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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและ
การเขียน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาลราชบุรี 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี ขั้นตอนวิจยั มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ความสามารถในการอ่ านและการเขี ยนของนักเรี ยน 2) ออกแบบและพัฒนาเครื่ องมื อการสร้ างเครื อข่ายครู ในสถานศึ กษาเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการอ่านและการเขียน 3) สร้ างเครื อ ข่ายครู ในสถานศึ กษาในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน
แลกเปลี่ยนข้อมูลของครู ผูส้ อนในการใช้กลยุทธ์หรื อนวัตกรรมของครู ผูส้ อนในการจัดการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของ
นักเรี ยน 4) การประเมินผลและการปรับปรุ งแก้ไข กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ผูส้ อนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนอนุบาล
ราชบุรี จานวน 9 คน นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี จานวน 355 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) คู่มือ
กลยุทธ์ที่ครู ใช้ในการพัฒนาการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุ บาลราชบุรีที่ได้จากกรอบแนวคิด 5 ขั้น 2) เครื่ องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) แบบทดสอบการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ การพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนัก เรี ยน
(2) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน (3) การประชุมสนทนากลุ่มระหว่างครู สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ คือ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา
ค่าร้อยละ ในการสรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิจ ัย พบว่า 1) ผลการสร้ า งเครื อ ข่ า ยครู ใ นสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาการอ่ า นและการเขี ย น ของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี พบว่า มีองค์ประกอบสาคัญที่ใช้ในการสร้างเครื อข่าย 7 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มีการรับรู ้
และมุมมองที่เหมือนกัน ประการที่สอง การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วมกัน ประการที่สาม มีความสนใจหรื อผลประโยชน์ร่วมกัน ประการที่สี่ การมีส่วน
ร่ วมของสมาชิ กทุกคนในเครื อข่าย ประการที่ห้า มีการเสริ มสร้างซึ่ งกันและกัน ประการที่หก การเกื้อหนุนพึ่งพากัน และประการที่เจ็ด มี
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน โดยการนาผลการปฏิบตั ิที่ได้หลังจากการดาเนินการสร้างเครื อข่ายครู ในระดับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เครื อข่าย
ต่างสายชั้น และเครื อข่ายในระดับต่างโรงเรี ยน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน
2) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี ใช้กลยุทธ์ที่ได้จาก
กรอบแนวคิด 5 ขั้น คือ ขั้นตอนที่ 1 Community สร้างทีมครู ขั้นตอนที่ 2 Practice จัดการเรี ยนรู ้บูรณาการ ขั้นตอนที่ 3 Reflection สะท้อนคิด
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เพื่ อ การพัฒนาการปฏิ บ ัติ ขั้น ตอนที่ 4 Evaluation ประเมิ น เพื่ อ การพัฒนาสมรรถนะครู และขั้น ตอนที่ 5 Network Development สร้ า ง
เครื อข่ายการพัฒนา พบว่า ครู ในเครื อข่ายได้นากลยุทธ์การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี นามาใช้กบั นักเรี ยน ครู ในเครื อข่ายสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและ
การเขียนของนักเรี ยนร่ วมกัน คือ แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนเพื่อสร้างความคุน้ เคยกับสระ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาล
ราชบุรี 3) ผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี พบว่า ผลประเมินความสามารถ
จากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบการอ่าน (Reading Test) พบว่า ระดับคุณภาพการอ่านภาษาไทย
หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี นักเรี ยนมีผลการประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย
เพิม่ ขึ้น มีการเขียนที่ถูกต้อง และสามารถนาทักษะการอ่านและการเขียนไปเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
คาสาคัญ : การสร้างเครื อข่ายครู การพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะการอ่านและการเขียน

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the structure of forming a network of teachers in school in order to develop
competency in reading and writing skills of Prathomsuksa 1 students in Anuban Ratchaburi School 2) to study the strategy for reading and
writing quality development of students at Anuban Ratchaburi School, and 3) the results of reading and writing quality development of
students at Anuban Ratchaburi School. The research process had 5 steps, namely: 1) Study relevant concepts create the conceptual
framework of the strategy for reading and writing quality development of students 2) Design and develop tools of forming a network of
teachers in school in order to develop competency in reading and writing skills 3) Build network of teachers in school in order to develop
competency in reading and writing skills then exchange the information of using the strategies or the innovation of teachers in order to
develop competency in reading and writing skills 4) Adjust and solve the problems. The population consisted of 9 Thai language teachers
and 355 Prathomsuksa 1 students of Anuban Ratchaburi School. The research tools consisted of 1) The handbook of teachers’ strategy
which use in developing competency in reading and writing skills of Prathomsuksa 1 students in Anuban Ratchaburi School which comes
from 5 steps of the conceptual framework 2) The tools for data collection, consisting of: (1) A test of research for develop competency in
reading and writing skills (2) A questionnaire for students and teachers to give the opinion on development of students’ reading quality, and
(3) Focus group discussion of research network teachers. The data were analyzed by using descriptive statistics: percentage, mean, and
standard deviation.
The research results were as follows: 1) The result of teachers network in school in order to develop competency in reading and
writing skills of Prathomsuksa 1 students in Anuban Ratchaburi School had 7 main factors affecting to build the teachers network : common
perception, common vision, mutual interests or mutual benefits, stakeholders participation, complementary relationship, interdependent,
and interaction. Bring the results after doing of teacher’s network in school to share with other school departments, class and school.
2) The strategy for reading and writing quality development Prathomsuksa 1 students in Anuban Ratchaburi School use the strategy which
comes from 5 steps framework: community, practice reflection, evaluation and network development, found that : teachers in network use
the strategy for reading and writing quality development Prathomsuksa 1 students in Anuban Ratchaburi School. Moreover, the teachers
can create their own innovation in order to develop competency in reading and writing skills of Prathomsuksa 1 students in Anuban
Ratchaburi School named familiar with Thai vowels for Prathomsuksa 1 students in Anuban Ratchaburi School. 3) After reading and writing
through the exercises, achievement were statistically higher than before the exercises and the achievement of National Annual Reading Test
(RT) is better. The students can use reading and writing skills for their future.
Keywords : Forming a Network of Teachers, Develop Competency, Reading and Writing Skills
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บทนา
ศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้การ
สื่ อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุคโลกาภิวฒั น์น้ ีส่งผลให้ผเู ้ รี ยนจาเป็ นจะต้อง
มีความสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ องและเป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้อยูต่ ลอดเวลา ประกอบกับปั จจุบนั มีองค์ความรู ้ใหม่
เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีทาให้เนื้ อหาวิชามีมากเกินกว่าที่จะเรี ยนรู ้จากในห้องเรี ยนได้หมด ซึ่ งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก
เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนในชั้นเรี ยนไปปฏิบตั ิได้ดี ดังนั้น ครู จึงจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา จากผูส้ อนคือผูถ้ ่ายทอด
ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็ นผูช้ ้ ี แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถแสวงหาความรู ้และประยุกต์ใช้ทกั ษะต่างๆ
สร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย [1]
“ ในปั จจุบนั โลกได้กา้ วหน้าไปอย่างรวดเร็ วทั้งด้านวัตถุและด้านวิทยาการ การติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้า
ต่างๆให้ทนั ต่อเหตุการณ์ จึงเป็ นจาเป็ นต่อชี วิตของคนเราในยุคปั จจุบนั มาก วิธีที่ใช้ได้ดีโดยทัว่ ไป คือ การอ่านหนังสื อนับเป็ นสิ่ ง
สาคัญยิ่งที่จะช่วยสร้างความสาเร็ จในการดาเนิ นชี วิต เพราะการอ่านเป็ นการ พัฒนาสติปัญญา ผูท้ ี่มีความสามารถในการอ่านจะมี
ความเจริ ญก้าวหน้าในอาชี พและชี วิตมาก” [2] ฉะนั้นการอ่านจึ งมี ความจาเป็ นต่อชี วิตในยุคปั จจุ บนั เพราะการอ่านช่ วยให้เรา
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าได้ การอ่านช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู ้ ความคิด และวิจารณญาณ ให้คนเรา
มีความงอกงามทางวุฒิภาวะ วุฒิปัญญา และมีความสามารถยิ่งขึ้น การอ่านจึ งเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการแสวงหาความรู ้ ความคิด
ข้อมูลข่าวสาร ทาให้ผอู ้ ่านได้มีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต อันจะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
โลก ปั จจุ บนั ส่ วนการเขี ยนนั้นนับว่าเป็ นด้านที่ มีความสาคัญ เพราะการเขียนเป็ นการสื่ อสารที่ ใช้แทนคาพูด นอกเหนื อไปจาก
ประโยชน์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันแล้ว ในการเรี ยนการสอนเกือบทุกสาระวิชา ต้องอาศัยการเขียนเพื่อการบันทึก เพื่อรวบรวมถ้อยคา
ของครู ของเพื่อน หรื อของวิทยากร ดังนั้นการเขียนจึงเป็ นรากฐานในการเรี ยนสาระฯต่างๆ การเขียนในชีวิตประจาวันไม่วา่ จะเป็ น
การเขียนกลุ่มคา วลี ประโยค ข้อความ จะต้อง เขียนให้ ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าหากเขียนผิดพลาดจะทาให้ความหมายเปลี่ยนไป
ผูส้ ื่ อและผูร้ ับไม่สามารถสื่ อความหมายให้ตรงกันได้ ดังคากล่าวที่วา่ “การเขียนเป็ นการถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิดและความต้องการ
ของบุคคลออกมาเป็ นสัญลักษณ์หรื อตัวอักษรเพื่อสื่ อความหมายให้บุคคลอื่นเข้าใจได้และเป็ นเครื่ องมือพัฒนาสติปัญญาของ บุคคล
โดยถือว่าเป็ นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาและการ พัฒนาความคิด สร้างสรรค์ของผูเ้ ขียน และถือว่าเป็ น เครื่ องมือในการถ่ายทอด
มรดกทางวัฒนธรรมได้อีกวิธี หนึ่ ง” [3] จะเห็นว่าการอ่านและการเขียนมีความสาคัญยิง่ ต่อการดารงชีวิตในสังคมปั จจุบนั ไม่วา่ จะ
เป็ นการติดต่อสื่ อสารเพื่อกิจธุ ระ การประกอบอาชีพ การแสวงหาความรู ้ความเพลิดเพลิน การประกอบกิจกรรมต่างๆ ก็ตอ้ งอาศัย
ทักษะด้านการอ่านและการเขียนทั้งสิ้ น การอ่านและการเขียนจึงควรดาเนิ นการควบคู่กนั ไป ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่คนเรา
จะต้องอ่านออกเขียนได้ เพื่อให้การติดต่อสื่ อสารนั้นสัมฤทธิ์ ผล โดยการอ่านเขียนนั้นจะต้องมีการเริ่ มพัฒนาตั้งแต่วยั เยาว์ เพื่อเป็ น
พื้นฐานที่สาคัญในด้านการเรี ยนของผูเ้ รี ยน การพัฒนาการอ่านของนักเรี ยนตามหลักสู ตร
จากความสาคัญของภาษาไทยดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดวิชาภาษาไทยไว้ในหลักสู ตรแกนกลางของ
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งกาหนดแนวทางการศึกษาที่ สาคัญเกี่ ยวกับภาษาไทยไว้ว่า
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของชาติเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพและเสริ มสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ
ให้มีความเป็ นไทย เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจ
ธุระ การงาน และดารงชีวิตร่ วมกันในสังคมประชาธิ ปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ ประสบการณ์
จากแหล่ งข้อ มู ลสารสนเทศต่ า งๆเพื่ อ พัฒ นาความรู ้ พัฒนากระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ วิจารณ์ และสร้ างสรรค์ใ ห้ท ัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจนอกจากนี้ยงั เป็ นสื่ อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุ นทรี ยภาพ เป็ นสมบัติล้ าค่าควรแก่การ
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เรี ยนรู ้ อนุรักษ์ และสื บสานให้คงอยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไปภาษาไทยเป็ นทักษะที่ตอ้ งฝึ กฝนจนเกิดความชานาญในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่ อสาร การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริ งการอ่านมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เพราะเราต้องใช้ในการ
ติดต่อสื่ อสารต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการการอ่านออกเสี ยงคา ประโยคการอ่านบทร้อยแก้ว คาประพันธ์ชนิ ดต่างๆ การอ่านในใจเพื่อ
สร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้จากสิ่ งที่อ่าน เพื่อนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน [4]
ในศตวรรษที่ 21 ครู มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะครู คือผูส้ ร้างคุณภาพให้แก่ผูเ้ รี ยน และเป็ นผูท้ ี่
ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดจากผูป้ กครองและประชาชน ในการจัดการศึกษาอบรมแก่บุตรหลานของเขา แต่ในการที่ครู จะเป็ นผูท้ ี่
สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพและสร้างความเชื่ อมัน่ เป็ นหลักประกันการจัดการศึกษาได้น้ นั ครู จะต้องเรี ยนรู ้และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับศาสตร์ การสอน ศาสตร์ การเรี ยนรู ้และศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามบทบาทได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และก่อให้เกิดคุณภาพกับผูเ้ รี ยนอย่างมัน่ ใจได้ [5] กลไกสาคัญที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมาย
คุณภาพผูเ้ รี ยน คือ ครู การพัฒนาครู ให้มีทกั ษะความสามารถในด้านต่าง ๆ จึงมีความจาเป็ น การพัฒนาครู จะเกิดประสิ ทธิ ภาพได้มาก
น้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยูก่ บั ตัวครู เป็ นสาคัญ ครู ตอ้ งเห็นถึงความสาคัญ จาเป็ นและลงมือพัฒนาด้วยตัวของตัวเอง อย่างไรก็ตามอาจใช้
กระบวนการความร่ วมมือกันเป็ นกลุ่มของครู ในการช่วยเหลือ เสริ มสร้างและสนับสนุนการพัฒนาครู โดยกลุ่มครู ร่วมมือกันทางานใน
รู ปเครื อข่ายซึ่ งอาจจะร่ วมกับหน่วยงานและบุคคลอื่นๆ ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู อนั ส่ งผล
ต่อการพัฒนายกระดับคุ ณภาพผูเ้ รี ยน การใช้ยุทธศาสตร์ เครื อข่ายเป็ นการเชื่ อมโยงของกลุ่มคนหรื อกลุ่มองค์กรที่ สมัครใจที่ จะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารร่ วมกัน หรื อทากิ จกรรมร่ วมกันเพื่อพัฒนาไปสู่ ระดับของการลงมื อทากิ จกรรมร่ วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ร่ วมกัน โดยการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาจะช่วยเชื่อมโยงครู ในการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อแก้ปัญหา
ร่ วมกัน นาไปสู่ การเสริ มสร้างการพัฒนาผูเ้ รี ยน และประสานเครื อข่ายการพัฒนาระดับชั้นเรี ยนและระดับสถานศึกษาต่อไป
ในปั จจุบนั พบปั ญหานักเรี ยนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จึงได้มีแนวทางนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดไว้ว่า
เด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตอ้ งไม่มี จึ งเป็ นแนวทางการส่ งเสริ มการอ่านและเขียนให้กบั นักเรี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1
โดยให้ทุกสถานศึกษามีการดาเนินแนวทางทุกวิธีที่ทาให้นกั เรี ยนบรรลุเป้าหมาย ให้นกั เรี ยนอ่านออกเขียนได้ 100% มีการทดสอบ
ประเมินผล อีกทั้งมีการพัฒนาครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทย การใช้เทคนิ ควิธีต่างๆ ซึ่ งจากผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผูเ้ รี ยน (Reading test : RT) ในด้านการอ่านออกเสี ยงและการอ่านรู ้เรื่ อง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
อนุ บาลราชบุ รี มี ค่ าเฉลี่ ย ทั้งสองด้าน เท่ ากับ ร้ อ ยละ 77.14 ซึ่ งลดลงกว่าในปี การศึ กษาที่ ผ่านมา และส่ งผลต่ อ การเขี ย นและ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน จากความสาคัญดังกล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาการสร้างเครื อข่ายครู
ในสถานศึ กษาเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขี ยน ของชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาลราชบุรี โดยอาศัยการมี ส่วนร่ วม
ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ แก่นกั เรี ยน โรงเรี ยนและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี

ขอบเขตการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาปั จจัยการสร้ างเครื อข่ายครู ในสถานศึ กษาที่ ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและการเขี ย น
ของชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาลราชบุ รี ซึ่ งงานวิจยั ครั้ งนี้ จะได้ผลการสร้ างเครื อข่ายครู ในสถานศึ กษาที่ ส่งผลต่อ
การพัฒนาการอ่านและการเขียน
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กลุ่มเป้ าหมาย
2. คณะครู ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี จานวน 9 คน
3. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี จานวน 355 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1.ตัวแปรต้น ได้แก่ การสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียน ของชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านและเขียนของนักเรี ยน โดยใช้ผลความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย
(Reading Test : RT) ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาปั จจัยการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียน ของชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี
ขอบเขตด้ านเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั ปี การศึกษา 2562 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การสร้ างเครื อข่ายครู ในสถานศึ กษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขี ยน ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
อนุบาลราชบุรี มีข้ นั ตอนการดาเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการสร้างเครื อข่ายครู กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน มีข้ นั ตอนย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้าง
เครื อข่ายครู ในสถานศึ กษา โดยวิเคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกับการสร้ างเครื อข่ายครู แหล่งข้อมู ลคื อเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นตารางการวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นที่ 2 ศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ หารและครู โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาของครู ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี แหล่งข้อมูลคือ ผูบ้ ริ หาร และครู ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาล
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของผูบ้ ริ หารและครู เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้าง
คู่มือฉบับร่ าง โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาคู่มือแนวทางการสร้ างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านและ
การเขียน มีข้ นั ตอนย่อยดังนี้
ขั้นที่ 1 ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการเก็บข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของผูบ้ ริ หารและครู จากขั้นตอนที่ 1
นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ประกอบของคู่มือ
ขั้นที่ 2 ผูว้ จิ ยั นาคู่มือฉบับร่ าง แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผูบ้ ริ หารและครู ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ของข้อคาถามในแต่ละข้อ และประเมิ นความสอดคล้อง จากนั้นหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00
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ขั้นที่ 3 นาคู่มือฉบับร่ างที่ได้ทาการปรับปรุ งแก้ไข นามาหาคุณภาพคู่มือฉบับร่ างโดยใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 5 คน เพื่อทาการประเมินความเหมาะสม
ขั้นที่ 4 นาคู่มือที่ ผ่านการหาคุ ณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ มาปรับปรุ ง ตรวจสอบข้อความ ให้เป็ นภาษาราชการ และแก้ไข
ปรับปรุ งก่อนนาคู่มือไปทดลองใช้จริ ง
ขั้นที่ 5 ทดลองใช้กบั ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปี การศึกษา 2562
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นาข้อมูลและคู่มือการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน
มาเป็ นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน
ขั้ น ตอนที่ 3 สร้ า งเครื อ ข่ า ยครู ใ นสถานศึ ก ษาในการพัฒ นาความสามารถในการอ่ า นและการเขี ย นของนัก เรี ย น
แลกเปลี่ยนข้อมูลของครู ผสู ้ อนในการใช้กลยุทธ์หรื อนวัตกรรมของครู ผสู ้ อนในการจัดการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียน
ของนักเรี ยน นารู ปแบบการพัฒนาเครื อข่ายครู ไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ครู ระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาล
ราชบุรี จังหวัดราชบุรีโดยการเลือกแบบเจาะจง เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาโรงเรี ยน คือ นโยบายจากกระทรวงศึกษาธิ การ ความ
ต้องการของผูบ้ ริ หาร โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการ คือ
ขั้นที่ 1 สร้างเครื อข่ายครู สายชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยรับสมัครครู ผสู ้ อนภาษาไทยสายชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จานวน
9 คน โดยประสานความสัมพันธ์เป็ นครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ
ขั้นที่ 2 มีการสร้างเครื อข่ายกับผูบ้ ริ หาร โดยมีการประชุมครู ผสู ้ อนและครู ผรู ้ ่ วมเรี ยนรู ้ โดยใช้การมีส่วนร่ วม ซึ่ งเริ่ มจาก
การเปิ ดโอกาสให้ครู ได้ร่วมคิด ร่ วมเสนอแนวทาง คือ สารวจปั ญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน
ขั้นที่ 3. ระดมปั ญหาของนักเรี ยนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งร่ วมกันตัดสิ นใจว่าสิ่ งที่ควรพัฒนาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
คือการอ่านและการเขียน จากผลการทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียน (Reading Test : RT)
ขั้นที่ 4. ดาเนิ นการสร้ างเครื อข่ายครู โดยมีครู ผูส้ อน ครู ผูร้ ่ วมเรี ยนรู ้ บูรณาการการพัฒนาการอ่านและการเขี ยนของ
นักเรี ยนเข้าไปในรายวิชาที่สอนในหลักสู ตร วัดและประเมินผลนักเรี ยนในระหว่างการใช้นวัตกรรม เปรี ยบเทียบผลการทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ขั้นที่ 5 พัฒนานวัตกรรมในการสอนการอ่านและการเขียน การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อสงสัย การอบรมเสริ มความรู ้ การ
นิเทศติดตามผลในปลายปี การศึกษา นาเสนอ แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเครื อข่ายครู สายชั้นอื่นๆ และสร้างเครื อข่ายครู ช้ นั ประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ระหว่างโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่าย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและการปรับปรุ งแก้ไขการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาในการพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและการเขียนของนักเรี ยน

ผลการวิจัย
1. ผลการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี พบว่า มีองค์ประกอบสาคัญที่ใช้ในการสร้างเครื อข่าย 7 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มีการรับรู ้และมุมมอง
ที่เหมือนกัน ประการที่สอง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ประการที่สาม มีความสนใจหรื อผลประโยชน์ร่วมกัน ประการที่สี่ การมีส่วน
ร่ วมของสมาชิกทุกคนในเครื อข่าย ประการที่หา้ มีการเสริ มสร้างซึ่ งกันและกัน ประการที่หก การเกื้อหนุนพึ่งพากัน และประการที่
เจ็ด มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน
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2. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี ใช้กลยุทธ์
ที่ได้จากกรอบแนวคิด 5 ขั้น คือ
ขั้นตอนที่ 1 Community สร้างทีมครู โดยการรับสมัคร ครู ที่สนใจในการร่ วมการพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของ
นักเรี ยน ได้จานวนครู ที่เข้าร่ วมการดาเนิ นการ ร่ วมกันดาเนิ นการพัฒนาการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี
ซึ่ งมี ครู ผูส้ อนและครู ผูร้ ่ วมเรี ยนรู ้ ที่ มีฐานะเท่ าเที ยมกันในการเสนอแนะแนวทาง และนาข้อมู ลปั ญหามาคิ ดวิเคราะห์ ร่ วมกัน
เพื่อนาไปดาเนิ นการการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี
ขั้นตอนที่ 2 Practice จัดการเรี ยนรู ้ บู ร ณาการ โดยวิธี การใช้ห ลักการมี ส่ วนร่ วมของครู เครื อ ข่ าย เริ่ ม จากการให้ค รู
เครื อข่ายได้ร่วมสารวจปั ญ หาการอ่ านและการเขี ย นของนักเรี ย นในชั้นเรี ยน ร่ วมคิ ด ร่ วมตัดสิ นใจวิธี การแก้ปัญหา ร่ วมกัน
ดาเนินการแก้ไข พัฒนา และร่ วมกันประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน
ขั้นตอนที่ 3 Reflection สะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาการปฏิบตั ิ โดยการนาผลที่ได้จาการดาเนิ นการมาพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่ งกันและกันในการประชุมสายชั้น หาแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาร่ วมกัน
ขั้นตอนที่ 4 Evaluation ประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู คือ มีการนิ เทศติดตามผลการดาเนิ นการจากคุณครู ในชั้น
เรี ยนเดียวกัน คุณครู ต่างสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และคณะผูบ้ ริ หาร
ขั้นตอนที่ 5 Network Development สร้ างเครื อข่ ายการพัฒนา โดยการนาผลการปฏิ บัติที่ได้หลังจากการดาเนิ นการสร้ าง
เครื อข่ายครู ในระดับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เครื อข่ายต่างสายชั้น และเครื อข่ายในระดับต่างโรงเรี ยน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
พบว่า ครู ในเครื อข่ายได้นากลยุทธ์การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี นามาใช้กบั นักเรี ยน ครู ในเครื อข่ายสามารถสร้างนวัตกรรม การพัฒนาสมรรถนะการ
อ่านและการเขียนของนักเรี ยนร่ วมกัน คือ แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนเพื่อสร้างความคุน้ เคยกับสระ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี
3. ผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาลราชบุรี พบว่า ผลประเมิน
ความสามารถจากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบการอ่าน (Reading Test) พบว่า ระดับ
คุณภาพการอ่านภาษาไทย หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี นักเรี ยนมีผล
การประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย เพิ่มขึ้น โดยผลการประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย จากการเปรี ยบเทียบผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รี ยน (Reading Test : RT) ปี การศึกษา 2561 กับ ปี การศึกษา 2562 พบว่า ผลการประเมินด้านการ
อ่านออกเสี ยง ปี การศึกษา 2561 เท่ากับ 76.55 และปี การศึกษา 2562 เท่ากับ 83.50 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 6.95 ผลการประเมินด้านการอ่าน
รู ้เรื่ อง ปี การศึกษา 2561 เท่ากับ 77.72 และปี การศึกษา 2562 เท่ากับ 79.85 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 และคะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้าน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.54 และนักเรี ยนยังมีการเขียนที่ถูกต้อง และสามารถนาทักษะการอ่านและการเขียนไปเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นได้

อภิปรายผล
ผลจากการวิจยั การสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
อนุบาลราชบุรีสามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการสร้างเครื อข่ายครู ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี พบว่า มีองค์ประกอบสาคัญที่ใช้ในการสร้างเครื อข่าย 7 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มีการรับรู ้และมุมมอง
ที่เหมือนกัน ประการที่สอง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ประการที่สาม มีความสนใจหรื อผลประโยชน์ร่วมกัน ประการที่สี่ การมีส่วน
ร่ วมของสมาชิกทุกคนในเครื อข่าย ประการที่หา้ มีการเสริ มสร้างซึ่ งกันและกัน ประการที่หก การเกื้อหนุนพึ่งพากัน และประการที่
เจ็ด มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน ซึ่ งสอดคล้องกับวารี รัตน์ แก้วอุไร และคณะ [6] กระบวนการเรี ยนรู ้ของเครื อข่ายครู มีลกั ษณะ
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สาคัญ คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนครู ที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มุ่งส่ งเสริ มทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรี ยน
การทางานด้วยความรับผิดชอบในบทบาทของเครื อข่ายชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การร่ วมมือกันแบบร่ วมรับผิดชอบของครู
การกากับ ติ ดตาม ประเมิ น และให้ขอ้ เสนอแนะ การแบ่ งปั นและให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการทางานในรู ป แบบของ
เครื อข่ายครู โดยรู ปแบบการพัฒนาเครื อข่ายครู มีความเหมาะสมนาไปปฏิบตั ิได้ในลักษณะของการสร้างมีส่วนร่ วมในการรับรู ้และ
นาไปปฏิ บตั ิร่วมกัน และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี ของการวิจยั และงานวิจยั ของอรวรรณ รังสัย และอภิชาติ เลนะนันท์ [7]
ที่กล่าวว่า รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรีจะนามาใช้อย่างได้ผลต้องมีการบริ หาร
จัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและวางระบบงานที่ดีในการบริ หารจัดการ
2. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี ใช้กลยุทธ์ที่
ได้จากกรอบแนวคิ ด 5 ขั้น คื อ ขั้นตอนที่ 1 Community สร้ างที มครู ขั้นตอนที่ 2 Practice จัดการเรี ยนรู ้ บู รณาการ ขั้นตอนที่ 3
Reflection สะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาการปฏิบตั ิ ขั้นตอนที่ 4 Evaluation ประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู ขั้นตอนที่ 5 Network
Development สร้างเครื อข่ายการพัฒนา พบว่า ครู ในเครื อข่ายได้นากลยุทธ์การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและ
การเขียน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี นามาใช้กบั นักเรี ยน ครู ในเครื อข่ายสามารถสร้างนวัตกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนร่ วมกัน คือ แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนเพื่อสร้างความคุน้ เคยกับสระ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี การให้นกั เรี ยนได้ทาแบบฝึ กมากๆ เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการทางการเรี ยนรู ้ใน
เนื้ อหาวิชาได้ดีข้ ึ นเพราะนักเรี ยนได้มีโอกาสนาความรู ้ ที่เรี ยนมาแล้ว มาฝึ กให้เกิ ดความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ [8] ได้วิจยั เรื่ องการพัฒนาการเขียนสะกดคาโดยใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคา กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่าแบบฝึ กเสริ มทักษะการเขียนสะกดคาที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 88.03/85.71 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ต้ งั ไว้ สามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาให้กบั นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ได้เป็ นอย่างดี หลังจากใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะการเขียนสะกดคาแล้ว ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ ในการเขียนสะกดคา
หลังเรี ยนด้วยแบบฝึ ก สู งกว่าก่อนเรี ยน และนอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วรรณรัตน์ ใจเจริ ญ [9] ได้ศึกษาการนาเสนอกล
ยุทธ์การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒนาหลักสู ตรตามความต้องการของท้องถิ่นของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุทยั ธานี พบว่า กลยุทธ์การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสู ตรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี 4 กลยุทธ์
ได้แก่ 1) การส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนจัดทานโยบายให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการสร้ างหลักสู ตร การนาหลักสู ตรไปใช้ การประเมิ นผล
หลักสู ตร 2) เร่ งรัดให้จดั ทาฐานข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา 3) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สื่อสารระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง และ 4) พัฒนาครู และบุคลากรของชุมชนในเรื่ องการจัดทาหลักสู ตรตามความต้องการของท้องถิ่น
3. ผลการพัฒนาการอ่านและการเขี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาลราชบุ รี โดยผลประเมิ น
ความสามารถจากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบการอ่าน (Reading Test) พบว่า ระดับ
คุณภาพการอ่านภาษาไทย หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี นักเรี ยนมีผล
การประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย เพิ่มขึ้น จากการเปรี ยบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รี ยน (Reading
Test : RT) ปี การศึกษา 2561 กับ ปี การศึกษา 2562 พบว่า ผลการประเมินด้านการอ่านออกเสี ยง ปี การศึกษา 2561 เท่ากับ 76.55
และปี การศึกษา 2562 เท่ากับ 83.50 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.95 ผลการประเมินด้านการอ่านรู ้เรื่ อง ปี การศึกษา 2561 เท่ากับ 77.72 และ
ปี การศึกษา 2562 เท่ากับ 79.85 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 โดยผลการพัฒนาการของการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี เป็ นผลประเมินความสามารถจากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบ
การอ่ าน (Reading Test) พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์ ก ารพัฒ นา นักเรี ยนมี ระดับคุ ณ ภาพการอ่ านภาษาไทย อยู่ใน ระดับดี ม าก
จานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.61ระดับดี จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.61 และระดับพอใช้ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.78
ระดับคุณภาพการเขียนภาษาไทย หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนา นักเรี ยนมีระดับคุณภาพการอ่านภาษาไทย อยูใ่ น ระดับดีมาก จานวน
329 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 92.68 ระดับดี จานวน 11 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.10 และระดับพอใช้ จานวน 15 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.22
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ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของบุญยง ทับทองและกาญจนา บุญส่ ง [10] พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนา นักเรี ยนมีระดับคุณภาพ
การอ่านภาษาไทย อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม จานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 และหลังการสอนโดยใช้กลยุทธ์การวิจยั และพัฒนามา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการอ่าน นักเรี ยนมีระดับคุณภาพการอ่านภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.51 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.320 เมื่อทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t-test (t-dependent) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
มีร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 33.91 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลไปใช้
1. ครู ผูส้ อนภาษาไทยสามารถน าแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้แ บบฝึ กทัก ษะการอ่ า นและการเขี ย นและ
นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้จะช่วยให้การอ่านและเขียนสะกดคา
มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
2. ครู ผูส้ อนควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลายมากขึ้นเพราะจะทาให้ผูเ้ รี ยนเกิดความสนุ กสนาน ไม่
เบื่อหน่ายในการเรี ยน ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อการเรี ยน
3. ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทยหรื อผูท้ ี่สนใจจะนานวัตกรรมหรื อแนวทางไปปรับใช้ ควรศึกษาทฤษฎีเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
4. การนาแบบฝึ กทักษะไปใช้ ควรมี การฝึ กทักษะเป็ นกิ จกรรมกลุ่มและแบบฝึ กทักษะรายบุคคล โดยมีครู คอยแนะนา
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
5. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนใช้การสร้างชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพและแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อนาไปจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนเพื่อการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาค้นคว้าและสร้างแบบฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการอ่านและการเขียนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อื่นๆและในระดับชั้นต่างๆต่อไป
2. ควรมีการติดตาม เพื่อประเมินความยัง่ ยืนของเครื อข่ายครู และความต่อเนื่ องของการพัฒนาต่อยอดการสร้างเครื อข่าย
ครู ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียนให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น

เอกสารอ้างอิง
[1] ทิ ศนา แขมมณี . การจัดการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยนใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ . กรุ งเทพฯ: สานักวิจยั และพัฒนา
การศึกษา; 2548.
[2] ชุลี อินมัน่ . การอ่านสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต.กรุ งเทพมหานคร: กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิการ;2533.
[3] วรรณี โสมประยูร. การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช; 2542.
[4] กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. คู่ มื อ การเรี ย นการสอนภาษาไทย คิ ด และเขี ย นเชิ งสร้ า งสรรค์ : เรี ย งความย่อ ความและสรุ ป ความช่ ว ง
ชั้นที่ 2 - ช่วงชั้นที่ 4. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้า สกสค; 2551.
[5] พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ. แนวทางการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ . บทบาทครู กบั การวิจยั ในชั้นเรี ยน. กรุ งเทพมหานคร : พริ กหวาน กราฟฟิ ค
จากัด;2544. [6] วารี รัตน์ แก้วอุไร และคณะ. การพัฒนาเครื อข่ายครู ในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มุ่งส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนด้านทักษะ
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม. วารสารวิชาการเครื อข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 2562;9(2):77-92.
[7] อรวรรณ รังสัย และอภิชาติ เลนะนันท์. รู ปแบบการบริ หารในโครงการการจัดการเรี ยนการสอนสองภาษาของสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2561; 8(3): 72 – 80.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
145
11 (May - August) 136 - 145 (2021) Vol. 11, No. 2
[8] วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์. เอกสารประกอบการสอนวิชา 0506703 การพัฒนาการเรี ยนการสอน. มหาสารคาม: คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2550.
[9] สุ วรรณรั ตน์ ใจเจริ ญ . การนาเสนอกลยุทธ์การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒนาหลักสู ตรตามความต้องการของท้องถิ่นของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทยั ธานี . [วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต] นครสวรรค์: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์; 2550.
[10] บุญยง ทับทอง และกาญจนา บุญส่ ง. กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุ ณภาพการอ่านของนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุ บาลเพชรบุ รี.
วารสารVeridian E-Journal, Silpakorn University 2560; 10(1): 1976-1993.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

