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การวิจัยปฏิบัตกิ ารในชัน้ เรียน
ผูว้ ิจยั นางพัชรี อุย้ เลิศ ตาแหน่ง ครู กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
1. ปัญหาการวิจัย นักเรียนบางคนไม่สามารถจาแนกคาตามลักษณะการสร้างคาได้ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยตา
ชืองานวิจยั
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรืองคามูล คาประสม ด้วยการใช้แบบฝึก
ทักษะการสร้างคา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/4 ภาคเรียนที 1
ปีการศึกษา 2563
2. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครืองมือในการติดต่อสือสาร
เพือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและดารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพือพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้
ทันต่อการเปลียนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ใน
การพัฒนาอาชีพให้มีความมันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็นสือทีแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้
เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้าค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติทีควรค่าแก่การเรียนรู้ เพือ
อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ.2545 :3)
การทีจะให้นักเรียนเป็นผู้ทีมีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดีนั้น ต้องอาศัยการฝึกฝน
เป็นสาคัญ เพือให้เกิดทักษะ นอกจากประเด็นทีกล่าวมาข้างต้นแล้วจะเห็นว่าภาษาไทยนั้นเป็นวิชาใน
กลุ่มที 1 สาระการเรียนรู้ทีสถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักเพือสร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้ และการ
แก้ปัญหา (กรมวิชาการ : 2544) นอกจากนั้นยังเป็นพื้นฐานหรือเครืองทีใช้ในการเรียนรู้วิชาอืน ๆ
ด้วย โดยจะพบเสมอว่า หากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยตา ก็จะทาให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เรียนวิชาอืน ๆ ตาด้วย
จากประสบการณ์ของผู้วิจัยทีทาการสอนสาระหลักภาษาและการใช้ภาษานั้น พบว่า
นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี ไม่สามารถทีจะนาภาษาไปใช้ในการสือสารไม่
ว่าจะเป็นการเขียน การอ่าน หรือการพูดในการสือสารได้ดีและถูกต้อง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะ
ศึกษาการสร้างคาไทยตามหลักเกณฑ์ของภาษา โดยเฉพาะอย่างยิง เรือง “คามูล” ซึงเป็นคาพื้นฐาน
ทีต้องใช้ในการสร้างคาประเภทอืน เช่น คาประสม คาซ้า คาซ้อน ผู้วิจัยพบปัญหาทีเกิดจาก
นักเรียนทีสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/4 มีนักเรียน จานวน 5 คน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรืองคา
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มูลและคาประสม กล่าวคือ นักเรียนจานวน 5 คนนี้ ไม่สามารถบอกความแตกต่างของคามูล คา
ประสมได้ จากและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบฝึกทักษะเรืองการสร้างคา ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนภูเรือวิทยา จังหวัดเลย เพือแก้ปัญหานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
3. คาถามวิจยั การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสร้างคา จะทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าเรียนแบบปกติหรือไม่
4. วัตถุประสงค์การวิจยั (กรณีเป็นการพัฒนาสือ/นวัตกรรม)
1. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทีใช้แบบฝึกทักษะการสร้างคา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/4 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบ
ฝึกทักษะการสร้างคา
2. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกทักษะการสร้างคา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที 1/4 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563
5. ประโยชน์ทได้
ี รบั
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรืองการสร้างคาสูงขึ้น
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการสร้างคาอยู่ในระดับมาก
6. สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี)
ผู้เรียนทีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสร้างคา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน
7. ขอบเขตของการวิจยั
7.1 ตัวแปรในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แบบฝึกทักษะการสร้างคา
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
7.2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนภูเรือวิทยา ภาคเรียนที 1
ปีการศึกษา 2563 จานวน 220 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/4 โรงเรียนภูเรือวิทยา ภาคเรียนที 1
ปีการศึกษา 2563 จานวน 5 คน
7.3 ระยะเวลาในการทาวิจยั
เริมตั้งแต่ ก.ค. – ส.ค. 2563
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8. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. แบบฝึกทักษะ หมายถึง นวัตกรรมทีผู้วิจัยสร้างขึ้น เพือฝึกทักษะการอ่าน เขียน จาแนกคา
เพือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาของวิชาภาษาไทย เรือง การสร้างคา
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครืองมือวัดความรู้ ความจา ความเข้าใจ
การนาไปใช้ ของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะทีผู้วิจัยสร้างขึ้น
9. วิธีดาเนินการวิจยั
9,1 วิธีการวิจัย ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครืองมือทีใช้ในการศึกษา การสร้าง
เครืองมือทีใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
9.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนภูเรือวิทยา ภาคเรียนที 1 ปี
การศึกษา 2563 จานวน 220 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/4 โรงเรียนภูเรือวิทยา ภาคเรียนที 1
ปีการศึกษา 2563 จานวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
9.3 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย
สือหรือนวัตกรรม ได้แก่ แบบฝึกทักษะการสร้างคา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/4
ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563
เครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
9.4 การรวบรวมข้อมูล
1. สารวจนักเรียนทีมีปัญหาด้านการจาแนกคามูล คาประสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/4
2. ผู้วิจัยให้นักเรียนทีมีปัญหาด้านการจาแนกคามูล คาประสม ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้
แบบทดสอบทีครูสร้างขึ้น จานวน 20 ข้อ
3. ผู้วิจัยสอนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึกทักษะการสร้างคา จานวน 2 เล่ม กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 5 คน
4. ผู้วิจัยให้นักเรียนทีมีปัญหาด้านการจาแนกคามูล คาประสม ทดสอบหลังเรียน โดยใช้
ข้อสอบชุดเดิมกับข้อสอบก่อนเรียน
9.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลียก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตร t-test
(Dependent Sample) คานวณจากสูตร บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 112)
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เมือ t แทน ค่าสถิติทีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติเพือทราบความนัยสาคัญ
D แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างหรือจานวนคู่คะแนน
เปรียบเทียบเกณฑ์ระดับคุณภาพ คะแนนสอบก่อนเรียน –หลังเรียน ดังนี้
18-20 คะแนน หมายถึง
ดีมาก
14-17 คะแนน หมายถึง
ดี
13 คะแนน หมายถึง
พอใช้
10 คะแนน หมายถึง
ผ่านเกณฑ์
0-9 คะแนน หมายถึง
ไม่ผ่านเกณฑ์
2. ความพึงพอใจ ใช้สถิติ ค่าเฉลีย (X) โดยใช้สูตรของ สมนึก ภัททิยธานี (2546
: 237) ดังนี้
X 

เมือ

X

X
N

แทน

ค่าเฉลีย

 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N

แทน

จานวนนักเรียนในกลุ่ม

เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจของแบบฝึกทักษะการสร้างคา กาหนดเกณฑ์ ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากทีสุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยทีสุด
กาหนดเกณฑ์ทีจะเปรียบเทียบค่าเฉลียกับเกณฑ์ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากทีสุด
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3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยทีสุด
กาหนดเกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ 3.51-5.00
9.6 ผลการวิจัย
เมือผู้วิจัยได้พัฒนาทักษะการสร้างคา จาแนกคามูล คาประสม โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
สร้างคาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/4 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 จานวน 5 คน ได้ผล
ดังตาราง
ตารางที 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสร้างคา จาแนกคา ก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน
(Posttest) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/4
คนที
ชือ-สกุล
ก่อนเรียน ระดับคุณภาพ หลังเรียน ระดับคุณภาพ ความต่าง
(20)
(20)
1
ด.ญ.กนลรัตน์ มานุรัตน์
6
ไม่ผ่านเกณฑ์
14
ดี
8
2
ด.ญ.พาขวัญ ศรีบุรินทร์
8
ไม่ผ่านเกณฑ์
18
ดีมาก
10
3
ด.ญ.ชานิสา พรหมดี
7
ไม่ผ่านเกณฑ์
14
ดี
7
4
ด.ญ.ณิชากร ศรีบุรินทร์
8
ไม่ผ่านเกณฑ์
17
ดี
9
5
ด.ญ.ภัทรธิดา แสนโสภา
4
ไม่ผ่านเกณฑ์
15
ดี
11
จากตารางที 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การจาแนกคามูล คาประสม ก่อนเรียน
(Pretest) โดยใช้แบบฝึกทักษะการสร้างคา มีคะแนนสูงสุด 8 คะแนน คะแนนตาสุด 4 คะแนน
คะแนนเฉลีย 6.60 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผลสัมฤทธิ์การจาแนกคามูล คาประสม หลังเรียน
(Posttest) โดยใช้แบบฝึกทักษะการสร้างคา มีคะแนนสูงสุด 18 คะแนน คะแนนตาสุด 14
คะแนน คะแนนเฉลีย 15.60 ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการเขียนสะกดคาในระดับดี
ตารางที 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนทีเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการสร้างคา
การทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง
S.D.
t
P-values
X
ก่อนเรียน
5
6.60
1.67
หลังเรียน
5
15.60
1.82
12.73**
.000
** P < .05
df = 4 ค่าทีจากตาราง 12.73
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จากตารางที 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสร้างคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ก่อนเรียน
มีคะแนนเฉลีย X = 6.60 , S.D. = 1.67 หลังเรียนมีคะแนนเฉลีย X = 15.60 , S.D. = 1.82
ค่าที 12.73 พบว่าหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติทีระดับ .05
ตารางที 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสร้างคา
รายการประเมิน
1. รูปเล่มน่าสนใจ
2. ขนาดของเล่มพอเหมาะ หยิบจับเปิดอ่านสะดวก
3. มีภาพประกอบสวยงาม ชัดเจน น่าสนใจ
4. การเลือกใช้คาเหมาะสม สือความหมายเข้าใจง่าย
5. เนื้อหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
6. ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
7. ได้รับความรู้ทีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
8. นักเรียนรู้สึกชอบและต้องการอ่านอีก
9. เนื้อหาจากเรืองนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
รวมเฉลีย ( X )

ผลการประเมิน
S.D.
X
3.60
0.71
4.00
0.00
3.80
0.58
4.00
1.15
4.40
0.75
4.00
0.58
4.20
0.58
3.20
1.15
3.80
0.50
3.89
0.35

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที 3 ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกทักษะการสร้างคา เรือง คามูล คา
ประสม ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89 S.D. = 0.35) เมือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก จานวน 8 ข้อ คือ รูปเล่มน่าสนใจ (  =
3.60 S.D. = 0.71) ขนาดของเล่มพอเหมาะ หยิบจับเปิดอ่านสะดวก (  = 4.00 S.D. = 0.00)
มีภาพประกอบสวยงามชัดเจนน่าสนใจ (  = 3.80 S.D. = 0.58) การเลือกใช้คาเหมาะสม สือ
ความหมายเข้าใจง่าย (  = 4.00 S.D. = 1.15) เนื้อหาจากเรืองนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (  =
3.80 S.D. = 0.50) ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (  = 4.00 S.D. = 0.58) ได้รับความรู้ทีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง (  = 4.20 S.D. = 0.58) และเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน (  = 4.40
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S.D. = 0.75) และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จานวน 1 ข้อ ได้แก่ นักเรียนรู้สึกชอบ
และต้องการอ่านอีก (  = 3.20 S.D. = 1.15)
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรืองคามูล คาประสม ด้วยการใช้
แบบฝึกทักษะการสร้างคา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/4 หลังการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การสร้างคา พบว่า
1. นักเรียนทีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสร้างคา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อาจเป็นเพราะว่าแบบฝึกทักษะทีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน ประกอบกับจานวนกลุ่มตัวอย่างมีน้อย ส่งผลทาให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนและทากิจกรรม
มากขึ้น
2. นักเรียนทีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสร้างคา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะ แบบฝึกทีครูสร้างขึ้นมีรูปเล่ม เนื้อหา สีสันสดใส ทาให้ผู้เรียนมีความสนใจกระตือรือร้นที
อยากจะเรียนรู้
จากทีกล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะการสร้างคา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/4 โดยใช้แบบฝึกทักษะการสร้างคา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการจาแนกคา (คามูล คาประสม) สูงขึ้น เป็นนวัตกรรมทีเหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน ทาให้ผู้เรียนมีทักษะขั้นพื้นฐานทางด้านการจาแนกคาได้ถูกต้อง และมีทัศนคติ
ทีดีต่อการเรียนในวิชาต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการตรวจสอบความคงทนเรืองทักษะการจาแนกคา คามูล คาประสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นระยะ ๆ
2. ควรมีการจัดทาแบบฝึกทักษะในหน่วยการเรียนรู้อืน ๆ เพือพัฒนาทักษะของนักเรียนให้
ดียิงขึ้น
10. เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
เอกสารทีเกียวข้อง (ระบุหัวเรืองทีต้องศึกษา/ค้นหารายละเอียดจาก www.google.com)
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. ความหมายของแบบฝึกทักษะ
3. ลักษณะของแบบฝึกทักษะทีดี
4. ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ
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5. ความพึงพอใจ
6. งานวิจัยทีเกียวข้อง
งานวิจัยทีเกียวข้อง (ระบุชืองานวิจัย/ค้นหารายละเอียดจาก www.thailis.or.th/tdc/)
1. แบบฝึกทักษะการอ่านเสริมเพือพัฒนาความสามารถในการอ่าน สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีที 5
2. แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สาระจานวนและการดาเนินการ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที 4 จังหวัดระยอง
3. แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษทีเกียวกับปัญหาของวัยรุ่นตอนต้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที 6
4. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสรุปความ โดยใช้ข้อมูลท้องถินไทยทรงดา อาเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี สาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที 2
11. บรรณานุกรม
จักรพรรดิ คงนะ. (2550). การพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษทีเกียวของกับปญหาของ
วัยรุนตอนตน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 6 โรงเรียนหลวงพอแชมวัดตากอง
อนุสรณ จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ดรุณี เรือนใจมัน. (2546). การพัฒนาแบบฝึกการอ่านเสริม เพือพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เอกสารจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ
เนาวรัตน์ เจตดุ. (2555). การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสรุปความโดยใช้ข้อมูลท้องถิน
ไทยทรงดา อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วุฒิ ถนอมวิริยะกุล. (2547) การสร้างแบบฝึกทักษะการโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สาระจานวน
และการดาเนินการ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยบูรพา.
อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล. (2547) การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที 3. วิทยานิพนธ์ .คม., มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ลงชือ...........................................ผู้วิจัย
( นางพัชรี อุ้ยเลิศ )

ลงชือ.................................................ผู้รับรอง
( นายพยุง โพธิ์ชัย )
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
เรือง การสร้างคา กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปีที 1
.........................................................
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ ใช้สาหรับประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วย
หนังสืออ่านเพิมเติม เรือง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 แบบ
ประเมินนี้มี 3 ตอน โดยให้นักเรียนกาเครืองหมายถูก () ในช่องทีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากทีสุด
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยทีสุด
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไป
เพศ (.......) ชาย
(.......) หญิง
ตอนที 2 รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
5
4
3
2
1
1. รูปเล่มน่าสนใจ
2. ขนาดของเล่มพอเหมาะ หยิบจับเปิดอ่านสะดวก
3. มีภาพประกอบสวยงาม ชัดเจน น่าสนใจ
4. การเลือกใช้คาเหมาะสม สือความหมายเข้าใจง่าย
5. เนื้อหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
6. ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
7. ได้รับความรู้ทีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
8. นักเรียนรู้สึกชอบและต้องการอ่านอีก
9. เนื้อหาจากเรืองนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะอืน ๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

