โครงงานวิจยั ในชั้นเรียน
ชื่อผู้วจิ ยั มิสวันเพ็ญ หอมจะบก
สาระการเรียนรู้ บูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2/8
ชื่อเรื่อง การพัฒนานักเรี ยนเขียนภาษาไทยไม่ถกู ต้อง
สภาพปัญหา
ในสภาพปัจจุบนั นักเรี ยนส่วนมากอ่าน และเขียนภาษาไทยไม่ถกู ต้องด้วยสาเหตุนานาประการ เช่น
ไม่ไม่รับการฝึ กให้เขียนบ่อย การเรี ยนในยุคเทคโนโลยี จะเน้นให้นกั เรี ยนเรี ยนในชีท ในหนังสือแบบฝึ กหัด
มีโจทย์มาให้นกั เรี ยนพร้อมที่จะตอบคาถามได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ผา่ นทักษะกระบวนการเขียนการปฎิบตั ิ
อย่างเข้มงวด ผูเ้ รี ยนส่วนมากจะลอกโดยไม่ผ่านกระบวนการอ่าน เป็ นเหตุทาให้เขียนหนังสือได้ไม่ถกู ต้อง
ฉะนั้นคนไทยทุกคนจาเป็ นต้องตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทย เพราะภาษาไทยเป็ น
เอกลักษณ์ประจาชาติ มีความสาคัญต่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน มีผเู้ รี ยนบางส่วนที่เขียนภาษาไทย
ไม่ถกู ต้องจึงเป็ นปัญหาที่จะต้องดาเนินการแก้ไข ผูท้ าการวิจยั จึงคิดหาวิธีการที่จะทาให้ผเู้ รี ยนที่มีปัญหา
เขียนภาษาไทยไม่ถกู ต้อง โดยการให้ทาแบบฝึ กหัดที่ผา่ นกระบวนการเขียนบ่อย ๆ อีกทั้งเป็ นการฝึ ก
กล้ามเนื้อมือเล็ก ให้สามารถเขียนได้คล่องและเสร็ จในเวลาที่กาหนด พัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาให้เขียน
ภาษาไทยให้ถกู ต้อง เป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู้ในทุกวิชา
ทางเลือกที่จะแก้ปัญหา
1. ให้ผเู้ รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. ให้ผเู้ รี ยนทาแบบฝึ กหัด
3. แก้ขอ้ ผิด/ แก้คาผิด/เขียนคายาก
3. ให้ผเู้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. การรวบรวมข้อมูล
จุดประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนเขียนภาษาไทยได้ถกู ต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทย
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ นักเรี ยนฝึ กเขียนสะกดคาจากแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด
2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนสะกดคา
กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. ใบงานการเขียนสะกดคาต่าง ๆ หมายถึง แบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบฝึ กหัด
และแบบทดสอบหลังเรี ยน
2. ความสามารถในการเขียนสะกดคา หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
แบบฝึ กหัด และแบบทดสอบหลังเรี ยน

ขอบเขตของการวิจยั
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 /8 จานวน 4 คน
1. เด็กชายธณิสร
2. เด็กชายชนกฐิ ติพงศ์
3. เด็กชายสุทธิพงศ์
4. เด็กชายพิตตินนท์
2. ใบงาน/ แบบทดสอบก่อนเรี ยน/แบบฝึ กหัด /แบบทดสอบ/เขียนคายาก/แบบทดสอบหลังเรี ยน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ผูเ้ รี ยนเขียนภาษาไทยได้ถกู ต้อง
2. ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทย
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กรกฏคม 2555 - 30 มกราคม 2556
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยนวิชาบูรณาการ
2. แบบฝึ กหัดบูรณาการ
3. เขียนไทย
4. แบบทดสอบหลังเรี ยนวิชาบูรณาการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ชี้แจงให้ผเู้ รี ยนทราบ ผูป้ กครองทราบ
2. จัดทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบฝึ กหัด และ แบบทดสอบหลังเรี ยน
3. ให้ผเู้ รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
4. ให้ผเู้ รี ยนทาแบบฝึ กหัด /ใบงาน/ เขียนคายาก
5. ให้ผเู้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
6. ทาการรวบรวมข้อมูล
7. เปรี ยบเทียบความแตกต่างจากคะแนนที่ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบฝึ กหัด และ
แบบทดสอบหลังเรี ยน
8. สังเกตพัฒนาการของนักเรี ยน/สอบถามเพื่อนครู / การทางานในชั้นเรี ยน/สอบถาม
ผูป้ กครอง/ พัฒนาการด้านอารมณ์/ผลการเรี ยนและผลการเรี ยน
ผลการวิจยั
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 /8 จานวน 4 คน
1. เด็กชายธณิสร
2. เด็กชายชนกฐิ ติพงศ์

3. เด็กชายสุทธิพงศ์
4. เด็กชายพิตตินนท์
ผลการวิจยั นักเรี ยนที่มีพฒั นาการด้านการเขียนและการอ่าน ไม่เป็ นตามวัย สรุ ปผลว่านักเรี ยน
ทั้ง 4 คนมีพฒั นาการดีข้ ึนตามลาดับดังนี้
1. ทักษะการเขียนเขียนได้ถกู ต้องมากขึ้นจากเดิม ส่งผลต่อพัฒนาการอ่านหนังสือในวิชาต่าง ๆ ดีข้ นึ
ตามลาดับ
2. มีพฒั นาการการเขียนด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กดีข้ ึน จดงานขึ้น ถูกต้อง คล่องขึ้นจากเดิมเสร็ จงานใน
เวลาที่กาหนด แม้ว่าบางครั้งจะไม่เสร็ จในคาบเรี ยนแต่ผเู้ รี ยนสามารถตามงานให้เสร็ จได้ในคาบที่
ว่างหรื อช่วงพักเบรค
3. ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านอารมณ์ดีข้ ึน ด้วยเหตุผลเสร็ จงานในเวลา /บางครั้งก็เสร็ จก่อนเวลา โดยได้
รับคาชมเชยจากครู จากเพื่อน ทาให้ผเู้ รี ยนมีความมัน่ ใจในการเรี ยนมากขึ้นจากเดิม
4. ผลการเรี ยนและผลการสอบดีข้ นึ ตามลาดับ
5. ผูท้ ี่สนใจสามารถทดสอบหรื อสอบถามจากผูเ้ รี ยน หรื อดูได้จากผลการเรี ยนดังกล่าวได้จากวัดผล
ผูว้ ิจยั
มิสวันเพ็ญ หอมจะบก

