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การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิ ด การเขี ยน และการส่ งเสริ มนิ สัยรั กการอ่านของ
นักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครื อข่าย โรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ ปี การศึกษา 2555-2556
นายวิวฒั น์ไชย ศรี วพิ ฒั น์ ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ปี การศึกษา 2555-2556

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียนและ
การส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นของนัก เรี ย นโดยใช้ก ลยุ ท ธ์ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นบ้ว นห้ ว ยกะปิ
ปี การศึ กษา 2555-2556 2) เพื่อศึ ก ษาระดับคุ ณภาพการมี ส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ ยวข้องภาคี เครื อข่า ย
ในการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียนและการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านของนักเรี ยนโดยใช้
กลยุทธ์ ภาคีเครื อข่ายโรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ ปี การศึกษา 2555-2556 3) เพื่อศึกษาทักษะการอ่าน
การคิด การเขียนของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้วนห้วยกะปิ ปี การศึกษา 2555-2556 4) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การมี นิสั ยรั กการอ่ านของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้วนห้ วยกะปิ ปี การศึ กษา 2555-2556 5) เพื่ อศึ กษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ ปี การศึกษา 2555-2556 6) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
การคิ ด การเขี ย น และการส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นของนัก เรี ย นโดยใช้ก ลยุ ท ธ์ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ย
ปี การศึกษา 2555-2556 โรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ โดยใช้ภาคีเครื อข่าย กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 -6 ปี การศึกษา2555 จานวน 286 คน
ปี การศึกษา 2556 จานวน 261 คน ประชากรครู ปี การศึกษา 2555 จานวน 41 คน ปี การศึกษา 2556
จานวน 38 คน กลุ่มตัวอย่างผูป้ กครองนักเรี ยนปี การศึกษา 2555 จานวน 286 คน ปี การศึกษา 2556
จานวน261 คน และกลุ่ ม ตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ปี การศึ กษา 2555 และ
ปี การศึกษา 2556 จานวน 13 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั มี 2 ลัก ษณะได้แก่ แบบสอบถาม ที่ มี
ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ (Ratting Seale) แบบบันทึกผลการคัดกรอง
ความสามารถของนักเรี ยนด้านทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน จาแนกตามระดับคุ ณภาพตาม
สภาพจริ ง แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ระดับสถานศึกษาทุกระดับชั้น ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
และแบบบันทึกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ปี การศึกษา 2555 และปี การศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้ นจานวน 7 ฉบับทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่ องมือได้ค่าความเชื่ อมัน่ แต่ละฉบับระหว่าง .885-945 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS
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Version 18 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุ ปผลการวิจยั
1. ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านของ
นัก เรี ย นโดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ย โรงเรี ย นบ้า นห้ ว ยกะปิ ปี การศึ ก ษา 2555-2556 พบว่ า
ปี การศึกษา 2555 ครู เห็นว่าการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียนและการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน
ของนักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครื อข่ายโรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ มี คุณภาพอยู่ในระดับมากมี ค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด (=3.64, = 0.66) รองลงมาคือนักเรี ยนเห็ นว่าการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียนและ
การส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านของนักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครื อข่ายโรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ มีคุณภาพ
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.36, S.D.= 0.93) ส่ วนผูป้ กครองเห็ นว่าการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด
การเขี ยนและการส่ งเสริ มนิ สั ยรั กการอ่ านของนักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ ภาคี เครื อข่ ายโรงเรี ยนบ้าน
ห้วยกะปิ มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ( X =3.32, S.D.= 0.87) ปี การศึกษา 2556
ตามความคิดเห็ นของนักเรี ยน ครู และผูป้ กครองพบว่า ครู เห็ นว่าการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิ ด
การเขี ยนและการส่ งเสริ มนิ สั ยรั กการอ่ านของนักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ ภาคี เครื อข่ ายโรงเรี ยนบ้าน
ห้วยกะปิ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (=4.48, = 0.56) รองลงมาคือผูป้ กครองเห็นว่า
การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียนและการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านของนักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์
ภาคีเครื อข่ายโรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X =4.36, S.D.= 0.51) ส่ วนนักเรี ยน
เห็นว่าการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียนและการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านของนักเรี ยนโดยใช้
กลยุ ทธ์ ภาคี เครื อข่ ายโรงเรี ยนบ้านห้ วยกะปิ มี คุ ณภาพอยู่ในระดับมากมี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ( X =4.23,
S.D.= 0.61 สอดคล้องตามสมมติฐาน
2. ผลการศึกษาระดับคุ ณภาพการมี ส่วนรวมของผูเ้ กี่ ยวข้องในการพัฒนาทักษะการอ่าน
การคิด การเขียน และการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านของนักเรี ยนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครื อข่ายโรงเรี ยน
บ้านห้วยกะปิ ปี การศึ กษา 2555-2556 ตามความคิ ดเห็ นของนักเรี ย น ครู และผูป้ กครอง พบว่ า
ปี การศึ กษา 2555 การเขี ย น และการส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นของนัก เรี ย น โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ ภาคี
เครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นบ้า นห้ ว ยกะปิ มี คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดับ ปานกลางมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ( X =3.39,
S.D.= 0.78) รองลงมาคือผูป้ กครองเห็นว่าการมีส่วนร่ วมการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน
และการส่ งเสริ มนิ สัยรั กการอ่านของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ภาคี เครื อข่ายโรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ
มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.20, S.D.= 0.89) ส่ วนครู เห็ นว่าการมีส่วนร่ วมการพัฒนา
ทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ภาคี
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เครื อข่ายโรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (=3.05, = 0.78)
ปี การศึกษา 2556 พบว่า นักเรี ยนเห็นว่าการมีส่วนร่ วมการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน
และการส่ งเสริ มนิ สัยรั กการอ่านของนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ภาคี เครื อข่ายโรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =4.30, S.D.= 0.69) รองลงมาคือ ผูป้ กครองเห็ นว่า
การมี ส่วนร่ วมการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิ ด การเขียน และการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านของ
นักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครื อข่ายโรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X =4.15,
S.D.= 0.92) ส่ ว นครู เ ห็ น ว่า การมี ส่ วนร่ ว มการพัฒ นาทัก ษะการอ่ า น การคิ ด การเขี ย น และ
การส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นของนัก เรี ย น โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นบ้า นห้ว ยกะปิ
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (=4.00, = 0.75) สอดคล้องตามสมมติฐาน
3. ผลการคัดกรองทักษะ /ความสามารถด้านการอ่าน การคิด และการเขียนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วดั รายชั้นปี ตามหลักสู ตรที่สถานศึกษากาหนด โรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ พบว่า
ปี การศึกษา 2554 นักเรี ยน ป.1-ป.6 ได้ระดับดี จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.86
ได้ระดับปานกลาง จานวน 273 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.98 และได้ระดับปรับปรุ ง จานวน 183 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.16 ปี การศึกษา 2555 นักเรี ยน ป.1-ป.6 ได้ระดับดี จานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.55
นักเรี ยนมีการพัฒนาระดับดี เพิ่มขึ้น ร้ อยละ 12.69 ได้ระดับปานกลาง จานวน 281 คน คิดเป็ นร้อยละ
51.09 นักเรี ยนมีการพัฒนาระดับปานกลางเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.11 และได้ระดับปรับปรุ ง จานวน 90 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16.36 นักเรี ยนได้ระดับปรับปรุ งมีจานวนลดลง คิดเป็ นร้อยละ 15.8 สอดคล้องตาม
สมมติฐาน
ปี การศึกษา 2555 นักเรี ยน ป.1-ป.6 ได้ระดับดี จานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.55
ได้ระดับปานกลาง จานวน 281 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.09 และได้ระดับปรับปรุ ง จานวน 90 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16.36 ปี การศึกษา 2556 นักเรี ยน ป.1-ป.6 ได้ระดับดี จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ
38.50 นักเรี ยนมีการพัฒนาระดับดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.95 ได้ระดับปานกลาง จานวน 314 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 55.97 นักเรี ยนมี การพัฒนาระดับปานกลางเพิ่มขึ้ น ร้ อยละ 4.88 และได้ระดับปรับปรุ ง
จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.53 นักเรี ยนได้ระดับปรับปรุ งมีจานวนลดลง คิดเป็ นร้อยละ 10.83
สอดคล้องตามสมมติฐาน
4. ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการมี นิสั ย รั ก การอ่ า นของนัก เรี ย นโรงเรี ย นบ้า นห้วยกะปิ
ปี การศึกษา 2555-2556 ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง พบว่า
ปี การศึ กษา 2555-2556 ตามความคิดเห็ นของนักเรี ยน ปี การศึกษา 2555 โดยรวมมี
พฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.48, S.D.= 0.70) เมื่อพิจารณา
ตามรายการ พบว่า นักเรี ยนใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสื อ ค้นคว้าหาความรู ้ จากห้องสมุ ดอย่างน้อย
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สัปดาห์ละ 2-3ชัว่ โมง มีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =3.89, S.D.= 0.81) รองลงมาคือ
นักเรี ยนเลือกหนังสื อที่อ่านได้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย มีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.65,
S.D.= 0.78) ส่ วนนักเรี ยนสามารถสรุ ปความรู ้ ความคิดรวบยอดจากเรื่ องที่อ่านและฟั งได้ มีพฤติกรรม
อยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X =3.29, S.D.= 0.63) ปี การศึกษา 2556 พบว่า โดยรวมมีพฤติกรรม
การมีนิสัยรักการอ่านของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.48, S.D.= 0.82) เมื่อพิจารณาตามรายการ พบว่า
นักเรี ยนเลื อกหนังสื อที่ อ่ านได้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย มี พฤติ กรรมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =4.62, S.D.= 0.70) รองลงมาคือ นักเรี ยนมีความสามารถใช้อินเทอร์ เน็ต โทรทัศน์
วีซีดีและนักเรี ยนมี ความกระตื อรื อร้ นในการเข้าร่ วม กิ จกรรมส่ งเสริ มนิ สัยรั กการอ่านของโรงเรี ยน
มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ( X =4.55, S.D.= 0.80), ( X =4.55, S.D.= 0.82) ส่ วนนักเรี ยน
กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ( X =4.34,
S.D.= 0.87) สอดคล้องตามสมมติฐาน
5. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ระดับสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ ปี การศึกษา 2555-2556 พบว่า
5.1 ผลการเปรี ยบเทียบสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
บ้านห้วยกะปิ ปี การศึกษา 2555-2556 ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยรวมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป
มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้นร้ อยละ 1.4 โดยสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย มี การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 0.66 สาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.93 สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 สาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้นร้อยละ
2.92 สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศมี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 2.77
สาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาฯ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนลดลงร้อยละ 0.46 สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพฯ
มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.57 และสาระการเรี ยนรู ้ ศิลปะมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนลดลงร้อยละ 2.09 สอดคล้องตามสมมติฐาน
5.2 ผลการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้าน
ห้วยกะปิ ปี การศึกษา 2555-2556 ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยรวมลดลงร้อยละ 0.09 โดยสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย มีการพัฒนาค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.56 สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ มีการพัฒนา
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.36 สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.1 สาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 9.92 สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 9.41
สาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาฯ มี การพัฒนาค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.89 สาระการเรี ยนรู้การงานอาชี พฯ
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มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.5 และสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะมี ค่าเฉลี่ ยลดลงร้ อยละ 4.61 สอดคล้องตาม
สมมติฐาน
6. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านของ
นักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครื อข่ายโรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ ปี การศึกษา 2555-2556 พบว่า
ปี การศึกษา 2555 เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า ผูป้ กครองมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( X =3.32, S.D.= 0.87) รองลงมาคื อ ครู (=3.31, = 0.77) และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดเท่ากัน
( X =3.16, S.D.= 0.68) ปี การศึกษา 2556 เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ระดับมาก มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( X =4.45, S.D.= 0.80) รองลงมาคื อ คณะกรรมการสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.44, S.D.= 0.78) และ ครู มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (=4.30, = 0.85) สอดคล้องตามสมมติฐาน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน
ของนักเรี ยน ผูบ้ ริ หารควรได้มีการคัดกรองความสามารถของนักเรี ยนตามมาตรฐานและตัวชี้ วดั รายปี
ตามศักยภาพ เพื่อนาไปสู่ การแก้ปัญหา และการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเต็มศักยภาพเหมาะสมกับวัย และ
ระดับชั้น
1.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรศึ กษาหลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับกลยุท ธ์
การบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม และส่ งเสริ มศักยภาพผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และรายกลุ่มคุณภาพ
เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั ยืน สื บเนื่องจากการอ่าน การคิด และการเขียนเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการ
ดารงชีวติ และเป็ นเครื่ องมือในการเสาะแสวงหาความรู ้ในสรรพวิชาในสาขาต่าง ๆ
2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการวิจยั พัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถนะด้านการอ่าน การคิด การ
เขี ย น และการส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นของนัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษา และระดับ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการ
ส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านของนักเรี ยนกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในมิติ (O-NET) และ
หรื อ (PISA)

