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คํานํา                                                                     
 
 จากกการวิเคราะหปญหาการเรียนของนักเรียนชั้น    EP. P 1      ในการเรียนวิชา
ภาษาไทย  มาหลายรุน ผูเรียนสวนใหญ มีพ้ืนฐานการอาน - เขียน  มานอยมาก  และไม
สามารถสอบผานการประเมินจุดประสงคในครั้งแรกได    ดังนัน้     ผูวิจัยจึงไดนําขอมูล
ดังกลาวมาวิเคราะหถึงสาเหตุที่นักเรียนอาน - เขียนหนังสือไมคอยได แลวนํามาทดลอง 
ปรับปรุง   แกไข  และพัฒนากิจกรรมการสอนที่เนน  ผูเรียน และหลักสูตรที่งาย    และ
เหมาะสมกับวัยของผูเรียนเขามาชวย   โดยมุงหวังวาจะสงผลให ผูเรียนมีระดับผลการอาน - 
เขียนดีขึ้น 
 ในการทําวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยหวังวา  จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน
ในวิชา    วิชาภาษาไทย   และผูที่สนใจ 
 
 
 
 
 
             ผูวิจัย 
 

 
                   ( นางปทุมพร      มีหริัญ  ) 

  6    มีนาคม   2552 
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บทคัดยอ 
 

     โครงการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง โครงการ การศึกษาและทดลองใชแบบเรียนภาษา      
ไทย   ของกรมวิชาการ    กระทรวงศึกษาธิการ กับ การใช        แบบเรียนภาษาไทยของ
บริษัท       อักษรเจริญทัศน  ( อจท. )     กับการปูพ้ืนฐานการเรียน       วิชาภาษาไทย ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใน 

      ปการศึกษา  2551  โดยมีจุดประสงคดังนี้                                                                                                    
 
      1.  เพื่อพัฒนาการอาน - เขียนของผูเรียนใหดีขึ้น 
     2. เพื่อศึกษา และทดลองใชแบบเรียนภาษาไทย ของทั้ง 2 สํานัก   
    3.  เพื่อสรางเปนแรงกระตุนทีดีในการอาน - เขียน  ภาษาไทยที่งายขึ้น                                             
    4.  เพื่อนําผลการวิจัยนี้  ไปพัฒนาปรับปรุง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
         ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปการศึกษาตอไป 
 
   จากจุดประสงคดังกลาว   ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย   ดวยการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  โดยเนนผูเรียน  เปนศูนยกลาง  และแบบเรียนของทั้ง  2  บริษัทเปนคูมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อเสริมทักษะการอาน - เขียน คําศัพทใหถูกตอง     และ  สราง
ความมั่นใจในการเรียนของผูเรียน   อีกทั้งยังไดสังเกตพัฒนาการของผูเรียน หลัง จากผูเรียน
ไดเขารวมกิจกรรมจนครบทุกกิจกรรมแลวผูเรียนจะมีระดับผลการเรียน  วิชาภาษาไทยของ   
แบบเรียนฉบับใดดีและเร็วข้ึน    เมื่อเทียบกับแบบเรียนภาษาไทย  ของกรมวิชาการกระทรวง
ทรวงศึกษาธิการ กับ    แบบเรียนภาษาไทย  ของบริษัท  อักษรเจริญทัศน ( อจท. ) ใน การปู
พ้ืนฐานการเรียน     นอกจากนี้ ผูเรียนยังสนุกกับการเรียนวิชา ภาษาไทย  มากยิ่งขึ้น   
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บทนํา 
 

1.  หลักการและเหตุผล  /  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 จากการที่ไดศึกษา และสัมผัสกับผูเรียนในระดับชัน้  EP.P1  ในปการศึกษา2551  นี้  
มีผูเรียนจํานวน   31   คน  ไดพบวา ในผูเรียนจํานวน  31  คนนี้      อานหนังสือ    ออกเพียง  
10   คน   ที่เหลืออีก   21  คน    อานหนังสือไมออกเลย   โดยผูสอนไดสังเกตผูเรียนทั้งหมด   
แลววัดความรูของผูเรียน  เปนเวลา  2  สัปดาห      จึงไดทราบวาผูเรียนมี    เวลาในการเรียน
ภาษาไทยในระดับอนุบาลมาคอนขางนอยมาก   ทาํใหพ้ืนฐานการเรียนภาษาไทย    ไมแนน
เทาที่ควร   อีกทั้งผูเรียนไดใชแบบเรียนที่คอนขางยาก จึงสงผลใหผูเรียนกลุมนี้อานหนังสือ
ไมคอยออก   จึงขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และ ไมกลาแสดงออก  ในเวลาเรียนก็จะไมกลา
ซักถามครู  ถงึแมวาตน เองจะไมเขาใจ  จึงทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนของ ผูเรียนกลุมนี้  
โดยเฉพาะ  ในวิชาที่ตองใชภาษาไทย  เชน  ภาษาไทย   สังคมศึกษา   การงานพื้นฐานอาชีพ  
และอีกหลาย ๆ วิชา   ซึ่งเปนวิชาที่ผูเรียนทุกคนในหองจะตองฝกฝน     และใชทุกวันในการ
เรียน   แตเมื่อผูเรียนอีก   21  คน ไมสามรถ อาน    เขียนได       ก็ไมสามรถทํากิจกรรมตางๆ    
ไดดีเทาที่ควร      ผูวิจัยจึงไดศึกษาสาเหตุของการที่ผูเรียนทั้ง  21  คนนี้เปนเชนนี้    และได
พบวา  ผูเรียนมีเวลาในการเรียนพื้นฐานภาษาไทยมานอยมาก  และทางบานก็ไมมีเวลาที่จะ
ได   ทบทวนเนื้อหา  ใหกับผูเรียนเทาที่ควรจึงทําใหผูเรียนยังอานหนังสือไมออก   และเมื่อ
ขึ้นมาเรียนใน     ชั้นประถมศึกษาปที่ 1    ก็ไดมาเริม่เรียนในหนังสือเรียนที่คอนขางยากไป   
สําหรับเด็กในที่มีพ้ืนฐานมานอยก็ยิ่งทําใหผูเรียนยิ่งขาดความสนใจ   ในการเรียนมากยิ่งขึ้น    
แตถาผูเรียนไดเริ่มจากแบบเรียนที่งาย ๆ  เนื้อหาที่นาสนใจ   ตัวหนังสือที่ไมเล็กจนเกินไป  
สีสัน  และรปูภาพที่ใชประกอบเรื่องดูสวยงาม ก็จะชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจอยากที่จะ
ศึกษาเลาเรียน  มากยิ่งขึ้น       
 ดังนั้น      ผูวิจัยจึงไดใชหนังสือของทั้ง 2  บริษัท  มาเปนคูมือในการเรียนการสอน  
เพื่อเปนการศึกษาหนังสือแบบเรียนของ 2  บริษัท  คือ  แบบเรยีน ภาษาไทย  ของ  กรมวิชา 
การ กระทรวงศึกษาธิการ  กับ การใช   แบบเรยีนภาษาไทย ของ  บริษัท   อักษรเจริญทัศน 
( อจท. )  กับการปูพ้ืนฐานการเรียนภาษาไทย 
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   2.   วัตถุประสงคของการวิจัย 
  
 1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนของผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.  เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการ   ฟง   พูด   อาน    เขียน  /  พัฒนาพื้นฐานการเรียน        
                วิชาภาษาไทย   ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น   และสรางความเชื่อมั่นในตนเองของ 
                ผูเรียนใหมากขึ้น 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจและผลการเรียนรูที่ไดรับกอนและหลังเรียน 
 4.  เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวาง    ผูเรียนกับผูสอน  /  ผูเรียนกับผูเรียน และ 
    ผูวิจัยกับผูเรียน 
        5.  เพื่อเปนการศึกษาคนควาแบบเรียนที่เหมาะสมกับพื้นฐานการเรียนรูของผูเรียน 
 
3.  สมมุติฐานการวิจัย 
  
 1.  การเปรียบเทียบเอกสารประกอบการเรียน  วิชาภาษาไทยของทั้ง  2  บริษัท  
      กับการปพ้ืูนฐานการเรียนรูของผูเรียน  และสามารถทําใหผูเรียนไดพัฒนา 
                 คณุภาพการเรียนใหดีขึ้น 
 2.  ผูเรียนมีทกัษะในการ พัฒนาการ ฟง  พูด  อาน  เขียน  ภาษาไทย  ไดดีขึ้นไป 
      อีกระดับหนึ่ง 
 3.  ผูเรียนกลาคิด  กลาแสดงออก   มีความเชื่อมั่นในตนเอง    และเขาใจในการ 
                 เรยีนภาษาไทยเปนอยางดี 
 4.  เกิดความเขาใจอันดีระหวาง  /  ผูสอนกับผูเรียน  /  ผูวิจัยกับผูเรียน 
                 ผูเรียนกับผูเรียน   
 
4.  ขอบเขตการวิจัย 
  กลุมประชากร 

- ผูวิจัยไดเลือกนักเรียนชัน้  EP.P1  จํานวน  21  คน 
    4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

-  ประชากร  ในชั้น  E P.P 1  จํานวน  21  คน 
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   4.2  ตัวแปร 
-  ตัวแปรอิสระ  ( ตัวแปรตาม  ) 

                     การจัดการเรียนการสอนโดยใชการเปรียบเทียบแบบเรียนของหนังสือทั้ง  2      
                     บริษัท  คือ   แบบเรียนภาษาไทย  ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และ 

                        แบบเรียนภาษาไทย ของบริษัท  อักษรเจริญทัศน ( อจท. ) 
                        -  ตัวแปรตาม  

   ผูเรียนมีพ้ืนฐานการอาน – เขียน  ภาษาไทยไดและถูกตอง 
    4.3   รูปแบบการทดลอง 

-  การวิจัยครัง้นี้เปนการทดลองเชิงทดลอง เพื่อคนหาแบบเรียนที่ดี    และ 
    เหมาะสมกับการปูพ้ืนฐานเรียนรูของผูเรียน  ในระดับชั้นประถมศึกษา 
   ปที่ 1  และตัวผูสอนเอง                                                                               

4.4   เครื่องมือการวิจัย 
            -  แบบเรียนภาษาไทย  ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และ 

                        แบบเรียนภาษาไทย ที่ใชอยูในปจจุบัน  
-  การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน  
-  แบบประเมินพฤติกรรมของผูเรียน 
-  การจดบันทึก 

   4.5  วิธีการรวบรวมขอมูล 
-  จากการจดบันทึกแบบประเมินพฤติกรรม  / การสังเกตทํากิจกรรม   

   4.6  การวิเคราะหขอมูล   
- จากผลการทดลองที่ไดจากการจดบันทึก  

5.  ประโยชนที่ไดจากการวิจัย  
        5.1  เพื่อเปนการปูพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทยที่ดีใหกับผูเรียน 

                5.2  เพื่อใหผูเรียนมีความสนใจและเกิดการเรียนรูที่ด ี
 
   

  5.3  ผูเรียนเกิดความรักและชอบที่จะเรียนในวิชาทีใ่ชภาษาไทย 
  5.4  ผูเรียนมคีวามสุข / สนุกสนาน  และกลาแสดงออก 
  5.5  สามารถนําผลการวิจัย ไปประยุกตใชในการพฒันาการเรียนการสอน   
         ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  
        การดําเนินการวิจัยเรื่อง  การศึกษาผลการทอดลองใชการศึกษา    และทดลองใช      
แบบเรียนภาษาไทย  ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กับการใช    แบบเรียนภาษาไทย             
ของบริษัท  อักษรเจริญทัศน ( อจท. ) กับการปูพ้ืนฐานการเรียนภาษาไทย และการพัฒนาการ       
ดานภาษาไทย     เพื่อ สรางความมั่นใจในการเรียนวิชาภาษาไทของผูเรียนชั้น  EP.P1 จํานวน           
21  คน  ผูวิจัย  ไดดําเนินการในลักษณะของการวิจัยเปนรายกลุม  มีขั้นตอนดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาปญหา 
 
 กลุมประชากร ในปการศึกษา  2551 นี้  ผูวิจัยไดเลือกนักเรียนในชั้น EP.P1 มาศึกษา 

               จํานวน  21  คน  ผูวิจัยไดทําการศึกษาปญหาดังนี้ 
  1.  พิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในรายวิชาที่เปนภาษาไทยเชน 
       วิชา   สังคม  การงาน พ้ืนฐานอาชีพ   โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย พบวา   ผูเรียนทั้ง     
                    21  คน สามารถผาน  การประเมินในรอบแรกได แตอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ                    
  2.  พิจารณาจากพื้นฐานการเรียนรูของผูเรียน   พบวา  ผูเรียนมีพ้ืนฐานการเรียน   ใน 
                    วิชา ภาษาไทย   มานอยมาก ประจวบกับแบบเรียนที่ใชในการเรียนในปจจุบันนี้มี 
        เนื้อหาที่คอยขางยาก   ไมเหมาะสําหรับที่จะนํามาเปนแบบเรียนในการปูพ้ืนฐาน   
                     สําหรับเด็กที่มีพ้ืนฐานการเรียนวิชาภาษาไทยมานอย  แตเหมาะสําหรับ  ผูเรียนที ่                   
                    สามารถอานออก   และเขียนไดแลว    หรือเหมาะสํารับเปนคูมือการสอนของ ครู  
         3.  จากการประเมินตนเองของผูวิจัย  พบวา  การใชสื่อการสอนยังไมหลากหลายเทา 
       ที่ควร  ตลอดจนเทคนิควิธีการสอนยังเนนการบรรยายเปนสวนใหญ 
ขั้นตอนที่  2  การศึกษาเนือ้หา  หลักสตูร 

 
  1.  ศกึษาพื้นฐาน / พฤติกรรม  แบงกลุมผูเรียนตามพื้นฐาน และพฤติกรรมของผูเรียน        
               2. จัดหาแบบเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียน 
  3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 
 
 
 
 
 

  4.  การใชสื่อการสอนที่หลากหลาย  เชน   เกม  ชดุการสอน   ใบงานหรือใบความรู 
          ใบงาน  หรือ   ใบความรู  เปนตน 
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ขั้นตอนที่  3  วิธีการที่จะดําเนินการแกปญหา 
  1.  ศกึษาพื้นฐาน / พฤติกรรมของผูเรียน  
  2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  3.  ใชแบบเรยีนภาษาไทยของทั้งสองสํานักพิมพ  โดยใชผูเรียนกลุมเดียวกนั   
  4.  ใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
 
ขั้นตอนที่  4  การทดลอง 
 
  1.  ผูทดลองไดใชการทดลองกับผูเรียนในกลุมนี ้  โดยใชแบบเรียนภาษาไทย  ของ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กับการใช    แบบเรียนภาษาไทย  ของบริษัท  อักษรเจริญ
ทัศน (อจท.) กับการปูพ้ืนฐานการเรียนภาษาไทย และการพัฒนาการสื่อการสอนในการเสริม
ทักษะการ   ฟง   พูด  อาน   เขียน   และพัฒนาดานการใชภาษาไทย เพื่อสรางความเขาใจใน
การเรียน และเทคนิคการสอนที่กําหนดไวในแผนการสอน 
 
ขั้นตอนที่  5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังนี้ 
  1.  การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียน 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายบุคคล และกลุม 
  3.  ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 
  4.  จากการตรวจบันทึกแบบประเมินพฤติกรรม 
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ผลการดําเนินการวิจัยหรือผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน  เฉพาะวิชา  ภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2  ในปการศึกษา  2551 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา ภาษาไทย  ของนักเรียนจะขอยกมาเปรียบเทียบเพียง   10  
คน  หลังจากการใชแบบเรียนภาษาไทย     ของ   2   สํานักพิมพ    เพื่อพัฒนาการ  อาน  เขียน      
แลวเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเรียนที่  1  ดังนี้ 

 

กลุมทักษะ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ป51 (รอยละ
แบบเรียนของบริษัทอักษรเจริญทัศน (อจท.) 

ภาคเรียนที่ 2 ป 51(รอยละ)
แบบเรียนกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 1. ด.ช.ฟลลปิ                   65.17                  78.42 
 2. ด.ช.พศธร                   68.14                  84.28     

 3. ด.ช.พศิล                   65.71                         88.57 

 4. ด.ช.ตะวัน                   63.71                    83.42 

 5. ด.ช.ปเตอร                   45.14                  72.85 

 6. ด.ช.วสวตัติ์                   60.28                  85.28 

 7. ด.ช.สุทธวัิฒน                   31.42                  68.57 

 8. ด.ญ. การรเมน                   32.85                             70.00 

 9. ด.ญ. สาคเรศ                   66.14                  85.71 

10. ด.ญ.กัญญาลักษณ                   62.71                  87.14 

11. ด.ญ.ปลายฝน                   40.00                    80.85 

         
 จากตารางขางบนแสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนทั้ง   11   คน   ในภาค
เรียนที่ 2 สูงกวาในภาคเรียนที่ 1  จึงบอกไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุมวิชาทักษะ 
ภาษาไทยของนักเรียนทั้ง 11 คน สูงขึ้น  หลังจากที่ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  
โดยใช   แบบเรียนภาษาไทย  ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ   ในการเสริมทักษะการ
ปูพ้ืนฐานการอาน – เขียน  ภาษาไทย  ของผูเรียน 
 



 
 

บรรณานุกรม 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2544 )  คูมือ
หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  ( ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ. 2533  )                              
( พิมพครั้งที่  10 ).  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ  สกสค.  ลาดพราว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิจัย 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

เร่ือง  การศึกษาการใชสื่อช้ินสวนของอวัยวะของรางกายชวยในการสอนภาษาไทย 
ปการศึกษา  2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
นางปทุมพร  มีหิรัญ 
ครูประจําชั้น EP.P1 

 



 
 

                                          โครงงานวิจัย 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

เร่ือง    การศึกษาและทดลองใช แบบเรียนภาษาไทย  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ   กบั 
     การใช   แบบเรียนภาษาไทยของบริษทั   อักษรเจรญิทัศน ( อจท. )   กับการปูพืน้ฐานการเรยีน 

วิชา    ภาษาไทย   ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

 

 
 
 

จัดทําโดย 
มิสปทุมพร   มีหิรัญ    ครูประจําชั้น  EP.P1 



 โครงการวิจัย 
                ประจําปการศึกษา   2551 

ชื่อ   นางปทุมพร     มีหิรัญ              ชวงชัน้ท่ี 1          ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
 

    1.   ชื่อโครงการ  การศึกษาและทดลองใช แบบเรียนภาษาไทย  ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ    
          กับ การใช   แบบเรียนภาษาไทยของบริษัท   อักษรเจริญทัศน ( อจท. )   กับการปูพื้นฐานการเรียน 
          วิชา    ภาษาไทย   ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1                                                                                                 

            2.   ความเปนมาและความสําคัญ 
              จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับชั้นประถมปที่ 1  โดยเฉพาะใน
แผนก  EP.  จะสังเกตไดวา   นักเรียนที่มาเขาเรียนที่มาเขาเรียนในชั้นนี ้   มักจะมาจากหลากหลาย
สถาบัน  ซ่ึงแตละสถาบัน   ก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมือนกันบางแตกตางกนัไปบางเรียน  
ขึ้นอยูกับจดุเนนหรือจุดขายของแตละสถาบัน  ฉะนั้นจึงทําใหเกิดปญหาในการเรียน  ในระดับชัน้ 
EP.P1มาในทกุๆ รุน และยากที่แกไขเพราะเนื่องมาจากการใชแบบเรียนที่คอยขางยากไป  สําหรับ
ผูเรียนที่มีพื้นฐานการเรียน  วิชาภาษาไทยมานอย    ซ่ึงในขณะนี้    โรงเรียนใชแบบเรียนภาษาไทยของ
บริษัท อักษรเจริญทัศน (อจท.) ที่มีเนื้อหาคอนขางยาก   และรูปแบของหนังสือ   เนือ้หา   สีสัน ของ  
ตัวหนังสือไมคอยดึงดูดความสนใจของผูเรียนนักโดยเฉพาะเนื้อหา    คอนขางยากไปสําหรับผูเรียน
แทบจะเรียกไดวาพึ่งจะเรยีนรูในระดับนี้ แตแบบเรยีนนีจ้ะเหมาะสําหรับครูผูสอน   ที่จะนําเรื่อง ราว
ของหลักภาษาไทยไปใชสอดในการสอดแทรก  ใหกบันกัเรียนจะดีมาก     สวนแบบเรียนภาษาไทย  
ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  นัน้จะเปนการใชสระที่ไมมากตัวและคําศัพทที่ไมมากคําจน
เกินจํา  จากนัน้ก็จะใชสระและคํามาเรียนประโยคที่ส้ันๆ งาย ๆ   แลวคอยเพิ่มพยางคหรือคําบาง
เล็กนอยแลวใชคําเดิมมาสลับคําไปมาเพื่อใชในการแตงประโยคจะทําใหผูเรียนสามารถจําคําประโยค
และเนื้อเร่ืองไดเร็วขึ้น   รวมทั้งตัวหนังสือ   สีสันของรูปภาพกจ็ะชวยดงึดูดใจ ผูเรียนไดมาก 
 ดังนั้น  ผูสอนจึงตระหนักถึงผลที่เกิดจากการที่นักเรียนมพีื้นฐาน   ในการเรียนภาษาไทย มา
นอย  หรือยังอานหนังสือไมออกจะไดเร่ิมเรียนหรือปูพื้นฐานในการเรียนที่ลงมายังพืน้ฐานการเรยีน
จริงๆ แลวจึงคอยๆ กาวขึ้นไป เร่ือยๆ  อยางมีความสขุ    ในสิ่งนี้จะไมทําใหผูเรียนเกดิอาการเครียดหรือ  
ไมอยากเรยีนภาษาไทยอีกตอไป   เมื่อผูเรียนสามรถพัฒนาการอานไดแลว    ผูเรียนก็สามารถที่จะเรียน
และอานหนังสือในรายวิชาอื่นๆ ได  ผูเรียนก็จะมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึน้ 

              3 .  วัตถุประสงคของการวิจัย   
             3.1 .   เพื่อศึกษาวาหลังจากการใช แบบเรียนภาษาไทย  ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ     
                      กับการใช แบบเรียนภาษาไทยของบริษัท   อักษรเจริญทศัน ( อจท. )   ในการปูพืน้ฐานการ  
                      เรียน วิชาภาษาไทย   ในระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ( EP.P.1 )    แบบเรียนใดที่จะชวยใน  
                      การพัฒนาอาน - เขียน  ของผูเรียนไดดีขึ้น  



       3.2    เพื่อศึกษาผูเรียน 2 กลุม  คือ  กลุมที่ใช แบบเรยีนภาษาไทย  ของกรมวิชาการกระทรวง  
                ศึกษาธิการ กับการใช แบบเรียนภาษาไทยของบริษัท   อักษรเจริญทัศน ( อจท. )   

3.3.    เพื่อพัฒนาใหผูเรยีน มพีื้นฐานการเรียนในรายวิชาอื่นที่เปนภาษาไทย  ไดดีขึ้น 
3.4.    เพื่อนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนา การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิ   
          ภาพมากยิ่งขึ้นในการสอนตอไป 

4.   สมมุติฐานการวิจัย 
 4.1    ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวชิาภาษาไทยของนักเรียนทั้ง 2 กลุม  เมื่อผูเรียน  
          ไดฝกการอาน -  เขียน แลวจะมีพฒันาการในการอานเขียนแตกตางกันอยางไร 
 4.2    เพื่อผูสอนไดเลือกใชแบบเรียนทีเ่หมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียน 

5.   ขอบเขตของการวิจัย 
      5.1   ประชากรศึกษา 

         -  นักเรยีนระดับชั้น EP.P1 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2551  
            จํานวน  2  กลุม ๆ ละ  4 - 5  คน       

                5.2   กลุมตัวอยาง    
- นักเรียนชั้น EP.P1 ปการศึกษา 2551  ในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีใ่ชภาษาไทย   จํานวน  2  กลุมๆ ละ  4- 5  คน 
5.3  ตัวแปรตาม 

        -       แบบเรียนใดที่ชวยในการพัฒนาทักษะการเรียนของผูเรียน  
 5.4  ระยะเวลาในการศึกษา  
        -       ตลอดปการศึกษา 2551  

6.   ขอตกลงเบื้องตน  
                     -      พัฒนาการการเรียนภาษาไท  ระดับชั้น EP.P1 

              -      เครื่องมือที่ใชทดสอบในการวิจัยคร้ังนี้คือ  แบบเรียนภาษาไทย  ของกรมวิชาการ    
                     กระทรวง ศกึษาธิการ กับการใช แบบเรียนภาษาไทยของบริษัท   อักษรเจริญทัศน     
                    ( อจท. )   
7.   คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

              7.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง  ความรู ความเขาใจของผูเรียนในดานทักษะตาง ๆ  
              7.2  เจตคติตอการเรียนรู  หมายถงึ ความรูสึกที่ดี และไมดีกับรายวิชาที่เรียนและตอ 
                     กิจกรรมการเรยีนรู 
              7.3  ทักษะทางการเรียน หมายถึง  ทักษะในการอาน – เขียน และจดจําไดถูกตองซึ่งจะชวย  
                    ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ   
                        



     8.  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
          8.1  เปนการเลือกคูมอืการเรียนรูที่เหมาะสมกับพืน้ฐานการเรยีนผูเรียน 
          8.2  เปนการชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการอาน- เขียน ภาษาไทย ไดเหมาะสมกับพื้นฐานความรู 
                 ของผูเรียน  
          8.3  เปนการชวยใหผูเรียนมีทัศนะที่ดีตอการเรียนที่เปนภาษาไทย  

              8.4  เปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการเรยีนรูวิชา 
                     ภาษาไทยไดดขีึ้น         

9.  เอกสารเกี่ยวกับการวิจัย 

      -    แบบเรียนภาษาไทย  ของกรมวิชาการ   กระทรวง ศึกษาธิการ 
      -      แบบเรียนภาษาไทยของบริษัท   อักษรเจริญทัศน   ( อจท. )   
      -      แบบฝกหัดภาษาไทย  ของกรมวชิาการ   กระทรวง ศึกษาธิการ 
      -      แบบฝกหัดภาษาไทยของบริษัท   อักษรเจริญทศัน   ( อจท. )     

- การใชชุดการสอนพยัญชนะ – สระ ภาษาไทย  
              -     การใชคําถามเพื่อสงเสริมความคิด / การใชใบงาน 

10.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
       10.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

-   นักเรียนชั้น EP.P1 ที่มีพื้นฐานในการเรียนภาษาไทยมานอยในภาคเรยีนที่ 1  ปการศึกษา 2551     
-   จํานวน  2   กลุมๆ  ละ 4 - 5  คน                                                                             
-    (  กลุมที่ 1 ใช แบบเรียนภาษาไทย  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ )      
-    ( กลุมที่ 2  ใช   แบบเรียนภาษาไทยของบริษัท   อักษรเจริญทัศน   อจท. )                                                     

          10.2   รูปแบบการทดลอง 
      -  แบงผูเรียนออกเปน 2 กลุม โดยให 

-   (  กลุมที่ 1 ใช แบบเรียนภาษาไทย  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ )      
-    ( กลุมที่ 2  ใช   แบบเรียนภาษาไทยของบริษัท   อักษรเจริญทัศน   อจท. )                                                     

                    -  จัดเวลาในการเรียนเสริมใหกับนักเรยีนทั้ง 2 กลุม  ดังนี ้
                        กลุมที่1   ใชเวลาทุกวนัเสารตั้งแตเวลา  16.00 น - 17.30 น. ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการ 
                                        การสอน 
                        กลุมที่2   ใชเวลาทุกวนัจันทร  -  วันศุกร  ในชวงพักกลางวัน   ตั้งแตเวลา   11.30 น. -                 
                                        12.10 น.   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- สังเกตพฤติกรรมการอาน – เขียน การเรยีน การทํางานเปนกลุม การทาํงานเดยีวและ   
   ปฏิสัมพันธ     ระหวางครแูละเพื่อนขณะอยูในชั้นเรยีน 

      10.3  เครื่องมือการวิจยั 



- - แบบเรียนภาษาไทย  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธกิาร )      
                    -   แบบเรียนภาษาไทยของบรษิัท   อักษรเจริญทัศน   ( อจท. )   

           -  แบบฝกหัดภาษาไทย  ของกรมวิชาการ   กระทรวง ศึกษาธกิาร 
             -   แบบฝกหัดภาษาไทยของบริษทั   อักษรเจรญิทัศน   ( อจท. )     

- ชุดการสอน / การใชใบงาน    /    เทคนิคการใชคําถาม       
        10.4  วิธีการรวบรวมขอมูล 
      -  แบบบันทึกพื้นฐานความรูของผูเรียนแตละกลุม 

- บันทึกพฤติกรรมผูเรียนกอนปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัตกิิจกรรม  และหลังปฏิบัติ   
    กิจกรรม 
- ผลการใชชุดการสอน 
- การตอบคําถามของผูเรียนหลังจากใชเทคนิคการถาม - ตอบ 

10.5  วิเคราะหขอมูล 
- สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ รอยละ 

         11.  ปฏทิินปฏิบตัิงานวิจัย 
 

ระยะเวลา  
กระบวนการ สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพนัธ มีนาคม
เขียนเคา
โครง 

        

รวบรวม
ขอมูล 

        

ทําการ
ทดลอง 

        

วิเคราะหผล         
สรุปผล         
เขียนรายงาน
การวิจยั 

        

     
   12.  งบประมาณ         -                       

         13.  ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย 
          นางปทุมพร   มีหิรัญ 
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