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ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค้าควบกล้้า 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4  

ผู้รายงาน  นางอรอนงค์  เพ็งปา่แต้ว   

สถานศึกษา โรงเรียนวังโป่งด้ารงวิทย์   อ้าเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์  

  ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

ปีการศึกษา 2560 

บทคัดย่อ 

 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค้าควบกล้้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 มีจุดมุง่หมาย (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและ การเขียนค้าควบ

กล้้า ส้าหรับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝกึทักษะการอ่านและการเขียนค้าควบกล้า้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 4 (3) เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค้า

ควบกล้้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี

ที่ 4 โรงเรียนวังโป่งด้ารงวิทย์  จ้านวน 12  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะการอ่านและ

การเขียนค้าควบกล้้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จ้านวน 7 เล่ม แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ้านวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนค้าควบกล้า้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 จา้นวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ( X )  ค่าสว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละและหาค่าสถิติ  t – test     แบบ dependent 

 ผลการศึกษา 

 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค้าควบกล้้า กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 85.00/84.44 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80    

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4  

ปีการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสูงกว่า กอ่นเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีความ 

พึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด ( X = 4.66, S.D = 0.47) 
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ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ในครั้งนี้ส้าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคลในหน่วยงาน

ต่าง ๆ ตลอดมา ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณ นายอดิศักดิ์ เส็งเมือง  
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ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบนวัตกรรม คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะ และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการ
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ประถมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพต่อการน้าไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

 สุดท้ายขอขอบพระคุณเพ่ือนครูโรงเรียนวังโป่งด้ารงวิทย์ทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือเป็น

อย่างดี  และขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนและเป็นก้าลังใจที่ดี  จนผลงานส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

                                                                                                                       

อรอนงค์  เพ็งป่าแต้ว 
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93 

6 สรุประดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และการ

เขียนค้าควบกล้า้ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4  ของผู้เชี่ยวชาญ

.......................................................................................................... 
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7 สรุประดับความเหมาะสมของความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและ

การเขียนค้าควบกล้้า กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย   

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ของผู้เชี่ยวชาญ................................................ 
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8 แสดงค่าความยากง่าย (P) อ้านาจจ้าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนด้วย

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขยีนค้าควบกล้้า  

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ้านวน 50 ข้อ 

................................................................................................................................... 
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9 แสดงค่าความยากง่าย (P) อ้านาจจ้าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของของ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 

ค้าควบกล้้า...............................................................................................................    กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ………………………………… 
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10 แสดงผลคะแนนการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 

ค้าควบกล้้า กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  

แบบหน่ึงต่อหนึ่ง จ้านวน 3 คน................................................................................. 
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 ซ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 

11 แสดงผลคะแนนการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค้าควบกล้้า  

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

 แบบกลุ่มเล็ก  จ้านวน 9 คน.................................................................................... 
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12 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 

ค้าควบกล้้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   

กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 12 คน…………………………………………………………………………… 
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13 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยแบบฝึกทักษะ 

 การอ่านและการเขียนค้าควบกล้า้ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  จ้านวน 12 คน…………………………………………………………… 
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14 สรุปความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 

ค้าควบกล้้า  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   

จ้านวน 12 คน…………………………………………………………………………………………….. 
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 ฌ 

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค้าควบกล้้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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