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สภาพปัญหาการเรียนการสอนปัจจุบัน ในรายจุดประสงค์หน่วยการเรียนเรื่องค าและรูปลักษณ์ของค าด้านความรู้  รายวิชา 
หลักภาษาไทย พบว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบรายจุดประสงค์ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 70 แต่ปรากฏว่า
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 62 ด้านกระบวนการ จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนขณะที่สอน เมื่อให้นักเรียนท างานกลุ่ม  พบว่า 
นักเรียนขาดทักษะการท างานกลุ่ม ส่วนใหญ่นักเรียนเก่งมักจะมีบทบาทในการท ากิจกรรมกลุ่ม และพบว่านักเรียนขาดทักษะการคิด 
และเป็นปัญหาของโรงเรียนในการประเมินคุณภาพภายนอกคือ มาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ และด้านการคิด ส่วนด้านเจตคติ จากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนขณะที่สอนพบว่า ผู้เรียนขาดความสนใจ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน และหากไม่รีบแก้ไขโดยหา
วิธีการพัฒนารูปแบบการสอนแล้วจะท าให้ไม่บรรลุผลที่ตั้งไว้ 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยคิดว่าการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้เพลงมาประกอบการสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องค าและรูปลักษณ์
ของค าโดยใช้เพลง น่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความสนใจ และส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รูปแบบการสอนโดยใช้เพลงนอกจาก
จะให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และสร้างเจตคติที่ดี ผู้วิจัยจึงได้น ารูปแบบการสอนโดยใช้
เพลงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องค าและรูปลักษณ์ของค า โดยคาดว่าการเรียนด้วยวิธีนี้ จะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ในการเรียน และมีการ
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พัฒนาไปพร้อมๆ กับทักษะการท างานกลุ่ม การคิดและเขียนของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางการ
เรียนภาษาไทยยิ่งๆ ขึ้นไป 
 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอน เรื่องค าและรูปลักษณ์ของค า โดยใช้เพลง  
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะกระบวนการ (Process)  ด้านจิตนิสัย (Affective) ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอน เรื่องค าและรูปลักษณ์ของค าโดยใช้เพลง 

 วธิีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้น าหลักการและรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการด าเนินการ รูปแบบดังกล่าวประกอบด้วยการ
ด าเนินการ 4 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และข้ันสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
เมื่อปฏิบัติสิ้นสุดแต่ละระยะ ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยจะร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติ ตรวจสอบปัญหา อุปสรรค หาทางแก้ไข แล้วน าไป
ปรับปรุงการด าเนินการในระยะปฏิบัติการต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนน้ าพองศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น    
เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 35 คน 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ จ าแนกลักษณะการใช้ดังนี้ 

1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการสอน คือหน่วยการเรียนรู้เรื่องค าและรูปลักษณ์ของค า จ านวน 8 แผน  

2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ประกอบด้วย แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน และแบบสัมภาษณ์นักเรียน   

3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบท้ายระยะปฏิบัติการ และแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
และมีผู้ช่วยผู้วิจัยอีก 1 คน โดยผู้วิจัยเริ่มจากทดสอบก่อนเรียน และเมื่อสอนครบทั้ง 4 ระยะแล้ว ก็มีการทดสอบหลังเรียน เพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบเหมือนครั้งแรก  

1) ผู้วิจัยได้จัดเตรียมเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือบันทึกภาคสนาม และเครื่องมือประเมินการวิจัย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนตามที่ได้วางแผนไว้คือ เริ่มท าการทดลองการปฏิบัติงานในระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 ปฏิบัติงานในระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 
2550 ปฏิบัติงานในระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ถึง 15 ธันวาคม 2550 และปฏิบัติงานในระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 
ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 รวม เวลาด าเนินการทดลองตามแผน จ านวน 17 ชั่วโมง จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลทุก
แผนการจัดการเรียนรู้ของการวิจัยด้วยการสังเกตโดยผู้ช่วยวิจัย การบันทึกผล การให้นักเรียนท ากิจกรรมใบงาน ท าแบบทดสอบท้าย
ระยะ แล้วน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในระยะต่อไป 



3 
 

 

2)  เมื่อด าเนินการทดลองครบทั้ง 4 ระยะแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น าคะแนนจากการท า
กิจกรรมใบงาน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบวัดผลข้อมูลระยะพัฒนารูปแบบการสอนโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานก าหนดไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละของคะแนนสอบแต่ละครั้ง พร้อมทั้งใช้ผล
จากขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติการคือ การสัมภาษณ์ ค าแนะน าจากผู้ช่วยผู้วิจัย การบันทึกของครู การเขียนวิพากษ์วิจารณ์ของ
ผู้เรียน ใช้ร่วมในการวิเคราะห์ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 2 ลักษณะดังนี้ 

1) ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแบบฝึกหัดท้าย
แผนการจัดการเรียนรู้ คะแนนแบบทดสอบหลังระยะปฏิบัติการ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องค าและรูปลักษณ์ของค า 

2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และแบบสัมภาษณ์นักเรียน น าข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมดังกล่าวมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ประเมินสภาพที่เกิดขึ้น ว่าดีหรือไม่ เหมาะสมเพียงใด พบปัญหาและจะหาวิธีแก้ไข
อย่างไร เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 ผลการวจิัย 

1. รูปแบบการสอนเรื่องค าและรูปลักษณ์ของค าโดยใช้เพลง ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร หนังสือ  ต ารา ตลอดจนงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการสอนเพลง เพ่ือน ามาสังเคราะห์ร่างต้นแบบรูปแบบการสอนโดยใช้เพลง ส าหรับนักเรียนที่เรียนสาระเพ่ิมเติม
วิชาหลักภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และได้รับการตรวจสอบต้นร่างรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน ารูปแบบ
การสอนที่ได้ไปพัฒนา ซึ่งรูปแบบการสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่องค าและรูปลักษณ์ของค า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
เพลงนี้ มีข้ันตอนการสอน 4 ขั้น คือ  

1) เพ่ิมพูนความรู้ (ศึกษาจากใบความรู้)  
2) ชูประสบการณ์ (ขยายประสบการณ์)  
3) สานด้วยบทเพลง (ศึกษา และท าความเข้าใจกับเนื้อเพลง โดยการฟังเพลง 2 เที่ยว และฝึกร้องกับดนตรี)  
4) เก่งพินิจ ลิขิตจากค า (ถ่ายโอนและพัฒนาความรู้ ความคิด ไปสู่การเขียน) 

2. ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เรื่องค าและรูปลักษณ์ของค า สามารถสรุปได้ดังนี้ 

   ด้านความรู้ ( Knowledge )  ผู้วิจัยได้ท าการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ มีข้อสังเกตซึ่งสามารถสรุปได้คือนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องค าและรูปลักษณ์ของค า และนอกจากจะได้รับความรู้ด้านหลักเกณฑ์ของค าจากใบความรู้หน่วยการเรียนรู้
เรื่องค าและรูปลักษณ์ของค าแล้ว ยังได้รับความรู้ที่แทรกอยู่ในเพลง ค ามูล ค าประสม ค าไทยแท้ ค าต่างประเทศในภาษาไทย ค าซ้ า ค า
ซ้อน ค าสมาส ค าสนธิ และค าพ้องรูปพ้องเสียง  

  ด้านทักษะกระบวนการ (Process) จากการน ารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องนี้ นักเรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่ม มีการถ่าย
โอน พัฒนาความรู้ ทักษะการคิดที่เชื่อมโยง ถ่ายโอนความรู้เรื่องค า น าไปสู่การเขียนรูปแบบต่างๆ จากการท ากิจกรรมใบงานในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการบูรณาการและสัมพันธ์ทักษะนักเรียนเกิดทักษะดังต่อไปนี้คือ ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการพูดน าเสนอ
งานหน้าชั้น ทักษะการคิดและเขียน   
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   ด้านจิตนิสัย (Affective) ผลการพัฒนารูปแบบการสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องค าและรูปลักษณ์ของค าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ สนใจ ใฝ่รู้ กระตือรือร้น เคารพสิทธิ์ผู้อ่ืน พูดจา
ดี สุภาพ มีเหตุผล มีความสุขกับการเรียน มีน้ าใจ มีความรับผิดชอบ รักและชื่นชมภาษาไทย ภูมิใจในผลงานตนเอง และมีมารยาทใน
การใช้ภาษา กระตือรือร้น ให้ความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ภูมิใจ และชื่นชมผลงานของกลุ่มตนเองและผู้อ่ืน จะเห็นได้จากการที่
นักเรียนน าโครงงานที่เกิดจากการเรียนเรื่องค าและรูปลักษณ์ของค ามาร่วมประกวดในสัปดาห์สุนทรภู่    

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการเรียนเรื่องค าและรูปลักษณ์ของค าโดยใช้เพลง ที่ผ่านเกณฑ์ความรอบรู้ 
สูงกว่าเกณฑ์จ านวนผู้เรียนที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 33.69 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
เท่ากับ 28 คิดเป็นร้อยละ 84.95 ผู้เรียนรู้ที่สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 100 คะแนนกิจกรรมใบงานที่ 1- 8 ของผู้เรียนในระยะที่ 1- 4 มี
คะแนนเฉลี่ย 14.68, 15.48, 17.40 และ 18.26 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ เท่ากับ 14 จ านวนผู้เรียนรู้ที่สอบ
ผ่านคิดเป็นร้อยละ 73.43, 77.33, 86.57 และ 90.14 ตามล าดับ คะแนนสอบ ท้ายระยะที่ 1-4 มีคะแนนเฉลี่ย 14.86, 16.14, 17.11 
และ 17.77 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ เท่ากับ 14 จ านวนผู้เรียนรู้ที่สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 74.28, 76.42, 
97.14 และ 100 ตามล าดับ  

 

 อภิปรายผล 

ผลการด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละแผนตั้งแต่แผนที่ 1 ถึงแผนที่ 8 แต่ละกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์และก่อให้เกิดองค์ความรู้ ได้ประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างมีความสุข  
ได้บูรณการถ่ายโอนความรู้ เชื่อมโยงกับการคิด แปรรูปสู่การเขียน ได้ใช้ทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขียน ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นและมี
ความส าคัญในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง สุมน อมรวิวัฒน์ (อ้างถึงใน ปิตินันท์ สุทธสาร, 2544) ได้กล่าวว่า เมื่อกระบวนการเรียนรู้ได้มุ่งใช้ชีวิต
ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าคัญของการสอนเน้นการเรียนที่เพลิดเพลินปลุกเร้าความคิด จินตนาการ ดนตรีและเพลงจึงเป็นสื่ออย่าง
หนึ่งที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข     

ผลส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการสอนนี้ด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านกระบวนการ และด้านเจตคติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
และพบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนน าเสนอนวัตกรรมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

ผลที่เกิดจากการพัฒนารูปแบบการสอน เรื่องค าและรูปลักษณ์ของค าโดยใช้เพลง 

ผลต่อนักเรียน นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว นักเรียนยังได้มีทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการจัดการ  คิดวิเคราะห์ ทักษะการ
เขียน ทักษะการจัดการร่วมกันท าโครงงาน และการน าเสนองาน 

ผลต่อครู ครูที่สอนภาษาไทย โรงเรียนน้ าพองศึกษา อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 6 คน ได้น าแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องนี้พร้อมกับสื่อ และซีดีเพลงไปใช้สอน ปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจ และสร้างเจตคติที่ดีต่อ การเรียนหลักภาษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
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ผลต่อโรงเรียนและชุมชน ได้ให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในการเป็นวิทยากรการอบรม
หลักสูตรผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ ในประเด็นหลัก พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง น าเสนอ Best  
Practices โครงการผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ  

 


