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บทที่ 1 
 

บทน า 

 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การศกึษาเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ อีกท้ังเป็นการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและสร้าง

ภูมิปัญญาให้แก่สังคม  กมลวรรณ นิ่มวรรณัง (2536) กล่าวไว้ว่า การศกึษาจึงเป็นรากฐานส าคัญใน

การเสริมสร้างศักยภาพ     ความงอกงามทางสตปัิญญาและคุณภาพของมนุษย์ให้สามารถด ารงชีวิตใน

ลักษณะผสมผสานกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอย่างมีความสุขและสันติภาพ  ในท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลง ความก้าวหนา้ทางวิชาการสาขาตา่ง ๆ ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งไม่มี

วันหยุดย้ัง เป็นเคร่ืองบังคับให้มนุษย์ต้องปรับตนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้านั้น  ๆ 

ฉะนัน้บทบาทของการเรียนการสอนจึงตอ้งเปลี่ยนจากการเรียนโดยท่องจ าเนื้อหาความรู้มาเป็นการ

ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีนิสัยในการใช้กระบวนการคิด กระบวนการในการแสวงหาความรู้ การท างาน การ

ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การตดิตอ่สื่อสารโดยใช้ภาษาสากล สามารถน ากระบวนการไปใช้ได้อย่าง

คล่องแคล่วโดยอัตโนมัตใินทุกสถานการณ์ ท้ังในแง่ของการศกึษาเพ่ือชีวิต การแก้ปัญหาการตัดสินใจ 

ทักษะกระบวนการตา่ง ๆ ควรมุ่งฝึกให้สอดคล้องกับสถานะ วัย และระดับชั้น ควรให้ผู้ เรียนได้ท า

กิจกรรมการเรียนในรูปแบบตา่ง ๆตามความสนใจ อันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ท าเอง รู้

เอง
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อิทธิพลอย่างมากในโลกของการสื่อสารและมีการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเป็น

เวลายาวนานจนถึงปัจจุบันคือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการเรียนการสอนตัง้แต่ระดับอนุบาล  ประถมศึกษา 

มัธยมศกึษา จนถึงอุดมศกึษา  

 กรมวิชาการ (2545 : 2-3)  ใ ห้ความส าคัญของภาษาอังกฤษ  จึง มีการจัดการเรียน              

การสอนภาษาอั งกฤษในประเทศไทยตั้ ง แ ต่ ระดับประถมศึกษาจนถึ ง ระดับอุ ดมศึกษ า                

โดยโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ก าหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและพัฒนาการของ

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ  

  ช่วงชั้นท่ี 1  ป.1 – ป.3      ระดับเตรียมความพร้อม (Preparatory Level) 

  ช่วงชั้นท่ี 2  ป.4 – ป.6     ระดับตน้ (Beginner Level) 

  ช่วงชั้นท่ี 3  ม. 1 – ม.3     ระดับก าลังพัฒนา (Developing Level) 

  ช่วงชั้นท่ี 4  ม.4 – ม.6   ระดับก้าวหนา้ (Expanding Level)    

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 หน้า 4)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนา

ผู้ เ รี ย น ทุ ก ค น ซึ่ ง เ ป็ นก า ลั ง ข อ ง ช า ติ ใ ห้ เ ป็ น ม นุ ษ ย์ ท่ี มี ค ว า ม สม ดุ ล ท้ั ง ท า ง ร่ า ง ก า ย                         

ความรู้คู่คุณธรรม  มีจิตส านกึในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดม่ันในการปกครองตามระบบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมท้ังเจตคติท่ี

จ าเป็นตอ่การศกึษาตอ่การประกอบอาชีพและการศกึษาต่อตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

บนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  

 ส าหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา   ซึ่ง

เป็นการเรียนภาษาในระดับตน้ มีดังนี้  

  1.เพ่ือให้มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกตอ้งตาม               หลัก

ภาษา และเหมาะสมกับวัฒนธรรม 

 2.เ พ่ือ ใ ห้ มีคว าม รู้คว ามสาม ารถในการใช้ ภาษาอั งก ฤษระดับต้นอ ย่าง เพี ยงพ อ                   

เพ่ือการศกึษาตอ่หรือน าไปใช้ประกอบอาชีพตามความจ าเป็น 

 3.เ พ่ือ ใ ห้ มีค ว า มส าม าร ถใ นกา รใ ช้ ภ าษ า   ก าร สื่ อ สาร ใน สถ าน กา รณ์ ง่ า ย  ๆ                          

ท่ีเป็นสถานการณ์จ าลอง  หรือสถานการณ์จริง 

 4.เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ 

 5.เพ่ือ ใ ห้ มีนิ สั ยใฝ่หาคว ามรู้ เ พ่ิม เติมด้ ว ยการอ่ านหนั งสื อภาษาอั งกฤษ    และใช้                      

สื่อภาษาอังกฤษอื่นๆ 

 6.เพ่ือมีเจตคตท่ีิดตีอ่การเรียนภาษาอังกฤษเห็นประโยชน์และคุณค่าภาษาอังกฤษ 
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 ในฐานะท่ีผู้ท าวิจัยเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา   พบว่านักเรียนระดับชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษมีทักษะ

การเรียนภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ คือ ทักษะฟัง ทักษะพูด ทักษะอ่านและทักษะเขียน อยู่ในเกณฑ์ท่ี

ค่อนข้างต่ า โดยสาเหตุของการเรียนภาษาอังกฤษท่ีค่อนข้างต่ ากว่าเกณฑ์คือ การท่ีนักเรียนขาดการ

ตดิตาม เอาใจใส่ในรายวิชาภาษาอังกฤษ   โดยจากประสบการณ์ของผู้วิจัยได้พบว่า ผู้ เรียนมากกว่า

ร้อยละ 50  ยังอ่านภาษาอังกฤษได้ไม่ดเีท่าท่ีควร โดยสังเกตจากการท าแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษท่ี

เป็นเนื้อเร่ืองแล้วตอบค าถาม   และผู้เรียนมักจะตอบค าถามไม่ได้  ซึ่งสาเหตุของการขาดทักษะ

ภาษาอังกฤษเนื่องจาก   สภาพแวดล้อมรอบตัวนักเรียนท่ีท าให้นักเรียนไม่เอื้อให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนขาดความเอาใจใส่ในการเรียนท าให้ผู้ เรียนมีการคิด วิเคราะห์ไม่เป็น   

และผลการสอบวัดความรู้ ONET ท่ีผ่านมา พบว่า นักเรียนมีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนน

เป็นศูนย์ถึง6 คนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับ         ชั้นประถมศึกษานั้น เป็นการ

ปูพ้ืนฐานท่ีดใีนการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงตอ่ไป                      แต่เนื่องจากนักเรียนบางมี

ทัศนคตท่ีิไม่ดกีับวิชาภาษาอังกฤษ    เนื่องจากคิดว่าเป็นวิชาท่ียากและนา่เบ่ือ   หรือเป็นเพราะการท่ี

สภาพแวดล้อมใกล้ตัวนักเรียนท าให้นักเรียนมีพฤติกรรม               การเรียนท่ีแย่ลง   ท าให้ไม่สนใจ

ในการเรียนโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ทักษะทุกด้านท้ัง ทักษะการฟัง การพูด  การ

อ่าน และการเขียน มีผลกระทบตอ่การเรียนในขั้นสูงตอ่ไป ดังนัน้ถ้าผู้เรียนยังคิดวิเคราะห์ในการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษไม่เป็น ผู้เรียนก็จะขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และอาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษในขั้นสูงตอ่ไป 

 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ   และพบว่านักเรียนมีความสนใจใน

วิชาภาษาอังกฤษนอ้ยลง อาจเป็นเพราะความเบ่ือหนา่ยในการเรียนการสอน และความยากของการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศกึษา    

  ด้วยเหตุผลข้างตน้ท าให้ผู้วิจัยตระหนักในปัญหาดังกล่าวจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาด้าน

ทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึก   แบบฝึกท่ีผู้ท าวิจัยสร้างขึน้เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอนเสริมหรือ

เพ่ิมเตมิในเร่ืองไวยากรณ์พ้ืนฐานการใช้ค านาม(Noun) ในระดับประถมศึกษา  โดยเฉพาะนักเรียน

ในช่วงชั้นท่ี 2   ระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี  6   แบบฝึกนี้มีลักษณะการสร้างโดยเรียงล าดับความรู้

จากง่ายไปหายาก แบ่งเนื้อหาเร่ืองการใช้ค านาม(Noun) เป็น 8 เร่ือง คือ   

   1. ประเภทของค านาม(Noun) 

   2. การใช้  a , an    กับค านาม 

  3. ค านามเอกพจน์ 

     4. ค านามพหูพจน์ 
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   5. การใช้ค านามให้เหมาะสมกับประธาน 

    6. Countable nouns / uncountable nouns  ค านามนับได้/ค านามนับไม่ได้ 

  7. Apostrophe ‘ s ค านามท่ีแสดงความเป็นเจ้าของ 

  8. การใช้ some/any กับค านาม 

 ผู้ ท าวิ จัยหวั ง ว่ าแ บบฝึก ท าใ ห้ นั ก เ รี ยน มี คว าม สามา รถใน การใ ช้ ค าน าม ( Noun)                      

ได้ซึ่งเป็นพ้ืนฐานท่ีดใีนการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวจัิย  

     1. เ พ่ือ ส ร้ าง แ ละ หา ปร ะสิ ท ธิภ าพ ขอ ง กา รใ ช้ แ บบฝึ กก าร ใช้ ค า น าม  (Noun)                      

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

   2. เ พ่ือ ศึกษา ผลสั มฤทธ์ิ ทาง การเ รียน ภาษา ภาษา อั งก ฤษขอ งกา รใช้ แ บบฝึ ก                 

การใช้ค านาม (Noun))  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่   

   3.เพ่ือศกึษาความพึงพอใจในหลังใช้แบบฝึกการใช้ค านาม(Noun) ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

 

ขอบเขตของการวจัิย 

  1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

      ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาคร้ังนี้    ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ปีการศกึษา 2551 

        กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศกึษาคร้ังนี้  ได้แก่  นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ                       

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   ระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6/2     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่    ภาคเรียนท่ี 2    ปีการศกึษา 2551    จ านวน 30 คน    โดยเลอืกแบบเจาะจง 

 2.เนื้อหา 

   เป็นเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเร่ืองค านาม (Noun)     มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี 2    

ระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6    ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 

 3.ตัวแปร 

     3.1ตัวแปรตน้  คือ  การส ร้างแบบฝึกการใช้ ค านาม (Noun) ส าหรับนัก เ รียน ระดับ                

ชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                               
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    3.2ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจหลังจากใช้

แบบฝึกการใช้ค านาม(Noun) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ 

สมมติฐานการวจัิย 

 แบบฝึกการใช้ค านาม(Noun)ท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี  6/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สูงขึ้น 

นยิามศัพท์เฉพาะ 

 การสร้างแบบฝึกการใช้ค านาม(Noun)  

 เคร่ืองมือในรูปเอกสารท่ีจัดท าหรือสร้างขึน้เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถหรือศักยภาพ

ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเร่ืองการใช้ค านาม(Noun)ประกอบด้วยแบบฝึกการ                   ใช้

ค านาม(Noun) , แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน(Pre-test –Post-test) ,แบบฝึกหัดระหว่างเรียน

และแบบฝึก Post Test –Post  Test ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี6/2  โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จ านวน 10 ชุด  ซึ่งเรียงล าดับตามเนื้อหาจาก               เร่ืองท่ีง่าย

ไปหาเร่ืองท่ียาก  

 แบบฝึกทักษะการใช้ค านาม(Noun) หมายถึง  แบบฝึกท่ีสร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้

ค านาม (Noun) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่  ท่ีผู้ท าวิจัยสร้างขึน้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ชุด    

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ผลท่ีได้จากการท าแบบฝึก/         การ

ท ากิจกรรมและการทดสอบหลังใช้แบบฝึกการใช้ค านาม(Noun) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 6/2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความคิดเห็นหรือความรู้สกึของนักเรียนหลังจากใช้ แบบฝึกการ

ใช้ค านาม(Noun)  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

        

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

     1.นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 มีทักษะในการใช้ค านาม(Noun) มากขึน้ 

  2.โรงเรียนได้แบบฝึกการใช้ค านาม(nouns) ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6   

ท่ีมีประสิทธิภาพใช้กับนักเรียนรุ่นตอ่ ๆ ไป 

  3.ครูได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการใช้ค านาม(Noun) เพ่ือน ามา

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน




