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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม  โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม กอน
การทดลองและหลังการทดลอง กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณาราม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 22 คน ท่ีไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรม
เพลงและเกม และแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง- การพูดภาษาอังกฤษ สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบหาคาทีแบบกลุมท่ีไมเปนอิสระตอกัน   

ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ: ความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ  วิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study English listening-speaking abilities of Prathom 
Sueksa I students at Wat Srisuwannaram School using Communicative Approach through songs 
and games before the experiment and after the experiment.  The samples used in the research 
were 22 Prathom Sueksa I students who studied English subject (Eng11101) in the second 
semester of the 2015 academic year at Wat Srisuwannaram School. They were selected by 
Purposive Sampling. The instruments used in the research were lesson plans and English 
listening-specking abilities test. Statistics used in the research were mean, standard deviation and 
t-test for Dependent Samples.  

The result of the research indicated that English listening-speaking abilities of Prathom 
Sueksa I students at Wat Srisuwannaram School using songs and games after the experiment was 
significantly increased higher than before the experiment at the .01 level. 
Keywords: English listening-speaking abilities, Using Communicative Approach through songs and games 
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บทนํา  
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลภาษาหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซ่ึงเปน

ภาษาตางประเทศ ท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญตอการสื่อสารในปจจุบัน หลายๆประเทศไดประกาศใหใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ เพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในสถานการณปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและ
กวางขวาง เน่ืองจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความจําเปนในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารก็ย่ิงทวีความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับ ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาท่ีมีความสําคัญในการติดตอสื่อสาร การ
ถายทอดและการแลกเปลี่ยนความรูความกาวหนาทางวิชาการ ทางการคาและทางการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, หนา 1) ดังน้ัน ในการเตรียมความพรอมของผูเรียนใหสามารถเติบโตและเปนพลเมืองท่ีพรอมกับการ
ดํารงชีวิตและการทํางานในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปน้ัน จึงจําเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอน ให
ตอบสนองกับสังคมและรูปแบบการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556, หนา 9) ประเทศไทยใน
ฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียนตองใชภาษาอังกฤษในการติดตอประสานงานระหวางประเทศ ตามกฎบัตร
อาเซียนขอ 34  ไดกลาวไววา “ภาษาท่ีใชในการทํางานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” (The 
working language of ASAEN shall be English.) (สมเกียรติ  ออนวิมล,2554) 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยในปจจุบัน จัดตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร (Communicative Approach) ท่ีเนนการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ (Integrated 4 skills) ไดแก 
การฟง  การพูด การอานและการเขียน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child-Centered) ใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรู
อยางเต็มความสามารถตามความถนัด โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนไดมี
โอกาสฝกใชภาษาอังกฤษ ในสถานการณตาง ๆเพ่ือใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางผูเรียนกับผูเรียน
และผูเรียนกับครู โดยใชสื่อเอกสารจริง (Authentic Material) ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรู  
และเขาถึงขอมูลขาวสารดวยตนเองได (Self-Access ) โดยมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) ซึ่งไมเนนเฉพาะรูปแบบหรือโครงสรางทางภาษาเทาน้ันแตเนนใหผูเรียนเขาใจความหมาย ของภาษา 
(Focus on Meaning) ท่ีสามารถสื่อสารและนําไปใชไดจริงซ่ึงไดจากการจัดการเรียนการสอนท่ีเรียนรูจาก
สถานการณจริง (Real Situation) โดยผูสอนมีหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกเทาน้ัน (Teacher as a Facilitator) 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําทักษะทางภาษาอังกฤษไปใชไดจริงในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  

จากการสํารวจผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมปท่ี 6 
ปการศึกษา 2556-2558 พบวาคะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาอังกฤษเปนรอยละ 27.33, 29.42 และ 35.95 ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 รอยละ 31.03, 28.70 และ 37.12 ซ่ึงอยูในระดับต่ํา และเชนเดียวกัน
กับคะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาอังกฤษ อ11101 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
วัดศรีสุวรรณาราม ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามสาระการ
เรียนรูเพ่ือการสื่อสารดานการฟง-การพูด พบวาคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษคิดเปนรอยละ 34.03, 31.42 และ 
30.32 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑท่ีโรงเรียนตั้งไว คือ รอยละ70 (โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 2557, หนา 22) ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากวิธีสอนของครูท่ีไมเอื้อตอการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร และมีการวัดและประเมินผลโดยวัดความรู  
ความจํา กฎเกณฑไวยากรณ และการแปล จึงทําใหนักเรียนขาดโอกาสใชทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ท้ังการฟง  
การพูด การอาน และการเขียน เทาท่ีควร  ซ่ึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ํากวา
เกณฑ ดังน้ันจึงตองเรงพัฒนาทักษะดานการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือใน
การติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดความเขาใจในความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยการสอนภาษาอังกฤษใหสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ และการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือความสัมพันธกับชุมชนและโลก ตลอดท้ังการสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษและมีวิสัยทัศนในการ
ดําเนินชีวิต  
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 จากความสําคัญของภาษาอังกฤษ และปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของผูเรียนท่ีต่ํากวา
เกณฑ  ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษจึงไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิธีสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร พบวาวิธีสอนการฟง-การพูดภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอนดวยกิจกรรมเพลงและเกมเปนวิธีสอนอีกวิธี
หน่ึงท่ีสามารถแกปญหาการฟง–การพูดภาษาอังกฤษ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษใหมี
ประสิทธิภาพได วิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม หมายถึง วิธีสอนโดยนําเอาเพลงและเกมมา
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือใช ในการสื่อความหมายทําใหกิจกรรมการเรียนการสอน
นาสนใจและบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ โดยมีขั้นตอนในการสอน 4 ขั้น ดังน้ีคือ 1) ขั้นเตรียมความพรอม 2) ขั้น
นําเสนอ 3) ขั้นฝก 4) ขั้นนําไปใช  ดังเชนผลงานวิจัยในตางประเทศของ ฮาหน (Ham อางถึงในรองเมือง  ศุขสมิติ, 
2537, หนา 21) ไดนําเพลงไปใชในการสอนภาษาเยอรมัน และพบวาเพลงเปนสื่อท่ีชวยใหเกิดการเรียนรู และทําให
นักเรียนสามารถจดจําคําศัพทภาษาเยอรมันไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับผลงานวิจัยของ จอลลี่ (Jolly อาง
ถึงใน  รองเมือง ศุขสมิติ, 2537, หนา 21) ไดศึกษาผลของการใชเพลงเสริมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และพบวา
เพลงมีอิทธิพลอยางย่ิงตอการสอนออกเสียง (Pronunciation) ศัพท สํานวน และโครงสรางทางไวยากรณ รวมท้ัง
ความเขาใจในความสัมพันธของวัฒนธรรมและภาษาท่ีใชในเพลงอีกดวยและจากการสํารวจความเห็นของนักเรียน
รอยละ 91 มีความเห็นพองตองกันวาเพลงมีประโยชน  สามารถตอบสนองความตองการท้ังทางดานจิตวิทยา และ
ทางการศึกษา สวนทางดานอารมณเพลงทําใหเกิดการผอนคลายและสรางบรรยากาศท่ีสนุกสนานร่ืนรมย ลดความ
เบ่ือหนายในหองเรียน ซึ่งสงผลทําใหเกิดความอยากเรียนมากขึ้น นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลงานวิจัย ใ น
ประเทศของ วารุณี  ยะปาน (2556, หนา 134-135) ท่ีไดทําการศึกษาความสามารถดานการฟง-การพูดและ
แรงจูงใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนชุมชนบานบอโดยวิธีสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสารดวยเพลงและเกม ผลการทดลองพบวาความสามารถดานการฟง-การพูดและแรงจูงใจตอการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนชุมชนบานบอหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลงานวิจัยของเดือนนภา  ทองมาก (2558, หนา 68) ท่ีได
ทําการศึกษาความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานพุคาย ดวยวิธีสอนโดยใชกิจกรรมเพลงและเกมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เชนเดียวกันกับผลงานวิจัยของสุรชาติ  บุรณศิริ (2558, หนา 81) ท่ีไดทําการศึกษา
การศึกษาความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
3 โรงเรียนวัดบางกระ โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการ
ฟง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัดบางกระ  หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01                

จากปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  และจากผลงานวิจัยในตางประเทศและในประเทศท่ี
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยใชเพลงและเกมดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ทําการศึกษาความสามารถในการฟง-การพูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณา
ราม โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการฟง-การพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
   เพื่อศึกษาความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกมกอนการทดลองและ
หลังการทดลอง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารซ่ึงเก่ียวของกับหลักการแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับวิธีสอนโดยใชกิจกรรม

เพลงและเกม  ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตใชจากวิธีสอนโดยใชกิจกรรมเพลงและเกมจากขั้นตอนการสอนของ สุมิตรา  
อังวัฒนกุล (อางถึงในวารุณี  ยะปาน, 2556, หนา 7-8) โดยมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้น ดังน้ี  1) ขั้นเตรียมความพรอม 
(Warm-up) 2) ขั้นนําเสนอ (Presentation) 3) ขั้นฝก (Practice)  4) ขั้นนําไปใช (Production) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟง-พูด และนําหลักเกณฑในการสรางขอสอบภาษาอังกฤษของ อัจฉรา  วงศโสธร (2538, หนา 
130-135) ซ่ึงสามารถสรุปออกมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังน้ี 

 ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 (Independent Variable)    (Dependent Variable) 

 
 
                
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยแบบ
มีกลุมทดลองกลุมเดียวทําการทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง (One–group pretest– posttest 
design) ของลวน สายยศและอังคณา  สายยศ (2538, หนา 248-249) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 
 ประชากรและกลุมเปาหมาย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีประชากรและกลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยดังน้ี 

ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม จังหวัด
กาญจนบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558  ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  (อ 11101) 1 หองเรียน จํานวน 22 คน 
 กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังน้ีเปนประชากรท้ังหมดซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณาราม จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ 11101) ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 
22 คน ท่ีไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 หองเรียน เน่ืองจากโรงเรียน วัดศรี
สุวรรณาราม มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เพียงหองเดียว 
 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
  เครื่องมือที่ใชในทดลองครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรูของกลุมทดลองซ่ึงเปนแผนการจัดการ
เรียนรูในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม จํานวน  16 
แผน ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นซ่ึงผานการพัฒนาและหาคุณภาพแลว 
 
 

วิธีสอนภาษาเพ่ือการสือ่สารดวย

กิจกรรมเพลงและเกม 

ความสามารถในการฟง-การพูด

ภาษาอังกฤษ 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-การพูด
ภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งผานการพัฒนา
และหาคุณภาพแลวโดยมีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ.83 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
 1. ปฐมนิเทศนักเรียนเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับวิธีการเรียน จุดประสงคของการเรียนและวิธีการวัดผล
ประเมินผลการเรียน โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม 
 2. ทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 
จํานวน 1 ชั่วโมง 
 3. ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 
โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม จํานวน 16 ชั่วโมง 
 4. ทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-การพูด
ภาษาอังกฤษซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับท่ีใชทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) จํานวน 1 ชั่วโมง 
 5. วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบหาคาทีแบบกลุมท่ีไมเปน
อิสระตอกัน (t-test for Dependent Samples) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 

ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยนําคะแนนท่ีไดกอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุมตัวอยางมาวิเคราะห
และแปรผลขอมูล ดังน้ี  
 เปรียบเทียบความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณาราม โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกมกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
โดยการทดสอบหาคาทีแบบกลุมท่ีไมเปนอิสระตอกัน (t-test for Dependent Sample) ผลปรากฏดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการศึกษาความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1โรงเรียน

วัดศรีสุวรรณาราม โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม กอนการทดลองและ
หลังการทดลอง 

 
ความสามารถในการฟง-การพูด

ภาษาอังกฤษของกลุมทดลอง 
N µ  t sig 

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

22 
22 

12.52 
17.09 

2.97 
2.00 

12 .31 ** 0.00 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

 
 จากตาราง 1 แสดงวาความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  1  
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม      โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกมหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
1 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม กอนการทดลองและ
หลังการทดลอง ผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจัยไดดังน้ี 
 จากผลการทดลอง พบวา ความสามารถในการการฟง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 1 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม หลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเน่ืองจากวิธีสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม ท่ีผูวิจัยนํามาใชในการทดลองเปนการสอนตามขั้นตอน 4 ขั้นอยาง
เปนระบบ ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังน้ี  
      1.  ขั้นนํา (Warm up) เปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความพรอมและอยากรูอยากเรียนในบทเรียน
ใหม ทําใหนักเรียนมีความพรอมเกิดความสนุกสนาน มีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนรู กิจกรรมท่ี
นํามาใชในขั้นตอนนี้มีหลากหลาย คือ การใหฟงเพลง    การใชอุปกรณ รูปภาพ เอกสาร การแสดงทาทาง
เพื่อสื่อความหมายของคําศัพทที่มีอยูในเนื้อเพลง หรือการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อนําเขาสูบทเรียนหรือ
ทบทวนความรูท่ีเรียนมาแลว ในขั้นนําเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนสนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษเนื้อหา
จะเชื่อมโยงไปสูสาระสําคัญของบทเรียน การท่ีนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนทําใหความสามารถในการฟง-
การพูดภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ดังคํากลาวของ วารุณี ยะปาน (2556, หนา 116) 
ที่กลาววาแรงจูงใจในการเรียนนับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งเพราะแรงจูงใจเปนองคประกอบที่สําคัญในการเรียนรู
และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความสามารถสูงแตขาดแรงจูงใจในการเรียน        ก็อาจจะ
มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํา  

 2.  ขั้นนําเสนอ (Presentation) เปนขั้นท่ีครูนําเสนอเน้ือหาใหม โดยใชกิจกรรมท่ีหลากหลายดวย
การรองเพลง การแสดงทาทางประกอบ ใชรูปภาพ เอกสาร การแสดง บทบาทสมมุติ โดยเนนการสื ่อ
ความหมาย นักเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมโดยมีปฏิสัมพันธท้ังกับเพ่ือนในชั้นเรียนและกับครู การใชเอกสาร  
ดังคํากลาวของ กุศยา แสงเดช (2545, หนา 4) ท่ีกลาววาขั้นนําเสนอ (Presentation) ในขั้นน้ีครูจะใหขอมูล
ทางภาษาแกผูเรียน มีการนําเสนอคําศัพทใหม เนื้อหาใหมใหเขาใจทั้งรูปแบบและความหมาย กิจกรรมท่ี
กําหนดไวประกอบดวยการฟงเน้ือหาใหม ใหนักเรียนฝกพูดตาม ในขั้นน้ีครูเปนผูใหความรูทางภาษาท่ีถูกตอง
ในการอานออกเสียงคือ ผูใหความรู (Informant) นักเรียนจํารูปแบบของภาษาซึ่งเนนความถูกตองเปนหลัก 
จึงทําใหความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

 3.  ขั้นฝก (Practice) เปนขั้นท่ีนักเรียนฝกใชภาษาท่ีเรียนมาแลวในขั้นนําเสนอ ในขั้นฝกน้ีเปนขั้นท่ี
นักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาเพ่ือใหใชภาษาไดคลองแคลว ดวยการฟงและการรองเพลง เลนเกม การแสดง
ทาทางประกอบ ใชรูปภาพ เอกสาร การแสดง บทบาทสมมุติโดยมีท้ังการฝกท้ังชั้น ฝกเปนกลุม ฝกเปนคูหรือ
สุมรายบุคคลโดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวก เพ่ือใหนักเรียนไดฝกอยางอิสระ การที่นักเรียนไดฝกการใช
ภาษาอังกฤษท้ังการฟง-การพูด จากกิจกรรมเพลงและเกมทั้งชั้น ทั้งกลุม ทั้งคู และเดี่ยว ทําใหนักเรียนไดมี
โอกาสใชภาษาดวยตนเองซํ้าๆ จนเกิดความคลองแคลว ดังคํากลาวของ สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532, 
หนา 57-64) ที่กลาววา         การฝกพูดเปนขั้นตอนที่เปนหัวใจของการฝกทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร  
ท้ังน้ีจะตองตรงกับจุดประสงคปลายทางท่ีกําหนดไวแลว ผูสอนจะใชกิจกรรมตลอดจนกลวิธีตางๆ เชนใหถาม
ตอบเปนกลุมใหญ กลุมเล็ก หรือเปนคู ตามความเหมาะสมกับเร่ืองท่ีสอนและลักษณะของผูเรียน ตลอดจนใช
เอกสารมาชวยใหนาสนใจ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเพลงที่เปนเอกสารมาใชในการสอน  จึงสงผลให
ความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
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   4.  ขั้นการใชภาษา (Production) เปนขั้นท่ีนักเรียนไดนําคําศัพทหรือประโยคการฟง-การพูดท่ีฝก
มาแลวมาใชในสถานการณตางๆ เพื่อใหเกิดความคลองแคลว สนุกสนาน ในขั้นนี้เปนขั้นที่เนนนักเรียนเปน
สําคัญ ครูผูสอนเปนผูคอยใหความชวยเหลือ นักเรียนสามารถนําความรูทางภาษาท่ีไดรับไปใชในสถานการณ
หรือกิจกรรมตางๆ ไดดวยการฟง การพูดและการรองเพลง การเลนเกม การแสดงทาทางประกอบ การแสดง
บทบาทสมมุติ การนําเสนอผลงานทําแบบฝกหัด ดังคํากลาวของ ไฮมส (Hymes, 1981, p. 269-293)           
ท่ีกลาววาความสามารถในการใชภาษานั้นตองอาศัยการตีความที่ถูกตองเมื่อมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ใน
สังคม ซ่ึงตรงตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางและเปาหมายของการเรียนรู
ภาษา คือ การท่ีผูเรียนสามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดอยางมีความหมาย (Focus on Meaning) และนําภาษาไป
ใชในสถานการณจริง (Real Situation) โดยเนนผูเรียนเขาถึงขอมูลภาษาไดดวยตนเอง         (Self Access) โดย
การรองเพลงดวยความสนุกสนาน จึงทําใหเกิดพัฒนาการท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาไดอีกดวย 
จึงสงผลใหความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  
  ผลการวิจัยคร้ังน้ีจากวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม ท้ัง 4 ขั้นดังกลาว 
พบวาสามารถพัฒนาความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณาราม ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของวารุณี ยะปาน (2556, หนา134-135) ท่ีได
ทําการศึกษาความสามารถดานการฟง-การพูดและแรงจูงใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี1 โรงเรียนชุมชนบานบอ ดวยวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยใชเพลงและเกม ผลการศึกษาพบวาความสามารถ
ดานการฟง-การพูดและแรงจูงใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนชุมชนบานบอ
ดวยวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยใชเพลงและเกม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี ระดับ.01 และยังสอดคลองกับผลงานวิจัย ของเดือนนภา ทองมาก (2558, หนา 68) ท่ีไดทําการศึกษา
ความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 2 โรงเรียนบานพุคายดวยวิธีสอนโดยใชกิจกรรมเพลงและเกม ผลการศึกษาพบวาความสามารถในการฟง-การ
พูดภาษาอังกฤษและความสนใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานพุคาย
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของของสุรชาติ บุรณศิริ (2558, หนา 81) ท่ีไดทําการศึกษาความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติ
ตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 3 โรงเรียนวัดบางกระ      โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม ผลการศึกษาพบวาความสามารถในการฟง-การพูดและเจตคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 3 โรงเรียนวัดบางกระ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  จากการอภิปรายผลการวิจัยโดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม ดังกลาว
สามารถสรุปไดวา วิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม เปนวิธีสอนท่ีทําใหความสามารถในการ
ฟง-การพูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามเพ่ิมขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตรงกับแนว
ทฤษฎีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach)  และนอกจากน้ีผูวิจัยยังพบอกีวาวิธีสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 
อีกดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการศึกษาคนควาในคร้ัง
ตอไป ดังน้ี 
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 1.ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 ควรนําวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม ไปใชกับครูผูสอนระดับปฐมวัย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2,3,4,5 และ 6  โดยเลือกเน้ือหาใหสอดคลองกับหลักสูตรของระดับชั้นน้ันๆ ควรเปน
เพลงท่ีนักเรียนมีประสบการณ (Schema) ในภาษาแมมากอน และควรเปนเพลงท่ีนักเรียนเคยไดยินมากอนใน
ชีวิตประจําวัน (Authentic Materials) จะทําใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานการฟง-การพูดภาษาอังกฤษไดรวดเร็ว 
คลองแคลว  และนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน (Interaction) จากการรองเพลงและการเลนเกม 
    1.2 ควรนําวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม ไปจัดกิจกรรมใหสามารถเกิดการบูร
ณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ       คือ การฟง การพูด การอาน การเขียน  
    1.3 การสอนโดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม หลังจากท่ีครูรองเพลงให
นักเรียนฟงแลวครูควรใหนักเรียนไดเลนเกมเพ่ือเปนการทบทวน และเพ่ือเปนการสรางพัฒนาการท้ังทางดาน
รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ใหนักเรียนไดเกง ดี มีสุข นอกจากน้ีครูยังสามารถสอดแทรกคุณลักษณะอัน
พึงประสงค เชน ความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย และมีจิตสาธารณะไดอีกดวย   

   1 .4 ควรนําวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม ไปบูรณาการภาษากับ
ความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

เชน ศิลปะ คณิตศาสตร และสังคมศึกษา เปนตน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
    2.1 ควรทําการศึกษาตัวแปรตามอื่นๆ ท่ีสงผลตอความสามารถในการฟง-การพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียน โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม เชน ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติและ
ความคิดสรางสรรค เปนตน       

   2.2  ควรทําการศึกษาวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกมกับนักเรียนในระดับชั้น
อื่นๆ เชนระดับชั้นปฐมวัย          ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2, 3, 4, 5 และ 6  
    2.3  ควรทําการศึกษาวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกมกับภาษาอื่นๆ เชน 
ภาษาไทย ภาษาจีน หรือภาษา        ในกลุมประเทศอาเซียน เปนตน 
    2.4  ควรทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ท้ังทักษะการฟง การพูด  
การอาน และการเขียน         โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารการดวยกิจกรรมเพลงและเกม กับการสอนตาม
คูมือครู  

   2.5  ควรทําการวิจัยพัฒนาวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลงและเกม ไปสูรูปแบบของสื่อ
มัลติมีเดียหรือใชรูปแบบ      อีเลินน่ิง (e-learning) และรูปแบบดิจิทัล (Digital-learning) โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) เพ่ือรองรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
 

 เอกสารอางอิง  
 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ผูแตง. 
กุศยา  แสงเดช. (2545). ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสําหรับครูประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : แม็ค. 
เดือนนภา ทองมาก. (2558). การศึกษาความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษและความสนใจตอการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียน       ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานพุคายดวยวิธีสอนโดยใชกิจกรรม
เพลงและเกม. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง. 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2556). ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม.   



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  

 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 94 

 

วารุณี  ยะปาน. (2556). การศึกษาความสามารถดานการฟง-พูดและแรงจูงใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

โรงเรียนชุมชนบานบอ ดวยวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใชเพลงและเกม. วิทยานิพนธครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง. 

รองเมือง  ศุขสมิติ. (2537). ผลของการใชเพลงเสริมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของเด็กชั้นประถมศึกษา        

ปท่ี 6. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม. (2557). รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม. กาญจนบุรี 
: ผูแตง 
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สุริยาสาสน. 
สุรชาติ  บุรณศิริ. (2558). การศึกษาการศึกษาความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษและเจตคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 3 โรงเรียนวัดบางกระ โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลง
และเกม.                วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง. 

สุภัทรา  อักษรานุเคราะห. (2553). การสอนทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สมเกียรติ  ออนวิมล. (2554, กรกฎาคม 13). บันทึกอาเซียน ASEAN DIARA : การใชภาษาอังกฤษและภาษาอื่นใน
ภูมิภาคกับอนาคตไทย             

ในอาเซียน (1) หนังสือพิมพเดลนิวิส หนา 21 
อัจฉรา วงศโสธร. (2538). แนวทางการสรางขอสอบภาษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Hymes, D. (1981). The communicative approach to language teaching. London : Oxford 
University. 
 

 
 




