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บทที่  5 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ

เขียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3   และเพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการหรือกลุ่มงานการวัดและประเมินผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้นจํานวน 152 คน เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเร่ืองการศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน                     
คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3   
มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการและลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ .7985  สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

1.สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนในภาพรวมมีระดับผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลําดับ
แรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การกําหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมิน , การตัดสินผล
การประเมิน   และการประกาศแนวทางการประเมินให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบ   

2. ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการหรือกลุ่มงานการวัดและประเมินผล
ของโรงเรียน มีข้อเสนอแนะสําหรับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จํานวน 12 ประเด็น 
แต่ประเด็นท่ีได้รับการเสนอแนะมากท่ีสุดได้แก่ ควรมีการจัดอบรมที่เก่ียวกับวิธีการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน การสร้างเคร่ืองมือสําหรับการประเมิน และมีการนิเทศ ติดตามผลเป็นระยะ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัย พบว่า สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนใน

ภาพรวมมีระดับผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับการ
ปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลําดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การกําหนดเกณฑ์และแนวทางการ
ประเมิน , การตัดสินผลการประเมิน   และการประกาศแนวทางการประเมินให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
รับทราบ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช  2551 เป็นกระบวนการของการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ 
และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร  หลังจากนั้นจึงนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และใช้เป็นข้อมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน 
ด้วยเหตุดังกล่าวสถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการท่ีเป็นระบบ เพื่อให้การดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ผลการประเมินตรงตามสภาพความรู้ 
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน  ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  รวมท้ังสามารถ
รองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
นอกจากน้ันการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการ
อ่าน การฟัง การดู และการรับรู้จากหนังสือ เอกสารและสื่อต่างๆ แล้วนํามาคิดวิเคราะห์เน้ือหาสาระท่ี
นําไปสู่การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดน้ันด้วยการเขียนซ่ึงสะท้อนถึง
สติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์จินตนาการอย่าง
เหมาะสมและมีคุณค่าพร้อมด้วยประสบการณ์ และทักษะในการเขียนที่มีสํานวนภาษาถูกต้อง                 
มีเหตุผลและลําดับข้ันตอนในการนําเสนอ  สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตาม
ระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น สอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการติดตาม
ประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม การประเมินผลต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม 
โดยมีตัวชี้วัดแสดงคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการประเมินเก่ียวกับด้านความรู้จะประเมินจาก
ความรู้ที่พัฒนาแล้ว คือการนําความรู้ไปใช้และรวมท้ังการประเมินทักษะและประเมินเจตคติผสมผสาน
กัน นอกจากน้ันครูผู้สอนได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของกระบวนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
โดยได้ทําการกําหนดภาระงาน / ชิ้นงานท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด และสอดคล้องกับ
ความสามารถของนักเรียนเป็นสําคัญ (กรมวิชาการ กระทรวง ศึกษาธิการ, 2545, หน้า 131) 
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2. ครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการหรือกลุ่มงานการวัดและประเมินผล
ของโรงเรียน มีข้อเสนอแนะสําหรับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จํานวน 12 ประเด็น 
แต่ประเด็นท่ีได้รับการเสนอแนะมากท่ีสุดได้แก่ ควรมีการจัดอบรมที่เก่ียวกับวิธีการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน การสร้างเครื่องมือสําหรับการประเมิน และมีการนิเทศ ติดตามผลเป็นระยะ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ จุดมุ่งหมายสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้ระบุว่าการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ
คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ส่งผลให้ครูผู้สอนเกิดความตระหนักใน
การเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลสําเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนา
และประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
นอกจากน้ันการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนนั้น สถานศึกษาได้
กําหนดแนวดําเนินการประการหนึ่ง ได้แก่ การให้ผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระออกแบบการประเมิน                    
เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละชั้นปี และการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละภาคเรียน โดยเฉพาะการประเมินจากแบบทดสอบซ่ึงต้องเป็นแบบทดสอบท่ี
ผ่านกระบวนการสร้างท่ีถูกต้องตามหลักวิชาได้มาตรฐาน มีความเท่ียงตรง ความเชื่อม่ัน และมีความ
ยุติธรรม จากความสําคัญดังกล่าวจึงส่งผลให้ครูผู้สอนมีความต้องการในการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ในประเด็นดังกล่าว ซ่ึงการอบรมนั้นจะทําให้ครูผู้สอนได้รับการทบทวนความรู้เร่ืองการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน สามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เน่ืองจากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้น้ันเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผล
การประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสําเร็จทางการเรียน
ของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ท่ีได้กล่าวไว้ว่า เพื่อให้ได้ผลการประเมินความสามารถใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนท่ีสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน ครูผู้สอนควรให้
ความสําคัญกับเคร่ืองมือและวิธีการประเมินดังนี้ ลักษณะงานที่กําหนดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ลักษณะ
ของเครื่องมือและวิธีการประเมิน และการใช้ผลการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.จากผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนมีสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนใน
ภาพรวมมีระดับผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับการ
ปฏิบัติน้อยสุดได้แก่  คณะครูมีความรู้ในเรื่องการสร้างเคร่ืองมือประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน  และคณะครูสามารถสร้างเครื่องมือประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนด้วยตนเองได้                
ซ่ึงจากผลการวิจัยหน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ในเร่ืองของการสร้างเคร่ืองมือ
สําหรับการสร้างเครื่องมือประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เนื่องจากการสร้างเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้นั้น ครูผู้สอนต้องรู้ว่าการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนนั้นมีหลักการ
สําหรับการประเมินอย่างไร  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีกี่ประเภท การสร้างเครื่องมือแต่ละ
ประเภทนั้นมีวิธีการสร้างอย่างไร เพราะเคร่ืองมือแต่ละประเภทนั้นมีข้อดีและข้อจํากัดแตกต่างกัน 
เพื่อท่ีจะเลือกใช้เคร่ืองมือให้เหมาะกับการประเมินต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ควรมีการศึกษาในเชิงของการเปรียบเทียบสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ

เขียนของโรงเรียนผลการสภาพและความต้องการการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของครูผู้สอนให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.ควรมีงานวิจัยท่ีส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ในเรื่องของการวัดและประเมินผล                  
ในชั้นเรียนเพื่อที่ครูผู้สอนจะได้นําความรู้ไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

 


