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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 

การนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านภาษา (Literacy)  
ของการทดสอบวดัความสามารถพืน้ฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

 
รัษฎา  อภิวงคง์าม 

ศึกษานิเทศกช์ านาญการ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
บทคดัย่อ 
 รายงานการนิเทศการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา (Literacy) ของการทดสอบพื้นฐาน
ระดบัชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคท์ัว่ไปเพื่อรายงานผลการนิเทศการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้น
ภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู ้เ รียนระดับชาติ  (National Test : NT) ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวตัถุประสงค์
เฉพาะ 1) เพื่อศึกษาความรู้ ความเขา้ใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทยท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการ
สอนอ่านเขียนนกัเรียนในสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาผลการนิเทศเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา 
(Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางภาษา 
(Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนภาษาไทย ท่ีมีต่อการนิเทศเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทย ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ านวน 172 
โรงเรียน รวม 344 คน กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียผลการประเมินทางภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ต ่ากว่าค่าเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี ในปีการศึกษา 2558 
จ านวน 63 โรงเรียน เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คนและครูผูส้อนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนละ 1 คน รวม 126 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 1) เอกสารประกอบการ
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นิเทศเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ  านวน 7 เล่ม 2) แบบทดสอบก่อน-หลงัการอบรมพฒันาการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 2 ฉบบั 3) แบบบนัทึกผลการนิเทศเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้น
ภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู ้เ รียนระดับชาติ  (National Test : NT) ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ  านวน 1 ฉบบั 
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทยท่ีมีต่อการนิเทศเพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จ  านวน 1 ฉบบั 
 ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลดว้ยตนเองและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อย
ละ ทดสอบค่าที (t-test dependent ) และวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis)  
 ผลการศึกษาพบวา่  
 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินงานยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทาง
ภาษา ก่อนและหลงัการอบรมพฒันา ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทย ก่อนและหลงัการอบรม 
พบวา่คะแนนเฉล่ียหลงัการอบรมสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 2. ผลการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) การสอบวดัความสามารถพื้นฐาน
ผูเ้รียนระดบัชาติ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2   
  2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการนิเทศ ติดตาม การด าเนินการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา 
(Literacy) สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ของศึกษานิเทศก์โดยด าเนินการ
นิเทศ ณ โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง หลงัจากการอบรมเชิงปฏิบติัตามเอกสารแนวทางการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางภาษา (Literacy) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 แลว้ และอยู่ในระหว่างโรงเรียนด าเนินการ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษาในโรงเรียน โดยสรุปเป็นรายดา้นท่ีท าการนิเทศโดยการวิเคราะห์เน้ือหา Content 
analysis พบวา่ ด าเนินการครบถว้นตามท่ีก าหนดไวทุ้กดา้น 
  2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบติดตามผลการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) การ
ทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.75) 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 พบว่า มีคะแนนเฉล่ีย
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เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.19 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว  ้(ก าหนดเป้าหมาย ร้อยละ 3) ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีผ่านการ
ประเมินตามบนัทึกขอ้ตกลงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษาระดบัโรงเรียน 
 4. ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนภาษาไทยท่ีมีต่อการนิเทศเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) ดา้นการจดัอบรมปฏิบติัการเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) พบว่า 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดบัดีเยี่ยม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) ด้านเอกสารประกอบการอบรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางภาษา 
(Literacy) พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61) ตอนท่ี 3 ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตามการด าเนินงาน
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทยโดย
รวมอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57) 
 
 ค าส าคัญ  การนิเทศการศึกษา, การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความสามารถดา้นภาษา, 
การทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ 
 Keyword Educational Supervision, Achievement, Literacy, National Test : NT 
 

บทน า 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงค์ และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดข้ึนใน
สถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้เป็นมนุษยท่ี์มี
ความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขมีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ี
จ  าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ การพฒันาท่ีส าคญัคือ การพฒันาท่ีสมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกดา้นเพื่อความเป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสร้างองค์ความรู้ ทกัษะหรือกระบวนการ
เรียนรู้ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์จึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน ซ่ึงเป็นการบูรณาการองค์ความรู้  ทักษะและเจตคติ  และ
ประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบัติ  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551 : 1) 
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 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเ้รียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนจากโรงเรียนในทุกสังกดั โดยวดัความสามารถพื้นฐานส าคญั 3 ดา้น คือ ดา้นภาษา 
(Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการประเมินท่ีได้จะเป็นข้อมูล
ส าคญัท่ีสะท้อนคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และของส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา และเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจใน
การก าหนดนโยบาย ก าหนดยุทธศาสตร์แผนการศึกษาของชาติระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับ
สถานศึกษา จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า นักเรียนมีผลการ
ประเมินทกัษะด้านการอ่าน ต ่ากว่าระดบัประเทศ (รายงานผลการด าเนินการงาน NT ปี 2558, 3-5) จากการ
รายงานผลการประเมินเม่ือจ าแนกเป็นรายอ าเภอพบว่า อ าเภอแม่สรวย มีผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียต ่าเน่ืองจากมีบริบท
พื้นท่ีสูง เป็นนกัเรียนในกลุ่มชาติพนัธ์ุ นกัเรียนจ านวนมากท่ีใช้ภาษาทอ้งถ่ินในชีวิตประจ าวนั จากผลส ารวจ
ขอ้มูลการใช้ภาษาท้องถ่ินของนักเรียนในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีตั้ งอยู่ใน
บริเวณพื้นท่ีตามแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวนัตกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปี 2558 (ส่ือและวิธีสอน
ภาษาไทยท่ีประสบผลส าเร็จ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2559, 1-3) พบว่า มีนกัเรียนจ านวนมากท่ีพูดภาษาทอ้งถ่ิน บางโรงเรียนมีนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุ และ
จากการติดตามผลเชิงประจกัษใ์นพื้นท่ีดงักล่าว พบวา่ มีอตัราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดสู้ง โรงเรียนส่วนใหญ่
ตอ้งใชว้ิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีซบัซ้อนมากกว่าโรงเรียนในพื้นท่ีปกติ ปัจจยัส าคญัเน่ืองมาจาก หลกัสูตร
การจดัการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับนักเรียนในพื้นท่ีชายแดนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีใช้ภาษา
ท้องถ่ินในชีวิตประจ าวนั ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคญั ขาดการส่งเสริมสนับสนุนและติดตาม
ประเมินผลอยา่งจริงจงั โรงเรียนมีสภาพพื้นท่ีสูง ทุรกนัดาร การคมนาคมยากล าบาก บุคลากรครูและผูบ้ริหาร
ยา้ยบ่อย ท าให้การจดัการเรียนการสอนไม่ต่อเน่ือง ดา้นผูเ้รียนพบวา่ นกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดโ้ดยเฉพาะ
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จากสาเหตุของการขาดเรียนบ่อย อันเป็นผลมาจากครอบครัวยากจน พ่อแม่เป็น
ผูป้กครองยา้ยถ่ิน ขาดการดูแลเอาใจใส่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุใชภ้าษาทอ้งถ่ินในชีวิตประจ าวนั นกัเรียน
มีแนวโนม้บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 เม่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินการนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน ภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า บุคลากรในระดับ
สถานศึกษาขาดความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาทกัษะทางภาษาให้กบัผูเ้รียนท่ีถูกตอ้ง และขาดกระบวนการ
นิเทศก ากบั ติดตามท่ีเหมาะสมกบับริบทของผูรั้บการนิเทศ (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2. 2555 : 3-4 ) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการพฒันาดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานวดัและประเมินผลภายใน
ของสถานศึกษาในสังกดัโดยใชก้ารให้ความรู้โดยการอบรมและใชส่ื้อการอบรมเป็นเอกสารท่ีไดรั้บมาจากตน้
สังกัดท่ีไม่สอดคล้องกับการพฒันาด้านความรู้ความเข้าใจของโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และเม่ือไดรั้บความรู้แลว้ยงัขาดการก ากบั นิเทศ ติดตามอยา่งเป็นระบบ 
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 ผูว้ิจยัเป็นศึกษานิเทศก์ผูรั้บผิดชอบกลุ่มงานวดัและประเมินผลการจดัการศึกษา พบขอ้บกพร่อง
ดงักล่าวภายในของสถานศึกษาในสังกดัจึงน าประเด็นปัญหามาจดัท าเอกสารประกอบการนิเทศการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา (Literacy) การทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National 
Test : NT) โดยการท าใบงานเพื่อตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจท่ีผูรั้บการนิเทศ อบรมพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
ให้กบัผูบ้ริหารและครูผูส้อนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ในการน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหา
จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา น ามาวางแผนการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ จากนั้นมีการนิเทศติดตามการด าเนินการของ
โรงเรียน 
 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงกระบวนการนิเทศการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา 
(Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อนัประกอบไปด้วย การศึกษา
สภาพปัจจุบนั การให้ความรู้ การปฏิบติัการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ และไดพ้ฒันากระบวนการ
นิเทศการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อนัจะส่งผลต่อการยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนใหสู้งข้ึนต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ 
 วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
 รายงานผลการนิเทศการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดั
ความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 วตัถุประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทยท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการสอนอ่านเขียนนกัเรียนในสถานศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาผลการนิเทศการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา (Literacy) ของการทดสอบ
วดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียน
ระดบัชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนภาษาไทย ท่ีมีต่อการนิเทศการ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 



6 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 

ประโยชน์ของการวจิัย 
 1. เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษา (Literacy) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ใหสู้งข้ึน 
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูบ้ริหารและครูผูส้อนภาษาไทย ในการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 4. เป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิภาษา 
(Literacy) และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ได ้
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ านวน 172 โรงเรียน รวม 344 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียผลการ
ประเมินทางภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัเขตพื้นท่ี ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 63 โรงเรียน เป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คนและครูผูส้อนภาษาไทยระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนละ 1 คน รวม 126 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1. ตวัแปรต้น ได้แก่ การนิเทศการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการ
ทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1 ความรู้ความเข้าใจในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการ
ทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
  2.2 ผลการนิเทศการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดั
ความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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  2.3 ผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
  2.4 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนภาษาไทยท่ีมีต่อการนิเทศการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 ระยะเวลาการด าเนินการศึกษา 
  ปีการศึกษา 2559 
 

วธิีการด าเนินการวจิัย 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูล  ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูรั้บการนิเทศ ศึกษาและวิเคราะห์
สภาพการด าเนินยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษาปีการศึกษาท่ีผ่านมา ศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดสอบ โดย
สังเคราะห์จากผลการสอบท่ีไดจ้ากส านกัทดสอบทางการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วเิคราะห์ความตอ้งการการช่วยเหลือของสถานศึกษาจากรายงานการนิเทศการศึกษา ในการด าเนินการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางภาษา สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพการด าเนินการ ก าหนดแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางภาษา โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 ขั้นที่ 2 เพิ่มพูนวางแผน  จดัท าแผนการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน
ภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู ้เ รียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้ขอ้มูล
จากการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการและจุดท่ีตอ้งการพฒันา มาก าหนดขั้นตอนการนิเทศ ก าหนด
ส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ วางแผนด าเนินการนิเทศและจดัท าปฏิทินปฏิบติัการนิเทศ  
 ขั้นที่ 3 สร้างแก่นเคร่ืองมือ  สร้างเคร่ืองมือในการนิเทศและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซ่ึงไดแ้ก่  
 1. เอกสารประกอบการนิเทศเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการ
ทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ  านวน 7 เล่ม 
 2. แบบทดสอบก่อน-หลงัการอบรมการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา (Literacy) ของ
การทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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 3. แบบบนัทึกผลการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการ
ทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประกอบดว้ย 
  ตอนท่ี 1 แบบบนัทึกผลการนิเทศเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา  
  ตอนท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทยท่ีมีต่อการนิเทศเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 ขั้นที่ 4 ยึดถือการนิเทศ  อบรมพฒันาการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา (Literacy) ของ
การทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ให้แก่กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไวต้าม
กิจกรรมการอบรมท่ีก าหนด  
 ขั้นที่ 5 จัดประเภทรายงาน  การประเมินผลการนิเทศเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา 
(Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ปีการศึกษา 2559 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ด าเนินการทดสอบความรู้ความเขา้ใจของผูบ้ริหารและครูผูส้อนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
เก่ียวกบัการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐาน
ผูเ้รียนระดับชาติ (National Test : NT) ก่อนและหลังการอบรม จากนั้ นติดตามผลการด าเนินงานยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National 
Test : NT) โดยศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโรงเรียนในกลุ่มตวัอย่าง และสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทยท่ีมีต่อการนิเทศเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) 
ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผู ้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วเิคราะห์สรุปผลการประเมินและเขียนรายงานการนิเทศ 
 ขั้นที่ 6 ประสาน เผยแพร่ ช่ืนชม  การเผยแพร่ผลการประเมิน และช่ืมชมโรงเรียนท่ีด าเนินการได้
บรรลุผลตามเป้าหมาย ของการนิเทศเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา (Literacy) ของการทดสอบ
วดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 ปีการศึกษา 2559 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 

สรุปผลการวจิัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินงานยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางภาษา ก่อนและหลงัการอบรมพฒันา ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทย ก่อนและหลงัการ
อบรม พบวา่คะแนนเฉล่ียหลงัการอบรมสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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 2. ผลการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) การสอบวดัความสามารถพื้นฐาน
ผูเ้รียนระดบัชาติ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2   
  2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการนิเทศ ติดตาม การด าเนินการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา 
(Literacy) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ของศึกษานิเทศก์ ระหว่างวนัท่ี 1 
มิถุนายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 โดยด าเนินการนิเทศ ณ โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง หลงัจากการอบรม
เชิงปฏิบติัตามเอกสารแนวทางการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย 
เขต 2 แลว้ และอยูใ่นระหวา่งโรงเรียนด าเนินการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษาในโรงเรียน โดยสรุปเป็นรายดา้น
ท่ีท าการนิเทศโดยการวิเคราะห์เน้ือหา Content analysis พบวา่ 
   1)  ดา้นการวางแผนการด าเนินการยกระดบัทางภาษา ระดบัโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนในกลุ่ม
ตวัอย่าง ไดจ้ดัท าบนัทึกขอ้ตกลงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา ก าหนดแนวทางการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิใน
ระดบัสถานศึกษา และระดบัชั้นเรียน ไวอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยใช้ขอ้มูลผลการทดสอบในปีการศึกษาท่ีผา่นมา เป็น
ขอ้มูลในการวิเคราะห์ตวัช้ีวดัทางภาษา มีการวิเคราะห์ตวัช้ีวดัท่ีควรพฒันาและสภาพปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา มีการประชุมช้ีแจงครูในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนกัในการพฒันาผูเ้รียนให้
ตรงกบัความตอ้งการจ าเป็น และตรงกบัตวัช้ีวดัท่ีควรพฒันาให้มากท่ีสุด มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีแต่งตั้ง
คณะท างาน ครูผูรั้บผิดชอบกิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษาในระดบัโรงเรียน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
อยา่งเป็นระบบยิง่ข้ึน 
   2)  ดา้นการวางแผนการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า 
โรงเรียนในกลุ่มตวัอยา่งมีการวิเคราะห์ผลการประเมินในระดบัชั้นเรียน ครูผูส้อนน าผลการประเมินความสามารถ
ทางภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) มาวิเคราะห์และวางแผนการ
พฒันาผูเ้รียน มีการน าจดักลุ่มผูเ้รียนโดยแบ่งตามระดบัความสามารถเพื่อการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนมาเสริม พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถทางภาษา
ท่ีสูงข้ึน มีการฝึกฝนและเน้นย  ้าซ ้ าทวน รวมถึงกิจกรรมการซ่อมเสริม เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการจดจ าและมีการ
พฒันามากยิง่ข้ึน 
   3)  ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ ส่ือ นวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน พบว่า 
ผูบ้ริหารมีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก ให้การสนบัสนุนงบประมาณ เพื่อให้ครูผูส้อนไดน้ าไปใชเ้พื่อสร้างและจดัหา
ส่ือ นวตักรรมในการเรียนการสอน รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบในการจดัการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน 
โดยเฉพาะในระดบัประถมศึกษาตอนตน้ ไดมี้การกระตุน้ให้ครูผูส้อนภาษาไทยใชส่ื้อ นวตักรรมในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาไทย เนน้ย  ้าใหมี้การใชส่ื้อประกอบการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
   4)  ด้านการประเมินผลการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางภาษาในโรงเรียน พบว่า 
โรงเรียนมีการก าหนดแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ก าหนดวิธีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือตวัช้ีวดัท่ีก าหนด มีการจดัท าปฏิทินปฏิบติังานตาม
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แผนการด าเนินงาน มีการประสานความร่วมมือระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนภาษาไทยเพื่อพฒันา
การศึกษาร่วมกนัอยา่งดียิง่ มีการน าผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางภาษาในปีการศึกษาถดัไป 
   5)  ด้านการก ากับ ติดตามการด าเนินงานในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีการก าหนดแนว
ทางการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานอยา่งชดัเจน มีประสิทธิภาพ ก าหนดวิธีการ ก าหนด
ปฏิทินปฏิบติังานตามแผนการด าเนินงาน มีการประสานความร่วมมือระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน
ภาษาไทยรวมถึงศึกษานิเทศก์เพื่อการก ากบัติดตามการด าเนินร่วมกนัอยา่งเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี 
   6)  ดา้นการด าเนินการอ่ืนๆ พบวา่ โรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
แนวด าเนินการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา มีการยกย่องชมเชยผูเ้รียนท่ีมีพฒันาการ มีการพฒันาตนเอง และ
เผยแพร่ผลการประเมินให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ โรงเรียนมีระบบการท างานท่ีเขม้แข็ง มีความมุ่งมัน่และตระหนกัใน
การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางภาษาให้กบัผูเ้รียนโดยเฉพาะในระดบัประถมศึกษาตอนตน้ น าไปสู่การพฒันาท่ีเป็น
ระบบและต่อเน่ืองจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งโรงเรียนและผูป้กครอง มีการจดัประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจ
ระหว่างโรงเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสร้างความเขา้ใจและตระหนกัใน
การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษาร่วมกนั มีการเผยแพร่ผลการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อให้เกิดการพฒันา ตลอดจนน าไปบรรจุในแผนงานโครงการเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
สถานศึกษาต่อไป 
  2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบติดตามผลการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) การ
ทดสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.75) 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสอบวดัความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 พบว่า มีคะแนนเฉล่ีย
เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.19 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว  ้(ก าหนดเป้าหมาย ร้อยละ 3) ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีผ่านการ
ประเมินตามบนัทึกขอ้ตกลงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษาระดบัโรงเรียน 
 4. ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนภาษาไทยท่ีมีต่อการนิเทศเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy)  
  ตอนท่ี 1 ดา้นการจดัอบรมปฏิบติัการเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) พบว่า ความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดบัดีเยี่ยม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63)  
  ตอนท่ี 2 ด้านเอกสารประกอบการอบรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) พบว่า 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดบัดีเยี่ยม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61) 
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  ตอนท่ี 3 ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) พบวา่ 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทยโดยรวมอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวจัิยไปใช้ 
 การนิเทศเพื่อการนิเทศเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) ของการทดสอบวดัความสามารถ
พื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ไปใช ้  
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนภาษาไทย ควรศึกษาทบทวนเอกสารประกอบการนิเทศ
เพื่อให้การด าเนินการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) ดว้ยความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั และผล
การวเิคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล 
 2. ผูนิ้เทศการศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การนิเทศการศึกษา และการนิเทศเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) การสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู ้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนพฒันาการศึกษาในระดบัโรงเรียนและระดบัชั้นเรียน ซ่ึง
จะท าใหส้ามารถช้ีแนะผูรั้บการนิเทศไดถู้กตอ้ง 
 3. ผูนิ้เทศการศึกษาควรปรับกิจกรรมการนิเทศในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการนิเทศตามการ
ปฏิบติัการนิเทศท่ีพฒันาข้ึนน้ีสามารถคิดหากิจกรรม/ใช้กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกบั
บริบทการนิเทศนั้นๆ  
 4. ครูผูส้อนควรท าความเขา้ใจกบัแนวปฏิบติัวิธีการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Literacy) ซ่ึงมี
ขั้นตอนเดียวกบัระดบัสถานศึกษาแต่มีความแตกต่างในรายละเอียด 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการน าการปฏิบติัการนิเทศดว้ยกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีมุ่งเนน้การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นค านวณ (Numeracy) ดา้นเหตุผล (Reasoning Abilities) เป็นตน้ 
 2. ควรมีการวิจยัเพื่อสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศท่ีมีความเหมาะสมกบับริบทของแต่ละพื้นท่ีเพื่อ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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