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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 
                 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ  เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ
และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย  เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพื่อ
สรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน  ทําใหสามารถประกอบธุรกิจ  และดํารงชีวิตรวมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข  เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  ประสบการณจาก
แหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู  ความคิด  วิเคราะห  วิจารณและสรางสรรคใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  ตลอดจนนําไปใชใน
การพัฒนาอาชีพใหมคีวามมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  ภาษาไทยจึงมีความสําคัญจําเปนที่คนไทย
ทุกคนจะตองศึกษาและฝกฝนจนเกิดทักษะเพื่อใชติดตอระหวางคนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                 ณัฐ  ภมรประวัติ  (2534, หนา 38)  กลาวถึงความสําคัญของภาษาไทยวาความจําเปนใน
การถายทอดขอมูลขาวสารวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ มาเปนภาษาไทยเพื่อถายทอดและเผยแพร
ความรูอันจะนําไปใชในการพัฒนาวิทยาการในประเทศมีมากขึ้นเกิดผลกระทบทําใหการใชภาษาไทย
ไดรับอิทธิพลจากภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น  อาจเปนแนวทางใหภาษาไทยพัฒนาไปอยางไมถูกตอง  
ถาเราไมตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนใหถูกตองภาษาก็จะ
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ในที่สุดอาจไมเหลือรูปรอยเดิมไวใหลูกหลานไทยไดช่ืนชมและภาคภูมิใจภาษาไทย
ที่เปนเอกลักษณของชาติ 
                 ภาษาที่ใชส่ือสารในชีวิตประจําวัน  มักเปนการสื่อสารที่ไมเปนทางการ  เชน  การพูดคุย  
สนทนา  การพูดโทรศัพท  การเขียนจดหมายสวนตัว  เปนตน  ผูใชมุงใหผูอ่ืนเขาใจอยางรวดเร็ว  
ภาษาของวัยรุน  ภาษาในสื่อสารมวลชน  ซ่ึงไมเครงครัดตามระเบียบกฎเกณฑการใชภาษา  ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาไทยในระดับประถมศึกษา  มีจุดมุงหมายใหนักเรียนมี
ความสามารถทางทักษะทั้ง  4  ดาน  คือ  การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนอยางสัมพันธกัน
ทุกดาน  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545, หนา 2-5)  ไดใหความสําคัญของภาษาไทย  
โดยกําหนดใหนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการใชภาษาไทย  ทั้งในการอาน
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ตั้งแตระดับพื้นฐาน  ดังคํากลาวของ  ศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร  (2542, หนา 4)  วาการอานมีความสําคัญ
มากในการเรียนของเด็ก  เพราะการอานเปนเครื่องมือพื้นฐานในการสรางความคิดความเขาใจเรื่องราว
ตางๆ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงก็จะมีความสามารถในการอานภาษาไทยไดดกีวานกัเรยีน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  วรรณี  โสมประยูร  (2542, หนา 156)  กลาววา  การอานสะกดคําเปน
การอานออกเสียงใหผูอ่ืนฟง  เปนพื้นฐานสําคัญของการอาน  เพราะตองรูจักสะกดคําใหถูกตองกอน  
จึงสามารถอานคํานั้นได  เด็กควรหัดอานสะกดคําตรงตามมาตราตัวสะกดใหไดกอน  เพื่อนําไปสู
การอานที่ถูกตองตอไป  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไมเปนที่นาพอใจ  ปญหาในดานการสะกดผิดในเรื่อง  สระ  
พยัญชนะ  วรรณยุกตและอานไมออก นอกจากนี้ยังมีปญหาอื่นอีก  เชน  ปญหาจากตัวครูผูสอนขาด
การสอนที่มีประสิทธิภาพ  ปญหาจากตัวนักเรียนเอง  เชน  ไมชอบวิชาภาษาไทยและไมชอบครูผูสอน  
ไมเห็นความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยตลอดจนไมรูจุดมุงหมายที่แทจริงในการเรียนภาษาไทย    
จากปญหาดังกลาววิธีสอนและนวัตกรรมที่จะนํามาทดลองใชเพื่อแกปญหาและเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยไดวิธีหนึ่งคือ  การใชแบบฝกอาจทําไดโดยการสอน
ซอมเสริมและผลิตส่ือใหเหมาะสมกับระดับความรู  ความสามารถ  ความตองการและความสนใจ
ของนกัเรียนโดยการอานอยางสม่ําเสมอ 
               จากการประเมินของหนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  
โดยสํารวจทุกโรงเรียนวานักเรียนมีปญหาในการอานไมออก  และอานไมคลอง  จํานวนกี่คน  พบวา
ทุกโรงเรียนมีนักเรียนอานไมออกและอานไมคลอง  ซ่ึงครูผูสอนตองหาวิธีการทําใหนักเรียนอาน
หนังสือออก  โดยฝกฝนการอานอยางสม่ําเสมอ  ทําแบบฝก  สามารถชวยใหนักเรียนอานไดดีขึ้น  
การที่นักเรียนไดลงมือฝกการอาน  การทําแบบฝกดวยตนเองบอยๆ จะทําใหเกิดความสนกุสนานใน
การทําแบบฝกหัด  มนทิรา  ภักดีณรงค  (2540, หนา 99-100)  กลาวถึงการแกปญหาการอานหนังสือ
ไมออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ควรสอนซอมเสริมทุกวันและผลิตสื่อการสอนใหเหมาะสม
กับความรู  ความสามารถ  ความตองการและความสนใจของนักเรียน  โดยการฝกอานอยางสม่ําเสมอ  
ตามกฎแหงการฝกของธอรนไดด  กลาววา  ส่ิงใดที่มีการฝกทําอยางสม่ําเสมอ  ยอมทําส่ิงนั้นไดดี  
(สุจริต  เพียรชอบ, 2523, หนา 89) 
              จากปญหาที่กลาวมาทั้งหมดขางตน  เกี่ยวกับปญหาการอานคําตามมาตราตัวสะกดไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางแบบฝก  การพัฒนาการอานสะกดคํา 
ตามมาตราตัวสะกดไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เพื่อใชในการแกปญหาดานการอาน    
และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
            1.2.1  เพื่อสรางแบบฝกการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  1 
                 1.2.2  เพื่อศึกษาความสามารถในการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  1  โดยใชแบบฝกที่พัฒนาขึ้น 

 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 
                ภายหลังการฝกการอานสะกดคําโดยใชแบบฝก  นักเรียนมีความสามารถในการอานคําที่มี
ตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดไทยสูงขึ้น 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
     ในการสรางแบบฝกการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
                1.4.1  ประชากร  เปนนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549  ของ
โรงเรียนวัดหนองบัว  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จํานวน  10  คน 
             1.4.2  ระยะเวลาที่ทําการทดลองในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2549  สัปดาหละ  5 วัน  เวลา  
14.00  น.-15.00 น. เปนชั่วโมงสอนซอมเสริม  จํานวน  24  คร้ัง  เปนเวลา  5  สัปดาห  ตั้งแตวันที่   
1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ถึงวันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2549 
                 1.4.3  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา  
                           1)  ตัวแปรตน  คือ  การฝกการอานสะกดคาํโดยใชแบบฝกการอานสะกดคําตรงตาม
มาตราตัวสะกดไทย  สําหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 
                            2)  ตัวแปรตาม  คือ  ความสามารถในการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย  8
มาตรา  คือ  แมกน  แมกม  แมกง  แมกก  แมกด  แมกบ  แมเกย  และแมเกอว 
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
          ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดศกึษาตามกรอบแนวคิดดังนี ้
 
                ตัวแปรตน                                                                    ตัวแปรตาม 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
          1.6.1  ไดแบบฝก  การอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  1 
               1.6.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ไดรับการพัฒนาในการอานสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกดไทยไดดีขึ้น 
 

1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
         1.7.1  การพัฒนาความสามารถในการอานสะกดคํา  หมายถึง  การที่นักเรียนอานสะกดคํา  
ประสมคําอานตามมาตราตัวสะกดและสามารถอานหนังสือได    
           1.7.2  นักเรียน  หมายถึง  นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 1  ภาคเรยีนที ่ 2  ปการศกึษา  2549    
จํานวน  10  คน  จากโรงเรียนวัดหนองบวั  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
           1.7.3  แบบฝก  หมายถึง  แบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 
 ครอบคลุมเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง “การอานสะกดคําตรงตามมาตราตัวสะกดไทย”   
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เปนแบบฝกที่จัดทําไวเพื่อใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ 

การฝกการอานสะกดคําโดยใช
แบบฝกการอานสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกดไทย  สําหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 

ความสามารถ 
ในการอานสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกดไทย   

8  มาตรา 
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เพื่อใหฝกการอานสะกดคํา  จํานวน  8  มาตรา  ตัวสะกด  คือ  แมกน  แมกม  แมกง  แมกก  แมกด  
แมกบ  แมเกย  และแมเกอว 
           1.7.4  ประสิทธิภาพของแบบฝก หมายถึง แบบฝกการอานสะกดคาํตรงตามมาตราตวัสะกดไทย  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  1  มปีระสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  70/70 
                     70  ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉลี่ยรอยละ  70  ของคะแนนที่นักเรียนอานแบบฝกไดถูกตอง   
                     70  ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉลี่ยรอยละ  70  ของคะแนนทีน่ักเรียนอานแบบทดสอบ 
หลังเรียนไดถูกตอง 
            1.7.5  มาตราตัวสะกด  หมายถึง  พยัญชนะที่ประกอบอยูทายสระและมีเสียงประสมเขากับ
สระ  ทําใหเสียงของคําแตกตางกันตามตัวพยัญชนะที่นํามาประกอบ  ไดแก  แมกน  แมกก  แมกด  
และแมกบ  มีตัวพยัญชนะอื่นเปนตัวสะกดรวม  สวนตัวสะกดที่ออกเสียงมาตราตัวสะกดตรงตัว  
มีตัวสะกดเพียงตัวเดียว  ไดแก  แมกม  แมกง  แมเกย  และแมเกอว 
           1.7.6  ความสามารถในการอานสะกดคํา  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการอาน
สะกดคําที่ตรงตามมาตราตัวสะกดไทย  8  มาตรา  คือ  แมกน  แมกม  แมกง  แมกก  แมกด  แมกบ  
แมเกย  และแมเกอว  โดยวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
 
 
 


