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ประกาศคุณูปการ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลงได้ดว้ยความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างดยีิ่ง

จากรองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.อภสิิทธิ์ 

สมศรสีุข กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับความกรุณาเสียสละเวลาอันมคี่า 

ให้ค าปรึกษาแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี

เสมอมา ผูว้ิจัยรู้สึกซาบซึง้ในความกรุณาและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบพระคุณ ดร.สมเกียรต ิพละจติต์ ที่ได้เมตตา ให้ก าลังใจ ให้แนวคิด     

ให้ค าปรึกษา ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์เล่มนี้มคีวามถูกต้องและสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ 

  ขอกราบขอบพระคุณ ศกึษานิเทศก์ ผูเ้ช่ียวชาญ ท่านผูอ้ านวยการโรงเรียน     

บ้านหนองแคนนาจาน คณะครู และผูอ้ านวยการสถานศกึษาโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่กรุณาส่งเสริมสนับสนุนให้ความรว่มมอื      

มาโดยตลอด 

  สุดท้ายขอขอบคุณ นักเรียน คณะครู เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนครอบครัว  

และญาติพี่น้องที่ช่วยเหลอืและเป็นก าลังใจอย่างดียิ่ง จนท าใหว้ิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 

ส าเร็จลุล่วง และเกิดประโยชน์ตอ่การพัฒนาผูเ้รียนเป็นอย่างดยีิ่ง 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสม 

ของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร  

การด าเนนิการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

โดยการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและสอบถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน  

5 คน และระยะที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 ด าเนนิการเก็บข้อมูล 

กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 280 คน โดยเก็บข้อมูลได้จริง จ านวน 254 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91 

ซึง่ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชร้วบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ มคี่าความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 สถิติที่ใช้ 

ในการวิเคราะหข์้อมูล คือ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 ผลการวิจัยพบว่า  

  1. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยที่ส่งผล  

ต่อการอ่านและเขียน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผูเ้รียน ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง     

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 2) การจัดกระบวน     

การเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ประกอบด้วย อ่านเขียนพยัญชนะให้ถูกต้อง 

X 



 
 

แจกลูก สะกดค า ฝกึอ่านและเขยีน คัดลายมือ และ 3) ผลจากการแก้ปัญหาการอ่าน   

และเขียน ประกอบด้วย ความสามารถด้านการอ่านออก ความสามารถด้านการเขียนได้   

ทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทย และความพึงพอใจของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง  

  2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 พบว่า มคีวามเหมาะสม

ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้   

1) ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียน 2) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน

และเขียน และ 3) ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ  การพัฒนารูปแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การอา่นและเขยีน 
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ABSTRACT 
 

 This study aimed to develop and determine the appropriateness of learning 

process model for improving Phatomsuksa I student’s literacy under Mukdahan 

Primary Education Service Area Office. This study was divided into 2 phases. The 

model development from the opinion of 5 experts, selected through purposive 

sampling,   was conducted in the first phase. The second phase was the 

appropriateness assessment of the developed model. The sample group consisted of 

280 teachers in schools under Mukdahan Primary Education Service Area Office, 

selected through multi-stage sampling. The returned responses used in this study 

were 254. A 5-level rating scales questionnaire was utilized in data collection with 

IOC value between 0.60-1.00. Statistics used in data analysis were frequency, 

percentage, mean, and standard deviation (S.D) 

 The findings were as follows: 

  1. The results 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 on authentic assessment, namely 1) the 

factors affecting literacy, which were the students, related persons, environment and 

curriculum, and instruction, 2) the learning process to improve student’s literacy, which 



 
 

consisted of 5 steps including reading and writing alphabet, phonics, spelling, reading 

and writing exercise, and handwriting, 3) the literacy outcomes comprised of 1) 

pronunciation skill, 2) writing skill, 3) Thai reading and writing skill, and  

4) Satisfaction. 

   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 high level. Ranking by most to least were as 1) the factors affecting 

literacy, 2) the learning process to improve student’s literacy, and 3) the literacy 

outcome.  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ภูมิหลัง 

 พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2      

พ.ศ. 2545) มาตรา 24 ข้อ 1 และ 2 กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องฝกึทักษะ

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา และจัดกิจกรรมตอ้งให้ผูเ้รียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง  

ฝกึการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างตอ่เนื่อง 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา้ 8) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผูเ้รียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติใหเ้ป็นมนุษย์ที่มี       

ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ

พลเมอืงโลก ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็น

ประมุข มีความรู้ทักษะพืน้ฐาน รวมทั้งเจตคตทิี่จ าเป็นต่อการศกึษาต่อการประกอบอาชีพ 

และการศกึษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญบนพืน้ฐานความเชื่อว่าทุกคน

สามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  

 ดังนัน้ หลักสูตรการขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จงึได้ก าหนดมาตรฐานและ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ก าหนดไว้ 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย สาระที่ 1 การอ่าน สาระ

ที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง ดู และพูด สาระที่ 4 หลักการใชภ้าษาไทย และสาระที่ 5 

วรรณคดีและวรรณกรรม โดยในสาระที่ 1 คือการอ่าน ได้ก าหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่าการใช้

กระบวนการอ่านสร้างความรูแ้ละความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน

ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, หนา้ 12)  
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 นอกจากนี ้การจัดกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาไทยไมใช่เป็นเพียงการถ่ายทอด

เนือ้หาวิชาโดยใชว้ิธีการบอกให้จดจ าและน าไปท่องจ าเพื่อการสอบเท่านั้น แต่การจัด 

การเรียนรูเ้ป็นศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งมคีวามหมายที่ลกึซึง้ กล่าวคือ วิธีการใดก็ตามที่ผูส้อน

น ามาใช้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูเรียกไดว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ (Hough & Duncan, 

1970, p. 144 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์, 2553, หนา้    

1-2) แนวคิดการเรยีนการสอนอ่านเขียนภาษาไทยเบือ้งตน้จงึเป็นการสอนที่เริ่มจาก

พยัญชนะและแจกลูกเล่าบ่นจนขึ้นใจจ าแม่นทายตัวได้เป็นการสอนตามเอกัตภาพควบคู่ไป

กับสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี ้กาญจนา นาคสกุล (2556, ค าน า) กล่าวอีก

ว่าระบบการเขียนหนังสือไทยเป็นระบบตัวอักษรแทนเสียงที่ใชพ้ยัญชนะสระและวรรณยุกต์

ประสมกันเข้าเป็นพยางค์และค าในการสอนอ่านเขียนภาษาไทยเบือ้งตน้จ าเป็นต้องให้

นักเรียนเข้าใจลักษณะต่างๆ ของอักขรวิธีไทยตามล าดับความยากง่าย การจัดกระบวนการ

เรียนรู้แบบอ่านแจกลูกสะกดค าจงึเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน    

ซึ่งสอดคล้องกับพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพฯ ถึงการสอนอ่านเขียนภาษาไทยแบบ

แจกรูปสะกดค าว่าเป็นวิธีการสอนแบบในอดีต และสมัยที่ทรงพระเยาว์ก็ทรงเรยีนวิธีนีม้า

เชน่เดียวกัน แต่ภายหลังกระทรวงศกึษาธิการได้มกีารเปลี่ยนวิธีสอนเป็นวิธีสอนให้เด็ก

จ าเป็นค าๆ แทน ท าให้เด็กสะกดค าไม่เป็น เมื่อเจอค าใหม่ๆ  หรอืเปลี่ยนตัวพยัญชนะในสระ

เดิมไม่สามารถอ่านได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี ้ส านักงานคณะกรรมการศกึษาขั้นพืน้ฐานได้มี

การฟื้นการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดค าขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งพระองค์ทรงรับสั่งว่าวิธีนี้

เป็นการสอนที่มปีระโยชน์และให้ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไปคิดเพิ่มเติมถึง

วิธีการที่จะท าให้เด็กอ่านและเขียนได้ (สุทธศรี วงษ์สมาน, 2558, หนา้ 5)   

 กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการพัฒนาการจัดกระบวนการศกึษา    

ของไทยใหม้ีคุณภาพ ทั้งแนวนโยบายในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูข้องไทย

เพื่อให้ก้าวทันโลกในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 และการแก้ปัญหาเรื้อรังของ

การศกึษาไทยในบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมองเห็นความส าคัญของการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ คอืการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน              

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 ซึ่งเปน็พืน้ฐานหรอืบันไดก้าวแรกของการศึกษาของผูเ้รียน ดังนัน้   

ในปี 2558 จึงได้มนีโยบายของกระทรวงศกึษาธิการให้เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก

เขียนไม่ได้ เนื่องจากปัญหาการอา่นไม่ออก เขียนไม่ได้ ถือเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่งในการท า

ให้เด็กไมม่ีการพัฒนาตนเอง และเป็นปัญหาในการเรียนวิชาอื่นๆ ดังนั้น สิ่งแรกที่จะต้องท า
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คือ ท าให้เด็กทุกคนที่อยู่ในระบบการศกึษาอ่านออกและเขียนได้ มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน

และเขียน นี่คอืหัวใจส าคัญของการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการจงึตอ้ง 

มีหน้าที่ในการจัดการศกึษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน เรง่รัด และพัฒนาการจัดการศกึษาของ

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องเน้นคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคัญ (ณรงค์ พิพัฒนาศัย, 

2558, หนา้ 2)  

 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดใหม้ีมาตรการเร่งรัด

คุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ส่งต่อมายังส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศึกษา  

ทุกแห่ง ซึ่งได้ก าหนดเป็นนโยบายใหส้อดคล้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ผลการจัด

กระบวนการเรียนรู้ในระดับภูมิภาคของจังหวัดมุกดาหารในปีการศกึษา 2558 ของนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 มีคะแนนโอเน็ตเฉลี่ยเป็น 10 อันดับสุดท้ายของประเทศ (สถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน, 2557) ซึ่งสามารถวิเคราะหไ์ด้วา่จังหวัด

มุกดาหารยังมปีระชากรนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ที่ขาดพืน้ฐานในการเรียนรู้ที่ดพีอจะ

เป็นพืน้ฐานที่แข็งแกร่งในการตอ่ยอดการเรียนรู้ทีส่่งผลระยะยาวในอีก 5  ปีขา้งหน้า       

ดังปรากฏเป็นปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จ านวนหนึ่งจากรายงานผลการประเมิน

การอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายกระทรวงศกึษาธิการในปีถัดมา พบว่า นักเรียนระดับ   

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2559 อ่านออกเขียนได้เฉลี่ยร้อยละ 70.19 และมี

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 ที่อา่นไม่ออกเขียนไม่ได้ เฉลี่ยร้อยละ 29.81 (กลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล, 2560) 

 จากปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งผูว้ิจัยจะน ามาวิเคราะห ์สังเคราะห์และ    

ตกผลึกเป็นรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 โดยหวังว่า เพื่อให้เป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร และการตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

มุกดาหารที่จะสามารถน าไปใช้ได้จริงต่อไป 
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ค ำถำมของกำรวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งค าถามของการวิจัย ดังนี้ 

     1. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถแก้ปัญหาการอ่านและเขียน       

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 มีลักษณะอย่างไร 

     2. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 มีความเหมาะสมหรอืไม่   
 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

     1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและ    

เขียนของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 

     2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้         

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงาน    

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   

ควำมส ำคัญของกำรวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

มุกดาหารซึ่งสามารถเป็นแนวทางน าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน   

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 ได้จริง 

     2. ผูบ้ริหารสถานศกึษา และส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

มุกดาหาร สามารถน ารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่พัฒนาขึน้ไปใช้ในการแก้ปัญหา

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 

     3. เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน      

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อครูผู้สอนประจ าช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
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ขอบเขตของกำรวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนีเ้ป็นการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. เนือ้หาการวิจัย 

           การวิจัยครั้งนี้ศกึษารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถ

แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1  ได้แก่ 

    1.1 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียน ใช้แนวคิดของ อัจฉรา 

ประดิษฐ์, (2549); วิชา ทรวงแสวง และคณะ, (2551); อะเดช มุทะจันทร์, (2552)       

และ ชุติวรรณ เจริญสุข, (2553) ประกอบด้วย  

                 1.1.1 ปัจจัยด้านผู้เรยีน 

                        1) ความพรอ้มของนักเรียน  

                  2) ทัศนคตติ่อการเรียนวิชาภาษาไทย  

    1.1.2 ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

                  1) ความพรอ้มของผูบ้ริหาร 

                  2) ความพรอ้มของครู 

                      3) ความพรอ้มด้านครอบครัว  

          1.1.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

                      1) ความพรอ้มด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

                       2) ความพร้อมด้านการจัดบรรยากาศในหอ้งเรียน 

                      3) สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู ้ 

              1.1.4 ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 

                       1) หลักสูตร  

                       2) แผนการจัดการเรยีนรู้  

               1.2 การจัดกระบวนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ประกอบด้วย 

               1.2.1 ด้านสาระการเรียนรู้ ยึดตามตัวชีว้ัดหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ (2551)  
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                      สาระที่ 1 การอ่าน ประกอบด้วย  

                  1) อา่นออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ  

                       2) บอกความหมายของค าและขอ้ความที่อ่าน  

                     สาระที่ 2 การเขียน ประกอบด้วย  

                       1) คัดลายมอืตัวบรรจงเต็มบรรทัด   

                       2) เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ  

             1.2.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้แนวคิดของ สุมน       

อมรวิวัฒน์ และคณะ, (2534); กรรณิการ์ พวงเกษม, (2535); เรวดี อาษานาม, (2537); 

ทัศนยี์ ศุภเมธี, (2539); วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, (2549); Jensen, (2000) อ้างใน 

เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, (2551); ศวิกานท์ ปทุมสูติ, (2552); กาญจนา นาคสกุล, (2556); 

อัจฉรา รัตนสุวรรณ, (2557); กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 33, (2558); ปิตนิันธ์ สุทธิสาร (มปป.)  

อ้างถึงใน สถาบันภาษาไทย, (2559); ศริิลักษณ์ ชมพูค า, (2559) และส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (มปป.) โดยสรุปขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อ

แก้ปัญหาการอ่านและเขียน ดังนี้ 

        1) อ่าน เขียนพยัญชนะใหถู้กต้อง 

       2) แจกลูก 

       3) สะกดค า 

       4) ฝกึอ่านและเขียนค า 

       5) คัดลายมือ 

                          1.3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ใช้แนวคิดของ วิชา    

ทรวงแสวง และคณะ, (2551); ละมัย สายสินธุ, 2552); ชุติวรรณ เจรญิสุข, (2553)    

และ รัตนาพร ทะอิน, (2558) ประกอบด้วย   

             1) ความสามารถด้านการอ่านออก  

             2) ความสามารถด้านการเขียนได้  

                            3) ทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทย  

                  4) ความพึงพอใจของผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูผูส้อน และ

ผูป้กครอง  
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      2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          ประชากร ได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 

ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 737 คน 

          กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหนา้วิชาการ และ

ครูผูส้อนภาษาไทยช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

มุกดาหาร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 280 คน โดยเก็บข้อมูลได้จริง จ านวน 254 คน      

คิดเป็นรอ้ยละ 91 ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเคร็จซี่และมอรแ์กน (Krejcie and 

Morgan) และการได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 

Sampling) 
 

กรอบควำมคดิกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหา     

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ ดังนี้  

                1. ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียน โดยใช้แนวคิดของ อัจฉรา ประดิษฐ์, 

(2549); วิชา ทรวงแสวง และคณะ, (2551); อะเดช มุทะจันทร์, (2552) และชุติวรรณ   

เจริญสุข, (2553) ประกอบด้วย 1.1 ปัจจัยด้านผู้เรยีน ได้แก่ 1) ความพรอ้มของนักเรียน    

2) ทัศนคตติ่อการเรียนวิชาภาษาไทย 1.2 ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1) ความพรอ้มของผูบ้ริหาร 2) ความพรอ้มของครู 3) ความพรอ้มด้านครอบครัว  

1.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ 1) ความพรอ้มด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

2) ความพร้อมด้านการจัดบรรยากาศในหอ้งเรียน 3) สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้  

1.4 ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน ได้แก่ 1) หลักสูตร 2) แผนการจัดการเรียนรู้  

                2. การจัดกระบวนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ประกอบด้วย 

        2.1 ด้านสาระการเรียนรู้ ยึดตามตัวชีว้ัดหลักสูตรแกนกลางการศกึษา    

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศกึษาธิการ, (2551)  

                     2.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ใชแ้นวคิดของ สุมน อมรวิวัฒน์ และ

คณะ, (2534); กรรณิการ์ พวงเกษม, (2535); เรวดี อาษานาม, (2537); ทัศนยี์ ศุภเมธี, 

(2539); วิมลรัตน ์สุนทรโรจน์, (2549); Jensen, (2000) อา้งใน เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 
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(2551); ศวิกานท์ ปทุมสูติ, (2552); กาญจนา นาคสกุล, (2556); อัจฉรา รัตนสุวรรณ, 

(2557); กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 33, (2558); ปิตนิันธ์ สุทธิสาร (มปป.) อ้างถึงใน สถาบันภาษาไทย, 

(2559); ศริิลักษณ์ ชมพูค า, (2559) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มปป.) โดยสรุปขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ประกอบด้วย 1) อ่าน เขียนพยัญชนะให้ถูกต้อง 2) แจกลูก 3) สะกดค า 4) ฝกึอ่านและ

เขียนค า 5) คัดลายมือ 

              3. ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ใช้แนวคิดของ วิชา ทรวงแสวง และ

คณะ, (2551); ละมัย สายสินธุ, 2552); ชุติวรรณ เจริญสุข, (2553) และ รัตนาพร ทะอิน, 

(2558) ประกอบด้วย 1) ความสามารถด้านการอ่านออก 2) ความสามารถด้านการเขียน

ได้ 3) ทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทย 4) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ครูผูส้อน และผูป้กครอง  
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ผลยอ้นกลับ 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรอ่ำน 

และเขยีน 

  1. ปัจจัยด้านผู้เรียน 

     1.1 ความพร้อมของ  

         นักเรียน 

     1.2 ทัศนคติต่อการเรียน 

          วชิาภาษาไทย  

  2. ปัจจัยด้านบุคคล 

      ที่เก่ียวข้อง 

        2.1 ความพร้อมของ 

             ผู้บริหาร 

       2.2 ความพร้อมของคร ู

       2.3 ความพร้อมด้าน 

            ครอบครัว  

 3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

       3.1 ความพร้อมด้าน       

           กจิกรรมส่งเสริม 

           การอ่าน  

      3.2 ความพร้อมด้าน 

           การจัดบรรยากาศ 

           ในห้องเรียน 

      3.3 ส่ือ อุปกรณ์ และ 

           แหล่งเรียนรู้  

  4. ปัจจัยด้านหลักสูตรและ 

      การสอน 

       4.1 หลักสูตร  

       4.2 แผนการจัดการ 

            เรียนรู้  

 

 

ผลจำกกำรแก้ปัญหำ      

กำรอ่ำนและเขยีน 

 1. ความสามารถ 

    ด้านการอ่านออก 

 2. ความสามารถ 

    ด้านการเขียนได้ 

 3. ทักษะการอ่านและเขียน 

    ภาษาไทย  

 4. ความพงึพอใจของ 

    ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก ่   

    ครูผู้สอน และผู้ปกครอง  
 

 

ด้ำนสำระกำรเรยีนรู ้

สาระท่ี 1 การอ่าน 

  1. อ่านออกเสียงค า ค า

คล้องจอง และขอ้ความส้ันๆ 

  2. บอกความหมายของค า 

และข้อความที่อ่าน   

สาระท่ี 2 การเขียน 

  1. คัดลายมอืตัวบรรจงเต็ม

บรรทัด 

  2. เขียนส่ือสารด้วยค าและ

ประโยคง่ายๆ 

 

ด้ำนกำรจัดกระบวนกำร

เรียนรู ้

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

   1. อ่านเขียนพยัญชนะ 

      ใหถู้กต้อง 

   2. แจกลูก 

   3. สะกดค า 

   4. ฝึกอ่านและเขียนค า 

   5. คัดลายมอื 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1. รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองที่สร้างขึน้เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องในเชิง

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ส าคัญต่างๆ เพื่อช่วยใหเ้ข้าใจข้อเท็จจริงในเรื่องใด    

เรื่องหนึ่ง 

 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน หมายถึง ขั้นตอน  

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหแ้ก่นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน    

ไม่ออกและเขียนไม่ได้ 

 3. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน หมายถึง 

องค์ประกอบย่อยที่มคีวามสมพันธ์กันในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหแ้ก่นักเรียน           

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ประกอบด้วย ปัจจัยที่สง่ผลต่อ    

การอา่นและเขียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา   

การอา่นและเขียน และผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขยีน ดังนี้ 

     3.1 ปัจจัยที่สง่ผลตอ่การอ่านและเขียน หมายถึง องค์ประกอบทีส่่งผลต่อ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 1 ประกอบด้วย 

        3.1.1 ปัจจัยด้านผู้เรยีน หมายถึง องค์ประกอบเกี่ยวกับนักเรียนที่ส่งผล

ต่อการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 ประกอบด้วย  

    3.1.1.1 ความพร้อมของนักเรียน หมายถึง สภาวะที่บุคคลพร้อมที่จะ

เรียนรู้ที่จะปฏิบัติงานได้บวกกับความรูพ้ืน้ฐาน ซึ่งประกอบด้วย 1) ความพรอ้มทาง      

ด้านร่างกาย 2) ความพรอ้มทางดา้นสติปัญญา 3) ความพรอ้มทางด้านอารมณ์            

4) ความพรอ้มทางด้านสังคม  

                     3.1.1.2 ทัศนคตติ่อการเรียนวิชาภาษาไทย หมายถึง ความรูส้ึก     

ของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อท าให้การเรียนวิชาภาษาไทยมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ ได้แก่ 1) ทัศนคตติ่อการเรียนวิชาภาษาไทยด้านความรู ้2) ทัศนคตติ่อการเรียน

วิชาภาษาไทยด้านความรู้สึก 3) ทัศนคตติ่อการเรียนวิชาภาษาไทยด้านแนวโน้มใน        

การแสดงพฤติกรรม  

        3.1.2 ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง องค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคล

ที่เกี่ยวข้องที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 
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              3.1.2.1 ความพร้อมของผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถ            

ของผู้บริหารในการส่งเสริม ก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน/งบประมาณในการแก้ปัญหา  

การอา่นและเขียนของสถานศกึษา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   

              3.1.2.2 ความพรอ้มของครู หมายถึง ความสามารถของครู           

ในการจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรยีนรู้ และการเลือกใช้นวัตกรรม    

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

              3.1.2.3 ความพรอ้มด้านครอบครัว หมายถึง สภาวะที่ผู้ปกครอง

พร้อมดว้ยประการทั้งปวง ทั้งด้านการแสดงออก ความสามารถ ความช่วยเหลือ และ    

การส่งเสริมด้านการอ่านและเขียนของนักเรียน ได้แก่ การสนับสนุนด้านการอ่าน การเป็น

แบบอย่างที่รักการอ่าน การซื้อหนังสอืที่นักเรียนชอบ การพาไปชมงานที่เกี่ยวกับการอา่น

หนังสือ และการช่วยสอนการอ่านที่ถูกต้อง เป็นต้น  

          3.1.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง องค์ประกอบเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมที่ส่งผลตอ่การอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ประกอบด้วย 

              3.1.3.1 ความพรอ้มด้านกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน หมายถึง การจัด

กิจกรรมก่อนเรียนและนอกหอ้งเรียนที่ส่งเสริมนสิัยรักการอา่น ตลอดมีห้องสมุดเป็นแหล่ง

ศกึษาค้นคว้าหาความรูเ้กี่ยวกับวิชาภาษาไทย และบุคลากรหอ้งสมุดที่มีความพร้อม       

ในการส่งเสริมการอ่าน     

              3.1.3.2 ความพร้อมด้านการจัดบรรยากาศในหอ้งเรียน หมายถึง

สภาพแวดล้อมทางการเรยีนการสอนวิชาภาษาไทยท าใหก้ารเรียนวิชาภาษาไทย 

มีประสิทธิภาพ นั่นคือ สถานที่เรียน ได้แก่ ภายในหอ้งเรียนมคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย 

อากาศถ่ายเท ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณของนักเรียน บริเวณห้องเรียน  

และหอ้งเรียนปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ ได้แก่ เสียง กลิ่น เป็นต้น 

              3.1.3.3 สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การจัดการเรียนรู้   

ในหอ้งเรียนวิชาภาษาไทยมีจ านวนเอกสาร หนังสือ ไมโครโฟน อุปกรณ์การเรียน 

การสอนที่เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยมีจ านวนเพียงพอกับความตอ้งการของอาจารย์ผู้สอนและ

นักเรียน สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้มีความทันสมัย และมีคุณภาพในการใชง้านที่

เหมาะสม 
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         3.1.4 ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน หมายถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวกับ

หลักสูตรของสถานศกึษา และการสอนของครูในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 

              3.1.4.1 หลักสูตร หมายถึง ประมวลวิชาและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด

ไว้ในการศกึษาเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1    

              3.1.4.2 แผนการจัดการเรยีนรู้ หมายถึง การก าหนดกิจกรรม 

การเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบและเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ลว่งหนา้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุ

จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านการอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1   

                3.2 สาระการเรียนรู้ หมายถึง สาระการเรียนรูว้ิชาภาษาไทย                 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

ประกอบด้วย สาระที่ 1 การอ่าน ได้แก่ 1) อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และขอ้ความ

สั้นๆ 2) บอกความหมายของค าและข้อความที่อ่าน สาระที่ 2 การเขียน ได้แก่  

1) คัดลายมอืตัวบรรจงเต็มบรรทัด 2) เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ  

               3.3 การจัดกระบวนการเรียนรู ้หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการทีค่รูได้ใช้

ความรูข้องตนเองอย่างสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ ประกอบด้วย 

                  3.3.1 อ่านเขียนพยัญชนะให้ถูกต้อง หมายถึง การบอกชื่อ การเปล่งเสียง  

และการเขียนพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง           

                  3.3.2 การแจกลูก หมายถึง การแจกลูกในมาตราตัวสะกดแม ่ก กา กง 

กน กม เกย เกอว กก กด และกบ เริ่มจากการแจกลูกในมาตราแม่ ก กา (ไมมีเสียงสะกด)    

ใชก้ารสะกดค าไปทีละค าไล่ไปตามล าดับของสระ แล้วจึงอา่นโดยไมสะกดค า              

                  3.3.3 การสะกดค า หมายถึง การอ่านโดยน าเสียงพยัญชนะต้น สระ 

วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นค าอ่าน          

                  3.3.4 ฝกึอ่านและเขียนค า หมายถึง การอ่านซ้ า และเขียนตามค าบอก

ค าที่ฝึกแจกลูกและสะกดค า  

                  3.3.5 คัดลายมือ หมายถึง การคัดค าที่ก าหนดให้ ด้วยตัวบรรจง      

เต็มบรรทัด   

               3.4 ผลจากปัญหาการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน หมายถึง ผลส าเร็จ 

ที่สามารถวัดและประเมินผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขยีนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 ประกอบด้วย  
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        3.4.1 ความสามารถด้านการอ่านออก หมายถึง ความสามารถ 

ในการเรียนรกูลุ่มสาระภาษาไทยด้านการอ่านออกเสียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1    

โดยใช้แบบทดสอบการอา่นของนักเรียนจากบัญชคี าพื้นฐาน/บทอ่าน/นทิาน ฯลฯ  

        3.4.2 ความสามารถด้านการเขียนได้ หมายถึง ความสามารถ 

ในการเรียนรกูลุ่มสาระภาษาไทยด้านการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้

แบบทดสอบการอา่นของนักเรียนจากบัญชคี าพื้นฐาน 

        3.4.3 ทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทย หมายถึง ความสามารถ

คล่องตัวที่ใช้ในการประสมประสานของตัวอักษรโดยผ่านการไตร่ตรองแล้วเก็บเป็นความรู้

แหง่ตน โดยใช้แบบสอบทดสอบทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทยนอกบทเรียน 

ที่สอดคล้องกับตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

        3.4.4 ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง หมายถึง ความพึงพอใจ 

ของครูผูส้อน และผูป้กครอง หลังจากการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน 

และเขียน 

         4. ครูผูส้อนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 หมายถึง ครูผู้สอนวิชา

ภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

มุกดาหารปีการศกึษา 2560 

         5. ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หมายถึง ผูอ้ านวยการสถานศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีการศกึษา 2560 

         6. หัวหน้าวิชาการ หมายถึง ครูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีการศกึษา 2560 

         7. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร หมายถึง หน่วยงาน

ทางการศึกษาที่รับผดิชอบการจัดการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอ าเภอเมอืง

มุกดาหาร อ าเภอนิคมค าสร้อย อ าเภอค าชะอี และอ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา 

การอ่านและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร มีการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      1. ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียน 

         1.1 ความหมายของปัจจัย 

         1.2 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียน 

      2. การจัดกระบวนการเรียนรู้  

         2.1 ความหมายของการเรยีนรู้ 

         2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขยีน 

         2.3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

         2.4 สาระการเรียนรู้การอ่านและการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  3. การอา่นและการเขียน 

         3.1 การอ่าน 

         3.2 การเขียน 

        3.3 ผลจากปัญหาการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

      4. การพัฒนารูปแบบ   

         4.1 ความหมายของรูปแบบ 

   4.2 ความส าคัญและความเป็นมาของเรื่อง“ระบบ”และ 

    “วิธีการเชงิระบบ”  

         4.3 วิธีการเชงิระบบ 

 4.4 ระบบการเรียนการสอน 

 4.5 ระบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

 4.6 การพัฒนารูปแบบการสอน 
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1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่านและเขียน 

 1.1 ความหมายของปัจจัย 

    ราชบัณฑติยสถาน (2556) ให้ความหมายของปัจจัยไว้ว่า ปัจจัย หมายถึง 

(1) น. เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล, หนทาง, เชน่ การศกึษาเป็นปัจจัยใหเ้กิดความรู้

ความสามารถ, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, เชน่ ปัจจัยในการผลิต, ค า “ปัจจัย” กับ ค า 

“เหตุ” มักใช้แทนกันได้ (ป.). (2) น. เครื่องอาศัยยังชีพ, เครื่องอาศัยเลีย้งชวีิตของบรรพชิต

ในพระพุทธศาสนา 4 อย่าง คอื จีวร (ผา้นุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) 

คิลานเภสัช (ยา) รวมเรียกว่า จตุปัจจัย คอื ปัจจัย 4, โดยปริยายหมายถึง เงนิตรา ก็ได้ 

(มักใช้แก่ภิกษุสามเณร) (ป.). (3)  (ไว) น. ส่วนเติมท้ายธาตุหรอืศัพท์เพื่อแสดงความหมาย

เป็นต้น. (ป.) 

  ดังนัน้ ปัจจัย จงึหมายถึง องค์ประกอบที่สง่ผลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านและเขียน 

   อัจฉรา ประดิษฐ์ (2549, หน้า 23-24) ได้ศึกษากระบวนการส่งเสริม      

การอ่านที่ได้ผลในเด็กระดับประถมศึกษาช่วงช้ันที่ 1 และ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศกึษา

กระบวนการส่งเสริมการอ่านที่ได้ผลในโรงเรยีนระดับประถมศึกษาช่วงช้ันที ่1 และ 2 

จ านวน 10 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อ

ความส าเร็จด้านการส่งเสริมการอา่นในโรงเรยีน คือ 1) ความพรอ้มด้านผูบ้ริหาร  

2) ความพร้อมด้านงบประมาณ 3) ความพร้อมด้านบุคลากรหอ้งสมุดหรือผูร้ับผดิชอบงาน

ส่งเสริมการอ่านอื่นๆ 4) ความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5) ความพร้อม      

ดา้นหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในโรงเรียน 6) ความพร้อมดา้นนักเรียน 7) โรงเรียน

สามารถสร้างเครือข่ายความรว่มมอืกับผู้ปกครอง 8) โรงเรยีนมีความพร้อมด้านการจัด

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในหอ้งเรียน 

  วิชา ทรวงแสวง และคณะ (2551, หน้า 8) ได้ศกึษาการพัฒนารูปแบบ   

การเรียนการสอนโดยกระบวนการมสี่วนรว่ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียน

ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 ของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 โดย

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบมีสว่นรว่ม เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียน ส าหรับนักเรียนชว่งช้ันที่ 1 กับ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ

ของรูปแบบที่พัฒนาขึน้ ประชากร คือ โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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การศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึน้มอีงค์ประกอบ

ส าคัญ 3 ด้าน คือดา้นปัจจัยน าเข้า 9 องค์ประกอบ ดา้นกระบวนการ 6 องค์ประกอบ และ

ด้านผลลัพธ์ 3 องค์ประกอบ ซึ่งปัจจัย  ที่ส่งผลตอ่การจัดการเรยีนรู้ ประกอบด้วย  

1) นโยบายของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 2) ความพร้อมของ

ผูป้กครอง 3) ความพรอ้มของนักเรียน 4) สมรรถนะของครู 5) สมรรถนะของผู้บริหาร     

6) สมรรถนะของนักวิชาการศกึษานิเทศก์ 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้สถานศกึษา 8) หลักสูตร 

9) แผนการจัดการเรียนรู้ 

  อะเดช มุทะจันทร์ (2552, หนา้ 3-5) ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่านของ

นักเรียนช่วงช้ันที่ 1 โรงเรียนบ้านเก่า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศกึษา

ปัจจัยที่สง่เสริมให้นักเรียนรักการอ่านและการพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนการอา่น

ของนักเรียนชว่งช้ันที่ 1 โรงเรียนบ้านเก่า อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยที่สง่เสริมให้นักเรียนรักการอ่าน ประกอบด้วย 1) ความพรอ้มด้านผูบ้ริหาร  

2) ความพร้อมด้านบุคลากรหอ้งสมุด 3) ความพร้อมด้านงบประมาณ 4) ความพร้อม   

ด้านหอ้งสมุด 5) ความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 6) ความพร้อมด้านนักเรียน  

7) ความสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งปัจจัยที่มคีวามส าคัญมากที่สุดคือ    

ปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรห้องสมุด และการพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุน

ให้การอา่นของนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 โดยใช้ชุดฝกึทักษะการอ่าน พบว่า คะแนนก่อนและหลัง 

การใชชุ้ดฝกึทักษะมีความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

  ชุติวรรณ เจรญิสุข (2553, หน้า 5-6) ได้ศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อทักษะ   

การอา่นภาษาไทยของนักเรียนชว่งช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ ์

กรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปัจจัยที่สง่ผลทักษะการอา่นภาษาไทยของ

นักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ ์กรุงเทพมหานคร      

ปัจจัยที่ศึกษาแบ่งเป็น 3 ด้าน คอื ปัจจัยด้านส่วนตัว ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทัศนคตติ่อการเรียนภาษาไทย นิสัยรักการอ่าน ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ การสนับสนุน       

ด้านการอ่านของผู้ปกครอง และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน ได้แก่ ลักษณะ   

ทางกายภาพในวิชาภาษาไทย รายละเอียด ดังนี้  
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       1. ปัจจัยด้านส่วนตัว หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี ้       

           1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียน   

ของนักเรียน ซึ่งวัดจากผลการเรียนที่เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมในภารเรียนที่ผ่านมา    

           1.2 ทัศนคตติ่อการเรียนวิชาภาษาไทย หมายถึง ความรู้ และ

ความรูส้ึกนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อท าให้การเรยีนวิชาภาษาไทย 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้    

              1.2.1 ทัศนคตติ่อการเรียนวิชาภาษาไทยด้านความรู้ ได้แก่ การรู้

ถึงคุณค่า เนื้อหาในการเรียน ความส าคัญ และประโยชน์ของวิชาภาษาไทยที่จะน าไป

พัฒนาตนเองได้     

               1.2.2 ทัศนคตติ่อการเรียนวิชาภาษาไทยด้านความรู้สึก ได้แก่ 

ความชอบ ความพอใจ ความสนใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ครูผูส้อนวิชา

ภาษาไทย และบรรยากาศในช้ันเรยีนวิชาภาษาไทย     

               1.2.3 ทัศนคตดิ้านแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรม หมายถึง  

ความกระตอืรอืร้น ความสนใจ ความใส่ใจในการอ่านภาษาไทย และการเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านภาษาไทย    

          1.3 นิสัยรักการอ่าน หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึง 

ความชอบอ่านหนังสอืเป็นคุณลักษณะที่ได้รับการฝึกฝนเป็นเวลานานจนกลายเป็น

พฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความสนใจ และความชอบที่จะอ่าน ได้แก่ การใชเ้วลาว่าง       

อ่านหนังสอื การอ่านหนังสือในหอ้งสมุด การอ่านหนังสือทุกที่เมื่อมีโอกาส และการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน    

       2. การสนับสนุนด้านการอ่านของผู้ปกครอง หมายถึง การแสดงออก

ของผูป้กครองในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสง่เสริมการอ่านของนักเรียน ได้แก่ การเป็น

แบบอย่างที่รักการอ่าน การซื้อหนังสอืที่นักเรียนชอบ การพาไปชมงานที่เกี่ยวกับการอา่น

หนังสือ และการช่วยสอนการอ่านที่ถูกต้อง   

       3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน ได้แก่    

           3.1 ลักษณะทางกายภาพในวิชาภาษาไทย หมายถึง สภาพแวดล้อม

ทางการเรยีนการสอนวิชาภาษาไทย ท าให้การเรยีนวิชาภาษาไทยมีประสิทธิภาพ ได้แก่  

สถานที่เรียน และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้    
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              3.1.1 สถานที่เรียน ได้แก่ ภายในหอ้งเรียนมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย อากาศถ่ายเท ห้องเรียนมขีนาดเหมาะสมกับปริมาณของนักเรียน บริเวณ

หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ ได้แก่ เสียง กลิ่น และมีหอ้งสมุด 

เป็นแหล่งศกึษา ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย     

              3.1.2 สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ ในหอ้งเรียนวิชา

ภาษาไทยมีจ านวนเอกสาร หนังสือ ไมโครโฟน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับวิชา

ภาษาไทยมีจ านวนเพียงพอกับความตอ้งการของอาจารย์ผู้สอนและนักเรียน และสื่อ

อุปกรณ์เหล่านีม้ีความทันสมัย และมีคุณภาพในการใช้งานที่เหมาะสม 
  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปปัจจัยที่สง่ผลตอ่การอ่านและเขียน 

หมายถึง เหตุที่ส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 

   1. ปัจจัยด้านผู้เรยีน หมายถึง องค์ประกอบเกี่ยวกับนักเรียนที่ส่งผล   

ต่อการอ่านและเขียนประกอบด้วย  

        1.1 ความพร้อมของนักเรียน หมายถึง สภาวะที่บุคคลพร้อมที่จะเรียน  

ซึ่งประกอบไปด้วย ความพร้อมทางด้านร่างกาย สตปิัญญา อารมณ์ และสังคมถึงระดับ  

ที่จะปฏิบัติงานได้บวกกับความรูพ้ืน้ฐาน 

        1.2 ทัศนคตติ่อการเรียนวิชาภาษาไทย หมายถึง ความรู้สกึของ

นักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อท าให้การเรียนวิชาภาษาไทยมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น ได้แก่ 1) ทัศนคตติ่อการเรียนวิชาภาษาไทยด้านความรู้ 2) ทัศนคตติ่อการเรียนวิชา

ภาษาไทยด้านความรูส้ึก 3) ทัศนคตติ่อการเรียนวิชาภาษาไทยด้านแนวโน้มในการแสดง

พฤติกรรมที่ด ี 

   2. ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง องค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียนประกอบด้วย  

        2.1 ความพรอ้มของผูบ้ริหาร หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร   

ในการส่งเสริมหรอืก าหนดนโยบายในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของสถานศึกษา 

        2.2 ความพรอ้มของครู หมายถึง ความสามารถของครูในการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

        2.3 ความพรอ้มด้านครอบครัว หมายถึง สภาวะที่ผูป้กครองพร้อม

ด้วยประการทั้งปวง ทั้งดา้นการแสดงออก ความสามารถ ความช่วยเหลือ  
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และการส่งเสริมด้านการอ่านและเขยีนของนักเรียน ได้แก่ การสนับสนุนด้านการอ่าน  

การเป็นแบบอย่างที่รักการอ่าน การซื้อหนังสือที่นักเรียนชอบ การพาไปชมงานที่เกี่ยวกับ

การอา่นหนังสือ และการช่วยสอนการอ่านที่ถูกต้อง เป็นต้น  

   3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง องค์ประกอบเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมของนักเรียนที่สง่ผลต่อการอ่านและเขยีน ประกอบด้วย  

        3.1 ความพรอ้มด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมายถึง การจัด

กิจกรรมก่อนเรียนและนอกหอ้งเรียนที่ส่งเสริมนสิัยรักการอา่น ตลอดมีห้องสมุดเป็น   

แหลง่ศึกษา ค้นคว้าหาความรูเ้กี่ยวกับวิชาภาษาไทย และบุคลากรห้องสมุดที่มคีวามพร้อม

ในการส่งเสริมการอ่าน     

        3.2 ความพร้อมด้านการจัดบรรยากาศในหอ้งเรียน หมายถึง

สภาพแวดล้อมทางการ เรียนการสอนวิชาภาษาไทยท าใหก้ารเรียนวิชาภาษาไทยมี

ประสิทธิภาพ นั่นคือ สถานที่เรยีน ได้แก่ ภายในหอ้งเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

อากาศถ่ายเท ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณของนักเรียน บริเวณห้องเรียน และ

หอ้งปฏิบัติการปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ ได้แก่ เสียง กลิ่น เป็นต้น 

        3.3 สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง ในห้องเรียนวิชา

ภาษาไทยมีจ านวนเอกสาร หนังสือ ไมโครโฟน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับวิชา

ภาษาไทยมีจ านวนเพียงพอกับความตอ้งการของอาจารย์ผู้สอนและนักเรียน สื่อ อุปกรณ์ 

และแหล่งเรียนรู้มีความทันสมัย และมีคุณภาพในการใช้งานที่เหมาะสม 

   4. ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน หมายถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวกับ

หลักสูตรของสถานศกึษา และการสอนของครูในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ

นักเรียน ประกอบด้วย 

       4.1 หลักสูตร หมายถึง ประมวลวิชาและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

ในการศกึษาเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน  

       4.2 แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้

อย่างเป็นระบบและเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษรไว้ล่วงหน้า เพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ 

การเรียนรูด้้านการอ่านและเขียน  
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2. การจดักระบวนการเรียนรู ้ 

 2.1 ความหมายของการเรียนรู้ 

  สุพิน บุญชูวงศ ์(2533, หน้า 3-4) ให้ความหมายของการสอนไว้วา่       

การสอน คอื การจัดประสบการณท์ี่เหมาะสมให้นักเรียนได้ปะทะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

หรอืเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น การสอนจงึเป็นกระบวนการส าคัญที่ก่อให้เกิด

ความเจรญิงอกงาม การสอนจงึเป็นภารกิจที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศลิป์ จงึสามารถ

ก่อใหเ้กิดประสบการณ์ที่มีความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 

  สุมน อมรวิวัฒน์ (2534, หนา้ 460) ได้อธิบายความหมายของการสอนไว้ว่า 

การสอนคือ สถานการณ์อย่างหนึ่งที่มสีิ่งต่อไปนีใ้ห้เกิดขึน้ ได้แก่ 

   1) ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์เกิดขึน้ระหว่างครูและนักเรียน นักเรียน

กับนักเรียน นักเรียนกับสิ่งแวดล้อม และครูกับนักเรียนกับสิ่งแวดล้อม 

   2) ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์นัน้ก่อให้เกิดการเรยีนรู้และ

ประสบการณใ์หม่ 

   3) ผู้เรยีนสามารถน าประสบการณใ์หม่ไปใช้ได้ 

  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแหง่ชาติ (2542, หนา้ 7) ให้ความหมายไว้ว่า     

การเรียนรู ้หมายถึง การปรับเปลี่ยนทัศนคต ิแนวคิดและพฤติกรรม อันเนื่องมาจาก 

การได้รับประสบการณ์ ซึ่งควรเป็นการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี 

  สุวิทย์ ค ามูล และอรทัย ค ามูล (2550, หนา้ 51) ให้ความหมายของ       

การเรียนรู ้คอื กระบวนการที่บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร   

อันเนื่องมาจากประสบการณ์หรอืการฝกึหัด ตัวอย่างเช่น ผูเ้รียนฝกึหัดขีจ่ักรยาน ต้องหัดขี่

หลายๆ ครัง้ จนค่อยๆ เกิดการเรยีนรู้ ต้ังแต่การทรงตัว การถีบ การจับแฮนด์รถ          

การบังคับรถให้เลี้ยวไปในทศิทางต่างๆ แม้กระทั่งการล้ม ผู้เรยีนก็จะเรียนรู้วธิีการท า

อย่างไรไม่ให้ล้ม ลม้อย่างไรไม่ให้เจ็บมาก เป็นต้น เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วได้ฝึกฝน

หัดขี่บ่อยๆ อยู่เสมอ ก็จะเกิดความช านาญ ในที่สุดก็ขี่จักรยานได้ กล่าวโดยสรุป         

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม อันเนื่องมาจากประสบการณห์รอืการฝกึหัด และ

เป็นพฤติกรรมที่เป็นไปค่อนขา้งถาวร อย่างนีจ้ึงเรียกว่าเกิดการเรียนรู้กระบวนการเกิด  

การเรียนรู ้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตามล าดับ ดังนี้  
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   1. การรับรู้ (Perception) หมายถึง การที่ผูร้ับ “รับ” เอาข้อมูลขา่วสาร

และความรูต้่างๆ จากแหล่งความรูท้ี่หลากหลาย รวมทั้งจากครูผูส้อน โดยผา่นประสาท

สัมผัสทั้งห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก และผวิหนัง การรับรู้ของบุคคลจากประสาทสัมผัส

ต่างๆ พบว่ามีประสิทธิผลในการเรียนรูต้่างกันจากน้อยไปมาก ดังนี ้ 

           จากการอ่าน เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ .................... 10% 

           จากการได้ยิน เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ .................. 20% 

      จากการได้เห็น เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ................. 30% 

           จากการได้เห็นและได้ยิน เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ .. 50% 

           จากการได้พูดและได้ยิน เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ... 70% 

           จากการได้พูดและได้ท า เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ... 90% 

                 จงึกล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ ควรจัดให้

ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติจรงิ 

   2. การเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง การที่ผูร้ับสามารถแปลความ 

ตีความ หรอืสรุปความส าคัญ ในสิ่งที่รับรู้ได้ เกิดการเช่ือมโยงประสบการณ์หรอืความรู้

ใหม่กับความรูเ้ก่าได้ สามารถโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่ตนเองรับรู้ และสามารถ

อธิบายโดยใหเ้หตุผลประกอบได้  

  ชนาธิป พรกุล (2544, หน้า 53) ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่า       

การเรียนรู ้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลง

ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งซึ่งเป็นผลมาจาก

การฝึกปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์ 

  อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2546, หนา้ 13-16) ค าว่า การเรียนรู้ (Learning)   

ปัจจุบันเป็นค าที่หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใช้เป็นค าส าคัญ เพื่อให้

สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศกึษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 

2542 มาตรา 22 ที่ว่า “ผูเ้รียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้ และถือวา่  

ผูเ้รียนมีความส าคัญที่สุด...” ดังนั้น ผู้อ่านจงึพบค าศัพท์หลายค าที่ใชค้ าว่า “การเรียนรู้” 

เชน่ ค าว่า มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้

หนว่ยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อเน้นความส าคัญไปที่ผู้เรยีน 
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         อารี พันธุ์มณี (2546, หนา้ 176) ได้สรุปความหมายของการเรยีนรู้ไว้ว่า 

การเรียนรู ้หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมสูพ่ฤติกรรมใหมท่ี่ค่อนข้าง

ถาวร และเป็นผลมาจากประสบการณ ์หรอืการฝึกฝน มิใช่ผลจากการตอบสนองตาม

ธรรมชาติ สัญชาตญาณ วุฒิภาวะ พิษยาต่างๆ อุบัติเหตุ หรือความบังเอิญ 

  Lefranceois (2000, p. 117) ได้แปลความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่า  

การเรียนรู ้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางศักยภาพส าหรับพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร

ทั้งหมดที่เป็นผลมาจากประสบการณ ์แต่การเปลี่ยนแปลงนัน้ไม่เกี่ยวเนื่องกับ 

ความเมื่อยล้า การมีวุฒภิาวการณ์บาดเจ็บหรอืเชื้อโรค (All relatively permanent changes 

in potential for behavior that result from experience but are not due fatigues, 

maturation, drugs, injury, or disease) 

  Hill (1982, p. 266) ให้ค าจ ากัดความของการสอนไว้วา่ การสอน คอื

พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งที่พยายามให้บุคคลอื่นเกิดการพัฒนาตนในทุกด้านอย่างเต็ม

ศักยภาพ  

        ดังนัน้ กระบวนการเรียนรู้ จงึหมายถึง การจัดด าเนินการของผูส้อน เพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ โดยผู้เรียนจะท ากิจกรรมที่อาศัยกระบวนการของสมอง เช่น ฟัง อ่าน 

พูด เขียน โยงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว ผลการเรียนรูอ้าจ

อยู่ในรูปของความเข้าใจ การคิดวิเคราะห ์การประเมินผล ฯลฯ การจัดด าเนินการของ

ผูส้อนอาจอยู่ในรูป บรรยาย อธิบาย สาธิต หรอืปฏิบัติให้ดู ให้อ่านเนื้อหาสาระ  

ให้อภปิราย ให้ท าแบบฝกึหัด ให้ศึกษาจากสื่อต่างๆ ฯลฯ  

 2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

  วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ได้จาก     

การวิเคราะหแ์นวคิด และทฤษฎี ดังนี้    

  สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ (2534, หนา้ 174-177) กล่าวว่า การอา่นออก 

หมายถึง ความสามารถในการถอดรหัสจากตัวอักษรออกมาเป็นเสียง สว่นการเขียนได้ 

หมายถึง การลงรหัสของความคิดหรือเสียงโดยใช้ตัวอักษร ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดด 

ที่เกิดจากการผสมระหว่างพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ แล้วจึงเกิดเป็นค า ประโยค  

และข้อความ ดังนัน้ แนวคิดการเรียนการสอน อ่านเขียนภาษาไทยเบือ้งตน้ดังกล่าว  

เป็นการสอนที่เริ่มจาก  
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         1) พยัญชนะ เล่าบ่นจนขึน้ใจ จ าแมน่ ทายตัวได้ 

         2) แจกลูก เป็นการสอนตามเอกัตภาพ ควบคู่ไปกับสอดแทรกคุณธรรม 

จรยิธรรม  

  กรรณิการ์ พวงเกษม (2535, หนา้ 69-71) ได้เสนอแนะว่า การสอนอ่าน  

แก่เด็กเริ่มเรยีน ควรเริ่มจากรูปและพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด ทัศนยี์ ศุภเมธี 

(2539, หน้า 96) ซึ่งเรียกวิธีนีว้่า การสอนอ่านแบบแจกลูก (Spelling Approach)  

  เรวดี อาษานาม (2537, หนา้ 83-84 ) กล่าวถึง การอ่านส าหรับเด็กที่ยัง 

ไม่เรียนหนังสือ ให้สามารถอ่านและถ่ายทอดความรูส้ึกนึกคิดหรอืค าพูดออกมาเป็น

ตัวหนังสือ นับตั้งแต่เริ่มมกีารสอนหนังสือไทยจนถึงปัจจุบัน ได้กล่าวถึงการอ่านแบบ    

แจกลูกสะกดค า คอื การสอนที่ถือวา่ค าประกอบด้วยรูปและเสียงของพยัญชนะ สระ 

วรรณยุกต์ ตัวสะกด ฯลฯ เวลาสอนอ่านแทนที่จะอ่านเป็นค าๆ มคีวามหมายเลยที่เดียว

ต้องไล่พยัญชนะสระ ฯลฯ ใหอ้อกเสียงได้ถูกต้องเป็นค าๆ อีกทีหนึ่ง เป็นการช่วยให้อ่านค า

ได้ เพราะผูอ้่านรู้จัก พยัญชนะ สระ ตัวสะกด แล้วช่วยพาไป เช่น จาน  นักเรียนสะกดค าวา่ 

จอ -า-จา-จา-นอ–จาน หรอื จ–า-น–จาน บา้น นักเรียนสะกดค าว่า บ-า-บา-บา-น– 

บาน–บาน–  ้-บ้าน เป็นต้น วิธีนีช่้วยใหเ้ด็กรู้จักหลักเกณฑข์องการเรียงล าดับตัวอักษร

ภายในค าหนึ่งๆ เพื่อจะได้ออกเสียงได้ชัดเจน และเขียนค านัน้ได้ถูกต้อง 

  วิมลรัตน ์สุนทรโรจน ์(2549, หนา้ 97-99) ได้อธิบายการสอนอ่านเพื่อให้

นักเรียนอ่านออก เขียนได้ โดยใช้วธิีการแจกลูกในมาตราตัวสะกดแม ่ก กา กง กน กม เกย  

เกอว กก กด และกบ การแจกลูกจะเริ่มต้นการสอนให้จ า และออกเสียงพยัญชนะและสระ

ให้ได้ก่อน จากนั้นจะเริ่มแจกลูกในมาตราแม ่ก กา จะใช้การสะกดค าไปทีละค าไล่ไป

ตามล าดับของสระแล้วจงึอ่านโดยไม่สะกดค า จึงเรียกว่าแจกลูกสะกดค า แล้วอา่นค า     

ในมาตราตัวสะกดทุกมาตราจนคล่อง จากนั้นจะอ่านเป็นเรื่องราวเพื่อประยุกต์หลัก     

การอา่นน าไปสู่การอ่านค าที่เป็นเรื่องอย่างหลากหลาย 

      ศวิกานท์ ปทุมสูติ (2552, หนา้ 6) กล่าวว่า หลักการสอน "บันไดทักษะ     

4 ขั้น" ให้ครูสอนด้วย "บันไดทักษะ 4 ขั้น" ตามล าดับเนื้อหาในแบบฝกึของหนังสอื  

“เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้งา่ยนิดเดียว” ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/ต่อวัน และในทุกช่ัวโมงให้

สอนครบทักษะ 4 ขั้น ดังนี้ 
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   1) ครูน าเด็กอ่านออกเสียงแจกลูก-สะกดค า-ผันเสียง วันละ 30 นาที 

         2) ครูน าเด็กอ่านออกเสียงค า หรือกลุ่มค า หรอือ่านเรื่อง ที่ประกอบ

แบบฝกึอยู่เป็นระยะๆ วันละ 5-10 นาที 

         3) ให้เด็กคัดค าและเรื่องที่อ่านลงสมุด วันละ 10 นาที 

         4) ให้เด็กเขียนตามค าบอกค าที่เรยีนรู้แลว้ ในกระดาษทดสอบที่ครู    

แจกให ้และให้ครูเก็บกระดาษทดสอบนีไ้ว้ทุกแผ่น วันละ 10-15 นาที ซึ่งสรุปเป็น         

บทร้อยกรองช่วยจ าได้ว่า  

  ขั้นที่หน่ึง  แจกลูก ใหผู้กจ า 

  ขั้นที่สอง  อ่านค า ย้ าวิถี 

  ขั้นที่สาม  คัดลายมือ ซ้ าอีกที 

  ขั้นที่สี่  "เขียนค าบอกทุกชั่วโมง"  

  กาญจนา นาคสกุล (2556, ค าน า) ยังกล่าวอีกว่า ระบบการเขียน     

หนังสือไทยเป็นระบบตัวอักษรแทนเสียงที่ใชพ้ยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ ประสมกัน    

เข้าเป็นพยางค์ และค าในการสอนอ่านเขียนภาษาไทยเบือ้งตน้ จ าเป็นต้องให้นักเรียนเข้าใจ

ลักษณะต่างๆ ของอักขรวิธีไทยตามล าดับความยากง่าย                                                                           

  อัจฉรา รัตนสุวรรณ (2557, หนา้ 3) กล่าวว่าโรงเรียนบ ารุงวทิยาได้จัดท า

สื่อหรอืนวัตกรรมส าหรับพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านหนังสอืไม่ออกและเขียนไม่ได้

ตามระดับสภาพปัญหาการอ่านของนักเรียนโดยยึดหลักการสอนจากง่ายไปหายาก 5 

ขั้นตอนคือ 

         ขั้นตอนที่  1  อ่านเขียนพยัญชนะและสระให้ถูก 

         ขั้นตอนที่  2  น าพยัญชนะและสระมาผูกให้เป็นค า 

         ขั้นตอนที่  3  สอนการสะกดค าและแจกลูก 

       ขั้นตอนที่  4  สอนการผันเสียงให้ถูกตามวรรณยุกต์ 

         ขั้นตอนที่  5  เรียนใหส้นุกด้วยค ายากชว่ยเสริม 

      กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 33 (2558, หนา้ 13) กล่าวว่า กิจกรรมที่ควรด าเนินการเมื่อครู

จัดกลุ่มนักเรียนตามระดับปัญหาแล้ว เชน่ จัดห้องเรียนบริบาลจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

กิจกรรมฝึกหัดอ่าน ฝึกหัดเขียน กิจกรรมฝกึแจกลูกประสมค า ฝึกสะกดค าอย่างสม่ าเสมอ 
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  ปิตนิันธ์ สุทธสาร (มปป. อ้างถึงใน สถาบันภาษาไทย, 2559, หนา้ 8-12) 

กล่าวว่า การสอนให้อ่านออกมีหลายวิธี ครูไม่ควรยึดวิธีใดวิธีหนึ่ง ควรผสมผสานหลายวิธี

จนสามารถท าให้เด็กอ่านออกเป็นค าและรู้ความหมายของค า ซึ่งสอนโดยวิธีประสมอักษร 

เป็นการสอนที่ใช้กันมาตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบันที่แสดงถึงภูมิปัญญาการสอนอ่านแบบไทย 

ซึ่งท าให้เด็กอ่านหนังสอืไทยได้แตกฉานวิธีหนึ่งวิธีสอนแบบนี้เริ่มจาก 

        1) การน าพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาประสมกันฝกึอ่านแบบแจกลูก  

การอา่นแบบแจกลูก เป็นการอ่านโดยยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก ยึดสระเป็นหลัก หรอื 

ยึดสระ และตัวสะกดเป็นหลัก 

        2) การอา่นแบบสะกดค า เป็นการสอนอ่านที่เน้นการฟังเสียงของ

พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ที่น ามาประสมกันเป็นค า ส่วนการอ่านแบบ

สะกดค า เป็นการอา่นโดยสะกดค า หรอืออกเสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ 

การันตท์ี่ประกอบเป็นค า 

  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (มปป.) กล่าวว่า กิจกรรม

พัฒนาการอ่าน การเขียน เป็นกิจกรรมที่เน้นการอ่านและเขยีนค าพืน้ฐานตามที่สานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานก าหนดในแต่ละชั้น ประโยค หรอืข้อความสั้นๆ 

เรื่องราวในสื่อต่างๆ หรอืหนังสอืตามระดับช้ันของนักเรียน แนวทางการจัดกิจกรรม มีดังนี้ 

                ขั้นที่ 1 ครูอ่านค าพื้นฐานให้นักเรียนเขียนตามค าบอก รวมทั้งอ่าน

ประโยค  หรอืข้อความสั้นๆ เรื่องราวในสื่อต่างๆ หรอืหนังสอืตามระดับช้ันของนักเรียน  

                ขั้นที่ 2 ครูตรวจค าพืน้ฐาน ประโยค ข้อความ 

                ขั้นที่ 3 นักเรียนแก้ไขค า ประโยค ข้อความที่ผดิใหถู้กต้อง  

พร้อมฝึกอ่านจนมีความช านาญและสามารถใช้ค าได้ถูกต้อง  

     Jensen (2000, pp. 33-38) อา้งถึงใน เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, (2551)           

มวีิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลัก Brain Based Learning (BBL) แบงออกได

5 ขัน้ตอน ดังนี้  

   1) ขั้นเตรยีมการ (Preparation Stage) ในขั้นนี ้คอื การเตรยีมกรอบงาน

เพื่อการเรียนรใูหม่ และเริ่มใช้สมองของผูเ้รียนเกิดการท างานอย่างต่อเนื่อง ในขั้นนี้

กระบวนการเรียนการสอน มักจะเน้นการทบทวนเรื่องการน าเสนอเป็นภาพ หรอืเรื่องราว 

ที่เกี่ยวข้องหากผู้เรยีนมีความรูเ้ดิมมาก่อนที่จะท าให้การเรียนรูเร็วขึ้น เชน่ การฟังเรื่องตลก

อาจไม่ข าเลย หากไมรูเรื่องเดิมมาก่อน 
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   2) ขั้นรับรู (Acquisition Stage) นิวรอนสข์องประสาทจะท างานเชื่อมโยง

กัน แหลงขอ้มูลในการรับรู ไดแก การอภปิราย การบรรยาย การใช้เครื่องมอืทางการเห็น   

การให้สิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม ประสบการณจากการลงมอืปฏิบัติ การแสดงบทบาท 

ตัวอย่าง การอ่านการท าโครงการกลุม การท ากิจกรรมคู ฯลฯ ดังนั้น การใหผู้เ้รียนเรียนรู

บางสิ่งบางอย่างได้ ควรให้เขาได พูดไดปฏิบัติ เนื่องจากสมองจะซึมซับข้อมูลหรอื

ข้อเท็จจรงิทีเ่ป็นส่วนเล็กๆ มาประสานต่อกันได การให้รูปแบบและประสบการณจะท าให้

สมองของผเูรียนรับรูไดมากขึ้น จนกระทั่งจับข้อมูลส าคัญไดสมองอาจจะสร้างเงื่อนไข และ   

การรับกฎเกณฑโ์ดยรวม ซึ่งผูเ้รียนอาจปรับไดบ่อยครั้งที่มักพบว่าทั้งในชั้นเรียนหรือใน

โรงเรียน สิ่งที่ครูสอนอาจไมใชส่ิ่งที่นักเรียนเรียนรู ดังนั้น ในการเรียนการสอนจงึต้องให้

สมองของผเูรียนรับรู้และให้นักเรียนไดประสบการณต่างๆ จากการเรียนรูเองสัดส่วนของ

เวลาที่ผูเรียนไดปฏิบัติและพูดควรมีมากกว่าการนั่งและการฟัง ครูส่วนใหญ่มักจัดเวลา

ส าหรับผู้เรยีนน้อยมากในการปฏิบัติการทดลอง การอภปิราย การทบทวนความรู และ   

ผลที่ไดรับคือตอ้งมาสอนกันใหม่ มาตรฐานการศกึษาต้องการให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจ 

ที่ลกึซึง้มากขึ้น มีการคิดวิเคราะห์และขยายเนือ้หาสาระที่เรยีนแตใ่นทางตรงกันข้าม  

ครูกลับไมขยายกรอบเวลาใหน้ักเรียนไดเรียนรทูี่กว้างขึ้น  

          3) ขั้นขยายรายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration Stage) ชองวา่งส าคัญ    

ในการเรียนการสอน คอื ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ครูอธิบายกับสิ่งที่นักเรียนเข้าใจ การลด

ช่องว่างนี ้ครจู าเป็นต้องให้นักเรียนมีสว่นร่วมในการเข้าใจสิ่งที่เรยีนไดลึกซึง้ขึ้นและ        

ไดข้อมูลย้อนกลับด้วยกลวิธีให้ความหมายโดยนัยหรอือย่างแจม่แจ้ง (Explicit) ครูให ้

การแกไขควบคูกับการสอน โดยหลักการ ของการคิดอย่างมีวจิารญาณ การขยายความ

โดยนัยหรอือย่างแจ่มแจ้งเป็นเรื่องส าคัญในขั้นตอนนี้ กลวิธีที่ให้ความหมายอย่างแจม่แจ้ง 

ไดแก การให้ค าเฉลย การตรวจสอบ การย่อความหรอืสรุปความ การใชข้้อมูล ส าหรับ 

การให้ความหมายโดยนัย ไดแก การเล่นบทบาทสมมุติ การไปศกึษานอกสถานที่ การใช้ 

ประสบการณในชีวติจริง การขยายรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่เรียนรู จะช่วยให้สมองมี

โอกาสไดจัดวเิคราะห์ ตรวจสอบและเรียนรูไดลึกซึง้ขึ้น การท างานของระบบประสาท  

จะพัฒนาไดโดยการลองผิดลองถูก ยิ่งมีการทดลองฝึกปฏิบัติและไดข้อมูลย้อนกลับมากขึ้น

เท่าใด คุณภาพในการท างานของสมองจะยิ่งดขีึน้เท่านั้น การเรียนโดยการทองจ าอาจจะ

ช่วยใหส้ามารถท าคะแนนในการสอบได แต่อาจจะไมท าให้สามารถคิดในระดับสูงได ดังนัน้ 

นักเรียนจงึควรได ข้อมูลย้อนกลับในการเรียนรใูห้มากอยางพอเพียง การเรียนรู้ 
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สิ่งอืน่ๆ จะตามมาไดเอง ประโยชนทีน่ักเรียนจะไดรับคือการมโีอกาสไดทบทวนและ

ประเมินงานของตัวเองและของผูอื่นพรอมทั้งไดข้อมูลย้อนกลับทีเ่ป็นเรื่องเป็นราว 

ด้วยวิธีการที่มปีระสิทธิภาพ  

   4) ขั้นสร้างความทรงจ า (Memory Formation Stage) แมจ้ะมีการให้

กระบวนการขยาย รายละเอียด ในการเรียนรูเพิ่มเติมโดยใหผูเรียนมีโอกาสไดทดลองหรอื

มปีฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอน การทรงจ า อาจดีหรือไมดีไดขึน้อยู่กับความสามารถ 

ในการเก็บกักความทรงจ านั้นๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการด้วยกัน  

เชน่ การพักผอ่นที่เพียงพอ ระดับของ อารมณ์ บริบท อาหาร คุณภาพและปริมาณของ 

การเชื่อมโยงระดับของสมอง สภาวะของผู้เรียน ความรูเดิม ฯลฯ การพักผอ่น 

อย่างพอเพียงจะช่วยให้สมองท างานไดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการรวบรวม 

ข้อมูล อาหารที่ดมีีประโยชนก็สามารถท าให้ร่างกายไดรับสารที่ช่วยให้การทรงจ าที่ดไีด  

          5) ขั้นบูรณาการเพื่อน าไปใช้ (Functional Integration Stage) ในขั้นนี ้

ผูเ้รียนจะสามารถระลึกสิ่งที่เรียนรู และน าไปใช้ได 
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ตาราง 1 การสังเคราะหก์ารจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 
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มป

ป.
) 

  ค
วา

มถี่
 

1 แจกลูก              9 

2 สะกดค า              4 

3 อ่านเป็นค า              1 

4 ประสมค า              1 

5 อ่านเขยีนพยัญชนะ 

สระ 

             7 

6 น าพยัญชนะและสระ 

มาผูกเป็นค า 

             1 

7 ผันเสียงให้ถูกตาม

วรรณยุกต์ 

             1 

8 อ่านค ายาก              1 

9 เขยีนตามค าบอก              2 

10 ตรวจค าพืน้ฐาน

ประโยค 

             1 

11 แก้ไขค า/ประโยคท่ีผิด              1 

12 สอนซ่อมเสริม              1 

13 ฝกึอ่าน ฝึกเขยีน              4 

14 คัดลายมือ              3 

15 วาดรูปประกอบ              1 

16 แต่งประโยค              1 

17 เขยีนค าจากภาพ              1 

18 อ่านเป็นเร่ืองราว              1 

19 ขยายรายละเอียด

เพิ่มเติม 

             1 

20 บูรณาการเพื่อน าไปใช้              1 
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  จากแนวคิดของนักวิชาการข้างตน้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดเพื่อหาความถี่      

ของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกณฑ์รอ้ยละ 20 ของแนวคิดทั้งหมด คือตั้งแต่         

3 คนขึน้ไป สามารถสรุปขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ประกอบด้วย 1) อ่าน เขียนพยัญชนะให้ถูกต้อง 2) แจกลูก3) สะกดค า 4) ฝกึอ่านและเขียน

ค า 5) คัดลายมือ สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

      1) อ่านเขียนพยัญชนะให้ถูกต้อง หมายถึง การบอกชื่อ การเปล่งเสียง 

และการเขียนพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง           

            2) การแจกลูก หมายถึง การแจกลูกในมาตราตัวสะกดแม ก กา กง กน 

กม เกย เกอว กก กด และกบ เริ่มจากการแจกลูกในมาตราแม ก กา (ไมมีเสียงสะกด)  

ใชการสะกดค าไปทีละค าไลไปตามล าดับของสระ แลวจึงอานโดยไมสะกดค า              

             3) การสะกดค า หมายถึง การอ่านโดยน าเสียงพยัญชนะต้น สระ 

วรรณยุกต และตัวสะกดมาประสมเปนค าอาน          

             4) ฝกึอ่านและเขียนค า หมายถึง การอ่านซ้ า และเขียนตามค าบอก 

ค าที่ฝึกแจกลูกและสะกดค า  

             5) คัดลายมือ หมายถึง การคัดค าที่ก าหนดให้ ดว้ยตัวบรรจง 

เต็มบรรทัด       

 2.3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 30-45) ได้ก าหนด ตัวชี้วัดและสาระ  

การเรียนรูแ้กนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 

   2.3.1 ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

    ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม 

อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติใหม้ีความเป็นไทย   

เป็นเครื่องมอืในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน ท าให้

สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวติรว่มกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่าง 

สันติสุข และเป็นเครื่องมอืในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ

ต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห ์วจิารณ์ และสร้างสรรค์ใหท้ันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี ตลอดจน

น าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มคีวามมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนีย้ังเป็นสื่อแสดง 
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ภูมปิัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพเป็นสมบัติล้ าค่า 

ควรแก่การเรียนรูอ้นุรักษ์ และสบืสานใหค้งอยู่คู่ชาตไิทยตลอดไป 

            2.3.2 เรยีนรู้อะไรในภาษาไทย 

    ภาษาไทยเป็นทักษะที่ตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษา

เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ในชีวติจรงิ  

    การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว        

ค าประพันธ์ชนิดต่างๆ การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

ความรูจ้ากสิ่งที่อ่าน เพื่อน าไปปรับใช้ในชวีิตประจ าวัน 

                การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี  การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค า

และรูปแบบต่างๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขยีนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ  

การเขียนตามจนิตนาการ วิเคราะหว์ิจารณ์ และเขยีนเชิงสรา้งสรรค์  

                การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมวีิจารณญาณ การพูด

แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดล าดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดใน

โอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ หลักการใช้

ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑข์องภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับ

โอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ 

ในภาษาไทย  

                  วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะหว์รรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษา

ข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และ 

ท าความเข้าใจ บทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มคีุณค่าของไทย    

ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต   

และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความซาบซึง้และภูมใิจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสบืทอด

มาจนถึงปัจจุบัน 

   2.3.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

    สาระที่ 1 การอา่น 

                มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรูแ้ละความคิด 

เพื่อน าไปใช้ตัดสนิใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน      
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                สาระที่ 2 การเขียน  

                มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  

ย่อความ และเขยีนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน

การศกึษาค้นคว้าอย่างมปีระสิทธิภาพ                   

                สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

                มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมวีิจารณญาณ และพูด

แสดงความรู ้ความคิด และความรูส้ึกในโอกาสต่างๆ อย่างมวีิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

                สาระที่ 4 หลักการใชภ้าษาไทย 

                มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  

การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้ 

เป็นสมบัติของชาติ                               

                สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

                มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ

วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใชใ้นชีวติจริง 

             2.3.4 คุณภาพผู้เรยีน 

                 จบชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

                 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ เรื่องสัน้ๆ และบทร้อยกรอง

งา่ยๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของค าและขอ้ความที่อ่าน ตัง้ค าถามเชงิ

เหตุผล ล าดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรูข้้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติ 

ตามค าสั่ง ค าอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้ เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ 

และแผนภูมิ อ่านหนังสอือย่างสม่ าเสมอ และมีมารยาทในการอ่าน 

                มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึก

ประจ าวัน เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ ์เขียนเรื่องตามจนิตนาการ

และมีมารยาทในการเขียน 

                เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ ตั้งค าถาม ตอบค าถาม รวมทั้ง

พูดแสดงความคิดความรูส้ึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูด

แนะน าหรอืพูดเชิญชวนใหผู้้อื่นปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 
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                สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ความแตกต่างของค าและ

พยางค์ หน้าที่ของค า ในประโยค มทีักษะการใชพ้จนานุกรมในการค้นหาความหมายของ

ค า แต่งประโยคง่ายๆ แต่งค าคล้องจอง แตง่ค าขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ

ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

                เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและ

วรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลง

พืน้บ้าน เพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น รอ้งบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น 

ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง ที่มคีุณค่าตามความสนใจได้ 

                จบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

                อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้

ถูกต้อง อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของค า ประโยค ขอ้ความ 

ส านวนโวหาร จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจค าแนะน า ค าอธิบายในคู่มอืต่างๆ แยกแยะข้อคิดเห็น

และข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านและน าความรูค้วามคิดจากเรื่องที่

อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวติได้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็น

คุณค่าสิ่งที่อ่าน 

                 มีทักษะในการคัดลายมอืตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียน

สะกดค า แต่งประโยคและเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจน

เหมาะสม ใช้แผนภาพ โครงเรื่องและแผนภาพความคิด  เพื่อพัฒนางานเขยีน  เขียน

เรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการตา่งๆ เขียนแสดงความรู้สึกและ 

ความคิดเห็น เขียนเรือ่งตามจนิตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน 

                พูดแสดงความรู ้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อหรือ

สรุปจากเรื่องที่ฟังและดู ตัง้ค าถาม ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและดู รวมทั้งประเมิน 

ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูโฆษณาอย่างมเีหตุผล  พูดตามล าดับขั้นตอนเรื่องต่างๆ 

อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนา และพูด 

โน้มนา้วได้อย่างมเีหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 

               สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ส านวน ค าพังเพยและสุภาษิต  

รู้และเข้าใจ ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ชนิดของประโยค และค าภาษาต่างประเทศ 

ในภาษาไทย ใชค้ าราชาศัพท์และค าสุภาพได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค  

แตง่บทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี 11  
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                เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทาน

พืน้บ้าน ร้องเพลงพืน้บ้านของท้องถิ่น น าข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใชใ้นชีวติจริง 

และท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดได้ 

                จบชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 

                อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้

ถูกต้อง เข้าใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความส าคัญและ

รายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดงความคดิเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียน

กรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจาก สิ่งที่อา่นได้ วิเคราะห ์วจิารณ์  

อย่างมเีหตุผล ล าดับความอย่างมขีั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อา่น รวมทั้ง

ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อา่น 

               เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อา่นงา่ยชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้อง

เหมาะสมตามระดับภาษาเขียนค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ 

สุนทรพจน ์ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่างๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ          

แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วจิารณ์ และแสดงความรูค้วามคิดหรือโต้แย้ง 

อย่างมเีหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศกึษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน 

                พูดแสดงความคิดเห็น วเิคราะห์ วจิารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟัง

และดู น าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรอืประเด็นที่ได้จาก

การศกึษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

    เข้าใจและใช้ค าราชาศัพท์ ค าบาลีสันสกฤต ค าภาษาต่างประเทศอื่นๆ 

ค าทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะหค์วามแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน 

โครงสรา้งของประโยครวม ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็น

ทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงสี่สุภาพ 

               สรุปเนือ้หาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วเิคราะหต์ัวละครส าคัญ 

วิถีชีวติไทย และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุป

ความรูข้้อคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวติจริง 
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                 จบชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 

                 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้

ถูกต้องและเข้าใจ ตคีวาม แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่านได้ วิเคราะหว์ิจารณ์เรื่อง 

ที่อา่น แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมเีหตุผล 

คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และ

เขียนรายงานจากสิ่งที่อา่น สังเคราะห ์ประเมินค่า และน าความรูค้วามคิดจากการอ่าน   

มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูท้างอาชีพ และน าความรูค้วามคิดไป

ประยุกต์ใชแ้ก้ปัญหาในการด าเนนิชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 

                เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตาม

วัตถุประสงค์ ย่อความจากสื่อที่มรีูปแบบและเนือ้หาที่หลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิด

เชงิสร้างสรรคโ์ดยใช้โวหารต่างๆ เขียนบันทึก รายงานการศกึษาค้นคว้าตามหลักการเขียน

ทางวิชาการ ใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการอ้างอิง ผลติผลงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ     

ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้งประเมนิงานเขียนของผู้อื่นและน ามาพัฒนางานเขียน    

ของตนเอง 

                ตั้งค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู   

มีวจิารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะหว์ัตถุประสงค์ แนวคิด การใชภ้าษา 

ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟังและดู ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล้วน าไปประยุกต์ใช้ 

ในการด าเนินชีวติ มีทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้งโน้มนา้ว และเสนอแนวคิดใหม่ 

อย่างมเีหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด  

                เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของ

ภาษาไทย ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งค าประพันธ์ประเภท 

กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้ค าราชาศัพท์และ 

ค าสุภาพได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์หลักการ สร้างค าในภาษาไทย อิทธิพลของ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น วิเคราะหแ์ละประเมินการใช้ภาษาจาก 

สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

               วิเคราะหว์ิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์

วรรณคดีเบือ้งตน้ รู้และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและ
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วรรณกรรมพืน้บ้าน เชื่อมโยงกับการเรียนรูท้างประวัติศาสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณค่า

ด้านวรรณศลิป์ และน าข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใชใ้นชีวติจริง 

        2.3.5 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1  

                 สาระที่ 1 การอา่น 

                 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคิด 

เพื่อน าไปใช้ตัดสนิใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 

 

1. อ่านออกเสียงค า  

ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ 

2. บอกความหมายของค า  

และข้อความที่อ่าน 

การอา่นออกเสียงและบอกความหมาย

ของค า ค าคล้องจอง และข้อความที่

ประกอบด้วย ค าพื้นฐาน คือ ค าที่ใช้ 

ในชีวติประจ าวัน ไม่นอ้ยกว่า 600 ค า  

รวมทั้งค าที่ใชเ้รียนรู้ใน กลุ่มสาระ     

การเรียนรูอ้ื่น  

- ค าที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มรีูป

วรรณยุกต์  

- ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและ 

ไม่ตรงตามมาตรา 

- ค าที่มพียัญชนะควบกล้ า   

- ค าที่มอีักษรน า 

 3. ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อา่น 

4. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 

5. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง 

ที่อา่น 

การอา่นจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 

- นิทาน 

- เรื่องสั้นๆ 

- บทร้องเล่นและบทเพลง 

- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้อื่น  

 6. อา่นหนังสือตามความสนใจ          

อย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่อง    

ที่อา่น 

การอา่นหนังสือตามความสนใจ เชน่ 

- หนังสอืที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม

กับวัย 

- หนังสอืที่ครูและนักเรียนก าหนดรว่มกัน   
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ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 7. บอกความหมายของ

เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์

ส าคัญที่มักพบเห็นใน

ชีวติประจ าวัน 

การอา่นเครื่องหมายหรอืสัญลักษณ์ 

ประกอบด้วย 

- เครื่องหมายสัญลักษณ์ตา่งๆ ที่พบเห็น

ในชีวติประจ าวัน 

- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัย  

และแสดงอันตราย 

 8. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน เชน่ 

- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผูอ้ื่น 

- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 

- ไม่ท าลายหนังสือ  
                 
    สาระที่ 2 การเขียน 

                 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขยีนเรียงความ 

ย่อความ และเขยีนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน

การศกึษาค้นคว้าอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 2. เขียนสื่อสารด้วยค าและ

ประโยคง่ายๆ 

 

การเขียนสื่อสาร 

- ค าที่ใชใ้นชีวติประจ าวัน 

- ค าพื้นฐานในบทเรียน   

- ค าคล้องจอง 

- ประโยคง่ายๆ 

 3. มมีารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน เชน่ 

- เขียนใหอ้่านง่าย สะอาด ไม่ขดีฆ่า 

- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ 

- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ 

และบุคคล 
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 2.4 สาระการเรียนรู้การอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

        ผูว้ิจัยได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เฉพาะ

สาระที่ 1 การอ่าน และสาระที่ 2 การเขียน ด้านการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้        

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นกรอบในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน     

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนี้ 

   สาระที่ 1 การอ่าน 

    1) อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ 

    2) บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 

   สาระที่ 2 การเขียน 

       1) คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

     2) เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ 
 

3. การอ่านและเขียน  

 3.1 การอ่าน 

  3.1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน 

   วสุณี รักษาจันทร์ (2531, หน้า 5) กล่าวว่า การอ่าน หมายถึง 

กระบวนการค้นหาความหมายหรือความเข้าใจจากตัวหนังสอื หรอืสัญลักษณ์ตา่งๆ     

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้อ่าน ผูอ้่านจะเข้าใจสิ่งที่อ่านมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหลายอย่าง เช่น สติปัญญา อารมณ์ ประสบการณ์ อายุ ความสามารถทางภาษา 

เป็นต้น 

   สิรพิร ลิมตระการ และคณะ (2534, หน้า 80) กล่าวว่า การอ่าน 

หมายถึง การแปลอักษร (สัญลักษณ์) ออกมาเป็นค าพูด (เสียง) และมีความหมายที่ใช้   

สื่อความคิด ระหว่างผูเ้รียนกับผูอ้่าน (ผูฟ้ัง) ซึ่งบางครั้งไม่จ าเป็นต้องออกเสียงเข้าใจ

ความหมายกันได้ และการอ่านออกเสียง (Vocalization) คือ อาการที่พ่นลมออกมาผา่น  

ตามเส้นเสียงตามที่เห็นอักษรนัน้ๆ การอ่านเป็นพฤติกรรมที่ค่อนขา้งสลับซับซ้อนซึ่งผู้อา่น

จะต้องใชอ้วัยวะต่างๆ สตปิัญญาประสบการณ์ให้สัมพันธ์กันเป็นอันดีที่เราเรียกว่า     

ความพรอ้มในการอ่าน จึงจะเริ่มอ่านได้และฝกึอ่านได้เร็ว หากเด็กผูเ้รียนยังบกพร่อง   

ทางความพร้อมก็จะฝกึอ่านได้ช้าหรือจะฝกึอ่านไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะเป็น 
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            ผกาศรี เย็นบุตร (2542, หน้า 4) กล่าวว่า การอ่าน คือการรับเอา

ตัวอักษรที่ปรากฏแก่สายตานั้นมาแปลออกเป็นความหมาย ซึ่งความหมายที่ผู้แปลออกมา

ได้นัน้ ควรตรงกันกับความหมายที่ผู้เขียนตั้งเอาไว้จึงเป็นการอ่านที่ดแีละถูกต้อง 

            ราชบัณฑติยสถาน (2546) ได้กล่าวถึงการอ่านไว้วา่ อ่าน หมายถึง     

ว่าตามตัวหนังสอื ออกเสียงตามตัวหนังสือ ดูหรอืเข้าใจความจากตัวหนังสอื สังเกตหรือ

พิจารณาดูใหเ้ข้าใจ 

            ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ (2509, หน้า 14) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า  

การอา่น หมายถึง การแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นความคดิ และน าความคิด

นั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ตัวอักษรที่ใช้ในการอ่านเป็นเพียงเครื่องหมายแทนค าพูด  

และค าพูดเป็นเพียงเสียงซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายแทนความคิดหรือข้อเท็จจรงิอกีทีหนึ่ง 

            รัญจวน อินทรก าแหง และคณะ (2519, หน้า 65) ได้ให้ความหมายของ

การอา่นไว้ว่า การอ่าน คือการแปลและสื่อความหมายจากตัวอักษรหรอืภาพใหเ้ป็น

เรื่องราวที่เป็นแนวคิด โดยให้มคีวามอย่างแจ่มแจ้งและชัดเจน 

            อัมพร สุขเกษม (2520, หน้า 44) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่าน 

โดยสรุปว่า การอ่าน เป็นการมองตัวอักษรซึ่งประกอบเป็นค าใหเ้ข้าใจความหมายของค า

ตรงตามความหมายที่ผู้แต่งจัง้ใจเอาไว้ และน าความหมายของค าที่ได้มาใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ 

            บันลือ พฤกษะวัน (2522) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้หลายนัย ดังนี้  

          1) การอา่น เป็นการแปลสัญลักษณ์ออกมาเป็นค าพูดใหเ้กิด       

ความเข้าใจในการสื่อได้ตรงกัน 

                 2) การเป็นการใชค้วามสามารถจากการผสมผสานของตัวอักษร   

แล้วเข้าใจความหมาย และได้รับความรูจ้ากสิ่งที่อ่าน 

                3) การอา่น เป็นการสื่อความหมายที่จะถ่ายโยงความคิดและความรู้

จากผู้เขียน (ผูส้ื่อ) ถึงผูอ้่าน (ผูร้ับ) 

            Gertrude H. Hildreth (1968, unpaged) ได้กล่าวว่า การอ่าน คอื

กระบวนการทางสมองที่จะแปลสัญลักษณ์ตา่งๆ ที่มองเห็นได้ ให้เกิดความรูค้วามเข้าใจ

อย่างถ่องแท้ 

              Gray Arowsmith (1972, unpaged) อา้งถึงใน ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน์ 

(2525, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่าน หมายถึง ความรูส้ึกหรอื

สภาพทางจิตที่เกิดขึ้นในสมองดว้ยความเข้าใจถ้อยค าที่เขียนหรอืตีพมิพ์ขึ้นมา และ    
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ความเข้าใจในการอ่านที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นเมื่อความคิดความรูส้ึกของผูอ้่านตรงกับ

ความรูส้ึกของผูเ้ขียนก่อนที่จะเขียนออกมาเป็นถ้อยค า 

       Francis Bacon (n.d. อ้างถึงใน วสุณี รักษาจันทร์, 2531, หน้า 6)  

นักปรัชญาเมธีชาวอังกฤษ กล่าวว่า การอ่านท าให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ Reading make  

a fullman หมายความได้อย่างกว้างขวางว่า การอ่านท าให้คนพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทาง

สติปัญญา ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ การด าเนินชีวิต ช่วยใหป้ระสบ

ความส าเร็จในชวีิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติและมีความสุข การอ่านจงึมี

ความส าคัญมาก 

           จากความหมายของการอ่านข้างต้นอาจสรุปได้ว่า การอ่าน เป็น

กระบวนการทางสมองที่ต้องใชส้ายตาสัมผัสตัวอักษรหรอืสิ่งพิมพ์อื่นๆ รับรู้และเข้าใจ

ความหมายของค าหรอืสัญลักษณ์ โดยออกมาเป็นความหมายที่ใชส้ื่อความคิดและความรู้

ระหว่างผู้เขียนและผูอ้่านให้เข้าใจตรงกัน และผูอ้่านสามารถน าเอาความหมายนั้นๆ ใช้ให้

เป็นประโยชน์ได้ 

       3.1.2 การอ่านออกเสียง 

          สนิท ตัง้ทวี (2536, หน้า 36-39) กล่าวว่า การอ่านมี 2 ประเภท คอื 

การอา่นออกเสียง และการอ่านในใจ โดยอ่านออกเสียงปกติ ผู้อา่นจะต้องถึงพร้อมไปด้วย

สิ่งต่อไปนี ้

    1.1 อา่นให้น่าฟัง ในการฝกึอ่านให้น่าฟัง ควรแยกข้อความที่อ่าน

ออกเป็น 2 ประเภทคือ ขอ้คามที่เราเรียบเรียงขึน้เอง และขอ้ความที่ผูอ้ื่นเรียบเรียงไว้ 

    1.2 อา่นให้ถูกต้อง คอืถูกต้องตามอักขรวิธีของไทย ถูกต้อง 

ตามอักขรวิธีของภาษาที่น ามาใช ้และถูกต้องตามความนิยม 

       ละมัย  สายสินธุ (2552, หนา้ 6) กล่าวว่า การอ่านออกเสียง หมายถึง  

การเปล่งเสียงถ้อยค าหรอืเครื่องหมายต่างๆ ที่เขียนไว ออกมาให้ผู้อื่นสามารถไดยินเสียง 

ชัดถ้อยชัดค าและเป็นที่เข้าใจของผูฟ้ัง 

       จากความหมายข้างตน้สรุปได้วา่ การอ่านออกเสียง หมายถึง การเปล่ง

เสียงถ้อยค าออกมาตามสิ่งที่มองเห็น 
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  3.1.3 ความส าคัญของการอ่าน 

   วรรณี โสมประยูร (2553, หนา้ 128) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะทาง

ภาษาที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการด ารงชีวติขอคนในยุคปัจจุบันยิ่งกว่าทุกสมัยที่ผ่านมา 

เพราะขณะนีว้ิทยาการและเทคโนโลยีตา่งๆ ได้เปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้ามากและเป็นไป

อย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารยิ่งเพิ่มความส าคัญธุรการมากขึ้น จนสภาพของสังคม

กลายเป็นสังคมขา่วสาร (Information Society) ไปแล้ว และการอ่านเป็นเครื่องมอืที่ส าคัญ

ยิ่งในการศกึษาเล่าเรียนทุกระดับ ผูเ้ขียนจ าเป็นต้องอาศัยทักษะการอา่นท าความเข้าใจ

เนือ้หาสาระของวิชาต่างๆ เพื่อให้ตนเองได้รับความรูแ้ละประสบการณ์ตามที่ตอ้งการ 

        3.1.4 หลักการสอนอ่าน 

       วรรณี โสมประยูร (2553, หนา้ 136-137) การอ่านเป็นกระบวนการ  

ทางสมองที่แปลสัญลักษณ์ต่างๆ ที่สามารถมองเห็นให้เกิดความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้ง

ชัดเจน ตรงตามที่ผูเ้ขียนต้องการ และสนองความตอ้งการของผูอ้่านด้วย ดังนั้น การอ่าน  

ที่จะท าให้เกิดความคิดและน าไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้ดี ท าให้การอ่านมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผล จะต้องมีหลักที่ส าคัญในการสอน คือ ความพร้อมของเด็ก ในการสอน

ครูจะต้องตรวจและสร้างความพร้อมทางร่างกายเกี่ยวกับสายตา เช่น การกวาดสายตา

จากซ้ายไปขวา ความพร้อมเกี่ยวกับการสังเกต เปรียบเทียบ จ าแนกแยกแยะสิ่งของ  

การรูจ้ักสิ่งของทั้งของจริงและภาพ การออกเสียงเรียกชื่อสิ่งของตา่งๆ รวมทั้งควรจะต้อง

ท าให้การอ่านง่ายและสนุกสนานด้วย 

              1) ความตอ้งการของเด็ก ครูควรทราบความต้องการในการอา่นของ

เด็กเป็นรายบุคคล ครูผูส้อนอ่านจะต้องรูแ้ละเข้าใจธรรมชาติของเด็ก ว่าเด็กทุกคนอยากรู้     

อยากโต อยากโชว์ อยากช่วย ครูจะต้องรูจ้ักกระตุ้นความตอ้งการของเด็กใหม้าสัมพันธ์กับ 

การอา่น โดยชักน าให้อ่านมากๆ จะได้ความรูม้าก เพื่อจะได้น าไปพูดไปแสดงได้หรือช่วย

ผูใ้หญ่หาความรู้จากหนังสือได้ จะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะการอา่นของเด็กให้ดีไปด้วย 

           2) ประสบการณข์องเด็ก เด็กที่มฐีานะทางบ้าน ทางสังคม และ 

ทางเศรษฐกิจดีจะท าให้เด็กมีประสบการณเ์กี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาก ตรงกันข้ามเด็กที่มี

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ดีจะขาดประสบการณใ์นการอา่น ดังนั้น ครูจะต้องสร้าง

ประสบการณเ์กี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตา่งๆ เช่น น าภาพสถานที่ ภาพพืช ภาพสัตว์ ภาพสิ่งของ

ต่างๆ ฯลฯ มาให้นักเรียนมีประสบการณ ์จะช่วยใหเ้ด็กอ่านอย่างเข้าใจและมีความหมาย

ส าหรับเด็กยิ่งขึ้น 
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                  3) ความสามารถในการรับรู้ของเด็ก เด็กมีความสามารถในการรับรู้

แตกต่างกันตามสติปัญญา ประสบการณ ์และการเรียนรูบ้างคนรับรู้ได้เร็ว จ าได้ดี ท าให้มี

ประสบการณม์าก ดังนั้น ครูจะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของเด็ก 

แตล่ะคน จึงจะสามารถแก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริมให้เด็กสร้างวิธีการรับรู้ได้ดขีึน้ 

      3.1.5 วิธีการสอนอ่าน 

       วรรณี โสมประยูร (2553, หนา้ 138-140) กล่าวว่า วิธีการสอนอ่านมี

หลายวิธี แตล่ะวิธีมขี้อดีและข้อบกพร่องแตกต่างกัน ครูจะต้องมคีวามรู ้ความเข้าใจ  

ในแต่ละวิธีเพื่อเลือกวิธีอา่นให้เหมาะสมกับเนือ้หาและทักษะที่ตอ้งการพัฒนาในตัวผูเ้รียน 

นอกจากนี ้ครูจะต้องเข้าใจวิธีบูรณาการวิธีสอน เพื่อท าให้วิธีการสอนเกิดความสมบูรณ์ 

โดยน าวิธีที่ดีต่างๆ มาผสมผสานหรอืบูรณาการเข้าด้วยกัน ตัวอย่างวิธีสอนอ่านแบบต่างๆ 

ที่ครูควรน ามาผสมผสานและเป็นที่นยิมใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้ 

                1) วิธีสอนอ่านแบบแจกลูก วิธีสอนอ่านแบบนีเ้ริ่มใชก้ันมาตั้งแตใ่น

สมัยโบราณ เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักรูปและเสียงของอักษรทุกตัว เพื่อให้รู้จักการ

ประสมค า ซึ่งมทีั้งการแจกพยัญชนะและสระ เช่น กะ กา กิ กี กือ กุ กู ฯลฯ และ กา ขา งา 

จา ฉา ชา ซา ฯลฯ รวมทั้งการผันวรรณยุกต์ที่แยกตามอักษรสูง-กลาง-ต่ า เช่น กา ก่า ก้า 

ก๊า ก๋า ขา ข่า ข้า และ คา ค่า ค้า เป็นต้น วธิีสอนอ่านแบบแจกลูกนี้เป็นวิธีสอนที่ชว่ยให้

เด็กเรียนค าใหมไ่ด้ง่าย อา่นออกเสียงได้ดี แตบ่างครัง้ท าให้นักเรียนไม่สนใจการอ่านเพราะ

ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของค าและท าให้ขาดทักษะการอ่านเร็ว การสอนอ่านแบบแจกลูก

จงึมุง่ให้เด็กออกเสียงได้เป็นส่วนใหญ่มากกว่าที่จะมุ่งอา่นเพื่อเอาความหมายการสอนโดย

วิธีแจกลูกจะได้ผลดีมากก็ต่อเมื่อเด็กโตพอที่จะรู้เหตุผลได้ดแีล้ว เชน่ ในตอนปลายปีของ 

ป.1 เป็นต้น อย่างไรก็ดีการสอนแบบแจกลูกตลอดไปย่อมไม่ได้ผลด ีเพราะจะท าให้เด็ก

สนใจต่อเสียงและการประสมอักษรจนลมืนกึถึงความหมายของค า 

                2) วิธีสอนอ่านแบบสะกดค า ในปัจจุบันใครก็ตามที่ไม่สามารถอ่าน

และเขียนได้รับว่าเป็นข้อเสียเปรียบอย่างมหาศาลทั้งในด้านธุรกิจและวงการสังคม เพราะ

โลกทุกวันนี ้เป็นโลกของการอา่นและโลกของการเขียน ซึ่งทั้งในเรื่องทักษะการอ่านและ

การเขียนนั้นย่อมจะต้องมกีารสะกดค า (Spelling) รวมอยู่ด้วยจึงท าให้การอ่านและ 

การสะกดค ามีความสัมพันธ์กันในแงข่องการใชท้ักษะทางภาษามากพอสมควร นักวิจัยทาง

ภาษาของประเทศสหรัฐอเมริกาบางท่านได้รายงานถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ

ในการสะกดค า และความสามารถในการอ่านว่า มีอยู่คอ่นข้างสูงมากในระดับ
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ประถมศึกษา เป็นต้น เด็กที่สะกดค าเก่งมักจะเป็นเด็กที่อา่นเก่ง และเด็กที่อา่นไม่เก่งมักจะ

เป็นเด็กที่สะกดค าไม่เก่งดว้ยเสมอ แต่ทั้งนีไ้ม่ได้หมายความว่า เด็กที่สะกดค าไม่เก่งจะต้อง

อ่านไม่เก่งไปเสียหมด การเรียนรูใ้นการอ่านกับการเรียนรูใ้นการสะกดค าจึงมี

ความสัมพันธ์กันมาก จากการศกึษาของนักวิจัยเหล่านี้ยังได้พบอีกว่า เด็กๆ จะสะกดค า

ต่างๆ ที่เขาสามารถอ่านออกได้ถูกต้องและแม่นย ากว่าค าที่เขาอา่นไม่ออก ดังนัน้ วิธีสอน

อ่านแบบสะกดค าจงึเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มอีิทธิพลต่อการอ่านของเด็กด้วย 

                3) วิธีสอนอ่านแบบเป็นค าเป็นประโยค วิธีสอนแบบนีจ้ะช่วยให้

นักเรียนสนใจอ่านหนังสือ เรียนรูแ้ละเข้าใจความหมายของค าหรอืประโยคและเรื่องราวที่

อ่านได้ดี ท าให้นักเรียนอ่านเร็วเพราะสามารถกวาดสายตาไปได้ครัง้ละ 2-3 ค า นอกจากนี้

ยงัช่วยใหน้ าความเข้าใจจากการอ่านไปใช้ได้ด้วย การสอนอ่านแบบเป็นค าเป็นประโยค

ให้กับเด็กเริ่มเรยีนหรอืช้ัน ป.1 แล้วใช้วธิีสอนอ่านแจกลูกในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม 

ปนกันทั้งสองอย่างจะได้ประโยชน์มากที่สุด และจะช่วยให้การอ่านของเด็กชั้นประถมศกึษา

ตอนตน้ๆ ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดี หากจะใช้วธิีสอนอ่านแบบเป็นค า

เป็นประโยคแต่เพียงอย่างเดียวอาจท าให้เด็กอ่านออกเสียงได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

                4) วิธีสอนอ่านแบบใช้แผนภูมปิระสบการณ์ แผนภูมิประสบการณ์ 

มีหลายชนิด ซึ่งครูและนักเรียนสามารถชว่ยกันสร้างขึ้นมาได้ แผนภูมิที่ดจีะเป็นอุปกรณ์

หรอืสื่อการสอนที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสอนอ่าน การสอนอ่านโดยวิธีนีจ้ะท าให้

นักเรียนอ่านค าหรอืประโยคได้เร็วและมีความหมายมากขึ้น และนักเรียนสามารถน า

ความคิดที่ได้จากแผนภูมไิปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ได้ดี นอกจากนีค้รูยังสามารถใช้แผนภูมิ 

สอนอ่านควบคู่ไปกับวิธีสอนอ่านแบบอื่นๆ ได้ทุกแบบและใชไ้ด้ดกีับทุกกลุ่มประสบการณ์ 

อีกด้วย อย่างไรก็ดี การท าแผนภูมิประสบการณ์ก็เป็นภาระหนักส าหรับครูและนักเรียน 

อีกทั้งถ้าจะสอนโดยให้นักเรียนอ่านแผนภูมิบ่อยๆ เป็นประจ าอาจจะท าให้เกิด 

ความเบื่อหน่ายได้เหมอืนกัน 

        3.1.6 หลักการอ่านแบบแจกลูกและเทยีบเสียง 

           สิรพิร ลิมตระการ และคณะ (2534, หน้า 22-23) กลา่วว่า 

                1) เลือกสอนประสมเฉพาะค าที่มคีวามหมาย และสอนทีละสระ เช่น 

จะสอนสระอา ประสมกับพยัญชนะต่างๆ ควรเป็นค าง่ายๆ มคีวามหมาย สามารถหา

ภาพประกอบได้และแต่งประโยคโดยใช้ค าเหล่านั้นได้ เช่น กา ขา ยา ตา อา ฯลฯ 
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                2) สอนแจกลูก–เทียบเสียง ได้ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาส โดยเริ่มจากให้

สังเกตรูปร่างและเสียงของค าที่เคยเรียนมาแล้ว เช่น หู งู ให้นักเรียนเปรียบเทียบว่า  

มีสว่นใดของค าเหมอืนกันหรอืต่างกัน 

                3) เมื่อนักเรียนสะกดค าได้แลว้ ควรหาภาพประกอบของจริงหรอื

ยกตัวอย่างเกี่ยวกับค านัน้ เพื่อให้นักเรียนแจกค าหรอืสะกดค าได้มคีวามหมายยิ่งขึ้น เช่น 

สอนค าว่า ก–อา อ่านว่า กา อาจจะสอนตัวก่อน แล้วหาภาพที่เป็นความหมายของ กา และ

แตล่ะภาพมีค าว่า กา อยู่ใต้ภาพ เด็กอาจจะรู้จักค าว่า กา จากรูปภาพได้ นอกจากนี ้ครู

ควรเขียนประโยค ฉัน ใช้ กา ต้มน้ า ฉัน เห็น กา ตัวหนึ่ง นก กา ม ีสดี า ฯลฯ เขียนประโยค

เหล่านั้นบนกระดานด าใหเ้ด็กฝึกอ่านและชีค้ าว่า “กา” และฝกึพร้อมกับให้รูจ้ักค าอื่นเป็น

ค าคุ้นหู คุ้นตาอีกด้วย 

                4) น าค าที่เรียนมาแล้วมาเปรียบเทียบกัน แยกแยะดูวา่ มอีะไร

เหมอืนกันมีอะไรแตกต่างกัน 

 3.2 การเขียน 

        3.2.1 ความหมายของการเขียน 

       ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (2546) กล่าวว่า เขียน หมายถึง 

ขีดให้เป็นตัวหนังสอืหรอืเลข ขีดให้เป็นเส้นหรอืรูปต่างๆ วาด แต่งหนังสอื 

       วรรณี โสมประยูร (2553, หน้า 145) กล่าวว่า การเขียน หมายถึง  

การถ่ายทอดความรูส้ึกนึกคิดและความตอ้งการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์หรอื

ตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายใหผู้อ้ื่นเข้าใจได้ เพราะการเขียนเป็นทักษะการส่งออก 

ตามหลักของภาษาศลิป์ จากความหมายของการเขียนดังกล่าว ท าให้มองเห็นความส าคัญ

ของการเขยีนว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสื่อสารในชีวติประจ าวัน เช่น นักเรียนใช้  

การเขียนบันทึกความรู ้ท าแบบฝกึหัดและตอบข้อสอบ บุคคลทั่วไปใช้การเขียนเพื่อ  

เขียนจดหมาย ท าสัญญา พินัยกรรม และค้ าประกัน พ่อค้าใช้การเขียนเพื่อการโฆษณา

สินค้า ท าบัญชี ใบสั่งของ ใบเสร็จรับเงนิ แพทย์ใชก้ารเขียนเพื่อจดบันทึกประวัติคนไข้ 

เขียนใบสั่งยาและอื่นๆ นักวิชาการใชก้ารเขียนเพื่อเขียนบทความ หนังสือ ต ารา รายงาน 

เป็นต้น 

        สรุปความหมายของการเขียน หมายถึง การขีดให้เป็นตัวหนังสือหรอืเลข  

เป็นการถ่ายทอดความรู้สกึนึกคิดและความตอ้งการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์ 

หรอืตัวอักษร 
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        3.2.2 ประเภทของการเขียน 

         วรรณี โสมประยูร (2553, หน้า 146) ประเภทของการเขียนที่แบ่ง 

ตามลักษณะจุดมุง่หมาย มีดังนี้ 

       1) การเขียนเพื่อแสดงความตอ้งการ 

       2) การเขียนเพื่อเล่าประสบการณ์ 

       3) การเขียนเพื่อบรรยายสิ่งที่พบเห็น 

       4) การเขียนเพื่อประโยชน์ในการตดิต่อสื่อสาร 

       5) การเขียนเพื่อบันทึกสิ่งที่ตอ้งการจ า 

       6) การเขียนเพือ่รายงานผลการปฏิบัติงานและอื่นๆ  

       7) การเขียนเพื่อประกาศเชญิชวนและโฆษณา 

        3.2.3 ความส าคัญของการเขียน 

            วรรณี โสมประยูร (2553, หน้า 147) เนื่องจากการเขียนมคีวามส าคัญ 

ต่อบุคคลและสังคมมากจึงขอกล่าวถึงความส าคัญของการเขียนโดยสรุปไว้ ดังนี้ 

                1) เป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ผู้เขียนตอ้งการถ่ายทอด

ความคิด ความเข้าใจ และประสบการณข์องตนออกเสนอผูอ้่าน 

                2) เป็นการเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลที่นา่สนใจ และเป็นประโยชน์  

ซึ่งตนเคยมีประสบการณ์มาก่อน 

                3) เป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้เขียน 

เกิดความรู้สกึประทับใจในประสบการณท์ี่ผ่านมา 

                4) เป็นเครื่องมอืถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ถ่ายทอดจากฃ

สมัยหนึ่งไปสู่อกีสมัยหนึ่งหรอืจากชาติหนึ่งไปสู่อกีชาติหนึ่ง 

                5) เป็นเครื่องมือพัฒนาสตปิัญญาของบุคคล เนื่องจากการเรียนรู้

เกือบทุกอย่างมกีารเขียนเป็นเครื่องมอืส าหรับบันทึกสิ่งที่ได้ฟังหรือได้อา่น 

                6) เป็นการสนองความต้องการของมนุษย์ตามความประสงค์ที่มนุษย์

แตล่ะคนปรารถนาเพื่อต้องการท าให้รูเ้รื่องราว ท าให้รัก ท าให้โกรธ และสร้างหรอืท าลาย 

ความสามัคคีของคนในชาติ 

                7) เป็นการแสดงออกซึ่งภูมปิัญญาของผูเ้ขียน ท าให้รูถ้ึง

ความสามารถของผู้เขียนวรรณกรรมหรืองานเขียนอื่นๆ  
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                8) เป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่ามีเกียรติ และเพิ่มฐานะ

ทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น 

                9) เป็นการพัฒนาความสามารถและบุคลิกส่วนบุคคลใหม้ี 

ความเช่ือมั่นในตนเองในความรูส้ึกและแนวความคิด 

                10) เป็นการพัฒนาความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์และใชเ้วลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ 

        3.2.4 ความมุ่งหมายในการเขียน  

            วรรณี โสมประยูร (2553, หน้า 147) กล่าวว่า เนื่องจากการเขียน        

มีความส าคัญต่อบุคคลเป็นอย่างมาก ดังนั้น การเขียนจงึมจีุดมุ่งหมายหลายอย่าง ดังนี้ 

                1) เพื่อคัดลายมอืหรอืเขียนใหถู้กต้องตามลักษณะอักษรให้เป็น

ระเบียบ ชัดเจน และอ่านเข้าใจได้ง่าย 

                2) เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการเขียนให้พัฒนางอกงามขึน้ตามควร 

แก่วัย 

                3) เพื่อให้มทีักษะการเขียนสะกดค าถูกต้องตามอักขรวิธี  

เขียนวรรคตอนถูกต้อง และเขียนได้รวดเร็ว  

               4) เพื่อให้รูจ้ักเลือกภาษาเขียนที่ด ีมีคุณภาพเหมาะสมกับบุคคล 

และโอกาส 

                5) เพื่อให้สามารถรวบรวมล าดับความคิด แล้วจดบันทึก สรุป  

และย่อความเรื่องที่อ่านหรือฟังได้ 

                6) เพื่อถ่ายทอดใหม้ีจินตนาการ ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  

และความรูส้ึกนึกคิดเกิดเป็นเรื่องราวใหผู้อ้ื่นเข้าใจความหมายอย่างแจ่มแจง้ 

                7) เพื่อให้สาสามารถสังเกต จดจ า และเลือกค้นถ้อยค า หรอืส านวน

โวหารให้ถูกต้องตามหลักภาษาและสื่อความหมายได้ตรงตามที่ต้องการ 

                8) เพือ่ให้มทีักษะการเขียนประเภทต่างๆ และสามารถน าหลัก     

การเขียนไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวัน 

                9) เพื่อเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการเขียนไปใช้ใหเ้กิด

ประโยชน์ตามที่ตนเองสนใจและมีความถนัด 

                10) เพื่อให้เห็นความส าคัญและคุณค่าของการเขียนว่ามีประโยชน์ 

ต่อการประกอบอาชีพ การศกึษาหาความรู้ และอื่นๆ  
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       3.2.5 องค์ประกอบของการเขียน 

         วรรณี โสมประยูร (2553, หน้า 149) กล่าวว่า การเขียนเป็นการสื่อสาร

ที่มอีงค์ประกอบใหญ่ๆ 4 ประการ ดังนี้ 

         1) ผูเ้ขียน (ผู้ส่งสาร) 

         2) ภาษา (สาร) 

                3) เครื่องมือที่ท าให้เกิดสาร (เช่น อักษร ดินสอ สมุด) 

                4) ผูอ้่าน (ผูร้ับสาร) 

               ทั้งนี้ ผู้เขียนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิด 

ของผู้เขียน เพราะความคิดของผู้เขียนเป็นจุดก าเนิดที่ท าให้เกิดงานเขียนขึน้ ดังนัน้  

จงึอาจกล่าวถึงลักษณะของผูเ้ขียนเป็นข้อๆ ได้ ดังนี้ 

                 1) ความคิดของผู้เขียนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้เกิดงานเขียน ผู้เขียน 

จงึจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มคีวามคิดรเิริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ และจนิตนาการ 

                 2) ผูเ้ขียนจ าเป็นต้องมีความรูห้รือประสบการณ ์เพราะความรู้

เปรียบเสมอืนวัตถุดิบที่ผู้เขียนน ามาเรียบเรียงเป็นเนือ้หาของเรื่องเพื่อเสนอผูอ้่าน ผูเ้ขียน

คนใดมีวัตถุดิบมากย่อมสร้างผลงานเขียนได้มาก และได้ผลดี ดังนั้น ผู้เขียนที่ดีจงึ

จ าเป็นต้องสะสมวัตถุดิบ คือ ความรู้และประสบการณ์เอาไว้มากๆ จึงจะผลติผลงานที่มีทั้ง

ปริมาณและคุณภาพได้ 

                3) ความสามารถในการเลือกเนือ้หาและการใชภ้าษา หมายถึง  

การใชภ้าษาได้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษา โดยสามารถใช้ภาษาที่มีอรรถรส 

เร้าความรู้สกึผู้อ่านให้ผูอ้่านสนใจ และเห็นคุณค่าได้อย่างประณีตสละสลวยและมี

ประสิทธิภาพ เช่น ผูเ้ขียนได้เลือกเนื้อหาที่มปีะโยชน์กับผูอ้่านซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญอย่าง

ใดอย่างหนึ่งอย่างเด่นชัด ท าให้ผู้อ่านเกิดความรูส้ึกว่าตนเองจ าเป็นต้องอ่านเพราะ

ประโยชนท์ี่พึงจะได้รับจากงานเขียนนั้นคุม้ค่าที่ใชเ้วลาในการอ่าน ทั้งนี้เนื่องจากผู้เขียนได้

เลือกเอาเฉพาะสิ่งที่จ าเป็นมาเสนอด้วยภาษาที่สละสลวยและเข้าใจงา่ย 

                4) ผูเ้ขียนควรหลกีเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่จะท าให้ผูอ้่านหรือ

ตนเองเดือดรอ้น และท าให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ แต่ควรสอดแทรกคุณธรรมที่ท า

ให้เกิดความรักความสามัคคีขึน้ในสังคมไทย 
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                5) ผูเ้ขียนนอกจากมีความคิด ความรู้ และความสามารถแล้ว 

บุคลิกลักษณะท่าทางในการวาง การวางมอื การจับดินสอ ปากกา มีความส าคัญที่ผู้เขียน

ต้องเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพของผู้เขียนเองดว้ย 

                6) ผูเ้ขียนต้องมีลายมือหรอืมีความสามารถเขียนตัวอักษรให้ถูกต้อง

ตามลักษณะอักษรไทยเป็นระเบียบ สะอาดและชัดเจน เพื่อให้ผู้อา่นสนใจและอยากอ่าน 

                7) ผูเ้ขียนต้องมีจรรยาบรรณ ซึ่งหมายถึง มารยาทที่ผู้เขียนควรปฏิบัติ 

เชน่ การใหเ้กียรตโิดยลงชื่อเจ้าของผลงานที่อ้างองิหรอืเอาแนวคิดของเขามาทุกครั้ง  

เป็นต้น 

     3.2.6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียน 

          วรรณี โสมประยูร (2553, หน้า 153-155) กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การเขียน ดังนี้ 

              1. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเขียน การเขียนเป็นทักษะที่ตอ้งใชอ้วัยวะ

ของรา่งกายอย่างกัน ดังนี้ 

                  1.1 มอื การพัฒนากล้ามเนื้อมอืเป็นส่วนส าคัญในการเขียน      

เด็กบางคนไม่สามารถบังคับกล้ามเนือ้ให้เขียนตัวอักษรได้ บางคนมือพิการท าให้เขียน     

ไม่ถนัดหรือไม่สามารถเขียนได้เลย การเขียนต้องใช้มอืเป็นประการส าคัญ ดังนั้น  

จงึจ าเป็นต้องมีการฝึกกล้ามเนือ้มอืด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับนักเรียนทั่วไป 

                     1.2 ตา การเขียนจ าเป็นต้องใชส้ายตาดูแบบตัวอักษรว่าเหมอืน

แบบหรอืไม่ ส าหรับเด็กที่มพีัฒนาการทางอวัยวะตาไม่เจริญไปตามปกติ จะมองภาพ

กลับกันกับสภาพจริง คือ มองตัวอักษรกลับหัวบ้าง กลับตัวบ้าง ดังนั้น เมื่อจะเขียน

ตัวอักษรก็เขียนกลับหัวตามสายตาจงึเกิดการเขียนผดิ เช่น ค าว่า”งาน” เขียนเป็น “นาง” 

ดังนัน้ สายตาจงึเป็นปัจจัยที่มคีวามส าคัญต่อการเขียนมาก 

                     1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตากับกล้ามเนือ้ การเขียนต้องอาศัยตา

มองเพื่อรับเข้าและใช้มอืเขียนสิ่งที่มองนั้น รวมทั้ง ตายังต้องมองสิ่งที่มอืเขียนว่ามีขนาด

ถูกต้องเหมอืนแบบหรือเหมือนที่คิดไว้หรอืไม่ นอกจากนี ้ในบางครั้งเมื่อเด็กเขียนตาม    

ค าบอก การฟังจะมีส่วนเกี่ยวข้องอกีด้วย เพราะถ้าฟังไม่ชัดจะเขียนไม่ถูก 

                2. สมองหรอืสติปัญญา  

               เมื่อการเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ และ 

เป็นเครื่องมอืส าหรับพัฒนาความคิดและสติปัญญาดังกล่าวข้างตน้แลว้ สมองจึงเป็น 
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ปัจจัยหนึ่งที่จ าเป็นต่อการเขียนอย่างยิ่ง เพราะถ้าสมองไม่คิดสิ่งใดแล้วไม่มคีวามต้องการ  

ที่จะเขียนแสดงสิ่งนัน้ออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจ นอกจากนี้ สมองยังเกี่ยวข้องกับการเขียน 

ในเรื่องตา่งๆ อีก เช่น 

         2.1 ความสามารถในการรับรู้และจ าสิ่งต่อไปนี้ 

             ก. การสังเกตสิ่งที่เขียนว่ามีลักษณะอย่างไร 

                    ข. การเห็นความสัมพันธ์ของเรื่องที่จะเขียน 

 ค. การตคีวามเรื่องก่อนจะเขียนบรรยาย 

   ง. การล าดับความคิดเพื่อบรรยายเรื่อง 

   จ. การจ าลักษณะตัวอักษร ค า ประโยค และข้อความ 

                  2.2 ความสามารถในการแสดงออกที่แตกต่างกัน เนื่องจาก

ความสามารถในการรับและถ่ายทอดของแตล่ะบุคคลแตกต่างกัน กล่าวคือ บางคนเขียน 

ได้สวย เร็ว แตบ่างคนบังคับกล้ามเนื้อมอืให้เขียนได้ไม่ดี 

                2.3 ช่วงของความสนใจและความตัง้ใจต่างกัน เด็กที่มช่ีวง 

ความสนใจสั้น มักเขียนได้น้อยท าให้ทักษะการเขียนไม่ดีเท่าที่ควร และมีความตั้งใจเรียน

ลดลง 

               2.4 การเขียนมคีวามจ าเป็นต้องโยงความคิดใหส้ัมพันธ์และ

ต่อเนื่องกันเพราะความคิดที่สัมพันธ์และต่อเนื่องกันนั้นจะเป็นสื่อใหน้ักเรียนสามารถเขียน

เรื่องราวต่างๆ ใหต้ิดตอ่สัมพันธ์กันได้มากขึ้น เช่น ช้างสัมพันธ์กับซุง เพราะช้างใช้ลากซุง 

เป็นต้น 

              3. สิ่งแวดล้อม การเขียนเป็นทักษะที่ตอ้งอาศัยการพูด การฟัง  

การอา่นมาก่อน ดังได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น การเขียนจงึต้องอาศัยประสบการณ์พื้นฐานอื่นๆ  

ทั้งจากบ้าน โรงเรียน และสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน และมีอทิธิพลต่อการพัฒนา

ทักษะการเขียนของเด็ก ดังนี้ 

                     3.1 สิ่งแวดล้อมทางบ้าน ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว ภาษาพูดที่บ้าน เชือ้ชาติ จ านวนพี่นอ้งในครอบครัว เด็กลูกโทน 

เด็กลูกแฝดและการอบรมเลีย้งดู สิ่งแวดล้อมทางบ้านที่กล่าวมานีน้ับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มี

อิทธิพลต่อการการพัฒนาภาษาของเด็กมาก ทั้งนี้ เพราะบ้านเป็นสิ่งแวดล้อมที่เด็กประสบ

ก่อนและอยู่ใกล้ตัวมากที่สุด นอกจากนี้ กระบวนการเรียนรู้ภาษาอย่างหนึ่งที่เด็กใช้เป็น

อันดับแรกคือ การเอาอย่างและเลียนแบบ เมื่อบ้านมอีิทธิพลต่อการฟัง การพูด และ 
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การอา่น ดังนั้น บ้านจงึเป็นอันดับแรกที่มอีิทธิพลต่อการเขียน เพราะเด็กย่อมเขียน 

ตามที่ตนพูดหรอืเขียนตามที่ตนได้ฟังและอ่านมา 

                     3.2 สิ่งแวดล้อมทางโรงเรียน โรงเรยีนท าหน้าที่เสริมสร้าง 

ปรับปรุงและแก้ไขพฤติกรรมตา่งๆ ใหก้ับนักเรียน ดังนั้น ทักษะทางภาษาของนักเรียน 

ซึ่งรวมทักษะการเขียนด้วยย่อมพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อม ซึ่งได้แก่การบริหารด้าน 

การเรียนภาษา ตัวครู เพื่อนนักเรียน เป็นต้น ดังรายละเอียด ตอ่ไปนี้ 

                        1) การบริหารด้านการเรียนภาษา  

                        2) ตัวครู เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางภาษา

ของเด็ก เฉพาะอย่างยิ่งการเขียนของเด็กมักเริ่มต้นจากโรงเรียนกับครู จากการสังเกต

พบว่าเด็กช้ัน ป.1-3 จะเขียนคัดลายมอืตัวครึ่งบรรทัดเหมอืนหรือคล้ายลายมือครูบน

กระดานด า ส าหรับอิทธิพลของครูที่มตี่อการเขียนของเด็ก อาจแยกเป็นประเด็นต่างๆ ได้

ดังนี้ 

                         (ก) วธิีเขียนของครู ครูเป็นต้นแบบของการเขยีนของนักเรียน 

                         (ข) วิธีสอนเขียนของครู ครูที่เข้าใจการสอนและมีเทคนิค 

การสอนเขียน จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของเด็กใหพ้ัฒนาได้รวดเร็ว 

                         (ค) เจตคติของครู ครูที่มีศรัทธาต่อการเขียนและเห็นคุณค่า

ของการเขยีน เมื่อสอนเด็กจะถ่ายทอดความรูส้ึกและศรัทธานั้นไปสู่เด็กด้วย นอกจากนี้ 

ครูที่เอาใจใส่ ตรวจแก้ไขการเขียนของเด็กสม่ าเสมอย่อมท าให้เด็กเขียนได้ดี นั่นแสดงว่า

เจตคติของครูทีม่ีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการเขียนของเด็กด้วย 

                         (ง) บรรยากาศการเรียนเขียน ครูที่จัดบรรยากาศให้เด็ก 

มีอสิระในการคิด ย่อมช่วยใหเ้ด็กสามารถเขียนอย่างสร้างสรรคไ์ด้สมบูรณ์เต็มที่ 

                         3) เพื่อน จัดเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมาก บางคนเขียน

ตามครูบนกระดานด าไมท่ันก็จะลอกจากเพื่อน จึงท าให้ลอกแบบลายมอืเพื่อนไปโดย 

ไม่รู้ตัว  

  3.2.7 หลักเบื้องต้นในการเขียนภาษาไทย 

            วรรณี โสมประยูร (2553, หน้า 156-157) กล่าวว่า 

              1. วิธีเขียนอักษรไทย  

                  วิธีเขียนอักษรไทยหรือวธิีเขยีนพยัญชนะและสระไทยนั้น ควรเขียน 
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เส้นใหญ่ต่อกันโดยไม่ต้องยกปากกาหรอืดินสอ การลากเส้นตัวอักษรแตล่ะตัวจะต้องให้

ตัวอักษรมขีนาดเล็กใหญ่ และมีหางสัน้ยาวถูกต้องตามลักษณะตัวอักษร เช่น ณ มีขนาดตัว

เป็นเท่าครึ่งของตัว ถ หรือหางตัว ฟ ยาวประมาณ ½ ของตัวพยัญชนะ ดังนัน้ วธิีเขียน

ตัวอักษรจงึตอ้งลากเส้นด้วยความประณีตและถูกต้องตามลักษณะของตัวอักษรไทย  

              2. ลายมอื  

                  ลายมอื หมายถึง ลลีาการเขียนตัวอักษรที่ประกอบเป็นค า 

ประโยค และข้อความ การเขียนของแต่ละบุคคลนั้นมคีวามหมายแตกต่างกันตาม

ความสามารถของผู้เขียน การฝึกเขียนลายมืออาจแบ่งตามความมุง่หมายได้ 3 แบบ ดังนี้ 

                      2.1 คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด เพื่อประดษิฐ์ตัวอักษรใชใ้นกรณี

พิเศษ เชน่ เขียนบัตรต่างๆ  ได้แก่ บัตรเชิญวันส าคัญ เขียนวุฒิบัตร เขียนปริญญาบัตรและ

อื่นๆ 

                         2.2 คัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัด คอืการคัดใหต้ัวอักษรถูกต้อง

ชัดเจน และสะอาดสวยงาม เพื่อใชชี้วติประจ าวันทั่วๆ ไป เช่น เขียนจดหมาย เขียนรายงาน 

                         2.3 เขียนหวัดแกมบรรจง คือการคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

อย่างรวดเร็วเพื่อจะจดใหท้ันผู้พูดหรอืผูอ้่าน ซึ่งในความรวดเร็วนี้ผู้เขียนต้องตระหนักถึง 

สิ่งที่ส าคัญ คือ เขียนให้ตัวอักษรชัดเจนและถูกแบบแผน ลักษณะของการเขียนอักษรไทย 

โดยผู้อา่นได้ง่าย เช่น การจดบันทึก เป็นต้น 

      3.2.8 ข้อบกพร่องในการเขียน 

             วรรณ ีโสมประยูร (2553, หน้า 158) กล่าวว่า 

                1) การเขียนตัวอักษรไม่ชัดเจนเนื่องจากไม่เขียนหัวหรอืเขียนหนังสือ

หัวบอด สัดส่วนของตัวอักษรผิดไปจากที่เป็นจริง เขียนอักษรผิดขนาด เขียนอักษร 

ที่คล้ายกันให้เหมอืนกัน หรือเขียนผิดลักษณะตัวอักษร 

                2) การวางเครื่องหมายและสระผดิที่ เครื่องหมายและสระที่อยู่ข้างบน

หรอืข้างล่างตัวพยัญชนะ ต้องเขียนให้อยู่ในแนวเดียวกับเส้นหลังพยัญชนะเสมอ เพราะถ้า

เขียนผดิทีจ่ะท าให้ความหมายเปลี่ยนไปได้ 

                3) เขียนตัวหนังสอืเล่นหาง ท าให้เข้าใจเรื่องไขว้เขวไปจากเดิม 

                4) เขียนผดิลักษณะตัวอักษร คอืเขียนรูปตัวอักษรไทยผิดไป 
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                5) เขียนผดิลักษณะการเขียนภาษาไทย ลักษณะของการเขยีน

ภาษาไทยเป็นการเขียนเป็นตัวๆ หรอืค าๆ และมีวรรคตอนไม่ตดิกันเป็นพืดแบบ

ภาษาอังกฤษ เมื่อเขียนติดกันเป็นพืดจึงท าให้ผูอ้่านเดาไม่ออกว่าข้อความจะเป็นอย่างไร 

                6) เขียนลายมือไม่สม่ าเสมอหรอืเขียนไม่เป็นระเบียบ 

                7) เขียนลายมือตัวเล็กเกินไป ท าให้ลักษณะตัวที่มหียักหายไป ผู้อ่าน

จงึตอ้งเพ่งสายตามากอ่านแล้วรูส้ึกปวดตา บางครัง้ต้องเดา จึงอาจท าให้ผู้อ่านเข้าใจงาน

เขียนผิดได้ 

                 8) เขียนไม่สะอาดและไม่สวยงาม เพราะมีรอยลบขูดขีดฆ่าสกปรก 

บางครัง้ลบไม่หมดท าให้ตัวอักษรผิดไป นอกจากอ่านผิดและดูไม่งามตาแล้ว ยังแสดงให้

เห็นถึงนสิัยการท างานที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้เขียนอีกด้วย 

                 9) เขียนโดยใช้เครื่องเขียนสีจาง เชน่ ดินสอหรอืปากกาที่มสีีซีดจาง 

จนท าให้บางส่วนของตัวอักษรมองเห็นไม่ชัด ท าให้อ่านยากและบางครัง้อ่านผดิ 

                 10) การเว้นระยะและการใชเ้ครื่องหมาย 

                     ก) การเว้นช่องไฟ คอืการเว้นระยะระหว่างตัวอักษรกับตัวอักษร

โดยใหช่้องว่างระหว่างตัวอักษรหา่งเป็นระยะเท่ากัน แบ่งระยะในบรรทัดใหเ้ท่ากัน และเว้น

ระยะระหว่างบรรทัดใหเ้ท่าๆ กัน รวมทั้งความกว้างและความกว้างของตัวอักษรที่มีขนาด

เท่ากันในลักษณะตัวอักษรที่คล้ายกันด้วย ส่วนตัวพยัญชนะที่กว้างกว่าปกติ เช่น ญ ฒ ณ 

ให้ใชค้วามกว้างเป็นส่วนครึ่ง ส าหรับพยัญชนะที่แคบ เช่น ข ช ให้ใช้ระยะหัวเพียงครึ่งส่วน

และตัวครึ่งสว่นของระยะตัวอักษรทั่วไป 

                     ข) การเว้นวรรคคือ การเว้นระยะระหว่างประโยคให้เว้นสามช่วง

ตัวอักษร สว่นอนุประโยคหรอืวลีควรเว้นประมาณครึ่งช่วงตัวอักษร ค านามหลายๆ ค าที่

ตามหลังค าว่า “เชน่” ควรเว้นหน่ึงช่วงตัวอักษรทุกๆ ค า 

                     ค) การเว้นวรรคตอน ในภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายแบ่งประโยค

หรอืวรรคตอนแบบภาษาอังกฤษ ดังนั้น การแบ่งวรรคตอนเพื่อการแยกเนื้อหาของ    

ความเรยีงออกเป็นส่วนย่อยๆ เป็นท่อนหรอืตอนจงึตอ้งใชว้ิธีเว้นวรรค โดยก าหนดลักษณะ

ของการเว้นวรรคตอนให้มีขนาดต่างๆ เพื่อให้ผูอ้่านสังเกตได้ง่าย และป้องกันความสับสน

ของผู้อ่าน  
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  3.2.9 การเขียนสะกดค า   

       การสะกดค าเป็นพืน้ฐานที่จ าเป็นของการเขียนอย่างงหนึ่ง เพราะเด็กต้อง

รู้จักสะกดค าได้ถูกต้องก่อน จึงสามารถเขียนเป็นประโยคและเรื่องราวได้ ถ้าเด็กเขียน

สะกดค าไม่ได้ เด็กจะไม่สามารถเข้าใจเรื่องจากผู้อื่นและแสดงให้ผูอ้ื่นเข้าใจความคิดของ

ตนเองไม่ได้ กล่าวคือ สื่อสารกันไม่ได้นั่นเอง ดังนัน้ การเขียนสะกดค าให้ถูกต้องนับว่า   

เป็นสิ่งส าคัญมากในการเขียน เด็กควรเขียนสะกดค าใหถู้กต้องเสียแต่เริ่มเรียน เพื่อช่วยให้

เด็กรู้จักค าต่างๆ ที่จ าเป็นในชีวติประจ าวัน และช่วยให้เด็กใช้ค าต่างๆ ได้ถูกต้อง และ

กว้างขวาง แต่การสอนสะกดค าจะได้ผลดีตอ่เมื่อครูเอาวิธีสอนเป็นค าและประโยคมาเป็น

บันไดขั้นต้นเสียก่อนแลว้จึงสอนแจกลูกและผันอักษร เพราะการสอนค าให้เด็กผันอักษรจะ

ท าให้เด็กได้ฟังเสียงค าและได้เปล่งเสียงค า พร้อมกับมองเห็นภาพตัวอักษรที่คู่กับเสียงนั้น 

การสอนแจกลูกและผันอักษรจงึเป็นวิธีพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าได้ผลดี เนื่องจาก

การเขียนสะกดค ามีความส าคัญดังกล่าว ครูจึงจ าเป็นต้องรู้จักการเขียนสะกดค า เพื่อเป็น

แนวทางในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเขียนสะกดค าเป็นค าและเป็นประโยค ส าหรับเรื่อง

การเขียนสะกดค านีป้รากฏทั่วไปว่ามีค าที่เขียนยากตั้งแต่ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 ถึง         

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกันตลอดทั้ง 4 ระดับช้ัน เท่าที่รวบรวมได้ดังต่อไป 

               1) ค าที่มหีลายพยางค ์เช่น สนุกสนาน ประเพณี พฤหัสบดี ตะลึงพรึง 

               2) ค าที่ประ และไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น สะอาด สะดวก สบาย พะเนิน  

               3) ค าที่มรีูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกับการออกเสียง เช่น เหล้า ทุ่ง  

               4) ค าที่ใช ้ใ- ไ- อ า อัย อัม เช่น จาระไน เหงื่อไหลไคลย้อย อัยการ  

               5) ค าที่มสีระผสม เช่น เลีย้ง เดี่ยว เพื่อน เหมอืน 

               6) ค าที่มเีครื่องหมายทัณฑฆาตก ากบ เช่น ประโยชน์ สัตว์ เสาร์  

               7) ค าพ้องเสียง เช่น หนา้-น่า โจทย์-โจทก์ แส่-แซ่ กัณฑ์-กรรณ ขัน- 

               8) ค าลดรูปหรือเปลี่ยนรูปสระเมื่อมีตัวสะกด เช่น ชวน พบ พิสดาร  

               9) ค าที่มตีัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เช่น รูป โรค โทษ อัธยาศัย  

               10) ค าที่มอีักษรน า เช่น ขนม ตลาด ถนน ขมุบขมิบ แฉล้ม ถมึงทึง  

               11) ค าที่ม ีห น า และ อ น า เช่น หย่า หลาย แหลม อย่า อยู่ อยาก 

               12) การใช ้ร ล ว ควบกล้ า เช่น กล้วย มะพร้าว กลับ กวาด ความ  

               13) ค าที่ใช ่รร (ร หัน) เช่น บรรทัด รูปพรรณ อุปสรรค สรรพคุณ  

               14) ค าที่มคีวามหมายเป็นนามธรรม เช่น ความสุข ความซื่อสัตย์  
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               15) ค าราชาศัพท์ เชน่ เชษฐา เฉลิมพระชนมาพรรษา  

               16) ค าศัพท์ที่ใช้ในบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง เช่น บทมาลย์  

               17) ค าที่มาจากภาษาอังกฤษ เช่น ไนลอน เต็นท์ แท็งก์ เชิ้ต ฟิลม์  

               18) ค าพิเศษและค าที่มกีฎยกเว้น เช่น ชาติ จรงิ สัปดาห ์สังเกต ศรีษะ  

        3.2.10 หลักการสอนเขียน 

       3.2.10.1 ตัวเด็ก 

          1) ความพรอ้มของเด็ก การเขียนเป็นทักษะที่ยุ่งยากและซับซ้อน 

เพราะต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนือ้มอื ตา และความคิด ดังนัน้ เด็กจะ

พัฒนาการเขียนได้ดี จ าเป็นต้องมีความพร้อมทั้งกายและสมองเสียก่อน ครูจึงจ าเป็นต้อง

ทราบว่าเด็กแตล่ะคนมีความพร้อมทางกายและสมองมากน้อยต่างกันอย่างไร เพื่อหาวิธี

ปลูกฝังความพร้อมทางการเขียนโดยใหเ้ด็กมีโอกาสปฏิบัติงานที่ใช้กล้ามเนือ้มอื ตา สมอง 

ให้สัมพันธ์กัน เช่น ตอกก้อนกิน ตอกไม้ลงในช่องว่างที่ก าหนดให้  

                2) ความสามารถในการถ่ายทอดและการรับรู้ของเด็ก เด็กแต่ละคน   

มีความสามารถในการรับรู้และแสดงความรูใ้ห้ผู้อื่นเข้าใจแตกต่างกัน บางคนมี

ความสามารถรับรู้ได้มากในเวลารวดเร็ว บางคนรับได้น้อย บางคนแม้จะมีความสามารถ

รับรู้ได้และมีความรูม้าก แต่ไม่สามารถเขียนแสดงความรู้ใหผู้้อื่นเข้าใจได้ 

                3) ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ของเด็ก การเขียนเป็นความสามารถ

ด้านการสังเคราะหท์ี่แสดงพฤติกรรมสรา้งสรรค ์เพราะการเขียนเป็นการน าความรู้

เกี่ยวกับค าหรอืเนือ้เรื่องและอื่นๆ ที่ได้จากการฟังและการอ่านมาผสมผสานเรียงล าดับเป็น

ความคิดใหม่ แล้วเขียนแสดงความคิดเหล่านั้นออกมาใหผู้อ้ื่นเข้าใจ ผลงานที่เขียนจงึเป็น

ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก 

                  4) ความสนใจและศรัทธาในตัวเด็ก โดยธรรมชาติเด็กจะสนใจสิ่ง

ใกล้ตัวที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อตัวเขาเอง สิ่งที่มปีระโยชนแ์ละคุณค่านั้นในความคิดของ

เด็ก คือ เขาตอ้งมสี่วนร่วมในกิจกรรมนัน้ด้วย กิจกรรมนั้นจึงไม่ควรบากเกินความสามารถ

ที่เขาจะท า รวมทั้งประการสุดท้ายเขาจะต้องได้รับรางวัล ซึ่งรางวัลในที่นีห้มายถึง  

การรูผ้ลส าเร็จในการกระท ากิจกรรมนั้นทันที  

            3.2.10.2 ตัวครู 

                1) ความรูต้ามหลักภาษาไทย ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับอักษร 

เครื่องหมายต่างๆ วรรคตอน การสะกดตัวการันต์ วิธีเขียนและใช้ค า ประโยค              
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วิธีผูกประโยค รวมทั้งระดับภาษาและอื่นๆ ซึ่งเป็นความรู้ตามหลักภาษาไทยที่ครูสามารถ

ศกึษาได้จากต าราหลักภาษาทั่วไป ความรูเ้กี่ยวกับหลักภาษานีเ้ป็นสิ่งที่ครูจะต้องมีความรู้

ความเข้าใจเป็นอย่างดี เพราะเป็นพืน้ฐานที่ท าให้คนไทยทุกคน รวมทั้งนักเรียนจะต้องรู้ 

เข้าใจ และน าไปใช้ใหถู้กต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

               2) ความรูเ้กี่ยวกับจุดมุง่หมาย การเขียนมีหลายแบบอย่างแตกต่าง

กัน การเขียนแต่ละแบบจึงมีจุดมุ่งหมายหรอืแนวคิดต่างกันด้วย กล่าวคือ การเขียนบันทึก 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปสาระส าคัญไว้ส าหรับเตือนความจ าผูเ้ขียน การเขียนจดหมายเพื่อ

เล่าเรื่องราวหรอืสิ่งที่ผู้เขียนต้องการให้ผูอ้ื่นรู้ เป็นต้น 

              3) เจตคติของครูที่มีตอ่ทักษะการเขียน ความคิด ความรูส้ึก       

ความสนใจ และการเห็นคุณค่าหรอืประโยชน์ในการเขียนของครูที่แสดงขณะสอน จะท าให้

เด็กพลอยรู้สกึหรือเกิดเจตคติตามไปด้วย ถ้าครูมเีจตคติที่ดีต่อการเขียนโดยพูดถึงคุณค่า

และประโยชน์ของการเขียนที่มตี่อตนเอง ต่อคนอื่น และต่อสังคม เด็กจะมีเจตคติที่ดีตอ่

การเขียนตามครูไปด้วย 

            3.2.10.3 วิธีสอนของครู  

                การพัฒนาทักษะการเขียนให้กับเด็กประถมศกึษานั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 

ได้แก่ วิธีสอนของครู เพราะวิธีสอนเป็นวิธีฝึกฝนทักษะโดยตรง ดังนั้น ในการสอนเพื่อ

พัฒนาทักษะการเขียน ครูจึงควรค านึงถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมดังตอ่ไปนี้ 

                   1) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน ครูจะต้องวางแผน

หรอืท าแผนการสอนระดับบทเรียน โดยค านงึถึงจุดมุ่งหมายและเนือ้หาสาระของหลักสูตร 

วุฒิภาวะของนักเรียน สื่อที่ใช้ประกอบในกรสอนและการประเมินผลเป็นหลักส าคัญ

ประการแรก 

                   2) การเตรียมความพร้อมส าหรับบทเรียนใหม ่โดยครูน า

ประสบการณเ์ดิมมาเป็นพืน้ฐานเพื่อถ่ายโยงให้เกิดความรูใ้หม่ เพื่อป้องกันความสับสนและ

ช่วยท าให้เข้าใจบทเรียนใหม่ได้ชัดเจน 

                  3) การสอนให้เข้าใจความหมายค าและประโยค นอกจากใช้วธิีน า

ของจริง ของจ าลอง และภาพมาสอนให้เข้าใจแล้ว ครูอาจใชว้ิธีสร้างสถานการณใ์ห้เด็ก

เกิดแนวคิดและเข้าใจความหมายด้วยตนเอง เช่น ใครจะสอนค าว่า ผลไม้ ครูน าภาพ เงาะ 

ล าไย มังคุด มะม่วง น้อยหน่า มาให้ดูแลว้ถามว่า “เมื่อเอาภาพทั้งหมดรวมกันเรียกว่า

อะไร” นักเรียนจะเกิดมโนทัศนว์่า “ผลไม้” เพราะแตล่ะอย่างเป็น ผลไม้ 
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                  5) การสรา้งบรรยากาศ ในการสอนเขียนนักเรียนจะต้องมี

ความคิดสร้างสรรค์และจนิตนาการ เด็กจะเขียนได้ดีต้องอยู่ในบรรยากาศที่ท าให้รู้สึก

สบายใจ อบอุ่นใจ เป็นตัวของตัวเอง มีอสิระ และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อและครู 

                  6) การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนแต่ละครั้งให้ชัดเจน โดย

การเขียนจุดมุ่งหมายของบทเรียนและให้นักเรียนทราบจุดมุง่หมายนั้นด้วย เพราะ

จุดมุง่หมายจะช่วยก ากับทิศทางในการฝกึทักษะการเขียนให้ด าเนินกิจกรรมไปได้อย่าง      

มีประสิทธิภาพและราบรื่น 

                  7) กิจกรรมที่ใหน้ักเรียนฝกึเขียน ควรเป็นเรื่องที่นักเรียน 

มีประสบการณ์มาก่อนจงึสามารถเขียนได้ดี 

                  8) วิธีฝึกทักษะการเขียน การเขียนเป็นทักษะที่ยากมาก เด็กจะ 

มีทักษะการเขียนได้จ าเป็นต้องมกีารส่งเสริมให้ฝกึฝนการเขียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง

ตลอดเวลา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

                  9) การใช้สิ่งเร้าและแรงบันดาลใจ ถ้าครูจัดประสบการณ์และ

สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความประทับใจ หรอืมีความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงอย่างลึกซึง้ เด็กจะ

เขียนได้ 

                  10) การท าให้เกิดความภาคภูมใิจในผลงาน การเสริมแรงดว้ย

วิธีการตา่งๆ เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้เด็กมีก าลังใจในการฝึกทักษะการเขียน เนื่องจาก 

การเขียนเป็นทักษะที่ยาก เด็กบางคนเท่านั้นที่ถือวา่มีพรสวรรค์ ทั้งนี้ เพราะการเขียน

จะต้องล าดับความคิดให้ตอ่เนื่องกันดีแล้ว ยังตอ้งเลือกค าและประโยคมาใช้ให้ถูกต้องและ

เหมาะสมตามแบบแผนของหลักภาษาด้วย 

                  11) การส่งเสริมให้ศกึษาหาความรูอ้ยู่เสมอ ได้แก่ การรู้จักค า 

รู้จักประโยค และมีประสบการณต์่างๆ  

                  12) กิจกรรมเสนอแนะในการสอนเขียน  

             ก. กิจกรรมสร้างความพร้อม เช่น 

              1) เคาะจังหวะตามเสียง 

              2) ดอกไม้ 

              3) ร้อยลูกปัด 

                 4) ตัดกระดาษและตัดตามแบบ 

              5) เขียนเส้นตา่งๆ อย่างอิสระ 
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                 6) ระบายสีที่ก าหนดให้ 

                     7) ขีดเขียนเส้นไขว้โดยไม่ยกดินสอ แล้วระบายสีเป็นภาพ 

                 8) เขียนเส้นประกอบการเล่านิทาน 

                 9) เขียนเส้นหรอืภาพหรือตัวอักษรตามแบบ 

                10) เขียนตัวอักษรตามรอยเส้นประ 

                11) เขียนตัวอักษรตามค าสั่งหรอืเล่านิทานให้ฟัง 

                       12) ประดิษฐ์รูปโดยใหเ้ป็นรูปร่างต่างๆ  

                       13) ประดิษฐ์รูปโดยใช้ลลีาเส้น 

                       14) ประดิษฐ์พยัญชนะต่างๆ โดยเรียงล าดับ ดังนี้ 

            ง จ ว  ร บ ป  ษ ก ถ ภ ฝ ผ ฟ พ ฬ ย ค ด ต ศ ข ฃ ช 

             ซ ม น ฆ ฉ ต ท ห ฑ ล ส อ ฮ ญ ณ ฎ ฏ ฐ  

                       15) เขียนตัวอักษรเป็นจังหวะตามเสียงเคาะของครู 

                    ข. กิจกรรมเขียนค า เช่น 

              1) เขียนค าจากการประสมพยัญชนะ เช่น นก กบ 

                 2) เขียนค าจากการประสมอักษร เช่น กลาง จาน 

                 3) เขียนค าจากการประสมค า เชน่ ไก่ขัน 

                 4) เขียนค าจากการตอ่ค า เช่น ขันน้ า น้ าปลา 

                 5) เขียนค าจากตารางบิงโก 

              6) เขียนค าตอ่ท้ายพยัญชนะของค า 

                 7) เติมค าที่หาย 

                 8) จับคู่ค าให้ได้ความหมายใหม่ 

                 9) หาค าตรงกันข้าม 

                 10) เขียนค าจากของจรงิหรือภาพ 

                 11) เขียนค าจากสิ่งที่คล าหรือดม 

                 12) เขียนค าจากหนังสอืพิมพ์ วทิยุ โทรทัศน ์

                 13) เขียนค าคล้องจอง 

             ค. กิจกรรมเขียนประโยคและคัดลายมือ เช่น 

                 1) คัดค าอวยพร สุภาษิต ค าขวัญ คติพจน์ 

                 2) คัดข่าว นิทาน บทความ สารคดี ความรูต้่างๆ  



57 
 

                 3) คัดประโยคง่ายๆ หรอื โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน 

                 4) เขียนประโยคจากของจริงหรอืภาพ 

                 5) เขียนเติมประโยคใหส้มบูรณ์ 

                 6) เขียนค าอธิบายเครื่องใช้ ฯลฯ 

                    ง. กิจกรรมเขียนเรื่อง เช่น 

                   1) แตง่เรื่องจากภาพ 

                2) แตง่เรื่องจากค าที่ก าหนดให้ 

                3) แตง่เรื่องจากประโยคที่ก าหนดให้ 

                4) แตง่เรื่องจากเรื่องที่ก าหนดให้บางสว่น 

                5) แตง่เรื่องจากชื่อที่ก าหนดให้ 

                6) แตง่เรื่องจากเรื่องที่เล่าใหฟ้ัง 

                7) แตง่กลอนจากเรื่องที่เล่า 

                8) เรียงความจากาภาพ ฯลฯ 

  3.3 ผลจากปัญหาการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน  

             ผูว้ิจัยได้ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลจากปัญหา 

การแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ดังนี้ 

              วิชา ทรวงแสวง และคณะ (2551, หน้า 8) ได้ศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนโดยกระบวนการมสี่วนรว่ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านและ

เขียนส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 ของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบมีสว่นรว่ม  

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียน ส าหรับนักเรียนชว่งช้ันที่ 1 กับ 2) เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพของรูปแบบที่พัฒนาขึน้ ประชากร คือ โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลจากปัญหาการแก้ปัญหา

การอา่นออกเขียนได้ สามารถวัดได้องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ความสามารถ         

การอา่นออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 2) ความสามารถการเขียนได้ของนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 3) ความพึงพอใจของผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 2) ครูผูส้อน 3) ผูป้กครอง 
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      ละมัย  สายสินธุ (2552, หนา้ 6) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรม      

การเรียนรูภาษาไทยเรื่องการอานออกเสียง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้นทิานพืน้บ้าน

ประกอบการจัดกิจกรรม มีความมุงหมาย 1) เพือ่พัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาไทยเรื่อง

การอานออกเสียงที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อหาดัชนปีระสิทธิผลของ   

การจัดการเรียนรแูละเพื่อศึกษาผลการจัดการเรยีนรูภาษาไทยด้านการอ่านออกเสียง  

โดยใชน้ิทานพื้นฐานประกอบกิจกรรมบทบาทสมมติ ด้านผลการจัดการเรียนรูภาษาไทย

ด้านการอ่านออกเสียง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้นทิานพืน้บ้านประกอบการจัดกิจกรรม 

ดวยบทบาทสมมต ิสามารถวัดได้ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง หมายถึง  

ความสามารถในการเรียนรู กลุ่มสาระภาษาไทยด้านการอา่นออกเสียงช้ันประถมศกึษา 

ปที่ 1 โดยใช้นทิานพืน้บ้านประกอบการจัด กิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ โดยวัดจาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน จ านวน 30 ขอ 

     ชุติวรรณ เจรญิสุข (2553, หน้า 5-6) ได้ศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อ

ทักษะการอา่นภาษาไทยของนักเรียนชว่งช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม  

เขตสัมพันธวงศ ์กรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปัจจัยที่สง่ผลทักษะการอ่าน

ภาษาไทยของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ ์

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผลจากปัญหาการแก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ 

สามารถวัดได้จากทักษะการอ่านภาษาไทย หมายถึง ความสามารถคล่องตัวที่ใช้ใน 

การผสมผสานของตัวอักษรโดยผา่นการไตร่ตรองแล้วเก็บเป็นความรู้แหง่ตนหรอื 

ความคล่องตัวในการใชก้ระบวนการอ่าน กระบวนการอ่านเป็นการฝกึใช้ความคิดใน 

การรับรู้สื่อความหมายที่ ผูเ้ขียนสื่อถึงผูอ้่านกระบวนการอ่านจึงเป็นแนวทางในการค้นคว้า

หาความรู ้ความเข้าใจจากการอ่านเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แบบทดสอบทักษะ 

การอา่นภาษาไทย จ านวน 15 ค า 

       รัตนาพร ทะอนิ (2558, หน้า 4) ได้ศึกษา การพัฒนาการอ่านและ

เขียนสะกดค าโดยใช้บันไดทักษะ 4 ขั้น ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนบ้าน 

แมแ่จ๊ะ จังหวัดแมฮ่่องสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขยีนค าศัพท์ตามบัญชีค าพืน้ฐาน

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วธิีการสอนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้น พบว่า  

การวัดผล การพัฒนาการอ่านและเขียนโดยใช้แบบทดสอบการอา่นและการเขียนของ

นักเรียนจากบัญชคี าพืน้ฐาน 



59 
 

              จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุป ผลจากการแก้ปัญหาการอ่าน

และเขียน หมายถึง ผลส าเร็จที่สามารถวัดและประเมินผลได้จากการแก้ปัญหาการอ่าน

และเขียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย  

     1. ความสามารถด้านการอ่านออก หมายถึง ความสามารถ 

ในการเรียนรกูลุ่มสาระภาษาไทยด้านการอ่านออกเสียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 1 โดยใช้แบบทดสอบการอา่นของนักเรียนจากบัญชีค าพื้นฐาน/บทอ่าน/นทิาน ฯลฯ  

2. ความสามารถด้านการเขียนได้ หมายถึง ความสามารถ 

ในการเรียนรกูลุ่มสาระภาษาไทยด้านการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

โดยใช้แบบทดสอบการอา่นของนักเรียนจากบัญชคี าพื้นฐาน 

         3. ทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทย หมายถึง ความสามารถ

คล่องตัวที่ใช้ในการประสมประสานของตัวอักษรโดยผ่านการไตร่ตรองแล้วเก็บเป็นความรู้

แหง่ตน โดยใช้แบบสอบทดสอบทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทยนอกบทเรียนที่

สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

         4. ความพึงพอใจของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง หมายถึง ความพึงพอใจ

ของครูผูส้อน และผูป้กครอง หลังจากการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน

และเขียน 
 

4. การพัฒนารูปแบบ   

 4.1 ความหมายของรูปแบบ 

  ทิศนา แขมมณี (2551, หน้า 1-3) กล่าวว่า รูปแบบเป็นรูปธรรมของ

ความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น    

เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรม หรอืแผนภาพ เพื่อช่วยใหต้นเองและบุคคลอื่น

สามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น รูปแบบจงึเป็นเครื่องมอืทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบ

หาค าตอบ ความรู ้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย รูปแบบโดยทั่วไปจะต้อง 

มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

   1. รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถ

พิสูจน ์ทดสอบได้ กล่าวคือ สามารถน าไปสร้างเครื่องมือเพื่อไปพิสูจนท์ดสอบได้ 

     2. โครงสรา้งของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์/เรื่องนัน้ได้ 



60 
 

   3. รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ ความคิดรวบยอด และ

ความสัมพันธ์ รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสบืเสาะความรู้ 

         4. รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่า

ความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง รูปแบบ (Model) ที่ใชก้ันอยู่โดยทั่วไปมี 5 แบบ หรอื 5 ลักษณะ

คือ  

        4.1 รูปแบบเชงิเปรียบเทียบ (Analogue Model) ได้แก่ ความคิด 

ที่แสดงออกในลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ อย่างนอ้ย 2 สิ่งขึ้นไป รูปแบบลักษณะ

นีใ้ช้กันมากทางดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

             4.2 รูปแบบเชงิภาษา (Semantic Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงออก

ผา่นทางการใช้ภาษา (พูดและเสียง) รูปแบบลักษณะนีใ้ช้กันมาทางด้านศกึษาศาสตร์ 

            4.3 รูปแบบเชงิคณิตศาสตร์ (Mathematics Model) ได้แก่ ความคิด 

ที่แสดงออกผ่านทางสูตรคณิตศาสตร ์ซึ่งสว่นมากจะเกิดขึ้นหลักจากได้รูปแบบเชิงภาษา

แล้ว 

              4.4 รูปแบบเชงิแผนผัง (Schematic Model) ได้แก่ความคิดที่แสดงให้

เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆ ของสภาพการณ์/ปัญหาใดๆ รูปแบบ 

ด้านศกึษาศาสตร์มักจะเป็นแบบนีส้่วนใหญ่  

       จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองที่สร้างขึน้

เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ส าคัญต่างๆ เพื่อช่วย

ให้เข้าใจข้อเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 4.2 ความส าคัญและความเป็นมาของเรื่องระบบ (System and system 

approach)  

  ธีระ สุมิตร (2519, หนา้ 3) กล่าวว่า ระบบเป็นองค์ประกอบผสมผสานที่

ได้รับการออกแบบอย่างตั้งใจ ซึ่งแตล่ะองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และ     

มีความสัมพันธ์นีไ้ด้ท าให้เกิดสัมฤทธิผลในจุดมุง่หมายที่ได้ตัง้ไว้ 

  สงัด อุทธานันท์ (2526, หนา้ 5) กล่าวว่า ระบบหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่

ร่วมกันและท าหน้าที่ของตนอย่างมรีะเบียบ เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ 

  ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2528, หนา้ 67) ได้สรุปไว้ว่าระบบเป็นผลรวมของ  

หนว่ยย่อย ซึ่งท างานเป็นอิสระจากกัน แต่มีปฏิกิรยิาสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่ก าหนดไว้ 
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  Searles (1967, unpaged) ระบบ เป็นการจัดสิ่งตา่งๆ ให้มคีวามเกี่ยวข้อง 

สัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบเป็นล าดับขั้นตอนเพื่อใหเ้กิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

  Gagne’ and Briggs (1974, p. 19) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง วธิีการใดๆ  

ที่ได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพื่อเป็นหลักให้สามารถท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุตาม

เป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายในวงกว้าง เช่น เพื่อสังคม หรือเป้าหมายย่อย เช่น  

เพื่อคนส่วนหนึ่งของสังคม หรอืเป้าหมายในวงแคบ เช่นเพื่อครูคนเดียวได้ 

  จากความหมายต่างๆ ดังกล่าวข้างตน้ สรุปได้วา่ ถึงแม้จะมีการกล่าวถึง

ระบบต่างกันไปบ้าง แต่มีสาระตรงกันว่า ระบบจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งส าคัญอย่างน้อย 

3 สิ่งด้วยกัน คอื  

        1) องค์ประกอบส าคัญๆ ของระบบ 

           2) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบนั้น 

           3) เป้าหมาย หรอืจุดหมายของระบบนั้น 

   4.3 วิธีการเชิงระบบ 

  วิธีการเชงิระบบ เป็นแนวคิดที่ใชใ้นการจัดสิ่งต่างๆ ให้เป็นระเบียบเพื่อ

น าไปสู่เป้าหมายที่ตอ้งการ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบ

ที่ส าคัญของสิ่งนั้น และการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นให้ส่งเสริมกัน 

อย่างเป็นระเบียบโดยที่มองว่า ระบบควรประกอบไปด้วยส่วนส าคัญอย่างนอ้ย 3 ส่วนคือ 

          1. ตัวป้อน (Input) คือ องค์ประกอบต่างๆ ของระบบนั้นหรอือีกนัยหนึ่ง

คือสิ่งตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้น องค์ประกอบต่างๆ ของระบบใดระบบหนึ่งจะมีจ านวน

และความส าคัญมากน้อยเพียงใด มักขึ้นอยู่กับความรู้ ความคิด และประสบการณ์ 

ของผู้จัดระบบ 

        2. กระบวนการ (Process) หมายถึง การจัดความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบต่างๆ ของระบบให้มลีักษณะที่เอื้ออ านวยต่อการบรรลุเป้าหมาย ระบบใด

ระบบหนึ่งอาจมีองค์ประกอบเหมอืนกัน แต่อาจมีลักษณะของการจัดความสัมพันธ์

แตกต่างกันได้ แล้วแต่ความคิด ความรู้ และประสบการณ์ของผู้จัดระบบ 

   3. ผลผลติ (Product) คือ ผลที่เกิดขึน้จากกระบวนการด าเนนิงาน  

หากผลที่เกิดขึน้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แสดงว่า ระบบนั้นมีประสทิธิภาพ  

หากผลที่เกิดขึน้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แสดงว่าระบบนั้นน้ันยังมีจุดบกพร่อง ควรที่จะ

พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกระบวนการหรอืตัวป้อนซึ่งเป็นเหตุให้ผลนั้นเกิด ส่วนประกอบ 
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ทั้ง 3 ส่วนนี้ ถือวา่เป็นส่วนประกอบเบือ้งตน้ของระบบ ระบบที่สมบูรณ์ ควรจะมี 

ส่วนส าคัญเพิ่มขึ้นอีก 2 ส่วนคือ 

               1) กลไกควบคุม (Control) คือ กลไกหรอืวิธีการที่ใช้ในการควบคุม

หรอืตรวจสอบกระบวนการให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

               2) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับจุดมุง่หมายซึ่งจะเป็นข้อมูลป้อนกลับไปสู่การปรับปรุง

กระบวนการและตัวป้อน ซึ่งสัมพันธ์กับผลผลิตและเป้าหมายนั้น 

 4.4 ระบบการเรียนการสอน 

  วีณา ประชากูล และคณะ (2554, หนา้ 87-91) กล่าวว่า ระบบการเรียน

การสอน (Instructional system) เป็นการด าเนินงานที่ผู้สอนจะต้องค านึงถึงประสิทธิผล 

(Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการจัดการเรียนการสอน ระบบจะ

ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่ท างานสัมพันธ์กัน และสามารถปรับปรุงตนเองได้     

จากการตรวจสอบจากข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งระบบการเรียนการสอนได้น ามาซึ่งการศกึษา

และได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นเป็นล าดับ โดยได้มีผูพ้ัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

(Instructional model) ขึน้หลากหลายรูปแบบ รูปแบบเหล่านีเ้รียกว่า ระบบการออกแบบ

การเรียนการสอน (Instructional design system) หรอืการออกแบบการเรียนการสอน 

(Instructional design) ระบบการเรียนการสอนมคีวามส าคัญช่วยใหก้ารเรียนการสอน 

มีคุณภาพ ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ได้ดีตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งองค์ประกอบของ     

การสอนที่ก าหนดไว้นัน้มคีวามสัมพันธ์และมีความสัมพันธ์ต่อกัน การเรียนการสอน 

มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และการจัดระบบการสอนเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหา

เกี่ยวกับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของผูส้อน 

           การเรียนการสอนมอีงค์ประกอบส าคัญคือ ตัวป้อน (Input) กระบวนการ 

(Process) ผลผลิต (Output) และข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ซึ่งเป็นตัวป้อน ได้แก่ ผู้เรียน 

หลักสูตร สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการ ได้แก่ การด าเนิน  

การสอน การตรวจสอบความรูพ้ืน้ฐาน การสร้างความพร้อมในการเรียน การใช้เทคนิค

การสอนต่างๆ และผลผลิต ได้แก่ ผลการเรียนรูท้ี่เกิดแก่ผูเ้รียนตามจุดประสงค์การเรียน

การสอนที่ก าหนด และข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งเป็นการน าผลมาวิเคราะห์และพิจารณาว่า    

การจัดการเรียนการสอนมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ถ้าผูเ้รียนยังไม่สามารถบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้จ าเป็นต้องพิจารณาหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร แล้วน าปัญหานั้น 
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มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อท าให้ระบบการสอนมปีระสิทธิภาพ การออกแบบการเรียนการสอน

เกิดจากการใชก้ระบวนการของวิธีระบบ โดยมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ใดๆ ไม่ควรจะเกิด

อย่างบังเอิญ แตค่วรเกิดจากการพัฒนาสิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสม มีกระบวนการ ขัน้ตอน 

และสามารถวัดผลจากการเรียนรูอ้ย่างชัดเจนองค์ประกอบของการออกแบบการเรียน 

การสอนสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้ และในกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนจะมี

กลไกในการปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ได้แก่ กระบวนการใช้ข้อมูลย้อนกลับและการประเมินผล

เพื่อปรับปรุง (Formative evaluation) ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนจะยึดแนวทางของ

รูปแบบดั้งเดิม (Generic model) ได้แก่ การวเิคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) 

การพัฒนา (Development) การน าไปใช้ (Implementation)  และการประเมินผล 

(Evaluation) เรียกย่อๆ ว่า ADDIE Model 

       ทิศนา แขมมณี (2551, หนา้ 5-9) กล่าวว่า การท ากิจกรรมใดๆ ก็ตาม  

ถ้าท าอย่างมีระบบจะช่วยใหท้ าได้อย่างสะดวกท าได้ส าเร็จเรยีบร้อยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

การมรีะบบคือการท าหน้าที่หรอืจัดไว้อย่างเป็นระเบียบของสว่นประกอบต่างๆ ในระบบนั้น 

มีความสัมพันธ์หรอืเสริมกัน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งในระบบการเรียน 

การสอนมอีงค์ประกอบที่เป็นตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต ดังนี้ 

            1. ตัวป้อน (Input)  

           ตัวป้อน หรอืปัจจัยน าเข้าระบบ คอืส่วนประกอบต่างๆ ที่น าเข้าสู่

ระบบได้แก่ ผู้สอน ผู้เรยีน หลักสูตร สิ่งอ านวยความสะดวก 

             1.1 ผูส้อน หรอืครู เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้การเรียน    

การสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งขึน้อยู่กับลักษณะหลายประการได้แก่ คุณลักษณะด้าน

พุทธิพิสัย เช่น ความรูค้วามสามารถ ความรูจ้ าแนกเป็นความรูใ้นเนื้อหาสาระที่สอนความรู้

ในเทคนิค การสอนต่างๆ ความรู้ในสภาพแวดล้อมอื่นๆ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะด้านจิตพิสัย 

เชน่ ความตัง้ใจใจการสอน ฯลฯ 

              1.2 ผูเ้รียน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในระบบการเรียน 

การสอน ซึ่งจะบรรลุผลส าเร็จได้ย่อมขึน้อยู่กับคุณลักษณะของผูเ้รียนหลายประการ  

เชน่ ความถนัด ความรูพ้ืน้ฐานเดิม ความพร้อม ความสนใจและความพากเพียรใน 

การเรียน ทักษะในการเรียนรู้ ความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่เรยีน ฯลฯ 

              1.3 หลักสูตร เป็นองค์ประกอบหลักที่จะท าให้ผูเ้รียนเกิด 

การเรียนรู ้หลักสูตรประกอบด้วยองค์ประกอบพืน้ฐาน 4 ประการ คอื วัตถุประสงค์ 
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การเรียนรู ้เนื้อหาสาระที่เรยีน กิจกรรมการเรียนการสอน (รวมวิธีสอนและสื่อการเรียน

การสอน) และการประเมินผล 

              1.4 สิ่งอ านวยความสะดวก อาจเรียกอย่างหนึ่งว่า สิ่งแวดล้อม 

ในการเรียน เช่น ห้องเรียน หรอืสถานที่เรียนซึ่งประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง 

อุณหภูมิ กระดานด า ฯลฯ          

       2. กระบวนการ (Process)  

           กระบวนการในระบบการเรียนการสอน คือ การด าเนินการสอนซึ่ง

เป็นการน าเอาตัวป้อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบในระบบมาด าเนินการเพื่อให้ได้ผลผลติที่ต้องการ  

ในการด าเนินการสอนอาจมีกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรม ได้แก่ การตรวจสอบและ 

เสริมพื้นฐาน การสร้างความพร้อมในการเรียน การใช้เทคนิคการสอนต่างๆ และการใช้

กิจกรรมเสริม 

             2.1 การตรวจสอบและเสริมพืน้ฐาน เป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้สอน

รู้จักผู้เรยีน และได้ขอ้สนเทศที่น ามาช่วยเหลือผูเ้รียนที่ยังขาดพื้นฐานที่จ าเป็นก่อนเรียน   

ให้ได้มีพื้นฐานที่พร้อมจะเรียนโดยไม่มีปัญหาใดๆ ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว 

ผูเ้รียนอาจเรียนไม่รูเ้รื่อง ท าให้ขาดความสนใจในการเรียนเรื่องนัน้ และประสบ   

ความลม้เหลวในการเรียน ส่งผลใหก้ารเรียนเรื่องต่อๆ มามีปัญหาโดยตลอด 

             2.2 การตรวจสอบพืน้ฐาน อาจท าได้โดยการซักถามให้ผูเ้รียนคิด

ตอบค าถามที่ใช้ถามจะเป็นเรื่องที่เป็นพืน้ฐานส าคัญต่อการเรียนในเรื่องที่จะด าเนิน 

การสอน แตว่ิธีที่ดกีว่านีค้ือ การใช้แบบทดสอบวัดความรูพ้ืน้ฐานของนักเรียนทุกคนแล้ว 

ท าการเสริมพื้นฐานส าหรับผูท้ี่มปีัญหา ซึ่งมหีลายวิธี วิธีที่ง่ายและใชเ้วลาไม่มากนักคือ  

การเฉลยค าตอบของข้อสอบทุกข้อ โดยใช้วธิีอภิปรายและซักถามค าตอบจากผูเ้รียน  

การตรวจสอบและเสริมพืน้ฐานจะท าครั้งเดียวในช่ัวโมงแรกที่พบผู้เรยีน 

             2.3 การสร้างความพร้อมในการเรียน เมื่อเริ่มช่ัวโมงเรียน 

โดยทั่วไปแล้ว จะมีผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียน เช่น พูดคุยกัน คิดถึงเรื่องอื่นๆ ที่ไม่

เกี่ยวกับวิชาที่เรยีน ฯลฯ ถ้าผู้สอนเริ่มบรรยายไปเรื่อยๆ อาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการ

โดยเฉพาะในช่วงต้นช่ัวโมงนั้น จงึควรดึงดูดความสนใจของผู้เรยีนใหเ้ข้าสู่การเรียนโดยเร็ว 

ซึ่งท าได้หลายวิธี เช่น  
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                        2.3.1 ใช้ค าถาม น าผูเ้รียนให้คิดตอบ โดยถามในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนเรื่องนั้น เช่น ถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ข่าว ถามให้ระลึกถึงสิ่งที่เรียนไป

แล้วในชั่วโมงก่อน ฯลฯ 

                        2.3.2 ใช้โสตทัศนูปกรณ์ช่วยเร้าความสนใจ เช่น ใช้ฟังเทป ให้ดู

วิดีโอ ภาพ แผนภูมิของจริง ฯลฯ  

                        2.3.3 ยกเรื่องที่เกี่ยวข้องที่นา่สนใจ มาเล่าน าเข้าสู่บทเรียน 

                   2.4 การใชเ้ทคนิคการสอนต่างๆ เมือ่ผูเ้รียนมีความพร้อมแลว้จะ

ท าการสอนโดยใช้เทคนิค วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมวีิธีเลือกหลายวิธี 

                        2.4.1 การใชก้ิจกรรมเสริม วิธีสอนแตล่ะวธิีหรอืรูปแบบ     

การสอนแต่ละรูปแบบจะมีกิจกรรมต่างๆ แตกต่างกันไป บางวิธีจะมีกิจกรรมเดียว บางวิธี

มีหลายกิจกรรม ผูส้อนควรพิจารณากิจกรรมต่างๆ ที่จะเสริมกับวิธีสอน หรอืรูปแบบ   

การสอนที่ตนเลือกใช้ หรอืเห็นว่าเมื่อน าไปเสริมกับวิธีสอนหรอืรูปแบบการสอนนั้นแล้ว  

จะช่วยใหบ้รรลุผลการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมเสริมมมีากมาย ในที่นี้จะกล่าวถึง 

บางกิจกรรม ซึ่งได้แก่ การท าแบบฝกึหัด การให้การเสริมแรง การใช้ค าถมชนิดต่างๆ       

การทบทวนสรุป 

                        2.4.2 การให้ท าแบบฝกึหัด เป็นกิจกรรมที่ชว่ยใหผู้เ้รียนมี

โอกาสทบทวนความรู ้ความเข้าใจ ฝกึการน าความรูไ้ปใช้ในสถานการณ์ตา่งๆ เพิ่มพูน

ประสบการณใ์นการเรียนเรื่องนัน้ๆ ใหก้ว้างขวางและลุ่มลึกยิ่งขึ้น มีทักษะมากขึ้น อาจท า

ให้แบบฝกึหัดในช้ันเรยีนหลังจากผูเ้รียนเข้าใจในเรื่องที่เรียนแลว้ หรอืท าได้โดยใช้เวลา 

นอกชั้นเรียน เช่น ท าเป็นการบ้าน หรอืทั้งสองวิธีรว่มกัน การให้การเสริมแรง เป็นกิจกรรม

ทีส่ าคัญมากส าหรับการเรียนรูแ้ละเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการเรียนรูม้ากที่สุด  

การเสริมแรงม ี2 ลักษณะคือ การให้การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) กับ

การให้การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) การให้การเสริมแรงทางบวกมุ่งให้

ทราบว่าผูเ้รียนท าได้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับ ได้รับการยกย่อง ตัวอย่างได้แก่ การให้ค าชมเชย

ด้วยวาจา (เชน่ ดี เก่ง ยอดเยี่ยม วิเศษ ฯลฯ) การแสดงการยอมรับหรือยกย่องด้วยสีหนา้

ท่าทาง (เชน่ ผงกศรีษะ ยิม้ ปรบมือ ฯลฯ) การให้เครื่องหมายแสดงระดับหรอื           

ความสัมฤทธิ์ผล (เช่น การให้ดาว ฯลฯ) การให้สิ่งของหรอืรางวัล (เช่น การให้ของเล่น 

เครื่องเขยีน ถ้วยรางวัล โล่เกียรติยศ ฯลฯ) การให้รูค้วามส าเร็จของตน (เช่น ทราบว่า  
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ตอบถูก ฯลฯ) การให้การเสริมแรงทางลบ มุ่งให้ทราบว่าผูเ้รียนท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ควร 

กระท าเชน่นั้นอกี ตัวอย่างได้แก่ การต าหนิติเตยีน การดุด่า หรอืการท าโทษด้วยวิธตี่างๆ 

การให้การเสริมแรงทางบวกมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กมากกว่าการเสริมแรงทางลบ 

                      2.4.3 การใชค้ าถามชนิดต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์

หลายประการ เช่น ช่วยจูงใจผู้เรียน ควบคุมให้ผูเ้รียนตั้งใจเรียน ตดิตามการเรียน  

คิดค้นหาค าตอบ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ ให้ขอ้มูลสะท้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกบั 

การคิด ความเข้าใจ การใช้เหตุผล ขยายมโนทัศน์ และสร้างความกระจา่งชัดในมโนทัศน ์

อาจจ าแนกประเภทของค าถามตามการแบ่งจุดประสงค์เชงิพฤติกรรม ดา้นพุทธิพิสัย  

                       2.4.4 การทบทวนสรุป เป็นกิจกรรมท้ายชั่วโมง ที่มุ่งให้ผู้เรยีน 

มีความเข้าใจในสิ่งที่เรยีนไปแล้ว เห็นโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างเนือ้หาสาระ  

รู้จักสรุปสาระส าคัญ ฯลฯ 

             3. ผลผลิต (Outcome)  

                 ผลผลติคือ ผลที่เกิดขึน้ในระบบซึ่งเป็นเปา้หมายปลายทางของระบบ 

ส าหรับระบบการเรียนการสอนผลผลติที่ต้องการก็คือการเปลี่ยนแปลงของผูเ้รียนไปในทาง 

ที่พึงประสงค์ เป็นการพัฒนาที่ด ีในด้านพุทธิพิสัย จติพิสัย และทักษะพิสัย 

                     3.1 ผลดา้นพุทธิพิสัย ก็คือผู้เรยีนเกิดความรู ้ความเข้าใจใน

เนือ้หาสาระที่เรยีน สามารถคิดเปรียบเทียบโยงความสัมพันธ์หรอืที่เรยีกว่าคิดวิเคราะห ์

สามารถน าความรูท้ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ สามารถใช้วจิารณญาณตัดสินลงสรุปชี้ขาด  

ประเมินค่า สามารถคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ให้มีสิ่งใหมเ่กิดขึน้ได้ เป็นต้น 

                     3.2 ผลดา้นจติพิสัย คือผูเ้รียนเกิดเจตคติที่ดีที่เหมาะสม เช่น  

มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนต่อวิชา ต่อเพื่อนๆ ต่อชุมชน ต่อประเทศชาติ เป็นต้น มคีวามสนใจ

ในสิ่งที่เรยีนมีคา่นิยมที่เหมาะสม เป็นต้น 

                     3.3 ผลดา้นทักษะพิสัย คือผู้เรียนมีความคล่องแคล่ว ช านิช านาญ

ในทางการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของรา่งกาย เช่น การใชม้อื ใช้สายตา ฯลฯ ทักษะด้าน

พิมพ์ดดี เล่นดนตรี เล่นกีฬา ทักษะในการสร้างผลผลิต ดา้นศิลปะ หัตถกรรม การช่าง 

อุตสาหกรรม การเกษตร เป็นต้น 
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 4.5 ระบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

     ทิศนา แขมมณี. (2551, หน้า 102-103) กล่าวว่า การพัฒนา 

(Development) มีความหมายได้ 2 นัย ได้แก่ การปรับปรุงสิ่งที่มอียู่แล้วให้ดีขึ้น และ     

การสรา้งสิ่งใหมเ่พื่อใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้วธิีการระบบ (System 

Approach) ท าให้ผู้วจิัยต้องการพัฒนานวัตกรรมมองเห็นองค์ประกอบต่างๆ ของนวัตกรรม 

และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ สามารถด าเนินการกับองค์ประกอบเหล่านั้นได้

อย่างสะดวก เป็นระบบ โดยระบบการพัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอน ประกอบด้วย

องค์ประกอบ ดังนี้ 

                1) ตัวป้อน (Input) หมายถึง ที่มาหรอืจุดเริ่มต้นในการคิดสร้าง

นวัตกรรม เช่น สภาพของปัญหา หลักการและเหตุผล หรอืความต้องการในการ

เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการเรียนการสอน 

                 2) กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนต่างๆ ที่ด าเนินการเพื่อให้

ได้นวัตกรรมที่ต้องการ ประกอบด้วยขั้นตอนการสร้าง การน าไปใช้ และการประเมินผล 

              3) ผลผลิต (Output) หมายถึง ตัวนวัตกรรมที่สามารถปฏิบัติได้

รวมถึงเอกสารประกอบหรือคู่มอืการใช้ และสื่อต่างๆ  

 4.6 การพัฒนารูปแบบการสอน 

        ทิศนา แขมมณี. (2551, หน้า 103) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการสอน 

มี 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกเป็นการพัฒนารูปแบบความคิด ขัน้ที่ 2 เป็นการทดสอบ

ประสิทธิภาพของรูปแบบความคิด  

       ในขั้นแรก จะต้องสรา้งรูปแบบการสอนขึ้นมาโดยศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี 

แนวความคิด หลักการ รูปแบบการสอนที่มีผู้คิดคน้ไว้แล้ว พจิารณาว่าการที่จะสามารถ

จัดการเรยีนการสอนให้บรรลุผลอย่างดีมคีุณภาพ และประสิทธิภาพ จะต้องด าเนินการ 

เชน่ไรบ้าง มีขัน้ตอนอย่างไร มอีงค์ประกอบ หรอืกิจกรรมใด เขียนรูปแบบออกมา 

องค์ประกอบหรอืกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง เลือกเฟ้น

ด้วยความมั่นใจว่ามีความจ าเป็นต่อการบรรลุผลเป็นอย่างมาก ควรมีทฤษฎีแนวความคิด 

และ/หรอืผลการวิจัยยืนยันในผลขององค์ประกอบหรอืกิจกรรมดังกล่าว 
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       ในขั้นที่ 2 หลังจากที่เขียนรูปแบบการสอนออกมาแล้ว เพื่อตรวจสอบว่า

รูปแบบดังกล่าวใหผ้ลอย่างมีประสิทธิภาพหรอืไม่ ควรน าไปทดลองใช้สอน ตรวจสอบดูผล

ที่เกิดขึน้ อาจปรับปรุงองค์ประกอบหรอืกิจกรรมที่มีปัญหา ซึ่งจะท าให้ได้รูปแบบการสอน

ที่สมบูรณ์ขึ้น  

            จากการพัฒนารูปแบบการสอนข้างต้น มีงานวิจัยที่สอดคล้องเรื่อง    

การพัฒนารูปแบบ ดังนี้     

          วิชา ทรวงแสวง และคณะ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ 

การเรียนการสอนโดยกระบวนการมสี่วนรว่ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียน

ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 ของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 โดย

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบมีสว่นรว่ม เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียน ส าหรับนักเรียนชว่งช้ันที่ 1 กับ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ

ของรูปแบบที่พัฒนาขึน้ ประชากร คือ โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ โรงเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์การเรียน

ภาษาไทยต่ า จ านวน 9 โรงเรียน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอน  

แบบประเมินรูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มอืการนิเทศ แบบทดสอบการอา่นและเขยีน 

แบบสัมภาษณ์ผูป้กครอง กรรมการสถานศกึษา ผูบ้ริหาร ครู การประเมนิผลงานนักเรียน

และผลงานครูตามสภาพจริง ร่วมกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นช่วงๆ ระยะเวลา 

การด าเนินการ 10 เดือน ทฤษฎีที่น ามาใช้ ได้แก่ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการมสี่วนรว่ม และ

ทฤษฎีการสอนอ่านเขียนแบบผสมค า ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึน้มีองค์ประกอบ

ส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า 9 องค์ประกอบ ด้านกระบวนการ 6 องค์ประกอบ  

และด้านผลลัพธ์ 3 องค์ประกอบ ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ พบว่า  

ด้านปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการมคีวามเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่ากับ 0.92 

และ 0.97 ตามล าดับ ส่วนด้านผลลัพธ์ คือ ความสามารถในการอ่านออกและเขียนได้ 

กับความพึงพอใจของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีค่าเท่ากับ 0.96 และนักเรียนมีพัฒนาการ 

ด้านการอ่านและการเขียนในลักษณะเป็นค า และเป็นประโยคสูงขึน้ 

           นิตยา คะเนนิล (2558) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบกระบวนการ

บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา     

บึงกาฬ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ และ 2) ตรวจสอบความเหมาะสมของ
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รูปแบบกระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบกระบวนการบริหารระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มโีครงสร้าง 

ที่แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่สง่ผลต่อกระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้  

1) การขับเคลื่อนนโยบาย 2) การด าเนินงานของบุคลากรหลัก 3) การส่งเสริมสนับสนุน

หนว่ยงานและนโยบายการด าเนนิงานของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 5 กิจกรรม ได้แก่  

1) การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและการพัฒนา

นักเรียน 4) การป้องกัน ช่วยเหลอื แก้ไข 5) การส่งต่อโดยใช้กระบวนการบริหารระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 4 ขั้น ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การด าเนนิงานตามแผน 3) การนิเทศ 

ก ากับ ตดิตาม 4) การประเมินผล 2. ผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหนา้วิชาการ และครูมี 

ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบโดยรวมของรูปแบบการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก 

           ประกอบ ตันมูล (2558) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านวิชาการของสถานศกึษา  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 1) เพื่อพัฒนารูปแบบ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งสง่ผลตอ่ประสิทธิผลด้านวิชาการของ

สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 และ         

2) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่สง่ผล

ต่อประสิทธิผลด้านวิชาการของสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารที่ส่งสง่ผลตอ่ประสิทธิผลด้านวิชาการของสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัย

สนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย บริบทภายในสถานศกึษา บริบท

ภายนอกสถานศกึษา การปรับตัวของผูบ้ริหารและครู และการพัฒนางานด้วยวิทยาการ  

2) กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงมี 12 ขั้น ได้แก่ การสรา้งวิสัยทัศน์ การสร้าง      

ความตระหนัก การสร้างพลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

การเลือกวิธีการและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา การสร้างทีมผู้น า การกระจายอ านาจ      

การสรา้งการสื่อสารทุกช่องทาง การสร้างชัยชนะระยะสั้น การสร้างการเปลี่ยนแปลง 
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อย่างตอ่เนื่อง การรับการเปลี่ยนแปลงใหค้งอยู่ และการสร้างการมสี่วนรว่มในการประเมิน

ตรวจสอบ 3) ประสิทธิผลด้านวิชาการ ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน  

ความพึงพอใจของครู และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 2. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

หัวหนา้วิชาการ และครูมคีวามคิดเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบโดยรวมของรูปแบบ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึน้ในระดับดีมาก 

           วิลัยวรรณ ปู่ธิรัตน ์(2558) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร 

งานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาอุดรธานี เขต 4 2) เพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาอุดรธานี เขต 4 การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ

ที ่1 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ระยะที่ 2 การตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า  

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มปีระสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กตามขอบข่าย งานวิชาการปัจจัยที่

ส่งผลตอ่การบริหารงานวิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการ และผลการตรวจสอบ

รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 4 พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและ

จากทั้งหมด 3 องค์ประกอบ สามารถเรียงล าดับความเหมาะสมขององค์ประกอบ 

ของรปูแบบจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ปัจจัยที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการที่ประสบผลส าเร็จ กระบวนการบริหารงานวิชาการ และขอบข่ายการบริหารงาน

วิชาการ 

    ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก 

คือ 1) การพัฒนารูปแบบ และ 2) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบเพื่อส่งเสริมหรอื

แก้ปัญหาของการวิจัยที่ก าหนดขึ้น  
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา     

การอ่านและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร มวีิธีด าเนนิการวิจัยใน 2 ระยะ ดังนี้ 

                ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา      

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

    1.1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

                    1.2 ร่างรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน 

และเขียน 

          1.3 น าร่างรูปแบบให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้อง (IOC)      

และทดลองใช้ (Try out)  

  ระยะที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ประกอบด้วย 

                    2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

                    2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

                    2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                    2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ระยะท่ี 1 กำรพัฒนำรปูแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหำ         

    กำรอ่ำนและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  

 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำมุกดำหำร 

 ในระยะนี้ ผูว้ิจัยด าเนินการโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎ ีและ

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วน าผลการศกึษามา

ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและร่างรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

       1.1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎ ีและวิเคราะหเ์อกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย

สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน            

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดกรอบแนวคิดเบือ้งตน้ของการวิจัย 

          1.2 ร่างรูปแบบการรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน

และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์ประกอบของร่างรูปแบบดังกล่าว ประกอบด้วย 

    1.2.1 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียน ได้แก่  

                1.2.1.1 ปัจจัยด้านผู้เรยีน 

                       1) ความพรอ้มของนักเรียน  

             2) ทัศนคตติ่อการเรียนวิชาภาษาไทย  

  1.2.1.2 ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

             1) ความพรอ้มของผูบ้ริหาร 

             2) ความพรอ้มของครู 

                 3) ความพรอ้มด้านครอบครัว  

          1.2.1.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

                 1) ความพรอ้มด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

                 2) ความพร้อมด้านการจัดบรรยากาศในหอ้งเรียน 

                 3) สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้  

             1.2.1.4 ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 

                  1) หลักสูตร  

                  2) แผนการจัดการเรยีนรู้  
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         1.2.2 การจัดกระบวนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ได้แก่ 

    1.2.2.1 ด้านสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

        1) สาระที่ 1 การอ่าน 

                          2) สาระที่ 2 การเขียน   

            1.2.2.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู ้มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

     1) อ่านเขียนพยัญชนะให้ถูกต้อง 

     2) แจกลูก 

     3) สะกดค า 

               4) ฝกึอ่านและเขียนค า 

     5) คัดลายมือ 

        1.2.3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ได้แก่ 

         1) ความสามารถด้านการอ่านออก  

         2) ความสามารถด้านการเขียนได้  

                        3) ทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทย  

                 4) ความพึงพอใจของผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูผูส้อน และ

ผูป้กครอง 

  1.3 น าร่างรูปแบบการรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่าน

และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชงิเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของขอ้ค าถาม 

และวัตถุประสงค์ (Index of Item Congruence: IOC) เลือกข้อค าถามที่มคี่าความสอดคล้อง 

0.50 ขึน้ไป คา IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 โดยมีข้อค าถามที่สามารถน ามาใช้ได้ จ านวน 

64 ขอ ผูเ้ชี่ยวชาญในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย 

                1) ศกึษานิเทศก์ มีวุฒกิารศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ดา้นภาษาไทย 

จ านวน 1 คน 

                2) ผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน มีวุฒกิารศกึษาไม่ต่ ากว่าระดับ 

ปริญญาโท ด้านการบริหารการศกึษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษขึ้นไป และมี

ประสบการณก์ารบริหารไม่ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 2 คน 
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      3) ครูผูส้อนภาษาไทย ที่มวีุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท  

วิทยฐานะช านาญการพิเศษขึน้ไป และมีประสบการณด์้านการสอนไม่ต่ ากว่า 10 ป ี 

จ านวน 2 คน 

      จากนั้น น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุม่ตัวอย่าง

ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อนภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1    

ที่ไม่ใชก่ลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ซึ่งได้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก  

10 โรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน โรงเรียนบ้าน

โคก 1 โรงเรียนบ้านสามขัว โรงเรียนบ้านโนนศรี โรงเรียนเมืองใหม่ โรงเรียนบ้านดงเย็น 

โรงเรียนค าสายทองวิทยา โรงเรยีนชุมชนศรบีุญเรอืง โรงเรยีนบ้านหนองน้ าเต้า และ

โรงเรียนค าผักหนอกสงเปือย แล้วน ามาวเิคราะหค์ุณภาพ ดังนี้ 

                   1) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้วธิีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 97)        

มีคา่อ านาจจ าแนกระหว่าง 0.37-0.79  

                   2) คาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีสัมประสทิธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของ Cronbach (บุญชม ศรสีะอาด, 2545, หนา 99) มีคา่ความเชื่อม่ันทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.97 และน าผลการวิเคราะห์มาประกอบการพิจารณา เพื่อจัดท าแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์  
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ระยะท่ี 2 ตรวจสอบควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรจัดกระบวนกำร          

    เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำนและเขียนของนักเรียน 

 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 

 2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

          2.1.1 ประชากร 

                     ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหนา้

วิชาการ และครูผูส้อนภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 737 คน ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศกึษา จ านวน 

243 คน หัวหนา้วิชาการ จ านวน 243 คน และครูผูส้อนภาษาไทย จ านวน 251 คน       

(กลุ่มงานนโยบายและแผน ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร, 2560) 

                  2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

                       กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ เป็นผูอ้ านวยการสถานศกึษา     

หัวหนา้วิชาการ และครูผู้สอนภาษาไทยช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่

และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 280 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 

random sampling) ซึ่งมีขัน้ตอนการสุม่ ดังนี้ 

             2.1.2.1 ใช้อ าเภอเป็นหนว่ยสุ่มและสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก 

ใช้เกณฑ์รอ้ยละ 50 ของอ าเภอ ได 4 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอดอนตาล 

อ าเภอค าชะอี และอ าเภอนิคมค าสรอ้ย  

              2.1.2.2 ใช้โรงเรยีนเป็นหนว่ยสุ่มและสุม่อย่างงา่ยโดยวิธีการจับสลาก 

ใช้เกณฑ์รอ้ยละ 50 ของโรงเรียนในแต่ละอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร 39 โรงเรียน 

อ าเภอดอนตาล 18 โรงเรียน อ าเภอค าชะอี 17 โรงเรียน และอ าเภอนิคมค าสร้อย 17 

โรงเรียน รวม 91 โรงเรียน 

                        2.1.2.3 กลุ่มตัวอย่างผูอ้ านวยการโรงเรียน ใช้วธิีการเลือกแบบ

เจาะจง ใน 91 โรงเรียน ไดก้ลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารอ าเภอเมืองมุกดาหาร 39 คน  

อ าเภอดอนตาล 18 คน อ าเภอค าชะอี 17 คน อ าเภอนิคมค าสร้อย 17 คน รวม 91 คน             
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                       2.1.2.4 กลุ่มตัวอย่างหัวหน้าวิชาการ ใช้วธิีการเลือกแบบเจาะจง  

ใน 91 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างวิชาการโรงเรียนอ าเภอเมอืงมุกดาหาร 39 คน  

อ าเภอดอนตาล 18 คน อ าเภอค าชะอี 17 คน อ าเภอนิคมค าสร้อย 17 คน รวม 91 คน 

                       2.1.2.5 กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนภาษาไทยช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

ใช้วธิีการเลือกแบบเจาะจงใน 91 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างครูอ าเภอเมืองมุกดาหาร 46 คน 

อ าเภอดอนตาล 18 คน อ าเภอค าชะอี 17 คน อ าเภอนิคมค าสร้อย 17 คน รวม 98 คน 

รายละเอียดการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้อ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และ 

            ครูผูส้อนภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

            ประถมศกึษามุกดาหาร  
 

ล าดั

บท่ี 

โรงเรียน จ านวนประชาการ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า 

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า 

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

 อ าเภอเมอืงมุกดาหาร  

1 บ้านหนองบัว 1 1 1 - - - 

2 มุกดาลัย 1 1 3 1 1 3 

3 อนุบาลมุกดาหาร 1 1 5 1 1 5 

4 ไตรมติรวทิยาคม  1 1 1 - - - 

5 บ้านสามขัว 1 1 1 - - - 

6 บ้านค าป่าหลาย 1 1 1 1 1 1 

7 บ้านหนองแวง 1 1 1 1 1 1 

8 บ้านนาหัวภ ู 1 1 1 1 1 1 

9 บ้านดอนมว่ย 1 1 1 - -  

10 บ้านนาค านอ้ย2 1 1 1 - - - 

11 บ้านศูนย์ไหม 1 1 1 1 1 1 

12 ชุมชนศรีบุญเรือง 1 1 1 - - - 

13 บ้านเหลา่ปา่เป้ด 1 1 1 1 1 1 

14 บ้านกุดแข ้ 1 1 1 - - - 
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ล าดั

บท่ี 

โรงเรียน จ านวนประชาการ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

15 บ้านพังคอง 1 1 1 1 1 1 

16 บ้านดงมอน 1 1 1 1 1 1 

17 บ้านกุดโง้ง 1 1 1 1 1 1 

18 บ้านโพนสวาง 1 1 1 - - - 

19 บ้านป่งโพน 1 1 1 1 1 1 

20 บ้านป่งเปือย 1 1 1 1 1 1 

21 บ้านโคกขามเลียน 1 1 1 - - - 

22 

บ้านแกง้โนนค า 

ประชาสรรค์ 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

23 บ้านเหลา่คราม 1 1 1 1 1 1 

25 บ้านไร ่ 1 1 1 - - - 

26 

บ้านสามขา 

มติรภาพท่ี 3 1 1 2 

 

1 

 

1 

 

2 

27 เมอืงใหม ่ 1 1 1 -   

28 

บ้านค าผักหนอก 

สงเปือย 1 1 1 

 

- 

 

- 

 

- 

29 บ้านนาสองหอ้ง 1 1 1 - - - 

30 ห้วยยางจอมมณ ี 1 1 1 1 1 1 

31 บ้านโค้งส าราญ 1 1 1 - - - 

32 บ้านนาโด ่ 1 1 1 1 1 1 

33 บ้านแกน่เตา่ 1 1 1 1 1 1 

34 บ้านบุ่งอุทัย 1 1 1 1 1 1 

35 บ้านผึ่งแดด 1 1 1 - - - 

36 บ้านเหมอืงบ่า 1 1 1 - - - 

37 บ้านม่วงหัก 1 1 1 1 1 1 

38 บ้านนาโสกน้อย 1 1 1 - - - 

39 ค าสายทองวิทยา 1 1 1 - - - 

40 ชุมชนโพนทราย 1 1 1 1 1 1 

ตาราง 2 (ต่อ) 
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ล า 

ดับ

ท่ี 

โรงเรียน จ านวนประชาการ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

41 

บ้านหนองหอย 

ป่าหวาย 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

42 บ้านหนองแคนนาจาน 1 1 1 - - - 

43 บ้านดงมัน 1 1 1 - - - 

44 บ้านสงเปือยเหนอื 1 1 1 - - - 

45 ชุมชนนาโสก 1 1 1 1 1 1 

46 บ้านนาถ่อน 1 1 1 - - - 

47 

ค าอาฮวนศรีสุราษฎร์

วทิยา 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

48 

แก้งนาบอนพทิยา

สรรค์ 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

49 บ้านนาตะแบง1 1 1 1 1 1 1 

50 บ้านสงเปือย 1 1 1 1 1 1 

51 บ้านดงเย็น 1 1 1 - - - 

52 

บ้านนาเสือหลาย 

หนองยอ 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

53 บ้านป่าหวาย 1 1 1 - - - 

54 บ้านท่าไค ้ 1 1 1 1 1 1 

55 นราธปิ-พร้อยสุพิณ ฯ 1 1 1 - - - 

56 บ้านค าเขือง 1 1 1 - - - 

57 บ้านค าบง2 1 1 1 - - - 

58 บ้านพรานอน้ 1 1 1 1 1 1 

59 

บ้านสม้ป่อย 

"รอดนุกูล" 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

60 บ้านหนองน้ าเตา้ 1 1 1 1 1 1 

61 นาค าน้อยวิทยา 1 1 1 1 1 1 

62 ชุมชนบางทรายใหญ่ 1 1 1 - - - 

63 บ้านหนองแอก 1 1 1 1 1 1 

ตาราง 2 (ต่อ) 
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ล า 

ดับ

ท่ี 

โรงเรียน จ านวนประชาการ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

64 บ้านนาโปนอ้ย 1 1 1 - - - 

65 บ้านดงยางนันทวัน 1 1 1 1 1 1 

66 บ้านกุดแขใ้ต ้ 1 1 1 1 1 1 

67 บ้านดานค า 1 1 1 1 1 1 

68 บ้านค าผึง้ 1 1 1 - - - 

69 บ้านนาดี2 1 1 1 - - - 

70 บ้านโนนศรี 1 1 1 - - - 

71 บ้านหนองหญา้ไซย ์ 1 1 1 1 1 1 

72 

บ้านนาโปใหญ-่ 

โคกสุวรรณ 1 1 1 

 

- 

 

- 

 

- 

73 บ้านจอมมณใีต ้ 1 1 1 - - - 

74 บ้านค าเม็ก 1 1 1 - - - 

75 

บ้านโนนสะอาด

ราษฎร์บ ารุง 1 1 1 

 

- 

 

- 

 

- 

 อ าเภอนคิมค าสรอ้ย  

76 บ้านโคก 1 1 1 1 - - - 

77 บ้านโนนตูม 1 1 1 - - - 

78 บ้านหนองไผ ่ 1 1 1 - - - 

79 บ้านหนองแวงใหญ ่ 1 1 1 1 1 1 

80 บ้านนาอุดม 1 1 1 1 1 1 

81 เหลา่หลวงเตาถ่าน 1 1 1 1 1 1 

82 บ้านค าบง 1 1 1 2 - - - 

83 บ้านภูแผงม้า 1 1 1 - - - 

84 บ้านป่าเตย 1 1 1 1 1 1 

85 ป่งแดงวทิยาคม 1 1 1 - - - 

86 

คณะเทศบาล 

กรุงเทพ 3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

87 บ้านนิคมร่มเกล้า 1 1 1 1 1 1 

ตาราง 2 (ต่อ) 
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ล า 

ดับ

ท่ี 

โรงเรียน จ านวนประชาการ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

88 บ้านป่าแดง 1 1 1 1 1 1 

89 บ้านอุ่มไผ ่ 1 1 1 - - - 

90 บ้านหนองสระพัง 1 1 1 1 1 1 

91 บ้านนาหลวง 2 1 1 1 - - - 

92 บ้านนากอก 1 1 1 1 1 1 

93 บ้านโนนเกษม 1 1 1 - - - 

94 บ้านดา่นมน 1 1 1 - - - 

95 

ชุมชนบ้านหนองแวง

น้อย 

1 1 1 1 1 1 

96 บ้านนาสองเหมอืง 1 1 1 1 1 1 

97 ค าแฮดประชาสรรค ์ 1 1 1 1 1 1 

98 หนองข่าประชาอุทิศ 1 1 1 1 1 1 

99 บ้านค าไหล 1 1 1 1 1 1 

100 บ้านขอนแก่น 1 1 1 1 1 1 

101 บ้านหนองนกเขยีน 1 1 1 1 1 1 

102 บ้านโนนสะอาด 2 1 1 1 - - - 

103 

เตรียมทหารรุ่นท่ี 13 

อนุสรณ ์

1 1 1 - - - 

104 บ ารุงพงศอ์ุปถัมภ์ 1 1 1 1 1 1 

105 บ้านค าสร้อย 1 1 1 - - - 

106 บ้านค านางโอก 1 1 1 - - - 

107 บ้านน้ าเท่ียง 2 1 1 1 1 1 1 

108 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 1 1 1 - - - 

109 บ้านค าพอก 2 1 1 1 - - - 

110 บ้านบะ 1 1 1 - - - 

111 บ้านหว้ยกอก 1 1 1 1 - - - 

 อ าเภอค าชะอ ี       

112 ห้วยตาเปอะ 1 1 1 1 1 1 

ตาราง 2 (ต่อ) 
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ล า 

ดับ

ท่ี 

โรงเรียน จ านวนประชาการ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

113 น้ าเท่ียง วันครู 2501 1 1 3 - - - 

114 บ้านตูมหวาน 1 1 1 - - - 

115 บ้านโนนสังขศ์รี 1 1 1 1 1 1 

116 บ้านโคก 2 1 1 1 1 1 1 

117 ชุมชนบ้านค าชะอี 1 1 1 1 1 1 

118 บ้านหนองบง 1 1 1 1 1 1 

119 บ้านเหลา่ 1 1 1 1 1 1 

120 บ้านหนองเอี่ยน 1 1 1 1 1 1 

121 

หนองเอี่ยนดง  

"ราษฎร์สงเคราะห์" 

1 1 1 1 1 1 

122 บ้านหนองกะปาด 1 1 1 1 1 1 

123 บ้านโคกสวา่ง 2 1 1 1 1 1 1 

124 บ้านแฝก 1 1 1 1 1 1 

125 บ้านดงยาง 1 1 1 1 1 1 1 

126 ไทยรัฐวิทยา 11 1 1 1 - - - 

127 บ้านบาก 1 1 1 1 - - - 

128 บ้านกลาง 1 1 1 1 1 1 

129 บ้านกกไฮโนนน้ าค า 1 1 1 1 1 1 

130 บ้านดอนป่าแคน 1 1 1 - - - 

131 บ้านนาปุง่ 1 1 1 - - - 

132 บ้านโพนงาม 1 1 1 1 1 1 

133 

วัดหลวงปู่จาม มหา

ปุญโญ บ้านหว้ยทราย

ราษฎร์ประสงค์ 

1 1 1 - - - 

134 บ้านหนองสระพังทอง 1 1 1 1 1 1 

135 บ้านค าบกราษฎร์นุกูล 1 1 1 - - - 

136 บ้านม่วง 1 1 1 - - - 

137 บ้านคอ้ 1 1 1 - - - 

ตาราง 2 (ต่อ) 
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ล า 

ดับ

ท่ี 

โรงเรียน จ านวนประชาการ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

138 บ้านโนนสว่าง 1 1 1 1 - - - 

139 บ้านแมด 1 1 1 1 1 1 

140 บ้านหว้ยล าโมง 1 1 1 1 1 1 

141 บ้านนาหลวง 1 1 1 1 - - - 

142 บ้านเหลา่สรา้งถ่อ 1 1 1 - - - 

143 บ้านแกง้ช้างเนยีม 1 1 0 - - - 

144 หนองไฮ 1 1 1 - - - 

145 บ้านซ่ง 1 1 1 - - - 

 อ าเภอดอนตาล       

146 บ้านป่าพยอม 1 1 1 - - - 

147 บ้านนาม่วง 1 1 1 1 1 1 

148 บ้านนายอ 1 1 1 1 1 1 

149 บ้านนาค านอ้ย 1 1 1 1 - - - 

150 บ้านนาโพธ์ิ 1 1 1 1 1 1 

151 บ้านนาทาม 1 1 1 1 1 1 

152 บ้านบาก 2 1 1 1 1 1 1 

153 บ้านแกง้ 2 1 1 1 1 1 1 

154 ชุมชนดอนตาล 1 1 1 - - - 

155 บ้านโคกสวา่ง 1 1 1 1 1 1 1 

156 บ้านหว้ยทราย 2 1 1 1 - - - 

157 บ้านนาปง่ 1 1 1 - - - 

158 บ้านโพนสว่าง 1 1 1 1 1 1 

159 บ้านภูผาหอมพัฒนา 1 1 1 1 1 1 

160 บ้านนายาง 1 1 1 - - - 

161 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 1 1 1 1 1 1 

162 นาสะเม็งวทิยา 1 1 1 1 1 1 

163 สยามกลการ 4 1 1 1 - - - 

ตาราง 2 (ต่อ) 
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ล า 

ดับ

ท่ี 

โรงเรียน จ านวนประชาการ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

164 นาหวา้ประชาสรรค์  1 1 1 - - - 

165 บ้านโนนสวาท 1 1 1 - - - 

166 บ้านโคกหนองหลม่ 1 1 1 - - - 

167 บ้านหนองเม็ก 1 1 1 1 1 1 

168 ชุมชนโพธ์ิไทร 1 1 1 - - - 

169 บ้านภูล้อม 1 1 1 1 1 1 

170 บ้านโคกพัฒนา 1 1 1 1 1 1 

171 บ้านนาสะโน 1 1 1 1 1 1 

172 บ้านหว้ยกอก 2 1 1 1 - - - 

 อ าเภอหวา้นใหญ ่  

173 บ้านท่าหว้ยค า 1 1 1 - - - 

174 บ้านเหลา่หม ี 1 1 1 1 1 1 

175 บ้านหนองบอน 1 1 1 1 1 1 

176 บ้านดง 1 1 1 - - - 

177 บ้านนามน 1 1 1 - - - 

178 บ้านหนองกระยัง 1 1 1 - - - 

179 บ้านภูวง 1 1 1 - - - 

180 บ้านค าดู ่ 1 1 1 - - - 

181 บ้านเหลา่แขมทอง 1 1 1 - - - 

182 บ้านขามป้อม 1 1 1 - - - 

183 

สมเด็จพระศรี 

นครินทรา  

1 1 1 - - - 

184 บ้านหว้านใหญ ่ 1 1 1 - - - 

185 บ้านชะโนด 1 1 1 1 - - - 

186 บ้านสองคอน 1 1 1 - - - 

187 บ้านหว้านน้อย 1 1 1 - - - 

188 

บ้านนาแพง 

โคกน้ าสร้าง 

1 1 1 - - - 

ตาราง 2 (ต่อ) 
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ล า 

ดับ

ท่ี 

โรงเรียน 

 

 

จ านวนประชาการ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

189 บ้านทรายทอง 1 1 1 - - - 

190 

ชุมชนบ้านบางทราย

น้อย 

1 1 1 - - - 

191 บ้านนาดีโคกสวาท 1 1 1 - - - 

192 

บ้านนาขามปอ้ม

วทิยาคม 

1 1 1 - - - 

193 เมอืงพาลุกากรภูมิ 1 1 1 - - - 

194 บ้านป่งขาม 1 1 1 - - - 

195 บ้านหนองผือดอนมว่ง 1 1 1 - - - 

 อ าเภอดงหลวง  

196 บ้านโนนสว่าง 2 1 1 1 - - - 

197 สยามกลการ 5 1 1 0 - - - 

198 บ้านต้ิวราษฎร์อุทิศ 1 1 1 - - - 

199 บ้านดงหลวง 1 1 1 - - - 

200 บ้านสานแว ้ 1 1 1 - - - 

201 ชุมชนบ้านหนองบัว 1 1 1 - - - 

202 บ้านโพนแดง 1 1 1 - - - 

203 บ้านก้านเหลอืงดง 1 1 1 - - - 

204 บ้านชะโนด 2 1 1 1 - - - 

205 บ้านบาก 2 1 1 1 - - - 

206 ร่มเกล้า 1 1 2 - - - 

207 บ้านขัวสูง 1 1 1 - - - 

208 บ้านเหลา่ดง 1 1 1 - - - 

209 

พระราชทาน 

บ้านหนองหมู 

1 1 1 - - - 

210 บ้านย้อมพัฒนา 1 1 1 - - - 

211 บ้านปากช่อง 1 1 1 - - - 

212 บ้านนาหลัก 1 1 1 - - - 

ตาราง 2 (ต่อ) 
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ล า 

ดับ

ท่ี 

โรงเรียน จ านวนประชาการ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

213 บ้านน้ าบ่อดง 1 1 1 - - - 

214 บ้านโสก 1 1 1 - - - 

215 บ้านหนองยาง 1 1 1 - - - 

216 บ้านฝั่งแดง 1 1 1 - - - 

217 บ้านกกตูม 1 1 1 - - - 

218 บ้านนาหินกอง 1 1 1 - - - 

219 บ้านหนองคอง 1 1 1 - - - 

220 บ้านแกง้นาง 1 1 1 - - - 

221 บ้านเปียด 1 1 1 - - - 

222 บ้านมะนาว 1 1 1 - - - 

 อ าเภอหนองสูง  

223 หมูบ้่านป่าไม ้ 1 1 1 - - - 

224 บ้านหนองหนาว 1 1 1 - - - 

225 ชุมชนเมอืงหนองสูง 1 1 1 - - - 

226 บ้านวังไฮ 1 1 1 - - - 

227 บ้านนาตะแบง 2 1 1 1 - - - 

228 บ้านเป้าป่าแสด 1 1 1 - - - 

229 บ้านโนนยาง 1 1 1 - - - 

230 บ้านแวง 1 1 1 - - - 

231 บ้านโคกหินกอง 1 1 1 - - - 

232 บ้านคันแท 1 1 0 - - - 

233 บ้านค าพี้ 1 1 1 - - - 

234 บ้านภู 1 1 1 - - - 

235 บ้านวังนอง 1 1 1 - - - 

236 บ้านนาหนองแคน 1 1 1 - - - 

237 บ้านโคกกลาง 1 1 1 - - - 

238 บ้านงิ้ว 1 1 1 - - - 

ตาราง 2 (ต่อ) 
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ล า 

ดับ

ท่ี 

โรงเรียน จ านวนประชาการ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

ผู้อ านวย 

การฯ 

หัวหน้า

วชิาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

ป.1 

239 บ้านหนองโอใหญ ่ 1 1 1 - - - 

240 บ้านหลุบป้ึง 1 1 1 - - - 

241 บ้านบุ่ง 1 1 1 - - - 

242 บ้านเหลา่น้อย 1 1 1 - - - 

243 บ้านค าพอก 1 1 1 1 - - - 

 รวม 243 243 251 91 91 98 

 รวมทั้งสิ้น 737 280 

    

 2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

       เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บข้อมูลกับยกลุ่มตัวอย่างผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

หัวหนา้วิชาการ และครูผู้สอนภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 เป็นแบบสอบถาม  

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

                      ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศกึษาสูงสุด ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน  

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

                      ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ซึ่งแบบสอบถาม เป็น

แบบสอบถามแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยสร้างข้อ

ค าถามในแต่ละองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดการวิจัย ผูว้ิจัยได้ก าหนดค่าคะแนน 

ความเหมาะสมออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

ตาราง 2 (ต่อ) 
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ความเหมาะสมมากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 

ความเหมาะสมมาก   ให้ 4 คะแนน 

ความเหมาะสมปานกลาง  ให้ 3 คะแนน 

ความเหมาะสมนอ้ย   ให้ 2 คะแนน 

ความเหมาะสมนอ้ยที่สุด  ให้ 1 คะแนน 

           2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

                การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยด าเนินการโดย  

                    2.3.1 ขอหนังสือราชการจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ไปยังกลุ่มตัวอย่างผู้อ านวยการสถานศกึษา หัวหนา้วิชาการ และครูผู้สอน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 

เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม 

                     2.3.2 การส่งและเก็บข้อมูล ผูว้ิจัยส่งและเก็บข้อมูลในบางสว่นด้วย

ตนเองและบางสว่นผู้วจิัยได้ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแนบซองเปล่า

ติดดวงตราไปรษณียากร เพื่อส่งคืนผู้วิจัย โดยส่งแบบสอบถาม จ านวน 280 ฉบับ และ   

ไดรับคืน ทั้งหมด 254 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 91 

           2.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

                 การวิเคราะหข์้อมูลผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

                    น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์ 

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม

ของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ผูว้ิจัย

ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรสีะอาด, 2545, หน้า 67) ดังนี้  

    4.51-5.00 หมายถึง ความเหมาะสมมากที่สุด 

    3.51-4.50 หมายถึง ความเหมาะสมมาก 

    2.51-3.50 หมายถึง ความเหมาะสมปานกลาง 

    1.51-2.50 หมายถึง ความเหมาะสมนอ้ย 

    1.00-1.50 หมายถึง ความเหมาะสมนอ้ยที่สุด 
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ระยะการด าเนินการ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ระยะของการด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 

 

ระยะที่ 1 

กำรพัฒนำรูปแบบ 

1. วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อ

แก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

 

กรอบความคดิ 

การวิจัย 

2. รา่งรูปแบบ จากการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎแีละ เอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

รา่งรูปแบบ       

การจัดกระบวนการ

เรยีนรู้ 

 

ระยะที่ 2 

ตรวจสอบ 

ควำมเหมำะสม 

ของรูปแบบ 

 

1. สร้างแบบสอบถาม 

2. เก็บรวบรวมข้อมูล 

จากกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 

280 คน  

3. วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้

สถติิวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 

ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

รูปแบบการจัดกระบวนการ

เรยีนรูเ้พื่อแก้ปัญหา 

การอ่านและเขียนของ

นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1     

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ฉบับสมบูรณ์ 

 

3. น าร่างรูปแบบการจัดกระบวนการ 

เรยีนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณา 

และทดลองใช้  

รูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 
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ระยะ 

ของการวจิัย 

วธีิด าเนนิการวิจัย ผู้ให้ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล เวลาท่ีด าเนนิการ ผลท่ีได้รับ 

ระยะที่ 1 

การพัฒนา

รูปแบบ 

 

1. วเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ

เอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสารและ งานวจิัย 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

วเิคราะห์และ

สังเคราะห ์

ข้อมูลเชงิเนื้อหา 

พฤษภาคม-

กรกฎาคม 2560 

กรอบความคิดการวิจัย 

2. ร่างรูปแบบ จากการศึกษา

แนวคิดทฤษฎีและ เอกสาร

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สิงหาคม-กันยายน 

2560 

ร่างรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 

3. น าร่างรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 

5 คน พิจารณา และทดลองใช ้

1. ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

2. กลุ่มตัวอยา่ง  

จ านวน 30 คน 

1. ค่า IOC 

2. ค่าอ านาจจ าแนก 

3. ค่าความเชื่อม่ัน 

ตุลาคม 2560 รูปแบบการจัดกระบวน 

การเรียนรู้ 

 

ระยะที่ 2 

ตรวจสอบ 

ความ

เหมาะสม 

ของรูปแบบ 

1. สร้างแบบสอบถาม 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตัวอยา่ง 

3. วเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ผู้เกี่ยวข้อง ไดแก  

ผู้อ านวยการฯ หัวหนา้

วชิาการ และครผูู้สอน

ภาษาไทยช้ัน

ประถมศึกษาปท่ีี 1 

จ านวน 280 คน 

1. ค่าเฉลี่ย  

2. สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน   

พฤศจิกายน 2560-

มถิุนายน 2561 

รูปแบบการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อแกปั้ญหา 

การอา่นและเขียนของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 1 สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร  

 

ตาราง 3 ระยะของการวิจัย 
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บทที ่4 

การวิเคราะหข์้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ตามความมุ่งหมายของการวจิัย 

ดังนี้ 

      1. การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและ

เขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 

   1.1 การศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   1.2 การสอบถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเกี่ยวกับร่างรูปแบบ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร     

      2. การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 

   2.1 การวิเคราะหส์ถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 

   2.2 การวิเคราะหค์วามคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 
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ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา 

   การอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 

 1.1 การศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        จากผลการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะหเ์อกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 

เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้องค์ประกอบของการร่างรูปแบบ 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

        1. ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอา่นและเขียน ได้แก่  

               1.1 ปัจจัยด้านผู้เรยีน 

                      1) ความพรอ้มของนักเรียน  

            2) ทัศนคตติ่อการเรียนวิชาภาษาไทย  

  1.2. ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

            1) ความพรอ้มของผูบ้ริหาร 

            2) ความพรอ้มของครู 

                3) ความพรอ้มด้านครอบครัว  

        1.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

               1) ความพรอ้มด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

               2) ความพร้อมด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 

               3) สื่อ อุปกรณ์ และแหลง่เรียนรู้  

            1.4 ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 

                1) หลักสูตร  

                2) แผนการจัดการเรยีนรู้  

     2. การจัดกระบวนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ได้แก ่

   2.1 ด้านสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

        1) สาระที่ 1 การอ่าน 

                          2) สาระที่ 2 การเขียน   
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           2.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 

    1) อ่าน เขียน พยัญชนะให้ถูกต้อง 

    2) แจกลูก 

    3) สะกดค า 

              4) ฝกึอ่านและเขียนค า 

    5) คัดลายมือ 

     3. ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ได้แก่ 

       1) ความสามารถด้านการอ่านออก  

     2) ความสามารถด้านการเขียนได้  

                    3) ทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทย  

          4) ความพงึพอใจของผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูผูส้อน และผูป้กครอง  

    1.2 การสอบถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเกี่ยวกับร่างรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร โดยได้รับข้อมูลจาก

ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5 คน (รายชื่อในภาคผนวก ข) เพื่อรับฟังความเห็นต่อองค์ประกอบของ

รูปแบบการประเมนิผลตามสภาพจริง และขั้นตอนการประเมินรูปแบบการประเมินผล    

ตามสภาพจริงของครูในแต่ละองค์ประกอบ และสามารถสรุปประเด็นการสอบถามได้ ดังนี้ 

 1) การน าเสนอค่าความสอดคล้องของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยผูท้รงคุณวุฒิ ทั้ง 5 คน 

ได้ใหค้วามคิดเห็นโดยน าเสนอเป็นค่าความสอดคล้อง (IOC) มีคา่อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 

ดังนี้  
 

ตาราง 4 ค่าความสอดคล้องของรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

รายการที่ประเมิน ค่าความ

สอดคล้อง 

แปลความ 

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียน 

1. ปัจจัยด้านผู้เรยีน 

   1.1 ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียน ทางดา้นรา่งกาย  1.00 สอดคล้อง 

   1.2 ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียนทางด้านสติปัญญา 1.00 สอดคล้อง 
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รายการที่ประเมิน ค่าความ

สอดคล้อง 

แปลความ 

   1.3 ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียนทางด้านอารมณ์ 1.00 สอดคล้อง 

   1.4 ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียนทางด้านสังคม   1.00 สอดคล้อง 

   1.5 ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานในการอ่านและเขียนเหมาะสม 

ตามระดับช้ัน 

1.00 สอดคล้อง 

   1.6 ผูเ้รียนมีทัศนคตทิี่ดตี่อการเรียนวิชาภาษาไทยด้าน

ความรูข้องวิชาภาษาไทย   

1.00 สอดคล้อง 

   1.7 ผูเ้รียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 

ด้านความรูส้ึกเชิงบวก  

1.00 สอดคล้อง 

   1.8 ผูเ้รียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 

ด้านแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมที่ดี 

1.00 สอดคล้อง 

2. ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

   2.1 ผูบ้ริหารมคีวามพร้อมในการส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหา 

การอา่นและเขียนของสถานศกึษา ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

1.00 สอดคล้อง 

   2.2 ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน 

และเขียนของสถานศกึษาแก่นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

1.00 สอดคล้อง 

   2.3 ผูบ้ริหารมกีารวางแผนงานหรอืงบประมาณเพื่อ

แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของสถานศกึษา ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

1.00 สอดคล้อง 

   2.4 ครูมีความพร้อมในการจัดท าหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหา 

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1   

1.00 สอดคล้อง 

   2.5 ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา 

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1   

1.00 สอดคล้อง 

   2.6 ครูมีความพร้อมในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

1.00 สอดคล้อง 

ตาราง 4 (ต่อ) 
 ตาราง 4 (ต่อ) 
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รายการที่ประเมิน ค่าความ

สอดคล้อง 

แปลความ 

   2.7 ครูมีความพร้อมในการเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ 

ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1   

1.00 สอดคล้อง 

   2.8 ผูป้กครองมีความพร้อมในการช่วยเหลอืแก้ปัญหา 

การอา่นและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

1.00 สอดคล้อง 

   2.9 ผูป้กครองมีความสามารถในการช่วยแก้ปัญหา 

การอา่นและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

0.80 สอดคล้อง 

  2.10 ผูป้กครองมีการส่งเสริมดา้นการอ่านและเขียนของ

นักเรียน เชน่การเป็นแบบอย่างที่รักการอ่าน การซื้อหนังสอื 

ที่นักเรียนชอบ และการช่วยสอนการอ่านที่ถูกต้อง  

1.00 สอดคล้อง 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

   3.1 ครูมีความพร้อมในการส่งเสริมการอ่าน ด้านการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทั้งก่อนเรียนและนอกห้องเรียน  

0.60 สอดคล้อง 

   3.2 หอ้งสมุดมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า 

หาความรูเ้กี่ยวกับวิชาภาษาไทย  

1.00 สอดคล้อง 

   3.3 บุคลากรห้องสมุดมีความพร้อมส่งเสริมการอ่าน      1.00 สอดคล้อง 

   3.4 ครูมีความพร้อมด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 

ที่สง่เสริมให้การจดักระบวนการเรียนรูว้ิชาภาษาไทยที่มี

ประสิทธิภาพ 

1.00 สอดคล้อง 

   3.5 ภายในหอ้งเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อากาศ

ถ่ายเทสะดวก 

1.00 สอดคล้อง 

   3.6 หอ้งเรียนมขีนาดเหมาะสมกับปริมาณของนักเรียน 1.00 สอดคล้อง 

   3.7 บริเวณห้องเรียนปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ ได้แก่ 

เสียง กลิ่น เป็นต้น 

1.00 สอดคล้อง 

   3.8 สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ เชน่ เอกสาร หนังสือ 

ไมโครโฟน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับวิชา

ภาษาไทยมีจ านวนเพียงพอ 

1.00 สอดคล้อง 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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รายการที่ประเมิน ค่าความ

สอดคล้อง 

แปลความ 

   3.9 สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรูม้ีความทันสมัย และ 

มีคุณภาพในการใช้งานที่เหมาะสม 

1.00 สอดคล้อง 

  3.10 สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้มีคุณภาพในการใชง้าน 

ที่เหมาะสม 

1.00 สอดคล้อง 

4. ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 

   4.1 หลักสูตร มเีนือ้หาวิชาที่สง่เสริมการอ่านและเขยีนของ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

1.00 สอดคล้อง 

   4.2 หลักสูตร มีการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ที่สง่เสริม 

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 

1.00 สอดคล้อง 

   4.3 หลักสูตร มคีวามสอดคล้องในการแก้ปัญหาการอ่าน 

และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

1.00 สอดคล้อง 

   4.4 ครูมีแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่าน 

และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างเป็นระบบ 

1.00 สอดคล้อง 

   4.5 ครูมีแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่าน 

และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เขียนเป็น 

ลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า 

0.80 สอดคล้อง 

   4.6 ครูด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัด 

การเรียนรูเ้พื่อให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านการอ่านและเขียน  

1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ขั้นที่ 1 อ่านเขียนพยัญชนะใหถู้กต้อง 

  1.1 นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะแตล่ะตัวใหถู้กต้อง 1.00 สอดคล้อง 

  1.2 นักเรียนเปล่งเสียง พยัญชนะได้ถูกต้อง เชน่ ก.ไก่  

อ่านว่า กอ เป็นต้น 

1.00 สอดคล้อง 

  1.3 นักเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 

 

1.00 สอดคล้อง 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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รายการที่ประเมิน ค่าความ

สอดคล้อง 

แปลความ 

  1.4 นักเรียนเขียนพยัญชนะไทยใหถู้กต้อง เชน่ เขียนตัว พ   

ไม่กลับหัวเป็น ผ หรอืไม่ผิดตัวเป็น ฟ  

1.00 สอดคล้อง 

ขั้นที่ 2 แจกลูก   

   2.1 นักเรียนแจกลูกในมาตราแม ก กา (ไมมีเสียงสะกด) 

ตามล าดับของสระ  

1.00 สอดคล้อง 

   2.2 นักเรียนแจกลูกในมาตราตัวสะกดแม กง กน กม เกย 

เกอว กก กด และกบ 

1.00 สอดคล้อง 

   2.3 นักเรียนอ่านค าที่แจกลูกโดยไม่สะกดค า 1.00 สอดคล้อง 

ขั้นที่ 3 สะกดค า 

    3.1 นักเรียนอ่านโดยน าเสียงพยัญชนะต้น และสระ 

วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นค าอ่าน 

1.00 สอดคล้อง 

   3.2 นักเรียนอ่านสะกดค าที่ก าหนดให้ เช่น บ้าน อ่านว่า 

บอ-อา-บา-บา-นอ-บาน-บาน-โท-บ้าน เป็นต้น 

1.00 สอดคล้อง 

   3.3 นักเรียนอ่านสะกดค าอย่างสม่ าเสมอ 1.00 สอดคล้อง 

ขั้นที่ 4 ฝกึอ่านและเขียนค า 

   4.1 นักเรียนฝึกการอ่านซ้ าๆ จากค าแจกลูกและสะกดค า  1.00 สอดคล้อง 

   4.2 นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า หรอืเรื่องที่อ่าน  

วันละ 5-10 นาทีได้ 

1.00 สอดคล้อง 

   4.3 นักเรียนเขียนตามค าบอกค าที่ฝึกแจกลูกและสะกดค า 

ที่ได้จากบัญชคี าพื้นฐาน 

1.00 สอดคล้อง 

   4.4 นักเรียนเขียนตามค าบอกค าอื่นๆ จากบัญชคี าพื้นฐาน

หรอืค าจากบทเรียน 

1.00 สอดคล้อง 

   4.5 นักเรียนเขียนตามค าบอกวันละ 5-10 ค า  1.00 สอดคล้อง 

ขั้นที่ 5 คัดลายมือ 

   5.1 นักเรียนคัดค าที่ก าหนดให้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ลงในสมุดทุกชั่วโมง  

1.00 สอดคล้อง 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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รายการที่ประเมิน ค่าความ

สอดคล้อง 

แปลความ 

   5.2 นักเรียนคัดค าที่ก าหนดให้ตามรูปแบบอักษร

กระทรวงศึกษาธิการ 

1.00 สอดคล้อง 

   5.3 นักเรียนคัดค าหรือเรื่องที่อ่านลงสมุดวันละ 10 นาที  1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบที่ 3 ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

1. ความสามารถด้านการอ่านออก  

   1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  สามารถอ่านออกเสียง 

ค าพื้นฐานที่ก าหนดให้ได้  

1.00 สอดคล้อง 

   1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านออกเสียง

บทอ่านสั้นๆ ที่ก าหนดใหไ้ด้    

1.00 สอดคล้อง 

   1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  สามารถอ่านออกเสียง

นิทานสัน้ๆ ที่ก าหนดได้ 

1.00 สอดคล้อง 

2. ความสามารถด้านการเขียนได ้

   2.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1สามารถเขียนตามค า

บอกค าพืน้ฐานที่ก าหนดให้ได้ 

1.00 สอดคล้อง 

   1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถเขียนประโยค 

จากค า/รูปภาพที่ก าหนดได้ 

1.00 สอดคล้อง 

   1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  สามารถเขียนสื่อสาร 

ด้วยค า และประโยคง่ายๆ ได้    

1.00 สอดคล้อง 

3. ทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทย  

   3.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่านและเขียนค า

นอกบทเรียนที่ก าหนดให้ได้อย่างคล่องตัว  

1.00 สอดคล้อง 

   3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 การอา่นและเขียน

ประโยคนอกบทเรียนที่ก าหนดให้ได้อย่างคล่องตัว 

1.00 สอดคล้อง 

   3.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 การอา่นและเขียน

สื่อสารด้วยค า และประโยคจากสถานการณ์นอกบทเรียนที่

ก าหนดให้ได้อย่างคล่องตัว 

1.00 สอดคล้อง 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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รายการที่ประเมิน ค่าความ

สอดคล้อง 

แปลความ 

4. ความพึงพอใจของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง   

   4.1 ครูผูส้อนมีความพึงพอใจ โดยวัดจากแบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

1.00 สอดคล้อง 

   4.2 ผูป้กครอง มคีวามพึงพอใจ โดยวัดจากแบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

1.00 สอดคล้อง 

   4.3 ครูผูส้อนและผูป้กครองแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก 

หรอืกล่าวค าชื่นชม 

1.00 สอดคล้อง 

 

 จากตาราง 4 แสดงว่า ผูท้รงคุณวุฒิเห็นด้วยกับองค์ประกอบทั้ง  

3 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วจิัยน าเสนอ  

 จากนั้น น าไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพด้านอ านาจจ าแนก และความเชื่อม่ัน        

ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.37-0.79 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 (ค่าดัชนี

ความสอดคลองของแบบสอบถาม ค่าอ านาจจ าแนก และคา่ความเชื่อมั่น ดังภาคผนวก ง) 

 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน   

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร  

แสดงดังภาพประกอบ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 4 (ต่อ) 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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ผลยอ้นกลับ 

กระบวนการจัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 3 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน    

      และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอ่าน 

และเขยีน 

  1. ปัจจัยด้านผู้เรียน 

     1.1 ความพร้อมของ  

         นักเรียน 

     1.2 ทัศนคติต่อการเรียน 

          วชิาภาษาไทย  

  2. ปัจจัยด้านบุคคล 

      ที่เก่ียวข้อง 

        2.1 ความพร้อมของ 

             ผู้บริหาร 

       2.2 ความพร้อมของคร ู

       2.3 ความพร้อมด้าน 

            ครอบครัว  

 3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

       3.1 ความพร้อมด้าน       

           กจิกรรมส่งเสริม 

           การอ่าน  

      3.2 ความพร้อมด้าน 

           การจัดบรรยากาศ 

           ในห้องเรียน 

      3.3 ส่ือ อุปกรณ์ และ 

           แหล่งเรียนรู้  

  4. ปัจจัยด้านหลักสูตรและ 

     การสอน 

       4.1 หลักสูตร  

       4.2 แผนการจัดการ 

            เรียนรู้  

 

 

ผลจากการแก้ปัญหา      

การอ่านและเขยีน 

 1. ความสามารถ 

    ด้านการอ่านออก 

 2. ความสามารถ 

    ด้านการเขียนได้ 

 3. ทักษะการอ่านและเขียน 

    ภาษาไทย  

 4. ความพงึพอใจของ 

    ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก ่   

    ครูผู้สอน และผู้ปกครอง  
 

 

ด้านสาระการเรยีนรู ้

สาระท่ี 1 การอ่าน 

  1. อ่านออกเสียงค า ค า

คล้องจอง และขอ้ความส้ันๆ 

  2. บอกความหมายของค า 

และข้อความที่อ่าน   

สาระท่ี 2 การเขียน 

  1. คัดลายมอืตัวบรรจงเต็ม

บรรทัด 

  2. เขียนส่ือสารด้วยค าและ

ประโยคง่ายๆ 

 

ด้านการจัดกระบวนการ

เรียนรู ้

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

   1. อ่านเขียนพยัญชนะ 

      ใหถู้กต้อง 

   2. แจกลูก 

   3. สะกดค า 

   4. ฝึกอ่านและเขียนค า 

   5. คัดลายมอื 
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ตอนที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัด                           

   กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

            ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

            ประถมศึกษามุกดาหาร  

    2.1 การวิเคราะหส์ถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม โดยการสร้างข้อสรุป 

จากการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 

        การวิเคราะหข์้อมูลสภาพทั่วไป ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อนภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร จ านวน 737 คน ประกอบด้วย 

ผูอ้ านวยการสถานศกึษา จ านวน 243 คน หัวหน้าวิชาการ จ านวน 243 คน และครูผู้สอน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 251 คน (กลุ่มงานนโยบายและแผน ส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร, 2560) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 280 

ฉบับ และได้แบบสอบถามมีสภาพที่สมบูรณ์ตอบกลับคืนมาร้อยละ 91 ของกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นจ านวน 254 ฉบับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑข์ั้นต่ า จากนั้น จงึท าการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ 
 

ตาราง 5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

รายการ ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

หัวหน้า

วิชาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

จ านวน  

(254 คน) 

ร้อยละ 

เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

 

73 

11 

 

17 

67 

 

15 

71 

 

105 

149 

 

41.33 

58.66 

อายุ 

   21-30 ปี 

   31-40 ปี 

   41-50 ปี 

   51 ปีขึ้นไป 

 

0 

12 

25 

47 

 

4 

15 

27 

38 

 

4 

18 

29 

35 

 

8 

45 

81 

120 

 

3.15 

17.72 

31.81 

47.24 
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รายการ ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

หัวหน้า

วิชาการ 

ครูผู้สอน

ภาษาไทย 

จ านวน 

(254 คน) 

ร้อยละ 

การศึกษา

สูงสุด 

   ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท 

   ปริญญาเอก 

 

 

4 

76 

4 

 

 

52 

31 

1 

 

 

59 

27 

0 

 

 

115 

134 

5 

 

 

45.00 

52.76 

1.97 

ต าแหน่ง 

   ผูอ้ านวยการ     

   สถานศกึษา 

   หัวหนา้     

   วิชาการ 

   ครูผูส้อน   

   ภาษาไทย 

 

84 

 

0 

 

0 

 

0 

 

84 

 

0 

 

0 

 

0 

 

86 

 

84 

 

84 

 

86 

 

33.07 

 

33.07 

 

33.85 

ประสบการณ์

ท างาน 

   5-10 ปี 

   11-15 ปี 

   16-20 ปี 

   21-25 ปี 

   26-30 ปี 

   31 ปีขึ้นไป 

 

 

7 

12 

10 

14 

7 

34 

 

 

12 

9 

14 

15 

9 

25 

 

 

18 

15 

6 

18 

7 

22 

 

 

37 

36 

30 

47 

23 

81 

 

 

14.56 

14.17 

11.81 

18.50 

9.05 

31.89 

 

 จากตาราง 5 พบว่า ผูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

(ร้อยละ 58.66) มีอายุ 51 ปีขึน้ไป (ร้อยละ 47.24) จบการศกึษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 

52.76) ต าแหนง่ครูผูส้อนภาษาไทย (ร้อยละ 33.85) และมีประสบการณการท างาน 31 ป

ขึน้ไป (ร้อยละ 31.89)   

ตาราง 5 (ต่อ) 
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  2.2 การวิเคราะหค์วามคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร         

                   การวิเคราะหค์วามคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหารเก็บรวบรวมจากการใช้

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยใหก้ลุ่มตัวอย่างตรวจสอบ            

ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 โดยท าการวิเคราะหใ์นประเด็นหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียน 2) การจัดกระบวนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน  

และเขียน 3) ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ผลปรากฏในตาราง 6-22 ดังนี้ 
 

ตาราง  6   ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) องค์ประกอบรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

 ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

มุกดาหาร โดยรวม 
 

ด้าน

ที ่

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

1 องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่สง่ผลตอ่ 

การอา่นและเขียน  

4.00 0.37 มาก 

2 องค์ประกอบที่ 2 การจัดกระบวนเรียนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน   

3.94 0.46 มาก 

3 องค์ประกอบที่ 3 ผลจากการแก้ปัญหา 

การอา่นและเขียน 

3.79 0.48 มาก 

รวม 3.94 0.34 มาก 
 

 จากตาราง 6 พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

X 

X 
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ประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 254 คน โดยรวมประเมินให้ความเหมาะสมองค์ประกอบ

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขยีนของนักเรียน              

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 (   = 3.94, S.D. = 0.34) และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 

พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียน มคีวามเหมาะสมมากที่สุดคิด

เป็นค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือองค์ประกอบที่ 2 การจัดกระบวนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา 

การอา่นและเขียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.94 และอันดับ 3 คือ องค์ประกอบที่ 3 ผลจาก 

การแก้ปัญหาการอ่านและเขียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.79  
 

ตาราง 7  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

             ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 1  

  ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขยีน 
  

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านและเขียน 

1. ปัจจัยด้านผู้เรยีน 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 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 0.37 มาก 
 

  จากตาราง 7 พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ปัจจัยด้านผูเ้รียน ในองคป์ระกอบที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การอา่นและเขียน ในระดับมาก  

(   = 4.00, S.D. = 0.37) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก

ทุกด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2) ปัจจัย

ด้านหลักสูตรและการสอน 3) ปัจจัยด้านผูเ้รียน และ 4) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  

X 

X 

X 



103 

 ตาราง 8  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

             ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 1  

   ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การอ่านและเขยีน ปัจจัยด้านผูเ้รียน 
  

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

ปัจจัยด้านผู้เรยีน ด้านความพร้อม 3.95 0.55 มาก 

   1. ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียนทางด้านร่างกาย  4.14 0.69 มาก 

   2. ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียนทางด้าน

สติปัญญา 

3.85 0.74 มาก 

   3. ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียนทางด้านอารมณ์ 3.98 0.63 มาก 

   4. ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียนทางด้านสังคม   3.94 0.65 มาก 

   5. ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานในการอ่านและเขียน

เหมาะสมตามระดับช้ัน 

3.84 0.69 มาก 

ปัจจัยด้านผู้เรยีน ด้านทัศนคติต่อวิชาภาษาไทย 4.08 0.56 มาก 

   1. ผูเ้รียนมีทัศนคติที่ดีตอ่การเรียนวิชาภาษาไทย 

ด้านความรูข้องวิชาภาษาไทย   

4.07 0.66 มาก 

   2. ผูเ้รียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 

ด้านความรูส้ึกเชิงบวก 

4.07 0.64 มาก 

   3. ผูเ้รียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 

ด้านแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมที่ดี 

4.09 0.59 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 0.50 มาก 

 

จากตาราง 8 พบว่า ผู้อ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1      

ในองคป์ระกอบที่ 1 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียน ปัจจัยด้านผูเ้รียน ในระดับมาก      

X 
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(   = 4.00, S.D. = 0.50) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่ามคีวามเหมาะสมในระดับมาก

ทุกด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. ด้านทัศนคติต่อวิชาภาษาไทย ได้แก่  

1) ทัศนคตทิี่ดตี่อการเรียนวิชาภาษาไทยด้านแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมที่ดี 2) ทัศนคติ

ที่ดตี่อการเรียนวิชาภาษาไทยด้านความรู้ของวิชาภาษาไทย 3) ทัศนคตทิี่ดตี่อการเรียนวิชา

ภาษาไทยด้านความรูส้ึกเชิงบวก 2. ด้านความพร้อม ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านอารมณ์ 

3) ด้านสังคม 4) ด้านสติปัญญา และ 5) ความรูพ้ืน้ฐานในการอ่านและเขียนเหมาะสมตาม

ระดับช้ัน ตามล าดับ 
 

ตาราง 9  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 1  

   ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขยีน ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านความพร้อม 

ของผู้บริหาร 

4.39 0.55 มาก 

   1. ผูบ้ริหารมคีวามพร้อมในการส่งเสริมเพื่อ

แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของสถานศกึษา  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   

4.41 0.59 มาก 

   2. ผูบ้ริหารมกีารก าหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหา 

การอา่นและเขียนของสถานศกึษา ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

4.41 0.61 มาก 

   3. ผูบ้ริหารมกีารวางแผนงานหรอืงบประมาณ 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของสถานศกึษา 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   

4.35 0.62 มาก 

ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านความพร้อม 

ของครู 

 

4.27 0.55 มาก 

X 

X 
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รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

   1. ครูมีความพร้อมในการจัดท าหลักสูตร 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่1   

4.24 0.63 มาก 

   2. ครูมคีวามพร้อมในการจัดการเรยีนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

4.39 0.60 มาก 

   3. ครูมคีวามพร้อมในการจัดท าแผนการจัด 

การเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1   

4.22 0.66 มาก 

   4. ครูมีความพร้อมในการเลือกใช้นวัตกรรม 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

4.20 0.60 มาก 

ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านความพร้อม 

ของผู้ปกครอง 

3.43 0.78 ปาน

กลาง 

   1. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการช่วยเหลือ

แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

3.49 0.81 ปาน

กลาง 

   2. ผูป้กครองมีความสามารถในการช่วยแก้ปัญหา

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1  

3.44 0.83 ปาน

กลาง 

  3. ผูป้กครองมีการส่งเสริมด้านการอ่านและเขียน

ของนักเรียน  

3.38 0.86 ปาน

กลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.05 0.49 มาก 

 

 

 

ตาราง 9 (ต่อ) 

X 
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 จากตาราง 9 พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 ใน

องคป์ระกอบที่ 1 ปัจจัยที่สง่ผลตอ่การอ่านและเขียน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในระดับมาก  

(   = 4.05, S.D. = 0.49) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก

และปานกลาง โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี ้1. ด้านความพร้อมของผู้บริหาร 

ได้แก่ 1) การส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของสถานศึกษาส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2) การก าหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของสถานศกึษา

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) การวางแผนงานหรอืงบประมาณเพื่อ

แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของสถานศกึษาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

2. ด้านความพร้อมของครู ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา การอ่านและเขียนของ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 2) การจัดท าหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 3) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่าน

และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4) การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 3. ด้านความพร้อมของผูป้กครอง 

ได้แก่ 1) ความพรอ้มในการช่วยเหลือแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 2) ความสามารถในการช่วยแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 และ 3) การส่งเสริมด้านการอ่านและเขียนของนักเรียน ตามล าดับ 
 

ตาราง 10  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 1  

   ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขยีน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
  

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ด้านความพร้อม 

ด้านกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 

3.85 0.66 

 

มาก 

    

X 

X 
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รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

   1. ครูมีความพร้อมในการส่งเสริมการอ่าน  

ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอา่น ทั้งในและ 

นอกห้องเรยีน  

4.11 0.61 มาก 

   2. หอ้งสมุดมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษา 

ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย  

3.80 0.82 มาก 

   3. บุคลากรห้องสมุดมีความพร้อมในการส่งเสริม 

การอา่น      

3.64 0.85 มาก 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ด้านความพร้อมใน

การจัดบรรยากาศห้องเรียน 

4.16 0.50 มาก 

   1. ครูมคีวามพร้อมด้านการจัดบรรยากาศ 

ในหอ้งเรียนที่สง่เสริมให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

วิชาภาษาไทยทีม่ีประสิทธิภาพ 

4.09 0.67 มาก 

   2. ภายในหอ้งเรียนมคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย 

อากาศถ่ายเทสะดวก 

4.19 0.60 มาก 

   3. หอ้งเรียนมขีนาดเหมาะสมกับปริมาณของ

นักเรียน 

4.24 0.60 มาก 

   4. บริเวณหอ้งเรียนปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ  

ได้แก่ เสียง กลิ่น เป็นต้น 

4.11 0.72 มาก 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ด้านสื่อ อุปกรณ์ และ

แหล่งเรียนรู้ 

3.76 0.80 

 

มาก 

   1. สื่อ อุปกรณ์ และแหลง่เรียนรู้ เชน่ เอกสาร 

หนังสือ ไมโครโฟน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่

เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยมีจ านวนเพียงพอ 

3.73 0.89 มาก 

   2. สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้มีความทันสมัย 

และมีคุณภาพในการใชง้านที่เหมาะสม 

3.77 0.84 มาก 

X 

ตาราง 10 (ต่อ) 
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รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

  3. สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้มีคุณภาพ 

ในการใชง้านที่เหมาะสม 

3.80 0.81 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.95 0.54 มาก 
 

 จากตาราง 10 พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1      

ในองคป์ระกอบที่ 1 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียน ด้านสภาพแวดล้อม ในระดับมาก      

(   = 3.95, S.D. = 0.54) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก

ทุกข้อ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี ้1. ด้านความพรอ้มในการจัดบรรยากาศ

หอ้งเรียน ได้แก่ 1) หอ้งเรียนมขีนาดเหมาะสม 2) หอ้งเรียนมคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย  

3) บริเวณหอ้งเรียนปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ 4) การจัดบรรยากาศในหอ้งเรียนส่งเสริมให้

การเรียนรู ้2. ด้านความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ 1) การส่งเสริมการอา่น

ทั้งในและนอกห้องเรียน 2) หอ้งสมุดเป็นแหล่งศกึษา ค้นคว้า หาความรูเ้กี่ยวกับวิชา

ภาษาไทย 3) บุคลากรหอ้งสมุดการส่งเสริมการอ่าน 3. ด้านสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 

ได้แก่ 1) คุณภาพในการใช้งานที่เหมาะสม 2) ความทันสมัย และ 3) จ านวนเพียงพอ 

ตามล าดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 10 (ต่อ) 

X 
 

ตาราง 10 (ต่อ) 

X 
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ตาราง 11  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 1  

   ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขยีน ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 
  

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน ด้านหลักสูตร 4.12 0.54 มาก 

   1. หลักสูตร มีเนื้อหาวิชาที่สง่เสริมการอ่านและเขียน  4.14 0.58 มาก 

   2. หลักสูตร มีการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ที่สง่เสริม

การอา่น และเขียน 

4.13 0.58 มาก 

   3. หลักสูตร มีความสอดคล้องในการแก้ปัญหา 

การอา่นและเขียน 

4.11 0.60 มาก 

ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน ด้านแผน 

การจัดการเรียนรู้ 

3.90 0.73 มาก 

   1. ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน

และเขียน อย่างเป็นระบบ 

3.93 0.73 มาก 

   2. ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน

และเขียน 

3.84 0.80 มาก 

   3. ครูด าเนินการจัดการเรียนรูต้ามแผนการจัด 

การเรียนรูเ้พื่อให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านการอ่านและเขียน 

3.93 0.80 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.01 0.54 มาก 
         

 จากตาราง 11 พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1      

ในองคป์ระกอบที่ 1 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียน ด้านหลักสูตรและการสอน 

ในระดับมาก (   = 4.01, S.D. = 0.54) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสม 

X 

X 
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ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. ด้านหลักสูตร ได้แก่       

1) เนือ้หาวิชาส่งเสริมการอ่านและเขียน 2) การก าหนดกิจกรรมที่สง่เสริมการอ่านและ

เขียน และ 3) ความสอดคล้องในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 2. ด้านแผนการจัด 

การเรียนรู ้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรยีนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนเป็นระบบ  

2) การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและเขียน และ 3) การจัด 

การเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษรไว้ลว่งหนา้ ตามล าดับ 
 

ตาราง 12  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 2  

   กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน โดยรวม 
  

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ขั้นที่ 1 อ่านเขียนพยัญชนะใหถู้กต้อง 4.13 0.59 มาก 

ขั้นที่ 2 แจกลูก 3.84 0.56 มาก 

ขั้นที่ 3 สะกดค า 3.90 0.55 มาก 

ขั้นที่ 4 ฝกึอ่านและเขียนค า 3.93 0.55 มาก 

ขั้นที่ 5 คัดลายมอื 3.84 0.65 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.94 0.46 มาก 
 

จากตาราง 12 พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1      

ในองคป์ระกอบที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ในระดับมาก (   = 3.94, S.D. = 0.46) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสม

ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ขั้นที่ 1 อ่านเขียนพยัญชนะ 

 

X 

X 
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ให้ถูกต้อง ขั้นที่ 4 ฝกึอ่านและ  เขียนค าขั้นที่ 3 สะกดค า ขั้นที่ 2 แจกลูก และขั้นที่ 5  

คัดลายมือ ตามล าดับ 
 

ตาราง 13  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

    เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 2  

   กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ขั้นที่ 1 อ่านเขียน 

 พยัญชนะให้ถูกต้อง 
 

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

ขั้นที่ 1 อ่านเขียนพยัญชนะให้ถูกต้อง 

   1. นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะแตล่ะตัวใหถู้กต้อง 4.12 0.64 มาก 

   2. นักเรียนเปล่งเสียง พยัญชนะได้ถูกต้อง เชน่  

ก.ไก่ อา่นว่า กอ เป็นต้น 

4.18 0.68 มาก 

  3. นักเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะที่ก าหนดให้ 

ได้ถูกต้อง 

4.15 0.65 มาก 

  4. นักเรียนเขียนพยัญชนะไทยใหถู้กต้อง เชน่  

เขียนตัว พ ไม่กลับหัวเป็น ผ หรอืไม่ผดิตัวเป็น ฟ  

4.07 0.65 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.13 0.59 มาก 
 

จากตาราง 13 พบว่า ผู้อ านวยการ หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อนภาษาไทยช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในองค์ประกอบ 

ที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ขั้นที่ 1 อ่านเขียนพยัญชนะ

ให้ถูกต้องในระดับมาก (   = 4.13, S.D. = 0.59) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้  

X 

X 
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1) การเปล่งเสียง พยัญชนะได้ถูกต้อง 2) การอ่านออกเสียงพยัญชนะที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง             

3) การบอกชื่อพยัญชนะแต่ละตัวให้ถูกต้อง และ 4) การเขียนพยัญชนะไทยใหถู้กต้อง 

ตามล าดับ 
 

ตาราง 14  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 2  

   กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ขั้นที่ 2 แจกลูก 
 

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

ขั้นที่ 2 แจกลูก 

   1. นักเรียนแจกลูกในมาตราแม ก กา (ไมมีเสียง

สะกด) ตามล าดับของสระ  

3.97 0.62 มาก 

   2. นักเรียนแจกลูกในมาตราตัวสะกดแม กง กน กม 

เกย เกอว กก กด และกบ 

3.80 0.68 มาก 

   3. นักเรียนอ่านค าที่แจกลูกโดยไม่สะกดค า 3.76 0.62 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.84 0.56 มาก 
 

จากตาราง 14 พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

ในองคป์ระกอบที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ขัน้ที่ 2 

แจกลูกในระดับมาก (   = 3.84, S.D. = 0.56) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้  

1) การแจกลูกในมาตราแม ก กา 2) แจกลูกในมาตราตัวสะกดแม กง กน กม เกย เกอว 

กก กด และกบ และ 3) การอ่านค าที่แจกลูกโดยไม่สะกดค า ตามล าดับ 

 

 

X 

X 
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ตาราง 15  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

    เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 2  

   กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ขั้นที่ 3 สะกดค า 
 

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

ขั้นที่ 3 สะกดค า 

    1. นักเรียนอ่านโดยน าเสียงพยัญชนะต้น และ

สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นค าอ่าน 

3.82 0.61 มาก 

    2. นักเรียนอ่านสะกดค าที่ก าหนดให้ เช่น บ้าน 

อ่านว่า บอ-อา-บา-บา-นอ-บาน-บาน-โท-บ้าน 

เป็นต้น 

3.96 0.62 มาก 

    3. นักเรียนอ่านสะกดค าอย่างสม่ าเสมอ 3.93 0.66 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.90 0.55 มาก 
 

จากตาราง 15 พบว่า ผู้อ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

ในองคป์ระกอบที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ขัน้ที่ 3 

สะกดค าในระดับมาก (   = 3.90, S.D. = 0.55) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้  

1) การอ่านสะกดค าที่ก าหนดให ้2) การอ่านสะกดค าอย่างสม่ าเสมอ และ 3) การอ่าน 

โดยน าเสียงพยัญชนะต้น และสระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นค าอ่าน 

ตามล าดับ 

 

 

 

 

X 

X 
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ตาราง 16  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 2  

   กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ขั้นที่ 4 ฝกึอ่าน 

   และเขียนค า 
 

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

ขั้นที่ 4 ฝกึอ่านและเขยีนค า 

   1. นักเรียนฝึกการอ่านซ้ าๆ จากค าที่แจกลูก 

และสะกดค า  

3.93 0.62 มาก 

   2. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า หรอื 

เรื่องที่อา่น วันละ 5-10 นาทีได้ 

3.94 0.61 มาก 

   3. นักเรียนเขียนตามค าบอกจากค าที่ฝึกแจกลูก 

และสะกดค า 

3.91 0.61 มาก 

   4. นักเรียนเขียนตามค าบอกจากบัญชคี าพื้นฐาน 

หรอืค าจากบทเรียน 

3.91 0.65 มาก 

   5. นักเรียนเขียนตามค าบอกวันละ 5-10 ค า  3.96 0.67 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.93 0.50 มาก 
 

จากตาราง 16 พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

ในองคป์ระกอบที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ขัน้ที่ 4  

ฝกึอ่านและเขียนค าในระดับมาก (   = 3.93, S.D. = 0.50) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การเขียน

ตามค าบอกทุกวัน 2) การฝึกอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า หรอืเรื่องที่อ่านทุกวัน และ  

3) การฝกึการอ่านซ้ าๆ ตามล าดับ 

 

X 

X 
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ตาราง 17  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 2  

   กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ขั้นที่ 5 คัดลายมือ 
 

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

ขั้นที่ 5 คัดลายมือ 

   1. นักเรียนคัดค าที่ก าหนดใหด้้วยตัวบรรจง 

เต็มบรรทัดลงในสมุดทุกชั่วโมง  

3.85 0.73 มาก 

   2. นักเรียนคัดค าที่ก าหนดใหต้ามรูปแบบอักษร

กระทรวงศึกษาธิการ 

3.84 0.70 มาก 

   3. นักเรียนคัดค าหรือเรื่องที่อ่านลงสมุด 

วันละ 10 นาที  

3.84 0.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.84 0.65 มาก 
 

จากตาราง 17 พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

ในองคป์ระกอบที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ขัน้ที่ 5  

คัดลายมือ ในระดับมาก (   = 3.84, S.D. = 0.65) เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้  

1) การคัดค าตัวบรรจงเต็มบรรทัด 2) การคัดค าตามรูปแบบอักษรกระทรวงศกึษาธิการ 

และ 3) การคัดค าที่อา่นลงสมุด ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

X 

X 
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ตาราง 18  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 3  

   ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน โดยรวม 
  

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

องค์ประกอบที่ 3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

1. ความสามารถด้านการอ่านออก  3.87 0.57 มาก 

2. ความสามารถด้านการเขียนได้ 3.75 0.53 มาก 

3. ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 3.60 0.58 มาก 

4. ความพึงพอใจของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ครูผูส้อน และผูป้กครอง 

3.95 0.53 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 0.48 มาก 
 

จากตาราง 18 พบว่า ผู้อ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

ในองคป์ระกอบที่ 3 ผลการจัดการเรยีนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนในระดับมาก   

(   = 3.79, S.D. = 0.48) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก

ทุกด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ความพึงพอใจของผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง 

2) ความสามารถด้านการอ่านออก 3) ความสามารถด้านการเขียนได้ และ 4) ทักษะ 

การอา่นและเขียนภาษาไทย ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

X 

X 
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ตาราง 19  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 3  

   ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ความสามารถ 

 ด้านการอ่านออก 
  

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

ความสามารถด้านการอา่นออก 

   1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   

สามารถอ่านออกเสียงค าพื้นฐานที่ก าหนดใหไ้ด้  

3.91 0.60 มาก 

   2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

สามารถอ่านออกเสียงบทอ่านสั้นๆ ที่ก าหนดให้ได้    

3.87 0.62 มาก 

   3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   

สามารถอ่านออกเสียงนทิานสั้นๆ ที่ก าหนดได้ 

3.82 0.61 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.87 0.57 มาก 
 

จากตาราง 19 พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

ในองค์ประกอบที่ 3 ผลการจัดการเรยีนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ความสามารถ

ด้านการอ่านออก ในระดับมาก (   = 3.87, S.D. = 0.57) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้  

1) การอ่านออกเสียงค าพื้นฐาน 2) การอ่านออกเสียงบทอ่านสั้นๆ และ 3) การอ่าน 

ออกเสียงนทิานสั้นๆ ตามล าดับ 

 

 

 

 

X 

X 
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ตาราง 20  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 3  

   ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ความสามารถ 

 ด้านการเขียนได้ 
  

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

ความสามารถด้านการเขียนได้ 

   1. นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที ่1  

สามารถเขียนตามค าบอกค าพืน้ฐานที่ก าหนดให้ได้ 

3.75 0.57 มาก 

   2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

สามารถเขียนประโยคจากค า/รูปภาพที่ก าหนดได้ 

3.73 0.59 มาก 

   3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   

สามารถเขียนสื่อสารด้วยค า และประโยคง่ายๆ ได้    

3.78 0.60 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.75 0.53 มาก 
  

จากตาราง 20 พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

ในองค์ประกอบที่ 3 ผลการจัดการเรยีนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ความสามารถ

ด้านการเขียนได้ ในระดับมาก (   = 3.75, S.D. = 0.53) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้  

1) การเขียนค า และประโยคงา่ยๆ 2) การเขียนตามค าบอกค าพืน้ฐาน และ 3) การเขียน

ประโยคจากค า/รูปภาพที่ก าหนดได ้ตามล าดับ 

 

 

 

 

X 

X 
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ตาราง 21  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 3  

   ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ทักษะการอา่นและเขียน 

 ภาษาไทย 
  

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

ทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทย 

   1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่านและ

เขียนค า นอกบทเรียนที่ก าหนดให้ได้อย่างคล่องตัว  

3.63 0.65 มาก 

   2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่านและ

เขียนประโยค นอกบทเรียนที่ก าหนดให้ได้อย่าง

คล่องตัว 

3.57 0.59 มาก 

   3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่านและ

เขียนสื่อสารด้วยค า และประโยคจากสถานการณ์

นอกบทเรียนที่ก าหนดให้ได้อย่างคล่องตัว 

3.58 0.62 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.60 0.58 มาก 
  

จากตาราง 21 พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

ในองค์ประกอบที่ 3 ผลการจัดการเรยีนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ทักษะการอ่าน

และเขียนภาษาไทย ในระดับมาก (   = 3.60, S.D. = 0.58) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ดังนี ้ 

1) การอา่นและเขียนค า นอกบทเรียนใหไ้ด้อย่างคล่องตัว 2) การอา่นและเขียนสื่อสาร   

จากสถานการณ์นอกบทเรียนได้อย่างคล่องตัว 3) การอา่นและเขียนประโยคนอกบทเรียน

ได้อย่างคล่องตัว ตามล าดับ 

 

X 

X 
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ตาราง 22  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัด 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ในองคป์ระกอบที่ 3  

   ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ความพึงพอใจของ 

   ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง 
  

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้   

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 

ความเหมาะสม 

 S.D. แปลผล 

ความพึงพอใจของผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง 

   1. ครูผู้สอนมคีวามพึงพอใจ โดยวัดจาก 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

3.94 0.62 มาก 

   2. ผูป้กครอง มีความพึงพอใจ โดยวัดจาก 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

3.91 0.58 มาก 

   3. ครูผูส้อนและผูป้กครองแสดงความคิดเห็น 

ในเชิงบวก หรอืกล่าวค าชื่นชม 

4.00 0.59 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.95 0.53 มาก 
  

จากตาราง 22 พบว่า ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อน

ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

ในองค์ประกอบที่ 3 ผลการจัดการเรยีนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ความพึงพอใจ

ของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ในระดับมาก (   = 3.95, S.D. = 0.53) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี ้ 

1) ความพึงพอใจของครูผูส้อน 2) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และ 3) ครูผูส้อนและ

ผูป้กครองกล่าวค าชื่นชม ตามล าดับ 

 

X 

X 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา      

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหารครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1      

ซึ่งมีขอ้สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ โดยผู้วจิัยขอน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ 

ดังนี้ 

        1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

    2. วิธีด าเนนิการวิจัย 

        3. สรุปผลการวิจัย 

        4. อภปิรายผล   

        5. ข้อเสนอแนะ 
 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

   1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและ

เขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 

  2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 การด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะคอื ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร และระยะที่ 2 การตรวจสอบ
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ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร  

  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ระยะที่ 1 เป็นแบบสอบถามค่าความสอดคล้อง (IOC)   

มีขอ้ค าถามรวมทั้งสิ้น จ านวน 64 ข้อ และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ระยะที่ 2 เป็นแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ และครูผูส้อนภาษาไทย 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหนา้วิชาการ 

และครูผูส้อนภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 737 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวิจัยครั้งนีเ้ป็น ผูอ้ านวยการสถานศกึษา หัวหนา้วิชาการ และครูผูส้อนภาษาไทย 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร  

จ านวน 280 คน โดยเก็บข้อมูลได้จริง จ านวน 254 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  

สรุปผลการวจิัย 

 สรุปผลการวิจัย ตามล าดับต่อไปนี้ 

  1. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 

มี 3 องคป์ระกอบ ดังนี้ 

        องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่สง่ผลตอ่การอ่านและเขียน มี 5 ปัจจัย ได้แก่   

1) ปัจจัยด้านผูเ้รียน ได้แก่ ความพร้อมของนักเรียน และทัศนคตติ่อการเรียนวิชาภาษาไทย 

2) ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความพร้อมของผู้บริหาร ความพร้อมของครู และ

ความพรอ้มด้านครอบครัว 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความพรอ้มด้านกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน ความพร้อมด้านการจัดบรรยากาศในหอ้งเรียน และสื่อ อุปกรณ์ และ

แหลง่เรียนรู้ 4) ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน ได้แก่ หลักสูตร และแผนการจัด 

การเรียนรู ้  
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       องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน       

มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) อ่านเขียนพยัญชนะให้ถูกต้อง 2) แจกลูก 3) สะกดค า 4) ฝกึอ่าน 

และเขียนค า 5) คัดลายมือ  

       องค์ประกอบที่ 3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน วัดจาก

องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถด้านการอ่านออก 2) ความสามารถด้าน    

การเขียนได้ 3) ทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทย 4) ความพึงพอใจของผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ครูผูส้อน และผูป้กครอง 

  2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้       

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร พบว่า มีความเหมาะสมทั้งโดยภาพรวมและ     

รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขยีน รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การจัดกระบวนการ

เรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขยีน สว่นองค์ประกอบที่มคี่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล  

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา    

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร สามารถน ามาอภปิรายผลตามสรุปผลการวิจัยเรียงตาม 

ความมุง่หมายของการวิจัย ดังนี้ 

      1. การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและ

เขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

มุกดาหาร พบว่า ได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขยีน มี 4 ปัจจัย องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเรียนรู้เพื่อ

แก้ปัญหาการอ่านและเขียน มี 5 ขั้นตอน องค์ประกอบที่ 3 ผลจากการแก้ปัญหา 

การอา่นและเขียน วัดจากองค์ประกอบ 4 ด้าน เมื่อพจิารณาองค์ประกอบทั้ง  

3 องค์ประกอบ จะเห็นได้ว่า เป็นองค์ประกอบที่มคีวามส าคัญต่อการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้  
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                    องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 จากการสังเคราะห์และสรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบ

ความเหมาะสมของรูปแบบในแต่ละองค์ประกอบจากกลุ่มตัวอย่าง ได้ 4 ปัจจัย คอื  

     1) ปัจจัยด้านผูเ้รียน ได้แก่ ความพรอ้มของนักเรียน ทั้งทาง 

ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ ์และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านร่างกายที่ส่งผลต่อ 

การอา่นและเขียนของผูเ้รียนมากที่สุดที่ครคูวรส่งเสริมเพื่อพัฒนาปัจจัยด้านผูเ้รียน 

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และทัศนคติตอ่การเรียนวิชาภาษาไทยทั้งด้านความรู ้ความรูส้ึก และ

แนวโน้มในการแสดงพฤติกรรม ได้แก่ ความกระตอืรอืร้น ความสนใจ ความใส่ใจใน 

การอา่นภาษาไทย และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย เป็นต้น ย่อมท าให้

เกิดการพัฒนา ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาการอ่านและเขียนได้    

           2) ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความพร้อมของครูในการจัดท า

หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อ

แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน ความพร้อมด้านครอบครัวในการช่วยเหลือและ

ส่งเสริมในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน     

ความพรอ้มของผูบ้ริหารซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากที่สุดในการเป็นหัวเรอืขับเคลื่อน 

ทิศทางการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนจากการก าหนดนโยบาย ส่งเสริม 

สนับสนุน และวางแผนงานหรอืงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน  

ให้ประสบความส าเร็จ          

          3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสรมิ   

การอา่น ทั้งในห้องเรียนและแหล่งเรียนรูจ้ากนอกหอ้งเรียน เชน่ ห้องสมุด จ าต้องมี

บุคลากรที่มคีวามพร้อมเพื่อให้เกิดการสง่เสริมการอ่านอย่างตอ่เนื่อง นอกจากนี้        

ความพรอ้มด้านสื่อ อุปกรณ์ ที่เพียงพอ ทันสมัย และมีคุณภาพ ประกอบกับความพร้อม

ด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เป็นปัจจัยที่มคีวามส าคัญมากที่สุด ย่อมส่งเสริม     

ให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรูว้ิชาภาษาไทยด้านการอ่านและเขียนที่มปีระสิทธิภาพ  

          4) ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน ได้แก่ หลักสูตร ซึง่มคีวามส าคัญ

มากที่สุดของปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอนในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ

นักเรียน เนื่องจากเป็นกรอบในการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีแบบแผน ทั้งนี้ ต้องมี

เนือ้หาและกิจกรรมที่สอดคล้องในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ตลอดจนมแีผนการ
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จัดการเรยีนรู้ในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนอย่างเป็นระบบและด าเนินการตามแผน

อย่างตอ่เนื่อง   

       ทั้งนี ้ทั้ง 4 ปัจจัยมีความส าคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อ

แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ

อัจฉรา ประดิษฐ์ (2549) ไดศ้กึษาปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อความส าเร็จด้านการส่งเสริม     

การอา่นในโรงเรียน พบว่า 1) ความพรอ้มด้านผูบ้ริหาร 2) ความพร้อมด้านงบประมาณ   

3) ความพร้อมด้านบุคลากรห้องสมุดหรอืผูร้ับผิดชอบงานส่งเสริมการอ่านอื่นๆ             

4) ความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5) ความพร้อมด้านหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

อื่นๆ ในโรงเรียน 6) ความพร้อมด้านนักเรียน 7) โรงเรียนสามารถสร้างเครือข่าย 

ความรว่มมอืกับผูป้กครอง 8) ความพร้อมด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

ในหอ้งเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ อะเดช มุทะจันทร์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริม

ให้นักเรียนรักการอา่น ประกอบด้วย 1) ความพรอ้มด้านผู้บริหาร 2) ความพร้อม 

ด้านบุคลากรหอ้งสมุด 3) ความพร้อมด้านงบประมาณ 4) ความพร้อมด้านห้องสมุด  

5) ความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 6) ความพร้อมดา้นนักเรียน  

7) ความสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งปัจจัยที่มคีวามส าคัญมากที่สุด คือ  

ปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากร และการพัฒนาการเรียนการสอนที่สนับสนุนการอา่น

ของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติวรรณ เจริญสุข (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่สง่ผล

ต่อทักษะการอา่นภาษาไทยของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม  

เขตสัมพันธวงศ ์กรุงเทพมหานคร พบว่ามีปัจจัยแบ่งเป็น 3 ด้าน คอื 1) ปัจจัยด้านส่วนตัว 

ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนคติต่อการเรียนภาษาไทย นิสัยรักการอ่าน 2) ปัจจัย

ด้านครอบครัว ได้แก่ การสนับสนุนด้านการอ่านของผู้ปกครอง และ 3) ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมในโรงเรยีน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพในวิชาภาษาไทย สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วิชา ทรวงแสวง และคณะ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียน 

การสอน โดยกระบวนการมีส่วนรว่ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนส าหรับ

นักเรียนช่วงช้ันที่ 1 ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัย

พบว่า ปัจจัยที่สง่ผลต่อการจัดการเรยีนรู้ ประกอบด้วย 1) นโยบายของส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา 2) ความพรอ้มของผู้ปกครอง 3) ความพรอ้มของนักเรียน 4) สมรรถนะของครู 

5) สมรรถนะของผูบ้ริหาร 6) สมรรถนะของนักวิชาการศกึษานิเทศก์ 7) สื่อและแหล่ง

เรียนรูข้องสถานศกึษา 8) หลักสูตร 9) แผนการจัดการเรียนรู้  
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            องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

พบว่า ม ี5 ขั้นตอน ได้แก่  

            ขั้นตอนที่ 1 อ่านเขียนพยัญชนะให้ถูกต้อง เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด 

เพราะเป็นพืน้ฐานในการอ่านและเขียนของผู้เรยีนที่ต้องรู้จักพยัญชนะไทย เปล่งเสียง  

บอกชื่อ และเขียนพยัญชนะให้ถูกต้องเพื่อการอ่านและเขียนที่ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิด 

ของ อัจฉรา รัตนสุวรรณ (2557) ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและ

เขียนโดยยึดหลักการสอนจากง่ายไปหายาก 5 ขั้นตอน คือ 1) อ่านเขียนพยัญชนะและสระ

ให้ถูก 2) น าพยัญชนะและสระมาผูกให้เป็นค า 3) สอนการสะกดค าและแจกลูก  

4) สอนการผันเสียงใหถู้กตามวรรณยุกต์ 5) เรียนให้สนุกด้วยค ายากช่วยเสริม  

            ขั้นตอนที่ 2 แจกลูก และขั้นตอนที่ 3 สะกดค า สอดคล้องกับแนวคิด

ของ ศวิกานท์ ปทุมสูติ (2554) ที่มหีลักการสอนบันไดทักษะ 4 ขั้น ประกอบด้วย  

1) แจกลูก ให้ผูกจ า 2) อ่านค า ย้ าวิถี 3) คัดลายมือ ซ้ าอีกที 4) เขียนค าบอกทุกชั่วโมง ทั้งนี ้

การสอนให้อ่านออก เขียนได้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องเน้นขัน้ตอนการแจกลูกและ

สะกดค าอย่างสม่ าเสมอ (สุมน อมรววิัฒน์ และคณะ, 2534; กรรณิการ์ พวงเกษม, 2535; 

เรวดี อาษานาม, 2537; ทัศนีย์ ศุภเมธี, 2539; วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549; Jensen, 

2000 อา้งถึงใน เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2551; กาญจนา นาคสกุล, 2556; กลุ่มนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 

33, 2558;  ปิตนิันธ์ สุทธิสาร, มปป. อ้างใน สถาบันภาษาไทย, 2559 และส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน, มปป.) 

           ขั้นตอนที่ 4   ฝกึอ่านและเขียนค า และขั้นตอนที่ 5 คัดลายมือ 

สอดคล้องกับ ศริิลักษณ์ ชมพูค า (2559) การออกแบบกระบวนการ 6 ขั้น พัฒนาให้อ่าน

และเขียน ได้แก่ 1) ฝกึอ่านทุกวันในชว่งพักกลางวัน 2) ฝกึการอ่านควบคู่กับการเขียน  

3) การฝึกคัดลายมือ 4) การวาดรูปประกอบค า 5) การน าค ามาแตง่เป็นประโยค  

6) การเขียนค าตามภาพวาด   

       องค์ประกอบที่ 3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ วัดจาก

องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถด้านการอ่านออกทดสอบจากการอ่าน       

ค าพื้นฐาน บทอ่าน และนิทาน 2) ความสามารถด้านการเขียนได้ทดสอบจากการเขียน   

ค าพื้นฐาน และประโยคง่ายๆ  3) ทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทยโดยทดสอบ 
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ความคล่องตัวในการอ่านและเขยีนค านอกบทเรียน 4) ความพึงพอใจของผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง   

ได้แก่ ครูผู้สอน และผูป้กครอง ซึ่งมีความส าคัญในการประเมินผลการอ่านและเขียน 

มากที่สุด เนื่องจากเป็นการสะท้อนผลจากพฤติกรรมของผู้เรยีนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชา ทรวงแสวง และคณะ (2552) ได้ศึกษาองค์ประกอบ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยกระบวนการมสี่วนร่วม  

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 ประกอบด้วย 

ความสามารถในการอ่านออกและเขียนได้ และความพึงพอใจของผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง 

  ทั้งนี ้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ปัจจัย 

ที่สง่ผลต่อการอ่านและเขยีน กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

และผลของการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน สอดคล้องกับงานวิจัย วิชา ทรวงแสวง และ

คณะ (2552) ได้ศกึษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยกระบวนการมสี่วนร่วม 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 ของส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึน้มี

องค์ประกอบส าคัญ 3 ด้าน คือดา้นปัจจัยน าเข้า 9 องค์ประกอบ ด้านกระบวนการ  

6 องค์ประกอบ และด้านผลลัพธ์ 3 องค์ประกอบ  

    2. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อ

แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบ

ที่ 1 ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านออกเขียนได้ ม ี4 ปัจจัย องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ

เรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน มี 5 ขั้นตอน องค์ประกอบที่ 3 ผลจาก 

การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้วัดจากองค์ประกอบ 4 มีความเหมาะสมทั้งโดย

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มคี่าเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่สง่ผลตอ่การอ่านและเขียน รองลงมา ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดกระบวนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอา่นและเขียน สว่นองค์ประกอบ

ที่มคี่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน

ตามล าดับ 
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                  ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบมีความเหมาะสมเนื่องจากมกีารพัฒนา

รูปแบบที่แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้าง (Construct) หรอืพัฒนารูปแบบ และ 

2) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบ (Willer, 1986, p. 83) สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ประกอบ ตันมูล (2558, หน้า 78) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร   

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านวิชาการของสถานศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย     

1) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ด้านวิชาการของสถานศกึษา และ 2) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งสง่ผลตอ่ประสิทธิผลด้านวิชาการของสถานศกึษา  

โดยวิเคราะห์และสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารและประสิทธิผล 

ด้านวิชาการ แล้วน าผลการศกึษามาก าหนดกรอบแนวคิดการ วิจัยและร่างรูปแบบ

ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลด้านวิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ซึ่งเหมาะสมของ

รูปแบบโดยรวมของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึน้ในระดับดีมาก 

นอกจากนี ้การเลือกการทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบทีม่ีความเหมาะสมท าให้ผล

การตรวจสอบรูปแบบมีความเหมาะสมด้วย สอดคล้องแนวคิดของ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, 

หนา้ 11) ในการทดสอบรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อผูว้ิจัยไดพัฒนารูปแบบเสร็จสิน้เรียบร้อยแลว้ผูว้ิจัยจะน ารูปแบบที่พัฒนาขึน้ในรอบ

สุดท้ายมาจัดท าเป็นแบบสอบถามที่มลีักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อ

น าไปส ารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได

ของรูปแบบ สอดคล้องกับงานวิจัย วิลัยวรรณ ปูธิรัตน (2558, หน้า 133-136) ได้ศกึษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มปีระสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาอุดรธานี เขต 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาอุดรธานี เขต 4 2) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงาน

วิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาอุดรธาน ี

เขต 4 โดยการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน 
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ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยน ารูปแบบที่

ไดจากการศกึษาในระยะที่ 1 มาตรวจสอบจากการสอบถามความคิดเห็นจาก 

กลุ่มตัวอย่าง ลักษณะของเครื่องมอืเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

ไดแก ผูบ้ริหาร ครูวิชาการ และครูผูส้อน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า

มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก       

    

ข้อเสนอแนะ   

 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

      1.1 จากรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

มุกดาหาร ที่พัฒนาขึน้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัย    

ที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียน องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน

และเขียน องค์ประกอบที่ 3 ผลจากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ตลอดจนครูผูส้อนภาษาไทยสามารถน ารูปแบบดังกล่าวไปเป็นแนวทางส าหรับการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

ต่อไป       

             1.2 จากรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

มุกดาหาร มอีงค์ประกอบที่มีคา่เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่สง่ผลต่อ 

การอา่นและเขียน ดังนั้นควรมกีารส่งเสริมด้านปัจจัยที่ส่งผลตอ่การอ่านโดยการส่งเสริม

ปัจจัยที่มคีวามเหมาะสมในล าดับมาก และปรับปรุงปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขียน 

ในล าดับน้อย ประกอบกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เพื่อให้บรรลุสูผลของ 

จากการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ 

  1.3 องค์ประกอบที่มคี่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 ผลจาก             

การแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ควรมีการพัฒนาสะท้อนกลับทั้งทางด้านปัจจัยที่สง่ผลต่อ  

การอา่นของนักเรียนใหส้อดคล้องกับกระบวนการจัดการเรยีนรู้มากขึ้น เพื่อให้ผลจาก  

การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนพัฒนาขึ้นด้วย 
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 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป    

            2.1 ควรท าวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา

การอา่นและเขียนในระดับช้ันอื่นๆ เพื่อจะได้มแีนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียน 

ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 

            2.2 ควรท าวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา  

การอา่นและเขียนในระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการทดลองใช้

รูปแบบจรงิกับกลุ่มเป้าหมาย มีการด าเนินการตามกิจกรรมอย่างครบถ้วน เพื่อจะน า      

ข้อค้นพบที่ไดจากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบต่อไป 

      2.3 ควรท าวิจัยเชงิปฏิบัติการในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา    

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 กับกลุ่มเป้าหมายทีต่้องการแก้ปัญหา

และมีขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลการพัฒนาที่มคีวามยั่งยืนในระยะยาว 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญพจิารณาความเหมาะสม 
ของเครื่องมือในงานวจิัย 
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ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือในงานวจิัย 

 1. นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล 

  ต าแหน่ง ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 2. นายเพ็ญสมัย แก้วตา 

  ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านจอมมณใีต้ 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 

3. ว่าที ่ร.ต.อัศดา อัญฤๅชัย 

  ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงมัน 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 4. นางยุภาวรรณ ใสดี 

  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมุกดาวทิยานุกูล 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 5. นางจนิตนา อ านาจวรรณพร 

  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่ขี 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห ์
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 ดงมัน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 
 

ค าชี้แจง 

 เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามครัง้นี้

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและสอดคลองกับความมุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยใครชีแ้จง 

ในประเด็นต่างๆ  ดังนี้ 

  1. การวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี

วัตถุประสงค ์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

มุกดาหาร 

  2. โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อและตอบตามความเป็นจรงิ เพราะข้อมูล

กับความเป็นจรงิจะช่วยให้การวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าผลการวิจัยไปใช้     

ประโยชนได  

  3. การสรุปผลการวิจัยเป็นการสรุปในภาพรวม ดังนัน้ผลการวิจัยจะ 

ไมส่งผลกระทบต่อโรงเรียน และตัวท่านแต่อย่างใด ขอใหท้่านตอบอย่างอสิระโดยไมตอง

ลงช่ือในแบบสอบถาม  

  4. ระเบียบวิธีวิจัยใชว้ิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 280 คน  

  5. การด าเนินการมี 2 ระยะ คอื ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ และระยะที่ 2  

การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ    
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  6. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเป็น 2 ตอน ดังนี้      

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม      

            ตอนที่ 2 ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร  

                      แบบสอบถามในตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

(Rating Scale) แตล่ะระดับมีความหมาย ดังนี้      

5  หมายความว่า  มีความเหมาะสมมากที่สุด      

4  หมายความว่า  มีความเหมาะสมมาก      

3  หมายความว่า  มีความเหมาะสมปานกลาง      

2  หมายความว่า  มีความเหมาะสมน้อย 

1  หมายความว่า   มคีวามเหมาะสมน้อยที่สุด  

  7. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนีค้ือ ผูอ้ านวยการโรงเรียน หัวหนา้วิชาการ 

และครูผูส้อนภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร  

  

 ผูวจิัยขอขอบพระคุณยิ่งที่ใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

ในครั้งนี ้ 

 

 

 

นางสาวนิโลบล ทองวิเศษ 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ค าชี้แจง  ท่านกรุณาตอบแบบสอบถามโดยท าเครื่องหมาย √ ลงใน  ให้ตรงกับ 

ข้อมูลพื้นฐานของท่าน 

 

1. เพศ  

 ชาย   หญิง   อื่น ๆ  

 

2. อายุ  

  21- 30 ป           31-40 ป           41-50 ป           51 ปขึน้ไป  

 

3. การศกึษาสูงสุด  

 ปริญญาตรี          ปริญญาโท         ปริญญาเอก 

 

4. ต าแหนง  

  ผูอ้ านวยการสถานศกึษา  

  หัวหน้าวิชาการ  

  ครูผูส้อนภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1  

 

5. ประสบการณการท างาน 

  5-10 ป        11-15 ป    16-20 ป   

  21-25         26-30     31 ปขึน้ไป 
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ตอนที่ 2  ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา 

 การอ่านและเขียนของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงาน 

 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร  
 

ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความที่แสดงรายการการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา 

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็น 
 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

องค์ประกอบที่ 1  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านและเขียน 

     

1. ปัจจัยด้านผู้เรยีน      

   1.1 ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียน  

ทางดา้นร่างกาย  

     

   1.2 ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียน  

ทางดา้นสติปัญญา 

     

   1.3 ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียน  

ทางดา้นอารมณ์ 

     

   1.4 ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียน  

ทางดา้นสังคม   

     

   1.5 ผูเ้รียนมีความรู้พืน้ฐานในการอ่าน

และเขียนเหมาะสมตามระดับช้ัน 

     

   1.6 ผูเ้รียนมีทัศนคติที่ดตี่อการเรียนวิชา

ภาษาไทยด้านความรู้ของวิชาภาษาไทย   

     

   1.7 ผูเ้รียนมีทัศนคติที่ดตี่อการเรียนวิชา

ภาษาไทยด้านความรูส้ึกเชิงบวก  
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รายการ ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

   1.8 ผูเ้รียนมีทัศนคติที่ดตี่อการเรียนวิชา

ภาษาไทยด้านแนวโน้มในการแสดง

พฤติกรรมที่ดี 

     

2. ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง      

   2.1 ผูบ้ริหารมคีวามพร้อม 

ในการส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน 

และเขียนของสถานศกึษา ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

     

   2.2 ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของสถานศกึษา ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

     

   2.3 ผูบ้ริหารมกีารวางแผนงานหรอื

งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและ

เขียนของสถานศกึษา ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

     

   2.4 ครูมีความพร้อมในการจัดท า

หลักสูตรเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่1   

     

   2.5 ครูมีความพร้อมในการจัดการ

เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขยีน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1   

     

    2.6 ครูมีความพร้อมในการจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา 

การอา่นและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   
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รายการ ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

   2.7 ครูมีความพร้อมในการเลือกใช้

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา 

การอา่นและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

     

   2.8 ผูป้กครองมีความพร้อม 

ในการช่วยเหลือแก้ปัญหาการอ่านและ

เขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

     

   2.9 ผูป้กครองมีความสามารถ 

ในการช่วยแก้ปัญหาการอ่านและเขียน

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

     

  2.10 ผูป้กครองมีการส่งเสริม 

ด้านการอ่านและเขียนของนักเรียน  

เชน่ การเป็นแบบอย่างที่รักการอา่น  

การซื้อหนังสอืที่นักเรียนชอบ  

และการช่วยสอนการอ่านที่ถูกต้อง  

     

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม      

   3.1 ครูมีความพร้อมในการส่งเสริม 

การอา่น ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

การอา่น ทั้งก่อนเรียนและนอกห้องเรยีน  

     

   3.2 หอ้งสมุดมีความพร้อมที่จะเป็น

แหลง่ศึกษา ค้นคว้าหาความรูเ้กี่ยวกับวิชา

ภาษาไทย  

     

   3.3 บุคลากรห้องสมุดมีความพร้อม 

ในการส่งเสริมการอ่าน      
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รายการ ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

   3.4 ครูมคีวามพร้อมด้านการจัด

บรรยากาศในหอ้งเรียนที่สง่เสริมให้ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

ทีม่ีประสิทธิภาพ 

     

   3.5 ภายในหอ้งเรียนมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย อากาศถ่ายเทสะดวก 

     

   3.6 หอ้งเรียนมขีนาดเหมาะสมกับ

ปริมาณของนักเรียน 

     

   3.7 บริเวณหอ้งเรียนปราศจาก

สิ่งรบกวนต่างๆ ได้แก่ เสียง กลิ่น เป็นต้น 

     

   3.8 สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ เชน่ 

เอกสาร หนังสอื ไมโครโฟน อุปกรณ์ 

การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย

มีจ านวนเพียงพอ 

     

   3.9 สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 

มีความทันสมัย และมีคุณภาพ 

ในการใชง้านที่เหมาะสม 

     

  3.10 สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 

มีคุณภาพในการใช้งานที่เหมาะสม 

     

4. ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน      

   4.1 หลักสูตร มีเนื้อหาวิชาที่สง่เสริม 

การอา่นและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

     

   4.2 หลักสูตร มีการก าหนดกิจกรรม

ต่างๆ ที่สง่เสริมการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
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รายการ ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

    4.3 หลักสูตร มีความสอดคล้อง 

ในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

     

   4.4 ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1  

อย่างเป็นระบบและเขียนเป็น 

ลายลักษณ์อกัษรไว้ลว่งหน้า 

     

   4.5 ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1  

ทีเ่ขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ลว่งหนา้ 

     

   4.6 ครูด าเนินการจัดการเรียนรู้ 

ตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน

บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านการอ่าน

และเขียน  

     

องค์ประกอบที่ 2  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

     

ขั้นที่ 1 อ่านเขียนพยัญชนะใหถู้กต้อง      

  1.1 นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะแตล่ะตัว 

ให้ถูกต้อง 

     

  1.2 นักเรียนเปล่งเสียง พยัญชนะได้

ถูกต้อง เชน่ ก.ไก่ อ่านว่า กอ เป็นต้น 

     

   1.3 นักเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะ 

ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
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 รายการ  ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

   1.4 นักเรียนเขียนพยัญชนะไทยให้

ถูกต้อง เชน่ เขียนตัว พ  ไม่กลับหัวเป็น ผ 

หรอืไม่ผิดตัวเป็น ฟ 

     

ขั้นที่ 2 แจกลูก       

   2.1 นักเรียนแจกลูกในมาตราแม     

ก กา (ไมมีเสียงสะกด) ตามล าดับของสระ  

     

   2.2 นักเรียนแจกลูกในมาตราตัวสะกด

แม กง กน กม เกย เกอว กก กด และกบ 

     

   2.3 นักเรียนอ่านค าที่แจกลูกโดย 

ไม่สะกดค า 

     

ขั้นที่ 3 สะกดค า      

    3.1 นักเรียนอ่านโดยน าเสียงพยัญชนะ

ต้น และสระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมา

ประสมเป็นค าอ่าน 

     

   3.2 นักเรียนอา่นสะกดค าที่ก าหนดให้ 

เชน่ บ้าน อา่นว่า บอ-อา-บา-บา-นอ-

บาน-บาน-โท-บ้าน เป็นต้น 

     

   3.3 นักเรียนอ่านสะกดค า 

อย่างสม่ าเสมอ 

     

ขั้นที่ 4 ฝกึอ่านและเขียนค า      

   4.1 นักเรียนฝึกการอ่านซ้ าๆ  

จากค าที่แจกลูกและสะกดค า  

     

   4.2 นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงค า 

กลุ่มค า หรอืเรื่องที่อ่าน วันละ 5-10 นาที 

     

   4.3 นักเรียนเขียนตามค าบอก 

จากค าที่ฝึกแจกลูกและสะกดค า 
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 รายการ  ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

   4.4 นักเรียนเขียนตามค าบอก 

จากบัญชคี าพืน้ฐานหรอืค า 

จากบทเรียน 

     

   4.5 นักเรียนเขียนตามค าบอก 

วันละ 5-10 ค า  

     

ขั้นที่ 5 คัดลายมือ      

   5.1 นักเรียนคัดค าที่ก าหนดให้ 

ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุด 

ทุกชั่วโมง  

     

   5.2 นักเรียนคัดค าที่ก าหนดให้ 

ตามรูปแบบอักษรกระทรวงศกึษาธิการ 

     

   5.3 นักเรียนคัดค าหรือเรื่องที่อ่าน 

ลงสมุดวันละ 10 นาที  

     

องค์ประกอบที่ 3  

ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา 

การอ่านและเขียน 

     

1. ความสามารถด้านการอ่านออก       

   1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

สามารถอ่านออกเสียงค าพื้นฐาน 

ที่ก าหนดให้ได้  

     

   1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

สามารถอ่านออกเสียงบทอ่านสั้นๆ  

ที่ก าหนดให้ได้    

     

   1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

สามารถอ่านออกเสียงนทิานสั้นๆ  

ที่ก าหนดได้ 
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 รายการ  ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

2. ความสามารถด้านการเขียนได้      

   2.1 นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที ่1

สามารถเขียนตามค าบอกค าพืน้ฐาน 

ที่ก าหนดให้ได้ 

     

   1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

สามารถเขียนประโยคจากค า/รูปภาพ 

ที่ก าหนดได้ 

     

   1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

สามารถเขียนสื่อสารด้วยค า และประโยค

งา่ยๆ ได้    

     

3. ทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทย       

   3.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

การอา่นและเขียนค านอกบทเรียน 

ที่ก าหนดให้ได้อย่างคล่องตัว  

     

   3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

การอา่นและเขียนประโยคนอกบทเรียน 

ที่ก าหนดให้ได้อย่างคล่องตัว 

     

   3.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  
การอา่นและเขียนสื่อสารด้วยค า และ

ประโยคจากสถานการณ์นอกบทเรียน 

ที่ก าหนดให้ได้อย่างคล่องตัว 

     

4. ความพึงพอใจของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง      

   4.1 ครูผูส้อนมีความพึงพอใจ  

โดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

     

   4.2 ผูป้กครอง มคีวามพึงพอใจ  

โดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
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 รายการ   ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

   4.3 ครูผูส้อนและผูป้กครองแสดง 

ความคิดเห็นในเชิงบวก หรือกล่าวค า 

ชื่นชม 

     

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

    1. แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

    2. ค่าความสอดคล้อง (IOC) 

    3. ค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อมัน่ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

ประกอบการวิจัยเรื่อง  

การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

ผู้วิจัย นางสาวนิโลบล ทองวิเศษ 

 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

           สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

คณะกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์ 

       รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์    ประธานกรรมการ 

       ดร.อภสิิทธิ์ สมศรสีุข       กรรมการ 

 

ชื่อผูต้อบแบบสอบถาม…………………………………………………………………………………………………………  

ต าแหนง…………………………………………………………………………………………………………………………………  

วุฒิการศึกษาสูงสุด.......................................................................................................... 

ประสบการณท์ างาน...............ปี สถานที่ท างาน………………………………………………………………… 

วันที…่………….เดือน……………………………………………….พ.ศ. 2560 
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ค าชี้แจง 
 

 1. แบบสอบถามฉบับนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 

 2. จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกีย่วข้อง

สามารถสังเคราะหองค์ประกอบของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา    

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหารได องคป์ระกอบหลัก คือ 1) ปัจจัยที่สง่ผลต่อการอ่านและเขยีน 

2) เนือ้หาและกระบวนการจัดการเรยีนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน และ 3) ผลจาก

การแก้ปัญหาการอ่านและเขียน ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก จึงขอใหท้่านพิจารณาว่าข้อ

ค าถามทีผู่ว้ิจัยไดเสนอไวมีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ตามกรอบความคิด

และนิยามศัพท์เฉพาะหรอืไม่ หากท่านเห็นว่าข้อใดควรปรับปรุงแกไข ขอความกรุณาได

โปรดให้ขอเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนและความสมบูรณยิ่งขึ้น    

 3. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามนี้ ผูว้ิจัยจะเก็บรักษาไวเป็นความลับ  

และจะน าผลไปใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนีเ้ท่านั้น โดยจะไมสงผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

ของท่านแต่อย่างใด 

 

 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณทานลวงหนามา ณ  โอกาสนี ้   

 

 

 

นางสาวนิโลบล ทองวิเศษ 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้อง 

ของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรยีน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร 
 

ค าชี้แจง 

 ท่านโปรดพิจารณาว่าแบบสอบถามของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

แก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร มีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) สอดคล้องกับองค์ประกอบ   

ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะหรือไม่ โดยท าเครื่องหมาย √ ลงใน

ช่อง “ระดับความคิดเห็น” ดังนี้ 

  +1 เมื่อแน่ใจว่า ค าถามนัน้ สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ระบุไว้ 

   0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ค าถามนัน้ สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ระบุไว้ 

  -1 เมื่อแน่ใจว่า ค าถามนัน้ ไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ระบุไว้ 
 

รายการ ระดับ 

ความคดิเห็น  

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

องค์ประกอบที่ 1  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านและเขียน 

    

1. ปัจจัยด้านผู้เรยีน     

   1.1 ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียน  

ทางดา้นร่างกาย  

    

   1.2 ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียน

ทางดา้นสติปัญญา 

    

   1.3 ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียน

ทางดา้นอารมณ์ 

    

   1.4 ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียน

ทางดา้นสังคม   
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รายการ ระดับ 

ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

   1.5 ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานในการอ่าน

และเขียนเหมาะสมตามระดับช้ัน 

    

   1.6 ผูเ้รียนมีทัศนคติที่ดตี่อการเรียน 

วิชาภาษาไทยด้านความรู้ของวิชา

ภาษาไทย   

    

   1.7 ผูเ้รียนมีทัศนคติที่ดตี่อการเรียน

วิชาภาษาไทยด้านความรู้สึกเชงิบวก  

    

   1.8 ผูเ้รียนมีทัศนคติที่ดตี่อการเรียน

วิชาภาษาไทยด้านแนวโน้มในการแสดง

พฤติกรรมที่ดี 

    

2. ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง     

   2.1 ผูบ้ริหารมคีวามพร้อม 

ในการส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและ

เขียนของสถานศกึษา ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

    

   2.2 ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของ

สถานศกึษา ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1   

    

   2.3 ผูบ้ริหารมกีารวางแผนงานหรอื

งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและ

เขียนของสถานศกึษา ส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

    

   2.4 ครูมีความพร้อมในการจัดท า

หลักสูตรเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่1   
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รายการ ระดับ 

ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

   2.5 ครูมีความพร้อมในการจัด 

การเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่านและ

เขียนของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1   

    

   2.6 ครูมีความพร้อมในการจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา 

การอา่นและเขียนของนักเรียน 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1   

    

   2.7 ครูมีความพร้อมในการเลือกใช้

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและ

เขียนของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1   

    

   2.8 ผูป้กครองมีความพร้อม 

ในการช่วยเหลือแก้ปัญหาการอ่านและ

เขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

    

   2.9 ผูป้กครองมีความสามารถ 

ในการช่วยแก้ปัญหาการอ่านและเขียน

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

    

  2.10 ผูป้กครองมีการส่งเสริม 

ด้านการอ่านและเขียนของนักเรียน เชน่

การเป็นแบบอย่างที่รักการอ่าน การซื้อ

หนังสือที่นักเรียนชอบ และการช่วยสอน 

การอา่นที่ถูกต้อง  

    

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม     

   3.1 ครูมีความพร้อมในการส่งเสริม 

การอา่น ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอา่น ทั้งก่อนเรียนและนอกห้องเรยีน 
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รายการ ระดับ 

ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

   3.2 หอ้งสมุดมีความพร้อมที่จะเป็น

แหลง่ศึกษา ค้นคว้าหาความรูเ้กี่ยวกับ

วิชาภาษาไทย  

    

   3.3 บุคลากรห้องสมุดมีความพร้อม 

ในการส่งเสริมการอ่าน      

    

   3.4 ครูมคีวามพร้อมด้านการจัด

บรรยากาศในหอ้งเรียนที่สง่เสริม 

ให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

วิชาภาษาไทยทีม่ีประสิทธิภาพ 

    

   3.5 ภายในหอ้งเรียนมีความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย อากาศถ่ายเทสะดวก 

    

   3.6 หอ้งเรียนมขีนาดเหมาะสมกับ

ปริมาณของนักเรียน 

    

   3.7 บริเวณหอ้งเรียนปราศจากสิ่ง 

รบกวนต่างๆ ได้แก่ เสียง กลิ่น เป็นต้น 

    

   3.8 สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ เชน่ 

เอกสาร หนังสอื ไมโครโฟน อุปกรณ์ 

การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับวิชา

ภาษาไทยมีจ านวนเพียงพอ 

    

   3.9 สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 

มีความทันสมัย และมีคุณภาพ 

ในการใชง้านที่เหมาะสม 

    

  3.10 สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 

มีคุณภาพในการใช้งานที่เหมาะสม 

    

4. ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 
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รายการ ระดับความ

คดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

   4.1 หลักสูตร มีเนื้อหาวิชาที่สง่เสริม

การอา่นและเขียนของนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1  

    

   4.2 หลักสูตร มีการก าหนดกิจกรรม 

ต่าง ๆ ที่สง่เสริมการอ่านและเขยีน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

    

   4.3 หลักสูตร มีความสอดคล้อง 

ในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

    

   4.4 ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1  

อย่างเป็นระบบ 

    

   4.5 ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1  

ทีเ่ขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ลว่งหนา้ 

    

   4.6 ครูด าเนินการจัดการเรียนรู้ 

ตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน

บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านการอ่านและเขียน  

    

องค์ประกอบที่ 2  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียน 

    

ขั้นที่ 1 อ่านเขียนพยัญชนะใหถู้กต้อง 
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รายการ ระดับ 

ความคดิเห็น 

รายการ 

-1 0 +1 

  1.1 นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะแตล่ะตัว

ให้ถูกต้อง 

    

  1.2 นักเรียนเปล่งเสียง พยัญชนะได้

ถูกต้อง เชน่ ก.ไก่ อ่านว่า กอ เป็นต้น 

    

   1.3 นักเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะ 

ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 

    

   1.4 นักเรียนเขียนพยัญชนะไทยให้

ถูกต้อง เชน่ เขียนตัว พ ไม่กลับหัวเป็น ผ 

หรอืไม่ผิดตัวเป็น ฟ  

    

ขั้นที่ 2 แจกลูก      

   2.1 นักเรียนแจกลูกในมาตราแม  

ก กา (ไมมีเสียงสะกด) ตามล าดับ 

ของสระ  

    

   2.2 นักเรียนแจกลูกในมาตราตัวสะกด 

แม กง กน กม เกย เกอว กก กด และกบ 

    

   2.3 นักเรียนอ่านค าที่แจกลูก 

โดยไม่สะกดค า 

    

ขั้นที่ 3 สะกดค า     

    3.1 นักเรียนอ่านโดยน าเสียงพยัญชนะ

ต้น และสระ วรรณยุกต์  

และตัวสะกดมาประสมเป็นค าอา่น 

    

   3.2 นักเรียนอ่านสะกดค าที่ก าหนดให้ 

เชน่ บ้าน อา่นว่า บอ-อา-บา-บา-นอ-

บาน-บาน-โท-บ้าน เป็นต้น 

    

   3.3 นักเรียนอ่านสะกดค า 

อย่างสม่ าเสมอ 
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รายการ ระดับความ

คดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

ขั้นที่ 4 ฝกึอ่านและเขียนค า     

   4.1 นักเรียนฝึกการอ่านซ้ าๆ  

จากค าที่แจกลูกและสะกดค า  

    

   4.2 นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงค า 

กลุ่มค า หรอืเรื่องที่อ่าน  

วันละ 5-10 นาทีได้ 

    

   4.3 นักเรียนเขียนตามค าบอก 

ค าที่ฝึกแจกลูกและสะกดค าที่ได้จาก

บัญชคี าพื้นฐาน 

    

   4.4 นักเรียนเขียนตามค าบอกค าอื่นๆ  

จากบัญชคี าพืน้ฐานหรอืค าจากบทเรียน 

    

   4.5 นักเรียนเขียนตามค าบอก 

วันละ 5-10 ค า  

    

ขั้นที่ 5 คัดลายมือ     

   5.1 นักเรียนคัดค าที่ก าหนดให้ 

ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุด 

ทุกชั่วโมง  

    

   5.2 นักเรียนคัดค าที่ก าหนดให้ 

ตามรูปแบบอักษรกระทรวงศกึษาธิการ 

    

   5.3 นักเรียนคัดค าหรือเรื่องที่อ่าน 

ลงสมุดวันละ 10 นาที  

    

องค์ประกอบที่ 3  

ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา

การอ่านและเขียน 

    

1. ความสามารถด้านการอ่านออก  
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รายการ ระดับ 

ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

   1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

สามารถอ่านออกเสียงค าพื้นฐาน 

ที่ก าหนดให้ได้ 

    

   1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

สามารถอ่านออกเสียงบทอ่านสั้นๆ  

ที่ก าหนดให้ได้    

    

   1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

สามารถอ่านออกเสียงนทิานสั้นๆ  

ที่ก าหนดได้ 

    

2. ความสามารถด้านการเขียนได้     

   2.1 นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที ่1

สามารถเขียนตามค าบอกค าพืน้ฐาน 

ที่ก าหนดให้ได้ 

    

   1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

สามารถเขียนประโยคจากค า/รูปภาพ 

ที่ก าหนดได้ 

    

   1.3 นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1  

สามารถเขียนสื่อสารด้วยค า และประโยค

งา่ยๆ ได้    

    

3. ทักษะการอา่นและเขียนภาษาไทย      

   3.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

การอา่นและเขียนค านอกบทเรียนที่

ก าหนดให้ได้อย่างคล่องตัว  

    

   3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

การอา่นและเขียนประโยคนอกบทเรียน 

ที่ก าหนดให้ได้อย่างคล่องตัว 
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รายการ ระดับความ

คดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

   3.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

การอา่นและเขียนสื่อสารด้วยค า และ

ประโยคจากสถานการณ์นอกบทเรียน 

ที่ก าหนดให้ได้อย่างคล่องตัว 

    

4. ความพึงพอใจของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง     

   4.1 ครูผูส้อนมีความพึงพอใจ  

โดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

    

   4.2 ผูป้กครอง มคีวามพึงพอใจ  

โดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

    

   4.3 ครูผูส้อนและผูป้กครองแสดง

ความคิดเห็นในเชิงบวก หรือกล่าว 

ค าช่ืนชม 

    

 

โปรดให้ความคิดเห็น และขอเสนอแนะอื่นๆ ตามที่ท่านเห็นสมควร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม และแสดง 

ความคิดเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 

 

                          ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง 

นางสาวนิโลบล ทองวิเศษ (ผูว้ิจัย) 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา  
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ตาราง 23 ค่าความสอดคล้อง (IOC) 
 

ตอนที่ 2 คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

4 

คนที่ 

5 

รวม IOC สรุปผล 

องค์ประกอบที่ 1    

   1.1  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   1.2  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   1.3  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   1.4  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   1.5  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   1.6  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   1.7  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   1.8  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   2.1  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   2.2  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   2.3  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   2.4  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   2.5  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   2.6  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   2.7  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   2.8  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   2.9  +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

   2.10  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   3.1  +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

   3.2  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   3.3     +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   3.4  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   3.5  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   3.6  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตอนที่ 2 คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

4 

คนที่ 

5 

รวม IOC สรุปผล 

   3.7  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   3.8  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   3.9  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   3.10  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   4.1  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   4.2  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   4.3  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   4.4  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   4.5  +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

   4.6  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบที ่2   

  1.1  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  1.2  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  1.3  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  1.4  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  2.1  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  2.2  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  2.3  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  3.1  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  3.2  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  3.3  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  4.1  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  4.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  4.3  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  4.4  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ตารางที่ 23 (ต่อ) 
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ตอนที่ 2 คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

4 

คนที่ 

5 

รวม IOC สรุปผล 

   4.5  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   5.1  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   5.2  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

   5.3  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบที่ 3   

  1.1  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  1.2  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  1.3  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  2.1  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  2.2  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  2.3  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  3.1  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  3.2  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  3.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  4.1  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  4.2  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

  4.3  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 23 (ต่อ) 
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ตาราง 24 ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อม่ัน 
 

ค าถามข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ค าถามข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 .61 27 .70 

2 .64 28 .74 

3 .64 29 .37 

4 .64 30 .48 

5 .47 31 .54 

6 .46 32 .47 

7 .49 33 .57 

8 .65 34 .49 

9 .68 35 .68 

10 .74 36 .74 

11 .75 37 .79 

12 .46 38 .75 

13 .48 39 .40 

14 .52 40 .56 

15 .51 41 .49 

16 .68 42 .69 

17 .52 43 .58 

18 .50 44 .62 

19 .68 45 .61 

20 .60 46 .64 

21 .63 47 .64 

22 .67 48 .64 

23 .48 49 .49 

24 .44 50 .62 

25 .37 51 .67 

26 .68 52 .57 
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ตาราง 24  (ต่อ)  
 

ค าถามข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ค าถามข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

53 .61 59 .74 

54 .53 60 .46 

55 .64 61 .49 

56 .60 62 .65 

57 .47 63 .67 

58 .51 64 .44 
    
       คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.97 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัตยิ่อผู้วจิัย 
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ประวัตยิ่อผู้วจิัย 
 

ชื่อ-สกุล นิโลบล ทองวิเศษ 

วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 

 อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจรญิ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 24 หมูท่ี่ 4 ต าบลไร่ข ีอ าเภอลืออ านาจ  

 จังหวัดอ านาจเจริญ 

ต าแหน่งปัจจุบัน ครู คศ.1  

สถานที่ท างาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจรญิ 

ประวัติการศึกษา  

       พ.ศ. 2550  มัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนพนาศึกษา อ าเภอพนา  

 จังหวัดอ านาจเจรญิ 

       พ.ศ. 2555   ปริญญาศกึษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  

 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

       พ.ศ. 2561 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.)  

 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. 2556-2558      ครูผูช่้วย โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน อ าเภอเมืองมุกดาหาร  

          จังหวัดมุกดาหาร 

 พ.ศ. 2558-2560      ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน อ าเภอเมืองมุกดาหาร  

          จังหวัดมุกดาหาร 

  


