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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     
เพื ่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก และนำเสนอแนวทางการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาด
เล็กร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 300 คน 
โดยสุ่มแบบแบ่งชั ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติชั ้นสูง แบบสอบถาม มีค่าความเชื ่อมั่น
เท่ากับ .91     

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน

ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการอ่าน ทัศนคติต่อ
การอ่าน เทคโนโลยี และนวัตกรรม โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งพิจารณาได้จากค่า
ไค-สแควร์  มีค่าเท่ากับ 278.98;  p=0.00000  ที่องศาอิสระเท่ากับ 185 และดัชนีวัดระดับความกลมกลนื 
(GFI) เท่ากับ 0.93 ดัชนีวัดระดับ ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 ดัชนีวัดระดับ     
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนใน   
การประมาณค่า (RMSEA)  มีค่าเท่ากับ  0.042  

2) แนวทางการสร้างนวัตกรรมการเร ียนรู ้เพื ่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 1) ปัจจัยนำเข้า ได้แก่ ชุดการอ่าน ความพร้อมของครู สถานที่ 
แผนการสอน การใช้เทคโนโลยีเสริม และแบบการวัดประเมินผล 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
การเตรียมผู้เรียน การวางเง่ือนไข การเสริมแรง การพัฒนาพัฒนาการ และการสังเกตพฤติกรรม โดยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กผ่านการเรียนรู้แบบฝึกทบทวนและ   
การเสริมแรง 
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Abstract 
 The Purpose of this Research was to Analyze the Confirm Factor Analys is  of 
Learning in Reading, W riting and C ritical Thinking among Students at the basic Education 
L evel a n d  presenting an innovative approach to learning to solve reading problems of 
primary school students.  Case S tudy: Educational Quality Improvement and Local 
Development Project of  a Mentori n g  and Coach ing  o f   Lower Central Region Higher 
Education Network. Data were C ollected by Q uestionnaires from the S ample G roup i n 
Project of Training to Improve  the Quality of Education in Small Schools with the Faculty 
of Education of Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Academic Year 2021, consisted 
of 300 Persons by Stratified  Random  Sampling. Analyze data with Advanced Statistical 
Programs. The Questionnaire had a Confidence Value of .91. The Results of the Confirm 
Factor Analysis Revealed that the Model was consistent with the Empirical Data consist of 
Understanding Skills Attitude TEchnology and Innovation . This is Determined by the Chi-
square Value of 278.98; p=0.00000 at Degrees of Freedom 185 and the Goodness Fit of 
Index (GFI) of 0.93, the Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) of 0.95. The Comparative Fit 
Index (CFI) was 0.99 and Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) was 0.042. 
The approaches for creating innovative learning to solve reading problems among students 
in primary school consisted of 1 )  input factors such as reading set, teacher readiness, 
location, lesson plan, use of supplementary technology. and an evaluation form 2 )  the 
teaching and learning management process,  preparation of learners c onditioning, 
reinforcement, development development and observing behavior. The results of reading 
learning among elementary school students through review and reinforcement learning. 
 
Keywords : Innovation, Reading, Learning 
 
บทนำ 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพันธกิจหลักในการเป็นพี่เลี้ยงทาง
วิชาการด้านการบริการวิชาการแก่โรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีการจัดทำสัญญาลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านการอ่านของโรงเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยความร่วมมือระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งคุณครู 
ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่เป็นภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการอ่าน 
เขียน และคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและกลไกการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 จากการลงพื้นที่ปฏิบัติการบริการวิชาการโดยมีกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนา 
การอ่านของนักเรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกับการ Coach ของคุณครูและผู้ปกครองมีแนวโน้ม  
การเรียนที ่ดีขึ ้น ซึ ่งเกิดจากการวางแผน การจัดการเรียนรู ้ของครูและการสร้างนวัตกรรมการสอนที่
หลากหลายเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนกับ
พัฒนาการด้านการอ่านในส่วนของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือปัญหาการอ่านไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
มีปัจจัยหลายด้าน โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่าน คือ เจตคติต่อการอ่าน สภาพแวดล้อม การอ่านที่บ้าน 
และลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดและห้องเรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนนิสัยรักการอ่านของ
นักเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 สภาพของปัจจัยที่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วย เจตคติ
ต่อการอ่าน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การสนับสนุน การอ่านของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมการอ่านที่บ้าน    
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การสนับสนุนการอ่านของครู ลักษณะทางกายภาพของห้องสมุด และห้องเรียน และความพร้อมด้านสื่อ 
เทคโนโลยี โดยสรุป พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ที่มีความสอดคล้อง
ตรงกันทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ เจตคติต่อการอ่าน สภาพแวดล้อม การอ่านที่บ้าน 
และลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดและห้องเรียน ปราณี สายช่วย และคนอ่ืน ๆ (2562) ผู้สอนจึงต้อง
มีการวางแผนการสอนและการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
รวมถึงมีการออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลสามารถดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล, 2561) โดยนวัตกรรมนั้นจะต้องสอดคล้องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งอนาคตซึ่งครูจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากในห้องเรียนการมีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงกับผู้เรียนมาเป็นการสอนแบบ Online เต็มรูปแบบในยุคดิจิตอล (วิจารณ์ พานิช, 2555) ทั้งนี้
ผู้เรียนจะต้องมีการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่ครูสร้างขึ้นทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยฝึกฝน ทบทวน       
ในลักษณะการเรียนรู้ learning by doing และ Active Learning (Dewey, 1959) ตลอดถึง  การเรียน
นั้นจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Bruner, 1983) ให้การเรียนรู้มีความหมายสำหรับ
เด็กสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน (Ausbel, 1968) และผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้ดว้ย
ตนเองจนเขาพบองค์ความรู้เพื่อต่อยอดต่อไป (Bruner, 1969) ครูจะต้องมีการบูรณาการแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ครู และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มเพื่อนในการเรียนรู้ 
(Vygotsky, 1978 และ Berk, 1995) ซึ่งองค์ประกอบการเรียนรู้และพัฒนาการอ่านของนักเรียนดังกล่าว   
มีความสัมพันธ์กับระบบการสร้างสื่อการสอนที่จะต้องมีการจำแนกประเภทเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด้านการอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 

คณะผู้วิจัยซึ่งมีพันธกิจในความรับผิดชอบด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่านของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาจึงได้จัดทำโครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมุทรสาคร) ในการออกแบบกิจกรรมนั้น 
มุ่งส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านชุดการอ่านซึ่งเป็นบทเรียนสำเร็จรูปท่ีถูกพัฒนาและสร้างจาก
ครูชำนาญการพิเศษและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสำหรับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสม เด็จเจ้าพระยา           
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,250 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาด้านองค์ประกอบเชิงยืนยันการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและได้นำเสนอแนวทาง    
การสร้างนวัตกรรมการอ่านที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการและพฤติกรรมการเรียนรู ้ของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นอย่างเป็นระบบ
และความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาในการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ตลอดชีวิต 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 

2. เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การดำเนินงานวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่จําเป็นในการศึกษา

องค์ประกอบเชิงยืนยันการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู ้เพื ่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยดำเนินการดังนี้  

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็นในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับ
การการศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็กได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 1. องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ได้แก่ 

1.1 สมองและระบบประสาท การเร ียนรู ้ต้องอาศัยการรับรู ้ของประสาทสัมผัส การคิด           
การเช่ือมโยงประสบการณ์ และความจำที่เกิดขึ้นในสมอง กระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของ
สมองและระบบประสาททั้งสิ้น ถ้ามีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นบริเวณส่วนใดก็ตามก็จะส่งผลกระทบต่อ   
การเรียนรู้อย่างมาก 

1.2 สติปัญญา ความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของบุคคลนั้น     
ผู้ที่มีสติปัญญาสูง จะเรียนรู้ได้มาก เรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้ได้ถูกต้องกว่าผู้ที่มีสติปัญญาต่ำกว่า 

1.3 ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางร่างกายและทางสมองจะเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ ทำให้เรียนรู้ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรหรือไม่เกิดการเรียนรู้เลย 
 2. องค์ประกอบทางด้านจิตใจ ได้แก่ 

2.1 แรงขับหรือแรงจูงใจ แรงขับหรือแรงจูงใจจะเป็นสิ่งกระตุ้นหรือเร้าให้เกิดการเรียนรู้เพื่อ
ไปสู่มุ่งจุดหมายตามที่ตั้งใจเอาไว้ หากบุคคลใดมีจุดมุ่งหมายที่สูงและชัดเจน ก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้
มากกว่าบุคคลที่ยังไม่พัฒนาไปถึงจุดหมาย 

2.2 อารมณ์หรือจิตใจ อารมณ์มีผลต่อประสทิธิภาพการเรียนรูข้องบุคคล จะพบว่าผู้ที่มีปัญหา
ทางอารมณ์ต่าง ๆ เช่น หวาดกลัว วิตกกังวล หรือซึมเศร้า มักส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ทำให้เรียนรู้ช้า 
สับสน จำไม่ค่อยได้และไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ ตรงกันข้ามกับผู้ที่มีจิตใจร่าเริง อารมณ์แจ่มใส จะมีสมาธิ
และสนุกสนานกับการเรียนรู้มากกว่า 
 3. องค์ประกอบทางด้านสังคม ได้แก่ 

3.1 ครอบครัวและโรงเรียน โดยเฉพาะการเสริมแรงจากครอบครัวและโรงเรียน เช่น เมื่อเด็ก
ทำดี พ่อแม่หรือครูอาจารย์ให้รางวัล ด้วยคำพูดชมเชย ยกย่อง ให้กำลังใจ ย่อมจะช่วยให้เด็กอยากทำดี
ต่อไปอีก   

3.2. วัฒนธรรม วัฒนธรรมมีอิทธิพลทำให้บุคคลมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาต่างกัน รวมทั้งพฤติกรรมในการเรียนรู้ด้วย ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรม 
สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละสังคมแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ (จรรจา สุวรรณทัต, 2535 และ
ขนิษฐา วิเศษสาธร, 2540) 

 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
การอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ดังนี ้
 ประชากร  คือ ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกับ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,250 คน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกับ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2564 โดยใช้ตารางคำนวณขนาด
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กลุ่มตัวอย่างของ (Krejcie & Morgan, 1970) โดยสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  Random  Sampling)  
ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน    

 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

  ตัวแปรแฝงภายนอก  (Exogenous  Variable) 
   DI แทน  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
  ตัวแปรแฝง  (Genous  Variable)  ประกอบด้วย 
   K แทน  ความรู้ความเข้าใจ 
   S แทน  ทักษะการอ่าน 
   T แทน  เทคโนโลยี 
   I แทน  นวัตกรรม 
  ตัวแปรสังเกตได้  (Observed  Variable)  ประกอบด้วย 
   K1 แทน  การสังเกต  
   K2 แทน  การวิเคราะห์ 
   K3 แทน  การประมวลผล 
   S1 แทน  การวาแผน 
   S2 แทน  การปฏิบัติการ 
   S3 แทน  การสรุปผล 
   A1 แทน  การประเมินค่า 
   A2 แทน  กาคิดค้น 
   A3 แทน  การแก้ปัญหา 
   T1 แทน  การเช่ือมโยง 
   T2 แทน  การออกแบบวิธีการอ่าน 
   T3 แทน  การออกแบบตัวอักษร 
   T4 แทน  การออกแบบสีตัวอักษร 
   I1 แทน  การสร้างระบบตัวอักษร 
   I2 แทน  การทำให้ตัวอักษรเคลื่อนไหว 
   I3 แทน  การใส่เสียงกับตัวอักษร 
   I4 แทน  การเพิ่ม/ลด ขนาดตัวอักษร 
   I5 แทน  การแสดงคะแนนการอ่านได้ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู ้ว ิจ ัยได้ศ ึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสารการวิจ ัยที ่เก ี ่ยวข้องจัดทำแบบสอบถามให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จำนวน 3 ท่าน และดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. การดำเนินการนำแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content 
Validity) โดยใช้เทคนิคด ัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ ( Item Objective 
Congruence Index) โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งค่า IOC แต่ละข้อมีค่ามากกว่า 0.60 ขึ้นไป 
 2. ปรับปรุงข้อคำถามในแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน  

3. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและจัดทำแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) ใช้มาตรวัดของ Likert (สมบูรณ์ สุริยวงศ์ และคนอื่น ๆ, 2544) 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
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มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด นำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมตรวจสอบคุณภาพการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ซึ่งค่า IOC แต่ละข้อมีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป   

ในการวิเคราะห์ขอมูลเพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปรากฏว่า แบบสอบถามเกี่ยวกับ    
การอ่านของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้นได้ดำเนินการหาค่าอำนาจจําแนกโดยการใช้
วิธีวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ Pearson คัดเลือกข้อที่มีค่าอำนาจจําแนกเป็นบวกและสูงกว่า .20 (บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) ได้ค่าอำนาจจําแนกระหว่าง .24-.52 ได้แบบสอบถามเกี ่ยวกับการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็กตามเกณฑ์ และหา
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ตามวิธีของครอนบาร์ด ได้ค่าความเช่ือมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .84   

4. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม หาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และ
ปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

5. นำแบบสอบถามที่ได้รับไปใช้กับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อหาความเที่ยง (Reliability) 
โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) หาค่าอำนาจจำแนก (Discramination) 
โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมในแต่ละด้าน (Corrected  
Item-Total Correlation) ข้อคำถามแต่ละข้อของแบบสอบถาม 
 6. นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้ารับการอบรมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จำนวน 300 คน   

7. วิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็กด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติวิจัยขั้นสูง 

 
 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บและรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ 
 ผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน       
การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็กจากกลุ่ม
ตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และทำการตรวจสอบคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
เพื่อนำคะแนนไปวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน (ในระบบออนไลน์) จำนวน 300 ฉบับ 
จากแบบสอบถามทั้งสิ้น 300 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน โปรแกรมลิสเรล เพื่อวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ค่าองศาอิสระ 
(Degree of  Freedom) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Square Multiple Correlation) ค่าความน่าจะ
เป็นหรือระดับนัยสำคัญทางสถิติ (P-value) ค่าดัชนีความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) ค่าดัชนี
ความกลมกลืนที่ปรับค่า (Adjusted  Goodness of Fit Index) ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของราก
กำลังสองเฉล ี ่ย (Root Mean Square Residual) ค ่าด ัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปร ียบเทียบ 
(Comparative Fit Index) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kutosis) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading)  คา่อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ค่าอิทธิพลทางอ้อม  (Indirect Effect) ค่าอิทธิพล
รวม (Total Effect) วิเคราะห์การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) โดยใช้เทคนิคดัชนี
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ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์  ( Item Objective Congruence Index or IOC)  
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) โดยโปรแกรมการคำนวณสำเร็จรูปสถิติวิจัยขั้นสูง ประกอบด้วยสัญลักษณ์ทาง
สถติิ ได้แก่ GFI, AGFI, ARM, RMSEA, R2, 𝑋, S.D., F, SS, MS, DF และ P-value 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ผู้วิจัยได้นำเสนอตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ตัวแปรองค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบเชิงยืนยันการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู ้เพื่อ

แก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 
 

องค์ประกอบ 
ตัวแปร 

สัญลักษณ์ สปส SE t R2 

1.  ด้านความรู้ความเข้าใจ 
2.  ด้านทักษะการอ่าน 
3.  ด้านทัศนคติต่อการอ่าน 
4.  ด้านเทคโนโลย ี
5. ด้านนวัตกรรม 

K 
S 
A 
T 
I 

0.89* 
0.98* 
1.06* 
0.93* 
0.88* 

0.032 
0.352 
0.158 
0.162 
0.253 

17.52* 
13.37* 
20.22* 
18.03* 
16.26* 

0.46 
0.68 
0.73 
0.58 
0.66 

2  = 278.98   df=185  p  =0.00000  GFI=0.93   AGFI=0.95    CFI=0.99   RMSEA  
=0.0042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ตัวแปรองค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบเชิงยืนยันการสร้างนวัตกรรมการเรียนรูเ้พื่อ
แก้ปัญหาการอ่านของนักเรยีนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 
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จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1  ผลการวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบเชิง
ยืนยันการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ ่งพิจารณาได้จากค่าไค -สแควร์ มีค่าเท่ากับ 
278.98; p=0.0000 ที่องศาอิสระเท่ากับ 185 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.93 ดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ 
(CFI) เท่ากับ 0.99  ค่าดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่า
เท่ากับ  0.042 แสดงว่า โมเดล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  เมื่อพิจารณาน้ำหนักองค์ประกอบ 
พบว่าองค์ประกอบของการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู ้เพื ่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการอ่าน ทัศนคติต่อการอ่าน 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.88 ถึง 1.06  

2. การนำเสนอแนวทางการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็กผู้วิจัยได้ 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากผู้เชี่ยวชาญและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวัดประเมินผลผู้เรียน ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2  แผนผังมโนทัศน์ของแนวทางการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน

ในระดับ ประถมศึกษาขนาดเล็ก 

นวัตกรรมการเรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาขนาดเล็ก 

ปัจจัยนำเข้า 
1) ชุดการอ่าน 
2) ความพร้อมของครู 
3) สถานท่ี 
4) แผนการสอน 
5) การใช้เทคโนโลยีเสรมิ 
6) แบบการวัดประเมินผล 

กระบวนการจดัการเรียน
การสอน 

1) การเตรียมผู้เรียน 
2) การวางเงื่อนไข 
3) การเสรมิแรง 
4) การพัฒนาพัฒนาการ 
5) การสังเกตพฤติกรรม 
6) แบบการวัดประเมินผล 

 

ผลลัพธ์การเรียนรูด้้านการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ผ่านการเรียนรู้แบบฝึกทบทวนและการเสรมิแรง 

ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการอ่าน ทัศนคติต่อการเรียน 

ความขยันหมั่นเพยีรอ่านหนังสือ ความรอบรู้และคล่องในการอ่าน 

 

การอ่านของนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษา 

ขนาดเล็ก 
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จากภาพที่ 2 แผนผังมโนทัศน์ของแนวทางการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า แนวทางการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
การอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 1) ปัจจัยนำเข้า ได้แก่ ชุดการอ่าน 
ความพร้อมของครู สถานที่ แผนการสอน การใช้เทคโนโลยีเสริม และแบบการวัดประเมินผล 2) กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ได้แก่ การเตรียมผู้เรียน การวางเงื่อนไข การเสริมแรง การพัฒนาพัฒนาการ และ
การสังเกตพฤติกรรม โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านการเรียนรู้
แบบฝึกทบทวนและการเสริมแรง ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการอ่าน และทัศนคติต่อการเรียน โดย
ครูจะต้องคอยให้กำลังใจและมีการจัดทำแผนการอ่านของนักเรียนท้ังในช่วงเวลาเรียนปกติและการใช้เวลา
นอกห้องเรียน เช่น พักกลางวัน ก่อนเลิกเรียน อาจจะใช้เวลาแต่ละครั้งประมาณ 10-15 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน 
และมีการจดบันทึกคะแนนการอ่านถูกต้อง และสังเกตพฤติกรรมการอ่าน แนวโน้มพัฒนาการที่ดีรวมถึง
จุดบกพร่องและหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ทราบปัจจัยการอ่านของนักเรียนในการพัฒนาอย่างเปน็
ระบบต่อไป 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบเชิงยืนยันการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย ตัวแปรหลักคือ การสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน องค์ประกอบรอง ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการอ่าน 
ทัศนคติต่อการอ่าน เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมี แนวทางการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา   
การอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า แนวทางการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู ้เพื่อ
แก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 1) ปัจจัยนำเข้า ได้แก่      
ชุดการอ่าน ความพร้อมของครู สถานที่ แผนการสอน การใช้เทคโนโลยีเสริม และแบบการวัดประเมินผล     
2) กระบวนการจัด  การเรียนการสอน ได้แก่ การเตรียมผู้เรียน การวางเงื ่อนไข การเสริมแรง การพัฒนา
พัฒนาการ และการสังเกตพฤติกรรม โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็กผ่านการเรียนรู้แบบฝึกทบทวนและการเสริมแรง ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการอ่าน และ
ทัศนคติต่อการเรียน โดยครูจะต้องคอยให้กำลังใจและมีการจัดทำแผนการอ่านของนักเรียนทั้งในช่วงเวลา
เรียนปกติและการใช้เวลานอกห้องเรียน เช่น พักกลางวัน ก่อนเลิกเรียน อาจจะใช้เวลาแต่ละครั้งประมาณ 
10-15 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน และมีการจดบันทึกคะแนนการอ่านถูกต้อง และสังเกตพฤติกรรมการอ่าน 
แนวโน้มพัฒนาการที่ดีรวมถึงจุดบกพร่องและหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ทราบปัจจัยการอ่านของ
นักเรียนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของนักเรียน 

องค์ประกอบเชิงยืนยันการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ขนาดเล็ก องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการอ่าน ทัศนคติต่อการอ่าน 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมซึ่งครูจะต้องคอยให้กำลังใจและมีการจัดทำแผนการอ่านของนักเรียนทั้งใน
ช่วงเวลาเรียนปกติและการใช้เวลานอกห้องเรียน โดยใช้เทคนิควิธีนวัตกรรมการอ่านที่หลากหลายเพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและคล่องตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ        
สุปราณี สายช่วย และคนอื่น ๆ (2563) ปัจจัยที่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ         
ที่ระดับ .01 คือ เจตคติต่อการอ่าน สภาพแวดล้อม การอ่านท่ีบ้าน และลักษณะทางกายภาพของห้องสมุด
และห้องเรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนนิสัยรักการอ่าน ได้ร้อยละ  40.5 และ 2) สภาพของปัจจัย   
ที่ส่งผลต่อนิสัย   รักการอ่าน มีดังนี้ เจตคติต่อการอ่าน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การสนับสนุน การอ่านของ
ผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมการอ่านที่บ้าน การสนับสนุน การอ่านของครู ลักษณะทางกายภาพของห้องสมุด 
และห้องเรียน และความพร้อมด้านสื่อ เทคโนโลยี โดยสรุป พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ที่มีความสอดคล้องตรงกันทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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คือ เจตคติต่อการอ่าน สภาพแวดล้อม การอ่านท่ีบ้าน และลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดและห้องเรียน 
ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการอ่านของนักเรียนนั้นครูผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญใน    
การให้กำลังใจ มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดความรักในการเรียนและมีความเพียรพยายามเพื่อ
สู่จุดมุ่งหมายสามารถดำเนินชีวิตและเรียนรู้   อยู่ในสังคมกลุ่มเพื่อนได้อย่างมั่นใจ สอดคล้องกับวัลลภา     
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2561) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เขาเป็นคนดีมีความสุข 
ครูคือหัวใจสำคัญในการหล่อหลอมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ โดยเนื้อแท้ของความเป็นครูนั้นย่อมสมบรูณ์
ตลอดเวลาด้วยความงามแห่งจริยวัตรของความดี การปฏิบัติอันเป็นกุศลอันงดงาม  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบเชิงยืนยันการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้        
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนควรเสริมสร้างแนวการจัดกิจกรรมในเชิงให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้านการเรียนแบบ
เพื่อนช่วย เพื่อครูเป็นผู้แนะนำการอ่าน ผู้ปกครองคอยตรวจสอบ กำกับติดตามลูก เพื่อให้ผู้เรียนมีพลังใจ
และแรงกระตุ้นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีพัฒนาการที่สูงขึ้นตามลำดับ 
 2. ครูผู้สอนควรจัดสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านที่หลากหลายมีการใช้ระบบเทคโนโลยี
การผลิตสื่อที ่จะกระตุ้นให้ผู ้เร ียนเกิดความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการสร้างการ์ตูน Animation 
ภาพเคลื่อนไหว มีสีสันสะดุดตา   
 3. เพื่อนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างความร่วมมือกันในการประชุม
วางแผนและแต่งตั้งคณะการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยจะต้อง
มีการออกแบบประสบการณ์ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม การวิจัย และการวัด
ประเมินผล เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมและรายด้าน
อย่างเป็นระบบต่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 ครูผู้สอนและพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านในวิชาภาษาไทยควรวางระบบการสอนให้สอดคล้องกับ
จิตวิทยาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามวัยระดับประถมศึกษาขนาดเล็กและควรมีการคัดกรองผู้เรียนใน
ด้านปัจจัยที่ประกอบด้วย ร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมการแสดงออกทั้งต่อตนเอง และการทำงานร่วมกับ
บุคลลอื่น เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และหาสาเหตุการเรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหา
นักเรียนเฉพาะบุคคล (Individualization Learning) ซึ่งนักเรียนแต่ละคนนั้นจะมีลักษณะการเรียนรู้และ
การแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน อันเกิดจากปัจจัยหลายด้านในการดำรงชีวิตของแต่ละสภาพแวดล้อม 
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