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บทที่ 1 

 

บทน า 

 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญมากในการติดต่อสื่อสารมาเป็นเวลานานตั้งแต่อดีต

จนกระ ท่ังปัจจุ บันภาษาอังกฤษได้ รับการยอมรับมากขึ้ น  จนกลายเป็นภาษาสากลหรือ

ภาษากลางท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายท่ัวโลก   ควบคู่กับคว ามเจริญก้าวหน้าทางด้าน

วิทยาการสมัยใหม่ในสาขาต่างๆ   อาทิเช่น  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   แพทยศาสตร์   

เกษตรกรรม   การประมง    การพาณิชย์  การศกึษา ฯลฯ   เป็นตน้   ภาษาอังกฤษจึงเข้ามามี

บทบาทตอ่ความเป็นอยู่ของคนไทยมาก   แม้แตใ่นสังคมชนทบท่ีห่างไกลก็ยังคงมีภาษาอังกฤษ

เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน  เช่น   ชื่อของสิ่งของเคร่ืองใช้   ยารักษาโรค   ภาพยนตร์   

สถานท่ีต่างๆ   รายการวิทยุ   โทรทัศน์   ร้านค้าและแม้แต่สารเคมีท่ีใช้ในการเกษตร   ฯลฯ   

ล้วนแตมี่ภาษาอังกฤษปะปนอยู่ท่ัวไป 

รอแม  การีอูมา (2542 : 1 ) ได้กล่าวว่าส าหรับคนไทยในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ย่ิง          

มีความจ าเป็นตอ้งรู้และเรียนภาษาอังกฤษเพราะประเทศไทยก าลังจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นอกจากนี้มีการติดต่อกับประเทศต่างๆเกือบท่ัวโลก  รัฐบาลได้

ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ต่าง ชาติเข้ามาลงทุน  และเข้ ามาท่องเท่ียวภายในประเทศไทย  

ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอาทิเช่น   ด้านเศรษฐกิจ  

การเ มือ งการปกครองและการศึกษา   การมีคว าม รู้ด้ านภาษาอั งกฤษเป็นอ ย่างดี                        

ย่ิงมีความส าคัญและจ าเป็นเพ่ือท่ีเราจะได้เข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้อง   เพราะวิทยาการ

สมัยใหม่ท่ีน ามาจากต่างประเทศเหล่านั้นล้ว นมีค าอธิบาย  ค าแนะน าและวิธีการใช้เป็น

ภาษาอังกฤษ   สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2545 : 1)  ซึ่งได้กล่าวว่า     สังคมโลกปัจจุบัน  

เป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร   ความก้าวหน้า   ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม   มีผลกระทบท่ัวถึง อย่างรวดเร็ว   บุคคลในสังคมต้องติดต่อ  

พบปะเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางสังคมหรือ เศรษฐกิ จเพ่ิมขึ้ น   ภาษาต่างประเทศ จึงกลาย         

เป็นเคร่ืองมืออันส าคัญย่ิง   ในการสื่อสารความรู้สกึนึกคิดเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันและกันใน

การศกึษาหาข้อมูลความรู้   และถ่ายทอดวิทยาการตา่ง   ๆ  แก่กัน   ในด้านเศรษฐกิจ  ภาษา
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มีคว ามจ า เป็นย่ิงขึ้ น  ในการเจรจาต่อรองด้านการค้าและการประกอบอาชีพอย่าง มี

ประสิทธิภาพ   ดังนัน้การรู้ภาษาตา่งประเทศ  จะช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชนชาติ

ไทยและชนชาตอิื่นอย่างถูกต้อง  และเหมาะสม   มีความเข้าใจและภาคภู มิใจในภาษาและ

วัฒนธรรมไทย   สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลก  ส่วนกรมวิชาการ (2545 : 2-3)  

ให้ความส าคัญของภาษาอังกฤษ  จึงมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึ งระดับอุดมศึ กษาโดยโครงส ร้างหลักสู ตรภาษาอังกฤษ                     

ก าหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและพัฒนาการของผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจัดแบ่ง

เป็น 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)    

ส่วนสุรางค์  สายอุดม (2541 : 2) ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ครูผู้สอนตอ้งสอนให้ครบท้ัง 4 ทักษะ (การฟัง  การพูด   การอ่าน การเขียน) ค าศัพท์และ

ไวยากรณ์จะสอดแทรกไปในการสอนทักษะตา่ง ๆ ในลักษณะบูรณาการสอนให้นักเรียนมีความ

กล้าในการแสดงออกทางภาษาและคิดเป็นภาษาอังกฤษ    จัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้ใช้

ภาษาท้ังในและนอกห้องเรียนและให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   มีกิจกรรม      

การเรียนการสอนท่ีหลากหลายและให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   ในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะนัน้  ทักษะการเขียนเป็นทักษะท่ีสลับซับซ้อนมากท่ีสุด  ผู้ เรียนจะต้อง

ใช้ความรู้หลาย ๆ  ด้าน  เช่น  ความรู้ดา้นไวยากรณ์  ค าศัพท์  และการใช้ส านวนภาษาเพ่ือสื่อ

ความคิดของตนออกมา  ในขณะท่ีการพูดของคนแม้จะไม่ถูกต้องสมบูรณ์แต่ก็ยังสื่อความหมาย

ท่ีต้องการได้  จึงตา่งกับการเขียน  ซึ่งหากใช้โครงสร้างของภาษาท่ีไม่ถูกต้อง  สะกดค าศัพท์ผิด  

หรือเขียนขาดตอน   ไม่สมบูรณ์  ก็จะท าให้ไม่อาจสื่อความหมายของความต้องการได้  ดังนั้น

ในการสอนเขียนสิ่งท่ีผู้สอนต้องค านึงให้มากท่ีสุดก็คือ ต้องให้ข้อมูลค าศัพท์  ไวยากรณ์           

แก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอท่ีจะเป็นแนวทางในการคิดและเขียนตอ่ไป   

จากข้อคว ามท่ี เกี่ยวกับการเ รียนภาษาอังกฤษดังกล่าวข้ างต้นท าให้มองเห็นว่ า

ไวยากรณ์มีความส าคัญตอ่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมาก   การใช้ไวยากรณ์จะสอดแทรก

ในท้ัง 4 ทักษะ (การฟัง  การพูด   การอ่าน การเขียน) ซึ่งในทักษะการเขียนมีความส าคัญมาก  

เพราะหากใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง  ก็จะท าให้ไม่สามารถสื่อความในสิ่งท่ีต้องการจะเขียนบอกได้ 
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ในฐานะท่ีผู้ท าวิจัยเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการใช้ไวยากรณ์และเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ของนักเรียน

อยู่เสมอ  โดยพบว่าส่วนใหญ่นักเรียนใช้ไวยากรณ์พ้ืนฐานไม่ได้ อาทิเช่น verb to be  ซึ่งเป็น

ไวยากรณ์ท่ีส าคัญย่ิงอันเป็นพ้ืนฐานในการสร้างประโยค   โดยผู้ท าวิจัยได้ ตรวจแบบฝึกหัด           

ใบงาน  และแบบทดสอบต่าง  ๆ ของนักเรียนพบว่านักเรียนเลือกใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อ ง               

ตามสถานการณ์และไม่สอดคล้องกับประธานในประโยค  เม่ือท าแบบฝึกหัด ใบงานและ

แบบทดสอบผิดอยู่ตลอดเวลา    ก็จะส่งผลให้นักเรียนขาดความม่ันใจในการใช้ภาษา ใน               

การติดต่อสื่อสาร    และในขณะเดียวกันนักเรียนบางส่วน รู้สึกเบ่ือหน่ายกับการเรียน

ภาษาอังกฤษ  

  ดังนัน้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะหาแนวทางในการแก้ปัญหาทักษะดานการเขียนให้กับ

นักเรียนเพ่ือท่ีจะท าให้นักเรียนใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้องมากขึ้น   ดังท่ี Brooks (2541 : 2 )            

ได้กล่าวถึงแบบฝึกทางภาษาว่าตามหลักจิตวิทยา  แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ  แบบฝึกทางภาษาช่วยให้การสื่อสารด าเนินไปด้วยดี และท าให้นักเรียน            

มีพฤติกรรมในการสื่อสารเป็นไปโดยอัตโนมัต ิ แบบฝึกสามารถใช้ฝึกทักษะทางภาษาได้ทุกด้าน  

แบบฝึกทางภาษาจะมีความหมายอย่างสมบูรณ์ได้น้ัน  ก็ต่อเม่ือนักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้

ไปใช้ในการโตต้อบสื่อสารได้   ส่วนศริิพร  สุทธิยา (2546 : 3 )  กล่าวว่า  การใช้แบบฝึกทักษะ

ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  และเป็นแนวทางให้ผู้ เรียน

เรียนรู้อย่างมีความสุขและช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดในส่วนท่ีเพ่ิมเติมหรือเสริมจากหนังสือเรียน              

ท้ังยังช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ดีย่ิงขึ้น  เป็นการสนองตอบต่อเร่ืองของความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล  เพราะการท าแบบฝึกทักษะท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน  ท าให้ครู

มองเห็นจุดเด่น  จุดด้อยของนักเรียนได้อย่างชัดเจน  ช่วยให้ครูด าเนินการปรับปรุงแก้ปัญหา     

นัน้ ๆ ได้ทันที  นอกจากนี้  Petty (2541 :2) ได้ให้ความส าคัญแก่แบบฝึกทางภาษาว่าเป็น               

ส่วนเพ่ิมเตมิหรือเสริมหนังสอืเรียนเป็นอุปกรณ์การสอนท่ีช่วยลดภาระของครู  เพราะแบบฝึก

เป็นสิ่งท่ีจัดท าขึน้อย่างมีระบบระเบียบ  ช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาและจ าได้คงทน 

ดังนัน้ผู้วิจัยจึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาทักษะดานการเขียนให้กับนักเรียนเพ่ือท่ีจะ

ท าให้นักเรียนใช้ ไวยากรณ์ ได้ถูกต้องมากขึ้ นจึงได้ศึกษาเอกสารงานวิ จัยท่ีเกี่ยวข้ องกั บ                

การแก้ปัญหาวิชาภาษาอังกฤษและทฤษฎีต่าง ๆ  และผู้วิจัยมีความสนใจใช้แบบฝึกทักษะใน

การแก้ปัญหา     และผู้ท าวิจัยหวังว่าแบบฝึกทักษะท าให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ 

verb to be ได ้   ซึ่งเป็นพ้ืนฐานท่ีดใีนการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกทักษะการใช้  verb to be ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศกึษา ปีท่ี 1/2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                              

2.เ พ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษหลั ง ใช้ แบบฝึกทักษะการใช้         

verb to be  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจหลังจากใช้แบบฝึกทักษะการใช้ verb to be   ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1/2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปีการศกึษา 2552 

    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่  นักเรียนท่ีได้รับเรียนรู้ในกลุ่มสาระ                

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่   ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศกึษา 2552   จ านวน 34 คน   โดยเลอืกแบบเจาะจง 

 2.เนื้อหา 

                 เป็นเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเร่ือง verb to be (is am are)  ประกอบด้วยเนื้อหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สาระท่ี 1:ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   มาตรฐาน ต1.3 :                     

เข้าใจกระบวนการพูด  การเขียน  และการสื่อสารข้อมูล  ความคิดเห็น  และความคิดรวบยอด                

ในเร่ืองตา่ง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ   มาตรฐานการเรียนรู้             

ช่วงชั้นท่ี 1  ระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544 

ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 7 แผน จ านวน 7 ชั่วโมงแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียนจ านวน  10  ข้อ   เป็นแบบเลอืกตอบ 3 ตัวเลือก   แบบฝึกทักษะ จ านวน 7 ชุด 

ดังนี้ 

  1. การใช้  am  กับสรรพนาม 

   2. การใช้  is    กับสรรพนาม 

  3. การใช้  is     กับค านามเอกพจน์ 
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     4. การใช้ are  กับสรรพนาม 

   5. การใช้ are  กับค านามพหูพจน์ 

    6. การใช้ am  is  are  กับสรรพนาม 

 7. การใช้ am  is  are กับสรรพนาม 

 3.ตัวแปร  

    3.1 ตัวแปรตน้  คือ  แบบฝึกทักษะการใช้ verb to be     

   3.2 ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจ

หลังจากใช้แบบฝึกทักษะการใช้ verb to be   ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 /2  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 หลังใช้แบบฝึกทักษะ Verb  to  be  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 /2 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  แล้วท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึน้ 

 

นยิามศัพท์เฉพาะ 

 แบบฝึกทักษะการใช้ verb to be  หมายถึง แบบฝึกท่ีสร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะการ

ใช้ verb to be  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 /2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่  สอดคล้องกับเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืน ฐาน พุทธศักราช  2544   มี

ท้ังหมด 7 ชุด  แตล่ะชุดสร้างให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ผลท่ีได้จากการท าแบบฝึกทักษะ/        

การท ากิจกรรมและการทดสอบหลังจาก ใช้แบบฝึกทักษะการใช้ verb to be  ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

  แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้เป็นแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ verb to be ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  สอดคล้องกับเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544   มีท้ังหมด 7 แผนการจัดการเรียนรู้   

 ความพึงพอ ใจ   หมายถึง  ความคิดเห็นหรือคว าม รู้สึ กของนัก เรียน ระดับชั้ น

ประถมศกึษาปีท่ี 1/2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   หลังจากใช้แบบฝึกทักษะ

การใช้ verb to be   
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1/2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง verb to be   มากขึน้ 

2.โรงเรียนได้แบบฝึกทักษะการใช้ verb to be  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1    

3.เป็นข้อมูลเบ้ืองตน้ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนทักษะด้านตา่ง ๆ  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอ่ไป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




