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บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพแผงประสมอักษร
ส าหรับครูผู้สอนเพ่ือสอนนักเรียนอ่านแบบแจกลูกสะกดค า  2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มี
ต่อแผงประสมอักษรภายหลังการน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน   กลุ่มตัวอย่าง เป็นข้าราชการครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  จ านวน  108  คน ได้มาจากการ
คัดเลือกแบบอาสาสมัคร  (Voluntary)  และ จากการคัดเลือกแบบเจาะจง  (Purposive)  เครื่องมือที่ใช้ 
คือ 1)  แผงประสมอักษร  2)  สื่อประกอบการผลิตและการทดลองใช้แผงประสมอักษร 3)  แบบประเมิน
ประสิทธิภาพแผงประสมอักษร  จ านวน 40 ข้อ  4)  แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อแผง
ประสมอักษรภายหลังการน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 10 ข้อ   และ 5) กระบวนการ
ประชุมการอภิปรายกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผงประสมอักษร (Focus Group 
Discussion)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยได้สรุปไว้เป็น  3 ส่วน  คือ ส่วนที่หนึ่ง รายงานภาพแสดงรายละเอียดและวิธีใช้
แผงประสมอักษรที่พัฒนาขึ้นส าหรับครูผู้สอนใช้สอนนักเรียนอ่านแบบแจกลูกสะกดค าได้ครอบคลุมทุก
ตัวสระ ทุกวรรณยุกต์  ส่วนที่สองสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพแผงประสมอักษร ซึ่งประกอบด้วยการ
ประเมินโครงสร้างภายใน และการประเมินคุณภาพแผงประสมอักษรซึ่งมีผลการประเมินทั้งสองส่วนใน
ระดับดีมากท่ีสุด  ส่วนที่สาม สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อแผงประสมอักษร
ภายหลังการน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract 
 

 The purposes of this  research were to 1) develop and  study the efficiency 
of the compound letters board for the teacher to teach their students  to spelling 
words.  2) a questionnaires  on  satisfaction toward using the compound letters board.   
The subjects in the study were  108 teachers in Nakhonratchasima primary education 
service area office 2, obtained through voluntary and purposive technique.  

 The instruments were : 1)  the compound letters board  2)  the production 
and trial medias for the compound letters board  3)  a questionnaires  on  efficiency  
assessment  4)  a questionnaires on satisfaction toward using the compound letters 
board.  and  5) the meeting process, group discussion for suggestions on the 
development  the compound letters board.   Data were analyzed by percentage, mean 
and standard deviation. 

  Findings  revealed that :  The first part reports  the picture shows the details 
and how to use the compound letters board  that developed for teachers to teach 
their students to spell all single words, vowels and  all tonal marks.  The second part 
report the summary of the efficiency  of the compound letters board,  which consists of 
evaluating the internal structure and the evaluation of the quality of the compound 
letters board  which had the best results in both parts.   The third part  concludes  the 
teachers ' satisfaction toward using the compound letters board was at a highest level.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


