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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์หลกั เพ่ือพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร

ประกอบการพฒันาทกัษะครูด้านการพดู ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันา

คณุภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี 

เขต 2 โดยมีวตัถปุระสงค์เฉพาะ ดงันี ้1) เพ่ือศกึษาสภาพปัจจุบนั และความต้องการพฒันาคุณภาพ

ในการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถม- 

ศกึษาอุทยัธานี เขต 2 2) เพ่ือสร้างเอกสารประกอบการพฒันาทกัษะครูด้านการพูด ฟัง อ่าน และ

เขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักัด

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 3) เพ่ือศกึษาผลการใช้เอกสารประกอบ 

การพฒันาทกัษะครูด้านการพดู ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคุณภาพ

ผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 

วิธีดําเนินการวิจยัแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาสภาพปัจจุบนั และ

ความต้องการการพฒันาคณุภาพในการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักัด

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 โดยสาํรวจข้อมลูเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั

และความต้องการพฒันาศกัยภาพครูในสภาพปัจจุบนัและความต้องการท่ีพึงประสงค์ ตามกรอบ

ของการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน เป็นการเก็บข้อมูลในลกัษณะเชิงปริมาณ (Quantitative) 

โดยการใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ซึง่เก็บข้อมลูกบัครูโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 จํานวน 7 คน 2) ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างเอกสารประกอบ 

การพฒันาทกัษะครูด้านการพดู ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคุณภาพ

ผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 

เป็นการยกร่างและประเมินความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ของเอกสารประกอบการพฒันาทกัษะ

ครูด้านการพดู ฟัง อ่าน และเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคุณภาพผู้ เรียนของ

โรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 โดยการ

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัจจุบนัและความต้องการพฒันาศกัยภาพครูท่ีเก่ียวข้องกับสภาพ



 ค 

ปัจจุบนัและความต้องการท่ีพงึประสงค์ ตามกรอบของการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และ

3) ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินผลการใช้เอกสารประกอบการพฒันาทกัษะครูด้านการพดู ฟัง อ่านและ

เขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักัด

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 โดยดําเนินการประเมินศกัยภาพการ

พฒันาครูด้านการพฒันาทกัษะครูด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เพ่ือพฒันาคุณภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน เก่ียวกับ 1) ประเมินความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกบัทกัษะการพดู ฟัง อ่านและเขียน 2) ประเมินทกัษะด้านการพูด ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย 3) ประเมินเจตคติของครูผู้สอนต่อการพูด ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 4) ประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการพฒันาทกัษะ

ครูด้านการพดู ฟัง อ่าน และเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคุณภาพผู้ เรียนของ

โรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 และประเมิน 

ผลคณุภาพของผู้ เรียน 

ผลการวิจยั  พบวา่ 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบนั และความต้องการการพฒันาคุณภาพในการจัดการเรียน

การสอนของครูโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี 

เขต 2 มีการดําเนินงานในสภาพปัจจบุนั และความต้องการในการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน โดยภาพรวมมีการดําเนินงานในสภาพปัจจุบนัในการพฒันา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีการดําเนินงานในปัจจุบนัอยู่ในระดับมากและ

ความต้องการในการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือนํามาวิเคราะห์คา่ดชันีของความต้องการจําเป็น (PNI modified ) ของโรงเรียนบ้านเขา

นํา้โจน แล้ว พบวา่ จดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะการพูด ฟัง อ่านและเขียน และ

การจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนสามารถนําทกัษะการพูด ฟัง อ่านและเขียน ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

มีความสาํคญัในอนัดบัท่ี 1   

2. การสร้างเอกสารประกอบการพฒันาทกัษะครูด้านการพูด ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 มีรูปแบบการสร้างและพฒันานวตักรรมการพฒันาทกัษะ

ครูด้านการพูด ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคุณภาพผู้ เรียนของ

โรงเรียนบ้านเขานํา้โจน มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดบัมาก และมีประสทิธิภาพของ

เอกสารประกอบการพฒันาทกัษะครูด้านการพดู ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา



 ง 

อุทยัธานี เขต 2 เทา่กบั 85.53/ 83.94 สรุปได้วา่ จากผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการพฒันา

ทกัษะครูด้านการพดู ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคุณภาพผู้ เรียน

ของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 มี

ประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนด แสดงวา่เอกสารประกอบการพฒันาทกัษะครูด้านการพูด ฟัง 

อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคุณภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้

โจน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 ท่ีสร้างขึน้มีคุณภาพสามารถ

ท่ีจะนําไปใช้ในการพฒันาครูผู้สอนได้ 

3. การประเมินผลการใช้เอกสารประกอบการพฒันาทกัษะครูด้านการพูด ฟัง อ่านและ

เขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักัด

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 ประกอบด้วย ดงันี ้ 

3.1 ผลท่ีเกิดขึน้กับครูผู้ สอนโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 

3.1.1 ทกัษะครูด้านการพดู ฟัง อ่าน และเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือ

พฒันาคณุภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี 

เขต 2 ประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี ้

1) ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัทกัษะการพูด ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย พบวา่ หลงัการใช้เอกสารประกอบการพฒันาทกัษะครูด้านการพูด ฟัง อ่าน

และเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคุณภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

ทกัษะการพดู ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลีย่เพ่ิมขึน้ 

2) ทกัษะด้านการพดู ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ

ครูผู้สอน พบวา่ คา่เฉลีย่ของระดบัทกัษะด้านการพูด ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

หลงัการใช้เอกสารประกอบการพฒันาทกัษะครูด้านการพูด ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 สงูกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการพฒันาทกัษะครูด้านการพูด 

ฟัง อ่าน และเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคุณภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขา

นํา้โจน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 

3) เจตคติของครูผู้สอนต่อการพูด ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ของครูผู้สอน พบวา่ คา่เฉลีย่ของระดบัความรู้สกึท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการพูด ฟัง อ่าน

และเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลงัการใช้เอกสารประกอบการพฒันาทกัษะครูด้านการ



 จ 

พดู ฟัง อ่าน และเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้าน

เขานํา้โจน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 มีความรู้สกึท่ีมีต่อการ

พฒันาทกัษะการพดู ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไปในทางท่ีดีและมีค่าเฉลี่ย

เพ่ิมสงูขึน้ 

3.1.2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อเอกสารประกอบการพฒันาทกัษะครูด้านการพูด ฟัง 

อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคุณภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน 

สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 พบว่า ระดบัความพึงพอใจต่อ

เอกสารประกอบการพฒันาทกัษะครูด้านการพดู ฟัง อ่านและเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยฯ 

เพ่ิมขึน้และเป็นไปในทิศทางท่ีดี 

3.2 ผลท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เรียนจากการพฒันาทกัษะครูด้านการพูด ฟัง อ่านและเขียน กลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักัดสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 

3.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทุกชัน้ท่ีครูผู้สอนใช้ในการเรียนการสอน

ของกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีท่ี 1-6 ปีการศกึษา 2560 

มีคา่เฉลีย่สงูกวา่ปีการศกึษา 2559 ในทกุชัน้เรียน 

3.2.2 ผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้ เรียนระดบัชาติ (Nation Test: 

NT) กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านภาษา ของนกัเรียนท่ีครูผู้สอนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนจากการผา่นการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการพฒันาทกัษะครู 

เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถม- 

ศกึษาอุทยัธานี เขต 2 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้ เรียนระดบัชาติ (Nation 

Test: NT) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ด้านภาษา ปีการศกึษา 2560 มีคา่เฉลีย่สงูกวา่ปีการศกึษา 2559 

3.2.3 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้ประถมศึกษา

ปีท่ี 6 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศกึษา 2559-2560 พบวา่ ผลการทดสอบทางการศกึษา

ระดบั ชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 

2560 มีคา่เฉลีย่สงูกวา่ปีการศกึษา 2559 


