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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ
และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย  เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพื่อ
สรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน  ทําใหสามารถประกอบการงานและดํารงชีวิตรวมกันใน
สังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข  และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูประสบการณจาก
แหลงขอมูลสารสนเทศตางๆเพื่อพัฒนาความรู  การคิดวิเคราะห  วิจารณ  และสรางสรรคใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนา
อาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเปนส่ือที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ
ดานวัฒนธรรม  ประเพณี  ชีวทัศน  โลกทัศนและสุนทรียภาพ  โดยบันทึกไวเปนวรรคดีและ
วรรณกรรมอันลํ้าคา  ภาษาไทยจึงเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่ควรคาแกการเรียนรู  เพื่ออนุรักษและ 
สืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป  (กรมวิชาการ, 2544, หนา 3) 
 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งความวา “....เราโชคดีที่มีภาษาของ
ตนเองมาแตโบราณกาล  จงึสมควรอยางยิ่งที่จะรกัษาไว  ปญหาเฉพาะในดานรกัษาภาษานีก้็มหีลาย
ประการ  อยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิใ์นทางออกเสยีง  คือใหออกเสียงใหถูกตองชัดเจน  อีกอยาง
ตองรักษาใหบริสุทธิ์ในวิธีใช  หมายความวาวิธีใชคํามาประกอบเปนประโยค  นับเปนปญหาที่สําคัญ  
ปญหาที่สามคือความร่ํารวยในคําของภาษาไทย  ซ่ึงพวกเรานึกวาไมรํ่ารวยพอ  จึงตองมีการบัญญัติ
ใหมมาใช....สําหรับคําใหมที่ตั้งขึ้นมีความจําเปนในทางวิชาการไมใชนอย  แตบางคําที่งายๆก็ควรจะม ี 
ควรจะใชคําเกาๆ  ที่เรามีอยูแลว  ไมควรจะมาตั้งศัพทใหมใหยุงยาก....” ตองรักษาภาษาไทยในเรือ่ง
การออกเสียง แตงประโยค สรางคําใหม กระทรวงศกึษาธิการ. (2550, 5 ธันวาคม). พระราชดาํรัส. 
เดลินิวส, หนา 3. 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 ไดบรรจุภาษาไทยไวในหลักสูตร โดย

ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทยใหมคีวามตอเนื่อง ตั้งแตระดับประถมศึกษา โดยสามารถสื่อสาร
ความรูความเขาใจ สารสนเทศตาง ๆ ไดเปนอยางด ี อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศในที่สุดวิชา

ภาษาไทยเปนกลุมทักษะที่ตองการใหผูเรียนรูดานการอาน การเขียน การใชภาษา โดยมุงใหผูเรียนมี
การพัฒนาในทุกดาน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีน ตามความเหมาะสมกับการพฒันา
ของผูเรียนแตละคน ใหผูเรียนไดเห็นคณุคาของภาษาไทยแสวงหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงเปนพื้นฐาน
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สําคัญของการเรียนรูภาษาไทย และสาระการเรียนรูอ่ืน เสริมใหครูสามารถดําเนินการจัดการเรยีนการ
สอนภาษาไทยไดอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (กรมวิชาการ, 2544, หนา 7) 
 คุณหญิงกษมา   วรวรรณ  ณ  อยุธยา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
กลาววา  ไดมีการสํารวจขอมูลนักเรียนชั้น  ป.2  ทั่วประเทศที่อานเขียนภาษาไทยไมได  ดวยขอสอบวดั
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ หรือ  National  Test (NT)  ในวิชาภาษาไทย  ปการศึกษา  2549  พบวา  
ปจจุบันมีเด็กที่อานภาษาไทยไมออกและเขียนไมไดกวา  79,000   คน  คิดเปนรอยละ  12  ของเด็ก  ป.2  
ทั่วประเทศ  จํานวน  6.3  แสนคน   โดยมีถึง  10  เขตพื้นที่การศึกษาที่มีนักเรียนอานเขียนภาษาไทย
ไมไดสูงเกินกวารอยละ  25  สาเหตุที่นักเรียนอานเขียนภาษาไทยไมไดมาจาก  4  ประการไดแก   

 1)  ความยากจนและการขาดเรียนบอย   
 2) นักเรยีนไมไดพูดภาษาไทยที่บาน  
 3)  นักเรยีนบกพรองทางการเรียน   
 4)  อยูในพื้นที่ที่มีครูไมเพียงพอ   
ซ่ึงแนวทางแกไขนั้นในปการศึกษา  2550  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ไดกําหนดไว  4  แนวทางคือ   
1. การขยายการสอนดวยระบบสองภาษา  โดยลดเวลาในการเรียนการสอนดวยภาษาถิน่ลง  

และเพิ่มเวลาในการสอนดวยภาษาไทยมากขึ้น  โดยไดขยายเปน  100  โรงเรียน  จากปที่แลวมีอยูเพยีง  
12  โรงเรียน   

2. แกปญหาความยากจนของนักเรียนโดยใหโรงเรียนใหการสงเคราะหเปนพิเศษ  เชน  เสื้อผา
อุปกรณการเรียนการสอน  เปนตน   

 3. แกปญหาความบกพรองทางการเรียนรู  โดยทําแบบทดสอบมาทดสอบเด็กที่บกพรอง
ทางการเรียน   

4. แกปญหาโรงเรียนมีครูไมเพียงพอ  
นายจตุรนต  ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ไดเคยกลาวไวภายหลังการ

ประชุมการพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย  ณ  หองประชุมโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย 
วาการระดมความคิดเพื่อการแกปญหาเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาไทย ซ่ึงการศึกษาจาก

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลความสามารถในการใชภาษาไทยของนักเรียน  
พบวาเดก็สวนใหญออนภาษาไทย เนื่องจากเด็กออกเสียงไมถูกตอง ทองจําคําบางประเภทไมได  หรือ
การรณรงคการเรียนการสอนภาษาไทยไมเพียงพอ  ไมตรงประเดน็และทุกฝายเห็นวาการเริ่มพัฒนา

ดานภาษาหากเริ่มในระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 เปนเรือ่งที่ดี   อีกทั้งการแกปญหาควรเนนใหครูจาทุก
รายวิชาตองมารวมกันคิดคนหาวิธีการสอนภาษาไทยแกนกัเรียนทัว่ประเทศ  
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ดร.กาญจนา  นาคสกุล  นายกสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย  ไดเสนอความเห็นวา

ปจจุบันสังคมไทยนั้นชอบเลียนแบบตะวันตก ละเลยความเปนไทย  ไมคิดวาภาษาไทยนั้นเปนภาษา
ของคนไทย  อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาตางเนนแตเร่ืองวิทยาการใหมๆ เชน  ในระดับชั้นประถมศึกษา
ควรจะเนนเรื่องของภาษาไทย  กลับไปเนนแตดานคอมพิวเตอรและผูปกครองเองซึ่งมีหนาที่ในการ
สรางรากฐานความเปนไทยใหแกเด็กก็ละเลยหนาที่ของตน  ทั้งยังไมสนใจในการสงเสริมใหเด็กเรียนรู
ภาษาไทยกับการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาไทยนั้น ไมใชการปรับหลักสูตร แตควรปรับวิธีการ
ส่ือสารหรือคําศัพทบางคําที่จะสื่อสารจากเด็กไปถึงครูและโรงเรียนมากกวา  

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดเหน็ความสําคัญ
ของภาษาไทย  คือภาษาไทยตองสัมพันธกับวิชาอ่ืน  เพราะภาษาไทยเปนรากฐาน และยังทําใหเด็ก
สามารถไปเรียนรูวิชาอ่ืน และใชในการดํารงชีวิตประจําวันไดและไมควรจะแยกการเรียนไวยากรณให
ออกมาเปนอีกวิชา แตควรนําเรื่องไวยากรณมาสอดแทรกใหกับผูเรียนโดยเนนการวิเคราะหและเขา

ใจความเปนภาษาหรือการนาํภาษาไปใชประโยชนในชีวติประจําวนัไดมากกวา  
กระทรวงศกึษา.(2550, 10 , มกราคม). คําวิจารณและงานวิจยั.เดลินวิส, หนา 27) 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก กลาวไวในรายงานการประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนปการศกึษา 2548 วิชาภาษาไทยเปนกลุมทักษะพืน้ฐานการเรียนรูตัง้แตระดับชัน้ประถมศึกษา    
ก็มีนักเรยีนบางคนไมสามารถอานออก เพือ่ใชในการติดตอส่ือสาร กับบุคคลตาง ๆ     ในสังคมได
ตามที่ปรารถนากลาวคือปญหาอาจเกดิจากสาเหตุดังนี้  

1) ตัวครู คือ ครูผูสอนไมสามารถถายทอดวิชาความรูใหนักเรียนเขาใจได   ครูไมเปล่ียนแปลง
วิธีการสอน ส่ือประกอบการสอนและครูขาดความรูในการวัดผลประเมินผล  

2) นักเรยีน คอื นักเรียนมีความบกพรองดานการอานมากที่สุด 
สําหรับโรงเรียนวัดบางนางเล็ก นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 รอยละ 54.18 มีปญหา อานไม

คลอง อานไมชัด อานพยัญชนะผิด อานแลวไมสามารถแจกลูกสะกดคําได และมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาภาษาไทยมีคะแนนอยูในระดับต่ํา (สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครนายก, 2550  หนา 9) 

จากประสบการณที่ผูวิจยัเปนครูประจําชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 เปนเวลา 6 ป ปญหาที่เด็กอาน
หนังสือไมออก ซ่ึงมีสาเหตดุังนี ้ 

1) จําตัวอักษร (จาํสระ ,พยัญชนะ)ไมได  
2) พัฒนาการสมองชา 
3) มีทัศนคติไมดตีอการอาน 
4) ไมสนใจการอาน 
5) ไมไดฝกอาน ใชเวลาในการอานนอย 
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 จากขอมูลดังกลาวขางตนผูวิจัยสนใจจะสรางแบบฝกการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย

เพื่อแกปญหาการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีความสามารถอานภาษาไทยในระดับต่ํา
ดวยความเชื่อวาหากนักเรียนไดรับการสอนดวยแบบฝกที่มีวิธีการฝกที่นาสนใจหลากหลายจะทําให

นักเรียนมีความสามารถในการอานสะกดคําภาษาไทยสูงขึ้น  
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
1.2.1 เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย

ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทยกอนและหลัง
การใชแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 

1.3 ความสําคัญของการวิจัย 
 

1.3.1 ไดแบบฝกพัฒนาการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 

1.3.2  เปนแนวทางสําหรับครูและผูเกี่ยวของจะไดนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.4.1  ประชากร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดบางนางเล็กสังกัดเขตการศึกษา  จังหวัด

นครนายก  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  จํานวน  1   หองเรียน  รวม  20 คน เปนการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีกลุมเดียว 
 1.4.2   เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 

เนื้อหาที่ใชในแบบฝก ผูวิจัยไดคัดเลือกคําพื้นฐาน คือ คําที่อยูในบทเรียน คําที่คุนตา 
และ คําที่เด็กพบเห็นในชีวิตประจําวัน  ในการอานสะกดคําเพื่อนําไปสูคําอ่ืน ๆ จัดแบงเปนคําที่มี
ตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไทย 8 มาตรา และเปนเนื้อหาในหนังสือเรียนสาระการเรียนพ้ืนฐาน
ภาษาไทย เลม 1 - 2 ชุดพื้นฐานภาษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ 
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1.4.3  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
               ระยะเวลาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ 8 สัปดาห ทําการทดลองวันละ 1 ช่ัวโมง เปนเวลา 40 
ชั่วโมง 

1.4.4  ตัวแปรที่ศึกษา  
    ตัวแปรอิสระ ไดแก  แบบฝกทักษะการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย จํานวน 

 8 มาตรา 
ตัวแปรตาม   ไดแก   
1) ประสิทธิภาพของแบบฝก 
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังใชแบบฝก  

 
1.5 กรอบแนวคิด 

 
ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

1.6 สมมุติฐานการวิจัย 
 

 นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

อานสูงกวากอนการใชแบบฝกการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย 
 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.7.1  การอาน หมายถึง  การอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทยทั้ง 8 มาตรา 
1.7.2  การสะกดคํา หมายถึง การอานโดยนําเสียงพยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และตัวสะกด

มาประสมเปนคําอาน 
 

 
แบบฝกมาตราตัวสะกดไทย 

จํานวน  8 มาตรา 
 

 
1. ประสิทธิภาพของแบบฝก  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการอาน  
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1.7.3  นักเรียน หมายถึง ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดบางนาเล็ก   
ตําบลบางลูกเสือ  อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 

1.7.4   แบบฝก หมายถึง เอกสารที่ผูวิจัยสรางขึ้นเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดไทย จํานวน 8 มาตรา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  

1.7.5  แบบทดสอบ หมายถึง แบบวดัความสามารถในการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกด
ไทยทั้ง  8 มาตรา ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชในการทดสอบกอนใชและหลงัใชแบบฝก 
 1.7.6  ผลสัมฤทธิ์การอานสะกดคํา หมายถึง คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย จํานวน  8 มาตรา 
 1.7.7   ประสิทธิภาพของแบบฝก  หมายถึง คุณภาพของแบบฝกพัฒนาการอานสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกดไทย จํานวน 8 มาตรา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใหนักเรียนในกลุมตัวอยางใชฝก และทํา
แบบทดสอบหลังฝกตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  
  80 ตัวแรก  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของการทําแบบฝกระหวางการอานสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกดไทยคิดเปนเฉลี่ยรอยละ  80 
  80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบการอานสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกดไทยหลังเรียน คิดเปนเฉลี่ยรอยละ  80 
 


