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ชื่อเรื่อง :  รายงานผลการบริหารจัดการ การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในโรงเรียนโครงการ

พระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  

ผู้รายงาน : นายอัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์  

ปีท่ีรายงาน : 2564 

_________________________________________________________________________ 

 การบริหารจัดการ การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1- 3  โดยเครือข่ายการมีส่วนร่วมในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สังกัด สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาผลการบริหารจัดการการ

พัฒนาการอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาน่าน เขต 2  (2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่าน เขต 2 และ (3) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการการพัฒนาการอ่าน

และการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 ในโรงเรียนโครงการ

พระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  

           ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริสังกัด สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยตัวแทนกองทุนเสมอภาค

ทางการศึกษา ตัวแทนสำนักสภากาชาดไทย ตัวแทนมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตัวแทน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวแทนคณะกรรมการติดตามนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ตัวแทนมูลนิธิรักษ์ไทย  

          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คู่มือพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ  ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 



ข 

 

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่   แบบทดสอบการอ่านและการเขียนคำ

พ้ืนฐานภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที1-3 (ก่อนและหลังเรียน) ชุดฝึกการอ่านและ

การเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยจำนวน 20 ชุด  แบบบันทึกการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาการ

อ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทย  แบบรายงานผลการประเมินการอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐาน

ภาษาไทย  และ  แบบสรุปผลการดำเนินงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 การพัฒนาการอ่านและการ

เขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

           การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการ การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ
พ้ืนฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  วิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนคำ
พ้ืนฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โดยค่าเฉลี่ยและร้อยละ และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis)  และ วิเคราะห์ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการ
พัฒนาการอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ในการดำเนินการ บริหารจัดการ การพัฒนาการอ่านและเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ผู้รายงานได้ใช้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

แบบมีส่วนร่วมของเครือข่าย และหลักการบริหารโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐาน

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ ได้แก่ หลักการ

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย โดยใช้คู่มือพัฒนาการอ่านและการเขียนคำ

พ้ืนฐานภาษาไทยและกระบวนการ 5 ขั้น  หลักการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยตามบัญชี

คำพ้ืนฐาน ซึ่งจากการดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ มีผลการศึกษา ดังนี้  

 1. ผลการบริหารจัดการ การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2   พบว่า ผลพัฒนาที่เกิดกับครูผู้สอนทำ

ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย คือ

กระบวนการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นได้แก่ ขั้นที่ 1 

เตรียมสื่อและบัตรคำ ขั้นที่ 2 นำมาฝึกอ่าน  ขั้นที่ 3 ขับขานภาษา ขั้นที่ 4 พากันเขียนอ่าน และขั้นที่ 

5 เล่าขานเรื่องราว และการสะท้อนความคิดเห็นของครูผู้สอนในการนำกระบวนการ 5 ขั้นไป

ประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทย   ผลการพัฒนาที่
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เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการพัฒนาการอ่านการ

เขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำนโยบายปลอดการอ่านและ

การเขียนและประชุมวางแผนร่วมกันกับคณะครูโดยใช้กระบวนการ 5 ขั้น ใช้กระบวนการนิเทศ

ภายในเป็นกิจกรรมเสริมแรงและให้กำลังใจครู สนับสนุนงบประมาณ และกระบวนการ PLC ใน

โรงเรียน มีการตรวจสอบสรุปรายงานผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนอย่างเป็นระบบและเป็น

ขั้นตอนและต่อเนื่อง 

2.  ผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1-3 ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2   

พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยก่อนเรียนและหลัง

เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน อีกทั้งผลการประเมินการอ่านและเขียนคำ

พ้ืนฐานระหว่างการฝึก จำนวน 20 ชุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีคะแนนสูงขึ้น

ตามลำดับ และการใช้กระบวนการสอน 5 ขั้น ส่งผลทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน

ความมีวินัย  ด้านการใฝ่เรียนรู้  ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน ด้านรักความเป็นไทย  และด้านมีจิต

สาธารณะ 

 3. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐาน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พบว่า เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอ่านและการเขียน 
จำนวน 6 เครือข่าย ได้แก่  สำนักบริหารกิจการสภากาชาดไทย กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา(กสศ.)  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(กตปน.) และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยรวมแล้วเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมได้สนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากรและงบประมาณในการดำเนินงาน รวมทั้งหนังสือ สื่อ
การเรียนการสอนและการจัดอบรมพัฒนาด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ การทำสื่อด้วยมือ และการ
เข้าร่วมติดตามนิเทศประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ได้สนับสนุนครูที่มีความรู้ความสามารถมาให้คำปรึกษา (ครู ก) และครูอาสาสมัครในพ้ืน
ทีม่าช่วยสอนเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน (ครู ข)  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา  
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1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านและ
การเขียนภาษาไทยของนักเรียน และผลการศึกษาสามารถใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงพัฒนาการ
อ่านการเขียนภาษาไทยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ 

2. โรงเรียนในโครงการพระราชดำริมีเครือข่ายการมีส่วนร่วมที่หลากหลายที่ช่วยสนับสนุน
ทรัพยากรด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ หนังสือสื่อการเรียนการสอนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
อ่านการเขียนภาษาไทย 
           3. ผู้บริหารโรงเรียนมีแนวทางในการบริหารจัดการ การพัฒนาการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย สำหรับนักเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้ในทุกระดับชั้น 

 4. ครูผู้สอนได้มีเทคนิคและวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะการอ่านและการเขียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
           5. นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทักษะ
พ้ืนฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ต่อไปในระดับที่สูงขึน้  

 6.เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญและคุณค่าของการศึกษาให้
การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือทรัพยากรในด้านต่างๆมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้
มีคุณภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายด้านการอ่านและการ

เขียนควรใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้รับทราบเป้าหมายร่วมกันทำให้การ
ขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนควรส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพโดยนำกระบวนการพัฒนาการอ่านและการเขียน 5 ขั้นไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”โดยการสนับสนุน
งบประมาณบคุลากรและเทคโนโลยีมีกระบวนการพัฒนาอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 


