
การพฒันารปูแบบการจดักระบวนการเรยีนร ูเ้พ ือ่แก้ปญัหาการอา่นและเขียนของนักเร ียน
ชั้นประถมศึกษ าปีที่ 1 สังกัดส  านักงานเขตพื้นที่การศ ึกษ าประถมศึกษ ามุกดาหาร  
THE DEVELOPMENT OF LEARNING PROCESS MODEL FOR IMPROVING PHATOMSUKSA  
I STUDENT’S READING AND WRITING ABILITY UNDER MUKDAHAN PRIMARY 
EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 
 

นิโลบล ทองวิเศษ1, วาโร เพ็งสวัสด์ิ 2, อภิสิทธ์ิ สมศรีสุข3 
Nilobon Thongwised1, Waro Phengsawat2, Apisit Somsrisuk3 

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1, 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2,3 

Educational Administration and Development, Sakonnakhon Rajabhat University1, 
Faculty of Education, Sakonnakhon Rajabhat University2,3 

ninan.kku@gmail.com1, waro_peng@yahoo.com2, apisit_edu@snru.ac.th3 

 

บทค ัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   เพื่อ
แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร การวิจัย
แบบส ารวจ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบ และระยะท่ี 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ เก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 280 คน เก็บข้อมูลได้จริง จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 91 โดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติท่ีใช้ คือ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่านและเขียน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย 
2) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน และ 3) ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 
ประกอบด้วย 4 ด้าน  2) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า มีความเหมาะสมท้ังภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 

ค  าส าค ั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 
{เว้นบรรทัด ฟอนต์ 8} 

บทน า 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาไทยไมใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาโดยใช้วิธีการบอกให้จดจ าและน าไปท่องจ า
เพื่อการสอบเท่านั้น แต่การจัดการเรียนรู้เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งซ่ึงมีความหมายท่ีลึกซ้ึง กล่าวคือวิธีการใดท่ีผู้สอนน ามาใช้เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ (Hough & Duncan 1970 อ้างใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
ราชูปถัมภ์ 2553) แนวคิดการเรียนการสอนอ่านเขียนภาษาไทยเบ้ืองต้นจึงเป็นการสอนท่ีเร่ิมจากพยัญชนะและแจกลูกเล่าบ่นจนข้ึน
ใจจ าแม่นทายตัวได้เป็นการสอนตามเอกัตภาพควบคู่ไปกับสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้  (กาญจนา นาคสกุล 2557) กล่าว
อีกว่าระบบการเขียนหนังสือไทยเป็นระบบตัวอักษรแทนเสียงท่ีใช้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ประสมกันเข้าเป็นพยางค์และค าในการ
สอนอ่านเขียนภาษาไทยเบ้ืองต้นจ าเป็นต้องให้นักเรียนเข้าใจลักษณะต่างๆของอักขรวิธีไทยตามล าดับความยากง่ายการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบอ่านแจกลูกสะกดค าจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชด ารัสของ
สมเด็จพระเทพฯ ถึงการสอนอ่านเขียนภาษาไทยแบบแจกรูปสะกดค าว่าเป็นวิธีการสอนแบบในอดีต และสมัยท่ีทรงพระเยาว์ทรงเรียน
วิธีนี้มาเช่นเดียวกัน แต่ภายหลังกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเปล่ียนวิธีสอนเป็นวิธีสอนให้เด็กจ าเป็นค า ๆ แทนท าให้เด็กสะกดค าไม่
เป็น เมื่อเจอค าใหม่ ๆ  หรือเปล่ียนตัวพยัญชนะในสระเดิมไม่สามารถอ่านได้อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พื้นฐานได้มีฟื้นการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดค าข้ึนมาอีกคร้ัง ซ่ึงพระองค์ทรงรับส่ังว่าวิธีนี้ เป็นการสอนท่ีมีประโยชน์และให้
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานไปคิดเพิ่มเติมถึงวิธีการท่ีจะท าให้เด็กอ่านและเขียน (สุทธศรี วงษ์สมาน  2558) 
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาการจัดกระบวนการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพท้ังแนวนโยบายในการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของไทยเพื่อให้ก้าวทันโลกในการเปล่ียนแปลง เข้าสู่ยุคศตวรรษท่ี 21 และการแก้ปัญหาเร้ือรังของการศึกษาไทยใน
บางประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงมองเห็นความส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ คือการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นพื้นฐานหรือบันไดก้าวแรกของการศึกษาของผู้เรียน ปี 2558 ได้มีนโยบายเป็นปี
ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เนื่องจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถือเป็นอุปสรรคส าคัญย่ิงในการท าให้เด็กไม่มีการพัฒนา
ตนเอง หากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การท่ีจะไปเรียนวิชาอ่ืนย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น ส่ิงแรกท่ีจะต้องท าคือท าให้เด็กทุกคนท่ีอยู่ใน
ระบบการศึกษาอ่านออกและเขียนได้มีความเข้าใจในส่ิงท่ีอ่านและเขียน นี่ คือหัวใจส าคัญของการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด และพัฒนาการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องโดยจะต้องเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ (ณรงค์ พิพัฒนาศัย 2558) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึง
ก าหนดให้มีมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ส่งต่อมายังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งซ่ึงได้
ก าหนดเป็นนโยบายให้สอดคล้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท้ังนี้ ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับภูมิภาคของจังหวัดมุกดาหารใน
ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนโอเน็ตเฉล่ียเป็น 10 อันดับสุดท้ายของประเทศ (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2557) ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจังหวัดมุกดาหารยังมีประชากรนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีขาดพื้นฐานในการเรียนรู้ท่ีดีพอจะเป็นพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งในการต่อยอดการเรียนรู้ท่ีส่งผลระยะยาวในอีก 5 ปีข้างหน้า ดังปรากฏ
เป็นปัญหานักเรี ยนอ่านไม่ ออกเขียนไม่ไ ด้จ านวนหนึ่ งจากรายงานผลการประเมิ นการอ่านออกเขียนได้ตามนโยบาย
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กระทรวงศึกษาธิการในปีถัดมา พบว่า นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 อ่านออกเขียนได้เฉล่ียร้อยละ 70.19 
และมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เฉล่ียร้อยละ 29.81 (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 2560)  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซ่ึงผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ตกผลึกเป็นรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยหวังว่า เพื่อให้
เป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหารท่ีจะ
สามารถน าไปใช้ได้จริงต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์ของการวิจัย  

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปีท่ี 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

ประโยชน์ที่ได้ร ับ 
1. ได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหารซ่ึงสามารถเป็นแนวทางน าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้จริง 
    2. ผู้บริหารสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สามารถน ารูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
    3. เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ต่อครูผู้สอนประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

วิธ ีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนั กเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีวิธีด าเนินการวิจัยใน 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ ด าเนินการโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดกระบวนการ เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 แล้วน าผลการศึกษามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและร่างรูปแบบ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่ อ
แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดกรอบแนวคิดเบ้ืองต้นของการวิจัย  
      2. ร่างรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง น ามาแจกแจงความถ่ีของแต่ละองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบโดย
ใช้เกณฑ์ร้อยละ 20 ของแนวคิดท้ังหมดได้องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย ดังนี้  
     2.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่านและเขียน ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านผู้เรียน ประกอบด้วย 1) ความพร้อมของนักเรียน   2)  
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ทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย (2) ปัจจัยด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 1) ความพร้อมของผู้บริหาร 2) ความพร้อมของครู 
3) ความพร้อมด้านครอบครัว (3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 1) ความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2) ความพร้อม
ด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 3) ส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ (4) ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย 1) หลักสูตร 
2) แผนการจัดการเรียนรู้  
    2.2 การจัดกระบวนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ได้แก่ (1) ด้านสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย   1) 
สาระท่ี 1 การอ่าน 2) สาระท่ี 2 การเขียน (2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มี 5 ข้ันตอน ประกอบด้วย 1) อ่านเขียน
พยัญชนะให้ถูกต้อง 2) แจกลูก 3) สะกดค า 4) ฝึกอ่านและเขียนค า 5) คัดลายมือ 
    2.3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ได้แก่ 1) ความสามารถด้านการอ่านออก 2) ความสามารถด้านการเขียน
ได้ 3) ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 4) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ ครูผู้สอน และผู้ปกครอง 
  3. น าร่างรูปแบบการรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 1 ให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) เลือกข้อค าถามท่ีมีค่าความสอดคล้อง 0.50 
ข้ึนไป โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และมีข้อค าถามท่ีสามารถน ามาใช้ได้ จ านวน 64 ขอ จากนั้น น าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหนา้วิชาการ และครูผู้สอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ซ่ึงได้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก 10 โรงเรียน ในเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร แล้ว
น ามาวิเคราะห์คุณภาพได้ดังนี้ 

   1) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวม มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.37-0.79  

   2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach มีค่าความเช่ือมั่น
ท้ังฉบับเท่ากับ 0.97  และน าผลการวิเคราะห์มาประกอบการพิจารณา  เพื่อจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
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ระยะที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
              1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
                1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ และครูผู้สอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 737 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 243 คน หัวหน้า
วิชาการ 243 คน และครูผู้สอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 251 คน  

       1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ และครูผู้สอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 280 คน  
            2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
                 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
                   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมของรูปแบบ เป็นแบบสอบถามแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
โดยสร้างข้อค าถามในแต่ละองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าคะแนนความเหมาะสมออกเป็น 5 ระดับ  
            3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งและเก็บข้อมูลในบางส่วนด้วยตนเองและบางส่วนผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแนบซองเปล่าติดดวงตราไปรษณียากร เพื่อส่งคืนผู้วิจัย โดยส่งแบบสอบถามจ านวน 280 ฉบับ 
และไดรับคืนท้ังหมด 254 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91 
            4. การวิเคราะห์ข้อมูล น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย 5 ระดับ 
 

ผลการวิจัย 

1. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สัง กัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
      องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ มี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านผู้เรียน ไ ด้แก่ ความ
พร้อมของนักเรียน และทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 2) ปัจจัยด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ความพร้อมของ ผู้บริหาร 
ความพร้อมของครู และความพร้อมด้านครอบครัว 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน ความพร้อมด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียน และส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 4) ปัจจัยด้านหลักสูตรและการ
สอน ได้แก่ หลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้   
     องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน มี 5 ข้ันตอน ได้แก่ 1)  อ่านเขียน
พยัญชนะให้ถูกต้อง 2) แจกลูก 3) สะกดค า 4) ฝึกอ่านและเขียนค า 5) คัดลายมือ  
     องค์ประกอบท่ี 3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนไ ด้ วัดจากองค์ประ กอบ 4 ด้าน ไ ด้แ ก่  

1) ความสามารถด้านการอ่านออก 2) ความสามารถด้านการเขียนได้ 3) ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 4)  ความพึง
พอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ ครูผู้สอน และผู้ปกครอง 

 2. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบว่า  
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    2.1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ( ร้อยละ 58.66) มีอายุ 51 ปีข้ึนไป  
(ร้อยละ 47.24) จบการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 52.76)  ต าแหน่งครูผู้สอนภาษาไทย ( ร้อยละ 33.85) และมี
ประสบการณ์การท างาน 31 ปข้ึนไป (ร้อยละ 31.89)   
               2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า มีความเหมาะสมท้ังโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบ ท่ี 2 และองค์ประกอบท่ี 3 ตามล าดับ และสามารถ
แสดงผลการเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบท่ีมีความเหมาะสมมากไปหาน้อย ดังนี้  

 
ตารางที ่1 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพือ่แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ด ้าน
ที่ 

ร ูปแบบการจดักระบวนการเรยีนร ู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเข ียน  
ของนักเร ียนช ั้นประถมศ ึกษาปีที่ 1 

ค วามเหมาะสม  
 S.D. แปลผล 

1 องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่านและเขียน  4.00 0.37 มาก 
2 องค์ประกอบท่ี 2 การจัดกระบวนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน   3.94 0.46 มาก 
3 องค์ประกอบท่ี 3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 3.79 0.48 มาก 

รวม 3.94 0.34 มาก 
 
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมขององค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่านและเขียน 

ร ูปแบบการจดักระบวนการเรยีนร ูเ้พือ่แกป้ญัหาการอ่านและเขยีน
ของนักเร ียนช ั้นประถมศ ึกษาปีที่ 1 

ค วามเหมาะสม  

 S.D. แปลผล 
1. ปัจจัยด้านผู้เรียน 4.00 0.50 มาก 
2. ปัจจัยด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 4.05 0.49 มาก 
3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3.95 0.54 มาก 
4. ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 4.01 0.54 มาก 

ค ่าเฉลี่ยรวม 4.00 0.37 มาก 

 
ตารางที่ 3 ความเหมาะสมขององค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ร ูปแบบการจดักระบวนการเรยีนร ูเ้พือ่แกป้ญัหาการอ่านและเขยีน
ของนักเร ียนช ั้นประถมศ ึกษาปีที่ 1 

ค วามเหมาะสม  
 S.D. แปลผล 

ข้ันท่ี 1 อ่านเขียนพยัญชนะให้ถูกต้อง 4.13 0.59 มาก 
ข้ันท่ี 2 แจกลูก 3.84 0.56 มาก 
ข้ันท่ี 3 สะกดค า 3.90 0.55 มาก 
ข้ันท่ี 4 ฝึกอ่านและเขียนค า 3.93 0.55 มาก 
ข้ันท่ี 5 คัดลายมือ 3.84 0.65 มาก 

ค ่าเฉลี่ยรวม 3.94 0.46 มาก 
 

 

X 

X 

X 
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ตารางที่ 4 ความเหมาะสมขององค์ประกอบท่ี 3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ร ูปแบบการจดักระบวนการเรยีนร ูเ้พือ่แกป้ญัหาการอ่านและเขยีน
ของนักเร ียนช ั้นประถมศ ึกษาปีที่ 1 

ค วามเหมาะสม  
 S.D. แปลผล 

1. ความสามารถด้านการอ่านออก  3.87 0.57 มาก 
2. ความสามารถด้านการเขียนได้ 3.75 0.53 มาก 
3. ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 3.60 0.58 มาก 

4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ ครูผู้สอน และผู้ปกครอง 3.95 0.53 มาก 
ค ่าเฉลี่ยรวม  3.79 0.48 มาก 

 

อภิปรายผล        

1. การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา  ปีท่ี 1 
พบว่า ได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบด้วย       
3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่านและเขียน 2) กระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา  การอ่านและเขียน 3) ผล
จากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน เมื่อพิจารณาท้ัง 3 องค์ประกอบ พบว่า แต่ละองค์ประกอบมีความส าคัญต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ดังนี้  

   องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการสังเคราะห์งานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบจากกลุ่มตัวอย่างได้ 4 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ ความพร้อมด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อการอ่านและเขียนของผู้เรียนมากท่ีสุดท่ีครูควร
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาปัจจัยด้านผู้เรียนให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน และทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยท้ังด้านความรู้ ความรู้สึก และแนวโน้ม
ในการแสดงพฤติกรรม เช่น ความกระตือรือร้น ความสนใจ เป็นต้น ย่อมท าให้เกิดการพัฒนา ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาการอ่านและ
เขียนได้ 2) ปัจจัยด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ความพร้อมของครูในการจัดท าหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ และการเลือกใช้นวัตกรรม ความพร้อมด้านครอบครัวในการช่วยเหลือและส่งเสริมการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 
และโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านความพร้อมของผู้บริหารซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญมากท่ีสุดในการเป็นหัวเรือขับเคล่ือนทิศทางการแก้ปัญหา
การอ่านและเขียนของนักเรียนในการก าหนดนโยบาย ส่งเสริม และวางแผนงาน งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ
นักเรียนให้ประสบความส าเร็จ 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่น ห้องสมุด จ าต้องมีบุคลากรท่ีมีความพร้อมเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้       ความพร้อม
ด้านส่ือ อุปกรณ์ ท่ีเพียงพอ ทันสมัย และมีคุณภาพ อีกท้ังการจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด เพราะ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้านการอ่านและเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ 4) ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 
ได้แก่ หลักสูตร ซ่ึงมีความส าคัญมากท่ีสุดในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน เนื่องจากเป็นกรอบในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีแบบแผน ท้ังนี้ ต้องมีเนื้อหาและกิจกรรมท่ีสอดคล้องในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ตลอดจนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนอย่างเป็นระบบและด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้  ท้ัง 4 ปัจจัย มีความส าคัญต่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (อัจฉรา 
ประดิษฐ์ 2549)  ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จด้านการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน พบว่า 1) ความพร้อมด้านผู้บริหาร  2) 
ความพร้อมด้านงบประมาณ 3) ความพร้อมด้านบุคลากรห้องสมุด 4) ความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน       5) ความพร้อม
ด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  ในโรงเรียน 6) ความพร้อมด้านนักเรียน 7) เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง 8) ความพร้อม
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อะเดช  มุทะจันทร์ 2552) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริม

X 
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ให้นักเรียนรักการอ่าน ประกอบด้วยความพร้อม 1) ผู้บริหาร 2) บุคลากรห้องสมุด 3) งบประมาณ 4) ห้องสมุด 5) กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 6) นักเรียน 7) ความสามารถสร้างเครือข่าย ซ่ึงปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดคือ ความพร้อมด้านบุคลากร และการ
พัฒนาการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนการอ่านของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชุติวรรณ เจริญสุข 2553) ได้ศึกษาปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 พบว่ามีปัจจัย 3 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านส่วนตัว 2) ปัจจัยด้านครอบครัว 
และ 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิชา ทรวงแสวง และคณะ 2551) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิการอ่านและเขียนส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีฯ 2) ความพร้อมของผู้ปกครอง  3) ความพร้อม
ของนักเรียน 4) สมรรถนะของครู 5) สมรรถนะของผู้บริหาร 6) สมรรถนะของนักวิชาการศึกษานิเทศก์ 7) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 8) 
หลักสูตร 9) แผนการจัดการเรียนรู้  

   องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน พบว่า มี 5 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันตอนท่ี 1 อ่านเขียน
พยัญชนะให้ถูกต้อง เป็นข้ันตอนท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นพื้นฐานในการอ่านและเขียนของผู้เรียน  ท่ีต้องรู้จักพยัญชนะไทย เปล่งเสียง 
บอกช่ือ และเขียนพยัญชนะให้ถูกต้องเพื่อการอ่านและเขียนท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ (อัจฉรา รัตนสุวรรณ 2557) ว่าการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนโดยยึดหลักการสอนจากง่ายไปหายาก 5 ข้ันตอนคือ 1) อ่านเขียนพยัญชนะและสระ
ให้ถูก 2) น ามาผูกให้เป็นค า 3) สอนการสะกดค าและแจกลูก  4) สอนการผันเสียง 5) ค ายากช่วยเสริม ข้ันตอนท่ี 2 แจกลูก และข้ันตอน
ท่ี 3 สะกดค า สอดคล้องกับแนวคิดของ  (ศิวกานท์ ปทุมสูติ 2554) ท่ีมีหลักการสอนบันไดทักษะ 4 ข้ัน ประกอบด้วย 1) แจกลูก 2) อ่าน
ค า 3) คัดลายมือ  4) เขียนตามค าบอก ท้ังนี้ การสอนให้อ่านออก เขียนได้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องเน้นข้ันตอนการแจกลูกและ
สะกดค าอย่างสม่ าเสมอ (สุมน อมรวิวัฒน์และคนอ่ืนๆ 2534); (กรรณิการ์ พวงเกษม 2535); (ทัศนีย์ ศุภเมธี 2537); (เรวดี อาษานาม 

2537); (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 2549); (Jensen 2000 อ้างใน เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ 2551); (กาญจนา นาคสกุล 2557); (กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.33  2558);  (ปิตินันธ์ สุทธิสาร มปป. อ้างใน สถาบันภาษาไทย 2559) และ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มปป). ข้ันตอนท่ี 4 ฝึกอ่านและเขียนค า และข้ันตอนท่ี 5 คัดลายมือ สอดคล้องกับ (ศิริลักษณ์ ชมพู
ค า 2559) การพัฒนาให้อ่านและเขียนด้วยกระบวนการ 6 ข้ัน ได้แก่ 1) ฝึกอ่านทุกวันในช่วงพักกลางวัน 2) ฝึกการอ่านควบคู่กับการ
เขียน 3) การฝึกคัดลายมือ 4) การวาดรูปประกอบค า 5) การน าค ามาแต่งเป็นประโยค 6) การเขียนค าตามภาพวาด   

   องค์ประกอบท่ี 3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ วัดจากองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่  1) ความสามารถด้าน
การอ่านออก 2) ความสามารถด้านการเขียนได้ 3) ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 4) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ 
ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ซ่ึงมีความส าคัญในการประเมินผลการอ่านและเขียนมากท่ีสุดเนื่องจากเป็นการสะท้อนผลจากพฤติกรรมของ
ผู้เรียนจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิชา ทรวงแสวง และคณะ 2551) ได้ศึกษาองค์ประกอบผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิการอ่านและเขียนส าหรับนักเรียนช่วง
ช้ันท่ี 1 ประกอบด้วย ความสามารถในการอ่านออกและเขียนได้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง   

  ท้ังนี้ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้
สอดคล้องกับงานวิจัย (วิชา ทรวงแสวง และคณะ 2551) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิการอ่านและเขียนส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ ท่ีพัฒนาข้ึนมีองค์ประกอบส าคัญ 
3 ด้าน คือด้านปัจจัยน าเข้า 9 องค์ประกอบ ด้านกระบวนการ 6 องค์ประกอบ และด้านผลลัพธ์ 3 องค์ประกอบ  

            2. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ องค์ประกอบท่ี 
2 กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน องค์ประกอบท่ี 3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน มีความเหมาะสมท้ัง
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 
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องค์ประกอบท่ี 2 และองค์ประกอบท่ี 3 ตามล าดับ ท้ังนี ้อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบมีความเหมาะสมเนื่องจากมีการพัฒนารูปแบบท่ี
แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ2) การตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ (Willer 1986) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (ประกอบ ตันมูล 2558) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลด้าน
วิชาการของสถานศึกษา  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบฯ และ 2) ตรวจสอบความเหมาะสม พบว่า 1. รูปแบบการ
บริหารการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลด้านวิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบซ่ึงเหมาะสมของ
รูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ การเลือกการทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบท่ีมี     ความเหมาะสมท าให้ผลการ
ตรวจสอบรูปแบบมีความเหมาะสมด้วย สอดคล้องแนวคิดของ (วาโร เพ็งสวัสด์ิ 2553)  ในการทดสอบรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็น
ของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง เมื่อผู้วิจัยไดพัฒนารูปแบบแล้วผู้วิจัยจะน ารูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนในรอบสุดท้ายมาจัดท าเป็นแบบสอบถามเพื่อ
น าไปส ารวจความคิดเห็นของบุคคลท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับความเหมาะสมและความเป็นไปไดของรูปแบบ สอดคล้องกับงานวิจัย (วิลัยวรรณ 
ปูธิรัตน์ 2558) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุดรธานี เขต 4   มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก 2) เพื่อ
ตรวจสอบ   ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการตรวจสอบรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยน ารูปแบบท่ีไดจากการศึกษาในระยะท่ี 1 มาตรวจสอบจากการสอบถาม
ความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ผู้บริหาร ครูวิชาการ และ
ครูผู้สอน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ   

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 จากรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีพัฒนาข้ึน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูผู้สอนภาษาไทยสามารถน ารูปแบบดังกล่าวไปเป็นแนวทางส าหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยส่งเสริมและปรับปรุงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่านและเขียนกับการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน เพื่อให้บรรลุสู่ผลจากการแก้ปัญหาดังกล่าว  

  1.2 จากรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มี
องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่านและเขียน รองลงมา ได้แก่ การจัดกระบวนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการ
อ่านและเขียน ส่วนองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ได้แก่ ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ตามล าดับ ดังนั้นควรมีการ
พัฒนาด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้มากข้ึน เพื่อให้ผลจากการแก้ปัญหาการ
อ่านและเขียนพัฒนาข้ึนด้วย 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป    
        2.1  ควรท าวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนในระดับช้ันอ่ืน ๆ เพื่อจะได้ 
มีแนวทางท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนตามนโยบาย
ของรัฐบาลต่อไป 

  2.2 ควรท าวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนในระยะท่ี 2  การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบจริงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการด าเนินการตามกิจกรรมอย่างครบถ้วน เพื่อจะน าข้อ
ค้นพบท่ีได้จากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบ 

 2.3 ควรท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 1 กับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต้องการแก้ปัญหาและมีขนาดท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลการพัฒนาท่ีมีความย่ังยืนในระยะยาว 
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