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บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3   และเพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3  ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3    

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
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ตอนที่ 1  ผลการศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน 
  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3    
 

ตาราง 10 สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน 
ด้านการกําหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมิน 
 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล
ระดับการปฏิบัต ิ

1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
โรงเรียน กําหนดมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน พร้อมทั้งตัวชี้วัดความสามารถในแต่ละระดับ 

3.72 0.826 ระดับมาก 

2 มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินคุณภาพ
การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน   

3.87 0.660 ระดับมาก 

3 การบูรณาการการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน  กับการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้  
8  กลุ่ม   

3.79 0.736 ระดับมาก 

4 การกําหนดแนวทางการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน   

3.83 0.755 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 3.80 0.616 ระดับมาก 
 

 จากตาราง พบว่า สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน ด้านการ
กําหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมิน ในภาพรวมมีระดับผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลําดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ได้แก่ มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินคุณภาพการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนของ
โรงเรียน , การกําหนดแนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน   และ
การบูรณาการการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  กับการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้  
8  กลุ่ม   
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ตาราง 11 สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน 
ด้านการประกาศแนวทางการประเมินให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบ   
 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล
ระดับการปฏิบัต ิ

1 โรงเรียนประกาศแนวทางและวิธีการประเมินการอ่าน            
คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบ   

3.72 0.858 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 3.72 0.858 ระดับมาก 
 

จากตาราง สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน ด้านการประกาศ
แนวทางการประเมินให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบ ในภาพรวมมีระดับผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก  
 
ตาราง 12 สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน 

ด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   
 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล
ระดับการปฏิบัต ิ

1 โรงเรียนดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   

3.72 0.842 ระดับมาก 

2 คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนของโรงเรียนครอบคลุมบุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียน 

3.66 0.841 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 3.69 0.796 ระดับมาก 
 

จากตาราง พบว่า สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน ด้านการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในภาพรวมมีระดับผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 2 ลําดับแรก เรียงจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน  และคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนครอบคลุม
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 
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ตาราง 13 สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน 
ด้านการดําเนินการประเมินผู้เรียน   
 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล
ระดับการปฏิบัต ิ

1 คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนตามแนวทางและวิธีที่โรงเรียนกําหนด 

3.86 0.667 ระดับมาก 

2 ใช้เครื่องมือประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีความหลากหลาย 

3.64 0.778 ระดับมาก 

3 คณะครูมีความรู้ในเรื่องการสร้างเครื่องมือประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   

3.39 0.732 ระดับปานกลาง 

4 คณะครูสามารถสร้างเคร่ืองมือประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนด้วยตนเองได้ 

3.30 0.749 ระดับปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.55 0.604 ระดับมาก 
 

จากตาราง พบว่า สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน ด้านการ
ดําเนินการประเมินผู้เรียน ในภาพรวมมีระดับผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลําดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามแนวทางและวิธี ท่ีโรงเรียนกําหนด ,                  
ใช้เคร่ืองมือประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีความหลากหลาย และคณะครูมีความรู้ใน
เรื่องการสร้างเคร่ืองมือประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   
 
ตาราง 14 สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน 

ด้านการตัดสินผลการประเมิน   
 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล
ระดับการปฏิบัต ิ

1 การตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว ้

3.80 0.674 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 3.80 0.674 ระดับมาก 
 

จากตาราง พบว่า สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน ด้านการ
ตัดสินผลการประเมิน ในภาพรวมมีระดับผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
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ตาราง 15 สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน 
ด้านการแจ้งผลการประเมินและการซ่อมเสริม        
 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล
ระดับการปฏิบัต ิ

1 การรายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน  ให้บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องรับทราบ   

3.76 0.764 ระดับมาก 

2 การจัดซ่อมเสริมแก่นักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน   

3.71 0.797 ระดับมาก 

3 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและตัดสินผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน เสนอผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของโรงเรียน 

3.62 0.816 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 3.70 0.669 ระดับมาก 
 

จากตาราง พบว่า สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน ด้านการ
แจ้งผลการประเมินและการซ่อมเสริม ในภาพรวมมีระดับผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก              
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลําดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ได้แก่ การรายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ให้บุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้อง
รับทราบ  , การจัดซ่อมเสริมแก่นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน   และ
คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน เสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน 
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ตาราง 16 สรุปภาพรวมของสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน 
 

ที ่ สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ของโรงเรียน (รายด้าน) 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล
ระดับการปฏิบัต ิ

1 การกําหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมิน 3.80 0.616 ระดับมาก 
2 การประกาศแนวทางการประเมินให้ผู้มีส่วน

เก่ียวข้องรับทราบ   
3.72 0.858 ระดับมาก 

3 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน   

3.69 0.796 ระดับมาก 

4 การดําเนินการประเมินผู้เรียน   3.55 0.604 ระดับมาก 
5 การตัดสินผลการประเมิน   3.80 0.674 ระดับมาก 
6 การแจ้งผลการประเมินและการซ่อมเสริม        3.70 0.669 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 3.69 0.569 ระดับมาก 
 

จากตาราง พบว่า สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนใน
ภาพรวมมีระดับผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับการ
ปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลําดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การกําหนดเกณฑ์และแนวทางการ
ประเมิน , การตัดสินผลการประเมิน   และการประกาศแนวทางการประเมินให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
รับทราบ   
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ตอนที่ 2  ผลการศึกษาข้อเสนอแนะในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 

 
ตาราง 17 ข้อเสนอแนะในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 
ที ่ รายการข้อเสนอแนะ จํานวน  
1 จัดอบรมใ ห้ความรู้ ด้ านวิ ธี ก ารประ เ มินการ อ่าน คิดวิ เคราะ ห์ และ เ ขียน               

การสร้างเคร่ืองมือการประเมิน ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้กับคณะครูเพื่อ
นํามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลในโรงเรียน จัดทําเคร่ืองมือเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่ครู มีการนิเทศ ติดตามผลทุกระยะเพื่อให้คําชี้แนะ ปรับปรุง 
แก้ไข 

4 

2 ควรจัดให้มีการอบรมการจัดทําสื่อประกอบการอ่านคิดวิเคราะห์ และอบรมเร่ือง
เทคนิคการสอนการอ่านคิดวิเคราะห์ ให้กับบุคลากรครูในเขตพื้นที่เพื่อจะนําความรู้
ใหม่ๆ มาพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป 

2 

3 ควรพัฒนาให้เด็กมีความรู้ข้ึน สิ่งแรกต้องอ่านให้ได้ก่อนถ้ายังไม่พัฒนาระบบการอ่าน
ออกเขียนได้ก็ยากที่จะพัฒนาในระดับต่อไป การเรียนในสมัยก่อนประสบผลสําเร็จ
อย่างมากในการดูแลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ขอให้ผู้รับผิดชอบลองพิจารณาดูเม่ือ
เทียบกับปัจจุบัน ครูอาวุโสจะมีความสามารถให้เด็กอ่านออกได้ดีกว่าสมัยปัจจุบัน ท่ี
ครุรุ่นใหม่มักเป็นสังคมก้มหน้า 

1 

4 ครูขาดความรู้ในการสร้างเครื่องมือประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนและ
วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

1 

5 ต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบถ้าดําเนินการตามนโยบายก็จะไม่
ส่งผลถึงผู้เรียนอย่างแท้จริง 

1 

6 เป็ น โ ร ง เ รี ยนขนาด เ ล็ ก  มี บุค ลากร ไ ม่ ครบชั้ น  กา รประ เ มินผลกา ร อ่า น                  
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามสภาพและบริบทของโรงเรียน 

1 

7 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นอีกหน่ึงงานประเมินที่โรงเรียนได้รับ
คําสั่งจากเขตพื้นที่ให้ดําเนินการ เนื่องด้วยภาระงานอ่ืนๆท่ีมีมากทําให้ผลการประเมิน
ที่ได้จากตัวเด็กไม่ได้ถูกใช้พัฒนาทักษะดังกล่าว  เป็นเพียงตัวเลขที่มีประโยชน์แก่การ
รายงานกลับไปยังหน่วยงานด้านสังกัดเท่านั้น  ความเข้าใจของผู้เก่ียวข้องโดยส่วน
ใหญ่เห็นว่าการประเมินคือการตรวจสอบ ประสิทธิภาพของการทํางาน ทําให้การ
จัดการกับผลการประเมินไม่ได้เป็นไปเพื่อ การพัฒนา ตามจุดประสงค์แท้จริงของ
กิจกรรมการประเมิน  หากเขตพื้นที่ให้ความสนใจกับทักษะด้านนี้จริงๆ ควรให้การ
สนับสนุนในด้านอ่ืนๆ เช่น สื่อการสอน ครูช่วยสอน แผนจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
ไม่ใช่แต่จัดส่งมาแต่แบบประเมินเพียงอย่างเดียว 
 
 

1 
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ที ่ รายการข้อเสนอแนะ จํานวน  
8 แนวทาง หลักเกณฑ์ ควรจัดระบบเดียวกันทั้งหมด ครูจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรและมีการสอนซ่อมเสริม เช่น การเขียนไทย คัดไทย การฝึกอ่าน แนวทางท่ี
ถูกต้องจะปรับปรุงตามเกณฑ์การประเมินต่อไป 

1 

9 หากจะจัดการอบรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ควรจัดในช่วงก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือนพฤษภาคม มีการตัดสินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียนทั้งใช้แบบประเมินชุดเดียวกันท้ังเขตพื้นที่ทุกระดับชั้นอาจจะประเมินภาคเรียนท่ี 
1 ครั้ ง ก่อนปิดภาคเรียน จัดเ รียงคะแนนเป็นรายโรง รายชั้น เพื่อกระตุ้นให้ 
ผู้อํานวยการ ครู และนักเรียนมีความต่ืนตัวมากข้ึน 

1 

10 ควรจัดการอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทย จากวิทยากรที่มีความชํานาญ และประสบ
ความสําเร็จในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อจะได้นําเทคนิค วิธีสอนไปปรับปรุง
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อที่เด็กจะได้มีความสุขและเกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ ทําให้เด็กสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามหลักสูตรท่ี
กําหนด มีการลงทะเบียนด้วยตนเองก็ได้ถ้าวิทยากรมาเผยแพร่ให้ความรู้และเทคนิค
ใหม่ๆพร้อมนําไปใช้ได้เลย และเกิดประโยชน์สูงสุด จากการอบรมทุกคร้ัง 

1 

11 ควรจะมีแบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนท่ีหลากหลาย และมีเหมือนกัน
ทุกโรงเรียน 

1 

12 สพป.ควรส่งเสริมส่ือ เครื่องมือ การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการ
เขียนของแต่ละระดับชั้นให้มาก ออกแบบเคร่ืองมือ วิธีการ และแบบทดสอบตลอดจน
เกณฑ์การวัดแต่ละระดับชั้นให้ด้วยจะดีมากเพราะครูก็มีภาระงานมากอยู่แล้ว การ
กําหนดออกมาให้เลยจะได้นําไปพัฒนาให้ไปในแนวทางเดียวกัน และเรื่องเดียวกัน 
น่าจะช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กบ้างในด้านของอาคารหรือห้องสมุดไม่อยากให้เป็น
แต่โรงเรียนแกนนํา หรือโรงเรียนต้นแบบโดยเฉพาะโรงเรียนชายขอบทั้งหลายที่มี
ปัญหาการสื่อสารภาษาไทย จัดวิทยากรออกมาให้ความรู้ ช่วยแก้ปัญหาด้านภาษาไทย
ด้วยจะเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง 

1 

 
จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะสําหรับการประเมินการอ่าน                     

คิดวิเคราะห์ และเขียน จํานวน 12 ประเด็น แต่ประเด็นที่ได้รับการเสนอแนะมากท่ีสุดได้แก่ ควรมี
การจัดอบรมท่ีเก่ียวกับวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การสร้างเคร่ืองมือสําหรับการ
ประเมิน และมีการนิเทศ ติดตามผลเป็นระยะ 
 
 
 
 


