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การนิเทศการยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนด้ านภาษา (Literacy)
ของการทดสอบวัดความสามารถพืน้ ฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนในสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
รัษฎา อภิวงค์งาม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
บทคัดย่ อ
รายงานการนิ เทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบพื้นฐาน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ยงราย เขต 2 ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ทวั่ ไปเพื่อรายงานผลการนิ เทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้าน
ภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัด ความสามารถพื้ น ฐานผู ้ เ รี ยนระดั บ ชาติ (National Test : NT) ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 มีวตั ถุประสงค์
เฉพาะ 1) เพื่อศึกษาความรู ้ ความเข้าใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนภาษาไทยที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
สอนอ่านเขียนนักเรี ยนในสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาผลการนิ เทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา
(Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่
3 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา
(Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่
3 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผูส้ อนภาษาไทย ที่ มีต่อการนิ เทศเพื่อยกระดับ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้ นฐานผู เ้ รี ยนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชี ย งราย เขต 2 ประชากรที่ ใช้ ใ นการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ ผู ้บ ริ หารสถานศึ กษาและครู ผู ส้ อนภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 จานวน 172
โรงเรี ยน รวม 344 คน กลุ่ มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และครู ผูส้ อนภาษาไทยชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนที่ มี ค่ าเฉลี่ ยผลการประเมิ นทางภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้ นฐานผู เ้ รี ยน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ต่ ากว่าค่ าเฉลี่ ยระดับเขตพื้ นที่ ในปี การศึ กษา 2558
จานวน 63 โรงเรี ยน เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนละ 1 คนและครู ผูส้ อนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนละ 1 คน รวม 126 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) เอกสารประกอบการ
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นิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยน
ระดับ ชาติ (National Test : NT) ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นในสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 7 เล่ม 2) แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรมพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test :
NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 2 ฉบับ 3) แบบบันทึกผลการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้าน
ภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัด ความสามารถพื้ น ฐานผู ้ เ รี ยนระดั บ ชาติ (National Test : NT) ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 จานวน 1 ฉบับ
4) แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ผูส้ อนภาษาไทยที่มีต่อการนิ เทศเพื่อยกระดับ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้ นฐานผู เ้ รี ยนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 2 จานวน 1 ฉบับ
ผูศ้ ึกษาได้เก็บข้อมูลด้วยตนเองและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อย
ละ ทดสอบค่าที (t-test dependent ) และวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้ ความเข้าใจในการดาเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทาง
ภาษา ก่อนและหลังการอบรมพัฒนา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผูส้ อนภาษาไทย ก่อนและหลังการอบรม
พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการนิ เทศเพื่ อยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) การสอบวัดความสามารถพื้ นฐาน
ผูเ้ รี ยนระดับชาติ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการนิ เทศ ติดตาม การดาเนิ นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา
(Literacy) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 ของศึ กษานิ เทศก์โดยดาเนิ นการ
นิเทศ ณ โรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง หลังจากการอบรมเชิ งปฏิบตั ิตามเอกสารแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางภาษา (Literacy) สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 แล้ว และอยู่ในระหว่างโรงเรี ยนดาเนิ นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษาในโรงเรี ยน โดยสรุ ปเป็ นรายด้านที่ทาการนิ เทศโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา Content
analysis พบว่า ดาเนินการครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ทุกด้าน
2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบติดตามผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) การ
ทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชี ยงราย เขต 2 พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.75)
3. ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ลจากผลการสอบวัดความสามารถพื้ นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา เชี ยงราย เขต 2 พบว่า มี คะแนนเฉลี่ ย
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เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 9.19 สู งกว่าค่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ (กาหนดเป้ าหมาย ร้ อยละ 3) ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่ผ่านการ
ประเมินตามบันทึกข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษาระดับโรงเรี ยน
4. ความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ผู ้สอนภาษาไทยที่ มี ต่อการนิ เทศเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) ด้านการจัดอบรมปฏิบตั ิการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) พบว่า
ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.54
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.63) ด้านเอกสารประกอบการอบรมการยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางภาษา
(Literacy) พบว่า ความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ผูส้ อนภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดับดี เยี่ยม
(ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.67 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61) ตอนที่ 3 ด้านการนิ เทศ กากับ ติดตามการดาเนิ นงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนภาษาไทยโดย
รวมอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57)
คาสาคัญ
การนิเทศการศึกษา, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน, ความสามารถด้านภาษา,
การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ
Keyword
Educational Supervision, Achievement, Literacy, National Test : NT

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเกี่ ยวกับ คุ ณลักษณะ คุ ณภาพ ที่ พึ งประสงค์ และมาตรฐานที่ ต้องการให้ เกิ ดขึ้ นใน
สถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็ นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่ งเสริ มและกากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนให้เป็ นมนุ ษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขมีความรู ้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่
จาเป็ นต่อการศึกษา การประกอบอาชี พและการศึกษาตลอดชี วิต โดยเชื่ อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาที่สาคัญคือ การพัฒนาที่ สมดุ ลอย่างเป็ นองค์รวมทุกด้านเพื่อความเป็ น
มนุ ษย์ที่ สมบูรณ์ ผูเ้ รี ยนทุ กคนในระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐานต้องสร้ างองค์ความรู ้ ทักษะหรื อกระบวนการ
เรี ยนรู ้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คือ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุ ขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ภาษาต่ า งประเทศ และกิ จกรรมพัฒนาผู ้เ รี ย น ซึ่ งเป็ นการบู ร ณาการองค์ความรู ้ ทัก ษะและเจตคติ และ
ประสบการณ์ ของผูเ้ รี ยนมาปฏิ บ ัติ เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะและคุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ของผูเ้ รี ย น
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551 : 1)
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ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา ด าเนิ นการประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานของผู เ้ รี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ทุกคนจากโรงเรี ยนในทุกสังกัด โดยวัดความสามารถพื้นฐานสาคัญ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา
(Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการประเมิ นที่ ได้จะเป็ นข้อมู ล
สาคัญที่ สะท้อนคุ ณภาพผูเ้ รี ยนและคุ ณภาพการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษา และของสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา และเป็ นตัวบ่งชี้ คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจใน
การก าหนดนโยบาย ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนการศึ กษาของชาติ ระดับส่ วนกลาง ส่ วนภู มิ ภาค และระดับ
สถานศึกษา จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 ปี การศึ กษา 2559 สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 พบว่า นักเรี ยนมี ผลการ
ประเมิ นทักษะด้านการอ่าน ต่ ากว่าระดับประเทศ (รายงานผลการดาเนิ นการงาน NT ปี 2558, 3-5) จากการ
รายงานผลการประเมินเมื่อจาแนกเป็ นรายอาเภอพบว่า อาเภอแม่สรวย มีผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ ยต่ าเนื่ องจากมีบริ บท
พื้นที่สูง เป็ นนักเรี ยนในกลุ่มชาติพนั ธุ์ นักเรี ยนจานวนมากที่ใช้ภาษาท้องถิ่ นในชี วิตประจาวัน จากผลสารวจ
ข้อมู ลการใช้ภาษาท้องถิ่ นของนักเรี ยนในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ที่ ต้ งั อยู่ใน
บริ เวณพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคเหนื อ ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ปี 2558 (สื่ อและวิธีสอน
ภาษาไทยที่ ประสบผลสาเร็ จ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน 2559, 1-3) พบว่า มีนกั เรี ยนจานวนมากที่พูดภาษาท้องถิ่ น บางโรงเรี ยนมีนกั เรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์ และ
จากการติดตามผลเชิ งประจักษ์ในพื้นที่ดงั กล่าว พบว่า มีอตั ราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สูง โรงเรี ยนส่ วนใหญ่
ต้องใช้วิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่ซบั ซ้อนมากกว่าโรงเรี ยนในพื้นที่ปกติ ปั จจัยสาคัญเนื่ องมาจาก หลักสู ตร
การจัดการเรี ยนการสอนไม่สอดคล้องกับนักเรี ยนในพื้ นที่ ชายแดนส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ ที่ ใช้ภาษา
ท้องถิ่ นในชี วิตประจาวัน ผู บ้ ริ หารส่ วนใหญ่ ไม่ เห็ นความส าคัญ ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุ นและติ ดตาม
ประเมินผลอย่างจริ งจัง โรงเรี ยนมีสภาพพื้นที่สูง ทุรกันดาร การคมนาคมยากลาบาก บุคลากรครู และผูบ้ ริ หาร
ย้ายบ่อย ทาให้การจัดการเรี ยนการสอนไม่ต่อเนื่ อง ด้านผูเ้ รี ยนพบว่า นักเรี ยนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยเฉพาะ
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 จากสาเหตุ ของการขาดเรี ยนบ่ อย อันเป็ นผลมาจากครอบครั วยากจน พ่ อแม่ เป็ น
ผูป้ กครองย้ายถิ่น ขาดการดูแลเอาใจใส่ ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ใช้ภาษาท้องถิ่นในชี วิตประจาวัน นักเรี ยน
มีแนวโน้มบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
เมื่ อวิเคราะห์ ผลการด าเนิ นการนิ เทศติ ดตามการยกระดับผลสั มฤทธิ์ การทดสอบระดับชาติ ข้ นั
พื้ นฐาน ภายในของส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 พบว่า บุ ค ลากรในระดับ
สถานศึกษาขาดความรู ้ ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะทางภาษาให้กบั ผูเ้ รี ยนที่ถูกต้อง และขาดกระบวนการ
นิเทศกากับ ติดตามที่เหมาะสมกับบริ บทของผูร้ ับการนิเทศ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2. 2555 : 3-4 ) ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการพัฒนาด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลภายใน
ของสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้การให้ความรู ้โดยการอบรมและใช้สื่อการอบรมเป็ นเอกสารที่ได้รับมาจากต้น
สั งกัดที่ ไม่ สอดคล้องกับการพัฒนาด้านความรู ้ ความเข้าใจของโรงเรี ยนในส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และเมื่อได้รับความรู ้แล้วยังขาดการกากับ นิเทศ ติดตามอย่างเป็ นระบบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
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ผูว้ ิจยั เป็ นศึ กษานิ เทศก์ผูร้ ั บผิดชอบกลุ่ มงานวัดและประเมิ นผลการจัดการศึ กษา พบข้อบกพร่ อง
ดังกล่าวภายในของสถานศึกษาในสังกัดจึงนาประเด็นปั ญหามาจัดทาเอกสารประกอบการนิ เทศการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National
Test : NT) โดยการทาใบงานเพื่อตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจที่ผูร้ ับการนิ เทศ อบรมพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ
ให้กบั ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนภาษาไทย ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ในการนาผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหา
จุดเด่น จุ ดที่ ควรพัฒนา นามาวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ จากนั้นมีการนิ เทศติ ดตามการดาเนิ นการของ
โรงเรี ยน
ด้วยเหตุผลข้างต้นผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาถึงกระบวนการนิ เทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา
(Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่
3 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 อันประกอบไปด้วย การศึกษา
สภาพปั จจุบนั การให้ความรู ้ การปฏิบตั ิการนิ เทศ และการประเมินผลการนิ เทศ และได้พฒั นากระบวนการ
นิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยน
ระดับ ชาติ (National Test : NT) ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นในสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อันจะส่ งผลต่อการยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
รายงานผลการนิ เทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัด
ความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
วัตถุประสงค์ เฉพาะ
1. เพื่ อศึ กษาความรู ้ ความเข้าใจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ผูส้ อนภาษาไทยที่ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสอนอ่านเขียนนักเรี ยนในสถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาผลการนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบ
วัดความสามารถพื้ นฐานผู เ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. เพื่ อศึ กษาผลสั มฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้ นฐานผู เ้ รี ยน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผูส้ อนภาษาไทย ที่ มีต่อการนิ เทศการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 2
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
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ประโยชน์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (Literacy) ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
2. เพื่ อ พัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ภ าษาไทยของนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ให้สูงขึ้น
3. เพื่อสร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนภาษาไทย ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test :
NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
4. เป็ นแนวทางสาหรับครู ผสู ้ อนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาษา
(Literacy) และเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ได้

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 172 โรงเรี ยน รวม 344 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผูส้ อนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ ยผลการ
ประเมินทางภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ในปี การศึกษา 2558 จานวน 63 โรงเรี ยน เป็ นผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาโรงเรี ยนละ 1 คนและครู ผสู ้ อนภาษาไทยระดับประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนละ 1 คน รวม 126
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การนิ เทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการ
ทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ความรู ้ ความเข้าใจในการยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการ
ทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2.2 ผลการนิ เทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัด
ความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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2.3 ผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นในสั ง กัดสานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 2
2.4 ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนภาษาไทยที่มีต่อการนิ เทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test :
NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระยะเวลาการดาเนินการศึกษา
ปี การศึกษา 2559

วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 ศึ กษาข้ อมู ล ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการของผูร้ ับการนิ เทศ ศึกษาและวิเคราะห์
สภาพการดาเนิ นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษาปี การศึ กษาที่ ผ่านมา ศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดสอบ โดย
สังเคราะห์จากผลการสอบที่ได้จากสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิเคราะห์ความต้องการการช่วยเหลือของสถานศึกษาจากรายงานการนิเทศการศึกษา ในการดาเนินการยกระดับ
ผลสั มฤทธิ์ ทางภาษา สรุ ปผลการศึ กษาและวิเคราะห์ สภาพการดาเนิ นการ ก าหนดแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ขั้นที่ 2 เพิ่มพูนวางแผน จัดทาแผนการนิ เทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้าน
ภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัด ความสามารถพื้ น ฐานผู ้เ รี ยนระดั บ ชาติ (National Test : NT) ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 โดยใช้ขอ้ มูล
จากการศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาความต้องการและจุดที่ตอ้ งการพัฒนา มากาหนดขั้นตอนการนิ เทศ กาหนด
สื่ อและเครื่ องมือการนิเทศ วางแผนดาเนินการนิเทศและจัดทาปฏิทินปฏิบตั ิการนิเทศ
ขั้นที่ 3 สร้ างแก่ นเครื่ องมือ สร้างเครื่ องมือในการนิ เทศและเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้ นฐานผูเ้ รี ยน
ระดับ ชาติ (National Test : NT) ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นในสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่ งได้แก่
1. เอกสารประกอบการนิ เทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการ
ทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 7 เล่ม
2. แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของ
การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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3. แบบบันทึ กผลการนิ เทศเพื่ อยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการ
ทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบบันทึกผลการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา
ตอนที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนภาษาไทยที่มีต่อการนิ เทศเพื่อ
ยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้ นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ขั้นที่ 4 ยึดถือการนิเทศ อบรมพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของ
การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ตาม
กิจกรรมการอบรมที่กาหนด
ขั้นที่ 5 จัดประเภทรายงาน การประเมินผลการนิ เทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา
(Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงรายเขต 2 ปี การศึกษา 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ดาเนินการทดสอบความรู ้ความเข้าใจของผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
เกี่ ยวกับการยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้ นฐาน
ผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ก่ อนและหลังการอบรม จากนั้นติ ดตามผลการด าเนิ นงานยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National
Test : NT) โดยศึ กษานิ เทศก์ ที่ รั บผิ ดชอบโรงเรี ยนในกลุ่ มตัวอย่าง และสอบถามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาและครู ผูส้ อนภาษาไทยที่มีต่อการนิ เทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy)
ของการทดสอบวัดความสามารถพื้ นฐานผู ้เรี ยนระดับชาติ (National Test : NT) สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วิเคราะห์สรุ ปผลการประเมินและเขียนรายงานการนิเทศ
ขั้นที่ 6 ประสาน เผยแพร่ ชื่ นชม การเผยแพร่ ผลการประเมิ น และชื่ มชมโรงเรี ยนที่ ดาเนิ นการได้
บรรลุผลตามเป้ าหมาย ของการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบ
วัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test : NT) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 ปี การศึกษา 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้ ความเข้าใจในการดาเนิ นงานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางภาษา ก่อนและหลังการอบรมพัฒนา ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผูส้ อนภาษาไทย ก่อนและหลังการ
อบรม พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. ผลการนิ เทศเพื่ อยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) การสอบวัดความสามารถพื้ นฐาน
ผูเ้ รี ยนระดับชาติ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการนิ เทศ ติดตาม การดาเนิ นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา
(Literacy) สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 ของศึ กษานิ เทศก์ ระหว่างวันที่ 1
มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2559 โดยดาเนิ นการนิ เทศ ณ โรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง หลังจากการอบรม
เชิ งปฏิบตั ิตามเอกสารแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี ยงราย
เขต 2 แล้ว และอยูใ่ นระหว่างโรงเรี ยนดาเนิ นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษาในโรงเรี ยน โดยสรุ ปเป็ นรายด้าน
ที่ทาการนิเทศโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา Content analysis พบว่า
1) ด้านการวางแผนการดาเนินการยกระดับทางภาษา ระดับโรงเรี ยน พบว่า โรงเรี ยนในกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้จดั ทาบันทึกข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา กาหนดแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ใน
ระดับสถานศึกษา และระดับชั้นเรี ยน ไว้อย่างต่อเนื่ อง โดยใช้ขอ้ มูลผลการทดสอบในปี การศึกษาที่ผา่ นมา เป็ น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ตวั ชี้ วดั ทางภาษา มีการวิเคราะห์ตวั ชี้ วดั ที่ควรพัฒนาและสภาพปั ญหาที่เกี่ยวเนื่ องกับการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา มีการประชุ มชี้ แจงครู ในโรงเรี ยนเพื่อสร้ างความตระหนักในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
ตรงกับความต้องการจาเป็ น และตรงกับตัวชี้ วดั ที่ ควรพัฒนาให้มากที่ สุด มี การกาหนดบทบาทหน้าที่ แต่งตั้ง
คณะทางาน ครู ผรู ้ ับผิดชอบกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษาในระดับโรงเรี ยน เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไป
อย่างเป็ นระบบยิง่ ขึ้น
2) ด้านการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า
โรงเรี ยนในกลุ่มตัวอย่างมีการวิเคราะห์ผลการประเมินในระดับชั้นเรี ยน ครู ผสู ้ อนนาผลการประเมินความสามารถ
ทางภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (NT) มาวิเคราะห์และวางแผนการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน มีการนาจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนโดยแบ่งตามระดับความสามารถเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นมาเสริ ม พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี ความสามารถทางภาษา
ที่ สูงขึ้ น มี การฝึ กฝนและเน้นย้ าซ้ าทวน รวมถึ งกิ จกรรมการซ่ อมเสริ ม เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการจดจาและมี การ
พัฒนามากยิง่ ขึ้น
3) ด้านการสนับสนุ นงบประมาณ สื่ อ นวัตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน พบว่า
ผูบ้ ริ หารมีการจัดสิ่ งอานวยความสะดวก ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ครู ผสู ้ อนได้นาไปใช้เพื่อสร้างและจัดหา
สื่ อ นวัตกรรมในการเรี ยนการสอน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบในการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้มีการกระตุน้ ให้ครู ผสู ้ อนภาษาไทยใช้สื่อ นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนภาษาไทย เน้นย้าให้มีการใช้สื่อประกอบการสอนอย่างต่อเนื่ อง
4) ด้านการประเมิ นผลการด าเนิ นการยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางภาษาในโรงเรี ยน พบว่า
โรงเรี ยนมีการกาหนดแนวทางการประเมินผลการดาเนิ นงาน แผนการดาเนิ นงานอย่างชัดเจน มี ประสิ ทธิ ภาพ
กาหนดวิธีการประเมินผลการดาเนิ นงานตามเป้ าหมายหรื อตัวชี้ วดั ที่กาหนด มีการจัดทาปฏิ ทินปฏิ บตั ิงานตาม
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แผนการดาเนิ นงาน มี การประสานความร่ วมมื อระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู ผูส้ อนภาษาไทยเพื่อพัฒนา
การศึกษาร่ วมกันอย่างดียงิ่ มีการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางภาษาในปี การศึกษาถัดไป
5) ด้านการก ากับ ติ ดตามการดาเนิ นงานในโรงเรี ยน พบว่า โรงเรี ยนมี การก าหนดแนว
ทางการกากับติดตามการดาเนิ นงานตามแผนการดาเนิ นงานอย่างชัดเจน มีประสิ ทธิ ภาพ กาหนดวิธีการ กาหนด
ปฏิ ทินปฏิ บตั ิงานตามแผนการดาเนิ นงาน มี การประสานความร่ วมมื อระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผูส้ อน
ภาษาไทยรวมถึงศึกษานิ เทศก์เพื่อการกากับติดตามการดาเนิ นร่ วมกันอย่างเหมาะสมตามบริ บทของแต่ละพื้นที่
6) ด้านการดาเนินการอื่นๆ พบว่า โรงเรี ยนมีการประเมินความพึงพอใจผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
แนวดาเนิ นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา มีการยกย่องชมเชยผูเ้ รี ยนที่มีพฒั นาการ มีการพัฒนาตนเอง และ
เผยแพร่ ผลการประเมินให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ โรงเรี ยนมีระบบการทางานที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมัน่ และตระหนักใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางภาษาให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาตอนต้น นาไปสู่ การพัฒนาที่เป็ น
ระบบและต่อเนื่ องจากความร่ วมมือของทุกฝ่ าย ทั้งโรงเรี ยนและผูป้ กครอง มีการจัดประชุ มชี้ แจงทาความเข้าใจ
ระหว่างโรงเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้ กี่ ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษาร่ วมกัน มีการเผยแพร่ ผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา มีการแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดการพัฒนา ตลอดจนนาไปบรรจุในแผนงานโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
สถานศึกษาต่อไป
2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบติดตามผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) การ
ทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชี ยงราย เขต 2 พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.75)
3. ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ลจากผลการสอบวัดความสามารถพื้ นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา เชี ยงราย เขต 2 พบว่า มี คะแนนเฉลี่ ย
เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 9.19 สู งกว่าค่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ (กาหนดเป้ าหมาย ร้ อยละ 3) ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่ผ่านการ
ประเมินตามบันทึกข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษาระดับโรงเรี ยน
4. ความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ผู ้สอนภาษาไทยที่ มี ต่อการนิ เทศเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy)
ตอนที่ 1 ด้านการจัดอบรมปฏิ บตั ิการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) พบว่า ความ
คิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผูส้ อนภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63)
ตอนที่ 2 ด้านเอกสารประกอบการอบรมการยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) พบว่า
ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.67
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

11

ตอนที่ 3 ด้านการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) พบว่า
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนภาษาไทยโดยรวมอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57)

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
การนิเทศเพื่อการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถ
พื้นฐานผูเ้ รี ยนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ผู ้สอนภาษาไทย ควรศึ กษาทบทวนเอกสารประกอบการนิ เทศ
เพื่อให้การดาเนิ นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) ด้วยความถูกต้องสอดคล้องกับตัวชี้ วดั และผล
การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนรายบุคคล
2. ผูน้ ิ เทศการศึ กษาควรมี ความรู ้ ความเข้าใจในศาสตร์ การนิ เทศการศึ กษา และการนิ เทศเพื่ อ
ยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) การสอบวัด ความสามารถพื้ น ฐานผู ้เ รี ยนระดับ ชาติ (NT) ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 มีความรู ้ความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับโรงเรี ยนและระดับชั้นเรี ยน ซึ่ ง
จะทาให้สามารถชี้แนะผูร้ ับการนิ เทศได้ถูกต้อง
3. ผูน้ ิ เทศการศึ กษาควรปรั บกิ จกรรมการนิ เทศในแต่ ละขั้นตอน/กระบวนการนิ เทศตามการ
ปฏิ บตั ิ การนิ เทศที่ พฒั นาขึ้นนี้ สามารถคิดหากิ จกรรม/ใช้กิจกรรมอื่นๆ ที่เห็ นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริ บทการนิเทศนั้นๆ
4. ครู ผสู ้ อนควรทาความเข้าใจกับแนวปฏิบตั ิวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางภาษา (Literacy) ซึ่ งมี
ขั้นตอนเดียวกับระดับสถานศึกษาแต่มีความแตกต่างในรายละเอียด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการนาการปฏิบตั ิการนิ เทศด้วยกระบวนการอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนในด้านอื่นๆ เช่น ด้านคานวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) เป็ นต้น
2. ควรมีการวิจยั เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศที่มีความเหมาะสมกับบริ บทของแต่ละพื้นที่เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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