ก

ชื่อเรื่อง : ผลการจัดการเรี ยนรู้สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย เรื่ อง มาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึ กทักษะ
การอ่านและเขียนคามาตราตัวสะกดตามแนวคิดในการเรี ยนรู้ของสมอง(BBL)
ชุด มาตราตัวสะกดแสนสนุก สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ผู้ศึกษา : นางอมรรัตน์ ธนานุภาพไพศาล ครู ชานาญการ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 56
อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปี ทีศ่ ึกษา : 2557

บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียน
คามาตราตัวสะกดตามแนวคิดในการเรี ยนรู้ของสมอง(BBL)ชุด มาตราตัวสะกดแสนสนุ ก สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 ขึ้นไป เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย เรื่ อง มาตราตัวสะกด ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ก่อน
และหลังการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยแบบฝึ กทักษะ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถม
ศึก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 56 ที่ มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่า นและเขี ย นค ามาตรา
ตัวสะกด ชุด มาตราตัวสะกดแสนสนุก
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 56
อาเภอเวียงสา จังหวัดน่ าน จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบฝึ กทักษะการอ่านและ
เขียนคามาตราตัวสะกดตามแนวคิดในการเรี ยนรู้ ของสมอง(BBL)ชุ ด มาตราตัวสะกดแสนสนุ ก
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย เรื่ อง มาตราตัวสะกด ส าหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 ก่ อนและหลัง เรี ยนและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 56 ที่มี
ต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนคามาตราตัวสะกดชุ ด มาตราตัวสะกด
แสนสนุ ก โดยทาการศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สัปดาห์ละ 5 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 29 ชัว่ โมงโดยรวมเวลาการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน เรื่ อง มาตราตัวสะกด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านและ
เขียนคามาตราตัวสะกด ชุด มาตราตัวสะกดแสนสนุก ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80/80 โดยใช้สูตร
E1/E2 ทาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้การหาค่าที (t – test) แบบ
Dependent และหาค่าความพึงพอใจของนักเรี ยนมี ต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนคามาตรา
ตัวสะกดโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย(  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )

ข

ผลการศึกษา พบว่า
1. ผลการหาค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนคามาตราตัวสะกด ตาม
แนวคิดในการเรี ยนรู้ของสมอง(BBL)ชุด มาตราตัวสะกดแสนสนุก สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่าค่าประสิ ทธิ ภาพระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนของแบบฝึ ก
ทักษะ คือ 87.85/87.67 สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยเรื่ องมาตราตัวสะกด
ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 ก่ อ นและหลัง การเรี ย นรู ้ ด้ว ยแบบฝึ กทัก ษะพบว่า คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชประชานุ
เคราะห์ 56 ที่ มีต่อที่ มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขี ย นคามาตราตัวสะกด ชุ ด มาตราตัวสะกด
แสนสนุ ก พบว่านักเรี ยน มี ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและ
เขียนคามาตราตัวสะกด ชุด มาตราตัวสะกดแสนสนุก อยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.82,  = 0.380)

