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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียนได้ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
The Development of the Participatory Instructional Model for
Improving Literacy Achievement of Prathomsuksa 1 Student at
the Schools under Chaiyaphum Educational Service Area Office 1
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่านออกเขียนได้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนอ่านออกเขียนได้กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย โดยกระบวนการมีสว่ นร่วม ส�ำหรับนักเรียน
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และ 2) ประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ทีค่ ณะวิจยั ได้รว่ มกันพัฒนาขึน้ กลุม่ ตัวอย่างคือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
สังกัดส�ำนักการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 29 คน ใช้เวลาทดลอง 3 สัปดาห์จ�ำนวน
15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถทางการอ่านออกเขียนได้ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที (t-test แบบ Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
อ่านออกเขียนได้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย (1) ด้านปัจจัยน�ำเข้า 9 องค์ประกอบ (2) ด้าน
กระบวนการ 6 องค์ประกอบ และ (3) ด้านผลลัพธ์ 3 องค์ประกอบ ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ พบว่า
ด้านปัจจัยน�ำเข้า และด้านกระบวนการมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.92/85.33 2) ผลความสามารถ
ทางการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดย
เน้นการอ่านออกเขียนได้สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ความ
สามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก 3) ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการสอน การมีส่วนร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Abstract
The purpose of this research was to develop a teaching-learning model through participatory processes to
improve the achievement of the Literacy for Prathom Suksa 1 Students. 1) To develop the teaching and learning
style, literacy and numeracy. The process involved. For Pratomsuksa 1 students of Chaiyaphum Educational Service
Area 1 and 2) To evaluate the effectiveness of the use of teaching and learning styles. That the research team has
developed together. The sample is 29 of Prathomsuksa 1 students of Anuban Ban Kwao school in the second semester
of the academic year 2016. Spent 15 hours on a three-week trial. The instruments used in this research were the
learning-oriented learning model, focusing on literacy For Prathomsuksa 1 students. The lesson plan. Literacy
Capability test and the students satisfaction questionnaire on the learning styles. Learning management model and
Data analysis. Using the percentage, mean, standard deviation, t-test, Dependent Samples, and Content Analysis.
The research found that 1) The instructional management model through participatory process to improve
literacy achievement for Prathomsuksa 1 students consisted of (1) 9 inputs, (2) 6 processes, and (3) Results of the three
components of the performance evaluation of the model found that the input factor. And the process is appropriate.
2) Literacy Achievement of Pratomsuksa 1 students. Before and after class, learning styles are emphasized by
literacy class for students at the .01 level, the literacy ability of Prathomsuksa 1 students was at a very good level.
3) The satisfaction of Prathom Suksa 1 students to the Learning Management Learning Model. The emphasis is on
literacy and numeracy. Participation in literacy promotion for Prathomsuksa 1 students is very satisfactory.
Keywords : The development of teaching, Participatory Instructional Model, Thai language teaching model
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บทน�ำ
การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ทรัพยากร มนุษย์ทมี่ คี วามสำ� คัญเป็นอันดับสูงสุด เพราะ
การศึกษา นอกจากจะท�ำหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีแล้วยังท�ำหน้าที่ฝึกอบรม
สั่ ง สอน พั ฒ นาทั ก ษะ และสติ ป ั ญ ญาในด้ า น
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู ้ ใ หม่ ๆ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมให้ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สั ง คมได้ ดี
ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลกท� ำ ให้ ค น
มี ศั ก ยภาพสู ง น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาประเทศที่ ยั่ ง ยื น
และมั่ น คงตลอดไป ดั ง พระราชด� ำ รั ส ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทาน ความว่า
“การให้การศึกษานั้น กล่าวโดยวัตถุประสงค์
ที่แท้จริง คือ การสร้างสรรค์ความรู้ความคิด พร้อมทั้ง
คุ ณ สมบั ติ แ ละจิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว บุ ค คล
เพื่อช่วยให้เขาสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ราบรื่น ทั้งสามารถบ�ำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อตนเพื่อ
ส่วนรวมได้ตามควรแก่อัตภาพ (พระราชด�ำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, อ้างถึงในมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์, [1] และ…ต้องช่วยกันท�ำการศึกษาดีขึ้น
โดย เน้นกระบวนการคิดวิธคี ดิ เพือ่ จะได้คนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ครูต้องพัฒนาวิธีการคิดกระตุ้นให้นักเรียนคิดฝึกให้
นักเรียนเป็นคนอยากรู้อยากเห็น รักการศึกษาค้นคว้า
ให้เด็กเกิดความสงสัยสนุกกับการเรียนซุกซนกับความรู้
ให้ความส�ำคัญกับนักเรียนที่มีแนวคิดที่แตกต่างให้เด็ก
กล้าทีจ่ ะแสดงความคิดทีแ่ หวกแนว …” (พระราชด�ำรัส
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ, อ้างถึงในจุฑามาศ
เจริญ ธรรม), [2] สถานการณ์ปจั จุบนั มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) สาระที่ 1 การอ่าน ข้อ 1 ระบุว่า
“สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านได้คล่อง
และเร็ว เข้าใจความหมายของค�ำและข้อความที่อ่าน”
กับสาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน 2.1 ข้อ 1 (ป.1-ป.3)
ระบุให้นักเรียน “สามารถเขียนค�ำได้ถูกความหมาย
และสะกดการันต์ถูกต้อง ใช้ความรู้และประสบการณ์
เขี ย นประโยคข้ อ ความและเรื่ อ งราวแสดงความคิ ด
ความรู้สึก ความต้องการ และจินตนาการ รวมทั้งใช้

กระบวนการเขียน พัฒนางานเขียน” [3]
จากความคาดหวังจากหลักสูตรดังกล่าว เมื่อน�ำ
มาเปรียบเทียบกับผลการประเมินของ สมศ. พบว่า
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 มีปัญหาอย่างรุนแรงในด้านทักษะ
การอ่านออกเขียนได้ถึง 2 ใน 3 ของประเทศ โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึง่ สอดคล้องกับผลสำ� รวจของ สพท.
ทัว่ ประเทศทีส่ ำ� รวจข้อมูลนักเรียนชัน้ ป.2 ทัว่ ประเทศที่
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในปี 2556 พบว่า มีเด็กที่อ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ถงึ 79,358 คน คิดเป็นร้อยละ 12.45 (แผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ปี 2552-2556) สอดคล้องกับสถิติผลการเรียนวิชาการ
เขียน การอ่านในช่วงชั้นที่ 1 (ป.3) ในจังหวัดชัยภูมิ [4]
ที่รายงานว่า จ�ำนวนนักเรียน ป.3 จ�ำนวน 740 คน มีผล
สัมฤทธิก์ ารอ่านผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 42.48 ไม่ผา่ นร้อยละ
57.52 ผลสัมฤทธิด์ า้ นการเขียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 44.01
ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 55.99 แสดงให้เห็นว่านักเรียน
ช่วงชั้นที่ 1 ในเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีปัญหา
การอ่านออกเขียนได้มากกว่าครึ่ง
ในบรรดาผลสัมฤทธิ์ที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนหนึ่ง
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ สาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย มีค่า สถิติ ผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียน ปีการศึกษา 2556 ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาชัยภูมิ เขต 1 [4] ระบุค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 1) โรงเรียนหนอง
นาแซงวิทยา อ�ำเภอเมืองชัยภูมิ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
(ร้อยละ 38.79) 2) โรงเรียนบ้านท่าหินโงม อ�ำเภอเมือง
ชัยภูมิ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 67.75) 3) โรงเรียน
บ้านยางหวาย อ�ำเภอคอนสวรรค์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
(ร้ อ ยละ 22.50) 4)โรงเรี ย นบ้ า นโนนสะอาดวิ ท ยา
อ�ำเภอคอนสวรรค์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 38.81)
5) โรงเรียนบ้านแก้งยาว อ�ำเภอบ้านเขว้า คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ (ร้อยละ 44.00) 6) โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
อ�ำเภอบ้านเขว้า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 42.22)
7)โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อ�ำเภอหนองบัวแดงคะแนน
เฉลีย่ ร้อยละ (ร้อยละ 29.52) 8) โรงเรียนบ้านหนองหอย
อ� ำ เภอหนองบั ว แดง คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ (ร้ อ ยละ

33.95) 9) โรงเรียนบ้านลาดชุมพล อ�ำเภอภักดีชุมพล
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 37.33) [4]
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นสถาบันทางการ
ศึกษาที่มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนร่วม
แก้ปญ
ั หา พัฒนาการศึกษาของท้องถิน่ มีความตระหนัก
ในการแก้ปญ
ั หาดังกล่าวและร่วมกันเพือ่ ให้ได้ขอ้ ค้นพบ
การพัฒนาเพือ่ การจัดการเรียนการสอนอ่านออกเขียนได้
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อสัมฤทธิผ์ ลทีย่ งั่ ยืน
จึงด�ำเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก เขียนได้
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
อ่านออกเขียนได้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1ให้มี
ประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ รู ป แบบ
การจัดการเรียนการสอน ทีค่ ณะวิจยั ได้รว่ มกันพัฒนาขึน้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.โรงเรียนขนาดเล็กสามารถน�ำผลการวิจัยไปใช้
แก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับประเทศ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
การอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
หน่วยงานที่จะน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต1 และ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศน�ำผลการวิจัย
ไปใช้ในการนิเทศ
2. โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ ป ระสบปั ญ หาการที่
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นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้น�ำไปเป็นแนวทางการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน
3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิน�ำ
ผลไปสูก่ ารเรียนการสอนในระดับปริญญาโทสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย			
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
1.1 ประชากร (Population)ในการศึกษาครั้งนี้คือ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ป.1 ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวนทั้ง
สิ้น 9 โรงเรียนได้แก่ 1) โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
จ�ำนวน 15 คน 2) โรงเรียนบ้านท่าหินโงม จ�ำนวน 20
คน 3) โรงเรียนบ้านยางหวาย จ�ำนวน 18 คน 4) โรงเรียน
บ้านโนนสะอาดวิทยา จ�ำนวน 17 คน 5)โรงเรียนบ้านแก้งยาว
จ�ำนวน 20 คน 6)โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า จ�ำนวน 29
คน 7)โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง จำ� นวน 20 คน 8) โรงเรียน
บ้านหนองหอย จำ� นวน 15 คน และ 9) โรงเรียนบ้านลาด
ชุมพล จ�ำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สังกัดส�ำนักการศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน
29 คน ได้ ม าจากการสุ ่ ม ตั วอย่ า งแบบง่ า ย (Simple
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการ
สุ่มตัวอย่าง 			
2. ตัวแปรที่ศึกษา 				
ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียนได้ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตั ว แปรตาม (Dependent Variable)ได้ แ ก่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 				
1. ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้		
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

62

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.1 January-April 2018

3. เนื้อหาในการวิจัย				
ค�ำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ซึ่งมีทั้งหมด 10 เรื่อง แผน 15 ชั่วโมง
4. ระยะเวลา						
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สังกัดส�ำนักการศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อ�ำเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จ�ำนวน 29 คน ใช้เวลาในการ
สอนวันละ 1 ชั่วโมง 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง
วิธีด�ำเนินการวิจัย
เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนในการวิ จั ย ตามล� ำ ดั บ
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
จ�ำนวน 180 คน 				
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 29 คน โดยการสุม่ อย่างง่าย
(Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 				
โดยมีขั้นตอนในการด�ำเนินการพัฒนาดังนี้
1. ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียนได้
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ชัดเจน
2. สั ง เคราะห์ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดย
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
อ่านออกเขียนได้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู ้ วิ จั ย ได้ ท บทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งในด้ า น
การพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับ
การอ่านออกเขียนได้ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ โดย
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานแล้วผู้วิจัย ได้น�ำมาสังเคราะห์
และพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียนได้ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 				
3. น�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียน
ได้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา และวัด
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) แล้ววิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย เพื่อเปรียบ
เทียบกับเกณฑ์ที่มีลักษณะการประเมิน เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธขี องลิเคอร์ท (Likert)
ซึ่งมี 5 ระดับ ถ้าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ถึง 5.00 ถือว่าเป็น
แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ได้ และปรับปรุงแก้ไข
4. หาประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้
(E 1/E 2) โดยใช้ เ กณฑ์ 80/80 ทดลองกั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 29 คน
โดยแยกเป็น เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อนแล้ว ปรับปรุงแก้ไข
5. สรุปผล น�ำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่านออกเขียนได้ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล 				
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ท�ำหนังสือเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน ด้านเนือ้ หา
ภาษา และวัดผล ในการตรวจสอบ ความเทีย่ งตรง เชิงเนือ้ หา
โดยผู้วิจัยเป็นผู้นัดและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2. บันทึกเสนอผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ในการ
เก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
อนุบาลบ้านเขว้า สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 จ�ำนวน 29 คน ซึ่งก�ำลังเรียนในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยผู้วิจัยเป็นเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง มีขั้นตอนดังนี้ 				
		 2.1 ผูว้ จิ ยั น�ำรูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ ปจัดการ
เรียนการสอนกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน
29 คน

		
2.2 ก่อนท�ำการทดลองชี้แจงหลักการ
เหตุผล และประโยชน์ ของการวิจัย ให้กับนักเรียน
พร้ อ มทั้ ง ท� ำ ความเข้ า ใจกั บ นั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ แผน
การจัดการเรียนรู้ วิธกี ารเรียนการสอน เพือ่ ให้ผลการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุด
		
2.3 น�ำแบบวัดความสามารถทางการอ่าน
ออกเขียนได้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�ำนวน 20 ข้อ เวลา 60
นาที ไปทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 1 ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างดำ� เนินการทดลองใช้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูท้ กี่ ำ� หนดไว้ โดยใช้เวลาในการสอนจ�ำนวน
3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง โดยไม่
นับวันที่สอบ				
		
2.4 หลังจากด�ำเนินการทดลองสิ้นสุด
ลงผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบวัดความสามารถ
ทางการอ่านออกเขียนได้ และสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 			
3. น�ำผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ น�ำเสนอต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นการอ่านออกเขียนได้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้
ร้อยละหาประสิทธิภาพ E1/E2 และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย					
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนารูปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู ้ (ฉบั บ ร่ า ง) โดยผู ้ วิ จั ย สั ง เคราะห์
องค์ประกอบกระบวนการจัดระบบการเรียนการสอน
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ADDIE Model ตามแนวคิ ด ของ
เควินครูส (KevinKruse) ร่วมกับกรอบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) และศึกษา แนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับการอ่าน
การเขียน แนวคิดการมีส่วนร่วม และน�ำรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจ
สอบความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ
น�ำไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถ
การอ่ า นการเขี ย นก่ อ นและหลั ง การใช้ รู ป แบบการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ n

คะแนน
เต็ม Χ

S.D.

ก่อนเรียน 29

20

15.52 0.41

หลังเรียน 29

20

17.66 0.24

df

t

sig

28 -8.71 .00

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 พบว่ า คะแนนความสามารถ
ทางการอ่ า นการเขี ย นก่ อ นและหลั ง การใช้ รู ป แบบ
การจัดการเรียนรูแ้ ตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 ที่ก�ำหนด
ไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจากการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ คะแนน หลังการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ( Χ = 16.83, S.D.= 1.32) และก่อน
ใช้รูปแบบการ จัดการเรียนรู้ ( Χ = 13.52, S.D.= 2.21)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของนักเรียนทุกคนจากการประเมิน
ความสามารถในการอ่านการเขียนโดยการมีสว่ นร่วมได้
คะแนน

n

ความสามารถ
ในการอ่านออก 29
เขียนได้

คะแนน
เต็ม Χ
10

S.D. ร้อยละ ระดับ

8.97 0.98 89.66 ดีมาก

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ทุกคนจากการประเมินความสามารถในการคิดพื้นฐาน
มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 8.97 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.98 และค่ า เฉลี่ ย
รวมทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 89.66 อยู่ในระดับดีมาก
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ทีม่ ตี อ่ การเรียนรูร้ ปู แบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้น
การอ่านออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม
ระดับความพึงพอใจ
ข้อค�ำถาม

Χ

ด้านการจัดกิจกรรม
2.67
การเรียนการสอน

S.D. แปลความ

ล�ำดับที่

0.81

มาก

3

ด้านบรรยากาศ
ในการเรียน

2.71

0.63

มาก

2

ด้านระยะเวลา
ในการเรียน

2.59

0.54

มาก

4

ด้านการประเมินผล
2.79
ในการเรียน

0.73

มาก

1

0.68

มาก

ภาพรวม

2.69

จากตารางที่ 3 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการอ่านออกเขียนได้แบบ
มีสว่ นร่วมสำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ ใน
ระดับมาก ( Χ = 2.69, S.D. = 0.68) และเมื่อแยกเป็น
รายด้าน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความ
พึงพอใจต่อการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ ด้านการประเมินผล ( Χ = 2.79, S.D. = 0.73)
รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้( Χ = 2.71,
S.D. = 0.63) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
( Χ = 2.67, S.D. = 0.81) และด้าน ระยะเวลาในการเรียน
( Χ = 2.59, S.D. = 0.54)
อภิปรายผล หรือการวิจารณ์และสรุป
ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้
โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 87.92/85.33

เมื่ อ เที ย บกั บ เกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่ า รู ป แบบการ
จั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยเน้ น การอ่ า นออกเขี ย นได้ แ บบมี
ส่วนร่วม ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทีส่ ร้าง
ขึน้ มี ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ ซึง่ ยอมรับ
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะรู ป แบบการ
เรียนรู้ สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ ตามหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา
และด้านวัดประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์
ท�ำให้รปู แบบการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมทีน่ ำ� ไปใช้จริง
ได้ และท�ำให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของนางธนาพร ชูเรือง [6] และณฤดี เนตรโสภา
(2560 : บทคัดย่อ) ที่มีประสิทธิภาพของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ ก�ำหนดไว้ และรูปแบบการ
จัดการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมทำ� ให้สามารถนำ� รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ไปพัฒนา ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพได้
ข้อเสนอแนะ					
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 			
1.1 ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ควรตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้แบบ
มีส่วนร่วมส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
ที่เริ่มเรียนภาษาไทย เพื่อท�ำให้เกิดผลความสามารถใน
การอ่านออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม อ่านจับใจความ
อย่างต่อเนื่อง 						
1.2 ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสามารถน� ำ รู ป แบบ
การจัดการเรียนรูก้ ารจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นการอ่านออก
เขียนได้แบบมีส่วนร่วม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
2.1 ฝ่ายวิชาการและครูผสู้ อนสามารถน�ำแผนการ
จัดการเรียนรูแ้ ละการจัดกิจกรรม การเรียนรูต้ ามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้แบบ

มีส่วนร่วม ประถมศึกษาปีที่ 1ไปใช้ได้และใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความสามารถให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน การอ่าน
จับใจความ การคิด พืน้ ฐานและได้รบั การพัฒนาในด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่กันไป
2.2 ก่อนน�ำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ครูผู้สอน
ต้ อ งศึ ก ษาเนื้ อ หาสาระของแผนการจั ด การเรี ย นรู ้
การจั ด เตรี ย มสื่ อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนที่ มี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้
และต้ อ งจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามขั้ น ตอน
ทีร่ ะบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น
2.3 ครูผู้สอนต้องชี้แจงท�ำความเข้าใจกับผู้เรียน
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องหลักการ
วิ ธี ก ารเรี ย น ขั้ น ตอนการให้ ค ะแนน จะช่ ว ยท� ำ ให้
นักเรียนมีความเข้าใจ และมั่นใจเพราะนักเรียนยังไม่
เคยเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นการอ่าน
ออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยท�ำให้นักเรียนมี
ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน และร่วมมือ
กันเรียนรู้เพื่อความส�ำเร็จของนักเรียน
2.4 ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้วยรูปแบบ การจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นการอ่านออกเขียน
ได้แบบมีส่วนร่วม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้ก�ำลังใจกับผู้เรียน เพื่อให้
มีความมั่นใจในการเรียน และมีความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็นของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่ม 		
2.5 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้แบบ
มีส่วนร่วม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครู
ผู ้ ส อนควรจั ด เตรี ย มสื่ อ การเรี ย นการสอน ให้ มี
ความหลากหลาย เหมาะสมกั บ เนื้ อ หา เพื่ อ ดึ ง ดู ด
ความสนใจของนักเรียนให้มากขึ้น
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