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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อยก

ระดับผลสัมฤทธิ์ กำรอ่ำนออกเขียนได้สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำรูปแบบ 

กำรจดักำรเรยีนกำรสอนอ่ำนออกเขยีนได้กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย โดยกระบวนกำรมส่ีวนร่วม สสำหรบันกัเรยีน

ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 1 สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1 และ 2) ประเมินประสิทธิภำพกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำร

เรยีนกำรสอน ทีค่ณะวจิยัได้ร่วมกนัพฒันำขึน้ กลุม่ตวัอย่ำงคอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 โรงเรยีนอนบุำลบ้ำนเขว้ำ 

สังกัดสสำนักกำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 จสำนวน 29 คน ใช้เวลำทดลอง 3 สัปดำห์จสำนวน 

15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้ สสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบวัดควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนออกเขียนได้ และแบบสอบถำม 

ควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกำรเรียนรู้รูปแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้กำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สถิติที (t-test แบบ Dependent Samples) และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ
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 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำร

อ่ำนออกเขียนได้สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ประกอบด้วย (1) ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ 9 องค์ประกอบ (2) ด้ำน

กระบวนกำร 6 องค์ประกอบ และ (3) ด้ำนผลลัพธ์ 3 องค์ประกอบ ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของรูปแบบ พบว่ำ 

ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ และด้ำนกระบวนกำรมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพเท่ำกับ 87.92/85.33 2) ผลควำมสำมำรถ

ทำงกำรอ่ำนออกเขยีนได้ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดย

เน้นกำรอ่ำนออกเขยีนได้สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .01 ควำม

สำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อยู่ในระดับดีมำก 3) ควำมพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ท่ีมีต่อกำรเรียนรู้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ 

ส่งเสรมิควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขยีนได้สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 มคีวำมพงึพอใจอยูใ่นระดบัมำก 

ค�าส�าคัญ : รูปแบบกำรสอน กำรมีส่วนร่วม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

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�า

 กำรศึกษำเป ็นกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ

ทรพัยำกร มนษุย์ทีม่คีวำมสสำคญัเป็นอนัดบัสงูสดุ เพรำะ

กำรศึกษำ นอกจำกจะทสำหน้ำที่ถ่ำยทอดวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม ประเพณีแล้วยังทสำหน้ำที่ฝึกอบรม 

สั่ ง ส อ น  พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ  แ ล ะ ส ติ ป ั ญ ญ ำ ใ น ด ้ ำ น 

กำรศึกษำค้นคว้ำควำมรู ้ใหม่ ๆ ปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมให้สำมำรถปรับตัวให้เข ้ำกับสังคมได้ดี  

ทันต ่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทสำให ้คน 

มีศักยภำพสูงนสำไปสู ่กำรพัฒนำประเทศที่ยั่ งยืน

และม่ันคงตลอดไป ดังพระรำชดสำรัสของพระบำท 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงพระรำชทำน ควำมว่ำ 

 “กำรให้กำรศึกษำนั้น กล่ำวโดยวัตถุประสงค์

ที่แท้จริง คือ กำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ควำมคิด พร้อมทั้ง 

คุณสมบัติและจิตที่สมบูรณ์ ให้เกิดข้ึนในตัวบุคคล

เพื่อช่วยให้เขำสำมำรถดสำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงม่ันคงและ 

รำบรื่น ทั้งสำมำรถบสำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อตนเพื่อ

ส่วนรวมได้ตำมควรแก่อัตภำพ (พระรำชดสำรัสของ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ, อ้ำงถึงในมหำวิทยำลัย

วลัยลักษณ์, [1] และ…ต้องช่วยกันทสำกำรศึกษำดีข้ึน

โดย เน้นกระบวนกำรคดิวธิคีดิเพือ่จะได้คนทีม่คีณุภำพ 

ครูต้องพัฒนำวิธีกำรคิดกระตุ้นให้นักเรียนคิดฝึกให้

นักเรียนเป็นคนอยำกรู้อยำกเห็น รักกำรศึกษำค้นคว้ำ

ให้เดก็เกดิควำมสงสยัสนกุกบักำรเรยีนซกุซนกบัควำมรู ้

ให้ควำมสสำคัญกับนักเรียนที่มีแนวคิดที่แตกต่ำงให้เด็ก

กล้ำทีจ่ะแสดงควำมคดิทีแ่หวกแนว …” (พระรำชดสำรสั

ของ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ, อ้ำงถงึในจฑุำมำศ 

เจริญ ธรรม), [2] สถำนกำรณ์ปัจจบุนัมำตรฐำนกำรเรยีนรู้  

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) สำระที่ 1 กำรอ่ำน ข้อ 1 ระบุว่ำ 

“สำมำรถอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน อ่ำนได้คล่อง

และเร็ว เข้ำใจควำมหมำยของคสำและข้อควำมที่อ่ำน” 

กับสำระที่ 2 กำรเขียน มำตรฐำน 2.1 ข้อ 1 (ป.1-ป.3)  

ระบุให้นักเรียน “สำมำรถเขียนคสำได้ถูกควำมหมำย 

และสะกดกำรันต์ถูกต้อง ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์

เขียนประโยคข้อควำมและเรื่องรำวแสดงควำมคิด 

ควำมรู้สึก ควำมต้องกำร และจินตนำกำร รวมท้ังใช้

กระบวนกำรเขียน พัฒนำงำนเขียน” [3]  

 จำกควำมคำดหวังจำกหลักสูตรดังกล่ำว เม่ือนสำ

มำเปรียบเทียบกับผลกำรประเมินของ สมศ. พบว่ำ 

นักเรียนช่วงช้ันที่ 1 มีปัญหำอย่ำงรุนแรงในด้ำนทักษะ

กำรอ่ำนออกเขียนได้ถึง 2 ใน 3 ของประเทศ โดยเฉพำะ

โรงเรยีนขนำดเลก็ ซึง่สอดคล้องกบัผลสสำรวจของ สพท. 

ทัว่ประเทศทีส่สำรวจข้อมลูนกัเรยีนชัน้ ป.2 ทัว่ประเทศที่

อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ ในปี 2556 พบว่ำ มีเด็กที่อ่ำนไม่

ออกเขยีนไม่ได้ถงึ 79,358 คน คดิเป็นร้อยละ 12.45 (แผน

ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย

ปี 2552-2556) สอดคล้องกับสถิติผลกำรเรียนวิชำกำร

เขียน กำรอ่ำนในช่วงชั้นที่ 1 (ป.3) ในจังหวัดชัยภูมิ [4] 

ที่รำยงำนว่ำ จสำนวนนักเรียน ป.3 จสำนวน 740 คน มีผล

สมัฤทธิก์ำรอ่ำนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 42.48 ไม่ผ่ำนร้อยละ 

57.52 ผลสมัฤทธิด้์ำนกำรเขยีนผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 44.01 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 55.99 แสดงให้เห็นว่ำนักเรียน 

ช่วงชั้นที่ 1 ในเขตพื้นที่กำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1 มีปัญหำ

กำรอ่ำนออกเขียนได้มำกกว่ำครึ่ง  

 ในบรรดำผลสัมฤทธิ์ที่ไม่ได้มำตรฐำนส่วนหนึ่ง 

ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ สำระกำร

เรียนรู้วิชำภำษำไทย มีค่ำ สถิติ ผลกำรประเมินคุณภำพ

นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2556 ของสสำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำชัยภูมิ เขต 1 [4] ระบุค่ำเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทย ช้ันประถมศึกษำ ปีที่ 3 1) โรงเรียนหนอง

นำแซงวิทยำ อสำเภอเมืองชัยภูมิ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

(ร้อยละ 38.79) 2) โรงเรียนบ้ำนท่ำหินโงม อสำเภอเมือง

ชัยภูมิ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 67.75) 3) โรงเรียน

บ้ำนยำงหวำย อสำเภอคอนสวรรค์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

(ร้อยละ 22.50) 4)โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดวิทยำ 

อสำเภอคอนสวรรค์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 38.81)  

5) โรงเรียนบ้ำนแก้งยำว อสำเภอบ้ำนเขว้ำ คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ (ร้อยละ 44.00) 6) โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเขว้ำ 

อสำเภอบ้ำนเขว้ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 42.22)  

7)โรงเรียนบ้ำนกุดชุมแสง อสำเภอหนองบัวแดงคะแนน

เฉลีย่ร้อยละ (ร้อยละ 29.52) 8) โรงเรยีนบ้ำนหนองหอย 

อสำเภอหนองบัวแดง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 
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33.95) 9) โรงเรียนบ้ำนลำดชุมพล อสำเภอภักดีชุมพล 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 37.33) [4] 

 ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ และสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1 เป็นสถำบันทำงกำร

ศึกษำที่มีบทบำทสสำคัญในกำรส่งเสริมสนับสนุนร่วม 

แก้ปัญหำ พฒันำกำรศกึษำของท้องถิน่ มคีวำมตระหนกั

ในกำรแก้ปัญหำดงักล่ำวและร่วมกนัเพือ่ให้ได้ข้อค้นพบ

กำรพฒันำเพือ่กำรจดักำรเรยีนกำรสอนอ่ำนออกเขยีนได้ 

เพือ่พฒันำคุณภำพกำรศกึษำทีส่่งผลต่อสมัฤทธิผ์ลทีย่ัง่ยนื 

จึงดสำเนินกำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรอ่ำนออก เขียนได้  

สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 สสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

อ่ำนออกเขียนได้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โดย

กระบวนกำรมีส่วนร่วม สสำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 1 สังกัดเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1ให้มี

ประสิทธิภำพ 80/80

  2. เพื่อประเมินประสิทธิภำพกำรใช้รูปแบบ 

กำรจดักำรเรยีนกำรสอน ทีค่ณะวจิยัได้ร่วมกนัพฒันำขึน้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1.โรงเรียนขนำดเล็กสำมำรถนสำผลกำรวิจัยไปใช้

แก้ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยสสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ระดับประเทศ

  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์

กำรอ่ำนออก เขียนได้เพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ใน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ

 

หน่วยงานที่จะน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

  1. สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชัยภูมิ เขต1 และ

สสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ัวประเทศนสำผลกำรวิจัย

ไปใช้ในกำรนิเทศ

  2. โรงเรียนขนำดเล็กท่ีประสบปัญหำกำรที่

นักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้นสำไปเป็นแนวทำงกำร

บริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

  3. คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมินสำ

ผลไปสูก่ำรเรยีนกำรสอนในระดบัปรญิญำโทสำขำวชิำ

หลักสูตรและกำรสอน สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

และสำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ

ขอบเขตของการวิจัย    

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     

 1.1 ประชำกร (Population)ในกำรศึกษำครั้งนี้คือ

นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ป.1 ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2558 จสำนวนทั้ง

ส้ิน 9 โรงเรียนได้แก่ 1) โรงเรียนหนองนำแซงวิทยำ 

จสำนวน 15 คน 2) โรงเรียนบ้ำนท่ำหินโงม จสำนวน 20 

คน 3) โรงเรยีนบ้ำนยำงหวำย จสำนวน 18 คน 4) โรงเรยีน 

บ้ำนโนนสะอำดวทิยำ จสำนวน 17 คน 5)โรงเรียนบ้ำนแก้งยำว

จสำนวน 20 คน 6)โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเขว้ำ จสำนวน 29 

คน 7)โรงเรยีนบ้ำนกดุชมุแสง จสำนวน 20 คน 8) โรงเรยีน

บ้ำนหนองหอย จสำนวน 15 คน และ 9) โรงเรยีนบ้ำนลำด

ชุมพล จสำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน

 1.2 กลุ่มตัวอย่ำง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 

ปีที่ 1 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเขว้ำ สังกัดสสำนักกำรศึกษำ

ชัยภูมิ เขต 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 จสำนวน 

29 คน ได้มำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple 

Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในกำร

สุ่มตัวอย่ำง    

2. ตัวแปรที่ศึกษา      

 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ รูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำรอ่ำนออกเขียนได้สสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

 ตัวแปรตาม  (Dependent Variable)ได ้แก ่ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน     

 1. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้  

 2. ควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษำ 

ปีที่ 1 ที่มีต่อกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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3. เนื้อหาในการวิจัย    

 คสำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ภำษำไทย สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

ซึ่งมีทั้งหมด 10 เรื่อง แผน 15 ชั่วโมง 

4. ระยะเวลา      

 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเขว้ำ สังกัดสสำนักกำรศึกษำ

ชัยภูมิ เขต 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 อสำเภอ

บ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ จสำนวน 29 คน ใช้เวลำในกำร

สอนวันละ 1 ชั่วโมง 4 สัปดำห์ รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 เป ็นกำร วิ จัยและพัฒนำ  (Resea rch  and 

Development) ซึ่งมีขั้นตอนในกำรวิจัยตำมลสำดับ  

ดังต่อไปนี้ 

  1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 

จสำนวน 180 คน     

 2. กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้เป็นนกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 จสำนวน 29 คน โดยกำรสุม่อย่ำงง่ำย  

(Random Sampling) ด้วยวิธีกำรจับสลำก

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     

 โดยมีขั้นตอนในกำรดสำเนินกำรพัฒนำดังนี้  

 1. ระบุเป้ำหมำยและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกระบวนกำรมี

ส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำรอ่ำนออกเขียนได้

สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่ชัดเจน 

 2. สังเครำะห์รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้โดย

กระบวนกำรมีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำร

อ่ำนออกเขียนได้สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

ผู ้วิจัยได ้ทบทวนวรรณกรรมที่ เ ก่ียวข ้องในด ้ำน 

กำรพัฒนำรูปแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดสมอง

เป็นฐำน ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับ

กำรอ่ำนออกเขยีนได้ และงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องต่ำง ๆ  โดย

กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนแล้วผู้วิจัย ได้นสำมำสังเครำะห์

และพัฒนำรูปแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิกำรอ่ำนออกเขียนได้ สสำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษำปีที่ 1     

 3. นสำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำร

มีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรอ่ำนออกเขียน

ได้สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่สร้ำงขึ้นไป

ให้ผู้เช่ียวชำญ 5 ท่ำน เกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหำ และวัด

ประเมินผล เพื่อตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ 

(Content Validity) แล้ววิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย เพื่อเปรียบ

เทียบกับเกณฑ์ที่มีลักษณะกำรประเมิน เป็นมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำมวธิขีองลเิคอร์ท (Likert) 

ซึ่งมี 5 ระดับ ถ้ำค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ถึง 5.00 ถือว่ำเป็น

แบบวิเครำะห์เอกสำรที่ใช้ได้ และปรับปรุงแก้ไข  

 4. หำประสิทธิภำพรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้  

(E
1
/E

2
) โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ทดลองกับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558 จสำนวน 29 คน 

โดยแยกเป็น เดก็เก่ง ปำนกลำง อ่อนแล้ว ปรบัปรงุแก้ไข

 5. สรุปผล นสำข้อมูลมำปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อยก

ระดับผลสัมฤทธิ์ กำรอ่ำนออกเขียนได้สสำหรับนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

การเก็บรวบรวมข้อมูล     

 ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้  

 1.  ทสำหนังสอืเสนอผู้เชีย่วชำญ จสำนวน 5 ท่ำน ด้ำนเน้ือหำ 

ภำษำ และวดัผล ในกำรตรวจสอบ ควำมเทีย่งตรง เชงิเนือ้หำ 

โดยผู้วิจัยเป็นผู้นัดและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

 2. บันทึกเสนอผู้อสำนวยกำรสถำนศึกษำ ในกำร

เก็บข้อมูลจำกนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียน

อนุบำลบ้ำนเขว้ำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ชัยภูมิ เขต 1 จสำนวน 29 คน ซึ่งกสำลังเรียนในภำคเรียน

ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 โดยผู้วิจัยเป็นเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยตนเอง มีขั้นตอนดังนี้     

  2.1 ผูว้จิยันสำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูไ้ปจดักำร

เรยีนกำรสอนกบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษำปีที ่1 จสำนวน 

29 คน  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

63ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

  2.2 ก่อนทสำกำรทดลองชี้แจงหลักกำร 

เหตุผล และประโยชน์ ของกำรวิจัย ให้กับนักเรียน 

พร้อมทั้งทสำควำมเข ้ำใจกับนักเรียนเก่ียวกับแผน 

กำรจดักำรเรยีนรู ้วธิกีำรเรยีนกำรสอน เพือ่ให้ผลกำรใช้ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  2.3 นสำแบบวดัควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำน

ออกเขียนได้ ที่ผู้วิจัยสร้ำงข้ึน จสำนวน 20 ข้อ เวลำ 60 

นำที ไปทดสอบก่อนเรยีนกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปี

ท่ี 1 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่ำงดสำเนนิกำรทดลองใช้ รปูแบบกำร

จดักำรเรยีนรูโ้ดยกำรจดักำรเรยีนกำรสอนตำมแผนกำร

จดักำรเรยีนรูท้ีก่สำหนดไว้ โดยใช้เวลำในกำรสอนจสำนวน 

3 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 6 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง โดยไม่

นับวันที่สอบ    

  2.4 หลังจำกดสำเนินกำรทดลองส้ินสุด

ลงผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบวัดควำมสำมำรถ 

ทำงกำรอ่ำนออกเขียนได้ และสอบถำมควำมพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1    

 3. นสำผลทีไ่ด้มำวเิครำะห์ข้อมลู เพือ่นสำเสนอต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน

 ประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดย

เน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้สสำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 1 มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 โดยใช ้

ร้อยละหำประสิทธิภำพ E
1
/E

2
 และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

ผลการวิจัย     

 ผลกำรศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนเพ่ือพัฒนำรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู ้ (ฉบับร่ำง) โดยผู ้วิจัยสังเครำะห์

องค์ประกอบกระบวนกำรจัดระบบกำรเรียนกำรสอน  

โดยประยุกต์ใช้ ADDIE Model ตำมแนวคิดของ  

เควินครูส (KevinKruse) ร่วมกับกรอบกำรวิจัยและ

พฒันำ (Research and Development) และศกึษำ แนวคดิ

ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดเก่ียวกับกำรอ่ำน

กำรเขียน แนวคิดกำรมีส่วนร่วม และนสำรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ฉบับร่ำงไปให้ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ตรวจ

สอบควำมสอดคล้องของรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้และ

นสำไปปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ 

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่ของคะแนนควำมสำมำรถ

กำรอ่ำนกำรเขียนก่อนและหลังกำรใช้รูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

ผลสัมฤทธิ์ n
คะแนน

เต็ม Χ S.D. df t sig

ก่อนเรียน  29  20  15.52  0.41

28

 

-8.71 .00
หลังเรียน  29  20  17.66  0.24

* มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ คะแนนควำมสำมำรถ

ทำงกำรอ่ำนกำรเขียนก่อนและหลังกำรใช้รูปแบบ  

กำรจดักำรเรยีนรูแ้ตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิี่

ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยข้อ 1 ที่กสำหนด

ไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจำกกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำร

เรียนรู้เป็นไปตำมเกณฑ์ คะแนน หลังกำรใช้รูปแบบ 

กำรจัดกำรเรียนรู้ ( Χ = 16.83, S.D.= 1.32) และก่อน

ใช้รูปแบบกำร จัดกำรเรียนรู้ ( Χ = 13.52,  S.D.= 2.21)

ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และคะแนน

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของนักเรียนทุกคนจำกกำรประเมิน

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขยีนโดยกำรมส่ีวนร่วมได้

คะแนน n
คะแนน

เต็ม Χ S.D. ร้อยละ ระดับ

ควำมสำมำรถ

ในกำรอ่ำนออก

เขียนได้

29 10 8.97 0.98 89.66 ดีมำก

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 

ทุกคนจำกกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดพ้ืนฐำน  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.97 จำกคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.98 และค่ำเฉลี่ย  

รวมทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 89.66 อยู่ในระดับดีมำก 
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ตารางที่ 3 ควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 

ปีที ่1 ทีม่ต่ีอกำรเรยีนรูร้ปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยเน้น

กำรอ่ำนออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม

ข้อคสำถำม

ระดับควำมพึงพอใจ

Χ S.D. แปลควำม ลสำดับที่

ด้ำนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน

2.67 0.81 มำก 3

ด้ำนบรรยำกำศ
ในกำรเรียน

2.71 0.63 มำก 2

ด้ำนระยะเวลำ
ในกำรเรียน

2.59 0.54 มำก 4

ด้ำนกำรประเมินผล 
ในกำรเรียน

2.79 0.73 มำก 1

ภำพรวม 2.69 0.68 มำก

 จำกตำรำงที่  3 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ท่ีมีต่อกำรเรียนรู้  

รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้โดยกำรอ่ำนออกเขยีนได้แบบ

มส่ีวนร่วมสสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 อยู ่ใน

ระดับมำก ( Χ  = 2.69, S.D. = 0.68) และเมื่อแยกเป็น

รำยด้ำน พบว่ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีควำม

พึงพอใจต่อกำรเรียนรู้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ อยู่ใน

ระดับมำก ทุกด้ำน โดยเรียงค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 

ได้ดังนี้ ด้ำนกำรประเมินผล ( Χ = 2.79, S.D. = 0.73) 

รองลงมำ คือ ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้(Χ = 2.71, 

S.D. = 0.63) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  

( Χ = 2.67, S.D. = 0.81) และด้ำน ระยะเวลำในกำรเรยีน 

( Χ = 2.59, S.D. = 0.54)

อภิปรายผล หรือการวิจารณ์และสรุป 

 ประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้

โดยเน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม สสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีค่ำเท่ำกับ 87.92/85.33 

เม่ือเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรำกฏว่ำ รูปแบบกำร 

จัดกำรเรียนรู ้โดยเน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้แบบม ี

ส่วนร่วม สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 ทีส่ร้ำง

ขึน้ม ีประสทิธิภำพสงูกว่ำเกณฑ์ทีก่สำหนดไว้ ซึง่ยอมรบั

สมมติฐำนกำรวิจัย ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะรูปแบบกำร

เรียนรู้ สร้ำงขึ้นอย่ำงเป็นระบบ ตำมหลักกำร แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพจำก

ผู้เช่ียวชำญด้ำนรูปแบบกำรเรียนกำรสอน ด้ำนเนื้อหำ 

และด้ำนวัดประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ 

ทสำให้รปูแบบกำรเรยีนรูม้คีวำมเหมำะสมทีน่สำไปใช้จรงิ

ได้ และทสำให้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพ

สูงกว่ำเกณฑ์ที่กสำหนด 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงำน

วิจัยของนำงธนำพร ชูเรือง [6] และณฤดี เนตรโสภำ 

(2560 : บทคัดย่อ) ที่มีประสิทธิภำพของรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์ที่ กสำหนดไว้ และรูปแบบกำร

จดักำรเรยีนรูม้คีวำมเหมำะสมทสำให้สำมำรถนสำรปูแบบ  

กำรจัดกำรเรียนรู้ไปพัฒนำ ผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน

อย่ำงมีประสิทธิภำพได้

ข้อเสนอแนะ      

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    

 1.1 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ ควรตระหนักถึง 

ควำมสสำคัญของกำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้แบบ

มีส่วนร่วมสสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนต้น 

ที่เริ่มเรียนภำษำไทย เพื่อทสำให้เกิดผลควำมสำมำรถใน

กำรอ่ำนออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม อ่ำนจับใจควำม 

อย่ำงต่อเนื่อง       

 1.2 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถนสำรูปแบบ  

กำรจดักำรเรยีนรูก้ำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยเน้นกำรอ่ำนออก

เขียนได้แบบมีส่วนร่วม สสำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 1 ไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของ

สถำนศึกษำ 

2. ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้   

 2.1 ฝ่ำยวชิำกำรและครผููส้อนสำมำรถนสำแผนกำร

จดักำรเรยีนรูแ้ละกำรจดักจิกรรม กำรเรยีนรูต้ำมรปูแบบ 

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้แบบ
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มีส่วนร่วม ประถมศึกษำปีท่ี 1ไปใช้ได้และใช้เป็น

แนวทำงในกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้และกำร

จัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นกำร

เสริมสร้ำงควำมสำมำรถให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน กำรอ่ำน

จบัใจควำม กำรคดิ พืน้ฐำนและได้รบักำรพฒันำในด้ำน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่กันไป 

 2.2 ก่อนนสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ครูผู้สอน 

ต้องศึกษำเนื้อหำสำระของแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้  

กำรจัดเตรียมสื่อ  อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนที่ มี 

ควำมสอดคล้องกับเน้ือหำสำระ จุดประสงค์กำรเรียนรู้  

และต้องจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมข้ันตอน 

ทีร่ะบุไว้ในแผนกำรจดักำรเรยีนรูเ้พือ่ให้กำรจดักจิกรรม

กำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพมำกขึ้น  

 2.3 ครูผู้สอนต้องชี้แจงทสำควำมเข้ำใจกับผู้เรียน

ก่อนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในเรื่องหลักกำร 

วิธีกำรเรียน ขั้นตอนกำรให้คะแนน จะช่วยทสำให้

นักเรียนมีควำมเข้ำใจ และม่ันใจเพรำะนักเรียนยังไม่ 

เคยเรยีนรูด้้วยรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยเน้นกำรอ่ำน

ออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยทสำให้นักเรียนมี 

ควำมเข้ำใจในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และร่วมมือ

กันเรียนรู้เพื่อควำมสสำเร็จของนักเรียน  

 2.4 ในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

ด้วยรปูแบบ กำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยเน้นกำรอ่ำนออกเขยีน

ได้แบบมีส่วนร่วม สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี

ที่ 1 ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้กสำลังใจกับผู้เรียน เพื่อให้

มีควำมมั่นใจในกำรเรียน และมีควำมกล้ำในกำรแสดง

ควำมคิดเห็นของตนเองต่อสมำชิกในกลุ่ม   

 2.5 ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ด้วยรูปแบบ  

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้แบบ

มีส่วนร่วม สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ครู 

ผู ้สอนควรจัดเตรียมสื่อกำรเรียนกำรสอน ให ้ มี 

ควำมหลำกหลำย เหมำะสมกับเนื้อหำ เพื่อดึงดูด 

ควำมสนใจของนักเรียนให้มำกขึ้น 
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