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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและ
การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3) เพื่อศึกษาผลการพฒันาการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ขั้นตอนวจิยัมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ก าหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์ในการขบัเคล่ือนการพฒันา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน 2) ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาเพื่อพฒันา
สมรรถนะการอ่านและการเขียน 3) สร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาในการพฒันาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน 
แลกเปล่ียนขอ้มูลของครูผูส้อนในการใช้กลยุทธ์หรือนวตักรรมของครูผูส้อนในการจดัการพฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของ
นกัเรียน 4) การประเมินผลและการปรับปรุงแกไ้ข กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูผูส้อนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี จ  านวน 9 คน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ  านวน 355 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) คู่มือ
กลยทุธ์ท่ีครูใชใ้นการพฒันาการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีท่ีไดจ้ากกรอบแนวคิด 5 ขั้น 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การรวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย (1) แบบทดสอบการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้การพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนักเรียน  
(2) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนกัเรียน (3) การประชุมสนทนากลุ่มระหวา่งครู สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  
ค่าร้อยละ ในการสรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี พบว่า มีองคป์ระกอบส าคญัท่ีใชใ้นการสร้างเครือข่าย 7 ประการ คือ ประการท่ีหน่ึง มีการรับรู้
และมุมมองท่ีเหมือนกนั ประการท่ีสอง การมีวสิยัทศัน์ร่วมกนั ประการท่ีสาม มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกนั ประการท่ีส่ี การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย ประการท่ีห้า มีการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั ประการท่ีหก การเก้ือหนุนพึ่งพากนั และประการท่ีเจ็ด มี
ปฏิสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปล่ียน  โดยการน าผลการปฏิบติัท่ีไดห้ลงัจากการด าเนินการสร้างเครือข่ายครูในระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ เครือข่าย
ต่างสายชั้น และเครือข่ายในระดบัต่างโรงเรียน เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

2) กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ใชก้ลยทุธ์ท่ีไดจ้าก
กรอบแนวคิด 5 ขั้น คือ ขั้นตอนท่ี 1 Community สร้างทีมครู ขั้นตอนท่ี 2 Practice จดัการเรียนรู้บูรณาการ ขั้นตอนท่ี 3 Reflection สะทอ้นคิด
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เพื่อการพฒันาการปฏิบัติ ขั้นตอนท่ี 4 Evaluation ประเมินเพื่อการพฒันาสมรรถนะครู และขั้นตอนท่ี 5 Network Development สร้าง
เครือข่ายการพฒันา พบว่า ครูในเครือข่ายไดน้ ากลยุทธ์การวิจยัเชิงปฏิบติัการการพฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี น ามาใชก้บันกัเรียน ครูในเครือข่ายสามารถสร้างนวตักรรมการพฒันาสมรรถนะการอ่านและ
การเขียนของนกัเรียนร่วมกนั คือ แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนเพื่อสร้างความคุน้เคยกบัสระ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี 3) ผลการพฒันาการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี พบว่า ผลประเมินความสามารถ
จากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบการอ่าน (Reading Test) พบว่า ระดบัคุณภาพการอ่านภาษาไทย 
หลงัการใชก้ลยทุธ์การพฒันาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี นกัเรียนมีผลการประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย 
เพิ่มข้ึน มีการเขียนท่ีถูกตอ้ง และสามารถน าทกัษะการอ่านและการเขียนไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
  

ค าส าคญั : การสร้างเครือข่ายครู การพฒันาสมรรถนะ 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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บทน า   
ศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคของขอ้มูลข่าวสารและการเปล่ียนแปลง ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การ

ส่ือสารไร้พรมแดน การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลสามารถท าไดทุ้กท่ีทุกเวลา ผลกระทบจากยคุโลกาภิวฒัน์น้ีส่งผลใหผู้เ้รียนจ าเป็นจะตอ้ง
มีความสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองและเป็นผูแ้สวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา ประกอบกบัปัจจุบนัมีองคค์วามรู้ใหม่
เกิดข้ึนมากมายทุกวินาทีท าใหเ้น้ือหาวิชามีมากเกินกวา่ท่ีจะเรียนรู้จากในหอ้งเรียนไดห้มด ซ่ึงการสอนแบบเดิมดว้ยการ “พูด บอก 
เล่า” ไม่สามารถจะพฒันาใหผู้เ้รียนน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบติัไดดี้ ดงันั้น ครูจึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการ
จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของนกัศึกษา จากผูส้อนคือผูถ่้ายทอด 
ปรับเปล่ียนบทบาทเป็นผูช้ี้แนะวิธีการคน้ควา้หาความรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้สามารถแสวงหาความรู้และประยุกตใ์ชท้กัษะต่างๆ 
สร้างความเขา้ใจดว้ยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย [1] 

“ ในปัจจุบนัโลกไดก้า้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วทั้งดา้นวตัถุและดา้นวิทยาการ การติดตามความเคล่ือนไหวและความกา้วหนา้
ต่างๆให้ทนัต่อเหตุการณ์ จึงเป็นจ าเป็นต่อชีวิตของคนเราในยุคปัจจุบนัมาก วิธีท่ีใชไ้ดดี้โดยทัว่ไป คือ การอ่านหนงัสือนบัเป็นส่ิง
ส าคญัยิ่งท่ีจะช่วยสร้างความส าเร็จในการด าเนินชีวิต เพราะการอ่านเป็นการ พฒันาสติปัญญา ผูท่ี้มีความสามารถในการอ่านจะมี
ความเจริญกา้วหน้าในอาชีพและชีวิตมาก” [2] ฉะนั้นการอ่านจึงมีความจ าเป็นต่อชีวิตในยุคปัจจุบนั เพราะการอ่านช่วยให้เรา
สามารถติดตามความเคล่ือนไหวและความกา้วหนา้ได ้การอ่านช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้ ความคิด และวิจารณญาณ ใหค้นเรา
มีความงอกงามทางวุฒิภาวะ วุฒิปัญญา และมีความสามารถยิ่งข้ึน การอ่านจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสวงหาความรู้ ความคิด 
ขอ้มูลข่าวสาร ท าใหผู้อ้่านไดมี้โอกาสศึกษาตลอดชีวิต อนัจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มใน
โลก ปัจจุบนั ส่วนการเขียนนั้นนับว่าเป็นดา้นท่ีมีความส าคญั เพราะการเขียนเป็นการส่ือสารท่ีใชแ้ทนค าพูด นอกเหนือไปจาก
ประโยชน์ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัแลว้ ในการเรียนการสอนเกือบทุกสาระวิชา ตอ้งอาศยัการเขียนเพื่อการบนัทึก เพื่อรวบรวมถอ้ยค า
ของครู ของเพื่อน หรือของวิทยากร ดงันั้นการเขียนจึงเป็นรากฐานในการเรียนสาระฯต่างๆ การเขียนในชีวิตประจ าวนัไม่วา่จะเป็น
การเขียนกลุ่มค า วลี ประโยค ขอ้ความ จะตอ้ง เขียนให้ ถูกตอ้งตามอกัขรวิธี ถา้หากเขียนผิดพลาดจะท าให้ความหมายเปล่ียนไป  
ผูส่ื้อและผูรั้บไม่สามารถส่ือความหมายให้ตรงกนัได ้ดงัค  ากล่าวท่ีวา่ “การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการ
ของบุคคลออกมาเป็นสัญลกัษณ์หรือตวัอกัษรเพื่อส่ือความหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจไดแ้ละเป็นเคร่ืองมือพฒันาสติปัญญาของ บุคคล 
โดยถือว่าเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาและการ พฒันาความคิด สร้างสรรคข์องผูเ้ขียน และถือว่าเป็น เคร่ืองมือในการถ่ายทอด
มรดกทางวฒันธรรมไดอี้กวิธี หน่ึง” [3] จะเห็นวา่การอ่านและการเขียนมีความส าคญัยิ่งต่อการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั ไม่วา่จะ
เป็นการติดต่อส่ือสารเพ่ือกิจธุระ การประกอบอาชีพ การแสวงหาความรู้ความเพลิดเพลิน การประกอบกิจกรรมต่างๆ ก็ตอ้งอาศยั
ทกัษะดา้นการอ่านและการเขียนทั้งส้ิน การอ่านและการเขียนจึงควรด าเนินการควบคู่กนัไป ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีคนเรา
จะตอ้งอ่านออกเขียนได ้เพ่ือให้การติดต่อส่ือสารนั้นสัมฤทธ์ิผล โดยการอ่านเขียนนั้นจะตอ้งมีการเร่ิมพฒันาตั้งแต่วยัเยาว ์เพื่อเป็น
พ้ืนฐานท่ีส าคญัในดา้นการเรียนของผูเ้รียน การพฒันาการอ่านของนกัเรียนตามหลกัสูตร 

จากความส าคญัของภาษาไทยดงักล่าวขา้งตน้ กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดวิชาภาษาไทยไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงก าหนดแนวทางการศึกษาท่ีส าคญัเก่ียวกบัภาษาไทยไวว้่า  
ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ
ให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจ
ธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์
จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆเพ่ือพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม และความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจนอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบติัล ้าค่าควรแก่การ
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เรียนรู้ อนุรักษ ์และสืบสานให้คงอยูคู่่ชาติไทยตลอดไปภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาเพ่ือ
การส่ือสาร การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือน าไปใชใ้นชีวิตจริงการอ่านมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่  เพราะเราตอ้งใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสารต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการการอ่านออกเสียงค า ประโยคการอ่านบทร้อยแกว้ ค  าประพนัธ์ชนิดต่างๆ  การอ่านในใจเพ่ือ
สร้างความเขา้ใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน เพื่อน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั [4] 

ในศตวรรษท่ี 21 ครูมีบทบาทส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพราะครูคือผูส้ร้างคุณภาพให้แก่ผูเ้รียน และเป็นผูท่ี้
ไดรั้บความไวว้างใจมากท่ีสุดจากผูป้กครองและประชาชน ในการจดัการศึกษาอบรมแก่บุตรหลานของเขา แต่ในการท่ีครูจะเป็นผูท่ี้
สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพและสร้างความเช่ือมัน่เป็นหลกัประกนัการจดัการศึกษาไดน้ั้น ครูจะตอ้งเรียนรู้และมีการพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัศาสตร์การสอน ศาสตร์การเรียนรู้และศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เพื่อใหส้ามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีตามบทบาทไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์และก่อให้เกิดคุณภาพกบัผูเ้รียนอยา่งมัน่ ใจได ้[5] กลไกส าคญัท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย
คุณภาพผูเ้รียน คือ ครู การพฒันาครูใหมี้ทกัษะความสามารถในดา้นต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็น การพฒันาครูจะเกิดประสิทธิภาพไดม้าก
นอ้ยเพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัตวัครูเป็นส าคญั ครูตอ้งเห็นถึงความส าคญั จ าเป็นและลงมือพฒันาดว้ยตวัของตวัเอง อยา่งไรกต็ามอาจใช้
กระบวนการความร่วมมือกนัเป็นกลุ่มของครูในการช่วยเหลือ เสริมสร้างและสนบัสนุนการพฒันาครูโดยกลุ่มครูร่วมมือกนัท างานใน
รูปเครือข่ายซ่ึงอาจจะร่วมกบัหน่วยงานและบุคคลอ่ืนๆ ในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาศกัยภาพของครูอนัส่งผล
ต่อการพฒันายกระดบัคุณภาพผูเ้รียน การใช้ยุทธศาสตร์เครือข่ายเป็นการเช่ือมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรท่ีสมคัรใจท่ีจะ
แลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกนั หรือท ากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือพฒันาไปสู่ระดบัของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกนั เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนั โดยการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาจะช่วยเช่ือมโยงครูในการแลกเปล่ียนแนวทางการจดัการเรียนการสอนเพ่ือแกปั้ญหา
ร่วมกนั น าไปสู่การเสริมสร้างการพฒันาผูเ้รียน และประสานเครือข่ายการพฒันาระดบัชั้นเรียนและระดบัสถานศึกษาต่อไป 

ในปัจจุบนั พบปัญหานกัเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้จึงไดมี้แนวทางนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดไวว้่า 
เด็กท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ไดต้อ้งไม่มี จึงเป็นแนวทางการส่งเสริมการอ่านและเขียนให้กบันกัเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โดยใหทุ้กสถานศึกษามีการด าเนินแนวทางทุกวิธีท่ีท าใหน้กัเรียนบรรลุเป้าหมาย ใหน้กัเรียนอ่านออกเขียนได ้100% มีการทดสอบ
ประเมินผล อีกทั้งมีการพฒันาครูผูส้อนวิชาภาษาไทย การใชเ้ทคนิควิธีต่างๆ ซ่ึงจากผลการทดสอบการประเมินความสามารถดา้น
การอ่านของผูเ้รียน (Reading test : RT) ในดา้นการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เร่ือง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
อนุบาลราชบุรี มีค่าเฉล่ียทั้ งสองด้าน เท่ากับร้อยละ 77.14 ซ่ึงลดลงกว่าในปีการศึกษาท่ีผ่านมา และส่งผลต่อการเขียนและ 
การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน จากความส าคญัดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการสร้างเครือข่ายครู
ในสถานศึกษาเพ่ือพฒันาการอ่านและการเขียน ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยอาศยัการมีส่วนร่วม  
ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่แก่นกัเรียน โรงเรียนและประเทศชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
2. เพ่ือศึกษากลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
3. เพ่ือเปรียบเทียบผลการพฒันาการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียน  
ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีจะไดผ้ลการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ 
การพฒันาการอ่านและการเขียน 
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กลุ่มเป้าหมาย  
 2. คณะครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ านวน 9 คน  

3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ านวน 355 คน 
ตัวแปรทีศึ่กษา 

1.ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียน ของชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและเขียนของนกัเรียน โดยใชผ้ลความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย 
(Reading Test : RT) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียน ของชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
ขอบเขตด้านเวลา 

ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – กมุภาพนัธ์ 2563 
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง การสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาเพ่ือพฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลราชบุรี มีขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานการสร้างเครือข่ายครู ก าหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์ในการขบัเคล่ือนการพฒันา

ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนกัเรียน มีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้าง

เครือข่ายครูในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างเครือข่ายครู แหล่งขอ้มูลคือเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นตารางการวิเคราะห์เน้ือหาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริหารและครู โดยการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาของครูระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี แหล่งขอ้มูลคือ ผูบ้ริหาร และครูระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 

ขั้นท่ี 3 วเิคราะห์ผลจากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการของผูบ้ริหารและครู เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
คู่มือฉบบัร่าง โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพฒันาคู่มือแนวทางการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาเพ่ือพฒันาสมรรถนะการอ่านและ 
การเขียน มีขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและการเกบ็ขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการของผูบ้ริหารและครูจากขั้นตอนท่ี 1 
น ามาวเิคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสร้างองคป์ระกอบของคู่มือ  

ขั้นท่ี 2 ผูว้จิยัน าคู่มือฉบบัร่าง แบบสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูบ้ริหารและครู ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของขอ้ค าถามในแต่ละขอ้ และประเมินความสอดคลอ้ง จากนั้นหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence : IOC) ไดค้่า IOC ระหวา่ง 0.67-1.00  



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (May - August)  136  - 145  (2021)    Vol. 11, No. 2 

141 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ขั้นท่ี 3 น าคู่มือฉบบัร่างท่ีไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ข น ามาหาคุณภาพคู่มือฉบบัร่างโดยใชผู้เ้ช่ียวชาญแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 5 คน เพื่อท าการประเมินความเหมาะสม 

ขั้นท่ี 4 น าคู่มือท่ีผ่านการหาคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ มาปรับปรุง ตรวจสอบขอ้ความ ให้เป็นภาษาราชการ และแกไ้ข
ปรับปรุงก่อนน าคู่มือไปทดลองใชจ้ริง  

ขั้นท่ี 5 ทดลองใชก้บัครูระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ปีการศึกษา 2562 
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
น าขอ้มูลและคู่มือการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาในการพฒันาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนกัเรียน  
มาเป็นแนวทางในการสร้างกลยทุธ์การพฒันาและการสร้างนวตักรรมการพฒันาการอ่านและการเขียนของนกัเรียน 
ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน 

แลกเปล่ียนขอ้มูลของครูผูส้อนในการใชก้ลยทุธ์หรือนวตักรรมของครูผูส้อนในการจดัการพฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียน
ของนักเรียน น ารูปแบบการพฒันาเครือข่ายครูไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ครูระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี จงัหวดัราชบุรีโดยการเลือกแบบเจาะจง เกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาโรงเรียน คือ นโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ ความ
ตอ้งการของผูบ้ริหาร โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ คือ  

ขั้นท่ี 1  สร้างเครือข่ายครูสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยรับสมคัรครูผูส้อนภาษาไทยสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน  
9 คน โดยประสานความสัมพนัธ์เป็นครูผูส้อนวชิาภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  

ขั้นท่ี 2  มีการสร้างเครือข่ายกบัผูบ้ริหาร โดยมีการประชุมครูผูส้อนและครูผูร่้วมเรียนรู้ โดยใชก้ารมีส่วนร่วม ซ่ึงเร่ิมจาก
การเปิดโอกาสใหค้รูไดร่้วมคิด ร่วมเสนอแนวทาง คือ ส ารวจปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาการอ่านและการเขียนของนกัเรียน  

ขั้นท่ี 3. ระดมปัญหาของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงร่วมกนัตดัสินใจวา่ส่ิงท่ีควรพฒันาส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
คือการอ่านและการเขียน จากผลการทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียน (Reading Test : RT)  

ขั้นท่ี 4. ด าเนินการสร้างเครือข่ายครู โดยมีครูผูส้อน ครูผูร่้วมเรียนรู้ บูรณาการการพฒันาการอ่านและการเขียนของ
นกัเรียนเขา้ไปในรายวิชาท่ีสอนในหลกัสูตร วดัและประเมินผลนกัเรียนในระหวา่งการใชน้วตักรรม เปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

ขั้นท่ี 5 พฒันานวตักรรมในการสอนการอ่านและการเขียน การพูดคุยแลกเปล่ียนขอ้สงสัย การอบรมเสริมความรู้ การ
นิเทศติดตามผลในปลายปีการศึกษา น าเสนอ แลกเปล่ียน พดูคุยกบัเครือข่ายครูสายชั้นอ่ืนๆ และสร้างเครือข่ายครูชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ระหวา่งโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ ประเดน็การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและการปรับปรุงแกไ้ขการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาในการพฒันาความสามารถใน
การอ่านและการเขียนของนกัเรียน 

 

ผลการวจิัย 
 1. ผลการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี พบวา่ มีองคป์ระกอบส าคญัท่ีใชใ้นการสร้างเครือข่าย 7 ประการ คือ ประการท่ีหน่ึง มีการรับรู้และมุมมอง
ท่ีเหมือนกนั ประการท่ีสอง การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั ประการท่ีสาม มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกนั ประการท่ีส่ี การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย ประการท่ีหา้ มีการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั ประการท่ีหก การเก้ือหนุนพ่ึงพากนั และประการท่ี
เจด็ มีปฏิสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปล่ียน   
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 2. กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ใชก้ลยทุธ์
ท่ีไดจ้ากกรอบแนวคิด 5 ขั้น คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 Community สร้างทีมครู โดยการรับสมคัร ครูท่ีสนใจในการร่วมการพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของ
นกัเรียน ไดจ้  านวนครูท่ีเขา้ร่วมการด าเนินการ ร่วมกนัด าเนินการพฒันาการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
ซ่ึงมีครูผูส้อนและครูผูร่้วมเรียนรู้ ท่ีมีฐานะเท่าเทียมกนัในการเสนอแนะแนวทาง และน าขอ้มูลปัญหามาคิดวิเคราะห์ร่วมกัน  
เพ่ือน าไปด าเนินการการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

ขั้นตอนท่ี 2 Practice จัดการเรียนรู้บูรณาการ โดยวิธีการใช้หลกัการมีส่วนร่วมของครูเครือข่าย เร่ิมจากการให้ครู
เครือข่ายไดร่้วมส ารวจปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนในชั้นเรียน ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจวิธีการแก้ปัญหา ร่วมกัน
ด าเนินการแกไ้ข พฒันา และร่วมกนัประเมินผลการพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนกัเรียน 
 ขั้นตอนท่ี 3 Reflection สะทอ้นคิดเพื่อการพฒันาการปฏิบติั โดยการน าผลท่ีไดจ้าการด าเนินการมาพูดคุยแลกเปล่ียน
ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัในการประชุมสายชั้น หาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาร่วมกนั 

ขั้นตอนท่ี 4 Evaluation ประเมินเพื่อการพฒันาสมรรถนะครู คือ มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินการจากคุณครูในชั้น
เรียนเดียวกนั คุณครูต่างสายชั้น หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะผูบ้ริหาร  

ขั้นตอนท่ี 5 Network Development สร้างเครือข่ายการพฒันา โดยการน าผลการปฏิบัติท่ีได้หลงัจากการด าเนินการสร้าง
เครือข่ายครูในระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ เครือข่ายต่างสายชั้น และเครือข่ายในระดบัต่างโรงเรียน เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
 พบว่า ครูในเครือข่ายไดน้ ากลยุทธ์การวิจยัเชิงปฏิบติัการการพฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี น ามาใชก้บันกัเรียน ครูในเครือข่ายสามารถสร้างนวตักรรม การพฒันาสมรรถนะการ
อ่านและการเขียนของนกัเรียนร่วมกนั คือ แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนเพ่ือสร้างความคุน้เคยกบัสระ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  
 3. ผลการพฒันาการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี พบว่า ผลประเมิน
ความสามารถจากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบการอ่าน (Reading Test) พบว่า ระดบั
คุณภาพการอ่านภาษาไทย หลงัการใชก้ลยทุธ์การพฒันาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี นกัเรียนมีผล
การประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย เพ่ิมข้ึน โดยผลการประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย  จากการเปรียบเทียบผลการประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่านของผูเ้รียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2561 กบั ปีการศึกษา 2562 พบวา่ ผลการประเมินดา้นการ
อ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2561 เท่ากบั 76.55 และปีการศึกษา 2562 เท่ากบั 83.50 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.95 ผลการประเมินดา้นการอ่าน
รู้เร่ือง ปีการศึกษา 2561 เท่ากบั 77.72 และปีการศึกษา 2562 เท่ากบั 79.85 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.13 และคะแนนเฉล่ียทั้งสองดา้น เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 4.54 และนกัเรียนยงัมีการเขียนท่ีถูกตอ้ง และสามารถน าทกัษะการอ่านและการเขียนไปเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนได ้

 

อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจยั การสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาเพ่ือพฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลราชบุรีสามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. ผลการสร้างเครือข่ายครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี พบวา่ มีองคป์ระกอบส าคญัท่ีใชใ้นการสร้างเครือข่าย 7 ประการ คือ ประการท่ีหน่ึง มีการรับรู้และมุมมอง
ท่ีเหมือนกนั ประการท่ีสอง การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั ประการท่ีสาม มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกนั ประการท่ีส่ี การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย ประการท่ีหา้ มีการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั ประการท่ีหก การเก้ือหนุนพ่ึงพากนั และประการท่ี
เจ็ด มีปฏิสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปล่ียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวารีรัตน์ แกว้อุไร และคณะ [6] กระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายครูมีลกัษณะ
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ส าคญั คือ การปรับเปล่ียนกระบวนทศันครูท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งส่งเสริมทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมของนกัเรียน 
การท างานดว้ยความรับผิดชอบในบทบาทของเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั การร่วมมือกนัแบบร่วมรับผิดชอบของครู 
การก ากบั ติดตาม ประเมิน และให้ขอ้เสนอแนะ การแบ่งปันและให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันาการท างานในรูปแบบของ
เครือข่ายครูโดยรูปแบบการพฒันาเครือข่ายครูมีความเหมาะสมน าไปปฏิบติัไดใ้นลกัษณะของการสร้างมีส่วนร่วมในการรับรู้และ
น าไปปฏิบติัร่วมกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั และงานวิจยัของอรวรรณ รังสัย และอภิชาติ เลนะนันท์ [7]  
ท่ีกล่าววา่ รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรีจะน ามาใชอ้ยา่งไดผ้ลตอ้งมีการบริหาร
จดัการท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและวางระบบงานท่ีดีในการบริหารจดัการ 
 2. กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ใชก้ลยทุธ์ท่ี
ได้จากกรอบแนวคิด 5 ขั้น คือ ขั้นตอนท่ี 1 Community สร้างทีมครู ขั้นตอนท่ี 2 Practice จัดการเรียนรู้บูรณาการ ขั้นตอนท่ี 3 
Reflection สะทอ้นคิดเพื่อการพฒันาการปฏิบติั ขั้นตอนท่ี 4 Evaluation ประเมินเพื่อการพฒันาสมรรถนะครู ขั้นตอนท่ี 5 Network 
Development สร้างเครือข่ายการพฒันา พบวา่ ครูในเครือข่ายไดน้ ากลยทุธ์การวิจยัเชิงปฏิบติัการการพฒันาสมรรถนะการอ่านและ
การเขียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี น ามาใชก้บันกัเรียน ครูในเครือข่ายสามารถสร้างนวตักรรมการ
พฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของนกัเรียนร่วมกนั คือ แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนเพ่ือสร้างความคุน้เคยกบัสระ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี การใหน้กัเรียนไดท้ าแบบฝึกมากๆ เป็นส่ิงท่ีช่วยใหน้กัเรียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ใน
เน้ือหาวิชาไดดี้ข้ึนเพราะนักเรียนไดมี้โอกาสน าความรู้ท่ีเรียนมาแลว้ มาฝึกให้เกิดความเขา้ใจกวา้งขวางยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ [8] ไดว้ิจยัเร่ืองการพฒันาการเขียนสะกดค าโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดค าท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 88.03/85.71 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว ้สามารถพฒันาทกัษะการเขียนสะกดค าใหก้บันกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ไดเ้ป็นอยา่งดี หลงัจากใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดค าแลว้ ปรากฏวา่ ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดค า
หลงัเรียนดว้ยแบบฝึก สูงกวา่ก่อนเรียน และนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุวรรณรัตน์ ใจเจริญ [9] ไดศึ้กษาการน าเสนอกล
ยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรตามความตอ้งการของทอ้งถ่ินของโรงเรียนมธัยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุทยัธานี พบว่า กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี 4 กลยุทธ์ 
ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมให้โรงเรียนจดัท านโยบายให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช้ การประเมินผล
หลกัสูตร 2) เร่งรัดใหจ้ดัท าฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 3) จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ส่ือสารระหวา่งโรงเรียนและชุมชน
อยา่งต่อเน่ือง และ 4) พฒันาครูและบุคลากรของชุมชนในเร่ืองการจดัท าหลกัสูตรตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

3. ผลการพฒันาการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยผลประเมิน
ความสามารถจากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบการอ่าน (Reading Test) พบว่า ระดบั
คุณภาพการอ่านภาษาไทย หลงัการใชก้ลยทุธ์การพฒันาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี นกัเรียนมีผล
การประเมินคุณภาพการอ่านภาษาไทย เพ่ิมข้ึน จากการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผูเ้รียน (Reading 
Test : RT) ปีการศึกษา 2561 กบั ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการประเมินดา้นการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2561 เท่ากบั 76.55 
และปีการศึกษา 2562 เท่ากบั 83.50 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.95 ผลการประเมินดา้นการอ่านรู้เร่ือง ปีการศึกษา 2561 เท่ากบั 77.72 และ 
ปีการศึกษา 2562 เท่ากบั 79.85 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.13 โดยผลการพฒันาการของการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นผลประเมินความสามารถจากแบบประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน จากการสอบ
การอ่าน (Reading Test) พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์การพฒันา นักเรียนมีระดับคุณภาพการอ่านภาษาไทย อยู่ใน ระดับดีมาก  
จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 87.61ระดบัดี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.61 และระดบัพอใช ้จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.78 
ระดบัคุณภาพการเขียนภาษาไทย หลงัการใชก้ลยทุธ์การพฒันา นกัเรียนมีระดบัคุณภาพการอ่านภาษาไทย อยูใ่น ระดบัดีมาก จ านวน 
329 คน คิดเป็นร้อยละ 92.68 ระดบัดี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 และระดบัพอใช้ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.22   
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญยง ทบัทองและกาญจนา บุญส่ง [10] พบวา่ หลงัการใชก้ลยทุธ์การพฒันา  นกัเรียนมีระดบัคุณภาพ
การอ่านภาษาไทย อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และหลงัการสอนโดยใชก้ลยทุธ์การวิจยัและพฒันามา
ใชใ้นการพฒันาคุณภาพการอ่าน นกัเรียนมีระดบัคุณภาพการอ่านภาษาไทย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 19.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.320 เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยใช ้t-test (t-dependent) พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 
มีร้อยละความกา้วหนา้เท่ากบั 33.91 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ ตอ้งเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 25  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 

  1. ครูผูส้อนภาษาไทยสามารถน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนและ
นวตักรรมการพฒันาสมรรถนะการอ่านและการเขียนของนกัเรียนไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยใหก้ารอ่านและเขียนสะกดค า
มีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
  2. ครูผูส้อนควรมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากข้ึนเพราะจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนาน ไม่
เบ่ือหน่ายในการเรียน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการเรียน 

3. ครูผูส้อนวิชาภาษาไทยหรือผูท่ี้สนใจจะน านวตักรรมหรือแนวทางไปปรับใช้ ควรศึกษาทฤษฎีเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์
ต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4. การน าแบบฝึกทกัษะไปใช้ ควรมีการฝึกทกัษะเป็นกิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกทกัษะรายบุคคล โดยมีครูคอยแนะน า
ช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผูส้อนใชก้ารสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชีพและแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนเพ่ือน าไปจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรท าการศึกษาคน้ควา้และสร้างแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเขียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนๆและในระดบัชั้นต่างๆต่อไป 
 2. ควรมีการติดตาม เพ่ือประเมินความยัง่ยืนของเครือข่ายครู และความต่อเน่ืองของการพฒันาต่อยอดการสร้างเครือข่าย
ครูในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาการอ่านและการเขียนใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
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