วิจัยในชั้นเรียน
การแก้ปญ
ั หาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๗
โดยใช้แบบฝึกทักษะเขียนภาษาไทย

โดย
นางสาวจรรยา มาตย์งามเมือง

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

บทที่ ๑
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่สาคัญและเป็นพื้นฐานของการเรียนในทุกวิชา เด็กนักเรียน
ควรจะมีทักษะในการอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง ในกลุม่ สาระภาษาไทยพบว่าจาก
ผลสัมฤทธิ์ของเด็กนักเรียนที่เรียนมาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๗ มีเด็กนักเรียนที่
เขียนคาในภาษาไทยในระดับควรปรับปรุง ซึ่งเขียนไม่ถูกต้องจานวน ๑๕ คน จึงเป็นปัญหา
ที่ตอ้ งแก้ไขและพัฒนาเด็กที่มีปัญหาให้ดีขนึ้
ฉะนั้นครูผู้สอนจึงต้องมีการคิดวิธกี ารที่จะแก้ไขปัญหานี้ โดยการนาแบบฝึกทักษะ
เขียนไทยมาให้นักเรียนได้ฝึกทาเพื่อจะได้เขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง และมีผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๗ จานวน ๑๕ คน มีเกณฑ์ในระดับทีด่ ีข้นึ
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี
๑/๗ โดยใช้แบบฝึกทักษะเขียนภาษาไทย
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑/๗ จานวน ๑๕ คน เขียนคาภาษาไทยได้ดีข้นึ
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑/๗ จานวน ๑๕ คน
2. ตัวแปรต้น

3.

แบบฝึกทักษะเขียนคาภาษาไทย
ตัวแปรตาม
ความสามารถในการเขียนคาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๗

ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒
บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการค้ น คว้ า เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยมี
สาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แบบฝึกเสริมทักษะ
การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัด
ความพึงพอใจ

1. หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
กำรอ่ำน การอ่านออกเสียงคา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คาประพันธ์ชนิดต่างๆ การอ่าน
ในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรูจ้ ากสิ่งที่อา่ น เพื่อนาไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
กำรเขียน การเขียนสะกดคาตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสารตามรูปแบบต่างๆ การเขียน
เรียงความ
ย่อความ เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนตามจินตนาการ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และเขียน
เชิง-สร้างสรรค์
กำรฟัง กำรดู และกำรพูด การฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรูส้ ึก พูดลาดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ
และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ

หลักกำรใช้ภำษำไทย ศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2. แบบฝึกเสริมทักษะ
ควำมหมำยของแบบฝึกเสริมทักษะ
แบบฝึกหัดมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น แบบฝึก แบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกหัด แบบ
ฝึกทักษะ แบบฝึกปฏิบัติ เป็นต้น ได้มนี ักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของแบบฝึกไว้ ดังนี้
กติกา สุวรรณสมพงศ์ (2550) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง การจัดประสบการณ์
การฝึกหัด โดยใช้วัสดุอุปกรณ์การสอนหรือเป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนกระทาด้วยตนเองเพื่อฝึกฝนเนื้อหา
ต่างๆ ที่ได้เรียนไปแล้วให้เข้าใจดีขึ้นและเกิดความชานาญจนสามารถทาและนาไปใช้โดยอัตโนมัติ ทั้งใน
การแก้ปัญหาระหว่างเรียนและในสถานการณ์อ่นื ๆ ในชีวติ ประจาวัน
เกษกาญจน์ มาเวียง (2549) กล่าวว่า แบบฝึก คือ แบบฝึก หัดหรือชุดฝึกที่ครูจัด
ให้แก่ นัก เรีย นเพื่อให้มีทัก ษะเพิ่มขึ้น หลั งจากที่ได้เรีย นรู้เรื่องนั้นๆ มาบ้างแล้ว โดยแบบฝึก ต้ องมี
ทิศทางตามจุดประสงค์ ประกอบด้วยกิจกรรมที่นา่ สนใจและสนุกสนาน
สรุปได้ว่า แบบฝึก เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
และให้เกิดฝึกทักษะเพิ่มเติมหลั งจากที่ได้เรียนเนื้อหาจากแบบเรียนไปแล้ว จนเกิดความจา ความ
ชานาญ สามารถนาความรู้ที่ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ควำมสำคัญของแบบฝึกเสริมทักษะ
สรุ ป ได้ ว่ า ความส าคั ญ ของแบบฝึ ก เป็ น แบบฝึ ก ที่ ท าให้ ผู้ เรี ย นประสบ
ความสาเร็จในการฝึกทักษะ และทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มที่ แบบฝึกยังมีความสาคัญ
ในการช่วยลดภาระการสอนของครูผู้สอนอีกด้วย
ประโยชน์ของแบบฝึกหัด
วั ช รี ข าวิ จิ ต ร (2549) ได้ ก ล่ า วถึ ง ประโยชน์ ข องแบบฝึ ก ไว้ ว่ า ช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นรู้
ของนักเรียนดีขึ้น ช่วยผ่อนแรงและประหยัดเวลาของกระบวนการเรียนการสอนในตารางเรียนเพราะ
แบบฝึกสามารถนาไปฝึกกิจกรรมนอกเวลาเรียนหรือในชั่วโมงซ่อมเสริมได้ นอกจากนี้ แบบฝึกยังมี
ประโยชน์ดังนี้
1. ทาให้เข้าใจบทเรียนดีขนึ้ เพราะเป็นเครื่องมือทบทวนความรู้
2. ทาให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
3. ฝึกให้นักเรียนมีความเชื่อมั่น และสามารถประเมินผลงานของตนเองได้
4. ฝึกให้นักเรียนทางานตามลาพัง

สรุปได้วา่ ประโยชน์ของแบบฝึกมีด้วยกันหลายอย่าง เช่น ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจบทเรียน
ดีขึ้น สามารถจดจาเนื้อหาในบทเรีย นได้ ง่าย และเป็ นประโยชน์ในการเรีย นรู้ของนั ก เรีย น ท าให้
นักเรียนเกิดทักษะ เกิดความชานาญ และยังมีประโยชน์สาหรับครูในการสอน
ลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะที่ดี
บังอร แก่นจันทร์ (2551) กล่าวว่า แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีนั้นต้องคานึงถึงองค์ประกอบ
หลาย ๆ ด้านตรงตามเนื้อหา เหมาะสมกับวัย ความสามารถ เวลา ความสนใจและสภาพปัญหา
ของผู้เรียนและลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะที่ดี ดังนี้
1. เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนมาแล้ว
2. เหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของผูเ้ รียน
3. มีคาชีแ้ จงสัน้ ๆ ที่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีทาได้งา่ ย ๆ
4. ใช้เวลาที่เหมาะสม
5. มีสิ่งที่นา่ สนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ
6. ควรมีข้อเสนอแนะในการใช้
7. มีให้เลือกตอบทั้งแบบจากัดและแบบเสรี
8. ถ้าเป็นแบบฝึกที่ต้องการให้ผู้ทาศึกษาด้วยตนเอง แบบฝึกนั้นควรมีหลายรูปแบบ
และให้มคี วามหมายแก่ผู้ฝึกทาด้วย
สรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีนั้นควรคานึงถึงองค์ประกอบหลายๆด้าน เช่น เนื้อหา
ควรเรีย งจากง่ายไปหายากเหมาะสมกั บ วัย และเกี่ ย วข้อ งกั บ เรื่อ งที่ เรีย นมาแล้ ว ค านึ งถึ งวัย และ
ความสามารถของนักเรียน เวลาที่ใช้ ตลอดจนมีสิ่งที่น่าสนจี่กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความสามารถ
ของตนเอง
3. กำรหำประสิทธิภำพของแบบฝึกหัด
ประสิทธิภาพของแบบฝึกหัด
วิธีการหาประสิทธิภาพของสื่อที่สร้างขึ้นมี 2 วิธี ดังนี้
1. วิ ธี ก ารหาประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง เหตุ ผ ล (Ration Approach) กระบวนการนี้ เ ป็ น การหา
ประสิทธิภาพโดยใช้หลักความรู้ และเหตุผลในการตัดสินคุณค่าของสื่อการเรียนการสอนโดยอาศัย
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการตัดสินคุณค่า ซึ่งเป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมในด้านการ
นาไปใช้ และผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะนามาหาค่าประสิทธิภาพต่อไป

2. การหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) วิธีการนี้จะนาสื่อไปทดลองใช้กับ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เช่นบทเรียนในโปรแกรม แบบฝึก เป็นต้น ส่วนมากใช้วิธีการหาประสิทธิภาพ
ด้วยวิธีน้ปี ระสิทธิภาพวัดส่วนใหญ่จะพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การทาแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ
เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 1 ตั ว เลข 80 ตั ว แรก (E1) คื อ นั ก เรีย นทั้ งหมดท า
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ
ส่วนตัวเลข 80 หลัง (E2) คือนักเรียนทั้งหมดที่ทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post - teat) ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 80
เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 2 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือนักเรียนร้อยละ 80
ทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post - teat) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อย 80 ทุ กคน ถือเป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ส่วนตัว 80 หลัง (E2) คือนักเรียนทั้งหมดที่ทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post - teat)
ได้คะแนนร้อยละ 80
เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 3 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือนัก เรีย นทั้งหมดท า
แบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อย 80 ส่วนตัว 80 หลัง (E2) หมายถึงนักเรียนทั้งหมด
ที่ ท าแบบทดสอบหลั งเรีย นแต่ ล ะข้อ ถู ก มีจ านวนร้อ ยละ 80 คื อ คะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละ 80 ของ
นักเรียนทาเพิ่มแบบทดสอบหลังเรียน (Post - teat) โดยเทียบกับคะแนนที่ทาได้ก่อนเรียน (Pre test)
เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 4 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือจานวนนัก เรียนท า
แบบทดสอบหลั งเรี ย น (Post - teat) ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละ 80 ส่ ว นตั ว เลข 80 หลั ง (E2)
หมายถึงนักเรียนทั้งหมดที่ทาแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละข้อถูกมีจานวน ร้อยละ 80 (ถ้านักเรียนทา
ข้อสอบข้อใดถูกต้องมีจานวนนักเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แสดงว่าสื่อไม่มีประสิทธิภาพและชี้ให้เห็นว่า
จุดประสงค์ที่ตรงกับข้อนัน้ มีความบกพร่อง)
จะเห็นได้ว่าคานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดนี้เป็นผลรวมของการหาคุณภาพ
(Quality) ทั้งเชิงปริมาณที่แสดงเป็นตัวเลข (Quantitative) และเชิงคุณ ภาพ (Quantitative) ที่แสดง
เป็นภาษาที่เข้าใจได้ ดังนั้นประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดในที่นี้ จึงเป็นองค์รวมของประสิทธิภาพ
4. ควำมพึงพอใจ
การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น ได้มีนักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และนักวิจัยหลายคนได้
อธิบายถึงความหมายของความพึงพอใจในแง่ต่างๆ หลายอย่าง ดังนี้
ควำมหมำยควำมพึงพอใจ
ศลใจ วิบูลกิจ (2551 : 42) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของอารมณ์ของ
บุคคลที่มีต่อองค์ประกอบของงาน และสภาพแวดล้อมในการทางานที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคคลนั้นๆ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ดุษ ฎี เรืองใหญ่ (2549 : 15) ได้จัดกลุ่มแนวคิดความพึงพอใจในรูปแบบแรงจูงใจไว้ 2
กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีลาดับความต้องการของมาสโลว์ (Abraham H. Maslow) นักจิตวิทยาโดย
มี แนวคิ ด ว่า ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ มี ล าดั บ ขั้น (Hierarchy Of Need) 5 ล าดั บ และมี ค วาม
ต้ อ งการเริ่ ม จากล าดั บ ขั้ น ต่ าไปหาสู ง ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ในแต่ ล ะล าดั บ ขั้ น ต้ อ งได้ รับ การ
ตอบสนองจนเกิดความพอใจจนประสบความสาเร็จในแต่ละขั้นก่อนจึงจะเกิดความต้ องการในลาดับขั้น
ต่อไป โดยแบ่งความต้องการตามลาดับขั้นดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการพื้ นฐานเพื่ อ
ความอยู่รอดของชีวติ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย อากาศ ยารักษาโรค เป็นต้น
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Need) เป็นความต้องการความปลอดภัยทางด้าน
ร่างกายและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
3. ความต้องการทางสังคม (Social Need) เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้รับ
การยอมรับและมีความสาคัญต่อกลุ่ม ความต้องการเป็นมิตรและความรักจากเพื่อนร่วมงาน
กลุ่มที่ 2 ทฤษฎีความคาดหวัง จะกล่าวถึง กระบวนการความคิดของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความคาดหวัง
และการรับรู้ คือจะคาดหวังมากหรือน้อยเพียงใด ที่การกระทานั้นไปสู่ผลลัพธ์หนึ่งและผลลัพธ์นั้นจะ
นาไปสู่ผลลั พ ธ์ อีก ผลลั พ ธ์อันหนึ่ง ซึ่งผลลัพธ์นั้นเป็นสิ่งที่บุคคลเห็นว่ามีคุณ ค่าหรือเป็ นที่ ต้องการ
หรือไม่
ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจและทัศนคตินั้น มีผู้ศึกษากันอย่างกว้างขวาง โดยแยก
พิจารณาองค์ประกอบด้านต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่
1. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นลักษณะทางสมองความรู้สึก
หรืออารมณ์ ของบุคคล องค์ป ระกอบทางความรู้สึก มี 2 ลักษณะ คือความรู้สึก ทางบวก ได้แก่
ความชอบ ความพอใจ ความเห็นใจ ส่วนความรู้สึก ทางลบ ได้แก่ ความไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว
รังเกียจ
2. องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive Component) เป็นการที่สมองของบุคคลรับรู้และ
วินิจฉัยข้อมูลต่างๆ ที่ได้เกิด เป็นการรับรู้ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ บุคคล หรือสภาพการณ์ ที่เกิดขึ้น
องค์ประกอบทางความคิดเกี่ยวกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาว่าถูกหรือผิดหรือไม่ดี
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นความพร้อมที่จะตอบสนอง
ต่อที่ม าของทัศนคติ ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึก ของทัศนคติ ซึ่งไม่จาเป็นต้อง
แสดงหรืออธิ บายเชิงเหตุผลได้เสมอไป จึงสรุป ได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นปฏิกิริย าด้านความรู้สึก
(Reactionary Feeling ) ต่ อ สิ่ งเร้ าหรื อ สิ่ งกระตุ้ น (Stimulant) ที่ แ สดงผลออกมาในลั ก ษณะของ

ผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcome) ของกระบวนการประเมินผล โดยบ่งบอกถึงทิศทางบวกหรือลบหรือ
เฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุน้ นั้นก็ได้
สมยศ นาวีการ (2548 : 155) ได้แบ่งลักษณะพืน้ ฐานของความพึงพอใจไว้ดังนี้ คือ
1. ความพึงพอใจนาไปสู่การปฏิบัติงาน
การตอบสนองความต้องการผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ จะทาให้เกิดแรงจูงใจใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานที่สูงกว่าผู้ไม่ได้รับการตอบสนอง ทัศนะตามแนวคิดดังกล่าวสามารถ
แสดงด้วยภาพประกอบ ดังภาพที่ 2
2. ผลของการปฏิบัติงานนาไปสู่ความพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่นๆ
ผลการปฏิ บั ติ ง านย่ อ มได้ รั บ การตอบสนองในรู ป ของรางวั ล หรื อ ผลตอบแทน ซึ่ ง แบ่ งออกเป็ น
ผลตอบแทนภายใน (Intinsic Rewardes) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผ่าน
การรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับนั่นคือ ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูกกาหนดโดยความแตกต่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริง และการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว ความพึงพอใจย่อมเกิดขึน้
ออสแคมป์ (Oskamps. 1987 : 74) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของความพึ ง พอใจเป็ น 3
ความหมาย ดังนี้
1. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความสาเร็จที่เป็นไปตามที่บุคคลคาดหวังไว้
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความสาเร็จที่เป็นไปตามต้องการ
3. ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานได้เป็นไปตามหรือตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล
จากความหมายทั้ง 3 ความหมายของ ออสแคมป์ (Oskpectancy ) จะพบว่านาไปสู่ทฤษฎี
ที่ อ ธิ บ ายการเกิ ด ความพึ ง พอใจ ได้ แ ก่ ท ฤษฎี ค วามคาดหวั ง (Expectancy Theory) อธิ บ าย
ความหมายของความพึงพอใจ ในความหมายของสภาพการณ์ ที่ผลการปฏิบัติจริงเป็นไปตามบุคคล
คาดหวั งไว้ ทฤษฎีค วามต้องการ (Need Theory) อธิบ ายความพึงพอใจในความหมายของระดับ
ความสาเร็จที่เป็นไปตามต้องการ และทฤษฎีคุณ ค่า (Value Theory ) อธิบายถึงความพึงพอใจใน
ความหมายของการที่งานได้เป็นไปตามที่ตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
กระบวนกำรแก้ปัญหำ
ที่
กิจกรรม
1. ทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทยประมาณ 10 นาที ก่อนการ
ฝึกและสรุปผล
2. ฝึกเขียนคาประกอบภาพและเขียนคาในมาตราแม่ ก.กา ประมาณ 10
นาที หลังเรียน
3. ทดสอบความสามารถในการเขียนคาประกอบภาพและเขียนคาที่สะกด
ในมาตราแม่ ก.กา หลังฝึกและสรุปผล
4. ฝึกเขียนคาที่สะกดในมาตราแม่ กก ประมาณ 10 นาที หลังเรียน
5. ฝึกเขียนคาที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กด ประมาณ 10 นาที หลังเรียน
ทดสอบความสามารถในการเขียนคาที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กก , แม่
6. กด หลังฝึกและสรุปผล
ฝึกเขียนคาที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กน ประมาณ 10 นาที หลังเรียน
7. ฝึกเขียนคาที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กน ประมาณ 10 นาที หลังเรียน
๘. ทดสอบความสามารถในการเขียนคาที่สะกดในมาตราแม่ กบ และแม่
กน หลังฝึก และสรุปผล
๙. ทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย หลังการฝึกและสรุปผล
สรุปรายงานวิจัย

ช่วงเวลำ
สัปดาห์ที่ ๘
สัปดาห์ที่ ๙
สัปดาห์ที่ ๙
สัปดาห์ที่ ๑๐ –
๑๑
สัปดาห์ที่ ๑๒ –
๑๓

สัปดาห์ที่ ๑๔ –
๑๕
สัปดาห์ที่ ๑๖
สัปดาห์ที่ ๑๖
สัปดาห์ที่ ๑๗
สัปดาห์ที่ ๑๗

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบทสอบความสามารถในการเขียนคาภาษาไทยจานวน ๕ ชุด
- แบบทดสอบเขียนประกอบภาพและคาในมาตราแม่ ก. กา
- แบบทดสอบเขียนคาที่สะกดในมาตราแม่ กก
- แบบทดสอบเขียนคาที่สะกดในมาตราแม่ กด
- แบบทดสอบเขียนคาที่สะกดในมาตราแม่ กบ
- แบบทดสอบเขียนคาที่สะกดในมาตราแม่ กน
วิธีรวบรวมข้อมูล
ทาการทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทยรวม 5 ชุด
- การทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทยก่อนฝึก
- การทดสอบความสามารถในการเขียนคาประกอบภาพและคาในมาตราแม่ ก.กา
หลังฝึก
- การทดสอบความสามารถในการเขียนคาประกอบภาพและคาในมาตราแม่ กก ,
กด หลังฝึก
- การทดสอบความสามารถในการเขียนคาประกอบภาพและคาในมาตราแม่ กบ ,
กน หลังฝึก
- การทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทยหลังฝึก

บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/
๗
โดยใช้แบบฝึกทักษะเขียนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ผูว้ ิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. แบบฝึกเสริมทักษะ
3. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัด
4. ความพึงพอใจ
1. หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
กำรอ่ำน การอ่านออกเสียงคา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คาประพันธ์ชนิดต่างๆ การอ่าน
ในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรูจ้ ากสิ่งที่อา่ น เพื่อนาไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
กำรเขียน การเขียนสะกดคาตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสารตามรูปแบบต่างๆ การเขียน
เรียงความ
ย่อความ เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนตามจินตนาการ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และเขียน
เชิง-สร้างสรรค์
กำรฟัง กำรดู และกำรพูด การฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรูส้ ึก พูดลาดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ
และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
หลักกำรใช้ภำษำไทย ศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2. แบบฝึกเสริมทักษะ
ควำมหมำยของแบบฝึกเสริมทักษะ
แบบฝึกหัดมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น แบบฝึก แบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกหัด แบบ
ฝึกทักษะ แบบฝึกปฏิบัติ เป็นต้น ได้มนี ักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของแบบฝึกไว้ ดังนี้

กติกา สุวรรณสมพงศ์ (2550) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง การจัดประสบการณ์
การฝึกหัด โดยใช้วัสดุอุปกรณ์การสอนหรือเป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนกระทาด้วยตนเองเพื่อฝึกฝนเนื้อหา
ต่างๆ ที่ได้เรียนไปแล้วให้เข้าใจดีขึ้นและเกิดความชานาญจนสามารถทาและนาไปใช้โดยอัตโนมัติ ทั้งใน
การแก้ปัญหาระหว่างเรียนและในสถานการณ์อ่นื ๆ ในชีวติ ประจาวัน
เกษกาญจน์ มาเวียง (2549) กล่าวว่า แบบฝึก คือ แบบฝึก หัดหรือชุดฝึกที่ครูจัด
ให้แก่ นัก เรีย นเพื่อให้ มีทัก ษะเพิ่มขึ้น หลั งจากที่ได้เรีย นรู้เรื่องนั้นๆ มาบ้างแล้ว โดยแบบฝึก ต้ องมี
ทิศทางตามจุดประสงค์ ประกอบด้วยกิจกรรมที่นา่ สนใจและสนุกสนาน
สรุปได้ว่า แบบฝึก เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
และให้เกิดฝึกทักษะเพิ่มเติ มหลั งจากที่ได้เรียนเนื้อหาจากแบบเรียนไปแล้ว จนเกิดความจา ความ
ชานาญ สามารถนาความรู้ที่ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ควำมสำคัญของแบบฝึกเสริมทักษะ
สรุ ป ได้ ว่ า ความส าคั ญ ของแบบฝึ ก เป็ น แบบฝึ ก ที่ ท าให้ ผู้ เรี ย นประสบ
ความสาเร็จในการฝึกทักษะ และทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มที่ แบบฝึกยังมีความสาคัญ
ในการช่วยลดภาระการสอนของครูผู้สอนอีกด้วย
ประโยชน์ของแบบฝึกหัด
วั ช รี ข าวิ จิ ต ร (2549) ได้ ก ล่ า วถึ ง ประโยชน์ ข องแบบฝึ ก ไว้ ว่ า ช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นรู้
ของนักเรียนดีขึ้น ช่วยผ่อนแรงและประหยัดเวลาของกระบวนการเรียนการสอนในตารางเรียนเพราะ
แบบฝึกสามารถนาไปฝึกกิจกรรมนอกเวลาเรียนหรือในชั่วโมงซ่อมเสริมได้ นอกจากนี้ แบบฝึกยังมี
ประโยชน์ดังนี้
1. ทาให้เข้าใจบทเรียนดีขนึ้ เพราะเป็นเครื่องมือทบทวนความรู้
2. ทาให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
3. ฝึกให้นักเรียนมีความเชื่อมั่น และสามารถประเมินผลงานของตนเองได้
4. ฝึกให้นักเรียนทางานตามลาพัง
สรุปได้วา่ ประโยชน์ของแบบฝึกมีด้วยกันหลายอย่าง เช่น ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจบทเรียน
ดีขึ้น สามารถจดจาเนื้อหาในบทเรีย นได้ ง่าย และเป็ นประโยชน์ในการเรีย นรู้ของนั ก เรีย น ท าให้
นักเรียนเกิดทักษะ เกิดความชานาญ และยังมีประโยชน์สาหรับครูในการสอน
ลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะที่ดี
บังอร แก่นจันทร์ (2551) กล่าวว่า แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีนั้นต้องคานึงถึงองค์ประกอบ
หลาย ๆ ด้านตรงตามเนื้อหา เหมาะสมกับวัย ความสามารถ เวลา ความสนใจและสภาพปัญหา
ของผู้เรียนและลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะที่ดี ดังนี้

1. เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนมาแล้ว
2. เหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของผูเ้ รียน
3. มีคาชีแ้ จงสัน้ ๆ ที่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีทาได้งา่ ย ๆ
4. ใช้เวลาที่เหมาะสม
5. มีสิ่งที่นา่ สนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ
6. ควรมีข้อเสนอแนะในการใช้
7. มีให้เลือกตอบทั้งแบบจากัดและแบบเสรี
8. ถ้าเป็นแบบฝึกที่ต้องการให้ผู้ทาศึกษาด้วยตนเอง แบบฝึกนั้นควรมีหลายรูปแบบ
และให้มคี วามหมายแก่ผู้ฝึกทาด้วย
สรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีนั้นควรคานึงถึงองค์ประกอบหลายๆด้าน เช่น เนื้อหา
ควรเรีย งจากง่ายไปหายากเหมาะสมกั บ วัย และเกี่ ย วข้อ งกั บ เรื่อ งที่ เรีย นมาแล้ ว ค านึ งถึ งวัย และ
ความสามารถของนักเรียน เวลาที่ใช้ ตลอดจนมีสิ่งที่น่าสนจี่กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความสามารถ
ของตนเอง
3. กำรหำประสิทธิภำพของแบบฝึกหัด
ประสิทธิภาพของแบบฝึกหัด
วิธีการหาประสิทธิภาพของสื่อที่สร้างขึ้นมี 2 วิธี ดังนี้
1. วิ ธี ก ารหาประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง เหตุ ผ ล (Ration Approach) กระบวนการนี้ เ ป็ น การหา
ประสิทธิภาพโดยใช้หลักความรู้ และเหตุผลในการตัดสินคุณค่าของสื่อการเรียนการสอนโดยอาศัย
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการตัดสินคุณค่า ซึ่งเป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมในด้านการ
นาไปใช้ และผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะนามาหาค่าประสิทธิภาพต่อไป
2. การหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) วิธีการนี้จะนาสื่อไปทดลองใช้กับ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เช่นบทเรียนในโปรแกรม แบบฝึก เป็นต้น ส่วนมากใช้วิธีการหาประสิทธิภาพ
ด้วยวิธีน้ปี ระสิทธิภาพวัดส่วนใหญ่จะพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การทาแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ
เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 1 ตั ว เลข 80 ตั ว แรก (E1) คื อ นั ก เรีย นทั้ งหมดท า
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยได้คะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 80 ถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ
ส่วนตัวเลข 80 หลัง (E2) คือนักเรียนทั้งหมดที่ทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post - teat) ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 80
เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 2 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือนักเรียนร้อยละ 80
ทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post - teat) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อย 80 ทุกคน ถือเป็นประสิทธิภาพของ

กระบวนการ ส่วนตัว 80 หลัง (E2) คือนักเรียนทั้งหมดที่ทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post - teat)
ได้คะแนนร้อยละ 80
เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 3 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือนัก เรีย นทั้งหมดท า
แบบทดสอบหลั งเรี ย น ได้ค ะแนนเฉลี่ย ร้อ ย 80 ส่ วนตั ว 80 หลั ง (E2) หมายถึ งนั ก เรีย น
ทั้งหมดที่ทาแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละข้อถูกมีจานวนร้อยละ 80 คือคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ของ
นักเรียนทาเพิ่มแบบทดสอบหลังเรียน (Post - teat) โดยเทียบกับคะแนนที่ทาได้ก่อนเรียน (Pre test)
เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 4 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือจานวนนัก เรียนท า
แบบทดสอบหลั งเรี ย น (Post - teat) ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละ 80 ส่ ว นตั ว เลข 80 หลั ง (E2)
หมายถึงนักเรียนทั้งหมดที่ทาแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละข้อถูกมีจานวน ร้อยละ 80 (ถ้านักเรียนทา
ข้อสอบข้อใดถูกต้องมีจานวนนักเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แสดงว่าสื่อไม่มีประสิทธิภาพและชี้ให้เห็นว่า
จุดประสงค์ที่ตรงกับข้อนัน้ มีความบกพร่อง)
จะเห็นได้ว่าคานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดนี้เป็นผลรวมของการหาคุณภาพ
(Quality) ทั้งเชิงปริมาณที่แสดงเป็นตัวเลข (Quantitative) และเชิงคุณ ภาพ (Quantitative) ที่แสดง
เป็นภาษาที่เข้าใจได้ ดังนั้นประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดในที่นี้ จึงเป็นองค์รวมของประสิทธิภาพ
4. ควำมพึงพอใจ
การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น ได้มีนักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และนักวิจัยหลายคนได้
อธิบายถึงความหมายของความพึงพอใจในแง่ต่างๆ หลายอย่าง ดังนี้
ควำมหมำยควำมพึงพอใจ
ศลใจ วิบูลกิจ (2551 : 42) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของอารมณ์ของ
บุคคลที่มีต่อองค์ประกอบของงาน และสภาพแวดล้อมในการทางานที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคคลนั้นๆ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ดุษ ฎี เรืองใหญ่ (2549 : 15) ได้จัดกลุ่มแนวคิดความพึงพอใจในรูปแบบแรงจูงใจไว้ 2
กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีลาดับความต้องการของมาสโลว์ (Abraham H. Maslow) นักจิตวิทยาโดย
มี แนวคิ ด ว่า ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ มี ล าดั บ ขั้น (Hierarchy Of Need) 5 ล าดั บ และมี ค วาม
ต้ อ งการเริ่ ม จากล าดั บ ขั้ น ต่ าไปหาสู ง ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ในแต่ ล ะล าดั บ ขั้ น ต้ อ งได้ รับ การ
ตอบสนองจนเกิดความพอใจจนประสบความสาเร็จในแต่ละขั้นก่อนจึงจะเกิดความต้ องการในลาดับขั้น
ต่อไป โดยแบ่งความต้องการตามลาดับขั้นดังนี้

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการพื้ นฐานเพื่ อ
ความอยู่รอดของชีวติ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย อากาศ ยารักษาโรค เป็นต้น
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Need) เป็นความต้องการความปลอดภัยทางด้าน
ร่างกายและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
3. ความต้องการทางสังคม (Social Need) เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้รับ
การยอมรับและมีความสาคัญต่อกลุ่ม ความต้องการเป็นมิตรและความรักจากเพื่อนร่วมงาน
กลุ่มที่ 2 ทฤษฎีความคาดหวัง จะกล่าวถึง กระบวนการความคิดของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความคาดหวัง
และการรับรู้ คือจะคาดหวังมากหรือน้อยเพียงใด ที่การกระทานั้นไปสู่ผลลัพธ์หนึ่งและผลลัพธ์นั้นจะ
นาไปสู่ผลลั พ ธ์ อีก ผลลั พ ธ์อันหนึ่ง ซึ่งผลลัพธ์นั้นเป็นสิ่งที่บุคคลเห็นว่ามีคุณ ค่าหรือเป็ นที่ ต้องการ
หรือไม่
ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจและทัศนคตินั้น มีผู้ศึกษากันอย่างกว้างขวาง โดยแยก
พิจารณาองค์ประกอบด้านต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่
1. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นลักษณะทางสมองความรู้สึก
หรืออารมณ์ ของบุคคล องค์ป ระกอบทางความรู้สึก มี 2 ลักษณะ คือความรู้สึก ทางบวก ได้แก่
ความชอบ ความพอใจ ความเห็นใจ ส่วนความรู้สึก ทางลบ ได้แก่ ความไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว
รังเกียจ
2. องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive Component) เป็นการที่สมองของบุคคลรับรู้และ
วินิจฉัยข้อมูลต่างๆ ที่ได้เกิด เป็นการรับรู้ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ บุคคล หรือสภาพการณ์ ที่เกิดขึ้น
องค์ประกอบทางความคิดเกี่ยวกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาว่าถูกหรือผิดหรือไม่ดี
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นความพร้อมที่จะตอบสนอง
ต่อที่มาของทัศนคติ ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึก ของทัศนคติ ซึ่งไม่จาเป็นต้อง
แสดงหรืออธิ บายเชิงเหตุผลได้เสมอไป จึงสรุป ได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นปฏิกิริย าด้านความรู้สึก
(Reactionary Feeling ) ต่ อ สิ่ งเร้ าหรื อ สิ่ งกระตุ้ น (Stimulant) ที่ แ สดงผลออกมาในลั ก ษณะของ
ผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcome) ของกระบวนการประเมินผล โดยบ่งบอกถึงทิศทางบวกหรือลบหรือ
เฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุน้ นั้นก็ได้
สมยศ นาวีการ (2548 : 155) ได้แบ่งลักษณะพืน้ ฐานของความพึงพอใจไว้ดังนี้ คือ
1. ความพึงพอใจนาไปสู่การปฏิบัติงาน
การตอบสนองความต้องการผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ จะทาให้เกิดแรงจูงใจใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานที่สูงกว่าผู้ไม่ได้รับการตอบสนอง ทัศนะตามแนวคิดดังกล่าวสามารถ
แสดงด้วยภาพประกอบ ดังภาพที่ 2
2. ผลของการปฏิบัติงานนาไปสู่ความพึงพอใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่นๆ
ผลการปฏิ บั ติ ง านย่ อ มได้ รั บ การตอบสนองในรู ป ของรางวั ล หรื อ ผลตอบแทน ซึ่ ง แบ่ งออกเป็ น
ผลตอบแทนภายใน (Intinsic Rewardes) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผ่าน
การรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับนั่นคือ ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูกกาหนดโดยความแตกต่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริง และการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว ความพึงพอใจย่อมเกิดขึน้
ออสแคมป์ (Oskamps. 1987 : 74) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของความพึ ง พอใจเป็ น 3
ความหมาย ดังนี้
1. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความสาเร็จที่เป็นไปตามที่บุคคลคาดหวังไว้
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความสาเร็จที่เป็นไปตามต้องการ
3. ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานได้เป็นไปตามหรือตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล
จากความหมายทั้ง 3 ความหมายของ ออสแคมป์ (Oskpectancy ) จะพบว่านาไปสู่ทฤษฎี
ที่ อ ธิ บ ายการเกิ ด ความพึ ง พอใจ ได้ แ ก่ ท ฤษฎี ค วามคาดหวั ง (Expectancy Theory) อธิ บ าย
ความหมายของความพึงพอใจ ในความหมายของสภาพการณ์ ที่ผลการปฏิบัติจริงเป็นไปตามบุคคล
คาดหวั งไว้ ทฤษฎีค วามต้องการ (Need Theory) อธิบ ายความพึงพอใจในความหมายของระดับ
ความสาเร็จที่เป็นไปตามต้องการ และทฤษฎีคุณ ค่า (Value Theory ) อธิบายถึงความพึงพอใจใน
ความหมายของการที่งานได้เป็นไปตามที่ตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล

บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
จากที่ครูได้พบปัญหาของนักเรียนคือด้านการเขียน ในระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๗
มีปัญหาด้านการเขียนไม่ถูกต้อง เนื่องมาจาก
1. นักเรียนยังไม่เข้าใจมาตราแม่สะกด
2. นักเรียนขาดความสนใจ
การสรุปการวิจัยในครั้งนีเ้ ป็นการสรุปการวิจัยซึ่งมียังมีเนือ้ หาที่ครูต้องฝึกเด็ก
นักเรียนอีก แต่ชว่ งเวลาที่ทาไม่เพียงพอ ครูจึงได้สรุปการวิจัยเท่าที่ครูได้ทาการวิจัยกับ
นักเรียน
ครูทาชุดแบบฝึกให้แก่นักเรียนซึ่งก่อนที่นักเรียนจะทาชุดฝึก ครูจะอธิบายเนื้อหาให้
นักเรียนได้เข้าใจก่อนทุกครั้ง ชุดฝึกที่ครูได้จัดทาขึ้นครูเริ่มจากคาที่เขียนง่ายๆ โดยเริ่มจาก
มาตราตัวสะกดแม่ ก. กา ก่อน ในชุดฝึกมีการทบทวนทาหลายๆ ครั้งอย่างน้อย ๕ ครั้งใน
แต่ละมาตรา ทาให้นักเรียนมี การทบทวนและฝึกความจาในเด็ก นักเรียนบางคนขาดสมาธิ
และความจา ครูจึ งคิดแบบฝึกสอดแทรกในแต่ละมาตราตัวสะกดมากกว่า ๑๐ ชุด เพื่อ
นักเรียนจะได้มีความเข้าใจมากขึ้น ครูหาคาง่ายและเริ่มหาคาที่ยากขึ้นครูจะฝึกจน นักเรียน
สามารถเขียนคาได้และนาคามาแต่งประโยคได้
จากการวิจัยในครั้งนีค้ รูยังทาให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึน้ เด็กนักเรียนสามารถที่
จะโต้ตอบได้อย่างมั่นใจ ซึ่งจะแตกต่างกับที่นักเรียนได้รว่ มเรียนกับเพื่อนที่เก่ง ครูจะสังเกต
ได้จากที่นักเรียนได้โต้ตอบกับครู นักเรียนมีความสุขและดีใจที่เขาสามารถตอบได้ถูกและ
เขียนได้ถูกต้อง การทาชุดฝึกทุกครัง้ จะมีคะแนนให้ทุกครั้งทาให้นักเรียนได้รู้ว่าตนเองมีการ
พัฒนามากขึ้นเพียงใด แต่จากการวิจัยยังมีบางคนที่ยังไม่ผ่านในการเขียน ซึ่งครูได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลมาทาการวิจัยต่อไป โดยจะต้องมีการทาชุดฝึกแบบใหม่ท่จี ะทาให้เด็กได้
เข้าใจได้งา่ ยและสามารถทาได้เขียนได้ถูกต้อง
การทาวิจัยของครูในครั้งนี้นับว่าผ่าน ประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนักเรียนสามารถ
เขียนได้และมีความเข้าใจในมาตราตัวสะกดและสามารถเขียนได้ถูกต้อง

จากที่ครูได้ทาการวิจัยในครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีสาหรับครูท่ีจะพัฒนาการสอนของ
ตนเองและแก้ปัญหานัน้ ให้ดขี ้นึ ยิ่งกับนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนีค้ วรนาไปปฏิบัตแิ ละพัฒนาต่อเนื่องไปให้ดยี ิ่งขึน้

แบบฝึกทดสอบกำรเขียนก่อน – หลัง กำรฝึก
จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ ก.กา
ก. เลย , หิว
ข.กลัว , วัว
ค. ส่าย , ขวิด
ง. เข้า , กล่าว
2. ข้อใดที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ กก
ก. พรรคพวก , หมากรุก
ข. พยัคฆ์ , การงาน
ค. คนพาล , บุคลิก
ง. วิญญาณ , สงสาร
3. ข้อใดที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ กด
ก. ประโยชน์ , กระโดด
ข. อนุบาล , อากาศ
ค. รถยนต์ , ริมคลอง
ง. สงกรานต์ , กราบพระ
4. ข้อใดที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ กบ
ก. รสฝาด , กระทง
ข. สาปแช่ง , อธิบาย
ค. เคารพ , ลาภ
ง. โลภ , พรรษา
5. ข้อใดที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ กน
ก. กันดาร , ของขวัญ
ข. กุญแจ , มหาชาติ
ค. ชาติไทย , เกสร
ง. ข้าวสาร , ประดิษฐ์

แบบฝึกกำรเขียน (ใบที่ ๑)
ให้เขียนเรียงควำมจำกเรื่องที่นักเรียนสนใจ

แบบฝึกกำรเขียน (ใบที่ ๒)
ให้นักเรียนเขียนคำที่สะกดในมำตรำตัวสะกดแม่ ก.กำ
รั้ว
ว่ายน้า
เตีย้
เฉย

ขวด
บวช
นาฬิกา
หัวเราะ

หัวใจ
ขวด
น้าใจ
น้าลาย

บัว
ว่าว
เอือ้ เฟื้อ
เหยาะแหยะ

แบบฝึกการเขียน (ใบที่ ๓)
ให้กากบาททับคาที่สะกดในมาตราแม่ ก.กา
มะลิ

กริว้
ใบบัว

น้าใส

ขยาย
หัวเราะ

โปรย

เตียง
กาเดา

น้าลาย

เยอะแยะ

เกสร

ปลาวา
ฬ

ดูแล
เฉย
เมย

คานา

ต่าเตีย้

ยักษ์

ใบไม้

เยาะ
เย้ย

แบบฝึกการเขียน (ใบที่ ๔,๖,๘)

จงเขียนคาที่สะกดในมาตราตัวสะกดแม่ ก.กา และมีความหมาย

แบบฝึกการเขียน (ใบที่ ๕, ๗, ๙, ๑๐)

จงยกตัวอย่างคาที่สะกดในมาตราแม่ ก.กา ที่มีความหมายและแต่งประโยค

แบบทดสอบการเขียน (หลังฝึก)

จงกำกบำทข้อที่ถูกต้องที่สุด
1. “ความชั่วไม่ทา นาแต่ส่งิ ดี” มีคาที่สะกดในมาตราแม่ ก.กา กี่คา
ก. 4 คา
ข. 5 คา
ค. 6 คา
ง. 7 คา
2. คาในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ ก.กา
ก. ตัว , กลัว
ข. หัว , ว่าว
ค. ว่าย , เฉย
ง. ตัว , เย้ย
3. คาในข้อใดไม่ใช่คาที่สะกดในมาตราแม่ ก.กา
ก. เปรีย้ ว , เตียง
ข. หัวใจ , วัว
ค. ตัว , แยะ
ง. บัว , ชั่ว
4. คาในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดในแม่ ก.กา
ก. กาฝาก , รากแก้ว
ข. สะกด , จดงาน
ค. ปรีด์เิ ปรม , ร่างกาย
ง. จาปา , สีดา
5. ประโยคในข้อใดมีคาที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ ก.กา มากที่สุด
ก. สุรสี ดี ามาลีเฝ้ารอ
ข. จาปากาฝากรากแก้วแคล้วคลาด
ค. สะกดจดงานผ่านเกล้าเฝ้ารอ
ง. สูญเสียถูกจับโดนปรับเสียทรัพย์

แบบฝึกกำรเขียนแม่ กก (ใบที่ ๑)

เขียนคำต่อไปนี้โดยเติมตัวอักษรที่ออกเสียงเหมือน “ก” สะกด

บุ …. คล

รถจัก…ยาน

อาณาจั….
.

ความสุ …..
ประโย…..

สามั…..คี

โช…..ลาภ
พรร…..
พวก

แบบฝึกการเขียน แม่ กก (ใบที่ ๒)

เม…..ฝน

จงเรียงอักษรให้เป็นคาที่มีตัวสะกดในแม่ กก และมีความหมาย
1. จ + ______ + ผ + ก + ม =
_____________________
2. ม + กร + ะ + ไ +

+ ก + ด
=
_____________________

3. บ + จ + ร + า + ค +

=
_____________________

4. ช +

=
_____________________

+ ร + ค + โ +

5. ม + เ + ฝ + น + ม

=
__________________

แบบฝึกการเรียนแม่ กก (ใบที่ ๔, ๖, ๘)

จงเขียนคาที่มีตัวสะกดในแม่ กก และมีความหมาย
(ตัวสะกดในแม่ กก ได้แก่ ข, ค, ฆ, ก)

แบบฝึกการเขียนแม่ กก (ใบที่ ๕, ๗, ๙)

จงหาคาที่มีตัวสะกดในแม่กก และมีความหมายพร้อมแต่งประโยค
1.

2.

3.

4.

5.

6.

แบบฝึกการเขียนแม่กด (ใบที่ ๑)

เขียนคาโดยใช้พยัญชนะต้นของภาพที่กาหนดให้และบอกตัวสะกดด้วย
1.

ตัวสะกดคือ
2.

ตัวสะกดคือ
3.

ตัวสะกดคือ
4.

ตัวสะกดคือ

แบบฝึกการเขียนแม่กด (ใบที่ ๒)

เขียนคาโดยใช้พยัญชนะต้นของภาพที่กาหนดให้และบอกตัวสะกดด้วย
1.

ตัวสะกดคือ
2.

ตัวสะกดคือ
3.

ตัวสะกดคือ
4.

ตัวสะกดคือ
5.

แบบฝึกการเขียน แม่กด (ใบที่ ๓)

จงโยงเส้นจับคู่และเขียนเป็นคา
๑. ___________________________
๒. ___________________________
๓. ___________________________
๔. ___________________________
๕. ___________________________
๖. ___________________________
๗. ___________________________
๘. ___________________________
๙. ___________________________
๑๐. ___________________________
๑๑. ___________________________
๑๒. ___________________________
๑๓. ___________________________

แบบฝึกการเขียน แม่กด (ใบที่ ๕)

จงวงกลมคาที่อ่านออกเสียงเหมือน “ด” สะกด
1. บุคคล

อิริยาบถ

ปรากฏ

ประโยชน์

2. ครุฑ

อาวุธ

ความสุข

อาฆาต

3. สวัสดี

อาณาจักร

มัจฉา

วัฒนธรรม

4. สามัคคี

อธิษฐาน

กายสิทธิ์

โชคดี

5. พรรคพวก

มารยาท

สังเกต

อัฒจันทร์

6. พิบตั ิ

แพทย์

ไม้กระดก

บริจาค

7. ฝาแฝด

โทรทัศน์

เชื้อโรค

มิตร

แบบฝึกการเรียนแม่ กด (ใบที่ ๖, ๘)

จงเขียนคาที่มีตัวสะกดในแม่ กด และมีความหมาย

แบบฝึกการเขียนแม่ กก (ใบที่ ๗, ๙)

จงหาคาที่มีตัวสะกดในแม่ กด และมีความหมายพร้อมแต่งประโยค
1.

2.

3.

4.

5.

แบบฝึกการเขียน แม่ กด (ใบที่ ๑๐)

ขีดเส้นใต้คาที่มีตัวสะกดในแม่ กด และ เขียนคาจากคาอ่าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มืดเหมือนเข้าถ้้า

อากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้น
ท้าคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป
คดในข้องอในกระดูก
น้้ามาปลากินมด น้้าลดมดกินปลา
อัด – ชา – ไส
= ___________________________
พิ – รุด
= ___________________________
อา – คาด
= ___________________________
ปราด – ถะ – หนา = ___________________________

แบบทดสอบหลังฝึก (แม่กก , กด)
จงเลือกคาใส่ในช่องว่างตามมาตราตัวสะกด

แบบฝึกการเขียน แม่กด (ใบที่ ๔)
จงเติมตัวสะกดที่ออกเสียงเหมือน “ด” สะกด (แม่กด = ส , จ , ช , ตร , ถ , ฒ , ษ , ศ , ฑ ,
รถ ,ท , ฐ)
1. รังเกีย………..

ปีศา………….

ธุรกิ…………..

กิ………จานุเบกษา

2. อั…….ฌาสัย

พุทธศักรา………

ประโย………..น์

อา…….ญากรรม

3. กายสิ………ธิ์

อาวุ……………

ปฏิเส……….

ศรั…………ธา

4. สู………..คูณ

อาฆา………….

มารยา…………

เว……..นา

5. อั……..จันทร์

สวั………..ดี

ธนบั…………

ปรา………นา

