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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อ
แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษามุ กดาหาร การวิ จั ย
แบบสารวจ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ และระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบ เก็ บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 280 คน เก็บข้อมูลได้จริง จานวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 91 โดยการสุ่ มแบบหลายขั้ นตอน เครื่ องมื อ
ที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และมีค่าความเชื่ อมั่ นเท่ ากั บ 0.97 สถิ ติที่ ใช้ คื อ ความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อแก้ ปั ญหาการอ่ านและเขี ยน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านและเขี ยน ประกอบด้ วย 4 ปั จจั ย
2) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน และ 3) ผลจากการแก้ ปั ญหาการอ่ านและเขี ยน
ประกอบด้วย 4 ด้าน 2) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อแก้ ปั ญหาการอ่ านและเขี ยนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีความเหมาะสมทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดั บมาก
ค าสาค ัญ : การพัฒนารูปแบบ, การจัดกระบวนการเรียนรู้, การอ่าน, การเขียน

Abstract
This study aimed to develop and determine the appropriateness of learning process model for improving
Phatomsuksa I student’s reading and writing ability under Mukdahan Primary Education Service Area Office. This
study was conducted as a survey research. This study was divided into 2 phases. The first phase was conducted.
The second phase was the appropriateness assessment of the developed model. Sample group consisted of 280
but questionnaire reply was 254 people which were selected through multi-stage sampling. Questionnaire was a
tool of choice in data collection with IOC value between 0.60-1.00 and the confidence level of 0.97. Statistics used in
data analysis wee frequency, percentage, mean and standard deviation (S.D.) The findings were as follows: 1) The
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result of the development of learning process model for improving Phatomsuksa I student’s literacy under
Mukdahan Primary Education Service Area Office comprised of 3 components were 1) The factors affecting literacy 2)
The learning process to improve student’s literacy 3) The literacy outcome 2) The appropriateness of the
developed learning process model for improving Phatomsuksa I student’s literacy under Mukdahan Primary
Education Service Area Office was at the high level.
Keywords: Model Development, Learning Process, Reading, Writing
{เว้น บรรทัด ฟอนต์ 8}

บทน า
การจัดกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาไทยไมใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาโดยใช้วิ ธี การบอกให้ จดจ าและน าไปท่ องจ า
เพื่อการสอบเท่านั้น แต่การจัดการเรียนรู้เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งมี ความหมายที่ ลึ กซึ้ ง กล่ าวคื อวิ ธี การใดที่ ผู้ สอนน ามาใช้ เพื่ อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ (Hough & Duncan 1970 อ้ างใน มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
ราชูปถัมภ์ 2553) แนวคิดการเรียนการสอนอ่านเขียนภาษาไทยเบื้องต้นจึงเป็นการสอนที่เริ่ มจากพยั ญชนะและแจกลู กเล่ าบ่ นจนขึ้ น
ใจจาแม่นทายตัวได้เป็นการสอนตามเอกัตภาพควบคู่ไปกับสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ (กาญจนา นาคสกุ ล 2557) กล่ าว
อีกว่าระบบการเขียนหนังสือไทยเป็นระบบตัวอักษรแทนเสียงที่ใช้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ประสมกันเข้ าเป็ นพยางค์ และคาในการ
สอนอ่านเขียนภาษาไทยเบื้องต้ นจ าเป็ นต้ องให้ นั กเรี ยนเข้ าใจลั กษณะต่ างๆของอั กขรวิ ธี ไทยตามล าดั บความยากง่ ายการจั ด
กระบวนการเรียนรู้แบบอ่านแจกลูกสะกดคาจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ซึ่งสอดคล้ องกั บพระราชดารั สของ
สมเด็จพระเทพฯ ถึงการสอนอ่านเขียนภาษาไทยแบบแจกรูปสะกดคาว่าเป็นวิธีการสอนแบบในอดีต และสมั ยที่ ทรงพระเยาว์ ทรงเรี ยน
วิธีนี้มาเช่นเดียวกัน แต่ภายหลังกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเปลี่ยนวิธีสอนเป็นวิธีสอนให้เด็กจาเป็ นคา ๆ แทนท าให้ เด็ กสะกดคาไม่
เป็น เมื่อเจอคาใหม่ ๆ หรือเปลี่ยนตัวพยัญชนะในสระเดิมไม่สามารถอ่านได้อย่างไรก็ ตาม ขณะนี้ ส านั กงานคณะกรรมการศึ กษาขั้ น
พื้นฐานได้มีฟื้นการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคาขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งพระองค์ทรงรั บสั่ งว่ าวิ ธี นี้ เ ป็ นการสอนที่ มี ประโยชน์ และให้
สานักงานคณะกรรมการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานไปคิ ดเพิ่ มเติ มถึ งวิ ธี การที่ จะท าให้ เด็ กอ่ านและเขี ยน (สุ ทธศรี วงษ์ สมาน 2558)
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพั ฒนาการจั ดกระบวนการศึ กษาของไทยให้ มี คุณภาพทั้ งแนวนโยบายในการพั ฒนาการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ของไทยเพื่อให้ก้าวทันโลกในการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 และการแก้ ปั ญหาเรื้ อรั งของการศึ กษาไทยใน
บางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมองเห็นความสาคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเรี ยนรู้ คื อการจั ดกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นฐานหรือบันไดก้าวแรกของการศึ กษาของผู้ เรี ยน ปี 2558 ได้ มี นโยบายเป็ นปี
ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เนื่องจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถือเป็ นอุ ปสรรคส าคั ญยิ่ งในการท าให้ เด็ กไม่ มี การพั ฒนา
ตนเอง หากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การที่จะไปเรียนวิชาอื่นย่อมเป็นไปไม่ ได้ ดั งนั้ น สิ่ งแรกที่ จะต้ องท าคื อท าให้ เด็ กทุ กคนที่ อยู่ ใน
ระบบการศึกษาอ่านออกและเขี ยนได้ มี ความเข้ าใจในสิ่ งที่ อ่ านและเขี ยน นี่ คือหั วใจส าคั ญของการศึ กษาในระดั บขั้ นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการจัดการศึ กษาเพื่ อส่ งเสริ ม สนั บสนุ น เร่ งรั ด และพั ฒนาการจั ดการศึ กษาของทุ กภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้องโดยจะต้องเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ (ณรงค์ พิ พั ฒนาศั ย 2558) ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานจึ ง
กาหนดให้มีมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ส่ งต่ อมายั งส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาและสถานศึ กษาทุ กแห่ งซึ่ งได้
กาหนดเป็นนโยบายให้สอดคล้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับภู มิ ภาคของจั งหวั ดมุ กดาหารใน
ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนโอเน็ตเฉลี่ยเป็น 10 อั นดั บสุ ดท้ ายของประเทศ (สถาบั นทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2557) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจังหวัดมุกดาหารยังมี ประชากรนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1
ที่ขาดพื้นฐานในการเรียนรู้ที่ดีพอจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการต่อยอดการเรียนรู้ที่ส่งผลระยะยาวในอี ก 5 ปี ข้ างหน้ า ดั งปรากฏ
เป็ นปั ญหานั กเรี ยนอ่ านไม่ ออกเขี ยนไม่ ไ ด้ จ านวนหนึ่ งจากรายงานผลการประเมิ นการอ่ านออกเขี ยนได้ ตามนโยบาย
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กระทรวงศึกษาธิการในปีถัดมา พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อ่ านออกเขี ยนได้ เฉลี่ ยร้ อยละ 70.19
และมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เฉลี่ยร้อยละ 29.81 (กลุ่มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผล 2560)
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อแก้ ปั ญหาการอ่ านและเขี ยนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งผู้วิจัยจะน ามาวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ และ
ตกผลึกเป็นรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โดยหวั งว่ า เพื่ อให้
เป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่
1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษามุ กดาหารที่ จะ
สามารถนาไปใช้ได้จริงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจ ัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา
ปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาการอ่ า นและเขี ย นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ประโยชน์ท ี่ไ ด้ร ับ
1. ได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อแก้ ปั ญหาการอ่ านและเขี ยนของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1 สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารซึ่งสามารถเป็นแนวทางนาไปใช้เพื่อแก้ปั ญหาการอ่ านและเขี ยนของนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้จริง
2. ผู้บริหารสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สามารถน ารู ป แบบการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3. เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ต่อครูผู้สอนประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิธ ีดาเนิน การวิจ ัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาการอ่ า นและเขี ย นของนั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีวิธีดาเนินการวิจัยใน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ ดาเนินการโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสารงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของรูปแบบการจั ดกระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาการอ่ า นและเขี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วนาผลการศึกษามากาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและร่างรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิเคราะห์ เอกสารงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บปั จจั ยสนั บสนุ นการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อ
แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนั กเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมากาหนดกรอบแนวคิ ดเบื้องต้ นของการวิจัย
2. ร่างรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามาแจกแจงความถี่ของแต่ละองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบโดย
ใช้เกณฑ์ร้อยละ 20 ของแนวคิดทั้งหมดได้องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย ดังนี้
2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านและเขียน ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านผู้เรียน ประกอบด้วย 1) ความพร้อมของนักเรียน 2)
Vol 13 NO 2 May - August 2019

38 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University
ทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย (2) ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ วย 1) ความพร้ อมของผู้ บริ หาร 2) ความพร้ อมของครู
3) ความพร้อมด้านครอบครัว (3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 1) ความพร้อมด้านกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่ าน 2) ความพร้ อม
ด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 3) สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ (4) ปัจจัยด้ านหลั กสู ตรและการสอน ประกอบด้ วย 1) หลั กสู ตร
2) แผนการจัดการเรียนรู้
2.2 การจัดกระบวนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ได้แก่ (1) ด้านสาระการเรียนรู้ ประกอบด้ ว ย 1)
สาระที่ 1 การอ่าน 2) สาระที่ 2 การเขียน (2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้ ว ย 1) อ่ า นเขี ย น
พยัญชนะให้ถูกต้อง 2) แจกลูก 3) สะกดคา 4) ฝึกอ่านและเขียนคา 5) คัดลายมือ
2.3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ได้แก่ 1) ความสามารถด้านการอ่านออก 2) ความสามารถด้านการเขียน
ได้ 3) ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 4) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูผู้สอน และผู้ปกครอง
3. นาร่างรูปแบบการรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา (Content Validity) แล้วนามาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคาถาม และวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) เลือกข้อคาถามที่มีค่าความสอดคล้อง 0.50
ขึ้นไป โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และมีข้อคาถามที่สามารถนามาใช้ได้ จานวน 64 ขอ จากนั้น นาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างผู้อานวยการสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ และครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ซึ่งได้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก 10 โรงเรียน ในเขตอาเภอเมืองมุกดาหาร แล้ว
นามาวิเคราะห์คุณภาพได้ดังนี้
1) ค่าอานาจจาแนก (Discrimination) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวม มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.37-0.79
2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้ง ฉบั บ เท่ า กั บ 0.97 และน าผลการวิ เ คราะห์ ม าประกอบการพิ จ ารณา เพื่ อ จั ดท าแบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ์

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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ระยะที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ และครู ผู้ สอนภาษาไทยชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1 สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษามุ กดาหาร จ านวน 737 คน ประกอบด้ วย ผู้ อ านวยการสถานศึ กษา 243 คน หั วหน้ า
วิชาการ 243 คน และครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 251 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึ กษา หั วหน้ าวิ ชาการ และครู ผู้ สอนภาษาไทยชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษามุ กดาหาร ก าหนดขนาดกลุ่ มตั วอย่ างโดยใช้ ตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้ นตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 280 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ วุ ฒิ การศึ กษาสู งสุ ด
ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ เป็นแบบสอบถามแบบชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดั บ
โดยสร้างข้อคาถามในแต่ละองค์ประกอบตามกรอบแนวคิ ดการวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดค่าคะแนนความเหมาะสมออกเป็น 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งและเก็บข้อมูลในบางส่วนด้วยตนเองและบางส่วนผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแนบซองเปล่าติดดวงตราไปรษณียากร เพื่อส่งคืนผู้วิจัย โดยส่งแบบสอบถามจานวน 280 ฉบั บ
และไดรับคืนทั้งหมด 254 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91
4. การวิเคราะห์ข้อมูล นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจั ดกระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาการอ่ า นและเขี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 กาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 5 ระดับ

ผลการวิจ ัย
1. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ มี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านผู้เรียน ได้ แ ก่ ความ
พร้อมของนักเรียน และทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 2) ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความพร้อมของผู้ บ ริ ห าร
ความพร้อมของครู และความพร้อมด้านครอบครัว 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความพร้อมด้า นกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การอ่าน ความพร้อมด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียน และสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 4) ปัจจัยด้านหลักสูตรและการ
สอน ได้แก่ หลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขี ย น มี 5 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) อ่ า นเขี ย น
พยัญชนะให้ถูกต้อง 2) แจกลูก 3) สะกดคา 4) ฝึกอ่านและเขียนคา 5) คัดลายมือ
องค์ ป ระกอบที่ 3 ผลจากการแก้ ปั ญ หา การอ่ า นออกเขี ย นไ ด้ วั ดจากองค์ ป ระ กอบ 4 ด้ า น ได้ แ ก่
1) ความสามารถด้านการอ่านออก 2) ความสามารถด้านการเขียนได้ 3) ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 4) ความพึ ง
พอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูผู้สอน และผู้ปกครอง
2. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบว่า
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2.1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง (ร้ อ ยละ 58.66) มี อ ายุ 51 ปี ขึ้ น ไป
(ร้อยละ 47.24) จบการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 52.76) ตาแหน่ ง ครู ผู้ ส อนภาษาไทย (ร้ อ ยละ 33.85) และมี
ประสบการณ์การทางาน 31 ปขึ้นไป (ร้อยละ 31.89)
2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า มีความเหมาะสมทั้งโดยภาพรวมและรายด้า นอยู่ ใ นระดั บ มาก โดย
องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบ ที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3 ตามลาดับ และสามารถ
แสดงผลการเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมมากไปหาน้อย ดังนี้
ตารางที่ 1 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพือ่ แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
ด้าน รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เ พื่อแก้ปัญ หาการอ่านและเข ีย น
ค วามเหมาะสม
ที่
ข องนักเรีย นช ั้น ประถมศ ึกษาปีท ี่ 1
S.D. แปลผล
X
1 องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านและเขียน
4.00
0.37
มาก
2 องค์ประกอบที่ 2 การจัดกระบวนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 3.94
0.46
มาก
3 องค์ประกอบที่ 3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน
3.79
0.48
มาก
รวม
3.94
0.34
มาก
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านและเขียน
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ แก้ปญ
ั หาการอ่านและเขยี น
ค วามเหมาะสม
ข องนักเรีย นช ั้น ประถมศ ึกษาปีท ี่ 1
S.D.
แปลผล
X
1. ปัจจัยด้านผู้เรียน
4.00
0.50
มาก
2. ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4.05
0.49
มาก
3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
3.95
0.54
มาก
4. ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน
4.01
0.54
มาก
ค ่าเฉลี่ย รวม
4.00
0.37
มาก
ตารางที่ 3 ความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเพื
้ อ่ แก้ปญ
ั หาการอ่านและเข ียน
ค วามเหมาะสม
ข องนักเรีย นช ั้น ประถมศ ึกษาปีท ี่ 1
S.D.
แปลผล
X
ขั้นที่ 1 อ่านเขียนพยัญชนะให้ถูกต้อง
4.13
0.59
มาก
ขั้นที่ 2 แจกลูก
3.84
0.56
มาก
ขั้นที่ 3 สะกดคา
3.90
0.55
มาก
ขั้นที่ 4 ฝึกอ่านและเขียนคา
3.93
0.55
มาก
ขั้นที่ 5 คัดลายมือ
3.84
0.65
มาก
ค ่าเฉลี่ย รวม
3.94
0.46
มาก
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ตารางที่ 4 ความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ 3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ แก้ปญ
ั หาการอ่านและเข ียน
ค วามเหมาะสม
ข องนักเรีย นช ั้น ประถมศ ึกษาปีท ี่ 1
S.D.
แปลผล
X
1. ความสามารถด้านการอ่านออก
3.87
0.57
มาก
2. ความสามารถด้านการเขียนได้
3.75
0.53
มาก
3. ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย
3.60
0.58
มาก
4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูผู้สอน และผู้ปกครอง
3.95
0.53
มาก
ค ่าเฉลี่ย รวม
3.79
0.48
มาก

อภิปรายผล
1. การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่ อแก้ ปั ญหาการอ่ านและเขี ยนของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษา ปี ที่ 1
พบว่า ได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อแก้ ปั ญหาการอ่ านและเขี ยนของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ประกอบด้ วย
3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านและเขียน 2) กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อแก้ ปั ญหา การอ่ านและเขี ยน 3) ผล
จากการแก้ ปั ญหาการอ่ านและเขี ยน เมื่ อพิ จารณาทั้ ง 3 องค์ ประกอบ พบว่ า แต่ ละองค์ ประกอบมี ความส าคั ญต่ อการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปั ญหาการอ่านและเขี ยนของนั กเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 1 ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 จากการสั งเคราะห์ งานวิ จั ยที่
เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบจากกลุ่มตัวอย่างได้ 4 ปั จจั ย คื อ 1) ปั จจั ยด้ านผู้ เรี ยน ได้ แก่ ความพร้ อมด้ าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านร่ างกายที่ ส่ งผลต่ อการอ่ านและเขี ยนของผู้ เรี ยนมากที่ สุ ดที่ ครู ควร
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาปัจจัยด้านผู้เรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยทั้งด้ านความรู้ ความรู้ สึ ก และแนวโน้ ม
ในการแสดงพฤติกรรม เช่น ความกระตือรือร้น ความสนใจ เป็นต้น ย่อมทาให้เกิดการพัฒนา ตลอดจนสามารถแก้ ปั ญหาการอ่ านและ
เขียนได้ 2) ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความพร้อมของครูในการจัดทาหลั กสู ตร การจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ แผนการจั ดการ
เรียนรู้ และการเลือกใช้นวัตกรรม ความพร้อมด้านครอบครัวในการช่วยเหลือและส่งเสริมการแก้ปั ญหาการอ่ านและเขี ยนของนั กเรี ยน
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความพร้อมของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญมากที่สุดในการเป็ นหั วเรื อขั บเคลื่ อนทิ ศทางการแก้ ปั ญหา
การอ่านและเขียนของนักเรียนในการกาหนดนโยบาย ส่งเสริม และวางแผนงาน งบประมาณเพื่ อแก้ ปั ญหาการอ่ านและเขี ยนของ
นักเรียนให้ประสบความสาเร็จ 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริ มการอ่ านทั้ งในห้ องเรี ยนและนอก
ห้องเรียน เช่น ห้องสมุด จาต้องมีบุคลากรที่มีความพร้อมเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการอ่ านอย่ างต่ อเนื่ อง นอกจากนี้ ความพร้ อม
ด้านสื่อ อุปกรณ์ ที่เพียงพอ ทันสมัย และมีคุณภาพ อีกทั้งการจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็ นปั จจั ยที่ มี ความส าคั ญมากที่ สุ ด เพราะ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้านการอ่านและเขียนที่มี ประสิ ทธิ ภาพ 4) ปั จจั ยด้ านหลั กสู ตรและการสอน
ได้แก่ หลักสูตร ซึ่งมีความสาคัญมากที่สุดในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรี ยน เนื่ องจากเป็ นกรอบในการจั ดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีแบบแผน ทั้งนี้ ต้องมีเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องในการแก้ ปั ญหาการอ่ านและเขี ยน ตลอดจนมี แผนการจั ดการ
เรียนรู้ในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนอย่างเป็นระบบและดาเนินการตามแผนอย่างต่ อเนื่ อง ทั้ งนี้ ทั้ ง 4 ปั จจั ย มี ความส าคั ญต่ อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1 สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ (อั จฉรา
ประดิษฐ์ 2549) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จด้านการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน พบว่า 1) ความพร้ อมด้ านผู้ บริ หาร 2)
ความพร้อมด้านงบประมาณ 3) ความพร้อมด้านบุคลากรห้องสมุด 4) ความพร้อมด้านกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่ าน 5) ความพร้ อม
ด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในโรงเรียน 6) ความพร้อมด้านนักเรียน 7) เครือข่ ายความร่ วมมื อกั บผู้ ปกครอง 8) ความพร้ อม
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อะเดช มุทะจันทร์ 2552) ได้ ศึกษาปั จจั ยที่ ส่ งเสริ ม
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ให้นักเรียนรักการอ่าน ประกอบด้วยความพร้อม 1) ผู้บริหาร 2) บุคลากรห้องสมุด 3) งบประมาณ 4) ห้ องสมุ ด 5) กิ จกรรมส่ งเสริ ม
การอ่าน 6) นักเรียน 7) ความสามารถสร้ างเครื อข่ าย ซึ่ งปั จจั ยที่ มี ความส าคั ญมากที่ สุ ดคื อ ความพร้ อมด้ านบุ คลากร และการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนการอ่านของนักเรียน สอดคล้องกั บงานวิ จั ยของ (ชุ ติวรรณ เจริ ญสุ ข 2553) ได้ ศึกษาปั จจั ยที่
ส่งผลต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 พบว่ามีปัจจัย 3 ด้ าน คื อ 1) ปั จจั ยด้ านส่ วนตั ว 2) ปั จจั ยด้ านครอบครั ว
และ 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิชา ทรวงแสวง และคณะ 2551) ได้ ศึกษาการพั ฒนารู ปแบบ
การเรียนการสอน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนสาหรับนักเรี ยนช่ วงชั้ นที่ 1 ผลการวิ จั ยพบว่ า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่ฯ 2) ความพร้ อมของผู้ ปกครอง 3) ความพร้ อม
ของนักเรียน 4) สมรรถนะของครู 5) สมรรถนะของผู้บริหาร 6) สมรรถนะของนั กวิ ชาการศึ กษานิ เทศก์ 7) สื่ อและแหล่ งเรี ยนรู้ 8)
หลักสูตร 9) แผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน พบว่า มี 5 ขั้ นตอน ได้ แก่ ขั้ นตอนที่ 1 อ่ านเขี ยน
พยัญชนะให้ถูกต้อง เป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุด เพราะเป็นพื้นฐานในการอ่านและเขียนของผู้เรียน ที่ต้องรู้จักพยั ญชนะไทย เปล่ งเสี ยง
บอกชื่อ และเขียนพยัญชนะให้ถูกต้องเพื่อการอ่านและเขียนที่ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ (อัจฉรา รั ตนสุ วรรณ 2557) ว่ าการจั ด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนโดยยึดหลักการสอนจากง่ายไปหายาก 5 ขั้นตอนคือ 1) อ่ านเขี ยนพยั ญชนะและสระ
ให้ถูก 2) นามาผูกให้เป็นคา 3) สอนการสะกดคาและแจกลูก 4) สอนการผันเสียง 5) คายากช่วยเสริม ขั้นตอนที่ 2 แจกลู ก และขั้ นตอน
ที่ 3 สะกดคา สอดคล้องกับแนวคิดของ (ศิวกานท์ ปทุมสูติ 2554) ที่มีหลักการสอนบันไดทักษะ 4 ขั้น ประกอบด้วย 1) แจกลู ก 2) อ่ าน
คา 3) คัดลายมือ 4) เขียนตามคาบอก ทั้งนี้ การสอนให้อ่านออก เขียนได้ การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ต้องเน้ นขั้ นตอนการแจกลู กและ
สะกดคาอย่างสม่าเสมอ (สุมน อมรวิวัฒน์และคนอื่นๆ 2534);(กรรณิการ์ พวงเกษม 2535);(ทั ศนี ย์ ศุ ภเมธี 2537); (เรวดี อาษานาม
2537);(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 2549); (Jensen 2000 อ้างใน เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ 2551);(กาญจนา นาคสกุ ล 2557); (กลุ่ มนิ เทศติ ดตาม
และประเมินผลการจัดการศึ กษา สพม.33 2558); (ปิ ตินั นธ์ สุ ทธิ สาร มปป. อ้ างใน สถาบั นภาษาไทย 2559) และ (ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มปป). ขั้นตอนที่ 4 ฝึกอ่านและเขียนคา และขั้นตอนที่ 5 คัดลายมือ สอดคล้ องกั บ (ศิ ริ ลั กษณ์ ชมพู
คา 2559) การพัฒนาให้อ่านและเขียนด้วยกระบวนการ 6 ขั้น ได้แก่ 1) ฝึกอ่านทุกวันในช่วงพั กกลางวั น 2) ฝึ กการอ่ านควบคู่ กั บการ
เขียน 3) การฝึกคัดลายมือ 4) การวาดรูปประกอบคา 5) การนาคามาแต่งเป็นประโยค 6) การเขียนคาตามภาพวาด
องค์ประกอบที่ 3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ วัดจากองค์ ประกอบ 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ความสามารถด้ าน
การอ่านออก 2) ความสามารถด้านการเขียนได้ 3) ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 4) ความพึ งพอใจของผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ อง ได้ แก่
ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ซึ่งมีความสาคัญในการประเมินผลการอ่านและเขียนมากที่สุดเนื่องจากเป็ นการสะท้ อนผลจากพฤติ กรรมของ
ผู้เรียนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ (วิ ชา ทรวงแสวง และคณะ 2551) ได้ ศึกษาองค์ ประกอบผลการประเมิ น
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่ านและเขี ยนส าหรั บนั กเรี ยนช่ วง
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ความสามารถในการอ่านออกและเขียนได้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อแก้ ปั ญหาการอ่ านและเขี ยนของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ ได้
สอดคล้องกับงานวิจัย (วิชา ทรวงแสวง และคณะ 2551) ได้ศึกษาการพั ฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยกระบวนการมี ส่ วนร่ วม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนสาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ผลการวิ จั ยพบว่ า รู ปแบบ ที่ พั ฒนาขึ้ นมี องค์ ประกอบส าคั ญ
3 ด้าน คือด้านปัจจัยนาเข้า 9 องค์ประกอบ ด้านกระบวนการ 6 องค์ประกอบ และด้านผลลัพธ์ 3 องค์ประกอบ
2. ตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อแก้ ปั ญหาการอ่ านและเขี ยนของนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการอ่ านออกเขี ยนได้ องค์ ประกอบที่
2 กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน องค์ประกอบที่ 3 ผลจากการแก้ปั ญหาการอ่ านและเขี ยน มี ความเหมาะสมทั้ ง
โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ดทุ กองค์ ประกอบ โดยองค์ ประกอบที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้ แก่ องค์ ประกอบที่ 1
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องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3 ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบมี ความเหมาะสมเนื่ องจากมี การพั ฒนารู ปแบบที่
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ (Willer 1986) สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ (ประกอบ ตันมูล 2558) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ผลด้ าน
วิชาการของสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบฯ และ 2) ตรวจสอบความเหมาะสม พบว่ า 1. รู ปแบบการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านวิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ ประกอบซึ่ งเหมาะสมของ
รูปแบบโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก นอกจากนี้ การเลือกการทดสอบความเที่ ยงตรงของรู ปแบบที่ มี ความเหมาะสมท าให้ ผลการ
ตรวจสอบรูปแบบมีความเหมาะสมด้วย สอดคล้องแนวคิดของ (วาโร เพ็งสวัสดิ์ 2553) ในการทดสอบรูปแบบโดยการส ารวจความคิ ดเห็ น
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้วิจัยไดพัฒนารูปแบบแล้วผู้วิจัยจะนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดท้ายมาจั ดท าเป็ นแบบสอบถามเพื่ อ
นาไปสารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปไดของรูปแบบ สอดคล้องกั บงานวิ จั ย (วิ ลั ยวรรณ
ปูธิรัตน์ 2558) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ มี ประสิ ทธิ ผลในโรงเรี ยนขนาดเล็ ก สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มี ประสิ ทธิ ผลในโรงเรี ยนขนาดเล็ ก 2) เพื่ อ
ตรวจสอบ ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ มี ประสิ ทธิ ผลในโรงเรี ยนขนาดเล็ ก โดยการตรวจสอบรู ปแบบการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยนารูปแบบที่ไดจากการศึ กษาในระยะที่ 1 มาตรวจสอบจากการสอบถาม
ความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ บริ หาร ครู วิ ชาการ และ
ครูผู้สอน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อ เสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ พั ฒนาขึ้ น
ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูผู้สอนภาษาไทยสามารถนารูปแบบดังกล่ าวไปเป็ นแนวทางส าหรั บการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อ
แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยส่งเสริมและปรับปรุ งปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการอ่ านและเขี ยนกั บการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เพื่อให้บรรลุสู่ผลจากการแก้ปัญหาดังกล่าว
1.2 จากรูปแบบการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อแก้ ปั ญหาการอ่ านและเขี ยนของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1 มี
องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านและเขียน รองลงมา ได้ แก่ การจั ดกระบวนเรี ยนรู้ เพื่ อแก้ ปั ญหาการ
อ่านและเขียน ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่ สุ ด ได้ แก่ ผลจากการแก้ ปั ญหาการอ่ านและเขี ยน ตามล าดั บ ดั งนั้ นควรมี การ
พัฒนาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ มากขึ้ น เพื่ อให้ ผลจากการแก้ ปั ญหาการ
อ่านและเขียนพัฒนาขึ้นด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขี ยนในระดั บชั้ นอื่ น ๆ เพื่ อจะได้
มีแนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ ได้ ของนั กเรี ยนตามนโยบาย
ของรัฐบาลต่อไป
2.2 ควรทาวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่ านและเขี ยนในระยะที่ 2 การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบจริงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการดาเนินการตามกิ จกรรมอย่ างครบถ้ วน เพื่ อจะน าข้ อ
ค้นพบที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบ
2.3 ควรทาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี
ที่ 1 กับกลุ่มเป้าหมายที่มีต้องการแก้ปัญหาและมีขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลการพัฒนาที่มีความยั่งยืนในระยะยาว
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