ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตาม
ศักยภาพ 4 ลักษณะของโรงเรี ยนบ้านหนองศรี จนั ทร์ จังหวัดตรัง ปี การศึกษา
2560 - 2561
ชื่อผู้วิจัย

: นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองศรี จนั ทร์

ปี การศึกษา : 2560 – 2561

บทคัดย่ อ
การวิจ ัยเพื่อ พัฒ นาทัก ษะการอ่ า น การคิ ด และการเขี ยนโดยใช้กิจ กรรมสร้ างสรรค์ตาม
ศักยภาพ 4 ลัก ษณะของโรงเรี ย นบ้านหนองศรี จนั ทร์ จัง หวัดตรัง ปี การศึก ษา 2560 - 2561
มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้
กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะของโรงเรี ยนบ้านหนองศรี จนั ทร์ จังหวัดตรัง ปี การศึกษา
2560 - 2561 2) เพื่อศึกษาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตาม
ศักยภาพ 4 ลักษณะของโรงเรี ยนบ้านหนองศรี จนั ทร์ จังหวัดตรัง หลังการพัฒนาปี การศึกษา 2560 2561 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับสถานศึกษา หลังการพัฒนาปี การศึกษา 2560 2561 4) เพือ่ ศึกษาสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนหลังการพัฒนาปี การศึกษา 2560 - 2561 5) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี ต่อ การ
พัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะของ
โรงเรี ยนบ้านหนองศรี จนั ทร์ จังหวัดตรัง หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2560 - 2561
โดยประยุกต์ใช้หลักการวิจยั ปฏิบตั ิการวงจร PAOR เป็ นกระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นปฏิบตั ิ (Action) ขั้นการสังเกต (Observation) และขั้น
สะท้อนผล (Reflection) ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาต่อเนื่ อง 2 ปี การศึกษา ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 - 2
ปี การศึกษา 2560 - 2561 กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ประชากรครู ปี การศึกษา 2560
จานวน 13 คน ปี การศึกษา 2561 จานวน 12 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 - 6
ปี การศึกษา 2560 จานวน 117 คน ปี การศึกษา 2561 จานวน 108 คน กลุ่ มตัวอย่างผูป้ กครอง
ปี การศึกษา 2560 จานวน 112 คน ปี การศึกษา 2561 จานวน 104 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2560 และปี การศึกษา 2561 จานวน 7 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวมทั้งสิ้ น 6 ฉบับ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ น มาตราส่ วน ประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) จานวน 3 ฉบับ ที่มีการตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง 0.80 - 0.99 และ
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แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริ ง จานวน 3 ฉบับ ได้แก่แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาตาม
สภาพจริ ง แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน และแบบบันทึกผลการคัดกรอง
ความสามารถด้านอ่าน การคิดและการเขียนของนักเรี ยน จาแนกตามระดับคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยโปรแกรม SPSS Version 16 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการวิจัย
1.ระดับคุณภาพการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์
ตามศักยภาพ 4 ลักษณะ ของโรงเรี ยนบ้านหนองศรี จนั ทร์ จังหวัดตรัง ปี การศึกษา 2560 -2561 ตาม
ความคิดเห็นของ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุ ก กลุ่ ม ที่ประเมิ น มี คุ ณภาพอยู่ใ นระดับมาก และเมื่ อ
พิจารณาจาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 3.91, S.D. = 0.52) อยูใ่ น
ระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่ มผูป้ กครอง ( X = 3.79, S.D. = 0.48) อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนกลุ่ ม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X = 3.71, S.D. = 0.48) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
ปี การศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มี คุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่ อ
พิจารณาจาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.60,  = 0.19) อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรี ยน ( X = 4.54 , S.D = 0.28) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนกลุ่ม
ผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X = 4.50, S.D. = 0.44) อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องตามสมมติฐาน
2. ทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะ
ของโรงเรี ยนบ้านหนองศรี จนั ทร์ จังหวัดตรัง หลังการพัฒนาปี การศึกษา 2560 - 2561 ตามความ
คิดเห็นของ ครู และผูป้ กครอง พบว่า
ปี การศึ กษา 2560 โดยภาพรวมทุก กลุ่ มที่ป ระเมิ น มี คุณ ภาพอยู่ในระดับมาก และเมื่ อ
พิจารณาจาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.09,  = 0.19) มีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มผูป้ กครอง ( X = 3.94, S.D. = 0.41 ) มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
เช่นกัน
ปี การศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาจาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มผูป้ กครองมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 4.64, S.D. = 0.15 ) มี
คุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู ( = 4.59,  = 0.19) มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ
มากที่สุดเช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับสถานศึกษา หลังการพัฒนาปี การศึกษา 2560 – 2561 พบว่า
ก่อนการพัฒนาปี การศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.73 หลังการพัฒนาปี การศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ย
ร้อ ยละ 71.39 และหลัง การพัฒ นาปี การศึ กษา 2561 มี ค่า เฉลี่ ย ร้อ ยละ 75.12 แสดงให้เห็ นว่า
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นระดับสถานศึก ษาหลังการพัฒนาสู งกว่าก่ อ นการพัฒนา สอดคล้อ งตาม
สมมติฐาน
4. ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนหลังการพัฒนาปี การศึกษา 2560 - 2561 พบว่า
ก่อนการพัฒนาปี การศึกษา 2559 โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี – ดีเยีย่ ม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.09
หลังการพัฒนาปี การศึกษา 2560 โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี – ดีเยีย่ ม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.70
และหลังการพัฒนาปี การศึกษา 2561 โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี – ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ยร้อ ยละ
88.14 แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนหลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยร้อยละสู งกว่าก่อนการ
พัฒนาสอดคล้องกับสมมติฐาน
5. ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะ
ของโรงเรี ยนบ้านหนองศรี จนั ทร์ จังหวัดตรัง หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2560 – 2561 พบว่า
ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาจาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 3.95, S.D. = 0.35 ) อยู่
ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.87, S.D. = 0.43 ) อยูใ่ นระดับมาก
และกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( = 3.62,  = 0.53 ) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
ปี การศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาจาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (= 4.63,  = 0.27 ) อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.54, S.D. = 0.24 ) อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X = 4.50, S.D. = 0.39 ) อยูใ่ น
ระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการประเมินไปประยุกต์ใช้
1. โรงเรี ยนควรแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรี ยน โดย
จาแนกตามกลุ่มคุณภาพที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาของนักเรี ยนตามผลการคัดกรองนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล
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2. การแก้ปัญหาหรื อการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรี ยนเป็ นภารกิจที่
โรงเรี ยนและครู ทุกคน รวมถึงผูป้ กครองต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไข/พัฒนา ไม่ควรปล่อยให้
เป็ นภารกิจของครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทยแต่เพียงกลุ่มเดียว
3. การจัดกิจกรรมการพัฒนาการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรี ยนจะประสบผลสาเร็จ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องให้ความสาคัญในทุก ๆ ด้านและที่สาคัญต้องมีการนิ เทศติดตามอย่างต่อเนื่ อง
และจริ งจัง
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี การวิจยั และพัฒนารู ปแบบการพัฒนาการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาทุกสังกัด
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในมิติ O-NET, NT และ PISA

