที่เพงเล็งตอ
วัตถุ หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือความใสใจ หรือภาวะ ซ่ึงประกอบดวยอาการอยากรูอยากเห็นอยาง
รูสึกตัวและใชปญญา 
   นอมฤดี  จงพยุหะ (ไตรเทพ  โหโก.  2533: 37) ใหความหมายวา ความสนใจ
เปนอาการซาบซึ้ง ในคุณคาของสิ่งใดสิ่งหน่ึงของบุคคลนั้นๆ  
   เสียง  ชูสกุล (ไตรเทพ  โหโก.  2533: 38) ไดใหความหมายไววา ความสนใจ 
คือ ความอยากรู ความรูสึกชอบ อยากแสวงหา และเขารวมกิจกรรมหนึ่งๆ  
   กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528: 233) กลาววา ความสนใจ เปนความรูสึกที่ดีตอ
สิ่งใดสิ่งหน่ึง  ซ่ึงความสนใจของแตละบุคคลจะแตกตางกัน เน่ืองจากองคประกอบสําคัญ คือ 
ความถนัด และความตองการ และสภาพแวดลอมตางๆ ในสังคมที่แตกตางกัน 
   ประสาท  อิศรปรีดา (2538: 135 – 136) กลาวถึง ความสนใจตามแนวคิด 
ของกาเย (Gagne) วามีอิทธิพลตอการเรียนรู  เพราะความสนใจเปนลักษณะทางจิตใจที่มีความ
สืบเนื่องกันเปนชุด โดยเริ่มจากการที่มีสิ่งเราใหเกิดความสนใจ  และตอบสนองตอเน่ืองกันเปน
ลูกโซ ตราบใดที่มีความสนใจอยู การตอบสนองดังกลาวจะทําให  เกิดความรูสึกหรือความคิดอัน
นําไปสูความสงสัย ความอยากรูอยากเห็น และความตองการเรียนรูเพ่ิมขึ้น น้ัน คือ  ความสนใจ 
ชี้ใหเห็นถึงความปรารถนา  ที่ใครจะไดรับการสอน หรือพยายาม ที่จะสอนตนเอง  ความสนใจ
จึงเปนองคประกอบประการหนึ่ง  ที่ทําใหเกิดความพรอมที่จะเรียน ซ่ึงเม่ือมีความพรอมในสิ่งใด
แมจะมีอุปสรรคบางก็ไมลดความสนใจจากสิ่งน้ันงายๆ  
 จากความหมาย ที่กลาวมา สรุปไดวา ความสนใจ หมายถึง ความรูสกึชอบ และเอาใจใส
ในเรื่องตางๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือไดพบเห็นในการทํางาน  ความอยากรูอยากเห็นตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ซ่ึงแสดงออก โดยการขวนขวายที่จะเขารวมหรือติดตามกิจกรรมตางๆ เปนความรูสึกที่โนมเอียง 
ในการที่จะเลอืกทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่เกี่ยวของ พรอมที่จะเสาะหาสิ่งที่สนใจดวยความตั้งใจ และ
ยอมรับในคุณคาของสิ่งน้ันๆ  
  4.1.2  ลักษณะของความสนใจ 
   วนิช  บรรจง และคนอื่นๆ (2516: 32 – 33) อางถึงลักษณะของความสนใจ 
วามีดังน้ี 
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    1.  ความสนใจเปนความรูสกึหรือเจตคตทิี่เขมขนอยูในวงแคบ คือ คนเรา
จะตองมีความสนใจตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด เปนอยางๆ ไป 
    2.  ความสนใจเปนเรื่องของแตละบุคคล คนหนึ่งอาจจะมีความสนใจ 
ตอสิ่งหน่ึง แตคนอ่ืน อาจจะไมสนใจตอสิ่งน้ันเลยก็ได 
    3.  เม่ือมีความสนใจ บุคคลยอมมีความมุงหมายตอสิ่งน้ัน และเอาใจใส 
จดจอตอสิ่งที่ตนสนใจ 
    4.  เม่ือเกิดความสนใจตอสิง่ใดแลว บุคคลยอมมีความมุงหมายอยางใด
อยางหนึ่งตอสิ่งน้ัน เชน ตองการอยากรูใหมากขึ้น ตองการที่จะทําเปน เปนตน 
    5.  บุคคลยอมมีความมุงม่ัน ที่จะทําใหสาํเร็จตามความมุงหมาย ถามี
ความสนใจ ตอสิ่งน้ันๆ อยางแทจริง 
   ทวี  ทอแกว และ อบรม  สินภิบาล (ไตรเทพ โหโก. 2533 : 39 ; อางอิงจาก 
ทวี ทอแกว และอบรม สินภิบาล.  2517: 61) กลาวถึงลักษณะของความสนใจไว ดังน้ี 
    1.  ความสนใจเปนความรูสกึที่เกิดขึ้นในบุคคล เน่ืองจากถูกชักนําโดย
สิ่งแวดลอมตางๆ  
    2.  ความสนใจของแตละบคุคลมีความเขมขนแตกตางกัน 
    3.  ความสนใจที่บุคคลมีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด ยอมเปลี่ยนแปลงไดตาม
สถานการณ 
    4.  บุคคลยอมมีความสนใจตอสิ่งตางๆ แตกตางกันไป 
    5.  ความสนใจอาจเปนความรูสึกชั่วขณะ หรือตลอดไปก็ได 
   จันทมาศ  ชื่นบุญ และ ศิรินันท  เพชรทองคํา (ไตรเทพ โหโก.  2533: 39 ; 
อางอิงจาก จันทมาศ  ชื่นบุญ และ ศิรินันท  เพชรทองคํา.  2520: 45) กลาววา ความสนใจเปน
ลักษณะที่จิตใจจดจออยูในสิ่งใดสิ่งหน่ึง  ซ่ึงเม่ือไดเกิดขึ้นนานๆ  แลวจะทําใหเกิดความตั้งใจได 
ชนิด และระดบัของความสนใจ  เปนเรื่องของแตละบคุคล  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประสบการณของแตละ
บุคคลที่ไดรับมาไมเหมือนกัน  
  4.1.3 ความสนใจกับความสามารถทางการเรียน 
   จากความหมายและลักษณะของความสนใจที่กลาวมา สรปุไดวา ความสนใจ 
มีความสัมพันธตอความสามารถทางการเรียน ไมวาจะเปนวิชาใดก็ตาม เพราะความสนใจคือ 
อาการของจิตที่จดจอ  อยากรู  อยากเห็น  และอยากเขารวมกิจกรรมอยางเต็มใจและตั้งใจ 
ดังน้ัน  จึงเปนสิ่งสําคัญประการแรก  ที่ครูผูสอนตองคํานึงถึง  วาทําอยางไร  จึงทําใหผูเรียนเกิด
ความสนใจในวิชาทีต่นสอน  ถาทําได  น่ันคือ  ผลสัมฤทธิ์  หรือความสามารถที่จะตามมา ซ่ึง
เปนสิ่งที่ครูทกุคน  ตองการใหเกิดกับผูเรียน ดังที่ เชียรศรี  วิวธิสิริ (2527: 21) กลาววา เปน 
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ที่ยอมรับกันทัว่ไปแลววา  การที่คนเรามีแรงจูงใจในการทํางาน  สิ่งใดสิ่งหน่ึงใหสําเร็จ  ยอมเกิด
จากความสนใจเปนพ้ืนฐาน  นักเรียนมีความสนใจในวิชาใด  มักจะเรียนวิชานั้นไดดีกวาวิชาที่
ปราศจากความสนใจ 
 ตามทัศนะในดานความสนใจของ โพเวลล (ไตรเทพ โหโก.  2533: 8 ) กลาววา เด็กที่
มีความสนใจในการเรียน  จะทําใหเกิดการตั้งใจเรียนดวย  และจากการเรียนดวยความสนใจนี้ 
ผูเรียน  จะมีสมาธิในการเรยีน  เม่ือมีสมาธแิลว  ก็สามารถติดตามเนื้อหาที่เรียนไดตลอด และ
สงผลสัมฤทธิ ์ ในการเรียนวิชานั้นดวย รวมถึงความสามารถทางการเรียน การจัดการเรียนการ
สอนวิชาตางๆ น้ันสําเริง  บุญเรืองรัตน (2524: 7) กลาววา นอกจากจะมีจุดมุงหมายใหนักเรียน 
มีความรู ความสามารถในวชิาที่เรียนแลว ก็ยังจะตองปลูกฝง  ใหนักเรียนมีความสนใจใน 
การเรียนวิชาเหลานี้ดวย  เพราะความสนใจมีความสําคัญ  เปนสิ่งทีจ่ะทําใหผูเรียนตั้งใจเรียน 
หมกมุนในการเรียน  และแสวงหาความรูไดเปนอยางดี  ถาหากวานักเรียนมีความสนใจตอ
ครูผูสอน ตอกิจกรรมการเรียนการสอน ตอวิธีการสอนของครู และตอวิชาทีเ่รียน ก็จะมีผลทําให
เกิดผลสัมฤทธิ์ และความสามารถ ทางการเรียนของนักเรียนสูงอีกดวย 
  4.1.4  การสรางความสนใจในบทเรียน 
   ความสนใจเกดิขึ้นไดหลายทาง เชน เกิดขึ้นเอง โดยไมทราบสาเหตุ เกิดจาก
ประสบการณ  สิ่งแวดลอม  เกิดจากการเอาอยาง  การเลียนแบบ  การสังสรรค  หรือเกิด
สัญชาตญาณ (ปยะศักดิ์  สินทรัพย.  2530: 27) ความสนใจ  มีประโยชนในการเรียนรูเปนอยาง
มาก เพราะหากนักเรียนมีความสนใจ จะมีความตั้งใจจดจอที่จะเรียนหรือแสดงพฤติกรรมตางๆ 
ออกมาดวยความสนใจ และตั้งใจ โดยปราศจากการบังคับ การเรียนก็จะประสบผลสําเร็จได
โดยงาย  (เปลื้อง ณ นคร.  2523: 243)  
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูควรคํานึงถึงความสนใจ  และความแตกตาง
ระหวางบุคคลดวย การเรียน จึงจะประสบความสําเร็จ ครูอาจตั้งคําถามกับตนเองวา ไดสอนวิชา
ตางๆ  สอดคลองกับความสนใจ  ของนักเรียนหรือไม ใหงานใหกิจกรรม  ตามความสามารถ 
ความสนใจของนักเรียนหรือไม  คําถามเหลานี้ จะเปนเครื่องชวยใหครูทราบวาตนจัดการเรียน
การสอนอยางไร 
  สุโท  เจริญสุข (2522: 72) ใหแนวการจัดการเรียนตามความสนใจของผูเรียนไว
เปนดังน้ี 
   1.  คํานึงถึงสัญชาตญาณความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน โดยนําเอา
เรื่องราว หรือสิ่งแปลกใหมมาเลาหรือแสดงใหนักเรียนดู 
   2.  ทําบทเรียนใหสนกุ โดยใชอุปกรณการสอนหรือเทคนิคการสอนหลายๆ 
รูปแบบ 
   3.  ทําบทเรียนใหกระจาง โดยใชถอยคําที่งายๆ หรือเนนรูปธรรมมากกวา 
นามธรรม 
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   4.  ใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือกระตุนใหผูเรียนรวมกิจกรรม
การเรียนอยูเสมอ ดวยการใชคําถาม ใชกิจกรรม หรืออุปกรณตางๆ เขามาชวยสอน 
   5.  จัดสิ่งแวดลอมรอบตัวใหผูเรียนนาสนใจ เชน จัดนิทรรศการ การอภิปราย 
จัดชุมนุม จัดการแสดงหนังสือ ฯลฯ 
  วนิช  บรรจง และคนอื่นๆ (2516: 33 – 34) เสนอแนะวธิีการสรางความสนใจไว
ดังน้ี 
   1.  กอนจะสอนเรื่องใดก็ตาม ตองสรางความรูพ้ืนฐานในเรื่องนั้นๆ ใหแก
นักเรียนเสียกอน 
   2.  จัดบทเรียนใหเหมาะกับความสามารถในการเรียนของนักเรียน 
   3.  จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดทํางานไดสําเร็จเปนชิ้นเปนอัน 
   4.  ชี้แจงใหนักเรียนเห็นความกาวหนาของตน ซ่ึงเปนแรงจูงใจที่จะทําให
นักเรียนอยากเรียน และมีความสนใจในงานนั้นมากขึ้น 
   5.  ในการสอนครูควรชี้ใหนักเรียนเห็นความนาสนใจของเรื่องที่เรียน 
   6.  จัดสภาพในการเรียนใหเปนที่นารื่นรมย 
   7.  ในการสอนแตละครั้งครคูวรจัดหาอุปกรณการสอนที่เหมาะสมมาใช 
   8.  ในการสอนแตละครั้ง ครูตองมุงสรางเจตคตทิี่ดีตอวชิานั้นควบคูไปดวย 
   9.  ควรจัดใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมใหมากที่สุด 
   10.  จัดบทเรียนใหมีความหมายตอชีวติของนักเรียน 
  กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528: 234) กลาวถึงวิธีการสรางความสนใจใหกับผูเรียน  
ดังน้ี คือ 
   1.  ศึกษาความตองการของผูเรียนเปนสวนใหญ เพ่ือจะไดจัดบทเรียน สภาพ
หองเรียน และสื่อการเรียนตางๆ ใหตรงกับความตองการของเขา 
   2.  สํารวจพื้นฐานทางดานความถนัดของผูเรียน เพ่ือจัดสภาพการเรียน 
การสอนใหตรงกับความถนดันั้น  
   3.  จัดสภาพหองเรียนใหนาสนใจ มีการตั้งคําถามที่ยัว่ยุและทาทาย
ความสามารถของผูเรียน พยายามใหผูเรียนมีสวนรวม  ในการเรียนการสอนมากที่สุด เชน การ
แสดงออกในความคิดเห็น การแกไขปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนการพยายามสรางใหเกิดสิ่ง 
ตื่นใจสิ่งแปลกๆ ใหมๆ บาง โดยเลือกใหตรงกับความถนัด และความสามารถของผูเรียน จะทํา
ใหผูเรียนมีความสนใจ ที่จะทํางานนั้นๆ ตอไป  
   4.  ใหการเสริมแรง โดยพยายามใหผูเรียนไดรับความสําเร็จในการเรียนรูหรือ
ในการทํางานนั้นๆ โดยเลือกใหตรงกับความถนัด ความสามารถ และทําใหผูเรียนสนใจในสิ่งที่
ไดรับมอบหมายใหทํา 
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   5.  ชี้ทาง หรือใหทราบความกาวหนา ในการทํางานทุกระยะของผูเรียน ทําให
เขามีความสนใจในการทํางานนั้นๆ ตอไป 
 สรุปไดวา  การสรางความสนใจในบทเรยีนนั้น  เปนหนาที่ที่สําคัญทีส่ดุที่ครูผูสอน
จะตองทําใหเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน จะดวยวิธีสอนใดกต็าม จะตองเราความสนใจ 
ดึงดูดความสนใจใหมีใจจดจอตอเรื่องที่จะเรียน โดยใชหลักจิตวทิยาตางๆ ดังที่มีผูกลาวไวแลว
น้ัน เพ่ือทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จตอไป 
  4.1.5 การวัดความสนใจ 
   การที่จะวัดความสนใจ ใหไดผลถูกตองทีสุ่ด น้ันเปนเรื่องที่ทําไดยาก ทั้งน้ี 
เพราะความสนใจของแตละบุคคลยอมแตกตางกันออกไป และขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย
ประการ เชน อายุ เพศ สตปิญญา สิ่งแวดลอม ประสบการณเดิม พัฒนาการทางรางกาย 
สถานการณทางเศรษฐกิจ และสังคม การศึกษา อาชพี ฯลฯ ตามที่มีผูเสนอแนะวาเราจะวัด
ความสนใจของแตละบุคคลไดหลายวิธีดวยกัน ละมายมาศ  ศรทตัต และจรรยา สวุรรณทัต 
(ไตรเทพ โหโก.  2533: 41 ; อางอิงจากละมายมาศ  ศรทตัต และจรรยา สุวรรณทัต.  2510:  
137) อธิบายถึง วิธีเกบ็ขอเท็จจริงเกี่ยวกบัความสนใจไว 4 ประการ ดังน้ี 
   1.  สังเกตความเปนไปของแตละบุคคล 
   2.  จับความสนใจตางๆ ที่บคุคลแตละคนแสดงออก 
   3.  ศึกษากิจกรรมตางๆ ทีบุ่คคลนั้นกระทํา 
   4.  ใชแบบสอบถามความสนใจวัดโดยตรง 
   โพเวลล  (ไตรเทพ โหโก.  2533: 41; อางอิงจาก Powell.  1963: 238)  
ไดเสนอวิธวีัดความสนใจ ซ่ึงสามารถวัดไดโดยวิธีดังตอไปน้ี 
   1.  การใชแบบวัดความสนใจ (Interest Inventories) โดยใหแสดงความรูสึก
ชอบ หรือไมชอบ ตอความตองการตางๆ ของแบบวัดความสนใจ  
   2.  การใชแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open Ended Questionnaires) โดย
ใหอิสระในการตอบคําถามตางๆ ไดตามความรูสึกของตน 
   3.  การสัมภาษณ (Interviews) จะทําใหผูสัมภาษณสามารถสังเกตเห็น
พฤติกรรมของผูถูกสัมภาษณได 
   เฮอรลอค (ไตรเทพ  โหโก.  2533: 41; อางอิงจาก Hurlock.  1965: 260 – 
261) กลาววา เราสามารถวดัความสนใจของแตละบุคคลได 3 วิธี คอื 
   1.  ใชการสังเกต 
   2.  ใชการสัมภาษณ 
   3.  ใชแบบสอบถามวัดความสนใจ 
   ซุปเปอร (ไตรเทพ  โหโก.  2533: 42; อางอิงจาก Super.  1957: 218 – 219) 
ไดกลาววา ความสนใจของบุคคล สามารถศึกษาไดจากวิธีการดังน้ี 
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   1.  Expressed Interests เปนวิธีการศึกษาจากคําพูด  หรือถอยคําของบุคคล
เกี่ยวกับความสนใจ ความสนใจที่ไดจากการศึกษานี้ เปนพ้ืนฐานของการศึกษาความสนใจวธิีอ่ืน 
ซ่ึงใหคุณคาทีจํ่ากัด  และยังเชื่อถือไดไมเต็มที่นัก 
   2.  Manifest Interests  เปนวิธีการศึกษา  จากพฤติกรรมการแสดงออก ที่
สังเกตได ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่บุคคลนั้นทําเปนงานอดิเรกหรืองานประจํา 
   3.  Tested Interests  เปนวิธีการศึกษา จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก
วิชาทีบุ่คคลนัน้สนใจ โดยยึดพื้นฐานของทฤษฎีที่วา บคุคลจะเลือกเรียนในสิ่งที่เขาสนใจ 
   4.  Inventories interests เปนวิธีการศึกษา  โดยใชแบบสํารวจ ดวยการให
บุคคลไดแสดงความรูสึกชอบ  และไมชอบนําผลแบบสาํรวจไปวิเคราะหทางสถิติไดผลออกมา
เปนคะแนนความสนใจ 
   เดวิส (ไตรเทพ  โหโก.  2533: 42; อางอิงจาก Davis.  1964: 105) ได
เสนอแนะเทคนิคการวัดความสนใจเอาไว โดยใหคนหาสิ่งที่แตละบคุคลชอบทําในระยะ 2 – 3 ป
ที่ผานมา ถาเขายอมสละเวลาวาง ที่มีอยูเพ่ือทําในสิ่งหน่ึงโดยเฉพาะ ก็แสดงวา เขาสนใจสิ่งน้ัน 
และถาเขามีความรูในเรื่องนั้นมากก็แสดงวา เขาสนใจในเรื่องนั้นมาก ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูกับหลักความ
จริงที่วา คนเรายอมจําสิ่งที่ตนสนใจไดดีกวาสิ่งที่ไมสนใจ หรืออาจจะใหแตละบุคคลแสดง
ความรูสึกชอบหรือไมชอบตอขอความทีก่ําหนดให 
 วิธวีัดความสนใจที่กลาวมา สามารถวัดความสนใจของบุคคลไดทั้งสิน้ แตการจะ
นําไปใชกับใคร ในสถานการณแบบใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบุคคลนําไปใชเอง และ
จากการวัดความสนใจในวิธตีางๆ ไดมีการพิสูจนแลววา  วิธีการวัดความสนใจ โดยวิธใีชแบบ
สํารวจ ความสนใจเปนวธิีทีไ่ดผลดีที่สุด เราความสนใจที่สุด และเปนวิธีการทีเ่ชื่อม่ันได  
(ไตรเทพ  โหโก.  2533: 42 ;อางอิงจาก Mehrens and ZLehmenn.  1969: 218)  
 จะเห็นไดวาการวัดความสนใจ  สามารถทําไดหลายแบบหลายวิธีการ การที่จะเลอืกใช
วิธีการใดนั้น  ขึ้นอยูกับความเหมาะสม  และดุลยพินิจของผูที่จะนําไปใช  เพ่ือใหเกิดผลดีตอ
การเรียนการสอนใหมากที่สุด  สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัย  จะใชแบบสอบถามวัดความ
สนใจในวธิีสอนภาษาไทยทีผู่วิจัยสรางขึ้น 
 4.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสนใจในวิชาภาษาไทย 
  4.2.1  งานวิจัยตางประเทศ 
   จากการศึกษาผลการเรียนที่มีความสัมพันธกับความสนใจในตางประเทศ มี
ผูวิจัยไวดังน้ี 
   สมาคมครูแหงชาติของอังกฤษ (National Council of English.  1956: 488) 
กลาวถึง ความสนใจของเด็กในระหวางอายุ 12 – 15 ป ไววา 
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   1.  เด็กในวัยน้ีชอบเรื่องตลก เรื่องจริง เรื่องกีฬา และจะมีวุฒิภาวะในเรื่อง
ความสนใจเกีย่วกับสโมสรการทํางานเปนหมูคณะ สนใจเรื่องที่เขียนเก่ียวกับสัตว การผจญภัย
ลึกลับ การสะสม และการทดลองสําหรับเด็กผูหญิงสนใจเรื่องรักๆ ใครๆ  
   2.  ความสนใจนั้นขึ้นอยูกับกิจกรรมที่กระทํา สวนในดานมนุษยสัมพันธ  
เด็กจะสนใจภาษาของแตละบุคคลแตละกลุม 
   3.  ปรารถนาที่จะแสดงความคิด   จินตนาการ   และตองการเขาใจถงึ 
ความสามารถของแตละบุคคลในดานภาษา ซ่ึงจะชวยใหเขารูจักภาษามากขึ้น  
   4.  ตองการที่จะรูเรื่องราวและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเปนอยูของ
มนุษย 
   5.  ตองการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรฐับาล สนใจทาํงานอดิเรกที่ตองการ
ใชความรูทางเทคนิคและทกัษะ รูจักการแกปญหา เริ่มปลูกฝงนิสัยในการอานหนังสือตางๆ ตาม
ความสนใจของตนเอง 
   ไวเฮค (Whitehead.  1968: 234) ไดศึกษาความสนใจของเด็กหญิงชายอายุ 
12 – 14 ป ไววา เรื่องที่เด็กหญิงและเด็กชายชอบ คือ เรื่องการผจญภัย และเรื่องลึกลับ เรื่อง
ชีวประวตัิ เรือ่งเพอฝน เรื่องเก่ียวกับประวัตศิาสตร เรือ่งตลกขบขัน เรื่องเทพนิยาย เรื่องนิทาน 
เรื่องเก่ียวกับวีรบุรุษ เรื่องที่เด็กชายชอบมากกวาเด็กหญิง คือ เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ
นิยายอิงประวตัิศาสตร เรื่องกีฬา เรื่องที่เด็กหญิงชอบมากกวาเด็กชาย คือ เรื่องเก่ียวกับอาชีพ 
และเรื่องรักใคร 
   คาน (บุญชม  ศรีสะอาด.  2524: 39) ไดศึกษาองคประกอบดานอารมณ 
จิตใจ ในการพยากรณ  ผลสัมฤทธิใ์นการเรียน พบวา องคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  ไดแก  ทัศนคติที่มีตอครู  มีความสนใจในวิชาการ  
นิสัย  การเรียน ความวติกกังวล  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  แรงจูงใจทางวิชาการ  และเม่ือรวมกับ
องคประกอบอ่ืนๆ ที่กําหนดไมได (Unidentified Factors) ไดหาคาสหสัมพันธ  พหุคูณกับ
เกณฑตางๆ อันไดแก การอานภาษา การคํานวณการแกปญหา สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร 
อยูระหวาง .48 ถึง .69 
   แมคเคลแลนด (บุญชม  ศรีสะอาด.  2534: 39; อางอิงจาก McClelland. 
1969: 2339 – A) ไดศึกษาตัวแปรที่ไมใชทางดานสตปิญญาที่คาดวา จะมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ ในระดับวิทยาลยั พบวา ความสนใจเปนตวัแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธกบัผลการเรียน
อยางมีนัยสําคญัทางสถติ ิ
   บล็อก (Block.  1970: 104 – 106) ศึกษาความสัมพันธระหวางความสนใจ 
ในการเรียน และผลสัมฤทธิท์างการเรียน ผลปรากฏวา ความสนใจ และผลสัมฤทธิท์างการเรียน
มีความสัมพันธกันทางบวก 
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 สรุปไดวา การสรางใหเด็กมีความสนใจนั้น  มีความสําคัญตอการเรยีนการสอนเปน
อยางมาก เพราะการสอน จะประสบความสําเร็จไดดวยดี  ก็ดวยการทําใหเด็กมีความสนใจ 
ในวิชาที่จะเรียนเสียกอน  เพ่ือเปนการสงเสริม  หรือเปนแรงจูงใจใหนักเรียนเห็นคณุคาของสิ่ง 
ที่จะเรียน เกดิความอยากรู อยากเรียน เปนการชวยขจัดอคติและความเบื่อหนายในการเรียน 
โดยปราศจากความสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถทําใหเด็กมีความกระตือรือรนที่จะศึกษา คนควา
หาความรู ใหความรวมมือในกิจกรรมที่ผูสอนใหทํา อันจะสงผลใหเกดิความสําเร็จในการเรียน
การสอน 
  4.2.2  งานวิจัยในประเทศ 
   จันทรา  จันทรกระจาง (2528: 59 – 60) เปรียบเทียบความสนใจในการอาน
ภาษาไทย  และความสนใจที่มีตอแบบฝกอาน  อยางมีระบบกับแบบฝกอานความเรียงของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ผลปรากฏวา ความสนใจในการอานภาษาไทย  ของนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน และความสนใจของนักเรียน ที่มีตอแบบฝกอานของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม นักเรียนที่ไดรับการฝกอานอยางมีระบบ มีความสนใจสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการฝกอานความเรียง 
   โสภา  ธรรมรงวุทย (2528: 70 – 71) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค
ทางภาษา และความสนใจในวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 
2527 ที่สอนโดยใชหลักการเรียน  เพ่ือรอบรูกับการสอนแบบปกติ  ผลการทดลอง  พบวา 
ความคิดสรางสรรคทางภาษาระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ไมแตกตางกนั สําหรับความ
สนใจในวชิาภาษาไทย  ระหวางกลุมที่สอนโดยใชหลักการเรียน  เพ่ือรอบรูกับกลุมที่สอนโดยใช
วิธีสอนแบบปกติน้ัน ผลการวิจัย พบวา ความสนใจในวิชาภาษไทยของนักเรียนกลุมที่สอน โดย
ใชหลักการเรยีน  เพ่ือรอบรูกับกลุมที่สอน  โดยใชวิธีสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 
   ฉันทนา  กุลธวัชชัย (2530: 43) เปรียบเทียบความสนใจทางการเรียน 
 วิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชวิธีสอนแบบนาฏการ  และสอนตามแนว
คูมือครู พบวา นักเรียนที่เรยีนโดยวิธีสอนแบบนาฏการมีความสนใจทางการเรียนวิชาภาษาไทย
สูงกวานักเรียนที่เรียนตามแนวคูมือคร ู
   ปยะศักดิ์  สินทรัพย  (2530: 55)  ศึกษาความสนใจในวิชาภาษาไทยของ
นักเรียน  ที่เรยีนดวยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน  และนักเรียนที่เรียนตามแผน 
การสอนของหนวย  ศึกษานิเทศก  เขตการศึกษา 10 พบวา ความสนใจของนักเรียนทั้งสอง
กลุมมีความสนใจในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
   สมเดช  อารีสวัสดิ์ (2530: 74) เปรียบเทยีบความสนใจของนักเรียนที่มีตอ
วิชาภาษาไทย วรรณคดีมรดก ที่เรียนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ และทีเ่รียนโดยการสอน
ตามคูมือครูระหวาง  หลังการทดลองกับกอนการทดลอง ผลการวิจัย พบวา นักเรียนทั้งสองกลุม
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มีความสนใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ซ่ึงแสดงวา ความสนใจที่มีตอวชิา
ภาษาไทยวรรณคดีมรดก หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
   บุญปลูก  สิทธิไทย (2532: 74 – 77) ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความ
สนใจในวชิาภาษาไทยของนักเรียน ที่เรยีนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปการตูน กับการสอนตามแบบ
แผนการสอน  ของหนวยศกึษานิเทศก กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
บานดุงวิทยา จังหวดัอุดรธานี ปการศึกษา 2532 ผลการทดลอง  พบวา ความสนใจของนักเรียน
ที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเรจ็รูปการตูน กับเรียนตามแผนการสอนของหนวยศึกษานิเทศก  
   ไตรเทพ  โหโก (2532: 74 – 77)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความ
สนใจในการฟงภาษาไทยของนักเรียน ที่เรียนโดยการใชแบบฝกการฟงจากแถบบันทึกเสียงและ
จากการอาน ของครู กลุมตวัอยาง  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนประจันตราษฎร
บํารุง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี ปการศึกษา 2532 ผลการทดลอง  พบวา  ความ
สนใจของนักเรียน ที่เรียนโดยการใชแบบฝกการฟงจากแถบบันทึกเสียง และจากการอานของ
ครู แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  
   ปริยฉัตร  พรหมศรี (2535: 108) ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน 
ความสามารถทางการเขียน และความสนใจในวธิีสอนภาษาไทย  ของนักเรียนที่ไดรับการสอน
ดวยวธิีสอนตามรูปแบบเอรกิา (Erica Model) และจากการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนคําเขื่อนแกวชนูปถัมภ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
ปการศึกษา 2535 ผลการทดลอง พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนตามรูปแบบเอริกา 
และจากการสอนตามคูมือครูมีความสนใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
   เรวัตร  กีฎวทิยา (2537: 80) ศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน 
ความสามารถทางการเขียน และความสนใจในวธิีสอนภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชญัสําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2537 ผลการ
ทดลอง พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน  โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน และวธิีสอนตามคูมือครู  
มีความสนใจในวิธีสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   พรทิพา  พานิชาชีวกลุ (2538: 64)  ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดาน 
การอาน การเขียน และความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
มุงประสบการณภาษา กับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนคําเขือ่นแกวชนูปถมัภ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร ปการศึกษา  2538 ผลการ
ทดลอง พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยการสอนแบบมุงประสบการณภาษากับการสอน 
ตามคูมือครู  มีความสนใจในภาษาไทย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
   รัชดา  ชําครุฑ (2540: 58) ไดศึกษาเปรยีบเทียบความสามารถดานการอาน 
การเขียน  และความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน  ที่ไดรับการสอนโดยใช
บทเรียนสําเรจ็รูป กับการสอนตามคูมือครู  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับนาฏศลิปชั้นตนปที่ 3 
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วิทยาลัยนาฏศิลป 1 เขตพระนคร กรุงเทพฯ ปการศึกษา 2539 ผลการทดลอง  พบวา นักเรียน
ที่ไดรับการสอน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป กับการสอนตามคูมือครู มีความสนใจในวชิาภาษาไทย 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 จากงานการวิจัยที่ไดกลาวมา จะเห็นไดวา การที่บุคคล  จะมีความสนใจในวชิา
ภาษาไทย ไดดีเพียงใดนั้น  ยอมขึ้นอยูกับสื่อ  หรือวิธีการสอนที่นาสนใจ ตลอดจนการนําเอา
นวัตกรรมทางการสอนเขามาใช  จึงจะสามารถ  ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการที่จะเรียน
วิชานั้นๆ ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะคนควา และติดตาม คิดหาวิธีการสอน และ
พัฒนาสื่อการสอนใหนาสนใจ และเลือกใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชา รวมถงึวัยของ
ผูเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือที่เด็กจะไดรับประสบการณที่ดีทาง
การศึกษาแลวนําทักษะและประสบการณตางๆ เหลานี้ออกไปใชในอนาคต 

 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการคนควา 

  
 เพื่อใหการวิจัยไดบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่วางไว ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควา
ตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้
  1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2.  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 
 1.    การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 1.1  ประชากร 
  ประชากร  เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรงุเทพ  
ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2549  จํานวน 6 หองเรียน หองเรียนละ 50 คน รวมเปน 300 คน 
             1.2  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ     
กรุงเทพ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 2 หองเรียน  หองเรียนละ 50 คน ซ่ึงไดมา
จากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)   ดังนี ้
   1.  กลุมทดลอง  จํานวน 50 คน สอนโดยใชเพลงประกอบการสอน 
   2.  กลุมควบคุม  จํานวน 50 คน สอนแบบปกติ 
   1.3  เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง 
  เนื้อหาท่ีใชในการทดลองครั้งนี้ เปนเนื้อหาตามหลักสูตรของสถานศึกษา การศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐานโดยผูวจัิยเลือกเน้ือหา
ดังนี้ วรรณคดีเรื่องสามกก ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา เปนหนวยใหญ  และแบงเปนหนวยยอย 
5 หนวย ดังน้ี 
   1.  การอานในใจวรรณกรรมวรรณคดีประเภทรอยแกว 
   2.  หลักการพจิารณาวรรณกรรมเรื่องสามกก 
   3.  การเขียนสรุปความและเลาเรื่อง 
   4.  การฟงอยางมีวิจารณญาณ       
   5.  การเขียนสะกดคํา 
 1.4  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง 15  คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาหละ 3 คาบ โดย 
มีเนื้อหาทั้งหมด 5 หนวยยอย จากเรื่องสามกก ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา  ในภาคเรียนท่ี 2  
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 ปการศึกษา 2549 
 
2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ประกอบดวย 
 2.1  เคร่ืองมือที่ใชประกอบการสอน 
  2.1.1  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน 
  2.1.2  แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 2.2  เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.2.1  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่องสามกก ตอน  
จูลงฝาทัพรับอาเตา 
  2.2.2  แบบสอบถามวัดความสนใจในวิชาภาษาไทย 
 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ข้ันตอนในการสรางแผนการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอน 
  ผูวิจัยสรางแผนการสอนวิชาภาษาไทย ท 33101 ข้ึนเพ่ือสําหรับใชในการสอน
กลุมทดลอง โดยมีลําดับข้ันตอนในการสรางดังนี้ 
   1.  ศึกษาหลกัสูตรและแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ตามหลักสูตรสถานศึกษาชวงช้ันท่ี 3 พุทธศักราช 2544 ไดพิจารณาขอบขายเน้ือหาสาระ 
การเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการสอน 
   2.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแผนการสอนโดยใชเพลงประกอบ 
การสอน  จากตําราและงานวิจัยตางๆ 
   3.  ศึกษาหลกัและทฤษฎีเก่ียวกับเพลง  เทคนิคและวธิีการแตงเพลง
ประกอบการสอน ตามที่ ยุพิน  พิพิธกุล ไดเสนอแนะไว คือ แตงเน้ือรองเทียบกับทํานองเดิมท่ีมี
อยูแลว เลือกทํานองเพลงที่มีจังหวะเราใจ และกําลังเปนท่ีนิยมในปจจุบัน เพราะทําใหครูและ
นักเรียนรองไดงายขึ้น ในการแตงเพลงควรเทียบเสียงใหใกลเคียงกัน และจํานวนพยางคเทากัน  
กอนลงมือ ผูแตงตองฝกรองเพลงตนแบบใหคลองเสียกอน 
   4.  เลือกเน้ือหารายวิชา ท 33101 จากหนังสือทักษะพัฒนา ของกรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2544 สําหรับชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 เพ่ือจะนํามาใชในการทดลอง ใชเวลา 15 คาบ คาบละ 50 นาที เปนเวลา 5 สัปดาห 
   5.  เลือกและสรางเพลงประกอบการสอน  ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนดําเนนิการดังนี ้
    5.1  สํารวจความสนใจของกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรยีน
อัสสัมชัญ 3 หองเรียน 150 คน โดยใชแบบสํารวจ  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแนนอนจากกลุมประชากร 
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    5.2  เลือกเพลงที่นักเรียนชอบมากท่ีสุด นํามาพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของเนื้อหา สาระในแตละเพลง ท้ังจังหวะและทํานอง แลวเลือกเพลงไวโดยแบงเปน 2 สวน คอื 
สวนหนึ่งเพ่ือใชฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน จากเพลง อีกสวนหนึ่งเพ่ือนํามาแตงคํารองใหม
โดยใชทํานองเดิม  ฝกรองเพลงท่ีเลือกไวใหคลอง 
    5.3  ศึกษาเนือ้หาจากเร่ืองสามกก ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตาใหเขาใจ 
เปนอยางดี เพ่ือนําขอมูลจากเน้ือหามาแตงคํารองใหม โดยใสทํานองเพลงท่ีเลือกไว 
    5.4  นําเพลงตนแบบท่ีเลือกไวมาแตงคํารองใหมเพ่ือเปนการสรุปเนือ้หา
สาระในบทเรียนแตละบท เชน เพลงหลักการฟงท่ีดี เพลงหลักการพูดท่ีดี เพลงการอานอยางมี
คุณคา เพลงรูปแบบการเขียน  เพลงอานออกเสียง เพลงคําท่ีมีตัวการันต  ซ่ึงทํานองท่ีเลือกมา
นอกจากจะเลือกทํานองท่ีนักเรียนรูจักกันดีอยูแลว  ยังเลือกทํานองท่ีแสดงถึงความเปน
เอกลักษณไทยไวดวย เชนทํานองเพลงลูกทุง และเพลงไทยเดิม 
    5.5  เพลงท่ีเลือกไวเพ่ือฝกทักษะหรือฝกความสามารถในการใชภาษา  
โดยนํามาตั้งคําถามจากเพลงนั้นๆ เพ่ือฝกใหผูเรียนสรุปความ ตีความ วิเคราะห แสดง
ความรูสึกตอเพลง และแสดงความคิดเหน็จากเพลง 
    5.6  ฝกรองเพลงท่ีแตงคํารองข้ึนใหมใหคลอง 
   6.  สรางแผนการจัดการเรยีนรู 5 แผน  เวลา 15 คาบ  
(แบงเปนแผนละ 2 คาบ) 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู 
 หนวยยอยท่ี 1 การอานในใจวรรณกรรมวรรณคดีประเภทรอยแกว  จํานวน 3 คาบ  
 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง คือการพิจารณาคุณคาเรื่อง สามกก ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตาได 
 2.  แผนการจัดการเรียนรู 
         หนวยยอยท่ี 2 หลักการพิจารณาวรรณกรรม เรื่องสามกก    จํานวน 2 คาบ  
        ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง คือ  หลักการพูดนําเสนอขอมูล 
 3.  แผนการจัดการเรียนรู 
         หนวยยอยท่ี 3 การเขียนสรุปความและเลาเรื่อง      จํานวน 2 คาบ  
        ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง คือ  การเขียนสรุปความเลาเรือ่งสามกกได 
 4.  แผนการจัดการเรียนรู 
        หนวยยอยท่ี 4 การฟงอยางมีวิจารณญาณ              จํานวน 3 คาบ  
      ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง คือ  ฟงเนื้อเรื่องแลววิเคราะหวิจารณได     
 5.  แผนการจัดการเรียนรู 
       หนวยยอยท่ี 5 การเขียนสะกดคํา                                           จํานวน 5 คาบ  
    ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง คือ  เขียนสะกดคําถูกตองตามอักขรวิธี 
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   7.  นําเพลงท่ีสรางไวจากขอ 5 และ ขอ 6 มาจัดลงในแผนการสอน ท่ีตรงกับ 
ความรูท่ีคาดหวัง และข้ันตอนการสอน โดยใหเหมาะสมกับเนื้อหา ชวงเวลา  และกิจกรรม 
การเรียนการสอนโดยมีความตอเนื่องกันในแผนการสอนแตละแผน 
   8.  นําเพลงท่ีสรางไวไปใหผูเช่ียวชาญ คอื  อาจารยบุญสม  โชตชิวง  ครู
หัวหนากลุมสาระการดนตร ีของโรงเรียนอัสสัมชัญ กรงุเทพ ตรวจดคูวามเหมาะสมของเพลง  
ผศ.สุมานิน  รุงเรืองธรรม ผศ.ขจรศรี  ชาติกานนท  ผูเช่ียวชาญดานภาษาไทยและหลักสูตร 
การสอน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร  อาจารย เหมพรรณ  โนทะยะ หัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ ไดตรวจสอบความสอดคลองของ
เนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  ความถกูตอง  ความเหมาะสม 
ของภาษา  การใชถอยคํา และฉันทลักษณ และนําบทเพลงที่ไดแกไขแลวไปบันทึกลงในแถบ
บันทึกเสียง  
   9.  นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเช่ียวชาญตรวจ 3 ทาน  คือ ผศ.สุมานิน 
รุงเรืองธรรม  ผศ.ขจรศรี  ชาติกานนท และอาจารย เหมพรรณ  โนทะยะ  ตรวจสอบความ 
ถูกตองของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู  กิจกรรม  แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
   10.  นําแผนการสอนที่ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ  และไดรับการปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองกับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ จํานวน   
50 คน  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง  เพ่ือนํามาปรับปรุงในเรื่องกิจกรรมการสอน ความเหมาะสมกับ
เวลา  แลวนํามาปรับปรุงอีกครั้ง  เพ่ือใหไดแผนการจดัการเรียนรูท่ีสมบูรณนําไปใชในการวิจัย
ตอไป 
 ข้ันตอนในการสรางแผนการสอนแบบปกติ  
  1.  ศึกษาหลกัสูตรวิชาภาษาไทย ท 33101 และขอบขายของเน้ือหาวิชาและ 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง    
  2.  ศึกษาหลกัสูตร ความมุงหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายวิชา
ภาษาไทย ท 33101  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือนํามาใชในการสรางแผนการสอนกลุมควบคุม
ซ่ึงใชเนื้อหาเดียวกันกับกลุมทดลอง 
  3.  ศึกษาคําอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  มาตรฐานการเรียนรู  
แลวสรางแผนการเรียนการสอนโดยการเรียนตามปกติ จํานวน 15  คาบ 5 แผน ใหสอดคลอง
กับวิธีดําเนินการทดลองและวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยยึดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เนื้อหา 
กิจกรรมและการประเมินผล  แลวนําแผนการสอนไปใหผูเช่ียวชาญตรวจ 3 ทาน คอื ผศ.สุมานิน 
รุงเรืองธรรม ผศ.ขจรศรี  ชาติกานนท และอาจารย เหมพรรณ  โนทะยะ เพื่อปรับปรุงแกไขดาน
ความสอดคลองของกิจกรรม  เนื้อหา  การประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู  และผล 
การเรียนรูท่ีคาดหวัง 
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   4.  นําแผนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ  จํานวน 50 คน  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง  เพ่ือหาขอบกพรองและ
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตอไป 
   5.  นําแผนการสอนที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง  เพื่อทําการวิจัยตอไป 
  แบบสอบถามวัดความสนใจในวิชาภาษาไทย 
  แบบสอบถามวัดความสนใจในวิชาภาษาไทย มีลัษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ซ่ึงผูวิจัยไดสรางตามขั้นตอนของ ลิเคอรท (Likert) โดยมีลําดับการสราง ดังนี้ 
   1.  ศึกษาวธิีการสรางแบบสอบถามวัดความสนใจในวิชาภาษาไทย ตามวิธี
ของลิเคอรท จากหนังสือวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ของ พวงรัตน ทวีรตัน 
(2531: 114 – 115) 
   2.  สรางขอความที่แสดงลักษณะของความสนใจในวิชาภาษาไทยที่ใชเพลง
ประกอบการสอน จํานวน 45 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ซ่ึงไดปรับปรุงขอคําถามจากแบบสอบถามวัดความสนใจในวิธสีอน
ของ เรวัตร  กีฎวิทยา และปริยฉัตร  พรหมศรี  ท่ีมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี ้คือ 
    กรณีท่ี 1  ในขอความที่มีความหมายทางบวก (Positive) ใหคะแนนดังนี ้
     มากที่สุด ให      5    คะแนน 
     มาก     ให      4   คะแนน 
     ปานกลาง ให  3  คะแนน 
     นอย     ให      2   คะแนน 
     นอยท่ีสดุ ให      1   คะแนน 
    กรณีท่ี 2  ในขอความที่มีความหมายทางลบ (Negative) ใหคะแนนดังนี้  
     มากที่สุด ให      1    คะแนน 
     มาก     ให      2   คะแนน 
     ปานกลาง ให       3   คะแนน 
     นอย      ให      4   คะแนน 
     นอยท่ีสุด ให      5   คะแนน 
   3.  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน เสนอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธและ
นําไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม ความถูกตอง และตรวจแกไข
สํานวนภาษาใหชัดเจนข้ึน แลวเลือกขอคําถามท่ีมคีาดรรชนีความสอดคลอง ตั้งแต .50 ข้ึนไป 
ไวจํานวน 40 ขอ  
   4.  นําแบบสอบถามวัดความสนใจในวิชาภาษาไทย ท่ีไดตรวจและปรับปรุง 
แกไขแลว ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ ภาคเรียนท่ี 2  
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ปการศึกษา 2549 จํานวน 50 คนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
   5.  นําแบบสอบถามวัดความสนใจในวิชาภาษาไทย มาตรวจใหคะแนน  
แลวนําผลมาหาคาอํานาจจําแนกรายขอโดยวิธีแจกแจงแบบที (t-distribution) โดยใชเทคนิค  
25 เปอรเซ็นต ของกลุมสูงและกลุมต่ํา ไดคา t อํานาจจําแนก แลวเลือกขอท่ีมีคาตั้งแต  
4.26 – 14.07  
   6.  นําแบบสอบถามวัดความสนใจในวิชาภาษาไทย ท่ีคัดเลือกไว 40 ขอ 
มาหาความเชือ่ม่ันกับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน อัสสัมชัญ กรุงเทพ จํานวน 50 คน  
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง และไมใชกลุมเดิม ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของ ครอนบาค (Cronback) (ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ.  2539: 171 – 172) เพ่ือหา
คาความเชื่อม่ัน 
     
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบแผนการทดลอง การทดลองคร้ังนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง  โดยใชแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Postest Design (ลวน สายยศ และ อังคณา  
สายยศ.  2528: 216 มีลักษณะการทดลองดังนี้ 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุมตัวอยาง ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง 
    

ER T1 X T2 
CR T1 ~ T2 

    

 
 สัญลักษณทีใ่ชในการวิจัย 
 X    แทน   การจัดกระทํา (Treatment) คอืการสอนโดยใชเพลงประกอบ 
 ~     แทน   ไมมีการจัดกระทํา คือ สอนแบบปกติ 
 E     แทน   กลุมทดลอง (Experimental Group) 
 C     แทน   กลุมควบคุม (Control Group) 
 R    แทน   การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม (Random Assignment) 
 T1   แทน   การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) 
 T2   แทน   การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
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 ผูวิจัยดําเนินการทดลองดังน้ี 
  1.  สุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใหหองเรียนเปนหนวย 
ในการสุม จากประชากรหองเรียน จํานวน 300 คน สุมมา 2 หอง หองละ 50 คน ไดจํานวน  
100 คน ในหองเรียนปกติ แลวจับฉลากเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
  2.  ปฐมนิเทศ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน บทบาทของนักเรียน เปาหมาย
ของการเรียน และวิธีประเมินผลการเรียนรู ในการทดลองครั้งนี้ 
   3.  ทดสอบกอนการเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาภาษาไทย ท 33101 และแบบสอบถาม 
วัดความสนใจในวิชาภาษาไทย ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงผานการตรวจสอบคุณภาพแลว 
  4.  ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยทําการสอนทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
ดวยตนเอง ใชเนื้อหาเดียวกัน คือ เรื่องสามกก ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา จํานวน 7 คาบเทากัน 
และระยะเวลาเทากัน เปนเวลา 5 สัปดาห แตวิธีการสอนแตกตางกัน คือ 
   กลุมทดลอง  ไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอน 
   กลุมควบคุม   ไดรับการสอนแบบปกติ 
  5.  เม่ือสอนครบ 7 คาบแลว ทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)  
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาภาษาไทย ท 33101 และแบบสอบถาม 
วัดความสนใจในวิชาสอนภาษาไทย ฉบับเดียวกับท่ีใชทดสอบกอนการทดลอง 
  6.  ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาภาษาไทย ท 33101 และ
แบบสอบถามวัดความสนใจในวิชาภาษาไทย แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวธิีการทางสถิติ 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัย นําผลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิติ ดงันี้ 
  1.  สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
            1.1  หาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ และ อังคณา 
สายยศ.  2524: 71) 

 

N
X

X ∑=  

 
  เม่ือ  X     แทนคะแนนเฉล่ีย 
        ∑X    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N    แทนจํานวนขอมูล 
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         1.2  หาคาความแปรปรวน (Variance) คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ.  2524: 75) 
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   เม่ือ  S2  แทนความแปรปรวนของคะแนน 
     ∑X  แทนผลรวมของคะแนน 
     ∑ 2X  แทนผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
     N  แทนจํานวนนักเรียนในกลุม 
  2.  สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   2.1  หาความเท่ียงตรง ตามเนื้อหา ของแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนวิชาภาษาไทย แบบปรนัย โดยใชดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอสอบ กับจุดประสงค 
การเรียนรู โดยคํานวนจากสูตร ของ โรวเินลลี และแฮมเบลตัน (ลวน สายยศ และ อังคณา  
สายยศ.  2539: 249) ดังน้ี 
 

       
N

R
IOC ∑=  

 
   เม่ือ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรู 
        ท่ีคาดหวัง 
     ∑ R   แทน ผลรวมคะแนนความเห็นของผูเช่ียวชาญ 
     N     แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญเนื้อหา 

   2.2   หาความยากงาย (p) และหาคาจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาภาษาไทยโดยใชเทคนิค 27% ของกลุมสูง ต่ํา จากตารางสําเร็จ 
ของ จุง เตห ฟาน (Chun The Fan.  1952: 1 - 32) 
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   เม่ือ  rtt  แทน  ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
     n   แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
     P แทน สัดสวนของผูทําไดในขอหน่ึงๆ น่ันคือสัดสวนของคนทํา 
        ถูกกับคนท้ังหมด 
     q แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหน่ึง 
     2

tS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือ 
 
               2.3  หาคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบสอบถาม  วัดความสนใจตอ 
วิชาภาษาไทย เปนรายขอ โดยใชเทคนคิ 25 % ของกลุมสูง และกลุมต่ํา และตรวจสอบคา t 
ตามวิธีแจกแจง t (t-distribution) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  2539: 185 - 186) 
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  เม่ือ   t       แทน     คาอํานาจจําแนกของขอสอบ   

    HΧ      แทน     คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
    LΧ     แทน     คะแนนเฉล่ียของกลุมต่ํา 
    2

HS   แทน     คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 
    2

LS   แทน     คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา 
      Hn   แทน     จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง 
    Ln        แทน      จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา 

  3.  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 
   3.1  ใช t-test แบบ Independent Samples (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2538: 162) 
    3.1.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอน
โดยใชเพลง ประกอบการสอน กับการสอนแบบปกติ 
    3.1.2  เปรียบเทียบความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับ 
การสอนโดยใชเพลงประกอบการสอน กับการสอนแบบปกติ 
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   เม่ือ       1Χ          แทน     คะแนนเฉล่ียของกลุมท่ี 1 
      2Χ      แทน     คะแนนเฉล่ียของกลุมท่ี 2 
      1n          แทน      ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 
      2n          แทน      ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 

              2
1S    แทน      ความแปรปรวนของกลุมท่ี 1 

                  2
2S    แทน      ความแปรปรวนของกลุมท่ี 2   

 
   3.2  ใช t-test  แบบ dependent samples (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2538: 165) 
    3.2.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอน
โดยใชเพลงประกอบการสอนกอน และหลังการทดลอง 
    3.2.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอน
ตามปกติกอน และหลังการทดลอง 
    3.2.3  เปรียบเทียบความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีเรียนโดย
ใชเพลงประกอบการสอนกอน  และหลังการทดลอง 
    3.2.4  เปรียบเทียบความสนใจในวิชาภาษาไทยโดยใชการสอนแบบปกติ
กอน  และหลังการทดลอง   
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   เม่ือ  t     แทน คาท่ีใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบที 
     D     แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู   
     n     แทน จํานวนคู 
     ∑D   แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกัน 
         เปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบ 
         กอนการเรียน กับทดสอบหลังการเรียน 
     ∑ 2D    แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการ 
         เปรียบเทียบกันเปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ได 
         จากการทดสอบกอนการเรียนกับทดสอบหลัง 
         การเรียน           

 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล และแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล
ดังนี ้
  N         แทน      จํานวนนักเรียนในกลุมตัว 

           1n    แทน      จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง  
  2n    แทน       จํานวนนักเรียนในกลุมควบคุม 
  1X       แทน        คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลอง 
  2X       แทน        คะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม  
  2

1S   แทน        ความแปรปรวนของกลุมทดลอง  
  2

2S   แทน        ความแปรปรวนของกลุมควบคุม 
  D     แทน  ความแตกตางคะแนนแตละคู 
    ∑D     แทน       ผลรวมความแตกตางของคะแนนแตละคู 
  2D∑    แทน       ผลรวมความแตกตางของคะแนนแตละคูยกกําลังสอง 
      t       แทน       คาสถิติของการแจกแจงแบบที  ( t-distribution ) 
     df    แทน       ช้ันแหงความอิสระ 
     **      แทน        มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  กลุมทดลอง แทน   นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอน 
                 กลุมควบคุม แทน  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 
 
ลําดับขั้นในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวชิาภาษาไทยของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับการสอน 
แบบปกติ 
 2.  การเปรียบเทียบความสนใจในวชิาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย หลังการเรียนของนักเรียน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม  ผูวิจัยไดนําคะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท้ังสองกลุม
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มาวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวธิีทางสถิต ิ t-test  แบบ  Independent  
ปรากฏผลในตาราง 2 
 
ตาราง 2 เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม    
       จากผลการทดสอบหลังเรียน  
 

กลุมตัวอยาง N X  2S  t 
     

กลุมทดลอง 50 53.88 7.29  
    16.50** 
กลุมควบคุม 50 44.82 7.78  
     

    **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
 จากตาราง 2 แสดงวา ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนกลุม
ทดลอง และกลุมควบคุมหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทยกอนเรียนและหลังเรียน 
ของกลุมทดลอง ผูวิจัยไดนําคะแนนการทดสอบกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง มา
วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวธิีทางสถิต ิt-test  แบบ  dependent  ไดผลดัง 
ตาราง 3 

 
ตาราง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของกลุมทดลองโดยการทดสอบ 
     กอนเรียนและหลังเรียน 

กลุมทดลอง N X  2S  ∑D  ∑ 2D  t 
       

กอนเรียน 50 28.06 49.73    
      21.40** 
หลังเรียน 50 53.88 7.29 1291 36897  
       

     **  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
                   
           จากตาราง 3 แสดงวา ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลอง  
กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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 3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทยกอนเรียนและหลังเรียน 
ของกลุมควบคุม  ผูวิจัยไดนําคะแนนการทดสอบกอนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุมทดลอง 
มาวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวธิีทางสถิต ิ t-test  แบบ dependent  ไดผลดัง
ตาราง 4 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของกลุมควบคุมโดยการทดสอบ 
     กอนเรียนและหลังเรียน  
 

กลุมควบคุม N X  2S  ∑D  ∑ 2D  t 
       

กอนเรียน 50 29.88 17.94    
    474 12219 22.72** 
หลังเรียน 50 44.82 7.78    
       

     ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
 จากตาราง 4 แสดงวา ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุม
ควบคุม  กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
 
 4.  การเปรียบเทียบความสนใจในวชิาภาษาไทย หลังการเรียนของนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ผูวิจัยไดนําคะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท้ังสองกลุมมา
วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวธิีทางสถิต ิ t-test แบบ Independent  ไดผลดัง
ตาราง 5 
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ตาราง 5 เปรยีบเทียบความสนใจในวิชาภาษาไทยของกลุมทดลองและกลุมควบคุมจากผล 
       การทดสอบหลังเรียน 
 
กลุมตัวอยาง N X  2S  t 

     

กลุมทดลอง 50 165.20 66.73  
    2.87** 
กลุมควบคุม 50 160.94 43.32  
     

   ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 จากตาราง 5 แสดงวา ความสนใจในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

 5.  การเปรียบเทียบความสนใจในวชิา ภาษาไทยกอนเรียนและหลังเรียน ของกลุม
ทดลอง ผูวิจัยไดนําคะแนนการทดสอบกอนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุมทดลอง มาวิเคราะห
ความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชวธิีทางสถิต ิ t-test  แบบ dependent  ไดผลดังตาราง 6 
 

ตาราง 6  เปรียบเทียบความสนใจทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของกลุมทดลอง โดยการทดสอบ  
     กอนเรียนและหลังเรียน 
 

กลุมทดลอง N X  2S  ∑D  ∑ 2D  t 
       

กอนเรียน 50 110.50 58.78    
    2375 152209 53.05** 
หลังเรียน 50 165.20 66.73    
       

     **  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตาราง 6  แสดงวา ความสนใจทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุม
ทดลอง  กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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 6.  การเปรียบเทียบความสนใจในวชิา ภาษาไทยกอนเรียนและหลังเรียน ของกลุม
ควบคุม ผูวิจัยไดนําคะแนนการทดสอบกอนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุมทดลอง มาวิเคราะห
ความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชวธิีทางสถิต ิ t-test  แบบ dependent  ไดผลดังตาราง 7 
 

ตาราง 7 เปรียบเทียบความสนใจทางการเรียนวิชาภาษาไทยของกลุมควบคุมโดยการทดสอบ 
     กอนเรียนและหลังเรียน  
 

กลุมควบคุม N X  2S  ∑D  ∑ 2D  t 
       

กอนเรียน 50 108.36  9.41    
    2629 141107 48.54** 
หลังเรียน 50 160.94 43.32    
       

    ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 

 จากตาราง 7  แสดงวา ความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมควบคุม  
กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้  เปนการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ 
เปนการวิจัยเชิงทดลอง  มีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับ 
การสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับการสอนแบบปกต ิ
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับ 
การสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกอนและหลังการทดลอง 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับ 
การสอนแบบปกติกอนและหลังการทดลอง 
 4.  เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับ 
การสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับแบบปกติ 
 5.  เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับ 
การสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกอนและหลังการทดลอง 
 6.  เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับ 
การสอนแบบปกติกอนและหลังการทดลอง 

 
สมมติฐานการศึกษาคนควา 
 1.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน 
 2.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนการทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกัน 
 3.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการทดลองกับ
หลังการทดลองแตกตางกัน  
 4.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ
มีความสนใจเรียนแตกตางกัน 
 5.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ
กอนการทดลองกับหลังการทดลองมีความสนใจแตกตางกัน 
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 6.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอนการทดลองกับหลังการทดลองมีความสนใจ
แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากร  เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรงุเทพ  
ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2549  จํานวน 6 หองเรียน หองเรียนละ 50 คน รวมเปน 300 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
  กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ     
กรุงเทพ ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2549 จํานวน 2 หองเรียน  หองเรียนละ  50  คน ซ่ึงไดมา
จากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) ดังนี ้
   1.  กลุมทดลองจํานวน   50  คน  สอนโดยใชเพลงประกอบการสอน 
   2.  กลุมควบคุม  จํานวน  50  คน  สอนแบบปกติ 
            เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง 
  เนื้อหาท่ีใชในการทดลองครั้งนี้  เปนเนื้อหาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน โดยผูวิจัย 
เลือกเนื้อหาดังนี้ 
  วรรณคดีเรื่องสามกก ซ่ึงเปนหนวยใหญ  แลวแบงเปนหนวยยอย  5 หนวยดังนี ้
   1.  การอานในใจวรรณกรรมวรรณคดีประเภทรอยแกว 
   2.  หลักการพจิารณาวรรณกรรมเรื่องสามกก 
   3.  การเขียนสรุปความและเลาเร่ือง 
   4.  การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
   5.  การเขียนสะกดคํา 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง  15  คาบ  คาบละ  50  นาที  โดยใชเวลาสอน  
สัปดาหละ  3  คาบ  รวม  5  สัปดาห   ในภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2549 
 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา  
 แผนการสอนของกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนผูวิจัยสราง
ข้ึนโดยศึกษาหลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสอนตามหลักสูตรข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544  ของกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย และเทคนิคการแตงเพลงประกอบการสอน  ซ่ึงได
ผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญจํานวน  3  ทาน  กอนนําไปทดลองใชพรอมท้ังไดปรับปรุง
แกไขแลว จํานวน  5 แผน ใชเวลา  15  คาบ 
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 แผนการสอนของกลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ  ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษา
หลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2544  ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  และศึกษาวิธีการ
เขียนแผนการสอนตามที่กรมวิชาการกําหนดในคูมือครู  ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  3  ทาน  กอนนําไปทดลองใชพรอมท้ังไดปรับปรุงแกไขแลว  จํานวน 5 แผน ใชเวลา  
15 คาบ 
 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  60  ขอ  คะแนน
เต็ม  60  คะแนน  โดยศึกษาแนวทางการสรางขอสอบจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ และได
ผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  และหาความยากงาย ไดคาความยากงายอยู
ระหวาง  .35 - .73  และ  หาคาอํานาจจําแนก  ไดคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.21 ถึง 0.39                            
หาคาความเชือ่มั่น  (KR – 20)  เทากับ  0.83 
 แบบสอบถามวัดความสนใจในวิชาภาษาไทย  จํานวน 40 ขอ โดยศกึษาแนวทางการ
สรางขอสอบจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ไดผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  
และหาคาความเชื่อม่ันโดยใชแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา  ไดคาความเชือ่ม่ันเทากับ 0.97 หาคา
อํานาจจําแนกไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 1.85  -  40.1 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2549  โดยดําเนินการดวยตนเอง 
ท้ัง 2 กลุม  คอืกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยสอนกลุมละ 15 คาบ คาบละ 50 นาที 
เปนเวลา  5  สัปดาห  ใชเนื้อหาเดียวกันท้ัง 2 กลุม  โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการสอน  ดังนี้ 
  1.  ทดสอบกอนการเรียนท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ดวยแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ  4  ตวัเลือก  จํานวน  60  ขอ  และแบบสอบถามวัดความสนใจใน
วิชาภาษาไทยจํานวน  40  ขอ  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
  2.  ปฐมนิเทศกลุมทดลอง  เพ่ือชี้แจงเก่ียวกับการสอนโดยใชเพลงประกอบ 
การสอน 
                   2.1  ดําเนินการสอนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยใชเน้ือหาและ
ระยะเวลาเทากันโดยกลุมทดลองทําการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอน   และกลุมควบคุมทํา
การสอนแบบปกต ิ เปนเวลากลุมละ  15  คาบ 
                   2.2  ทําการทดสอบหลังการทดลองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และแบบสอบถามวัดความสนใจในวชิาภาษาไทย    
ซ่ึงเปนชุดเดียวกับท่ีใชในการทดสอบกอนการเรียน 
                   2.3  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามวัดความ
สนใจในวชิาภาษาไทย  มาตรวจใหคะแนนแลวนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทาง
สถิต ิ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1.  ใช  t-test แบบ Independent  Sample ในการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 
 2.  ใช  t-test  แบบ Dependent Sample   ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนท่ีไดรับการสอนที่ไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกอนและหลังการทดลอง 
 3.  ใช  t-test  แบบ Dependent Sample ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอนและหลังการทดลอง 
         4.  ใช  t-test  แบบ Independent Sample ในการเปรียบเทียบความสนใจของ
นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 
 5.  ใช  t-test  แบบ  Dependent Sample   ในการเปรยีบเทียบความสนใจในวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกอนและหลังการทดลอง 
 6.  ใช  t-test  แบบ  Dependent Sample ในการเปรียบเทียบความสนใจของนักเรียน
ท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอนและหลังการทดลอง 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลง
ประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ  แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลง
ประกอบการสอน กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01     
  3.  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอนและหลังการทดลอง  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 4.  ความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบ 
การสอนกับการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิ  .01 
 5.  ความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบ 
การสอนกอนและหลังการทดลอง   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01              
 6.  ความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอนและหลัง
การทดลอง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้  เปนการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  และ
ความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังเรียนท่ีไดรับ 
การสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ  ผูวิจัยได อภิปราย
ผลตามลําดับ ดังนี ้
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 สมมติฐานขอท่ี 1  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับนักเรียน
ท่ีเรียนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน 
  จากผลการทดลอง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวรรณคดี
ไทย  โดยใชเพลงประกอบการสอน  กับการสอนแบบปกต ิ แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01  แสดงวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอน  กับการสอน
แบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยแตกตางกัน  เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  กาญจนา  นุนพันธ  (2537: 59)  ท่ีไดศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง   “ ราชาธิราช ”  โดยใชเพลงไทยเปนสื่อการสอน
กับการสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม
วิทยา กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวานักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    
  จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การสอนโดยใชเพลงประกอบการสอน สงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  สูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  เนื่องจาก
การเรียนโดยใชเพลงประกอบการสอนนั้น  บรรยากาศในการเรียนเปนกันเอง  สนุกสนาน   
นักเรียนมีความสุข  สบายใจ  ผอนคลายอารมณ  ไมเครียดตอการคิด  และการจดจําเนื้อหา  
กลาแสดงออก   กลาคดิ  กลาพูด  และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม เกิดทักษะ
กระบวนการกลุม  นักเรียนกระตือรือรน  และสนใจที่จะเขาเรียนและมีทัศนคติท่ีดตีอการเรียน
วิชาภาษาไทย  นักเรียนเปนศูนยกลางในการเรียน ครูเปนท่ีปรึกษา ใหแนวคิด ขอเสนอแนะ   
โดยใชหลักจิตวิทยาในเรื่องการเสริมแรงทางบวกเปนตัวกระตุน ดวยการกลาวชมเชยและให
รางวัล  ดังนั้นจึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนตามไปดวย    
 สมมติฐานขอท่ี 2 นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนการทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกัน 
  จากผลการทดลองพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีใช
เพลงประกอบการสอนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีไดตั้งไวและสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะศักดิ ์ สินทรัพย 
(2530: 59) ท่ีไดทดลองใชเพลงและเกมประกอบการสอนภาษาไทยกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 ผลการทดลอง พบวา กลุมทดลองที่เรียนโดยการใชเพลงและเกมประกอบการสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมท่ีเรียนโดยการสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
  การทดลองครั้งนี้  นักเรียนมีความกระตอืรือรน  ขวนขวาย  ใหความรวมมือ 
ในการทํากิจกรรมดีมาก  บรรยากาศสนุกสนาน  นักเรยีนกลาแสดงความคดิเห็นและรับฟง
ความคดิเห็นซึ่งกันและกันท้ังภายในกลุมและระหวางกลุม โดยเฉพาะเมื่อมีการแสดงออก 
หนาชั้นเรียน  ผูวิจัยเปนเพียงผูกําหนดกรอบเวลาเทานั้น  ซ่ึงเม่ือนักเรียนเขาใจในกระบวน 
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การเรียนรูโดยใชบทเพลงประกอบดวยแลวนักเรียนจึงเรียนอยางมีความสุขและสงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง   
 สมมติฐานขอท่ี  3 นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
การทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกัน  
  จากผลการทดลอง  พบวา   นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  ท้ังนี้อาจกลาวไดวา การสอนแบบปกติน้ัน ผูวิจัยไดจัดแผนการสอนโดยใชวธิี
จัดการเรียนแบบกระบวนการกลุม  กระบวนการเรียนแบบระดมพลังสมอง  สลับกับการเรียน
แบบบรรยาย  มุงเนนใหนักเรียนเปนผูตั้งคําถามหรือตอบคําถามดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผู 
ใหคําแนะนํา  พยายามชักจูงใหการสนทนานั้นอยูในประเด็นสําคัญของเรื่องท่ีเรียนมากท่ีสุด  
ซ่ึงสอดคลองกับความหมายของคูมือการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิารท่ีกลาววา 
การสอนตามคูมือน้ีใชวธิี บรรยาย อธิบาย ซักถาม ใหผูเรียนทําแบบฝกหัด หรือทํากิจกรรมอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม การดาํเนินการสอนในแตละคาบใชวิธีการหลายๆ อยาง ควบคูกันไป โดย
พิจารณาใหสอดคลองกับจุดประสงค และเนื้อหา (กองวิจัยทางการศึกษา.  2536: 22)  ดังนั้น 
จึงทําใหผูเรียนเขาใจถึงลําดับข้ันตอนของการเกิดการเรียนรู นักเรียนมีความสนใจในการเรียน
มากข้ึน เรียนรูถึงการคิด  วเิคราะห  วิจารณ  และไดฝกการตีความจากบทเพลง  การอภิปราย  
และแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึ่งกันและกัน  นักเรียนกลาแสดงออก   เกดิความเชือ่มั่นในตนเอง
มากข้ึน  และท่ีสําคัญมีการใชสื่อท่ีทันสมัย  เพ่ือชวยกระตุนความคิด  ทําใหนักเรยีนไดมีโอกาส
สรางผลงาน  และนําเสนอผลงานไดเปนอยางดี จึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน 
 สมมติฐานขอท่ี  4 นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับนักเรียน
ท่ีเรียนแบบปกติมีความสนใจในวิชาภาษาไทยแตกตางกัน 
  ผลการทดลองพบวา  ความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชเพลง
ประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 ซ่ึงเปนไป 
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว      
  ท้ังนี้แสดงใหเห็นวา  การใชเพลงประกอบการสอนนั้น  สงผลใหนักเรียนมีความ
สนใจในวชิาภาษาไทยสูงกวาการสอนแบบปกติ ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของโพเวลล   
(ไตรเทพ   โหโก.  2533: 38; อางอิงจาก Powell.  1963: 330 ) ท่ีกลาววาเด็กมีความสนใจ 
การเรียน  จะทําใหเกิดการตั้งใจเรียนย่ิงข้ึน  มีสมาธิในการเรียนสามารถติดตามเนื้อหาที่เรียน
ไดตลอดและสงผลใหเกิดความสามารถ  ในการเรียนเพ่ิมข้ึน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  
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ปยะศักดิ ์ สินทรัพย (2530: 55) ท่ีทดลองใชเกมและเพลงประกอบการสอนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติ พบวา กลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีความสนใจในวิชาภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01      
    จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียน ไมเบ่ือหนายและ
เกียจครานตอการเรียน  เปนเพราะกิจกรรมในการเรียนโดยใชเพลงประกอบน้ันเปนกิจกรรม 
ท่ีนาสนใจ  ดงึดูดความสนใจ  บรรยากาศเปนกันเอง   สนุกสนาน เพลิดเพลิน นักเรียนย้ิมแยม
แจมใส  ผอนคลายความตึงเครียด   สนใจการเรียนและมีความกระตือรือรนมากยิ่งข้ึน  ทุกคน
ใหความรวมมือกันแสดงความคิดเห็น ชวยกันคิด ชวยกันทําซึ่งเปนกระบวนการกลุม ครูคอย
ช้ีแนะ ใหคําแนะนํา   และอีกประการหนึ่ง  ท่ีทําใหนักเรียนท่ีเรียนโดยใชเพลงประกอบการสอน
มีความสนใจในการเรียนมากกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  ก็คือ  ในการจัดการเรยีนการสอน
เนื้อหาวิชาในบางสวนจะถูกนาํไปแตงเปนเพลงใสทํานองท่ีนักเรียนช่ือชอบ  และไดฝกการรอง
เพลงรวมกัน นอกจากนั้นบรรยากาศในการเรียนยังเอ้ืออํานวยใหนักเรียนไดพบกับส่ิงท่ีสัมผัสได   
ส่ือการสอนจะเปนไปในรูปของส่ืออิเลคโทรนิกท้ังสิ้น ดวยเหตุน้ี   จึงทําใหนักเรียนท่ีเรียนโดยใช
เพลงประกอบการสอนมีความสนใจในวิชาภาษาไทยมากขึ้น 
 จากสมมติฐานขอท่ี 5 นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกับ
นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติกอนการทดลองกับหลังการทดลองมีความสนใจแตกตางกัน 
  จากผลการทดลอง  พบวา  ความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับ 
การสอนโดยใชเพลงประกอบการสอนกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน  ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ไดตั้งไว ดังคํากลาวของ  แคทช  ( Kazt )  ท่ีกลาววาบุคคลจะเปล่ียนแปลงความ
สนใจและเจตคติเม่ือเขาเห็นประโยชนท่ีเขาจะไดรับเพ่ิมข้ึน (ประสาท  อิศราภักด.ี   2523: 183)     
ดังนั้น เม่ือนักเรียนเห็นวาเกมและเพลงทําใหสนุกและคลายเครียดไดนักเรียนจึงมีความสนใจ
มากข้ึน  การสอนจะประสบความสําเร็จไดดี ก็ดวยการใหเด็กมีความสนใจในวิชาท่ีเรียนเสียกอน
เพ่ือเปนการสงเสริม  หรือเปนแรงจูงใจใหนักเรียนเห็นคุณคาของส่ิงท่ีจะเรียน  
  การวิจัยครั้งนี้พบวานักเรียนมีความสนุกสนาน  มุงม่ันท่ีจะสรางผลงานดวยการ 
ใชเพลงเปนสวนประกอบในบทเรียน  ทุกคนแบงหนาท่ีกันทํา  ใหความรวมมือกันเปนอยางดี  
ตั้งใจ และรับผิดชอบในสวนของแตละคนที่ไดรับมอบหมาย  นักเรยีนรูจักปรับตัวเองใหเขากับ
สังคมของเพื่อนได ใหความสําคัญในการเรียนทุกครั้ง มีการเตรียมความพรอมในการเรียน  ครู
ไมตองใหคําแนะนํามาก เปนเพียงผูกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค สรางความมั่นใจ  
และเปนแรงจูงใจใหกับนักเรียนจนนักเรียนสามารถแสดงออกไดเปนอยางดี  ดังนั้น  จึงสงให
ความสนใจในวิชาภาษาไทยที่ใชเพลงประกอบการสอนหลังการทดลองสูงข้ึน   
 จากสมมติฐานท่ี 6 นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอนการทดลองกับหลังการ
ทดลองมีความสนใจแตกตางกัน 
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               จากผลการทดลอง พบวา  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติมีความความสนใจ 
ในวิชาภาษาไทยกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซ่ึง
เปนไป ตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
               การวิจัยครั้งนี้   พบวา  เปนเพราะการสอนของสถานศึกษานั้นเปนไปตามขั้นตอน   
นักเรียนทุกคนจะตองมีสวนรวมในกิจกรรมทุกกิจกรรมอยางตั้งใจ  ในบางกิจกรรมนักเรียนตองเขา
หองสมุดคนควาหาความรูดวยตนเอง  บางครั้งตองจัดกจิกรรมกลุมกันเองตามเนื้อหาท่ีเรียน  โดยมี
ครูเปนผูแนะนํา  ใหคําปรกึษา การจัดกลุมมีหลากหลายวิธี เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสเขากับสังคม
ในหมูมากไดอยางมีความสุข   และประการหนึ่ง ท่ีสําคัญท่ีสุดเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของครูผูสอน  โดยคํานึงถึงความตองการ  ความสนใจของนักเรียน  ทําใหบรรยากาศ
ในการเรียนไมเครงเครียด ครูใชหลักประชาธิปไตยในการสอน เปดโอกาสใหมีอิสระในการแสดง
ความคดิเห็นและใหโอกาสแสดงกิจกรรมดวยตนเองมากขึ้น นักเรียนมีโอกาสเรียนรูดวยตนเอง
มากข้ึนเพราะ   สื่อการสอนที่หลากหลาย นักเรียนมีโอกาสไดสัมผัสแหลงการเรียนรูท่ีเปน
ธรรมชาต ิสภาพการที่แทจริง  สถานท่ีท่ีปรากฏท้ังในอดีตและปจจุบันในบางกิจกรรม นักเรียนมี
โอกาสที่แสดงถึงศักยภาพของตนดวยการสรางสื่อการสอนที่ทันสมัยและสัมพันธกับบทเรียนได
เปนอยางดี      
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยท่ีไดเสนอไปแลวนั้น  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้
                1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
   การนําเพลงมาประกอบการสอนวรรณคดไีทยนั้น  ควรเลือกเพลงท่ีมี
ประโยชน มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  เหมาะสมกับวัย ความสนใจของนักเรียน และทําให
นักเรียนเรียนอยางมีความสุข ซ่ึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความจําในบทเรียนของ
นักเรียนดีข้ึน   
  2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
   2.1  ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรือ่งแรงจูงใจท่ีมีตอการเรียนการสอนวิชาวรรณคดี
ไทย 
   2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนภาษาไทยโดยใชเพลงประกอบการสอน
กับวิธีสอนรูปแบบอ่ืนๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมทดลอง 

 
รหัสวิชา  333101  รายวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน ชวงชั้นท่ี 3  ช้ัน  ม. 3/……  EP  3/…. 
ภาคเรียนที่  2                      ปการศึกษา  2549 
หนวยยอยเร่ือง การสะกดคํา       (2 คาบ  คาบละ  50  นาท)ี 
 
มาตรฐาน 
 ท  1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรู  และความคดิไปใชตดัสินใจแกปญหา   
   และสรางวิสัยทัศนในการดาํเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอาน 
 ท  2.1  ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรยีงความ  ยอความ  และเขียน 
   เรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงานศึกษา 
   คนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 ท  3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู  ความคดิ    
   ความรูสึกใน โอกาสตางๆ  อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 ท  4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษา  และหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา 
             และพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ 
   ของชาติ 
 ท  4.2  สามารถใชภาษาแสวงหาความรูเสริมสรางลักษณะนิสัยบุคลิกภาพ และ   
   ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และชวีติประจําวัน 
 ท  5.1  เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคด ี และวรรณกรรมไทยอยางเห็น 
   คุณคา และนํามาประยุกตใชในชวีิตจริง 
ผลการเรียนที่คาดหวัง 
 อธิบายคําและความสัมพันธของคําไดอยางถูกตอง 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรู 
  1.  หลักการเขียนคําท่ีออกเสียง  อํา  และการเขียนคําพองเสียง 
  2.  หลักการเขียนตัวการันตและการใชไมทัณฑฆาต 
 ดานทักษะกระบวนการ 
  นักเรียนสามารถเขียนคําท่ีออกเสียง  อํา  คําพองเสียง  คําท่ีใชตวัการันตและ 
ไมทัณฑฆาตได 
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 ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม 
  นักเรียนมีความตั้งใจและมุงม่ันท่ีจะนําหลักการมาใชใหเกิดประโยชน 
สาระการเรียนรู 
 1.  คําท่ีออกเสียง  อํา  คําพองเสียง 
 2.  คําท่ีใชตวัการันตและไมทัณฑฆาต 
กิจกรรมการเรียนรู 
 คาบที่  1  ใชกระบวนการสรางความคิดรวบยอด 
  ข้ันนํา 
   นักเรียนรวมกันรองเพลงภูกระดึง  จากจอภาพ  LCD 
  ข้ันสอน 
   1.  จากเนื้อเพลงนักเรยีนสังเกตคําท่ีใชไมทัณฑฆาต  และคําท่ีออกเสียงอํา 
   2.  นักเรียนศึกษาหลักสังเกตคําท่ีใชไมทัณฑฆาต  คําท่ีออกเสียงอํา   
และคําพองเสียง  จากใบความรู 
   3.  ใหแตละกลุมไปหาเนื้อเพลงท่ีมีคําใชไมทัณฑฆาต  หรือคําพองเสียง  หรือ
คําท่ีออกเสียงอํา  กลุมละ  1  เพลง  ตามท่ีนักเรียนชอบเพ่ือนําเสนอในคาบตอไป 
   4.  ครูแนะนําการเลือกเพลงที่จะนําเสนอเพื่อประเมินผลในคาบตอไป 
  ข้ันสรุป 
   นักเรียนศึกษาหลักสังเกตคําท่ีใชไมทัณฑฆาต  คําท่ีออกเสียงอํา   
และคําพองเสียง  
 คาบที่ 2  ใชกระบวนการเรียนสราง  ความรู  ความเขาใจ 
  ข้ันนํา 
   ครูสาธติการรองลําตัด  เพลง  “ คําท่ีมีการรันต ” 
  ข้ันสอน 
   1.  นักเรียนออกนําเสนอผลงานของกลุมโดยครูจับฉลากตามลําดับ 
   2.  ในขณะท่ีกลุมออกมานําเสนอผลงานนั้นสมาชิกในกลุมตองสามารถ 
รองเพลงท่ีกลุมตนนําเสนอไดทุกคนและตองรองนําเพ่ือนๆ ท่ีเปนผูฟงใหรองตามดวย 
   3.  นักเรียนแตละกลุมสลับกันนําเสนอกิจกรรมใหเพ่ือนๆ กลุมอ่ืนทําดวยการ
หาคําท่ีมีไมทัณฑฆาต  คําท่ีออกเสียงอํา  หรือคําพองเสียงจากบทเพลง 
   4.  นักเรียนและครูอภิปรายสรุปคําท่ีใชไมทัณฑฆาตและคําท่ีออกเสียงอํา 
จากเรื่องสามกก  และบันทึกลงในใบงาน 
  ข้ันสรุป 
   นักเรียนแตละคนเลนเกมหาคําศัพทจากแบบฝกกิจกรรม 
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สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 1.  ใบความรูเรื่องการใชไมทัณฑฆาต  คาํท่ีออกเสียง  อํา 
 2.  ใบความรูคําพองเสียง 
 3.  แบบใบงาน 
 4.  เครื่อง  LCD  คาราโอเกะ  
การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัด 
  1.  ตรวจจากใบกิจกรรม 
  2.  สังเกตจากความสนใจและการทํางาน 
  3.  สังเกตจากการนําเสนอผลงาน 
 เคร่ืองมือวัด 
  1.  ใบกิจกรรม 
  2.  ใบประเมนิพฤติกรรม 
ผลการจัดการเรียนรู 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ปญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
        ครูผูสอน……………………………………………… 
     หัวหนากลุมสาระการเรียนรู…………………………………….. 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  และ  EP  3 
รหัสวิชา  ท  33101       รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 
ชื่อ…………………………………………………….ชั้น…………เลขที่.................... 

 
ใบความรู 

 
เร่ือง  หลักการใชคําท่ีออกเสียงอํา  คําพองเสียง  และการันต 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรู 
  - หลักการเขียนคําท่ีออกเสียง  อํา  และการเขียนคําพองเสียง 
  - หลักการเขียนตัวการันตและการใชไมทัณฑฆาต 
 ดานทักษะกระบวนการ 
  - นักเรียนมีความตั้งใจและมุงม่ันท่ีจะนําหลักการมาใชใหเกิดประโยชน 
 

หลักการเขียนคําท่ีออกเสียงอํา  คําพองเสียง  และการันต 
 
การเขียนคําท่ีออกเสียงอํา 
 คําท่ีออกเสียง อํา สามารถเขียนไดหลายรูปแบบ คือ  อํา  อําม  อัม  และ  -รรม  
ดังนั้น  จึง มีหลักสังเกตและวิธใีชตางกันดังนี ้
 1.  หลักการใช  อํา 
  1.1   ใชกับคาํท่ีเปนคําไทยท่ัวๆ  ไป  เชน  กํา  ขํา  คํา  จํา  ทํา  ฯลฯ 
  1.2  ใชกับคําท่ีมาจากภาษาเขมร  เชน  ตําบล  ตํารวจ  ชํานาญ  บํานาญ  
อําเภอ  กําสรวล  ทําเนียบ  สําคัญ  ชํารดุ  ดําเนิน  จําเริญ  บําเพ็ญ  อํานาจ  จําหนาย  ฯลฯ 
  1.3  ใชกับคําแผลงเปนแผลงพยัญชนะ  เชน 
   กัน  แผลงเปน กํานัน  เกิด  แผลงเปน กําเนิด 
   ขจร  แผลงเปน กําจร  ขลัง  แผลงเปน กําลัง 
   ครบ แผลงเปน  คํารบ  จง  แผลงเปน จํานง  
   จน  แผลงเปน จํานน  จอง  แผลงเปน จํานอง 
   จํา  แผลงเปน จํานํา  เจาะ แผลงเปน จําเพาะ 
   เจียน แผลงเปน จําเนียร  แจก แผลงเปน จําแนก 
   ชวย แผลงเปน ชํารวย  ชะ  แผลงเปน ชําระ 
   ตรับ แผลงเปน ตํารับ  ตรา  แผลงเปน ตํารา 
   ต ิ  แผลงเปน ตําหนิ  แตง แผลงเปน ตําแหนง 
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   ทรุด แผลงเปน ชํารุด  ทาย แผลงเปน  ทํานาย                                   
   ปรุง  แผลงเปน บํารุง  เปรอ แผลงเปน  บําเรอ 
   พัก  แผลงเปน พํานัก  แสดง แผลงเปน  สําแดง 
   สวย แผลงเปน สํารวย  เสียง แผลงเปน  สําเนียง 
   อาจ  แผลงเปน อํานาจ  อวย แผลงเปน  อํานวย 
   ตับ   แผลงเปน ลําดับ  เพ็ญ แผลงเปน  บําเพ็ญ  ฯลฯ 
  1.4  ใชกับคําท่ีมาจากภาษาอื่นๆ ท่ีไมใชภาษาบาลีและสันสกฤต  เชน  ตํามะหงง  
กํามะหย่ี  กําปน  ธํามรงค  อํามหิต  ฯลฯ 
 2.  หลักการใช  อําม 
  ใชกับคําแผลงที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีเสียงสระ  อะ  นําหนา และมี  
ม  เปนตวัตาม  สังเกตงายๆ  ก็คือ  จะเปนคําท่ีข้ึนตนดวย  “อม”  เชน  อมฤต  ไทยเราเขียนวา  
อํามฤต, อมาตย  ไทยเราเขียนวา  อํามาตย,  อมหิต  ไทยเราเขียนวา  อํามหิต ,  อมรินทร  
ไทยเราเขียนวา  อํามรินทร  เปนตน 
 3.  หลักการใช  อัม 
  3.1  ใชกับคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตที่ออกเสียง  อะ  และมี ม  เปน
ตัวสะกด  เชน  สัมผัส  สัมมนา  สัมปทาน  คัมภีร  อัมพาต  สัมฤทธิ์  อุปถัมภ  ฯลฯ 
  3.2  ใชกับคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษ  เชน  กิโลกรัม  อัลบ้ัม  ปม  ฯลฯ 
 4.  หลัการใช – รรม 
  ใชกับคําในภาษาเขมรที่ใช  ร  (ร  เรผะ)  และมีตัว  ม  เปนตัวตาม  เชน   
กรม-กรรม, ธรม-ธรรม 
 
การเขียนคําพองเสียง 
 คําพอง หมายถึง คํา 2 คาํ ท่ีเขียนอยางเดียวกัน  เรียกวา  คําพองรูป หรือ คํา 2 คํา
ท่ีออกเสียงอยางเดียวกัน  เรียกวา  คําพองเสียง 
 คําพองรูป  คือ  คําท่ีเขียนเหมือนกัน  แตออกเสียงตางกัน  และความหมายก็ตางกัน
ดวย  เชน เสมา   อานวา เส-มา หมายถึง ซ่ึงตนไมชนิดหนึ่ง  ใบหนา  มีหนามที่ใบ,   
          รูปเคร่ืองหมายปกเขต หรือตั้งเรียงกันอยูบน 
          กําแพง 
             เสมา อานวา สะเหมา   หมายถึง หญา 
 เพลา อานวา  เพลา   หมายถึง แกนสําหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียน   
          กลาวคือ  แกนสําหรับใหลอหมุนหรือ 
          ใบจักรหมุน 
 เพลา อานวา  เพ-ลา หมายถึง กาล , คราว , หน  
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 กรี  อานวา กรี  หมายถึง กระดูกแหลมท่ีหัวกุง 
 คําพองเสียง  คือ  คําท่ีออกเสียงอยางเดียวกัน แตเขียนไมเหมือนกัน  และ
ความหมายก็ตางกันดวย เชน  กาญจน  กาณ  กานต  กานท  การ  การณ  การย  กาล  
กาฬ 
 กาญจน  หมายถึง    ทอง, เงิน, สมบัติ 
 กาณ  หมายถึง  สัตวกา, บอด  (ตาบอด) 
 กาน   หมายถึง  ตัด, ฟน  (ใชสําหรับการตัดฟนก่ิงไมเพ่ือใหสวยงาม) 
 กานต  หมายถึง  ท่ีรัก,  ท่ีชอบ, ท่ีใคร, งาม, นารัก 
 กานท  หมายถึง  บทกลอน 
 การ   หมายถึง  กิจ, งาน, หนาท่ี, ธุระ, สิ่งท่ีทํา  เชน  การกิน  การนอน 
 การณ  หมายถึง  ลักษณะ, เหตุ, มูล, เคา  เชน  เหตุการณ  
 การย  หมายถึง  งาน, หนาท่ี, กิจ, ธุระ 
 กาล  หมายถึง  เวลา, ครั้ง คราว, หน  เชน  กาลเวลา  กาลเทศะ 
 กาฬ    หมายถึง  ดํา 
กรรณ  กัณฐ  กัณฑ  กัน  กันต  กัลป  กัลย 
 กรรณ  หมายถึง  หู  เชน  กุมภกรรณ 
 กัณฐ  หมายถึง  คอ  เชน  ทศกัณฐ 
 กัณฑ  หมายถึง  การกําหนด, สวน,  ทอน, กอน, ภาค, ช้ิน 
 กัน   หมายถึง  ถาเปนคํานาม  หมายถึง  แทนชื่อรวมกัน  แทนชื่อผูพูด 
ถาเปนคํากริยา  หมายถึง  หาม  กั้น  บัง, ถาเปนคําวิเศษณ  หมายถึง  ขยายกริยา  ใหรูวา  มี
ผูกระทําตั้งแต  2  ข้ันไป  เชน  ตีกัน  พูดกัน 
 กันต  หมายถึง  ตัด, โกน, ปน, หมุน, กรอ 
 กัลป  หมายถึง  กาลกําหนด  ยุคท้ังส่ี  คือ  กฤตยุค  เตรตายุค   
        ทวาปรยุค  กลิยุค 
 กัลย  หมายถึง  งาม, ดี 
ขรรค  ขัณฑ  ขัน  ขันธ 
 ขรรค    หมายถึง    แรด, ศัสตราชนิดหนึ่งมีคม  2  ขางรูปคลายหอก 
 ขัณฑ  หมายถึง    ภาค, ตอน, สวน, เขตแดน, เขตแดนสวนหนึ่งๆ  
 ขัน   หมายถึง    ภาชนะตักน้ําชนิดหนึ่ง, ทําใหตึง, ทําใหแนน, นาหัวเราะ 
 ขันธ  หมายถึง    ตัว, หมู, กอง, พวก, ลําตน, หลัง, สวนหนึ่งๆ ของรูป 
        กับนามที่แยกออกเปน 5 กอง คือ รูป  เวทนา  สัญญา   
        สังขาร  วญิญาณ ซ่ึงเรียกวาขันธ  5   
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จรรย  จัณฑ  จัน  จันทร  จันทน 
 จรรย    หมายถึง    ความประพฤติ, กริยาที่ควรประพฤติ  เชน  พรหมจรรย 
 จัณฑ    หมายถึง    ดุราย, หยาบชา, เกรี้ยวกราด, ฉุด  เชน  นํ้าจันฑ 
 จัน    หมายถึง   ไมยืนตนหนึ่ง  มีผลกลมๆ  แบนๆ เม่ือสุกมีสีเหลือง  
        หอม  รับประทานได 
 จันทร    หมายถึง    ดวงเดือน  เชน  ดวงจันทร  วันจันทร 
 จันทน    หมายถึง    ตนไมจําพวกหนึ่งมีหลายชนิด  มีแกน  ดอก  และผล 
        หอมใชทํายาและปรุงเครื่องหอม 
ทัณฑ  ทัน  ทันต 
 ทัณฑ    หมายถึง    อาชญา, โทษ, ไม, ไมเทา, ตะบอง เชน ทัณฑมาต   
        ทัณฑกรรม 
 ทัน        หมายถึง    เทา, ถึง  เทียม, เรว็เทา  เชน  ทันใจ  ทันใด 
 ทันต      หมายถึง    ฟน, งาชาง  เชน  ทันตแพทย   
ธรรม   ธัญ 
 ธรรม    หมายถึง    คุณความดี, ความชอบ, คําส่ังสอนในพระพุทธศาสนา,  
        ความจริง, ปญญา  เชน ธรรมจริยา  ธรรมจริยา   
        ธรรมเนียม  ธรรมศาสตร 
 ธัญ       หมายถึง    ขาวเปลือก  เชน  ธัญเขต  ธัญพืช 
ทัย  ไทย  ไทย  ไธ  ไธย 
 ทัย        หมายถึง    คําท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต  เชน  หทัย  อุทัย 
 ไท   หมายถึง    ผูเปนใหญ  เชน  อรไท 
 ไทย  หมายถึง    ชาวไทย, ความมีอิสระในตัว, ความไมเปนทาส  เชน   
        ไทยนอย  ไทยใหญ  ไทยทาน 
          ไธ           หมายถึง    คําไทยที่มาผสมกับภาษาบาลีสันสกฤต  เชน   
        พุทธไธศวรรย 
          ไธย         หมายถงึ    คําท่ีมาจากภาษาบาลีท่ีออกเสียงสระเอ , มี ย เปน 
        ตัวสะกด  และมี ย ตาม (เอยย)  เมื่อนํามาใชใน 
        ภาษาไทย  แผลงเปน  “ไอย” เชน  นามาภิไธย 
นัย  ใน  ไน ไนย 
 นัย   หมายถึง    การประพฤติ, มรรยาท, อาการ, ระเบียบ, เลห,  
        ขอสําคัญ  เชน   ความนัย 
 ใน   หมายถึง    ตรงกันขามกับนอก  เชน  ภายใน  ในหอง 
 ไน   หมายถึง    เครื่องสําหรับปนฝายหรือไหม 
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 ไนย  หมายถึง    คําท่ีมาจากภาษาบาลีท่ีออกเสียงสระเอ, มี ย  เปน 
        ตัวสะกด  และมี ย  ตาม (เอยย)  เม่ือนํามาใชใน 
        ภาษาไทย  แผลงเปน  “ไอย”  เชน  ภูวไนย 
บาด  บาต  บาตร  บาท  บาศ  บาศก 
 บาด    หมายถึง  ทําใหเปนแผลดวยของมีคม , เจ็บ , ระคาย , แผล  เชน   
        บาดเจ็บ  บาดใจ  บาดทะยัก 
 บาต  หมายถึง    ตก, ตกไป  มักใชประกอบกับคําอื่น  เชน  บิณฑบาต   
        อสนีบาต 
 บาตร   หมายถึง    ภาชนะสําหรับดื่ม, คนโท, ถวย ภาชนะแหงนักบวช 
        สําหรับรับประทานอาหาร 
 บาท  หมายถึง    เทา, สวนหนึง่ในบทประพันธ  เชน  บาทบงสุ  บาทยุคล 
 บาศ  หมายถึง    บวง 
 บาศก  หมายถึง    ลูกเตา, ลูกสกา  เชน  ลูกบาศก 
พัชร  พัฒน  พัด  พัทธ  พัทร  พัสตร  ภัจ  ภัต  (ภัตร)  ภัทร  ภัสม 
 พัชร    หมายถึง    แกว  แผลงมาจาก  วัชร 
 พัฒน   ,,   ความเจริญ 
 พัด    ,,   เครื่องโบกหรือกระพือลม, โบก, หมุน  เชน  พัดลม 
 พัทธ   ,,   ผูก, ตดิ, เชน  พัทธสีมา  
 พัทร   ,,   ตนพุทรา 
 พัสตร   ,,   ผา 
 ภัจ    ,,   คนรับใช  คนใช 
 ภัต    ,,   ผูภักดี, สาวก, อาหาร, ขาวสุก  เชน  ภัตตาคาร 
             ภัทร   ,,   ดี, เจริญ, งาม, ประเสรฐิ 
 ภัสม   ,   เถา, ธุลี, ทําใหแหลกละเอียด  เชน  ภัสมธุลี 
พรรค  พรรณ  พัน  พันธ  พันธุ  ภัณฑ 
 พรรค    หมายถึง  พวก, หมูตอน 
 พรรณ     ,,   สี, ผิว, ชนิด เชน  พรรณราย 
 พัน    ,,   ช่ือตําแหนงหัวหนานายเวรในกระทรวงมหาดไทยและ 
        กระทรวงกลาโหม  วัดโดยรอบ 
 พันธ   ,,   ผูก, มัด, ตรึง 
 พันธุ   ,,   เชื้อสาย, วงศวาน, เทือกเถา, เหลากอ, พืช 
 ภัณฑ   ,,   ส่ิงของ, เครื่องใช  เชน  พิพิธภัณฑ 
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มาด  มาตร  มาศ  มาส 
 มาด  หมายถึง มุง, หมายไว, คาดไว 
 มาตร        ,,    ประมาณ, การนับ, แมวา  เชน  มาตรวดัน้ํา  มาตรแมน 
 มาศ        ,,    ทอง, ของมีคา 
 มาส        ,,     พระจันทร, เดอืน 
ศัลย  สรร สรรค  สรรพ  สัน  สันต 
 ศัลย  หมายถึง   หอก, ทวน, อาวุธปลายแหลมอื่นๆ  เชน  ศัลยกรรม 
 สรร   หมายถึง   เลือก, คัด  เชน  เลือกสรร  เสกสรร 
 สรรค        ,,     การสราง, สิ่งท่ีเกิดตามธรรมชาติ  เชน  สังสรรค  สรางสรรค  
          รังสรรค 
 สรรพ        ,,     ทุกอยาง,  ท้ังหมด 
 สัน         ,,     สิ่งท่ีมีลักษณะนูนสูงข้ึนเปนแนวยาว, สวนหนาแหงมีดหรือ 
       ขวาน ซ่ึงอยูตรงขามกัน  คม  เชน  สันเขา  สันหลัง   
       สันดอน 
 สันต        ,,     เงียบ, สงบ, สงัด  เชน  สุขสันต  เกษมสนัติ 
ศาสตร  ศาสน  สาด  สาต  สารท 
 ศาสตร  หมายถึง   ตํารา, วิชา  เชน  วิทยาศาสตร 
 ศาสน         ,,     คําส่ังสอน, ลัทธิ, ความเช่ือถือ  เชน  ศาสนาพุทธ 
 สาด         ,,     เสื่อ,  ซัดน้ําไป, เทน้ํารดหรือใส  เชน  สาดเลน  สาดน้ํา 
 สาต        ,,      ยินดี, สําราญ 
 สารท        ,,     เทศกาลทําบุญสิ้นเดือนสิบ 
การเขียนตัวการันตและการใชไมทัณฑฆาต 
 ไมทัณฑฆาต  หรือตวัการันต  ใชเขียนไวขางบนตัวอักษรที่ไมตองการออกเสียง  
กลาวคือ  ตวัอักษรใดที่มีตวัการันตอยู  เราจะไมอานออกเสียงตัวอักษรนั้น  คําท่ีมีตัวการันต
สวนมากไมใชคําไทยแท  แตเปนคําท่ีมาจากภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  และภาษาอังกฤษ  
ดังนั้นจึงมีหลักการใชตวัการันตดังนี ้
 1.  คําที่มาจากภาษาอังกฤษคําใดที่ตองการรักษารูปศัพทเดิมไวก็ใหใสตัว
การันตลงบนตัวอักษรที่ไมตองการออกเสียง  ทําใหอานสะดวกข้ึน  เชน 
Farm  เม่ือตองการรักษารูปศัพทเดิม  จึงใสตัวการันต   กลายเปน  ฟารม อานวา  ฟาม 
Film   ”  ”       ”   ฟลม              ”      ฟม 
tent   ”  ”       ”         เต็นท             ”      เต็น 
column   ”  ”       ”       คอลัมน   ”      คอ-ลัม 
cartoon   ”  ”       ”     การตูน          ”      กา-ตูน 
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concert   ”  ”       ”      คอนเสิรต      ”   คอน-เสิด 
communist  ”  ”   ”   คอมมิวนิสต  ”  คอม-มิว-นิด 
 2.  คําใดที่มีพยัญชนะหลายตัวอยูหลงัตัวสะกด  ถาไมตองการออกเสียง
พยัญชนะตัวน้ันใหใสตัวการันตกํากับไวท่ีพยัญชนะตัวทายสดุ  เชน อินทร ภาพยนตร 
จันทร อักษรศาสตร  กาสาวพัสตร  กาญจน  จันทร  สญัลักษณ  สายสิญจน  พิเรนทร  ฯลฯ 
 3.  คําใดมีพยัญชนะตัวสะกดเปนตัวควบกล้ํา  มักจะไมใชตัวการันต  เชน  จักร  
เพชร  บพิตร  ฉัตร  มิตร  บาตร  พุทธ  สมัคร  ฯลฯ 
 ขอสังเกต 
  คําท่ีมาจากภาษาอังกฤษหรือคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต บางคํามีตัว
การันต  บางคําไมมีตัวการนัต  จึงควรสงัเกตและจําคําเหลานี้ไว  เชน 
                                                                                                                             
กรรมสิทธิ์  ตองม ี ธิ ์     ทรัพยสิทธิ   ไมตองมี  ธิ ์
เครื่องยนต  ใช  ต  ไมใช ตร          รถยนต    ใช  ต  ไมใช  ตร 
ภาพยนตร  ใช  ตร  ไมใช  ต  เครื่องสําอาง  ไมมี  ค 
โครงการ   ไมมี  ณ     แผนการ          ไมมี  ณ 
รูปการ   ไมมี  ณ     หลักการ        ไมมี  ณ 
แถลงการณ  ตองมี  ณ    ประสบการณ  ตองมี  ณ 
อุดมการณ  ตองมี  ณ    อุบัติการณ    ตองมี  ณ 
พฤติการณ  ตองมี  ณ    ภาวการณ        ตองมี ณ 
เหตุ การณ  ตองมี  ณ    สถานการณ       ตองมี  ณ 
สภาวการณ  ตองมี  ณ    สังเกตการณ  ตองมี  ณ 
รักษาการ   ท่ีแปลวา   ปฏิบัตหินาท่ีแทนชั่วคราว    ไมมี  ณ 
รักษาการณ        ”         ดูเหตกุารณ           มี  ณ  
รูเทาไมถึงการณ       ”         รูไมเทาทันเหตุการณ      มี  ณ 
วิกฤตการณ,  วิกฤติกาล      ท่ีแปลวา  เหตุการณอันวิกฤต ิ ใช  การณ  ไมใช  กาล 
วิกฤตกาล,  วกิฤติกาล      ท่ีแปลวา  เวลาอันวิกฤต ิ   ใช  กาล  ไมใช  การณ 
จตุสดมภ   ตองมี  ภ    ปลนสะดม   ไมมี  ภ 
จักรพรรด ิ  ไมตองมี  ดิ ์   จักรวรรดิ   ไมตองมี  ดิ ์
เจดียทิศ   ตองมี  ย    เจดียสถาน   ไมตองมี  ย 
จํานง   ไมมี  ค     ดํารง    ไมมี  ค 
ธํารง   ไมมี  ค     ธํามรงค     มี  ค 
ธุดงค   มี  ค     โจทกจําเลย ใช  ก   ไมใช  ย 
โจทยเลข   ใช  ย  ไมใช  ก   โจษจัน    ไมมี  ย 
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ฉันญาต ิ   ไมมี  ท     เชาวน     ตองมี  น 
เซ็นช่ือ   ไมตองมี  ต    ลายเซ็น     ไมตองมี  ต 
เปอรเซ็นต  ตองมี  ต    ดาวดึงส ตองใช  ส    ไมใช  ษ 
ดุล    ไมตองมี ย เชน ดุลการคา ดุลการชําระเงนิ    ดุลอํานาจ  ขาดดุล 
    ไดดุล  งบดุล  ถวงดุล 
ดุษณ ี    ไมมี  ย     นนทรี     ไมมี  ย 
อินทรี    ท่ีแปลวา ปลา ไมมี ย อินทรีย          รางกายและจิตใจ  ม ี ย 
อินทรียวัตถ ุ  ไมมี  ย     นัยนตา     ตองมี  น 
นิวรณ   ตองมี  ณ    อาวรณ     ตองมี  ณ 
สังวร   ไมมี  ณ     นิเวศวิทยา    ไมมี  น 
ไนตคลับ   ตองเปน  ต  ไมใช ท บวงบาศ    ไมมี  ก 
ลูกบาศก   ตองมี  ก    บังกะโล     ไมมี  ว 
ไตรยางศ   ตองเปน  ศ  ไมใช ค ปฐมนิเทศ    ไมมี  ก  หรือ  น 
มัคคุเทศก  ตองเปน  ก  ไมใช น ศึกษานิเทศก   ตองเปน  ก 
ปรัศมี   ไมมี  ย             ปรารมภ  ตองเปน  ภ  ไมใช  ณ  หรอื  ย 
ร่ืนรมย   ใช  ย  ไมใช  ณ   อภิรมย     ใช  ย  ไมใช  ณ 
อารมณ   ใช  ณ  ไมใช  ย   เจตนารมณ ใช  ณ   ไมใช  ย 
ปาฏหิาริย  ตองเปน ริย ไมใช รย ผลลัพธ  ตองเปน  ธ   ไมใช  ย 
ผลานิสงส  ตองเปน  ส  ไมใช  ฆ อานิสงส  ใช ส     ไมใช  ฆ 
พาณิช, วาณชิ ท่ีแปลวา พอคา ไมมีย พาณิชย, วาณิชย  การคา  ตองมี ย 
เพลิงกัลป   ตองมี ป    ภวังค     ตองมี  ค 
มหาหิงคุ   ตองเปน  คุ  ไมใช ค มหิงส     ตองเปน  ส  ไมใช  ค 
มัธยัสถ   ตองเปน  ถ  ไมใช ธ  มืดมน     ไมใช  ธ  หรอื  ต 
ยอมเยา   ไมมี  ว     เยาววัย     มี  ว 
รังสรรค   ตองมี  ค    สังสรรค     ตองมี  ค 
สรางสรรค  ตองมี  ค    เลือกสรร    ไมมี  ค 
เสกสรร   ไมมี  ค     สีสัน     ไมมีตัวการันต 
รังสฤษฏ   ใช ฏ ไมใช ดิ ์   ลิขสิทธิ์     ตองใช  ธิ ์
    

************************************** 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  และ  EP  3 
รหัสวิชา  ท  33101       รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 
ชื่อ…………………………………………………….ชั้น…………เลขที่.................... 
 

ใบงานที่ 1 
เร่ือง  หลักการใชคําท่ีออกเสียงอํา  คําพองเสียง  และการันต 

 
 ใหนักเรียนหาคําศัพทจากความหมายท่ีกําหนดใหเติมลงในตารางใหถูกตองโดยชอง 
ท่ีระบายสีดํา  หมายถึง  มสีระกํากับอยูดานบนและดานลาง  หรือมีรูปวรรณยุกตและ  ไมทัณฑ
ฆาตกํากับอยู 
 

 
 

           
แนวตั้ง แนวนอน 

1.  การกลาวปฏิญาณตอสิง่ศักดิ ์ 6.  ลวงเกิน  อาจเอือ้ม 
2.  ปะปนกันรุงรัง   7.  ทําอยางลวกๆขาดความรอบคอบ 
3.  แสดงกิริยาพลอยรับรูเห็นกับเขาดวย   8.  ช่ือนก ช่ือไมเถาและชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง 
4.  อาการที่หนาคว่ําหัวปกลง   9.  บานเรือน 
5.  ไมท่ีออกผลนอกฤดูกาล   10. ช่ือโรคติดตอท่ีเปนแผลเร้ือรัง 
 11. ศิลปะการแสดงพื้นเมืองของภาคใต 
 12. อาการที่ไปมาทีละนอย 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  และ  EP  3 
รหัสวิชา  ท  33101       รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 
ชื่อ…………………………………………………….ชั้น…………เลขที่.................... 
 

ใบงานที่ 2 
 

เร่ือง  หลักการใชคําท่ีออกเสียงอํา  คําพองเสียง  และการันต 
 
 1.  ใหนักเรียนเติมตัวการันตของคําในบทรอยกรองตอไปนี้ 
  ผูมีเชา..............................อายุ .............................. เราประจัก ...................... 
อาจาร ……...............รักเหมัน .....................เห็นจันท ………………..........................ฉาย 
ถือพระขรร ..................................... แกอาถรร ………………….........................ส้ินอันตราย 
อภิรม ................................................น่ังสบายไมปรารม ..................................................... 
เห็นพระสง ………………....................ทานธุดงค ....................................................อยูในปา 
มองนัย ...............................................ตา  เธอจาบัล ……………............................ฉันชื่นชม 
ศรีสวัส ................................................อภิสิท ..........................................................ไดชิดชม 
ปราช …………………....................นิยม รามเกียร ............................. เขียนคัมภี …….......... 
แมนํ้าไน ......................................... ยาวก่ีไม …………...................................ใครรูบาง 
ถึงอยูหางโทรศัพ ..............................................................................รับเร็วรี่ 
อานิสง ....................................สงเคราะ …………….................มิตรจิตเปรมปรี....................... 
เรื่องอุทธร ....................................สองคด ี………........................โจท .............................มีชัย 
 
 2.  เขียนคําท่ีถูกตองลงในชองวางใหออกเสียงตรงกับที่กําหนดไวในวงเล็บ 
  เม่ือวัน (สุก)......................  ฉันพานองไป (สะ-หมัก)....................เรียนตัดเย็บ
เสื้อผาท่ีถนน (จัก-กระ-หวดั).......................รุงข้ึนวัน (เสา).....................ฉันไปซ้ือ (จัก)........... 
เย็บผาไวใหนองใช พอดีพบคุณ (รัง-สะ-หริด) กับคุณ (กะ-นิด)......................เดินมาดวยกัน 
เขาทั้งสองเพ่ิงกลับจากการให(สํา-พาด).........................ท่ีสถานี(โท-ระ-ทัด)........................... 
ชอง  5  ในรายการของชมรม (อะ-นุ-รัก)......................................สิ่งแวดลอมซึ่งมีการฉาย 
(พาบ-พะ-ยน) ประกอบ  เปนรายการท่ีให (ประ-โหยด) ...................................มาก       
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 3.  ใหนักเรียนชวยกันรวบรวมคําท่ีมีตัวการันตซ่ึงปรากฏอยูในเร่ืองสามกก  
ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา     อยางนอย 15  คํา   
    1...................................................  2................................................. 
   3...................................................  4................................................. 
   5..................................................... 6................................................. 
   7..................................................... 8................................................. 
   9..................................................... 10................................................ 
   11................................................... 12................................................ 
   13................................................... 14................................................. 
   15......................................................................................................... 
 
 4.  ใหนักเรียนชวยกันเขียนเน้ือเพลงที่นักเรียนชื่นชอบซึ่งมีตัวตัวการันต
ปรากฏอยูดวยกลุมละ 1  เพลง  แลวฝกรองใหไดทุกคนเพื่อนําเสนอครูหนาชั้นเรียนใน
คาบตอไป 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

****************************** 
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เพลงประกอบการสอน 
เพลงที่  1 

 
เพลงคําท่ีมีการันต          ( ทํานองเพลงลําตัด) 

สรอย  ตัวพยัญชนะไทย  มีทัณฑฆาตใสไว  เสียงจะหมดไปหายไปทันตา 
เราเรียกกันวาตัวการันต  เรา เรียกกันวาตัวการันต  ออกเสียงทุกวันสุขสันตเฮอา  (ซํ้า) 

 
   อันคําไทยเรานี้มีมาแตกอนเกา   บางทีก็นําเอาคําชาติอ่ืนมาพัฒนา 
 คําบาลี  สันสกฤต  ภาษาองักฤษก็ใช   พยัญชนะเขามากมายอานวุนวายหนักหนา 
 นําทัณฑฆาตใสลงตรงตัวท่ีไมออกเสียง  วางรูปแบบใหเอียงเฉียงไปทางดานขวา 
 ก็อานงายใชดีมีเสียงนาฟง  เชน  นํ้ามนต  หอยสังข  ผมทรงพังค  พันธุบุปผา 
 สายสิญจน  อินทรีย  สุรีย  เสาวคนธ  ภมิูศาสตร  ภาพยนตร  พระชนม  เชาวปญญา 
 ลองสังเกตดูอีกที  ตวัการันตมีอีกไหม...หากวาใครหาได...มีรางวัลใหญใหเลยนา... 
            เปกพอ.................(สรอย) 
 

เพลงพาไป   (ทํานองเพลงหลวงพอคูณ) 
 

    พูดจาภาษาไทยๆ  ไพเราะจับใจศิษยมีผูมีอาจารย 
   ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  ปลุกปลํ้า  ควบกล้ําทุกคําโปรดจําใสใจ 
  เพลิงเพราะเสนาะเพลิดเพลิน  กลัดกลุม  ดุมเดิน  ควานหา  ควาไขว 
   ขวานคม  กรบิแกลงแกวงไกว  ออกเสียงใหไดควบแทแนนอน 
    เพ้ียงพระอาจารยชวยนึก  ชวยนึกเอาไปฝกทุกวัน 
   กระทรวงสรางไวมากมี  ทรุดโทรมอินทรีย  ทรัพยสิน  หาดทราย 
   ศรัทธา  วาสรอยเขาหาย  รมิสระตนไทร  ทรามวัย  เศรษฐ ี
   ประเสริฐ  อยูฉะเชิงเทรา  ทราบแลวโศกเศราดังนกอินทรี   
   พุทรา  หวานจริง  สมศรี  เสียงกลํ้าไมมี  ควบไมแทแนใจ 
     ทองจําใสในกะโหลกมาแขกโปกๆ  จําไวจนตาย  (ซํ้า) 
 

********************************** 
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แผนการสอนกลุมควบคุม 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมควบคุม 

 
รหัสวิชา ท 33101  รายวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน  ชวงชั้นท่ี  3  ชั้น  ม.3/.......EP 3/........... 

ภาคเรียนที่  2        ปการศึกษา  2549 
หนวยการเรยีนรูท่ี  ช่ือหนวยการเรียนรู  เรื่อง  สามกก  ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา 
หนวยยอยเร่ือง  การสะกดคํา          (เวลาที่ใช  2  คาบ)  
มาตรฐาน 
ท1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสนิใจแกปญหา และสราง 
  วิสัยทัศนในการดําเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอาน 
ท2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ยอความ  และเขียนเรื่องราว 
  ในรูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาคนควา 
  อยางมีประสิทธิภาพ 
ท3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู  ความคิด  ความรูสึก 
  ในโอกาสตางๆ  อยางมีวิจารณญาณ  และสรางสรรค 
ท4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษา  และหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลัง 
  ของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
ท4.2 สามารถใชภาษาแสวงหาความรูเสริมสรางลักษณะนิสัยบุคลิกภาพ  และความสัมพันธ 
  ระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และชีวติประจําวัน 
ท5.1 เขาใจและแสดงความคดิเหน็วิจารณวรรณคดี  และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา   
  และนํามาประยุกตใชในชวีติจริง 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 อธิบายคําและความสัมพันธของคาํไดอยางถูกตอง 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรู 
  1.  นักเรียนสามารถบอกหลักการเขียนคําท่ีออกเสียง   อํา  และการเขียนคําพอง
เสียงได 
  2.  นักเรียนสามารถบอกหลักการเขียนตัวการันตและการใชไมทัณฑฆาตได 
 ดานทักษะกระบวนการ 
  นักเรียนสามารถเขียนคําท่ีออกเสียง  อํา  คําพองเสียง  คําท่ีใชตวัการันตและ 
การใชไมทัณฑฆาตได 
 ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม 
  นักเรียนมีความตั้งใจและมุงม่ันท่ีจะนําหลักการมาใชใหเกิดประโยชน 
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สาระการเรียนรู 
 1.  คําท่ีออกเสียง  อํา  คําพองเสียง 
 2.  คําท่ีใชตวัการันตและไมทัณฑฆาต 
กิจกรรมการเรียนรู 
 คาบที่  1  ใชกระบวนการสรางความคิดรวบยอด 
  ข้ันนํา 
   เลนเกมสจับกลุมตามสั่ง  โดยครูกําหนดใหเปน 3 กลุม  กลุมท่ี  1.  ช่ือท่ีใช
ตัวการันต  2.  ช่ืฮคําพองเสียง  3.  ช่ือท่ีมีตัวการันต 
  ข้ันสอน 
   1.  จากเกมสครูสรุปการสังเกตคําท่ีใชตัวการันต  คําพองเสียง  และคําท่ีใช 
ตัวการันต 
   2.  นักเรียนศึกษาหลักสังเกตคําท่ีใชไมทัณฑฆาต  คาํท่ีออกเสียงอํา   
และคําพองเสียงจากใบความรู 
   3.  ใหแตละกลุมไปหาขอความ  หรือนิทาน  หรือบทเพลงที่มีคําใช 
ไมทัณฑฆาต  หรือ  คําพองเสียงหรือคําท่ีออกเสียงอํา  กลุมละ  1  อยางตามที่นักเรียนถนัด
เพ่ือนําเสนอในคาบตอไป 
   4.  ครูแนะนําการเลือกงานที่จะนําเสนอเพื่อประเมินผลในคาบตอไป 
  ข้ันสรุป 
   นักเรียนศึกษาหลักสังเกตคําท่ีใชไมทัณฑฆาต  คําท่ีออกเสียงอํา   
และคําพองเสียง 
 คาบที่  2  ใชกระบวนการเรียน  สรางความรู  ความเขาใจ 
  ข้ันนํา 
   นักเรียนชมรมนักรองสมัครเลนสาธิตการรองลําตัด  เพลง  “คําท่ีมีการันต” 
  ข้ันสอน 
   1.  ใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานของกลุมโดยครูจับฉลากตามลําดับ 
   2.  ในขณะท่ีกลุมออกมานําเสนอผลงานนั้นสมาชิกในกลุมท่ีนําเสนอผลงาน
ตองตอบคําถามจากเพื่อนไดและจะตองมีกิจกรรมเสริมดวย 
   3.  นักเรียนแตละกลุมสลับกันนําเสนอกิจกรรมใหเพ่ือนๆ กลุมอ่ืนทําดวยการ
หาคําท่ีใชไมทัณฑฆาต  คาํท่ีออกเสียงอํา  หรือคําพองเสียงจากเรื่องสามกก  ตอนจูลงฝาทัพ 
รับอาเตา 
   4.  สรุปดวยการใหนักเรียนทําแบบฝกเปนการทบทวน 
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  ข้ันสรุป 
   นักเรียนและครูอภิปรายสรุปคําท่ีใชไมทัณฑฆาต  คําท่ีออกเสียงอํา   
และคําพองเสียงและสรุปผลในใบงาน 
สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 1.  ใบความรูเรื่องการใชไมทัณฑฆาต  คาํท่ีออกเสียง  อํา 
 2.  ใบความรูเรื่องคําพองเสียง 
 3.  แบบฝกกิจกรรม 
 4.  ใบงาน 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัด 
  1.  ตรวจจากใบกิจกรรม 
  2.  สังเกตจากความสนใจและการทํางาน 
  3.  สังเกตจากการนําเสนอผลงาน 
 เคร่ืองมือวัด 
  1.  แบบใบกิจกรรม 
  2.  แบบใบประเมินพฤติกรรม 
ผลการจัดการเรียนรู 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ปญหา 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.. 
ขอเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
        ครูผูสอน...................................................................... 
    หัวหนากลุมสาระการเรียนรู................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
 

 - คะแนนผลสมัฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 - คะแนนแสดงความสนใจในวิชาภาษาไทยของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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ตาราง 8 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองและ 
     กลุมควบคุม 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม คนที่ 
กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

     

1 29 48 21 46 
2 34 46 22 43 
3 26 51 33 46 
4 39 51 28 48 
5 36 55 27 45 
6 34 53 29 44 
7 29 52 32 39 
8 24 51 30 45 
9 36 54 29 45 
10 34 53 20 42 
11 30 51 32 44 
12 25 56 35 42 
13 36 54 34 43 
14 36 53 31 46 
15 31 54 33 49 
16 35 53 36 46 
17 31 53 25 46 
18 30 52 26 45 
19 36 53 25 46 
20 23 51 34 54 
21 38 52 30 44 
22 35 56 31 43 
23 34 52 30 42 
24 38 51 30 46 
25 37 54 33 46 
26 39 55 33 46 
27 32 51 33 47 
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ตาราง 8(ตอ) 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม คนที่ 
กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

     

28 23 59 30 44 
29 24 60 32 44 
30 20 57 26 43 
31 21 58 26 44 
33 27 57 35 45 
34 22 54 28 44 
35 22 54 26 44 
36 28 54 36 45 
37 17 53 35 47 
38 25 57 32 45 
39 22 54 29 45 
40 25 54 39 49 
41 28 52 28 45 
42 30 55 31 45 
43 16 57 29 46 
44 13 54 29 48 
45 15 57 28 41 
46 31 53 29 47 
47 25 54 22 46 
48 17 56 31 34 
49 21 55 24 43 
50 17 56 29 45 
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ตาราง 9 แสดงความสนใจในวิชาภาษาไทย  ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม คนที่ 
กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

     

1 95 150 113 169 
2 100 155 106 152 
3 99 156 104 155 
4 111 164 112 151 
5 113 150 110 159 
6 124 175 107 173 
7 105 155 110 165 
8 121 183 108 167 
9 116 157 101 168 
10 111 162 109 162 
11 102 155 115 160 
12 113 167 109 157 
13 114 179 107 161 
14 115 170 108 157 
15 109 160 105 162 
16 125 186 100 164 
17 111 173 109 165 
18 101 161 108 171 
19 122 160 107 164 
20 120 165 107 169 
21 104 159 106 169 
22 94 163 112 164 
23 117 163 112 153 
24 113 165 109 151 
25 114 168 109 160 
26 108 162 107 155 
27 97 160 112 165 
28 112 168 107 163 
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ตาราง 9(ตอ) 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม คนที่ 
กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

     

29 115 169 114 167 
30 110 158 106 167 
31 109 171 107 162 
32 115 174 105 160 
33 115 178 102 169 
34 113 165 108 153 
35 115 166 110 150 
36 111 159 111 156 
37 120 165 106 170 
38 100 165 112 170 
39 117 173 110 164 
40 108 162 113 159 
41 107 160 108 169 
42 118 160 108 155 
43 101 165 108 156 
44 96 160 106 157 
45 108 171 11 160 
46 104 160 109 164 
47 116 179 108 153 
48 117 181 110 155 
49 113 164 108 145 
50 11 164 110 155 
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ภาคผนวก ค 
 

รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจเครือ่งมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
 
ผูชวยศาสตราจารยสุมานิน   รุงเรืองธรรม      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารยขจรศรี    ชาติกานนท       โรงเรียนสาธิต   มศว.(ฝายมัธยม) 
อาจารยเหมพรรณ                โนทะยะ         โรงเรียนอัสสัมชัญ  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ช่ือ สกุล       นางศรีบังอร จุยศิริ 
วันเดือนป       23 ธันวาคม 2496 
สถานที่เกิด       กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน    53/94 หมูบานคุณาลัย ตําบลเสาธงหิน 
       อําเภอบางใหญ จังหวดันนทบุรี   11140 
ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน สอนวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศีกษาปท่ี3 
สถานที่ทํางานปจจุบัน    โรงเรียนอัสสัมชัญ     
       26 ถนนเจริญกรุง  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2513    มัธยมศึกษา 
       จากโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2525    คุรุศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
       จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 
       วิชาเอกภาษาไทย 
 พ.ศ. 2550    การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
       สาขาวิชาการสอนมัธยมศึกษา 
       จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
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