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บทคดัย่อ 
 

 โครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ                 
การจดัการศึกษาขั4นพื4นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี เป็นโครงการที9มี              
ความสําคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิ9ง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที9จะประเมินโครงการโดยใชรู้ปแบบ
การประเมินแบบ CIPPIEST โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื9อประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพการอ่าน 
การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั4นพื4นฐาน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 2) เพื9อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยกระดบัการอ่าน การเขียน
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั4นพื4นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั                 
ราชภัฏรําไพพรรณี การวิจัยครั4 งนี4 เป็นการวิจัยแบบผสม โดยเก็บข้อมูลทั4 งเชิงปริมาณและ                   
เชิงคุณภาพจากกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหารโครงการ ผูด้าํเนินโครงการ และผูเ้ขา้ร่วมโครงการ                     
เครื9 องมื อที9 ใช้ในการเก็ บรวบรวมมี  2 ป ระ เภ ท  คื อ  1) แบ บ ส อบ ถ าม  2 ฉ บับ  มี ลัก ษ ณ ะ                    
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ฉบับที9  1 ได้ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.49 - 0.86                       
มีค่าความเชื9อมั9นเท่ากบั 0.98 ฉบบัที9 2 ไดค้่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.41 - 0.90 มีค่าความเชื9อมั9น
เท่ากับ 0.97 และ 2) แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี9ย ค่าส่วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน                  
และการวเิคราะห์เนื4อหา    
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการประเมินโครงการผา่นเกณฑ์ทุกดา้น โดยกลุ่มผูบ้ริหารโครงการ
และผูด้าํเนินโครงการ ประเมินโครงการผา่นเกณฑ์ทุกดา้น ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
และพบว่า ดา้นผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ดา้นการถ่ายโยงความรู้ ด้านกระบวนการ และความย ั9งยืน 
อยู่ในระดบัมากที9สุด ส่วนกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ประเมินโครงการผ่านเกณฑ์ทุกดา้น ในภาพรวม
และรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 2) แนวทางการส่งเสริมการยกระดบัการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั4นพื4นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 



 

กล่าวโดยสรุป คือ ในการส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์นั4น จะตอ้งสร้างกิจกรรม
และบรรยากาศ ที9กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์                  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนทั4งดา้นสื9อ นวตักรรม และเทคโนโลยีที9ทนัสมยั และที9สําคญัที9สุด 
ครูตอ้งพฒันากระบวนการ ทกัษะรวมถึงการออกแบบการจดัการเรียนรู้ที9กระตุน้กระบวนการคิด
ของนกัเรียนโดยบูรณาการเพิ9มเติมจากการอ่านและการเขียนที9มีคุณภาพ ซึ9 งหากหน่วยงานทางการศึกษา
ตอ้งการส่งเสริมและยกระดบัการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ควรให้ความสําคญั 
ในด้านบรรยากาศ และนวตักรรมที9เหมาะสมต่อความสนใจของนักเรียนเพื9อให้เกิดประสิทธิผล 
และการพฒันาอยา่งย ั9งยนื 
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Abstract 
 

 The project to improve the quality of reading, writing and analytical thinking in basic 
Education level, conducted by the Faculty of Education Rambhai Barni Rajabhat University, was 
a very important and useful project. The researcher was interested in evaluating the project using 
the CIPPIEST assessment model. The objectives were: 1) to assess the project to improve the 
quality of reading, writing and analytical thinking in basic education levels, and 2) to study 
guidelines to promote the enhancement of reading, writing and critical thinking of students in 
Basic Education level, Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University. The research 
used mixed research process of both quantitative and qualitative methods. There were 3 sample 
groups cousisting of: project administrators, project workers and project participants. There were 
2 types of data collecting tools: 1) two questionnaires, Issue 1, questionnaire with a discrimination 
of 0.49 - 0.86  and a reliability of 0.98. Issue 2, questionnaire with a discrimination of 0.41 - 0.90 
and a reliability of 0.97, and 2) interview form. Data was analyzed by: mean, standard deviation 
and content analysis. 
 The results were as follows: 1) project administrators, project workers and project 
participants assessing the project passed all criteria and overall were suitable at a high level. The 
impact, effectiveness, transportability, process and sustainability were at the highest level; and 2) 
overall, guidelines to promote the enhancement of reading, writing and critical thinking of 
students in Basic Education level, Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat Uninersity must 
create activities and an atmosphere that encourage students to be interested in reading, writing, 



 

and analytical thinking. School administrators must provide support in media, innovation and 
modern technology and most importantly, teachers have to develop skills processes, including 
learning management design that stimulates the thinking process of students by integrating further 
from reading and writing quality. Therefore, if the educational department wants to promote and 
enhance reading, writing and analytical thinking of students, it should focus on the atmosphere 
and suitable innovation to the interest of students for effectiveness and sustainable development.
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บทที� 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 

 การจดัการศึกษาของประเทศไทย ให้ความสําคญัต่อการอ่านและการเขียนเป็นอยา่งมาก  
สังเกตได้จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั%นพื%นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึ0 งเป็นหลกัสูตรแม่บท   
ในการจดัการศึกษาของคนในชาติได้กําหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้พื%นฐานที0คนไทยทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที0สอง 
(พ.ศ. 2552 - 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ กาํหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต       
อย่างมีคุณภาพโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั%นพื%นฐาน ได้กาํหนดจุดเน้นการพฒันา         
คุณภาพผูเ้รียน ดา้นความสามารถในการอ่าน การเขียน ในระดบัชั%นประถมศึกษาปีที0 1 - 3 ผูเ้รียน
ต้องอ่านออกเขียนได้ ระดับ ชั% นป ระถมศึกษาปี ที0  4 - 6 ผู ้เรียนต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง                     
ในปีงบประมาณ 2560 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั%นพื%นฐาน ประกาศนโยบายการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั%นพื%นฐาน ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียนสามารถอ่านออกเขียนได้
ตามช่วงวยั (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั%นพื%นฐาน. 2559 : 3) 
 การจัดการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพนั% น          
วชิาภาษาไทยจึงมีความสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิ0งสําหรับคนไทย ที0จะเป็นเครื0องมือในการแสวงหา
ความรู้เพื0อพฒันาตนเอง การอ่านและการเขียนเป็นทกัษะที0สําคญั และมีบทบาทในการเรียนรู้การอ่าน    
เป็นหวัใจสําคญัของกิจกรรมทั%งหลายในการเรียนของนกัเรียน ครูจึงให้ความสําคญัในการอ่านและ
ส่งเสริมให้เด็กมีความเขา้ใจในการอ่านมากขึ%น ขณะเดียวกนัการเขียนก็มีความสําคญัและจาํเป็น
ตอ้งสอนควบคู่กนัไปกบัการสอนอ่าน เพราะหากเขียนผิดก็จะทาํให้การสื0อความหมายผิดไปจาก
เจตนาของผูเ้ขียน แต่การที0ผูเ้รียนจะมีความสามารถในการอ่านคล่องเขียนคล่องไดน้ั%น จาํเป็นตอ้ง
เรียนรู้หลกัเกณฑ์ทางภาษาและมีทกัษะในการอ่านการเขียนเบื%องตน้อย่างแม่นยาํ ดงันั%นการฝึก
ทกัษะดา้นการอ่านและการเขียนให้ถูกตอ้งแม่นยาํจะสามารถอ่านและเขียนไดค้ล่องแคล่ว จึงนบัวา่
เป็นการปูพื%นฐานของการอ่าน การเขียนที0มีประสิทธิผล  
 การอ่านเป็นเครื0องมือสําคญัอย่างยิ0งที0ใช้ในการแสวงหาความรู้เพื0อพฒันาตนเองให้เป็น            
คนฉลาดรอบรู้ ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ และการเปลี0ยนแปลงของสังคม ผูมี้นิสัยรักการอ่าน และมีทกัษะ
การอ่านที0 ดีย่อมแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับตัว             
เขา้กบัสถานการณ์ได้อย่างแนบเนียน การอ่านมีความจาํเป็นมากสําหรับนักเรียนเพราะเป็นพื%นฐาน
สําคญัของการเรียนรู้ นั0นคือใช้การอ่านเป็นเครื0องมือในการศึกษาคน้ควา้ หากมีทกัษะการอ่าน          
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อย่างดีแล้ว การเรียนวิชาใด ๆ  ก็จะบังเกิดผลดีด้วย (วรรณี  โสมประยูร. 2553 : 128 - 129)                      
ในชีวิตประจาํวนั โดยทั0วไปคนเราตอ้งอาศยัการอ่านติดต่อสื0อสารเพื0อทาํความเขา้ใจกบับุคคลอื0น
ร่วมไปกบัทกัษะการฟัง การพูดและการเขียน ทั%งในดา้นภารกิจส่วนตวั และการประกอบอาชีพ          
การงานต่าง ๆ ในสังคม การอ่านช่วยให้บุคคลสามารถนาํความรู้และประสบการณ์จากสิ0งที0อ่านไป
ปรับปรุงและพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจการงานที0ตัวเองกระทําอยู่ให้เจริญก้าวหน้าและประสบ              
ความสําเร็จได้ในที0สุด การรู้จกัฝึกฝนอ่านอย่างสมํ0าเสมอ จะช่วยให้ผูอ่้านมีพื%นฐาน การอ่านดี             
มีความรู้กวา้งขวางและเกิดทกัษะ อย่างไรก็ตามนักเรียนจะเป็นผูอ่้านที0ดีได้นั%นจะตอ้งขึ%นอยู่กับ
สภาพแวดลอ้มที0ครูเป็นผูจ้ดัเตรียมให ้ 
 การเขียน มีบทบาทสําคญัมากในชีวิตประจาํวนั (สมบติั ศิริจนัดา. 2554 : 88) การเขียน    
เป็นเครื0องมือในการสื0อสารที0สําคญั.ช่วยในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ จากผูมี้
ปัญญาสู่ผูส้นใจใคร่ศึกษา ทั% งยงัเป็นเครื0องมือในการปลอบประโลมทางใจ การเขียนเป็นสิ0 งที0
สะทอ้นตวัผูเ้ขียน ทาํให้ทราบไดว้่าผูเ้ขียนมีความรู้ความคิด ความเชื0อ รวมถึงมีรสนิยมความชื0นชอบ
อย่างไร เป็นเครื0องมือในการถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรม สรรพวิชาความรู้ และภูมิปัญญาต่าง ๆ               
ที0ถูกสั0งสมมาจากบรรพบุรุษ แต่ปัจจุบนัไดพ้บว่าปัญหา ด้านการเขียน.ไม่ว่าจะเป็นการสะกดคาํ              
การเวน้วรรคตอน หรือการใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับกาลเทศะของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ0ง         
เขียนสรุปความไม่เป็น อ่านหรือฟังจบัใจความไม่ได ้ลว้นแลว้แต่เนื0องมาจากการขาดทกัษะในเรื0อง
การเขียนทั%งสิ%น จึงทาํให้การสื0อสารไม่สัมฤทธิL ผลตามจุดมุ่งหมาย ดว้ยเหตุนี%การส่งเสริมการเขียน
จึงเป็นสิ0 งสําคัญ  (อัจฉรา ชีวพันธ์ . 2548 : 6) ต้องมีการกําหนดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค ์                 
ให้มีจุดมุ่งหมายที0ชดัเจน โดยจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัสูตรในระดบัชั%นต่าง ๆ วา่มีจุดมุ่งหมายทาํเพื0ออะไร  
กิจกรรมต่าง ๆ นั% นสนองวตัถุประสงค์ ใดในหลักสูตร จัดลําดับความยากง่ายของกิจกรรม                     
ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน ใช้สื0อที0จูงใจเพื0อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่และรักในการเขียน         
ให้ผูเ้รียนสามารถใชจิ้นตนาการในการแสดงความรู้สึกนึกคิดอยา่งอิสระ การจดักิจกรรมการเขียน
สร้างสรรค์ ก็จะเป็นเครื0 องช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดนึกให้กับเด็ก                 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การคิดวเิคราะห์เป็นรากฐานสําคญัของการเรียนรู้และการดาํเนินชีวิต และการคิดทั%งมวล 
บุคคลที0มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้านอื0น ๆ เหนือกว่าบุคคลทั0วไป     
ทั%งทางดา้นสติปัญญาและการดาํเนินชีวิตเป็นทกัษะที0ทุกคนสามารถพฒันาได ้ซึ0 งประกอบไปดว้ย
ทักษะที0สําคัญคือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเน การประยุกต์ใช้ การประเมิน             
การจาํแนกแยกแยะประเภท การจดัหมวดหมู่ การสันนิษฐานการสรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลกัการ 
การเชื0อมโยงความสัมพนัธ์ของสิ0งต่าง ๆ ทกัษะการคิดวเิคราะห์จึงเป็นทกัษะการคิดระดบัสูง 
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 แม้ทุ ก ฝ่ายจะตระหนัก ถึงความสํ าคัญ ของการอ่าน  การเขียนและคิดวิ เคราะห์                  
ต่อการพฒันาคุณภาพของคนไทย ในช่วงเวลาที0ผา่นมายงัพบวา่การพฒันาทกัษะการอ่าน การเขียน
และคิดวิเคราะห์ยงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าที0ควร เห็นไดจ้ากผลการทดสอบระดบัชาติ O - NET         
ในระดบัชั%นประถมศึกษาปีที0 6 สังกดัสาํนกังานการศึกษาขั%นพื%นฐาน ปีการศึกษา 2560 มีผลคะแนนเฉลี0ย
วิชาภาษาไทย ตํ0ากว่า คะแนนเฉลี0ยในระดับประเทศ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ              
(องคก์ารมหาชน). ออนไลน์. 2561)  
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั 20 ปี เพื0อการพฒันาท้องถิ0น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) ยุทธศาสตร์ที0 1 การพฒันาท้องถิ0น ตวัชี% วดัที0  1.8 อตัราการอ่านออกเขียนได้ ของจาํนวน
ประชากรโดยเฉพาะประชากรในวยัประถมศึกษาในพื%นที0บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
โดยมีความมุ่งหวงัเพื0อส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ ของประชากรในวยัประถมศึกษา           
ซึ0 งหมายถึงนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาในพื%นที0บริการ ทั%งที0เป็นการศึกษาในระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยโดยให้ความหมายของการอ่านหมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเสียงและ        
การอ่านรู้เรื0องของนักเรียน ทั%งที0เป็นประโยคและขอ้ความสั% น ๆ วงคาํศพัท์ที0ใช้ในชีวิตประจาํวนั 
โดยสามารถบอกขอ้คิดที0ไดจ้ากการอ่านบทร้อยแกว้ ร้อยกรองสําหรับเด็ก ตอบคาํถาม คาดคะเน
และสรุปข้อคิดจากเรื0องที0อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล ส่วนด้านการเขียน หมายถึง ความสามารถ        
ในการเขียนคาํ ประโยค หรือเรื0 องของนักเรียนโดยสามารถเขียนคาํที0 เป็นวงคาํศพัท์ที0กาํหนด        
ในแต่ละชั% นปีการเขียนเรื0 องสั% นจากประสบการณ์หรือจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ การเขียน          
ยอ่ความ และการเขียนเรียงความ โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัทั%ง 38 แห่งทั0วประเทศไทยตอ้งดาํเนินการ
พฒันาส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชากรในเขตพื%นที0บริการสามารถอ่านออกเขียนได ้คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจึงได้ทําโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และ            
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั%นพื%นฐานเพื0อพฒันาส่งเสริมดา้นการอ่านออกเขียนได ้
(สาํนกังานที0ประชุมอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏั. 2561 : 21)  
 การประเมินโครงการเป็นการประมาณค่าการดาํเนินงานหรือกิจกรรมใด ๆ อย่างมีระบบ               
เพื0อปรับปรุงการดาํเนินงานทั%งในปัจจุบนั อนาคต และใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจดาํเนินงาน
หรือยกเลิกงานหรือกิจกรรมนั%น ๆ การประเมินโครงการ เป็นวิธีการหนึ0 งที0จะให้ข้อมูลที0ถูกต้องแก่                 
ผูที้0มีบทบาทการตดัสินใจ เกี0ยวกบัอนาคตของโครงการหรือกิจกรรมนั%น ๆ เป็นกระบวนการให้ได้มา       
ซึ0 งความจริงในเชิงคุณค่าของสิ0 งใดสิ0 งหนึ0 ง และการเข้าถึงความจริงในเชิงคุณค่าของสิ0 งเหล่านั% น                   
(ศิริชยั กาญจนวาสี. 2552 : 22) กล่าววา่การประเมินโครงการ หมายถึงกระบวนการศึกษาสิ0งต่าง ๆ 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัการประเมินเป็นการตรวจสอบการบรรลุผลตาม วตัถุประสงค์ที0กาํหนดไว ้
การประเมินเป็นการช่วยเสนอสารสนเทศเพื0อการตัดสินใจ การประเมินเป็นการตอบสนอง                
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สารสนเทศแก่ผูเ้กี0ยวข้องทั%งหลาย ด้วยการบรรยายอย่างลุ่มลึก และการประเมินเป็นการตดัสิน          
คุณค่าของสิ0งที0มุ่งประเมิน เนื0องจากการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมอย่างมีระบบ 
เป็นวิทยาศาสตร์ ทุกส่วนของโครงการและปัจจยัทุกชนิดที0ใช้ในการดาํเนินงานจะไดรั้บการวิเคราะห์
อย่างละเอียด ส่วนใดที0 เป็นปัญหาหรือไม่ มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาย้อนกลับ (Feedback)                
เพื0อให้มีการดาํเนินงานใหม่จนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที0ต้องการ และเพื0อให้ได ้           
ขอ้มูลที0ถูกตอ้ง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอื0น ๆ ได้อย่างเหมาะสม  เพื0อให้ทราบว่า    
การดําเนินงานของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด มี รูปแบบ               
การดาํเนินงานที0เป็นมาตรฐานและเป็นระบบมากขึ%น จึงไดน้าํรูปแบบการประเมินโครงการของ   
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) (รัตนะ บัวสนธ์. 2556 : 23) ถือเป็นรูปแบบที0ได้รับความนิยมนํามา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการโดยรูปแบบการประเมิน CIPPIEST.ซึ0 งเป็นส่วนปรับขยาย    
ของรูปแบบการประเมิน CIPP.โดยปรับขยายการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ออกเป็น
การประเมินผลกระทบ (Impact.Evaluation) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness.Evaluation) 
การประเมิ นความย ั0งยื น  (Sustainability Evaluation) แ ล ะ ก าร ป ร ะ เมิ น ก า ร ถ่ าย ท อ ด ส่ ง ต่ อ 
(Transportability.Evaluation).ของสิ0 งที0 ได้ รับ การป ระเมิน ซึ0 งมัก .ได้แก่  โครงการ แผนงาน               
หรือสิ0 งแทรกแซงต่าง ๆ โดยที0ส่วนขยายของมิติการประเมินที0เพิ0มขึ%นนี% มีความหมายครอบคลุม  
รวมถึงการประเมินผลผลิตเดิมและการประเมินผลลพัธ์นั0นเอง โดยความสาํคญัของการประเมินดงักล่าว 
อาจวิเคราะห์ ไดว้่า การประเมินโครงการเป็นงานที0มีความละเอียดลออมากกว่าการวางแผน กล่าวคือ 
ในขณะที0การวางแผนเป็นการคาดคะเนไว ้แต่การประเมินโครงการเป็นการเสาะแสวงหาขอ้เทจ็จริง
ที0 เกิดจากการประเมินโครงการ จะต้องแสวงหาทั% งที0มองเห็นจบัต้องได้และสิ0 งที0มองไม่เห็น            
และจบัต้องไม่ได้ ฉะนั%น การประเมินโครงการจึงมีความยากลาํบากอยู่ในตวัผูป้ระเมินจะต้อง
พยายามเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงมากที0สุด ทั% งนี%  เพื0อจะได้นําไปใช้ตัดสินใจบริหารโครงการให ้          
บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ที0ต้องการ การประเมินโครงการจะต้องกระทาํกันอย่างกวา้งขวาง       
และต่อเนื0องจึงจะทําให้แผนงานที0กําหนดไวบ้รรลุถึงเป้าหมายและการตัดสินใจดําเนินงาน              
มีความถูกตอ้ง  
 ดงันั%นการประเมินโครงการยกระดบัด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียน    
ในระดบัการศึกษาขั%นพื%นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ผูว้จิยัไดมี้ภาระหนา้ที0
เกี0ยวขอ้งกบัการดาํเนินการจดัโครงการยกระดบัดา้นการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียน           
ในระดับการศึกษาขั%นพื%นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทั% งนี%  ผูว้ิจยัจึงมี             
ความสนใจที0จะศึกษาการประเมินผลโครงการยกระดบัการอ่าน การเขียนและคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน      
ในระดับการศึกษาขั%นพื%นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี เพื0อให้ทราบว่า              
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โครงการดงักล่าว ประสบความสําเร็จหรือไม่เพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร มีงบประมาณ
เพียงพอ กบัการดาํเนินการหรือไม่ ซึ0 งองค์ประกอบเหล่านี% จาํเป็นอย่างยิ0งที0จะตอ้งมีการประเมิน
โครงการ ซึ0 งจะประเมินทั%งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั% งนี%  มีวตัถุประสงคต่์อไปนี%  
 1. เพื0อประเมินโครงการยกระดับด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียน            
ในระดบัการจดัการศึกษาขั%นพื%นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 2. เพื0 อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยกระดับการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์              
ของนกัเรียนในระดบัการศึกษาขั%นพื%นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 

 ผลการวิจัยครั% งนี%  จะทําให้ทราบถึง แนวทางการยกระดับการอ่าน การเขียนและ             
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั%นพื%นฐาน รวมไปถึงสภาพของบริบท.ปัจจยันําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต.ผลกระทบ ประสิทธิผล ความย ั0งยืน และการถ่ายโยงความรู้ ของโครงการยก
ระดับด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั% นพื%นฐาน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี อีกทั%งยงัสามารถใช้เป็นขอ้มูลสนับสนุนประกอบการตดัสินใจ 
ของผู ้มีส่วนเกี0ยวข้องในการพิจารณาปรับปรุงโครงการ.และเป็นแนวทางในการใช้รูปแบบ           
การประเมินโครงการแบบ CIPPIEST ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจยัครั% งนี%  ใช้การเก็บขอ้มูลทั%งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยกาํหนดประชากร 
กลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงันี%  
 1. ประชากรที�ใช้ในการวจัิย 

  1.1 กลุ่มผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์ จาํนวน 4 คน 
  1.2 กลุ่มผูด้ ําเนินโครงการ ได้แก่ คณาจารยห์ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               
ภาษาไทย ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และเจา้หนา้ที0บริหารโครงการ จาํนวน 
49 คน     
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  1.3 กลุ่มผูเ้ข้าร่วมโครงการได้แก่ ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื%นที0                     
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาที0เขา้ร่วมโครงการ 
จาํนวน 136 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
  2.1 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์ จาํนวน  
3 คน ผูด้าํเนินโครงการ จาํนวน 34 คน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 93 คน รวม 130 คน โดยคาํนวณ
จากตารางสําเร็จรูปของเครจซี0และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) ด้วยวิธีการ     
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั%นตามสัดส่วนของประชากร  
  2.2 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
   การวิจยัครั% งนี%  ผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพื0อให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการ
เลือกแบบ เจาะจง (Purposive) โดยเป็ นผู ้มี ส่วนเกี0 ยวข้องกับการดําเนินงานของโครงการ                    
ตลอดทุกกิจกรรมและเป็นผูมี้ส่วนเกี0ยวข้องในการใช้นวตักรรมต้นแบบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
รําไพพรรณีพร้อมทั% งเข้าร่วมนําเสนอผลงาน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารโครงการ              
จาํนวน 1 คน กลุ่มผูด้ ําเนินโครงการ จาํนวน 3 คน และกลุ่มผูเ้ข้าร่วมโครงการ จาํนวน 5 คน              
รวม 9 คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการวจิยัครั% งนี%  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที0เกี0ยวขอ้งกบังานวจิยั ดงัต่อไปนี%  
 การประเมินโครงการ หมายถึง เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ 
เพื0อให้ทราบถึงขอ้บกพร่อง จุดเด่น จุดด้อยของโครงการเพื0อจะได้นําไปพฒันาการเปรียบเทียบ               
ผลการดาํเนินงานว่าวตัถุประสงค์และเป้าหมายที0กาํหนดไวดี้หรือไม่อย่างไร เพื0อเป็นแนวทาง                
ในการตดัสินใจยุติโครงการหรือปรับปรุงเปลี0ยนแปลงการดาํเนินโครงการเพื0อเป็นการเพิ0มคุณภาพ
และประสิทธิภาพของโครงการใหดี้ยิ0งขึ%น 
 โครงการ หมายถึง โครงการยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ดา้นการอ่าน การเขียน และการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั%นพื%นฐาน ปีงบประมาณ 2562 
 รูปแบบการประเมิน CIPPIEST หมายถึง กระบวนการประเมิน เชิงระบบที0 เน้น         
การเสนอสารสนเทศที0เป็นประโยชน์ใหผู้บ้ริหารใชใ้นการประเมินโครงการ ประกอบไปดว้ย   
 1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินโครงการที0กําลังแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนา โดยใช้โครงการยกระดับด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียน           
ในระดบัการศึกษาขั%นพื%นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ซึ0 งเป็นการประเมิน
วตัถุประสงค ์ความชดัเจน เป้าหมาย ระยะเวลา รวมไปถึงวธีิการดาํเนินงานของโครงการ  
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 2. การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินความพ ร้อมของ                 

ปัจจยัต่าง ๆ ที0 เกี0ยวข้องกับโครงการยกระดับด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียน                    
ในระดับการศึกษาขั% นพื%นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เช่น ความรู้          

ความเขา้ใจ การวางแผนดาํเนินโครงการ ขั%นตอนกิจกรรม ทรัพยากรที0สนับสนุนการทาํโครงการ 
เป็นตน้ 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการดําเนินงาน                

ขณะทาํงานหรือประเมินความก้าวหน้าของงาน มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ การวางแผน    
ในการจดักิจกรรมเหมาะสม หรือไม่เพื0อนาํผลการประเมินโครงการยกระดบัดา้นการอ่าน การเขียน

และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั%นพื%นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ             

รําไพพรรณี ไปพฒันาโครงการต่อไป 
 4. การป ระเมิ น ผล ผ ลิต  (Product Evaluation) เป็ น ก ารป ระเมิ น ผ ลห ลังโค รงก าร            

ได้เสร็จสิ%นแล้วโดยมุ่งเน้นให้ผูเ้ขา้เขา้ร่วมโครงการยกระดบัดา้นการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์       
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั% นพื%นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                

มีความเข้าใจ พึงพอใจและสามารถนําความรู้ที0ได้รับและนํานวตักรรมไปปรับประยุกต์ใช ้            

ใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 5. การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินผลกระทบที0 เกิดขึ% น           

ทั%งทางตรงและทางอ้อมของโครงการยกระดบัด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียน             
ในระดบัการศึกษาขั%นพื%นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี โดยประเมินจาก              

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดน้าํแนวคิดวิธีการ ไปพฒันาต่อยอดสร้างสรรค์สื0อการเรียนการสอน เพื0อให ้           

ผลสัมฤทธิL ดา้นการอ่าน การเขียน และการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนสูงขึ%น 
 6. การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) เป็นการประเมินเพื0อตัดสิน             

ความสําเร็จของโครงการยกระดับด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ                   

การศึกษาขั%นพื%นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี โดยพิจารณาจากความเขา้ใจ 
การยอมรับ ความมุ่งมั0น การเห็นคุณค่ารวมถึงการร่วมกิจกรรมของครูและนกัเรียน 

 7. การประเมินความย ั0งยนื (Sustainability Evaluation) เป็นการประเมินการคงอยูค่วามต่อเนื0อง 
ของโครงการยกระดบัดา้นการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการศึกษาขั%นพื%นฐาน 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ซึ0 งเกิดจากครูสามารถนาํความรู้แนวคิดไปพฒันา

ต่อยอดให้กบันกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื0อง รวมไปถึงผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนส่งเสริมให้นกัเรียนเกิด
ความตอ้งการกิจกรรม ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 
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 8. การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) เป็นการประเมินเพื0อ
การนําไปปรับประยุกต์ใช้ที0 อื0นโดยพิจารณาจากครูต้นแบบและครูผูเ้ข้าร่วมโครงการยกระดับ           
ด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั%นพื%นฐาน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี สามารถถ่ายทอดความรู้หรือนวตักรรมให้กบัเพื0อนร่วมวิชาชีพ    
ทั%งยงัพฒันาใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิL ดา้นการอ่าน การเขียน และการคิดวเิคราะห์สูงขึ%น 
 การอ่าน หมายถึง การอ่านเป็นกระบวนการทางสมองที0ต้องใช้สายตาสัมผสัอักษร                 
หรือสิ0 งพิมพ์อื0น ๆ รับรู้และเขา้ใจความหมายของคาํหรือสัญลกัษณ์ โดยออกมาเป็นความหมาย        
ที0ใช้สื0อความคิดและความรู้ ระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ่้านให้เข้าใจตรงกนั และผูอ่้านสามารถ นําเอา
ความหมายนั%น ๆ ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
 การเขียน หมายถึง เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการของบุคคลออกมา
เป็นสัญลกัษณ์หรือตวัอกัษร เพื0อสื0อความหมายใหผู้อื้0นเขา้ใจได ้ 
 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดที0สามารถจาํแนกแยกแยะขอ้มูลหรือวตัถุสิ0งของต่าง ๆ            
หรือเรื0 องราว เหตุการณ์ ออกเป็นย่อยตามหลักการหรือเกณฑ์ที0ก ําหนด เพื0อค้นหาความจริง          
หรือความสาํคญัที0แฝงอยูห่รือปรากฏอยูจ่นไดค้วามคิดที0จะนาํไปสู่ขอ้สรุปและการนาํไปประยกุตใ์ช ้ 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวิจัยครั% งนี%  เป็นการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียนและ            
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั%นพื%นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam) 8 ดา้น (รัตนะ บวัสนธ์. 2556 : 23) 
 1.  การประเมินบริบท (Context) 
 2.  การประเมินปัจจยันาํเขา้ (Input) 
 3.  การประเมินกระบวนการ (Process) 
 4.  การประเมินผลผลิต (Product) 
 5.  การประเมินผลกระทบ (Impact) 
 6.  การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) 
 7.  การประเมินความย ั0งยนื (Sustainability) 
 8.  การประเมินการถ่ายโยงความรู้ (Transportability) 
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

รูปแบบ CIPPIEST Model โดยมุ่งประเมิน                
8 องคป์ระกอบ ดงันี%  
1. การประเมินบริบท (Context) 
2. การประเมินปัจจยันาํเขา้ (Input) 
3. การประเมินกระบวนการ (Process) 
4. การประเมินผลผลิต (Product) 
5. การประเมินผลกระทบ  (Impact) 
6. การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
7. การประเมินความย ั0งยนื (Sustainability) 
8. การประเมินการถ่ายโยงความรู้  
(Transportability) 

กลุ่มที� 1  ผู้บริหารและผู้ดําเนินโครงการ 

1.1 ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์   
1.2 คณาจารยภ์าควชิาภาษาไทย   
1.3 ครูโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี   
1.4 เจา้หนา้ที0บริหารโครงการ   
กลุ่มที� 2 ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.1 ผูบ้ริหาร สาํนกังานเขตพื%นที0            
การศึกษาประถมศึกษา จนัทบุรีเขต 1 
2.2  ศึกษานิเทศก ์สาํนกังานเขตพื%นที0            
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1  
2.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา             
ที0เขา้ร่วมโครงการ 
2.4 ครูโรงเรียนประถมศึกษาที0เขา้ร่วม
โครงการ  
 

แนวทางการส่งเสริมการยกระดบั        
การอ่าน การเขียนและคิดวเิคราะห์              

ของนกัเรียนในระดบัการศึกษาขั%นพื%นฐาน 



บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยเรื� อง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และ             
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ครั' งนี'        
ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยขอนาํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี'  
 1. การอ่าน การเขียนและการคิดวเิคราะห์ 
  1.1 การอ่าน 
   1.1.1 ความหมายของการอ่าน 
   1.1.2 ความสาํคญัของการอ่าน 
   1.1.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
   1.1.4 ประเภทของการอ่าน 
   1.1.5 การส่งเสริมการอ่าน 
  1.2 การเขียน 
   1.2.1 ความหมายของการเขียน 
   1.2.2 ความสาํคญัของการเขียน 
   1.2.3 จุดมุ่งหมายของการเขียน 
   1.2.4 ประเภทของการเขียน 
   1.2.5 การส่งเสริมการเขียน 
  1.3 การคิดวเิคราะห์ 
   1.3.1 ความหมายของการคิดวเิคราะห์ 
   1.3.2 องคป์ระกอบของการคิดวเิคราะห์ 
   1.3.3 ประโยชน์ของการคิดวเิคราะห์  
   1.3.4 ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
   1.3.5 การวดัและประเมินผลความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
   1.3.6 การส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ 
 2. โครงการยกระดบัการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบัการศึกษา
ขั'นพื'นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 3. หลกัการและแนวคิดเกี�ยวกบัการประเมินโครงการ 
  3.1  ความหมายของการประเมินโครงการ  
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  3.2  จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
  3.3  ความสาํคญัและประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
  3.4  ทฤษฎีการประเมินโครงการ 
  3.5  รูปแบบการประเมิน CIPPIEST  
 4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  4.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  4.2 งานวจิยัในประเทศ 
 
การอ่าน การเขียนและการคิดวเิคราะห์ 
 การอ่าน 
 1. ความหมายของการอ่าน  
  ผจงวาด  พูลแกว้ (2547 : 79) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านไวว้่า เป็นการแปลความหมาย
ของตวัอกัษร เครื�องหมาย สัญลกัษณ์ เครื�องสื�อความหมายต่าง ๆ ที�ปรากฏแก่ตาออกมาเป็นความคิด
ความเข้าใจเชิงสื� อสาร แล้วผูอ่้านสามารถนําความคิด ความเข้าใจนั' น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์                 
ไดต่้อไป 
  วรรณี โสมประยูร (2553 : 128) ได้ให้ความหมายของการอ่านไวว้่า การอ่านเป็น
กระบวนการทางสมองที�ตอ้งใช้สายตาสัมผสัอกัษรหรือสิ�งพิมพอื์�น ๆ รับรู้และเขา้ใจความหมาย
ของคาํหรือสัญลกัษณ์ โดยออกมาเป็นความหมายที�ใชสื้�อความคิดและความรู้ ระหว่าง ผูเ้ขียนกบั             
ผูอ่้านใหเ้ขา้ใจตรงกนั และผูอ่้านสามารถนาํเอาความหมายนั'น ๆ ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  
  ราชบัณฑิตยสถาน (2554 : 900) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า ก. ว่าตาม                  
ตวัหนงัสือ ถา้ออกเสียงดว้ย เรียกว่า อ่านออกเสียง, ถา้ไม่ตอ้งออกเสียง เรียกวา่ อ่านในใจ สังเกต
หรือพิจารณาดู เพื�อให้เขา้ใจ เช่น อ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก อ่านตีความ เช่น อ่านรหสั อ่านลายแทง 
คิด, นบั (ไทยเดิม)  
  แอโรสมิท (Arrowsmith. 1972 : 35; อา้งถึงใน วรรณี โสมประยูร. 2553 : 128) ได้ให้
ความหมายของการอ่านไวว้า่ การอ่าน หมายถึง ความรู้สึกหรือสภาพทางจิตที�เกิดขึ'น ในสมองดว้ย
ความเข้าใจ ถ้อยคาํที� เขียนหรือตีพิมพ์ขึ' นมา และความเข้าใจในการอ่านที�สมบูรณ์ จะเกิดขึ' น              
เมื�อความคิด ความรู้สึกของผูอ่้าน ตรงกบัความรู้สึกของผูเ้ขียน ก่อนที�จะเขียนออก ถอ้ยคาํ  
  สรุปไดว้า่ การอ่าน หมายถึง ความรู้สึก หรือสภาพทางจิตที�เป็นกระบวนการทางสมอง
อนัเกิดจากการดู สังเกต พิจารณา แปลความหมายให้เขา้ใจในตวัอกัษร เครื�องหมาย สัญลกัษณ์ต่าง ๆ 
ที�ผูเ้ขียนใชสื้�อความหมาย ความคิด เพื�อสามารถรับรู้และเขา้ใจจนสามารถใชป้ระโยชน์ได ้ 
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         2. ความสาํคญัของการอ่าน 
  ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์ (2542 : 11) ไดก้ล่าวว่า การอ่านมีความสําคญัต่อชีวิตมนุษย ์
ตั'งแต่เกิดจนโตและจนกระทั'งถึงวยัชรา การอ่านทาํให้รู้ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ ทั�วโลก ซึ� งปัจจุบนั    
เป็นโลกของข้อมูลข่าวสาร ทําให้ผู ้อ่านมีความสุข มีความหวงัและมีความอยากรู้อยากเห็น            
อนัเป็นความตอ้งการของมนุษยทุ์กคน การอ่านมีประโยชน์ในการพฒันาตนเอง คือพฒันาการศึกษา
พฒันาอาชีพ พฒันาคุณภาพชีวิต ทาํให้เป็นคนทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์และสนองความอยากรู้
อยากเห็น นอกจากนี'  การจะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ ต้องอาศัยประชาชน             
ที�มีความรู้ ความสามารถ ซึ� งความรู้ต่าง ๆ ก็ไดม้าจากการอ่านนั'นเอง 
  ธีระยทุธ ธีระศิลป์ (2551 : 30 - 31) กล่าวถึง ความสาํคญัของการอ่าน มีดงันี'   
  1. ความสําคญัเกี�ยวกบัความรู้ การอ่านเป็นเครื�องมือแสวงหาความรู้ การศึกษาคน้ควา้
หาความรู้นั'น ตอ้งอาศยัการอ่านเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะอ่านหนังสือโดยตรงหรืออ่านจากอินเทอร์เน็ต    
ก็ตาม  
  2. ความสําคญัเกี�ยวกบัอารมณ์ การอ่านเป็นสิ�งที�ช่วยใหเ้กิดความเพลิดเพลินบนัเทิงใจ 
จึงช่วยให้มีอารมณ์ดี คลายเครียด ไดท้างหนึ� ง ซึ� งอาจจะเกิดจากถอ้ยคาํภาษาไทยที�ไพเราะและเนื'อหา 
ที�สนุกสนาน ตรงกบัความสนใจ  
  3. ความสําคญัดา้นจิตใจ การอ่านช่วยกล่อมเกลา ชกันาํ โน้มน้าวใจ ฯลฯ ให้คนเรามี
จิตใจที�ดีงามขึ'น เสมือนเติมคุณค่าความเป็นมนุษยใ์หสู้งขึ'น จึงเรียกกนัวา่  “การจรรโลงใจ”  นั�นเอง 
  4. ความสาํคญัดา้นบุคลิกภาพ การอ่านเปรียบเสมือนท่องไปในโลกกวา้งไม่มีขอบเขต 
ผูอ่้านจึงได้เรียนรู้พบเห็นสิ� งต่าง ๆ ทุกแง่มุม และนําสิ� งเหล่านั' นมาพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง                     
หรือนาํมาใช้ในโอกาสต่าง ๆ อย่างผูมี้วิสัยทศัน์ ปฏิบติัได้อย่างทนัสมยั เหมาะสมทุกสภาวะเป็น                 
ผูมี้เหตุผล ฯลฯ  
  5. ความสําคญัเกี�ยวกบัอาชีพ การอ่านเป็นที�มาของอาชีพและพฒันาอาชีพ จึงเห็นไดว้่า
ทุกอาชีพต้องมีตาํรา มีวารสาร ฯลฯ สําหรับอาชีพด้านนั' นโดยตรง ซึ� งการอ่านจะช่วยให้การ
ประกอบอาชีพมีคุณภาพมากขึ'น 
  วรรณี โสมประยรู (2553 : 128 - 129) กล่าวถึง ความสาํคญัของการอ่าน มีดงันี'   
  1. การอ่านเป็นเครื� องมือที�สําคัญยิ�งในการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับ ผูเ้รียนจาํเป็น                
ตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านทาํความเขา้ใจเนื'อหาสาระของวิชาการต่าง ๆ เพื�อให้ตนเองไดรั้บความรู้
และประสบการณ์ตามที�ตอ้งการ  
  2. ในชีวิตประจาํวนัโดยทั�วไป คนเราตอ้งอาศยัการอ่าน ติดต่อสื�อสารเพื�อทาํความเขา้ใจ
กบับุคคลอื�น ร่วมไปกับทักษะการฟัง การพูดและการเขียน ทั'งในด้านภารกิจส่วนตวั และการ
ประกอบอาชีพ การงานต่าง ๆ ในสังคม  
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  3. การอ่านช่วยใหบุ้คคลสามารถนาํความรู้และประสบการณ์จากสิ�งที�อ่านไปปรับปรุง
และพฒันาอาชีพหรือธุรกิจการงานที�ตวัเองกระทาํอยู่ ให้เจริญกา้วหน้าและประสบความสําเร็จได้
ในที�สุด   
  4. การอ่านสามารถสนองความตอ้งการพื'นฐานของบุคคลในดา้นต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี        
เช่น ช่วยให้มั�นคงปลอดภยั ช่วยใหไ้ดรั้บประสบการณ์ใหม่ ช่วยให้เป็นที�ยอมรับของสังคม ช่วยให้
มีเกียรติยศและชื�อเสียง ฯลฯ  
  5. การอ่านทั' งหลายจะส่งเสริมให้บุคคลได้ขยายความรู้และประสบการณ์เพิ�มขึ' น  
อย่างลึกซึ' งและกวา้งขวาง ทําให้เป็นผูร้อบรู้ เกิดความมั�นใจ ในการพูดปราศรัย การบรรยาย                   
หรือการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ นบัวา่เป็นการเพิ�มบุคลิกภาพและความน่าเชื�อถือใหแ้ก่ตนเอง  
  6. การอ่านหนงัสือหรือสิ�งพิมพห์ลายชนิดนบัวา่เป็นกิจกรรมนนัทนาการที�น่าสนใจมาก 
เช่น อ่านหนังสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร นวนิยาย การ์ตูน ฯลฯ เป็นการช่วยให้บุคคลรู้จกัใช้เวลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชน์ และเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานไดเ้ป็นอยา่งดี  
  7. การอ่านเรื� องราวต่าง ๆ ในอดีต เช่น ศิลาจารึก ประวติัศาสตร์ เอกสารสําคัญ               
วรรณคดี ฯลฯ จะช่วยให้อนุชนรู้จกัอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของคนไทยเอาไว ้และสามารถ
พฒันาใหเ้จริญรุ่งเรืองต่อไปได ้ 
  สรุปได้ว่า การอ่านมีความสําคัญต่อชีวิตประจาํวนัของคนเราหลายประการ เช่น     
การอ่านเป็นเครื� องมือในการศึกษาเล่าเรียน เป็นการเพิ�มเติมความรู้ ช่วยพัฒนาความคิด หรือ          
การประกอบกิจการงานต่าง ๆ ล้วนอาศยัการอ่าน เพื�อเสริมสร้างความรู้ให้เป็นพื'นฐานทั' งสิ'น        
การอ่านมีประโยชน์ต่อการพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง สังคมให้การยอมรับผูที้�อ่านหนงัสือมาก 
นอกจากนี' ยงัมีประโยชน์ด้านสุนทรียภาพทางอารมณ์อีกด้วย เนื� องจากได้รับความบันเทิง 
เพลิดเพลินใจ จากเนื'อหาสาระที�ตรงกบัความตอ้งการและความสนใจ  
 3. จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
  ผจงวาด พลูแกว้ (2547 : 80) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการอ่าน มีดงันี'   
  1. การอ่านเพื�อศึกษาหาความรู้ เป็นการอ่านเพื�อมุ่งให้ได้ความรู้ในเรื� องที�ต้องการ
ศึกษาหาความรู้ โดยละเอียดหรือโดยยอ่ก็ได ้การอ่านเพื�อศึกษาหาความรู้นี'  มกัใชใ้นการอ่านตาํรา
วชิาการต่าง ๆ หรืออ่านงานเขียนเฉพาะเรื�องที�ตอ้งการศึกษา 
  2. อ่ าน เพื� อค วาม เพ ลิ ด เพ ลิน บัน เทิ งใจ  ผู ้อ่ าน มุ่ ง ที� ค วาม ผ่อน ค ล าย  อารม ณ์                       
ความเพลิดเพลินที�เกิดจากการอ่าน อนัไดแ้ก่ การอ่านหนงัสือประเภทบนัเทิงคดี นวนิยาย สารคดี            
ที�มีเนื'อหามุ่งความเพลิดเพลิน นิตยสารที�ประกอบดว้ยเรื�องราวในแนวสาระบนัเทิงต่าง ๆ การอ่าน
เพื�อจุดมุ่งหมายนี' เป็นการอ่านที�ใช้มากในชีวิตประจาํวนัของคนทั�วไป การอ่านจะไดผ้ลเสียหรือดี
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เพียงใด พิจารณาไดจ้ากพฤติกรรมพื'นฐาน 3 ดา้น คือ การแปลความ การตีความ และการขยายความ 
วา่เจริญงอกงามขึ'นมากนอ้ยเพียงใด 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2549 : 90 - 92) ได้กล่าวถึงการอ่านว่า มีจุดมุ่ง

หมาย ดงันี'   

  1. อ่านเพื�อใหมี้ความรู้ ขยายขอบเขตออกไปจากที�มีอยูเ่ดิม  

  2. อ่านเพื�อใหเ้กิดความคิด จะช่วยใหผู้อ่้านมีความคิดที�กวา้งขึ'น  

  3. อ่านเพื�อความบันเทิง การอ่านหนังสือที�ไม่ใช่วิชาการจะช่วยให้ผู ้อ่าน มีความ

เพลิดเพลิน  

  4. อ่านเพื�อสนองความตอ้งการอื�น ๆ ซึ� งการอ่านหนงัสือจะช่วยแนะแนวทาง การแกไ้ข

ปัญหาได ้

  ธีระยทุธ  ธีระศิลป์ (2551 : 31) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการอ่าน มีดงันี'   

  1. จุดมุ่งหมายดา้นความรู้ การอ่านเพื�อความรู้นั'นผูอ่้านจะไดรั้บความรู้ 2 ประเภท คือ

ความรู้ดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ อ่านตาํรา บทความ สารคดี งานวิจยั ฯลฯ และความรู้ประเภทข่าวสาร             

ไดแ้ก่ อ่านหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ  

  2. จุดมุ่งหมายดา้นบนัเทิง เป็นการอ่านเพื�อผ่อนคลายให้เกิดความเพลิดเพลิน ทาํให้

อารมณ์ดี สนุกสนานไปกบัเนื'อเรื�องและถอ้ยคาํสาํนวนที�อ่าน ไดแ้ก่ อ่านนวนิยาย เรื�องสั'น วรรณคดี 

บทกว ี

  3. อ่านเพื�อพฒันาจิตใจ เป็นการอ่านเพื�อยกระดบัจิตใจให้สูงขึ'นที�เรียกวา่ จรรโลงใจ 

คือ ช่วยให้เพิ�มพูนด้านศีลธรรม คุณธรรม ได้แก่ อ่านหนังสือธรรมะ ชีวประวติัของบุคคล                 

บทกวนิีพนธ์ 

  4. จุดมุ่งหมายเพื�อค้นหาคาํตอบ เป็นการอ่านเพื�อนําความรู้มาแก้ปัญหา หรือตอบ              

ขอ้สงสัย สามารถนาํความรู้มาปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตไปในทางที�ถูกตอ้ง ไดแ้ก่ การอ่านผลงาน

การวจิยั อ่านประกาศ อ่านคู่มือการใชอุ้ปกรณ์ อ่านฉลากยา  

  วรรณี โสมประยรู (2553 : 134 - 135) กล่าวถึง ความมุ่งหมายในการอ่าน มีดงันี'   

  1. เพื�อคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม เช่น อ่านตาํรา บทความ สารคดี  

  2. เพื�อความบนัเทิง เช่น อ่านนวนิยาย การ์ตูน วรรณคดี  

  3. เพื�อใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนงัสือประเภทชวนหวัต่าง ๆ  

  4. เพื�อหารายละเอียดของเรื�อง เช่น อ่านสารคดี ประวติัศาสตร์  

  5. เพื�อวเิคราะห์วจิารณ์จากขอ้มูลที�ได ้เช่น การอ่านข่าว 
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  6. เพื�อหาประเด็นว่าส่วนใดเป็นขอ้เท็จ ส่วนใดเป็นขอ้คิดเห็น .เช่น การอ่าน คาํโฆษณา
ต่าง ๆ 
  7. เพื�อจบัใจความสาํคญัของเรื�องที�อ่าน เช่น บทความในวารสาร 
  8. เพื�อปฏิบติัตาม เช่น อ่านคาํสั�ง คาํแนะนาํ คู่มือการใช ้เครื�องใชไ้ฟฟ้า  
  9. เพื�อออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน มีนํ' าเสียงเหมาะกับเนื'อเรื� องและเหมือนกับพูด           
เช่น อ่านบทละครต่าง ๆ  
  สรุปไดว้า่ จุดมุ่งหมายของการอ่านมีหลายประการ เช่น เพื�อประโยชน์ดา้นการศึกษา
หาความรู้ เพื�อความบันเทิงใจ เพื�อจรรโลงใจ เพื�อค้นหาคาํตอบและเพื�อทราบข่าว เหตุการณ์       
ความเคลื�อนไหวต่าง ๆ อนัจะทาํให้บุคคลสามารถมีข้อมูลข่าวสารเพื�อความจาํเป็นและสนอง             
ความตอ้งการในการดาํรงชีวติได ้ 
 4. ประเภทของการอ่าน  
  วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2547 : 88) ได้กล่าวถึง ประเภทของการอ่านว่ามี 4 ประเภท             
ดงันี'  
  1. การแจกลูก 
  2. การสะกดคาํ  
  3. การอ่านออกเสียง  
  4. การอ่านในใจ (อ่านจบัใจความ)  
  วรรณี โสมประยูร (2553 : 134) ได้แบ่งประเภทของการอ่านเพื�อประโยชน์ในการเรียน
การสอนไวด้งันี'   
  1. การอ่านออกเสียง แบ่งได ้3 แบบ ไดแ้ก่  
   1.1 การอ่านร้อยแกว้ 
   1.2 การอ่านร้อยกรอง 
   1.3 การอ่านทาํนองเสนาะ  
  2. การอ่านในใจ แบ่งได ้7 แบบ ไดแ้ก่  
   2.1 การอ่านแบบคน้ควา้หาความรู้ เช่น อ่านตาํรา  
   2.2 การอ่านแบบจบัใจความสาํคญั หรือหาสาระสาํคญัของเรื�อง เช่น อ่านบทความ 
   2.3 การอ่านแบบหารายละเอียดทุกตอน เช่น อ่านประวติัศาสตร์ อ่านลาํดบัเหตุการณ์ 
   2.4 การอ่านแบบหารายละเอียดทุกคาํเพื�อการปฏิบติั เช่น อ่านคู่มือการใชเ้ครื�องใช้
ไฟฟ้า  
   2.5 การอ่านแบบวเิคราะห์ วจิารณ์เพื�อหาเหตุผล เช่น อ่านข่าว เหตุการณ์สาํคญั  
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   2.6 การอ่านแบบไตร่ตรองโดยใช้วิจารณญาณเพื�อหาข้อเท็จจริง ข้อดี ข้อเสีย 
สาํหรับเลือกแนวทางปฏิบติั เช่น อ่านโฆษณา 
   2.7 การอ่านแบบคร่าว ๆ เพื�อสังเกตและจดจาํ เช่น อ่านชื�อสถานที�ต่าง ๆ เวลานั�งรถ
ผา่นไป  
  สรุปไดว้่า ประเภทของการอ่าน แบ่งเป็นการอ่านแจกลูก การอ่านสะกดคาํ การอ่าน
ออกเสียง และการอ่านในใจ การอ่านออกเสียงมี 3 แบบ คือ การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง และ        
การอ่านทํานองเสนาะ ส่วนการอ่านในใจ แบ่งได้หลายแบบ เช่น อ่านแบบค้นควา้หาความรู้         
อ่านแบบจบัใจความ อ่านแบบวเิคราะห์วจิารณ์  
 5. การส่งเสริมการอ่าน 
  บนัลือ พฤกษะวนั (2533 : 134 - 135) กล่าวถึงวธีิการส่งเสริมการอ่านของเด็กไวด้งันี'         
  1. การจดัสภาพแวดลอ้มในการอ่าน 
   1.1 การมีหนงัสือดี ๆ ที�จะให้เด็กอ่านนั'นคือ หนงัสือดงักล่าวจะตอ้งผา่นการคดัเลือก
อยา่งดี.มีหลายรสหลายแบบ 
   1.2 เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจดัที�สําหรับอ่านหนังสือที�อยู่ในมุม
หนงัสือหรือในห้องสมุด ทั'งนี' จะตอ้งจดัห้องเรียนที�จะให้เด็กมีโอกาสใชใ้นการหาความรู้ให้มากที�สุด
เท่าที�จะมากได ้
   1.3 ครูและเด็กนกัเรียนควรจดัแสดงหนงัสือต่าง ๆ ที�จะให้เด็กทราบ สนใจติดตาม 
วา่หนงัสือดี หนงัสือใหม่ที�น่าสนใจสําหรับเด็ก ๆ สําหรับห้องเรียนเพิ�มขึ'นอยา่งไร ครูอาจจดัป้าย
นิทรรศการ การเขียนขอ้ความง่าย ๆ เพื�อทา้ทายใหส้งสัยและอยากอ่านหนงัสือนั'น ๆ 
  2. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการรับรู้โดยตรง ได้แก่ การอ่านให้เด็กฟังหรืออ่านบางส่วน
บางตอนแล้วให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงออกด้วย โดยครูอ่านเสียงดังแล้วให้เด็กได้ดูภาพ              
ชวนสนทนาถึงเรื�องราวไปดว้ย 
   2.1 จดัหาหนงัสือสําหรับการอ่านออกเสียงอ่านให้เด็กฟังหรือให้เด็กมีโอกาสอ่าน 
อาจเป็นหนังสือภาพ ให้เด็กเลือกอ่านภาพเอง สิ� งที�ควรระวงันั'น จะต้องกะเวลาให้พอดีกับช่วง   
ความสนใจกบัเด็กแต่ละวยัดว้ย 
   2.2 ใช้วิธีเล่านิทานสนุก ๆ สั' น ๆ ให้ฟังเป็นประจําอาจเป็นเรื� องในหนังสือ
ประกอบที�มีอยูใ่นหอ้งเรียนก็ได ้และกระตุน้ใหเ้ด็กสนใจอ่าน 
   2.3 การใช้อุปกรณ์ในการช่วยเล่านิทานโดยแสดงท่าทางตามที�ครูเล่าจะช่วยเพิ�ม
ความสนใจและเขา้ใจเรื�องราวไดดี้ยิ�งขึ'น 
  3. ใหก้ารส่งเสริมการอ่านใหก้บัเด็ก 
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  4. การอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง เป็นการช่วยให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนานกบัหนงัสือ
เรื�องนั'น ๆ ซึ� งเกินความสามารถที�เขาจะอ่านเอง ขณะเดียวกนัก็ทาํให้เด็กมีความสนใจหนงัสือเล่มนั'น 
และอาจเป็นแรงผลกัดนั ให้เด็กพยายามที�จะอ่านได ้อีกทั'งยงัเป็นการแนะนาํหนงัสือที�ดีที�เด็กควร
ได้อ่านอีกด้วย หากครูพยายามเลือกหนังสือให้กระจายเรื� องประเภทต่าง ๆ ก็จะทาํให้เด็กรู้จกั
หนงัสือประเภทต่าง ๆ มากขึ'น 
  นิตยา ประพฤติกิจ (2538 : 56 - 57) กล่าวถึงการส่งเสริมการอ่านไวด้งัต่อไปนี'  
  1. แสดงความกระตือรือร้นและพอใจขณะที�อ่านให้เด็กฟัง.อยา่แสดงอาการเบื�อหน่าย
หลงัจากการอ่านเสร็จแลว้ 
  2. พยายามอ่านใหเ้ด็กฟังทุกวนั 
  3.  ใหเ้ด็กเลือกหนงัสือที�จะอ่านเองและเปิดหนงัสือเอง 

  4. หาจงัหวะที�เหมาะสม คือ เวลาที�ท่านสบายใจและกาํลงัสบายใจ กาํลงัสนใจอ่าน 
  5. ชี' รูปภาพดว้ยขณะอ่าน หรือพดูคุยเกี�ยวกบัภาพในหนงัสือ 
  6. ใหเ้ด็กถือหนงัสือ และเปิดปิดแต่ละหนา้ดว้ยตนเอง 

  7. เล่าเรื�องที�มีความคลา้ยคลึงกนั แต่เวน้คาํหรือบางส่วนของประโยคไวเ้พื�อให้เด็กได ้
ต่อเติมเอง 
  8. ใหเ้ด็กบรรยายรูปภาพ และเล่าเรื�องใหฟั้ง 
  9. เขียนเรื�องตามที�เด็กแต่ง และเล่าเรื�องใหฟั้ง 
  10. ใหเ้ด็กลองแต่งเรื�องเอง หรือต่อเติมเรื�องที�ท่านเป็นผูเ้ริ�มก่อน 
  11. ถ้าหากเด็กยงัไม่แสดงความสนใจด้านการอ่าน.จงหาโอกาสในขณะที�เด็กเล่น        
ของเล่นอยูอ่ยา่งเงียบ.ๆ.ในที�สุดเด็กก็จะตอ้งอยากที�จะมีส่วนร่วมในการอ่านเองโดยธรรมชาติ 
  แมน้มาศ ชวลิต (2544 : 223 - 224)ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านซึ� งมีหลายแบบ 
ในที�นี' จะรวมกลุ่มตามลกัษณะกิจกรรมดึงดูดความสนใจ โดยทางประสาทสัมผสัอยา่งใดอยา่งหนึ�ง
หรือหลายอยา่งรวมกนัไว ้4 ประเภทคือ 
  1. กิจกรรมซึ� งเร้าโสตประสาท หมายถึง กิจกรรมที�ชวนฟัง ใช้เสียงและคาํพูดเป็น
หลกั กิจกรรมประเภทนี'  ไดแ้ก่ การเล่านิทานให้ฟัง การเล่าเรื�องจากหนงัสือ การอ่านหนงัสือให้ฟัง 
การแนะนําหนังสือด้วยปากเปล่า การบรรยาย การอภิปราย การโต้วาทีที� เกี� ยวกับหนังสือ                   
การบรรเลงดนตรีและการร้องเพลงจากบทละครร้อง ทาํให้เกิดความเพลิดเพลินในอรรถรส ถอ้ยคาํนั'น 
นอกจากฟังเพราะแลว้ ยงัทาํให้มองเห็นภาพ ไดก้ลิ�นทาํให้รู้สึกอร่อย ไดรู้้สึกสัมผสัความร้อนหนาว
ให้รู้สึกดีใจ เสียใจ เกลียดชัง รัก แช่มชื�น สงบ ฯลฯ ยกเวน้แต่เมื�อจาํเป็นที�จะตอ้ง ใช้เพื�อให้ผูฟั้ง         
เขา้ใจสิ�งที�กาํลงัพดูถึงเท่านั'น 
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  2. กิจกรรมที�เร้าจกัษุประสาท กิจกรรมที�ชวนให้ดูเพลงพินิจและอ่านความหมาย     
ของสิ�งที�เห็น กิจกรรมประเภทนี' ไดแ้ก่ การจดัแสดงภาพชนิดต่าง ๆ อาทิ ภาพถ่าย ภาพที�จดัเก็บรวบรวม
จากวารสารหรือปฏิบติัเป็นเรื�องเป็นชุด ภาพเขียน ภาพประกอบหนงัสือนิทรรศการหนงัสือสิ�งของ
ต่าง ๆ ในการแสดงภาพหนังสือและสิ� งของจะมีคาํบรรยายอธิบายสิ� งที�แสดง สรุปข้อคิดเห็น              
เกี�ยวกบัการแสดงประวติั (ตามความจาํเป็น) มุ่งให้ผูช้มใช้สมาธิในการชมเช่นเดียวกบัเสียงภาพ            
สิ� งที�แสดงตลอดจนคาํเขียนอธิบายภาพ นอกจากเราจกัษุสัมผสั แล้วยงัมีส่วนทาํให้ได้ยินเสียง                
ไดส้ัมผสั ไดเ้กิดความรู้สึกต่าง ๆ ดว้ย 
  3. กิจกรรมซึ� งเร้าโสตและจกัษุประสาทขณะเดียวกนั ได้แก่ กิจกรรมซึ� งชวนให้ฟัง          
และพร้อม ๆ กนัประสานประสาททั'งสองให้ทาํงานร่วมกนั อาทิ เล่านิทานโดยให้ดูภาพประกอบ
ซึ� งจดัเตรียมไวโ้ดยเฉพาะเล่านิทานและให้ดูภาพประกอบในหนังสือ เล่านิทานโดยใช้โสตทศันวสัดุ
ประกอบฉายภาพนิ�ง ซึ� งมีคาํบรรยาย ฉายภาพยนตร์ ฉายแถบบนัทึกเสียงและภาพสาธิตเทคนิควิธี 
จากหนงัสือที�นาํมาจดันิทรรศการ การจดัสัปดาห์หอ้งสมุด 
  4. กิจกรรมซึ� งให้ผู ้เรียนเป้าหมายได้ร่วมด้วย กิจกรรมทํานองนี' จะช่วยให้ผู ้เป็น             
เป้าหมายเกิดความสนุกสนานและภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถตวัอย่าง เมื�อเล่านิทาน
แล้วก็ให้ผูฟั้งวาดภาพประกอบ ให้แสดงท่าทางประกอบ ให้ร้องเพลงตามตวัละครในนิทานให ้          
แข่งขนักนัเล่าเรื� องที�ได้ฟังไปแล้ว ให้แข่งขนัเรียบเรียงเรื� องที�ได้ฟัง หรือให้เขียนนิทานขึ'นใหม่             
ตามแก่นของนิทานที�สั�งไปแล้วให้ตอบคาํถามเกี�ยวกับเรื�องที�ฟัง ให้แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับ             
ตวัละครหรือเหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ�งในนิทาน ใหร่้วมวงสนทนา หรือโตว้าทีเกี�ยวกบัหนงัสือ 
  พริ' มเพรา คงธนะ (2543 : 5) กล่าวถึงการส่งเสริมการอ่าน คือ การกระทําต่าง ๆ               
เพื�อให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่าน เห็นความสําคญัและประโยชน์ตลอดจนความจาํเป็น                
ที�จะตอ้งอ่าน เกิดความเพลิดเพลินและเกิดความพยายามในการอ่าน ให้พฒันาไปถึงระดบัการอ่าน
เป็นและการอ่านจนเป็นนิสัย ลกัษณะสําคญัของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือ เร้าใจ จูงใจ กระตุน้ 
แนะนําให้อยากรู้ อยากเห็น มีความคิดที�เปิดกวา้งจากการอ่านและที�สําคญั คือ สร้างบรรยากาศ            
การอ่านให้เกิดขึ'น ทั'งในบา้น ในโรงเรียนและในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านไดแ้ก่ การเล่านิทาน 
การเสนอหนงัสือ การเล่าเรื�องจากหนงัสือ การแนะนาํหนงัสือ การสนทนาเกี�ยวกบัหนงัสือ การโตว้าที
เกี�ยวกบัหนงัสือ การจดันิทรรศการหนงัสือ การทายปัญหาจากหนงัสือเป็นตน้ ผูบ้ริหารตอ้งกาํหนด
ให้เป็นนโยบายที�ครูทุกคนตอ้งถือปฏิบติัในการส่งเสริมการอ่านในทุกวิชาจดัเวลาการอ่านทุกวนั 
สําหรับทุกคนในสังคมโรงเรียน สนับสนุนการสร้างบรรยากาศจัดหารางวลั สําหรับผู ้ชนะ           
การประกวดต่าง ๆ เป็นตน้ 
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  ไพพรรณ อินทนิล (2546 : 90) กล่าวว่าการส่งเสริมการอ่านในอดีตที�ผ่านมา ผูค้น          
จะละเลยในการส่งเสริมการอ่านให้กบัเด็กอยา่งจริงจงั พ่อแม่มกัจะคิดวา่เป็นเรื�องของทางโรงเรียน
ดงันั'น จึงรอให้เขา้โรงเรียนเสียก่อนค่อยเริ�มอ่านหนังสือ นอกจากนี' บางคนเขา้ใจผิดว่าการที�เด็ก         
จะชอบอ่านหนงัสือหรือไม่ชอบอ่านหนงัสือนั'น เป็นเรื�องธรรมชาติของเด็กแต่ละคนไม่สามารถ
ปลูกฝังได้ จึงปล่อยไปตามแต่จะเป็นไปในที�สุด เมื�อเริ� มเรียนหนังสือก็ถูกปลูกฝังให้อ่านแต่   
หนงัสือเรียนและทาํการบา้นที�ครูทุกคนพร้อมใจกนัมอบหมายในแต่ละวนั โดยไม่ไดมี้แผนร่วมกนั
เด็กจึงรู้สึกเบื�อหน่ายหนังสือจนกลายเป็นนิสัย จะอ่านหนังสือก็ต่อเมื�ออยู่ในวยัเรียนและเป็น
หนังสือเรียนเท่านั'น แต่ในปัจจุบนันี' ได้มีการคน้ควา้ทดลองจนเป็นที�ยอมรับกนัแล้วว่าการอ่าน        
ควรไดรั้บการส่งเสริมการอ่านอยา่งต่อเนื�อง ตั'งแต่ก่อนเขา้โรงเรียน 
  สรุปได้ว่า การส่งเสริมการอ่านหมายถึงกิจกรรมที�จดัขึ' น เพื�อกระตุ้นให้นักเรียน      
เกิดความสนใจในการอ่าน เห็นความสําคญัและประโยชน์ตลอดจนความจาํเป็นที�จะต้องอ่าน        
เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน และเกิดความพยายามในการอ่าน รักที�จะอ่าน ทาํให้พฒันาไปถึง
ระดบัการอ่านเป็น และอ่านจนเป็นนิสัยได ้

 การเขียน  

 1. ความหมายของการเขียน 
  วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2547 : 96) ให้ความหมายไวว้่า การเขียนเป็นเครื�องมือสําคญั
ในการถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมของชาติ เป็นสื�อที�ช่วยให้บุคคลสามารถถ่ายทอดความรู้สึก    
นึกคิดของตนไปสู่คนอื�นไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
  โอภส์ แกว้จาํปา (2551 : 42) ไดใ้ห้ความหมายการเขียนไวว้า่ เป็นการสื�อสารโดยอาศยั
ตวัอกัษรและเครื�องหมายต่าง ๆ แทนเสียงพูดซึ� งสิ� งที�เป็นสารนั'น ได้แก่ ความนึกคิด คือ ความรู้ 
ความคิด จินตนาการ ประสบการณ์ ข่าวสาร กับความรู้สึก คือ ความรู้สึกทางกายหรืออารมณ์            
และผสัสะ  
  วรรณี โสมประยูร (2553 : 146) ให้ความหมายการเขียนไวว้่า เป็นการถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์ หรือตัวอักษร เพื�อสื� อความหมาย                 
ใหผู้อื้�นเขา้ใจได ้ 
  สาํลี รักสุทธี (2553 : 94) ให้ความหมายการเขียนไวว้า่ คือ การนาํตวัอกัษรมาร้อยเรียง
ติดต่อกนัให้เป็นคาํ กลุ่มคาํ ประโยค และเรื�องราว จนสามารถสื�อสารใหผู้รั้บสารรู้วา่อ่านวา่อยา่งไร 
เขียนอะไร คืออะไร การเขียนจะแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ เขียนได ้และเขียนเป็น  
  เขียนได ้คือ ความสามารถนาํตวัอกัษรมาประสมติดต่อกนัให้เป็นคาํ กลุ่มคาํ ประโยค 
และเรื�องราว จนสามารถรู้ได้ว่าตวัอกัษรที�ผูเ้ขียนนํามาร้อยเรียงนั'นคืออะไร สื�อสารเขา้ใจกนัได้
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ระดับหนึ� ง แต่ไม่สามารถสื� อสารรายละเอียดที�ซับซ้อนลึกซึ' งได้ ที�สําคัญ คือไม่สามารถเขียน         
สื�อความคิดของตนใหค้นอื�นรับรู้ไดอ้ยา่งละเอียด  
  เขียนเป็น คือ การนําตัวอักษรมาร้อยเรียงอย่างมีศิลปะ สามารถเขียนความคิด         
ของตนเองออกมาให้คนอื�นรู้ได้อย่างละเอียดลึกซึ' ง ชัดเจน สื� อสารหรือถ่ายสารด้วยการเขียน         
ใหผู้รั้บสารเขา้ใจไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละทรงคุณค่า 
  ราชบณัฑิตยสถาน (2554 : 212) ให้ความหมายไวว้่า ก. ขีดให้เป็นตวัหนังสือหรือ    
เลข, ขีดใหเ้ป็นเส้นหรือรูปต่าง ๆ วาด, แต่งหนงัสือ  
  สรุปไดว้่า การเขียน หมายถึง การขีดเป็นตวัหนงัสือ เพื�อสื�อความหมายแสดงความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกของบุคคลออกมาเป็นสัญลกัษณ์ ตวัอกัษรหรือเครื�องหมายต่าง ๆ ในรูปของคาํ 
กลุ่มคาํ ประโยค และเรื� องราว เพื�อให้ผูอื้�นเข้าใจได้เป็นเครื� องมือสําคญัในการถ่ายทอดมรดก         
ทางวฒันธรรมของชาติ 
 2. ความสาํคญัของการเรียน 
  ผจงวาด พลูแกว้ (2547 : 117) กล่าวถึง ความสาํคญัของการเขียน ไวด้งันี'   
  1. เป็นเครื�องแสดงออกของความรู้ ความคิด และความรู้สึกของมนุษย ์
  2. เป็นเครื�องมือสําคญัในการวดัความเจริญ หรืออารยธรรมของมนุษยใ์นแต่ละยุค   
แต่ละสมยั  
  3. เป็นเครื�องมือที�ใชส้าํหรับสื�อสารทั'งเรื�องในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต  
  4. เป็นเครื�องมือที�ใชส้นองความปรารถนาของมนุษย ์เช่น ความรัก ความเขา้ใจ 
  5. เป็นเครื�องมือสาํคญัทางวฒันธรรม ที�ถ่ายทอดมรดกทางดา้นสติปัญญาของมนุษย ์ 
  6. เป็นสื�อที�ช่วยแพร่กระจายความรู้ ความคิดใหก้วา้งไกล และรวดเร็ว 
  7. เป็นสื�อกลางที�ใหค้วามรู้ ความคิดและความเพลิดเพลินแก่คนทุกเพศทุกวยั  
  8. เป็นบนัทึกทางสังคมที�ใหคุ้ณประโยชน์แก่คนรุ่นปัจจุบนัและอนาคต 
  9. เป็นงานอาชีพที�สาํคญัอยา่งหนึ�งในปัจจุบนั 
  วรรณี โสมประยรู (2553 : 147 - 148) กล่าวถึง ความสาํคญัของการเขียน ไวด้งันี'  
  1. เป็นเครื� องมือสื� อสารอย่างหนึ� งของมนุษย์ ที�ผูเ้ขียนต้องการถ่ายทอดความคิด             
ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนออกเสนอผูอ่้าน 
  2. เป็นการเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลที� น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ซึ� งตน เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน  
  3. เป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ� งเกี�ยวกับเรื� องที�ผูเ้ขียนเกิดความรู้สึกประทบัใจ     
ในประสบการณ์ที�ผา่นมา  
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  4. เป็นเครื� องมือถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรม เช่น ถ่ายทอดจากสมัยหนึ� งไปสู่          

อีกสมยัหนึ�ง หรือจากชาติหนึ�งไปสู่อีกชาติหนึ�ง  

  5. เป็นเครื� องมือพัฒนาสติปัญญาของบุคคล เนื� องจากการเรียนรู้เกือบทุกอย่าง             

ตอ้งอาศยัการเขียนเป็นเครื�องมือสาํหรับบนัทึกสิ�งที�ไดฟั้งหรือไดอ่้าน 

  6. เป็นการสนองความต้องการของมนุษย์ ตามความประสงค์ที�มนุษย์แต่ละคน

ปรารถนา เช่น เพื�อตอ้งการทาํให้รู้เรื�องราว ทาํให้รัก ทาํให้โกรธ และสร้างหรือทาํลายความสามคัคี

ของคนในชาติ  

  7. เป็นการแสดงออกซึ� งภูมิปัญญาของผูเ้ขียน ทาํให้รู้ถึงความสามารถของผูเ้ขียนได้

จากวรรณกรรมหรืองานเขียนอื�น ๆ  

  8. เป็นอาชีพอย่างหนึ� งที�ได้รับการยกย่องว่ามีเกียรติ และเพิ�มฐานะทางเศรษฐกิจ           

ใหสู้งขึ'นได ้ 

  9. เป็นการพฒันาความสามารถและบุคลิกส่วนบุคคลให้มีความเชื�อมั�นในตนเอง             

ในการแสดงความรู้สึกและแนวความคิด  

  10. เป็นการพฒันาความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ทั'งต่อตนเอง

และสังคม  

  สมบติั ศิริจนัดา (2554 : 88) แสดงความสาํคญัของการเขียนซึ�งแสดงโดยสังเขปดงันี'       

  1. การเขียนเป็นเครื�องมือในการสื�อสารที�สาํคญั  

  2. การเขียนช่วยในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์จากผูมี้ปัญญาสู่                

ผูส้นใจใคร่ศึกษา  

  3. การเขียนเป็นเครื�องมือในการปลอบประโลมทางใจ  

  4. การเขียนเป็นสิ� งที�สะท้อนตวัผูเ้ขียน ทาํให้ทราบได้ว่าผูเ้ขียนมีความรู้ความคิด 

ความเชื�อ รวมถึงมีรสนิยมความชื�นชอบอยา่งไร  

  5. เป็นเครื�องมือในการถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรม สรรพวิชาความรู้ และภูมิปัญญา

ต่าง ๆ ที�ถูกสั�งสมมาจากบรรพบุรุษ 

  สรุปได้ว่า การเขียนมีความสําคัญหลายประการ เช่น เป็นเครื� องมือที� บุคคลใช ้                       

ในการเสนอความรู้ ความคิด ความรู้สึก เป็นการสนองอารมณ์บางชนิดของบุคคล เช่น ตอ้งการสื�อ                  

ถึงอารมณ์รัก คิดถึง โกรธ โมโห เป็นการบนัทึกเรื�องราว ประสบการณ์ที�บุคคลมีความประทบัใจ     

เป็นเครื�องมือในการสื�อสาร และเป็นเครื�องมือถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมที�มีคุณค่า 
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 3. จุดมุ่งหมายของการเขียน 
  ผจงวาด พลูแกว้ (2547 : 117 - 118) กล่าวถึง จุดประสงคข์องการเขียนมีดงันี'   
  1. เพื�ออธิบายใหผู้อ่้านทราบวา่อะไรเป็นอะไร เช่น การอธิบายคาํที�มกัเขียนผิด อธิบาย
ความหมายของประชาธิปไตย อธิบายหลกัเกณฑ ์หรือทฤษฎีต่าง ๆ  
  2. เพื�อเล่าเรื�องใหผู้อื้�นทราบ เช่น การเขียนประวติั เหตุการณ์ ประสบการณ์ต่าง ๆ  
  3. เพื�อโฆษณาจูงใจ เช่น โฆษณาสินคา้ โฆษณาหาเสียง การเขียนประเภทนี'จะตอ้งใช้
ภาษาใหน่้าสนใจ มีความสละสลวย มีแง่คิด สะดุดใจ และไม่เป็นการทบัถมผูอื้�น  
  4. เพื�อปลุกใจ อาจจะเป็นในรูปของเพลง บทความ เรียงความ สารคดี และบทละคร 
  5. เพื�อสร้างจินตนาการ เช่น บทร้อยกรอง เรื�องสั'น นวนิยาย บทละคร 
  6. เพื�อล้อเลียนและเสียดสี (Satire) จะมีลักษณะการตาํหนิอย่างนุ่มนวลและมีการ
แทรกอารมณ์ขนัไวด้้วย ซึ� งจะแสดงออกได้หลายวิธี เช่น เขียนล้อเลียนเสียดสีด้วยภาพ และมี                
ข้อความประกอบ หรืออาจจะเขียนเป็นเรื� องเป็นราว ซึ� งอาจจะสมมติให้เป็นตัวละครหรือ                  
สมมติสถานการณ์ 
  7. เพื�อแสดงความคิดเห็นและแนะนาํ เช่น การทาํบรรณนิทศัน์ บทความเสนอแนวคิด
และทรรศนะต่าง ๆ งานเขียนที�แสดงขอ้ขดัแยง้ หรือแนะนาํแนวคิดใหม่ ๆ  
  8. เพื�อวเิคราะห์ เช่น วเิคราะห์ข่าว วเิคราะห์บทความ วเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  
  9. เพื�อวิจารณ์ เช่น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม วิจารณ์ภาพยนตร์ วิจารณ์คอลมัน์
ต่าง ๆ ในหนงัสือพิมพแ์ละวารสาร  
  10. เพื�อประยุกต ์แจง้ความเชิญชวน เช่น การเขียนประกาศของทางราชการ องค์การ 
ร้านคา้ หรือบริษทั การเขียนบตัรเชิญเนื�องในโอกาสต่าง ๆ  
  วรรณี โสมประยรู (2553 : 148) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายในการเขียน มีดงันี'   
  1. เพื�อคดัลายมือหรือเขียนให้ถูกต้องตามลักษณะตวัอกัษรให้เป็นระเบียบ ชัดเจน   
และอ่านเขา้ใจไดง่้าย 
  2. เพื�อเป็นการฝึกฝนทกัษะการเขียนใหพ้ฒันางอกงามขึ'นตามควรแก่วยั 
  3. เพื�อให้มีทักษะการเขียนสะกดคาํถูกต้องตามอักขรวิธี เขียนวรรคตอนถูกต้อง             
และเขียนไดร้วดเร็ว 
  4. เพื�อใหรู้้จกัเลือกภาษาเขียนที�ดี มีคุณภาพ เหมาะสมกบับุคคลและโอกาส 
  5. เพื�อให้สามารถรวบรวมและลาํดบัความคิด แลว้จดบนัทึก สรุปและยอ่ใจความเรื�อง
ที�อ่านหรือฟังได ้ 
  6. เพื�อถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ และความรู้สึกนึกคิดเป็นเรื�องราว
ใหผู้อื้�นเขา้ใจความหมายอยา่งแจ่มแจง้  
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  7. เพื�อให้สามารถสังเกต จดจาํ และเลือกเฟ้นถ้อยคาํ หรือสํานวนโวหารให้ถูกตอ้ง
ตามหลกัภาษา และสื�อความหมายไดต้รงตามที�ตอ้งการ  
  8. เพื�อให้มีทกัษะการเขียนประเภทต่าง ๆ และสามารถนาํหลกัการเขียนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวติประจาํวนั  
  9. เพื�อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเขียนตามที�ตนเองสนใจและมี
ความถนดั 
  10. เพื�อให้เห็นความสําคญัและคุณค่าของการเขียนว่ามีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
การศึกษาหาความรู้และอื�น ๆ  
  สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการเขียนมีหลายประการ เช่น เพื�อฝึกฝนการคดัลายมือ             
เพื�อสามารถรวบรวมความรู้ความคิด จดัลาํดบัความคิดแลว้ยอ่ สรุปใจความสําคญัของเรื�องที�ไดรั้บ
การถ่ายทอดมา เพื�อให้ทกัษะในการเลือกเฟ้นและใช้ถ้อยคาํในการเขียนให้ถูกต้อง เหมาะสม               
และสละสลวย น่าสนใจ เพื�อถ่ายทอดจินตนาการความคิดสร้างสรรคต่์าง ๆ สู่ผูอ่้าน  
 4. ประเภทของการเขียน 
  วมิลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2547 : 100) กล่าวถึง ประเภทของการเขียน มีดงันี'   
  1. การเขียนเรียงความ 
  2. การเขียนยอ่ความหรือสรุปเรื�อง  
  3. การเขียนจดหมาย  
  4. การเขียนบทร้อยกรอง  
  โอภส์ แกว้จาํปา (2551 : 47) กล่าวถึง ประเภทของงานเขียน มีดงันี'   
  1. งานเขียนประเภทร้อยแก้ว เป็นงานเขียนโดยใช้ภาษาธรรมดา ไม่บังคับสัมผสั    
คล้องจองหรือลักษณะเสียง แต่มีบังคับรูปแบบตามชนิด ได้แก่ เรียงความ บทความ สารคดี                   
นวนิยาย เรื�องสั'น จดหมาย บนัทึก รายงาน และบทละคร 
  2. งานเขียนประเภทร้อยกรอง เป็นงานเขียนที�มีการบงัคบัรูปแบบการเขียนตายตวั             
ทั' งในด้านจาํนวนคํา ระดับเสียง การสัมผสั ซึ� งส่วนใหญ่เป็นงานเขียนเพื�อการขับร้องมาแต่                
บรรพชน ไดแ้ก่ กลอน กาพย ์โคลง ฉนัท ์ร่าย และบทเพลง 
  วรรณี โสมประยูร (2553 : 146 - 147) กล่าวถึง ประเภทของการเขียนที�แบ่งตาม
ลกัษณะจุดมุ่งหมาย มีดงันี'   
  1. การเขียนเพื�อแสดงความตอ้งการ 
  2. การเขียนเพื�อเล่าประสบการณ์  
  3. การเขียนเพื�อบรรยายสิ�งที�พบเห็น 
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  4. การเขียนเพื�อประโยชน์ในการติดต่อสื�อสาร 

  5. การเขียนเพื�อบนัทึกสิ�งที�ตอ้งการจาํ  

  6. การเขียนเพื�อรายงานผลการปฏิบติังานและอื�น ๆ  

  7. การเขียนเพื�อประกาศเชิญชวนและโฆษณา 

  8. การเขียนบตัรเชิญและบตัรอวยพร 

  9. การเขียนแผนผงัและแผนที�  

  10. การเขียนตามความรู้สึกอยา่งมีวจิารณญาณ 

  สรุปไดว้า่ ประเภทของการเขียน ไดแ้ก่ การเขียนประเภทร้อยแกว้ เช่น การเขียนเรียง

ความ ยอ่ความ การเขียนจดหมาย และการเขียนประเภทร้อยกรอง เช่น โคลง กลอน กาพย ์ฉนัท ์ร่าย 

ถา้แบ่งประเภทของการเขียนตามลกัษณะของจุดมุ่งหมายในการเขียน จะแบ่งเป็นหลายประเภท 

เช่น การเขียนเพื�อบนัทึกเรื�องราวต่าง ๆ การเขียนเพื�อแสดงความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการ  

 5. การส่งเสริมการเขียน  

  การสอนเขียนเป็นวิธีที�สลับซับซ้อน และยากที�จะให้ผู ้เรียนเขียนได้บรรลุตาม                

วตัถุประสงค์ที�ตั'งไว ้แต่ครูสามารถจะช่วยนักเรียนได้โดยการฝึก และใช้เทคนิควิธีการส่งเสริม

ความสามารถใหน้กัเรียนได ้ซึ� งเป็นสิ�งทา้ทายความสามารถของครูเป็นอยา่งมาก หากครูสามารถนาํ

เทคนิควิธีการไปประยุกต์ใช้ในชั'นเรียน ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัเนื'อหาของบทเรียน หรือปรับใช้ให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ที�ตอ้งการ ซึ� งไดมี้นักการศึกษาหลายคนไดเ้สนอการส่งเสริม การเขียน    

ไวด้งันี'    

  ฉวีวรรณ จินดาพล (2538 : 62) กล่าวถึง การส่งเสริมการเขียนครูผูส้อนการเขียน                 

ควรปฏิบติัดงันี'           

  1. ให้ความอบอุ่น สนใจพฤติกรรม คาํพูด กิริยาท่าทางของเด็ก สนองตอบต่อความ

อยากรู้อยากเห็นของเด็ก.ใจเยน็ มีความรักเด็ก        

  2. เป็นผูที้�รู้จกัใหก้าํลงัใจ ชมเชยและใหค้าํแนะนาํแก่เด็ก ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  3. ไม่ลงโทษ ขู่เขญ็ ไม่หงุดหงิด ทาํใหเ้ด็กกลวั ไม่บงัคบัใหเ้ด็กทาํในสิ�งที�เด็กไม่อยากทาํ 

  4. ใชกิ้จกรรมหลายแบบเพื�อพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละกลา้แสดงออกของเด็ก 

  5. สร้างและใชอุ้ปกรณ์ที�น่าสนใจในการสอนใหเ้ด็ก        

  6. มีความเขา้ใจและรู้จกัใหง้านที�เหมาะสม ไม่ยากเกินไปและมีคุณค่า สาํหรับเด็ก0       

  7. ไม่คาดหวงัผลงานของเด็กใหถู้กตอ้งสมบูรณ์แบบมากเกินไป        

  8. ควรมีความรู้ความสนใจผลงานวรรณคดีที�ดี.รู้จกัเลือกตวัอยา่งที�เหมาะสมกบัเด็ก    
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  บันลือ พฤกษะวนั (2535 : 49 - 55) ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการเขียนว่า ควรได้รับ              
การส่งเสริมที�เป็นไปอยา่งอิสระ ดงันี'   
  1. ส่งเสริมบอกชื�อภาพ เขียนอธิบายภาพเด็กระดบั ประถมศึกษาปีที� 1 - 2 สนใจที�จะ
วาดภาพมาก การวาดภาพเป็นการส่งเสริมการสร้างจินตนาการของเด็ก จึงควรส่งเสริมให้เด็กไดว้าด
โดยอิสระ ดงันั'นควรใหเ้ด็ก วาดภาพอะไรก็ได ้แต่ตอ้งเขียนบอกชื�อภาพดว้ย  
   1.1 กิจกรรมการส่งเสริมการแสดงออกทางภาษา ไม่ควรจาํกัดเฉพาะ การเขียน             
ควรจดักิจกรรมการฝึกและพฒันาการพดู ควบคู่กนัหลายลกัษณะสลบักนัไป  
   1.2 ส่งเสริมการเขียนบอกรายละเอียดและเขียนบรรยายภาพเด็กแรกเรียน                   
ชั'นประถมศึกษาปีที� 1 หากไดรั้บการฝึกฝนให้เรียนอ่านจากแผนภูมิประสบการณ์ จะใชภ้าษาเขียน
เป็นประโยคไดดี้ ดงันั'นควรส่งเสริมใหว้าดภาพโดยอิสระ จะเขียนอธิบายภาพไดดี้ 
   1.3 การส่งเสริมการเขียนโดยเติมคาํบรรยายภาพหรือบอกภาพ จากการเขียนภาพ
โดยอิสระ และบรรยายภาพ เด็กยอ่มไดฝึ้กเขียนตามความสนใจของตนไดม้าก ระยะหรือลาํดบัต่อมา 
หรือกิจกรรมที�ควรฝึกควบคู่กนัก็โดยกาํหนดภาพ และคาํบางส่วนแล้ว ให้เด็กเติมคาํในประโยค                
ที�บอกภาพใหส้มบูรณ์  
  2. ส่งเสริมการเขียนเล่าประสบการณ์และนิทานที�ฟังควรจดัแนวส่งเสริม ดงันี'   
   2.1 ส่งเสริมให้เขียนเล่ากิจวตัรประจาํวนั วา่ตนไดท้าํอะไรบา้ง ในช่วงระยะเวลาหนึ�ง 
แลว้อ่านใหค้รูและเพื�อน ๆ ฟัง 
   2.2 ส่งเสริมการเขียนเล่าประสบการณ์หรือเหตุการณ์ ครูอาจวางแนวโครงเรื�องใหเ้ขียน 
โดยใหผู้เ้ขียนตอบคาํถาม  
   2.3 การส่งเสริมการเขียนนิทานที� เคยฟังมา ครูจะต้องชี' แนะการวางโครงเรื� อง       
และใหเ้ด็กตั'งคาํถามตนเองก่อนที�จะเขียน  
  3. ส่งเสริมการเขียนเพื�อแสดงความตอ้งการของตน ธรรมชาติของมนุษยย์อ่มมีความ
ตอ้งการพื'นฐาน และความตอ้งการที�เป็นความใฝ่ฝันแห่งชีวิต เด็กเองก็มีความตอ้งการหลาย ๆ ดา้น  
ครูจึงควรใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกมาใหม้าก 
  4. ส่งเสริมการเขียนหรือแสดงความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ (เขียนโดย 
อิสระ) ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กไดแ้สดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยครูอาจช่วยกาํหนด 
สถานการณ์ แลว้ใหเ้ด็กเขียนบอกความรู้สึกต่อสิ�งเหล่านั'น 
  อจัฉรา ชีวพนัธ์ (2548 : 6) กล่าววา่ การส่งเสริมการเขียนนั'นครูควรคาํนึง ถึงสิ�งต่อไปนี'         
  1. กาํหนดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ให้มีจุดมุ่งหมายที�ชดัเจน โดยจะตอ้งคาํนึงถึง
หลกัสูตรในระดบัชั'นต่าง ๆ วา่มีจุดมุ่งหมายทาํเพื�ออะไร กิจกรรมต่าง ๆ นั'นสนองวตัถุประสงคใ์ด     
ในหลกัสูตร        
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  2. การจดักิจกรรมเขียนสร้างสรรค ์ควรมีการสัมพนัธ์กบักลุ่มประสบการณ์ดว้ย 
  3. จดัลาํดบัความยากง่ายของกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน        
  4. ใชสื้�อที�จูงใจเพื�อเป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานใหม่และรักในการเขียน        
  5. ให้ผูเ้รียนสามารถใชจิ้นตนาการในการแสดงความรู้สึกนึกคิดอยา่งอิสระ เนื�องจาก
เด็กในระดบัชั'นประถมศึกษามีลกัษณะของความอยากรู้อยากเห็น ชอบใชจิ้นตนาการในการคิดฝัน 
สร้างสรรค์เรื� องราวต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ ก็จะเป็นเครื� องช่วยส่งเสริม
พฒันาการทางสติปัญญาและความนึกคิดใหก้บัเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี 
  สรุปไดว้่า การส่งเสริมการเขียนนั'นสามารถทาํไดโ้ดยครู ตอ้งเป็นผูส้ร้างบรรยากาศ           
ในการเรียนการสอนให้เหมาะสม ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผูเ้รียน ให้อิสระผูเ้รียน         
ในการแสดงความคิดเห็น และใช้สื� อในการส่งเสริมประสบการณ์ เพื�อให้ผูเ้รียน เกิดการพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ� งสื� อสภาพจริงเป็นสื� อชนิดหนึ� ง ที�จะทําให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้และ              
มีความเหมาะสม สาํหรับการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การคิดวเิคราะห์ 
 1. ความหมายของการวเิคราะห์  
  สุวิท ย์ มูลคํา (2548 : 127) ได้ให้ความหมายของการคิดวิ เคราะห์ว่า หมายถึง               
ความสามารถในการจาํแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ� งใดสิ� งหนึ� ง ซึ� งอาจจะเป็นวตัถุ               
สิ� งของเรื� องราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั' น             
เพื�อคน้หาสภาพความเป็นจริงหรือสิ�งสาํคญัของสิ�งที�กาํหนดให ้
  ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 48) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึง 
ความคิดในการจาํแนกแยกแยะข้อมูล องค์ประกอบของสิ� งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวตัถุ เรื� องราว                    
เหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื�อค้นหาความจริง ความสําคัญแก่นแท้ องค์ประกอบ                  
หรือหลกัการของเรื� องนั'น ๆ ทั' งที�อาจแฝงซ่อนอยู่ภายในสิ� งต่าง ๆ ว่าเกี�ยวพนักนัอย่างไร อาศยั              
หลกัการใด จนไดค้วามคิดเพื�อนาํไปสู่การสรุป การประยุกตใ์ชก้ารทาํนายหรือคาดการณ์สิ�งต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
  ชนาธิป พรกุล  (2552 : 75) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึง                  
การจาํแนกแยกแยะสิ�งใดสิ�งหนึ� ง หรือเรื�องใดเรื�องหนึ� ง เพื�อคน้หาองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั'น เพื�อช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในสิ�งนั'น  
  สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2552 : 13) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า   
หมายถึง การคิดที�สามารถจาํแนกแยกแยะขอ้มูลหรือวตัถุสิ� งของต่าง ๆ หรือเรื� องราว เหตุการณ์ 
ออกเป็นย่อยตามหลักการ หรือเกณฑ์ที�กาํหนด เพื�อค้นหาความจริงหรือความสําคัญที�แฝงอยู ่             
หรือปรากฏอยูจ่นไดค้วามคิดที�จะนาํไปสู่ขอ้สรุปและการนาํไปประยกุตใ์ช ้ 
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  ราชบณัฑิตยสถาน (2554 : 741) ไดใ้ห้ความหมายของการวิเคราะห์ว่า ก. ใคร่ครวญ 
เช่น วิเคราะห์เหตุการณ์; แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื�อศึกษาให้ถ่องแท้ เช่น วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ 
วเิคราะห์ข่าว 
  กู๊ด (Good. 1973 : 680 ; อา้งถึงใน พเยาว ์ชาตินนัท์. 2551 : 26) ไดใ้ห้ความหมายของ
การคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการคิดอย่างรอบคอบ ตามหลกัการประเมินและมีหลกัฐานอา้งอิงเพื�อหา               
ขอ้สรุปที�น่าจะเป็นไปได ้ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที�เกี�ยวขอ้งทั'งหมดและใช้กระบวนการ           
ตรรกวทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมเหตุสมผล 
  กาเย่ (Gagne. 1974 : 94 ; อา้งถึงใน สายณั ฉิมกรด. 2549 : 31) ได้ให้ความหมายของ
การคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการคิดที�ใช้เหตุผลในการแกปั้ญหา โดยพิจารณาถึงสภาพการณ์หรือขอ้มูล
ต่าง ๆ วา่มีขอ้เทจ็จริงเพียงใดหรือไม่  
  สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดใช้เหตุผลอย่างรอบคอบในการจาํแนก  
แยกแยะองค์ประกอบของสิ�งใดสิ�งหนึ� ง เพื�อคน้หาสภาพความเป็นจริงหรือความสําคญัที�แฝงอยู ่
หรือเพื�อคน้หาความสัมพนัธ์ ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่านั'น จนนาํไปสู่ขอ้สรุปของสิ�งนั'น ๆ  
 2. องคป์ระกอบของการคิดวเิคราะห์ 
  สุวิทย ์มูลคาํ (2547 : 17) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการคิดวเิคราะห์วา่ มีองคป์ระกอบ
ที�สาํคญั 3 ประการ ดงันี'   
  1. กาํหนดสิ�งที�ตอ้งการวิเคราะห์ เป็นการกาํหนดวตัถุสิ�งของ เรื�องราวหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ขึ'นมา เพื�อเป็นต้นเรื� องที�จะใช้วิเคราะห์ เช่น พืช สัตว ์หิน ดิน รูปภาพ บทความเรื�องราว               
เหตุการณ์หรือสถานการณ์จากข่าว ของจริง หรือสื�อเทคโนโลยต่ีาง ๆ  
  2. กาํหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค์ เป็นการกําหนดประเด็นข้อสงสัยจากปัญหา              
ของสิ�งที�ตอ้งการวิเคราะห์ ซึ� งอาจจะกาํหนดเป็นคาํถาม หรือเป็นการกาํหนดวตัถุประสงค์ของการ
วเิคราะห์เพื�อคน้หาความจริง สาเหตุ หรือความสาํคญั 
  3. กําหนดหลักการหรือกฎเกณ ฑ์  เป็นการกําหนดข้อกําหนดสําหรับใช้แยก                    
ส่วนประกอบของสิ�งที�กาํหนดให้ เช่น เกณฑ์ในการจาํแนกสิ�งที�มีความเหมือนกนั หรือแตกต่างกนั 
หลักเกณ ฑ์ในการหาลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผล อาจเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที� มี                
ความคลา้ยคลึงกนัหรือขดัแยง้กนั  
  4. พิจารณาแยกแยะ เป็นการพินิจพิเคราะห์ ทาํการแยกแยะ กระจายสิ� งที�กาํหนด              
ให้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิคคําถาม 5 W.1.H.ประกอบด้วย What.(อะไร) Where           
(ที�ไหน) When (เมื�อไร) Why (ทาํไม) Who (ใคร) และ How (อยา่งไร)  
  5. สรุปคาํตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นที�สําคญั เพื�อหาขอ้สรุปเป็นคาํตอบหรือตอบ
ปัญหาของสิ�งที�กาํหนดให ้ 
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  ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ (2551 : 49) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ การคิดวิเคราะห์                 
เป็นการคิดระดบัสูง การคิดจึงเป็นกระบวนการ ซึ� งมีขั'นตอนต่าง ๆ ดงันี'   
  1. กาํหนดสิ�งที�จะวเิคราะห์วา่จะวิเคราะห์อะไร กาํหนดขอบเขต และนิยามของสิ�งที�จะ
คิดให้ชดัเจน เช่น จะวิเคราะห์ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม หมายถึง ปัญหาเกี�ยวกบัขยะ   
ในโรงเรียนของเรา  
  2. กาํหนดจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ว่าต้องการวิเคราะห์ เพื�ออะไร เช่น เพื�อจดั
อนัดบั เพื�อหาเอกลกัษณ์ เพื�อหาขอ้สรุป เพื�อหาสาเหตุ เพื�อหาแนวทางแกไ้ข  
  3. พิจารณาขอ้มูล ความรู้ ทฤษฎีหลกัการ กฎเกณฑ์ที�ใชใ้นการวิเคราะห์วา่จะใชห้ลกัใด
เป็นเครื�องมือในการวเิคราะห์ และจะใชห้ลกัความรู้นั'นวา่ควรใชใ้นการวเิคราะห์อยา่งไร  
  4. สรุปและรายงานผลการวเิคราะห์ไดเ้ป็นระบบระเบียบชดัเจน  
  ชนาธิป พรกุล (2552 : 75 - 76) ไดก้ล่าวถึง ขั'นตอนการคิดวเิคราะห์ ไดแ้ก่  
  1. ศึกษาขอ้มูล  
  2. ตั'งวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
  3. กาํหนดเกณฑใ์นการจาํแนกแยกแยะขอ้มูล  
  4. แยกแยะขอ้มูลตามเกณฑที์�กาํหนด เพื�อใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบของสิ�งที�วเิคราะห์  
  5. หาความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ และหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในแต่ละ
องคป์ระกอบ  
  6. นาํเสนอผลการวเิคราะห์    
  7. นาํผลการวเิคราะห์มาสรุปตอบคาํถามตามวตัถุประสงค ์ 
  สรุปไดว้่า กระบวนการคิดวิเคราะห์ ประกอบดว้ยขั'นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การกาํหนด  
สิ� งที�จะวิเคราะห์ กาํหนดวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์ พิจารณาข้อมูลความรู้ทฤษฎี หลักการ                
กฎเกณฑ์เพื�อใช้ในการแยกแยะออกเป็นส่วนย่อย ๆ จากนั'นรวบรวม ประเด็นสําคญัเพื�อสรุปเป็น             
คาํตอบและรายงานผลการวเิคราะห์ เป็นแนวทางทาง เพื�อการประยกุตโ์อกาสต่อไป  
 3. ประโยชน์ของการคิดวเิคราะห์  
  สุวทิย ์มูลคาํ (2547 : 39) กล่าวถึง ประโยชน์ของการคิดวเิคราะห์ มีดงันี'   
  1. ช่วยให้เรารู้ขอ้เทจ็จริง รู้เหตุผลเบื'องหลงัของสิ�งที�เกิดขึ'น เขา้ใจความเป็นมาเป็นไป
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ รู้ว่าเรื� องนั'นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ทาํให้ได้ขอ้เท็จจริงที�เป็นฐานความรู้               
ในการนาํไปใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหา การประเมินและการตดัสินใจเรื�องต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2. ช่วยให้เราสํารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลที�ปรากฏและไม่ด่วนสรุปตาม
อารมณ์ ความรู้สึก หรืออคติ แต่สืบคน้ตามหลกัเหตุผลและขอ้มูลที�เป็นจริง 
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  3. ช่วยให้เราไม่สรุปสิ�งใดง่าย ๆ แต่สื�อสารตามความเป็นจริง และไม่หลงเชื�อขอ้อา้ง 
ที�เกิดจากตวัอยา่งเพียงอยา่งเดียว แต่พิจารณาเหตุผลและปัจจยัเฉพาะในแต่ละกรณีได ้ 
  4. ช่วยในการพิจารณาสาระสําคญัอื�น ๆ ที�อาจถูกบิดเบือนไป จึงทาํให้มองไดอ้ย่าง
ครบถว้นในแง่มุมอื�น ๆ ที�มีอยู ่ 
  5. ช่วยพฒันาความเป็นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของสิ�งที�ปรากฏ พิจารณา
ตามความสมเหตุสมผลของสิ�งที�เกิดขึ'นก่อนที�จะตดัสินสรุปสิ�งใด ๆ  
  6. สามารถประเมินสิ�งต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
  7. ช่วยประสานการความน่าจะเป็น โดยสามารถใช้ข้อมูลพื'นฐานที� มีวิเคราะห์       
ร่วมกบัปัจจยัอื�น ๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานั'น อนัจะช่วยให้สามารถคาดการณ์ความน่าจะเป็นได้
สมเหตุสมผลยิ�งขึ'น 
  สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ ทาํให้ได้ข้อเท็จจริง ที� เป็นฐานความรู้                 
ที�จะนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ หรือแกปั้ญหาเรื�องใด ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ช่วยพฒันาตนเองในการเป็น
ผูรู้้จกัช่างสังเกต และสืบคน้ขอ้มูลตามหลกัเหตุผลและความเป็นจริง ตลอดจนสามารถประเมิน           
สิ�งต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 4. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์  
  นาธิป พรกุล (2552 : 76) กล่าวถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย           
ตวับ่งชี'  ดงันี'  
  1. สามารถกาํหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
  2. สามารถแยกแยะขอ้มูลไดต้ามเกณฑ ์ 
  3. สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ และความสัมพันธ์          
ของขอ้มูลในแต่ละองคป์ระกอบ  
  4. สามารถนาํเสนอผลการวเิคราะห์มาสรุปตอบคาํถามตามวตัถุประสงค ์ 
  บลูม (Bloom. 1956 : 201 - 207 ; อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ. 2551 : 49 - 52) 
กล่าวถึง ทกัษะการคิดวเิคราะห์ ประกอบดว้ยทกัษะสาํคญั ๆ 3 ดา้น ดงันี'   
  1. การคิดวิเคราะห์ความสําคญัหรือเนื'อหาของสิ� งต่าง ๆ (Analysis.of Element) เป็น
ความสามารถในการแยกแยะไดว้า่ สิ�งใดจาํเป็น สิ�งใดสาํคญั สิ�งใดมีบทบาทมากที�สุดประกอบดว้ย 
   1.1 วิเคราะห์ชนิด เป็นการให้นักเรียนวินิจฉัยว่าสิ� งนั'น เหตุการณ์นั' น ๆ จดัเป็น
ชนิดใด ลักษณะใด เพราะเหตุใด เช่น ข้อความนี'  (ทาํดีได้ดี ทาํชั�วได้ชั�ว) เป็นข้อความชนิดใด              
ตน้ผกัชีเป็นพืชชนิดใด มา้นํ'าเป็นพืชหรือสัตว ์ 
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   1.2 วเิคราะห์สิ�งสําคญั เป็นการวนิิจฉยัวา่สิ�งใดสําคญั สิ�งใดไม่สาํคญัเป็นการคน้หา
สาระสาํคญั ขอ้ความหลกั ขอ้สรุป จุดเด่น จุดดอ้ยของสิ�งต่าง ๆ เช่น สาระสําคญัของเรื�องนี' คืออะไร 
ควรตั'งชื�อเรื�องนี'วา่อะไร การปฏิบติัเช่นนั'นเพื�ออะไร สิ�งใดสาํคญัที�สุด สิ�งใดมีบทบาทมากที�สุดจาก
สถานการณ์ 
   1.3 วิเคราะห์เลศนยั เป็นการมุ่งคน้หาสิ�งที�แอบแฝงซ่อนเร้น หรืออยู่เบื'องหลงัจาก
สิ� งที�เห็น ซึ� งมิได้บ่งบอกตรง ๆ แต่มีร่องรอยของความจริงซ่อนเร้นอยู่ เช่น ภาพนี' หมายถึงใคร                 
ขอ้ความนี' หมายถึงใคร หรือสถานการณ์ใด เรื�องนี'ควรยกยอ่งหรือตาํหนิใคร เรื�องนี' ให้ขอ้คิดอะไร 
ผูเ้ขียนมีความเชื�ออยา่งไร  
  2. ก าร คิ ด วิ เค ร าะ ห์ ค ว าม สั ม พัน ธ์  (Analysis of Relationship) เป็ น ก าร ค้น ห า                  
ความสัมพนัธ์ของสิ�งต่าง ๆ วา่มีอะไรสัมพนัธ์กนั สัมพนัธ์กนัอยา่งไร สัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด 
สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนั ไดแ้ก่  
   2.1 วเิคราะห์ชนิดของความสัมพนัธ์ คือ มุ่งใหคิ้ดวา่เป็นความสัมพนัธ์แบบไม่มีสิ�งใด
สอดคลอ้งกนั หรือไม่สอดคลอ้งกนั มีสิ�งใดเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องนี'  และมีสิ�งใดไม่เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องนี'               
มีขอ้ความใด มีสิ�งใดไม่สมเหตุสมผล เพราะอะไร คาํกล่าวใดสรุปผิดการตดัสินใจการกระทาํอะไร
ไม่ถูกตอ้ง สองสิ�งนี' เหมือนกนัอยา่งไร หรือแตกต่างกนัอยา่งไร  
   2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ ได้แก่ สิ� งใดเกี�ยวข้องมากที� สุด สิ� งใด                   
เกี�ยวขอ้งน้อยที�สุด สิ� งใดสัมพนัธ์กบัสถานการณ์หรือเรื�องราวมากที�สุด การเรียงลาํดบัมากน้อย              
ของสิ�งต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น เรียงลาํดบัความรุนแรง  
   2.3 วิเคราะห์ขั'นตอนความสัมพันธ์ ได้แก่ เมื�อเกิดสิ� งนี' แล้วเกิดผลลัพธ์อะไร                 
ตามมาบ้างตามลาํดับ การเรียงลําดับขั'นตอนของเหตุการณ์ วงจรของสิ� งต่าง ๆ สิ� งที�จะเกิดขึ' น        
ตามมา ลาํดบัขั'นตอน ผลสุดทา้ยจะเป็นอยา่งไร เช่น วเิคราะห์วงจรของฝน, ผเีสื'อ 
   2.4 วเิคราะห์จุดประสงคแ์ละวิธีการ เช่น การกระทาํแบบนี' เพื�ออะไร เมื�อทาํอยา่งนี'
แลว้จะเกิดสัมฤทธิr ผลอะไร ทาํอยา่งนี' มีเป้าหมายอะไร มีจุดมุ่งหมายอะไร  
   2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผล เช่น สิ� งใดเป็นสาเหตุของเรื� องนี'  หากไม่ทาํอย่างนี'       
ผลจะเป็นอยา่งไร หากทาํอยา่งนี'  ผลจะเป็นอยา่งไร ขอ้ความใดเป็นเหตุผลแก่กนัหรือขดัแยง้กนั  
   2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพนัธ์ในรูปอุปมาอุปไมย เช่น บินเร็ว เหมือนนก ระบบ
ประชาธิปไตยเหมือนกบัระบบการทาํงานของอวยัวะในร่างกาย  
  3. การคิดวิ เคราะห์ เชิงหลักการ (Analysis.of.Organizational.Principles) หมายถึง             
การค้นหาโครงสร้างระบบ เรื� องราว สิ� งของ และการทํางานต่าง ๆ ว่า สิ� งเหล่านั' นดํารงอยู่ได ้                  
ในสภาพเช่นนั'นเนื�องจากอะไร มีอะไรเป็นแกนหลกั มีหลกัการอยา่งไร มีเทคนิคอะไรหรือยึดถือ
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คติใด มีสิ� งใดเป็นตัวเชื�อมโยง การคิดวิเคราะห์หลักการเป็นการคิดที�ถือว่ามีความสําคญัที�สุด              
การที�จะวิเคราะห์เชิงหลกัการได้ดี จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ไดดี้เสียก่อน เพราะผลจากความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
และวเิคราะห์ความสัมพนัธ์จะทาํใหส้ามารถสรุปเป็นหลกัการได ้ประกอบดว้ย  
   3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง เป็นการคน้หาโครงสร้างของสิ� งต่าง ๆ เช่น การทาํวิจยั             
มีกระบวนการทาํงานอย่างไร สิ� งนี' บ่งบอกความคิดหรือเจตนาอะไร คาํกล่าวนี' มีลกัษณะอย่างไร 
(เชิญชวน โฆษณาชวนเชื�อ) โครงสร้างของสังคมไทยเป็นอยา่งไรส่วนประกอบของสิ�งนี'  มีอะไรบา้ง  
   3.2 วิเคราะห์หลกัการ เป็นการแยกแยะเพื�อคน้หาความจริงของสิ�งต่าง ๆ แลว้สรุป
เป็นคาํตอบหลกัได ้เช่น หลกัการของเรื�องนี' มีว่าอย่างไร เหตุใดความรุนแรงใน 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใตจึ้งไม่มีทีท่าจะยุติลงได ้หลกัการในการสอนของครูควรเป็นอย่างไร ลกัษณะของสิ�งต่าง ๆ             
ที�จะนาํมาใช้ในการวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์วตัถุ วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์บุคคล วิเคราะห์            
ขอ้ความ วิเคราะห์ข่าว วิเคราะห์สารเคมี ฯลฯ สรุปไดว้า่ ในการวิเคราะห์จะวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงกายภาพ 
เชิงรูปธรรม และวเิคราะห์เชิงนามธรรม 
  มาร์ซาโน (Marzano. 2001 : 60; อา้งถึงใน ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ. 2551 : 52 - 53) กล่าวถึง 
ทกัษะในการคิดวเิคราะห์ มีดงันี'   
  1. ทกัษะการจาํแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่าง ๆ ทั'งเหตุการณ์ 
เรื� องราว สิ� งของ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ให้เข้าใจง่าย อย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถบอกรายละเอียด              
ของสิ�งต่าง ๆ ได ้ 
  2. ทกัษะการจดัหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจดัประเภท จดัลาํดับ จดักลุ่ม              
ของสิ�งที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนั.โดยยึดโครงสร้างลกัษณะหรือคุณสมบติั ที�เป็นประเภท
เดียวกนั  
  3. ทกัษะการเชื�อมโยง เป็นความสามารถในการเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่าง ๆ 
วา่สัมพนัธ์กนัอยา่งไร  
  4. ทกัษะการสรุปความ หมายถึง เป็นความสามารถในการจบัประเด็นและสรุปผลจาก
สิ�งที�กาํหนดใหไ้ด ้
  5. การประยุกต์ เป็นความสามารถในการนําความรู้ หลกัการ และทฤษฎี มาใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถคาดการณ์กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดา สิ� งที�จะเกิดขึ' น                  
ในอนาคตได ้ 
  สรุปไดว้่า ความสามารถหรือทกัษะในการคิดวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความสามารถในการ
กาํหนดเกณฑ์และใชเ้กณฑ์นั'น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสําคญัหรือเนื'อหาของสิ�งต่าง ๆ 



 
 

32

เช่น การจาํแนก การจดัหมวดหมู่ ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ความสัมพนัธ์หรือความสามารถ
ในการเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่าง ๆ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงหลกัการ 
หรือความสามารถในการสรุปความและนาํความรู้หลกัการ ทฤษฎีไปประยกุตใ์ช ้ 
 5. การวดัและประเมินผลความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
  สุวทิย ์มูลคาํ (2548 : 157) กล่าวถึง การประเมินผลกระบวนการคิดวา่ การประเมินผล
เป็นสิ� งจาํเป็นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพราะผลที�ได้จากการประเมินจะทําให้ครูผูส้อน      
ตลอดจนผูที้�เกี�ยวขอ้ง ทราบถึงพฒันาการ หรือความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพื�อใช้เป็น
แนวทางในการจดัเตรียมกิจกรรม สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกบัความสามารถ ความตอ้งการ             
และความสนใจของผูเ้รียน แนวทางในการประเมินผล กระบวนการคิด สามารถจาํแนกได้เป็น                  
2 แนวทางใหญ่ ๆ ดงันี'  
  1. การประเมินผลดว้ยการใชแ้บบทดสอบ  
   1.1 การใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นลักษณะแบบทดสอบมาตรฐานที�มีผูส้ร้าง                   
ไวแ้ลว้สําหรับใชว้ดัความสามารถในการคิด สามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ แบบทดสอบ              
การคิดทั�วไป และแบบทดสอบการคิดเฉพาะดา้น  
   1.2 การสร้างแบบวดัการคิดขึ' นใช้เอง แบบทดสอบมาตรฐานสําหรับการคิด                      
ที�นิยมใชก้นัโดยทั�วไปนั'น บางครั' งอาจไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการวดั ก็สามารถสร้างแบบวดั
การคิดขึ'นใชเ้อง เพื�อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการในการวดั 
  2. การประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลและการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ
พฒันากระบวนการคิดนั'น มีความสัมพนัธ์เกี�ยวเนื�องกนัอยา่งแยกกนัไม่ได ้เพราะครูผูส้อนจะตอ้ง
ทาํหนา้ที�จดักิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลควบคู่กนัไปดว้ย 
  ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 54 - 55) กล่าวถึง กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ มีหลาย           
กิจกรรม เช่น การตั'งคาํถามให้คิดวิเคราะห์ การมองและการสังเกต การสังเกตโดยการสัมผสัดว้ยมือ 
การทดสอบดว้ยจมูกใหด้มกลิ�น การสัมผสัดว้ยหูใหฟั้งเสียง การสัมผสัดว้ยลิ'นใหลิ้'มรส เป็นตน้  
  สรุปไดว้่า การวดัและประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถ วดัและ
ประเมินผลได้ดว้ยการใช้แบบทดสอบ ซึ� งอาจเป็นแบบทดสอบมาตรฐานหรือแบบทดสอบที�ครู
สร้างขึ'นมาเองก็ได้ วดัและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ� งเป็นการวดัที�ต่อเนื�องและเกี�ยวข้องกับ             
กิจกรรมการเรียนการสอน  
 6. การส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ 
  ในการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นั' นจะต้องมีการพัฒนานิสัยและคิดเชิงวิเคราะห์              
ใหมี้ทกัษะที�จะส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ต่อไป มีนกัการศึกษาเสนอแนวทางไว ้ดงันี'  
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  มาลินี ศิริจารี (2545 : 49 ; อา้งถึงใน จริยา  ภูสีฤทธิr . 2550 : 14) กล่าวถึง การส่งเสริม
การวเิคราะห์ไว ้ดงันี'   
  1. แนะนาํทกัษะฝึก 
  2. ผูเ้รียนทบทวนกระบวนการคน้ ทกัษะ กฎ และความรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัทกัษะที�จะฝึก 
  3. ผูเ้รียนใชท้กัษะเพื�อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายที�กาํหนด 
  4. ผูเ้รียนทบทวนสิ�งที�คิดหรือสิ�งที�เกิดขึ'นในสมองขณะที�ทาํกิจกรรม 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั'นพื'นฐาน (2548 : 17 - 18) กล่าวถึง การส่งเสริม
การคิดไว ้ดงันี'  
  การคิดเป็นกระบวนการไม่ใช่เนื'อหา การปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามารถการคิด       
จึงจาํเป็นตอ้งใชแ้นวทางและวธีิการที�หลากหลายส่งเสริมกนั 
 
 
 
   
 
 
 
   
   
 
 
 
ภาพประกอบ 2  แนวทางการส่งเสริมความสามารถการคิด 
ที�มา : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั'นพื'นฐาน. 2548 : 17 - 18 

 
  วธีิที� 1 ส่งเสริมตั'งแต่อยู่ในครรภ์ให้ได้รับปัจจยัที�เอื'อต่ออวยัวะที� ใช้ในการคิด เช่น 
อาหาร นํ'า อากาศ ดนตรี ฯลฯ  
  วธีิที�.2 จดัสภาพแวดล้อมที�ส่งเสริมการคิดของเด็กทั' งที�บ้านและที�โรงเรียน เช่น 
บรรยากาศที�เอื'อต่อการใชค้าํถาม 

การส่งเสริม
ความสามารถ

การคิด 

ใชเ้ทคนิคส่งเสริมการคิด 

ส่งเสริมตั'งแต่อยูใ่นครรภ ์

การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 

การใชชุ้ดฝึกโดยเฉพาะ 

จดัสอนเป็นรายวิชา 

บูรณาการการคิดใหเ้ขา้ในรายวิชา 

จดัทาํหลกัสูตรระยะสั'น 

ใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
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  วธีิที� 3 ใช้ชุดฝึกโดยเฉพาะ เช่น ต้องการฝึกทักษะบางตัวซึ� งเป็นการฝึกโดยตรง            
โดยไม่ผูกพนักบัเนื'อหา (Content Free) หรือเกมฝึกคิดต่าง ๆ ส่วนใหญ่ชุดฝึกเหล่านี' ตอ้งซื'อ เช่น  
ชุดฝึกของเดอโบโนในเมืองไทย มีวิทยานิพนธ์ที� เกี�ยวกับแบบฝึกคิดหรือชุดฝึกสามารถนําไป            
ปรับปรุงใหมี้คุณภาพยิ�งขึ'น 
  วธีิที� 4 จดัสอนเป็นรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ�งของรายวชิา นิยมทาํในระดบัอุดมศึกษา 
เช่น Philosophy for Children สอนเด็กให้เป็นนักปราชญ์น้อยทดลองในเมืองไทยแล้วได้ผล                
พอสมควร 
  วธีิที� 5 จดัเป็นหลกัสูตรระยะสั'นเช่นหลกัสูตร 3 วนัหรือ 5 วนั 
  วธีิที� 6 บูรณาการทกัษะการคิดเขา้ไปในการสอนเนื'อหารายวชิาต่าง ๆ 
  วธีิที� 7 ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที�นักวิชาการคิดขึ' นโดยมีทฤษฎีหรือหลักการ 
เกี�ยวกบัการคิดเรารับมีกระบวนการในการดาํเนินการสอนแลว้ไดผ้ลตามวตัถุประสงค ์เช่น รูปแบบ
การเรียนการสอนที�ใช้การอุปมาอุปไมยเป็นหลกัหลังใช้รูปแบบการสอนเรียงความของผูเ้รียน              
มีลกัษณะการเขียนแตกต่างไปจากเรียงความเรื�องเดิมที�เขียนก่อนใชรู้ปแบบการสอน 
  วธีิที� 8 ใชเ้ทคนิคที�ส่งเสริมการคิดเช่นเทคนิคการใชค้าํถาม 
  สํานักงานเขตพื'นที�การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (2549 : 10 - 13) กล่าวถึง การส่งเสริม
และพฒันาการคิดไว ้ดงันี'  
  1. จดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถภาพในการรู้คิดของสมอง การจดั
กระบวนการเรียนรู้ที�มีคุณภาพจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสมรรถภาพในการรู้คิดของสมองเพราะสมอง
เป็นอวยัวะที�สําคญัที�สุดของร่างกายทาํหน้าที�ควบคุมการรับรู้การคิดการเรียนรู้สติปัญญา ความจาํ
อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนุษยต์ลอดทั'งชีวิต รวมทั'งการเคลื�อนไหวโดยเซลล์ประสาท
ซึ� งเป็นเครื�องจกัรกลของสมอง จะรับขอ้มูลความรู้สึกจากการสัมผสัส่งต่อไปยงัสมองและสมอง       
จะทาํหนา้ที�ยอ่ยขอ้มูล โยงสัมผสัเรียนรู้เก็บความจาํความรู้สึกต่าง ๆ ประเมินค่า และแสดงความคิด
ออกมาด้วยภาษาและพฤติกรรม ดังนั' น การจดักระบวนการเรียนรู้ต้องเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้          
ด้วยสมอง ด้วยกายและด้วยใจ เพื�อให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง           
โดยใหมี้การเชื�อมโยงกบัธรรมชาติ จินตนาการ ความงาม ปัญญาและฐานความจริง  
  2. จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กระตุน้ประสาทการรับรู้ทุกส่วนดว้ยประสบการณ์จริง           
ในวิถีชีวิตจริง ซึ� งจะช่วยส่งเสริมให้ความรู้เป็นความจริง รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้           
ควรเป็นกิจกรรมที�กระตุน้ประสาทสัมผสัทุกรูปแบบให้รับรู้ขอ้เท็จจริงมากที�สุด เพื�อย ั�วยุทา้ทาย
สมองทุกระบบ ให้คิดคน้ทุกรูปแบบให้เรียนรู้ทั'งรายบุคคล และเป็นกลุ่มโดยจดักิจกรรมกระตุน้           
การสังเกต การสํารวจ การใช้ร่างกาย การใช้กลา้มเนื'อให้ทดลองทาํ ให้คิดวิเคราะห์คน้หาคาํตอบ
ดว้ยตนเอง 
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  3. สร้างบรรยากาศที�ส่งเสริมความรู้สึกที�ดีต่อการเรียนรู้ ให้เห็นประโยชน์ของการ

เรียนรู้โดยนาํสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ไปใชไ้ดใ้นชีวิต การจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรยดึอารมณ์และความรู้สึก
ที�ดีเป็นจุดเริ� มต้นคือความสนใจ ความมั�นใจ ความรู้ประสบการณ์เดิมการเรียนรู้ที�สนุกสนาน              

การผอ่นคลาย การใช้จินตนาการ การวาดภาพในสมองฝึกสมาธิในการทาํงาน นิทาน เพลง ดนตรี 
การเคลื�อนไหวสร้างสรรคแ์ละจงัหวะร่วมกบัการประเมินตนเองตลอดเวลา  

  4. เปิดโอกาสให้คิด และให้เห็นคุณค่าของความคิดโดยทุกความคิดของผูเ้รียน จะไดรั้บ

การตอบสนองดว้ยความสนใจ การเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ คิดนั'น ครูไม่ควรไปตดัสินผิดถูกหรือใคร
นาํเสนอสิ�งใดก็ให้เขียนลงในกระดาษ หรือในกระดานดาํ ครูควรเคารพความคิดของนกัเรียนและ

ช่วยพฒันาความคิดไดโ้ดยครูตอ้งฟังความคิดเห็นของนกัเรียนไม่วา่สิ�งที�คิดอยูน่ั'นในเนื'อหาที�เรียน

หรือไม่รู้ไม่ชี' นาํว่าความคิดนั'นถูก หรือผิดแต่ควรให้ขอ้มูลเพิ�มเติมเพื�อให้เกิดการพฒันาความคิด 
หรือใหข้อ้มูลเปรียบเทียบเมื�อเห็นวา่นกัเรียนคิดผิดพร้อมใชก้ระบวนการกลุ่มเพื�อใหไ้ดคิ้ดวเิคราะห์

ร่วมกัน ชาตรี สําราญ (2544 : 26) ได้เสนอแนะว่า การเตรียมพร้อมกับสถานการณ์การสอน           
อยา่งหนึ�งของครูผูมุ้่งพฒันาการคิดของนกัเรียนก็คือ การเตรียมรับฟังความคิดของนกัเรียนดว้ยการ

ยอมรับความคิดเห็น การไม่ปิดกั'นความคิดเห็น คือวิธีการหนึ� งที�จะช่วยส่งเสริมให้คิดเป็นเพราะ            

นกัเรียนจะกลา้คิดกลา้แสดงออกการพยายามให้นกัเรียนไดแ้สดงออก ซึ� งความคิดของเด็กจะช่วย
สร้างความมั�นใจให้เกิดขึ' นได้โดยให้กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น การตั'งชื�อเรื� อง การเขียน                

วตัถุประสงคค์วามประทบัใจและแสดงความคิดเห็นใหบ้อกปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
เมื�อนักเรียนเสนอผลงานให้เพื�อน ๆ ฟังครูควรให้คาํชมเชยพร้อมวิจารณ์เชิงบวกเติมเต็มสิ�งที�ขาด

นกัเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจในสิ�งที�ตวัเองคิดเอง  

  5. จดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การแสวงหา
ความรู้เป็นสิ�งหนึ� งที�มีความสําคญัที�จะตอ้งปลูกฝังให้มีขึ'นในตวันักเรียน เพื�อส่งเสริมการพฒันา

ทกัษะกระบวนการคิด ทักษะการหาความรู้ให้เป็นนิสัยถ้านักเรียนมีนิสัยในการหาความรู้แล้ว               

นักเรียนจะเกิดนิสัยใฝ่เรียนรู้ถ้าทาํบ่อย ๆ รู้มากขึ'นนําไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง ก็แสดงว่าเป็น         
คนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ                     

ชาตรี สําราญ (2544 : 18) บทบาทของครูผูส้อนในการส่งเสริมทกัษะดา้นนี' คือ วิธีการที�ไดค้วามรู้   
มาให้มากกวา่ความรู้ที�ไดม้าการศึกษาส่งเพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีชีวิตแห่งการเรียนรู้ คือรู้วธีิหาความรู้

มีการศึกษาอยู่ตลอดชีวิต ต้องเป็นบุคคลผูรู้้แหล่งความรู้รู้วิธีที�จะได้มาซึ� งความรู้ เพราะคนเก่ง             

ในอนาคตมิใช่คนที�รู้หรือทาํขอ้มูลไดม้ากมายแต่เป็นคนที�รู้ว่าในสถานการณ์ใดจะตอ้งใช้ขอ้มูล
อะไร และจะหาขอ้มูลนั'นไดที้�ไหน  
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  สรุปไดว้า่ การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เป็นกระบวนการทางสมองในการจดักระทาํ
ขอ้มูลหรือสิ�งเร้าที�รับเขา้มาอยา่งเป็นระบบที�สามารถพฒันาฝึกฝนส่งเสริมไดด้ว้ยการให้รับขอ้มูล        
หรือสารด้วยการจดักิจกรรมการอ่าน ฟัง หรือสัมผสัแล้วพิจารณา ใคร่ควร ไตร่ตรอง แยกแยะ      
เป็นส่วน การประเมินค่า สรุปไปสู่การตดัสินใจแกปั้ญหาได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมทาํให้ผูเ้รียน    
เกิดการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถและถ่ายทอดองค์ความรู้สิ� งประดิษฐ์ใหม่ด้วยการพูด            
หรือแสดงออก ทาํให้ทกัษะความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนดีขึ'น ด้วยการกระตุ้น         
และส่งเสริมการใชค้าํถามดา้นการคิด 
 จากที�กล่าวมาข้างตน้ ทกัษะการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์นั'นมีความสําคญัและ            
จาํเป็นอย่างยิ�งสําหรับการดาํเนินชีวิต กล่าวคือ การอ่านเป็นเครื�องมือในการศึกษาคน้ควา้ ความรู้ 
ประสบการณ์ หากมีทกัษะการอ่านอย่างดีแล้วก็จะทาํให้ได้รับการพฒันาและเกิดการเรียนรู้ที�ดี.       
การเขียนก็เช่นกนั เนื�องจากการเขียน เป็นเครื�องมือในการสื�อสาร ผูเ้ขียนจะตอ้งรู้หลกัและวิธีการเขียน 
การใชภ้าษาที�เหมาะสมกบักาลเทศะของบุคคล การคิดวิเคราะห์ถือเป็นทกัษะพื'นฐานในการเรียนรู้ 
การดาํเนินชีวิต และการคิดทั'งมวล บุคคลที�มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถ 
ในดา้นอื�น ๆ เหนือกวา่บุคคลทั�วไป ซึ� งทั'งทกัษะทั'งสามดา้นนี'ผูว้จิยัเห็นวา่มีความสาํคญัและจาํเป็น
ที�จะต้องให้การพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้ เกิดกับเยาวชนไทยทุกคนเพื�อนําไปใช ้                
ในชีวติประจาํวนัต่อไป 

 
โครงการยกระดับการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั'นพื'นฐาน 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
 มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลยัเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏั 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในยุทธศาสตร์ที� 1 การพฒันาท้องถิ�น ตวัชี' วดั 1.8 
อตัราการอ่านออกเขียนได ้ของจาํนวนประชากรโดยเฉพาะประชากรในวยัประถมศึกษาในพื'นที�
บริการของมหาวิทยาลยัราชภฏัฯ ทั'งนี' ในปีงบประมาณ 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี ไดรั้บงบประมาณเพื�อยกระดบัคุณภาพการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน 
ในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน โดยมีแนวความคิด การพฒันาทกัษะ การอ่านและการเขียน       
ที�เป็นรากฐานสําคญัอย่างยิ�ง ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา นักเรียนจะประสบความสําเร็จ         
ในการเรียนวิชาต่าง ๆ มากน้อยเพียงใดนั' นขึ' นอยู่กับความสามารถในการอ่าน และสามารถ        
เขียนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากเรื�องที�อ่าน เขียนขยายความจากเรื�องที�อ่าน เขียนบรรยายสิ�งต่าง ๆ 
จากการอ่าน เขียนประยุกต์ โดยใช้ความสําคญัจากสิ� งที�เคยอ่านรวมกับความรู้สึกนึกคิดของตน           
มาพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองใหดี้ยิ�งขึ'น  
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 หลกัการและเหตุผล 
 การจดัการศึกษาของประเทศไทย ให้ความสําคญัต่อการอ่านและการเขียนเป็นอยา่งมาก  
สังเกตได้จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึ� งเป็นหลกัสูตรแม่บท   
ในการจดัการศึกษาของคนในชาติได้กําหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้พื'นฐาน ที�คนไทยทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที�สอง 
(พ.ศ. 2552 - 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต          
อย่างมีคุณภาพ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั'นพื'นฐานได้กาํหนดจุดเน้นการพฒันา          
คุณภาพผู ้เรียน ด้านความสามารถในการอ่านการเขียนในระดับชั' นประถมศึกษาปีที�  1 - 3                   
ผูเ้รียนตอ้งอ่านออกเขียนได ้ระดบัชั'นประถมศึกษาปีที� 4 - 6 ผูเ้รียนตอ้งอ่านคล่องเขียนคล่อง ในปี
งบประมาณ 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั'นพื'นฐาน ประกาศนโยบายการพฒันา           
คุณภาพการศึกษาขั'นพื'นฐาน 11 ประการ โดยมีจุดเน้นในการเร่งพฒันาความแข็งแกร่งทางการศึกษา 
ให้ผูเ้รียนทุกระดบัทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และดอ้ยโอกาส มีความรู้ และทกัษะแห่งโลกยุคใหม่
ควบคู่กนัไป โดยเฉพาะทกัษะการอ่าน การเขียน และการคิด เพื�อให้มีความพร้อมเขา้สู่การศึกษา
ระดบัสูง และโลกของการทาํงาน  
 การอ่านเป็นเครื�องมือสําคญัอย่างยิ�งที�ใช้ในการแสวงหาความรู้เพื�อพฒันาตนเองให้เป็น
คนฉลาดรอบรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และความเปลี�ยนแปลงของสังคม ผูมี้นิสัยรักการอ่าน               
และมีทกัษะการอ่านที�ดีย่อมแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ          
ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ได้อย่างแนบเนียน การอ่านมีความจาํเป็นมากสําหรับนักเรียนเพราะ           
เป็นพื'นฐานสําคญัของการเรียนรู้ นั�นคือใช้การอ่านเป็นเครื�องมือในการศึกษาคน้ควา้ หากมีทกัษะ
การอ่านอยา่งดีแลว้การเรียนวิชาใด ๆ ก็จะบงัเกิดผลดีดว้ย การรู้จกัฝึกฝนอ่านอยา่งสมํ�าเสมอจะช่วยให ้
ผูอ่้านมีพื'นฐานการอ่านดี มีความรู้กวา้งขวางและเกิดทกัษะอยา่งไรก็ตาม นกัเรียนจะเป็นผูอ่้านที�ดี
ไดน้ั'นจะตอ้งขึ'นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มที�ครูเป็นผูจ้ดัเตรียมให ้ 
 การเขียน มีบทบาทสําคญัมากในชีวิตประจาํวนั เป็นเครื�องมือในการสื�อสารซึ� งหากมี
ความชดัเจนจะส่งเสริมสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความรู้สึกของมนุษยแ์ต่ปัจจุบนัไดพ้บวา่ ปัญหา
ด้านการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการสะกดคาํ การเวน้วรรคตอน หรือการใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับ
กาลเทศะของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ�งเขียนสรุปความไม่เป็น อ่านหรือฟังจบัใจความไม่ได ้             
ลว้นแลว้แต่เนื�องมาจากการขาดทกัษะในเรื�องการเขียนทั'งสิ'น จึงทาํให้การสื�อสารไม่สัมฤทธิr ผล
ตามจุดมุ่งหมาย การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานสําคญัของการเรียนรู้และการดําเนินชีวิต การคิด
วิเคราะห์เป็นรากฐานสําคัญของการคิดทั' งมวล บุคคลที� มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์                 
จะมีความสามารถในดา้นอื�น ๆ เหนือกว่าบุคคลทั�วไป ทั'งทางด้านสติปัญญาและการดาํเนินชีวิต 
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เป็ นทักษ ะที� ทุกคนสามารถพัฒ นาได้ ซึ� งประกอบ ไปด้วยทักษะที� สํ าคัญ คือ การสังเกต                      
การเปรียบเทียบ การคาดคะเน การประยุกต์ใช้ การประเมิน การจาํแนกแยกแยะประเภท การจดั
หมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลกัการ การเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ 
ของสิ�งต่าง ๆ ทกัษะการคิดวเิคราะห์จึงเป็นทกัษะการคิดระดบัสูง 
 ดงันั'นการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ จึงเป็นทกัษะพื'นฐานสําคญัของการเรียนรู้

ภาษาทุกภาษา ทั'งในการเรียนระดบัพื'นฐานและในระดบัสูง ทั'งนี' การเรียนในระดบัพื'นฐานจะเน้น

ในด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ได้ถูกตอ้ง มีความแม่นยาํในหลกัเกณฑ์ทางภาษา      

ซึ� งเป็นเรื� องสําคญัและเป็นความจาํเป็นของนักเรียนทุกคน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั   

รําไพพรรณี จึงไดจ้ดัทาํโครงการยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ดา้นการอ่าน การเขียน การคิดวเิคราะห์

ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน เพื�อพฒันานวตักรรมการส่งเสริมทกัษะการอ่าน 

การเขียน และคิดวิเคราะห์ พร้อมทั'งส่งเสริมให้โรงเรียนนาํใช้เพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันา

คุณภาพอยา่งย ั�งยนืต่อไป 

 วตัถุประสงค์ 

 1. เพื�อพฒันานวตักรรมส่งเสริมทกัษะการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ สําหรับนกัเรียน

ระดบัปฐมวยั และประถมศึกษา 

 2. เพื�อเผยแพร่นวตักรรมส่งเสริมทกัษะการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ สาํหรับนกัเรียน

ระดบัปฐมวยั และประถมศึกษา ไปยงัโรงเรียนระดบัการศึกษาขั'นพื'นฐาน 

 3. เพื�อเปิดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การนาํนวตักรรมส่งเสริมทกัษะการอ่าน การเขียนและ

คิดวเิคราะห์ สาํหรับนกัเรียนระดบัปฐมวยัและประถมศึกษา  

 4. เพื�อนาํเสนอแนวทางการยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิด

วเิคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน 

 เป้าหมาย 

 1. เชิงปริมาณ 

  1.1 จาํนวนโรงเรียนที�เขา้ร่วมโครงการ 50 โรงเรียน 

  1.2 จาํนวนครูที�ได้รับการพัฒนานวตักรรมการอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 10 ของ                  

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

  1.3 จาํนวนนวตักรรมในการยกระดบัการเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเขียนได ้3 นวตักรรม   

  1.4 จาํนวนนกัเรียนที�สัมฤทธิผลทางดา้นการอ่านออกเขียนได.้ร้อยละ 20 ของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 
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 2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 ครูตน้แบบการสอนภาษาไทย ดา้นการออกเขียนได ้อยูใ่นระดบัดี 
  2.2 คุณภาพของนวตักรรมการอ่านออกเขียนได ้อยูใ่นระดบัดี 
  2.3 นกัเรียนมีสัมฤทธิผลทางดา้นการอ่านออกเขียนไดสู้งขึ'นอยา่งมีนยัสาํคญั 
 ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562 
 สถานที�ดําเนินการ 
 1. คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 2. โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 3. สาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 
 4. โรงเรียนระดบัการศึกษาขั'นพื'นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื'นที�การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 1 
 วธีิดําเนินการ 
 
ขั'นตอนที� รายการ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1 จดัทาํโครงการเพื�อเสนออธิการบดีขออนุมติั 1 - 5 ต.ค.61 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2 แต่งตั'งคณะกรรมการดาํเนินโครงการ 6 - 10 ต.ค.61 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
3 ประชุมคณะกรรมการดาํเนินโครงการ 16 ต.ค.61 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4 จดัทาํหนงัสือส่งเสริมทกัษะการอ่าน  

การเขียน และคิดวเิคราะห์ เพื�อใชเ้ป็น
นวตักรรมตน้แบบ 3 นวตักรรม 
4.1  ระดบัอนุบาล 3 
4.2  ระดบัประถมศึกษาปีที� 3 
4.3  ระดบัประถมศึกษาปีที� 4 

17 ต.ค.  
- 30 พ.ย.61 

1. ภาควชิาภาษาไทย 
(ชั'น ป.3)  
2. โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี  
(ชั'น อ.3 และ ป.4) 

5 หาคุณภาพของหนงัสือส่งเสริมทกัษะ ฯ 
และแบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน 

1 - 28 ธ.ค.61 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และคณะกรรมการ 

6 ประชาสัมพนัธ์เชิญ สพป.จบ.1 และโรงเรียน
เขา้ร่วมโครงการ 

3 - 10 ม.ค.62 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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ขั'นตอนที� รายการ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
7 
 

 

บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ 
ระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  
สาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษาประถมศึกษา 
จนัทบุรี เขต 1 และโรงเรียนระดบัการศึกษา
ขั'นพื'นฐานที�เขา้ร่วมโครงการ 50 โรงเรียน 

18 ม.ค.62 
 

 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
และคณะกรรมการฯ 
 

8 8.1 จดักิจกรรมตน้แบบสาํหรับครูที�เขา้ร่วม
โครงการทั'ง 50 โรงเรียน 
8.2 มอบหนงัสือส่งเสริมทกัษะการอ่าน  
การเขียน และคิดวเิคราะห์ 
8.3 มอบแบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน 
8.4 มอบคู่มือการใชห้นงัสือส่งเสริมทกัษะ
การอ่าน การเขียนและคิดวเิคราะห์ 

18 ม.ค.62 1. ภาควชิาภาษาไทย 
(ชั'น ป.3)  
2. โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี  
(ชั'น อ.3 และ ป.4) 

9 นิเทศ แนะนาํ ครูที�เขา้ร่วมโครงการ  
ในพื'นที�จริง ทั'ง 50 โรงเรียน  

21 ม.ค. -  
8 มี.ค.62  

1. ภาควชิาภาษาไทย 
2. โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี  

10 10.1 ครูที�เขา้ร่วมโครงการ นาํเสนอผลงาน 
        10.1.1 จดันิทรรศการ 
        10.1.2 นาํเสนอผลงานในรูปแบบการ   
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)  
10.2 คดัเลือกครูตน้แบบ โครงการยกระดบั 

14 - 16 มี.ค.
62 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และคณะกรรมการฯ 

 คุณภาพการเรียนรู้ดา้นการอ่านการเขียนการ
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียน ในระดบัการจดั
การศึกษาขั'นพื'นฐาน  ปีงบประมาณ 2562 

  

11 วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิr ดา้นการ
อ่าน การเขียน และการคิดวเิคราะห์ของนกั
เรียนที�เขา้ร่วมโครงการ 

20-31 มี.ค.62 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และคณะกรรมการฯ 

12 รายงานสรุปผลการดาํเนินโครงการ 1-30 เม.ย.62 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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 งบประมาณ 

 งบประมาณแผน่ดิน จาํนวน 2,500,000 บาท แบ่งเป็นค่าใชจ่้ายดงันี'  

1. ค่าตอบแทน 500,000 บาท 

2. ค่าใชส้อย 1,200,000 บาท 

3. ค่าวสัดุ 800,000 บาท 

 การประเมินผล 

 1. วเิคราะห์บริบท (Context) 

 2. วเิคราะห์ปัจจยันาํเขา้ของโครงการ (Input) 

 3. วเิคราะห์กระบวนการดาํเนินงาน (Process) 

 4. วเิคราะห์ผลผลิตของโครงการ  (Product) 

 5. วเิคราะห์ผลกระทบ  (Impact) 

 6. วเิคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ (Effectiveness) 

 7. วเิคราะห์ความย ั�งยนืของโครงการ (Sustainability) 

 8. วเิคราะห์ความเหมาะสมในการประยกุตใ์ช ้ (Transportability) 

 ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 1. นกัเรียนระดบัการศึกษาขั'นพื'นฐาน มีทกัษะและความสามารถในการอ่าน การเขียน 

และคิดวเิคราะห์ สูงขึ'น และสามารถนาํไปต่อยอดในการเรียนรู้ในอนาคตได ้

 2. ครูที�เขา้ร่วมโครงการสามารถนาํนวตักรรมตน้แบบไปต่อยอดสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ 

พร้อมทั'งเผยแพร่ จนก่อเกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนใหมี้คุณภาพสูงสุด 

 3. มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี สํานักงานเขตพื'นที�การศึกษา และโรงเรียนระดับ            

การศึกษาขั'นพื'นฐาน มีความร่วมมือในเชิงวิชาการ ก่อเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ของชุมชนภาคตะวนัออก 

 ขั'นตอนการดําเนินโครงการ 

 ขั'นตอนการดาํเนินงาน 4 ขั'นตอน สรุปไดด้งันี'  

 ขั'นตอนที� 1 การพฒันานวตักรรม 

 1. คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี แต่งตั'งคณะกรรมการดาํเนินโครงการ 

เพื�อดาํเนินการสร้างนวตักรรม 2 ชุด คือ ชุดที� 1 หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

และชุดที� 2 กลุ่มครูโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ระดบัปฐมวยั และประถมศึกษา 
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 2.  คณะกรรมการทั'ง 2 ทีม ดาํเนินการสร้างนวตักรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการอ่าน 
การเขียนและคิดวเิคราะห์ แบบทดสอบ และคู่มือครู พร้อมทั'งทดสอบหาคุณภาพของนวตักรรม     
 3. คณะกรรมการบริหารโครงการ ประสานงานสํานกังานเขตพื'นที�การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 1 เพื�อดาํเนินการนาํนวตักรรมไปใช ้
 ขั'นตอนที� 2  การเผยแพร่นวตักรรม 
 1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ร่วมมือกบัหน่วยศึกษานิเทศก์ สํานกังาน
เขตพื'นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 เพื�อประสานงานกบัโรงเรียนในสังกดั  
  2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สํานักงานเขตพื'นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 51 โรงเรียน ลงนามความร่วมมือเพื�อพฒันา
ทกัษะการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์  
  3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี มอบนวตักรรมการพฒันาทกัษะ
การอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ระดบัอนุบาล 3 ชั'นประถมศึกษาปีที� 3 และประถมศึกษาปีที� 4 
ใหก้บัโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ 
  4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และ สํานกังานเขตพื'นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมมือกันจดัคณะกรรมการไปนิเทศ เพื�อแนะนําให้กับโรงเรียน             
เครือข่ายความร่วมมือ 
 ขั'นตอนที� 3 การประกวดนวตักรรมครูตน้แบบและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
 1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดาํเนินการจดันิทรรศการประกวด
นวตักรรมต่อยอด การนาํเสนอผลงานเพื�อคดัเลือกครูตน้แบบ พร้อมทั'งแลกเปลี�ยนเรียนรู้ผลงาน            
ทั'ง 51 โรงเรียน 
 2. คดัเลือกครูตน้แบบ การอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ ระดบัชั'นละ 3 คน รวมเป็น              
9 คน 
 3. มอบโล่รางวลัใหก้บัครูตน้แบบ ครูเครือข่าย และโรงเรียนที�เขา้ร่วมกิจกรรม 
 ขั'นตอนที� 4 การประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการ กาํหนดใหมี้การประเมิน 2 แบบ ดงันี'  
 1. การประเมินการดาํเนินโครงการ โดยมุ่งประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ                
ในภาพรวม 3 ด้าน คือ ด้านการดาํเนินงานในภาพรวมของผูจ้ดัโครงการ ด้านความรู้ความเขา้ใจ 
และดา้นการนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูที�เขา้ร่วม
โครงการ และร่วมกิจกรรมนําเสนอผลงานและการแสดงนิทรรศการ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง      
แบบการสุ่มอย่างง่าย โดยประเมินในวนัจดันิทรรศการ และการแสดงผลงาน วนัที� 15 - 16 มีนาคม 
2562   
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 2. ประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST เป็นการประเมินหลงัจากที�ดาํเนินโครงการ

ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก           

3 กลุ่ม 1) ผูบ้ริหารและกรรมการดาํเนินโครงการ 2) ผูป้ระสานงาน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศก์

สาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษาประถมศึกษา จนัทบุรีเขต 1 และ 3) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร

และครูโรงเรียนที�เขา้ร่วมโครงการ 

 

หลกัการและแนวคิดเกี�ยวกบัการประเมินโครงการ 

 ความหมายของการประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลซึ� งมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมาย   

ไวด้งันี'  

 กรวีร์ ศรีกิจการ (2540 : 16) ได้กล่าวว่า การประเมินผลโครงการเป็นการประยุกต์

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมเพื�อตัดสินและพัฒนาโครงการด้านการวางแผนติดตามประสิทธิภาพ             

และประสิทธิผลของโครงการทางสังคมรวมทั'งการศึกษาถึงความเปลี�ยนแปลงจากการนาํนโยบาย

และแผนงาน โครงการไปปฏิบติั 

 สุชาติ ประสิทธิr รัฐสินธ์ุ (2541 : 2) ได้กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการ        

ในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของการดาํเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี' ให้ทราบถึง             

จุดเด่นจุดดอ้ยของการนั'นอยา่งมีระบบตดัสินใจ วา่จะปรับปรุงโครงการนั'นเพื�อดาํเนินงานต่อไป

หรือยติุการดาํเนินโครงการนั'น 

 ณรงค์ นันทวรรธนะ (2547 : 381) กล่าวว่าการประเมินโครงการ หมายถึง กิจกรรม      

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัความตอ้งการหาแนวทางวิธีการปรับปรุง               

วิธีการจดัการเกี�ยวกบัโครงการและหาผลที�แน่ใจวา่เกิดจากโครงการเพื�อเป็นการเพิ�มคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพของโครงการใหดี้ยิ�งขึ'น 

 ประชุม รอดประเสริฐ (2547 : 74) ไดก้ล่าววา่การประเมินโครงการ หมายถึงกระบวนการ         

ในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลของการดาํเนินโครงการ และพิจารณาชี' ให้ทราบถึงจุดเด่น

จุดดอ้ยของโครงการนั'นอย่างมีระบบแล้วตดัสินว่าจะปรับปรุงแกไ้ขโครงการนั'นต่อไป หรือยุติ   

การดาํเนินโครงการนั'น 

 สุวิมล ติรกานันท์ (2548 : 2 - 3) ได้กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการ                 

ที� เกิดขึ' นในทุกขั'นตอนของการดําเนินงานเพื�อให้ได้สารสนเทศที�สามารถใช้ในการพิจารณา             

การดาํเนินการซึ�งจะทาํใหก้ารดาํการเป็นไปไดอ้ยา่งทนัท่วงทีภายในเวลาที�เหมาะสม 
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 พิสณุ พ่องศรี (2550 : 68) ไดก้ล่าววา่การประเมินโครงการโดยรวมแลว้เป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหนึ� งระยะใด หรือทุกระยะโดยนําสารสนเทศจากการวดั             
มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้เพื�อตดัสินใจจดัทาํโครงการทดลองหรือนาํร่องปรับเปลี�ยน
ระงบัปรับปรุงขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั'นเอง 
 สุพักตร์ พิบูลย์ (2551 : 4) ได้กล่าวว่าการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ          
ที�เน้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ตดัสินคุณค่าของสิ�งต่าง ๆ โดยเทียบกบัเกณฑ์เป็นกระบวนการ      
ที�ช่วยให้ไดข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจเป็นกิจกรรมที�ใชว้ิธีการเชิงวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการ   
ที�มีขั'นตอนสําคัญ ๆ คือ วิเคราะห์เป้าหรือสิ� งที� มุ่งประเมิน กําหนดวตัถุประสงค์และขอบเขต        
ของการประเมินออกแบบประเมินสร้างเครื� องมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุป              
และเขียนรายงานการประเมิน 
 สุวิมล ว่องวานิช และคณะ (2551 : 57 - 58) ได้กล่าวว่าการประเมินโครงการ หมายถึง
กระบวนการที�ทาํให้ทราบถึงสัมฤทธิผลของโครงการขอ้มูลที�ไดจ้ากการประเมินโครงการเป็นตวัช่วย                
ในการตดัสินใจว่าโครงการดงักล่าวนั'น สมควรไดรั้บการขยายงานสนบัสนุนให้คงอยู่ต่อไป หรือ
สมควรระงบัการดาํเนินการการประเมินจะตอ้งให้ได้ขอ้มูลที�ช่วยผูบ้ริหารตดัสินใจในการเลือก           
หนทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา ผลของการประเมินควรจะสามารถนําไปช่วยในการปรับปรุง              
โครงการใหดี้ขึ'น 
 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย (2553 : 2 - 8) ได้กล่าวว่าการประเมินโครงการ หมายถึง                
การตรวจสอบ และวดัสิ� งที�แผนหรือโครงการได้กําหนดไวใ้นขั'นตอนของการวางแผน และ         
เมื�อนาํไปดาํเนินการแล้วสิ� งที�เปลี�ยนแปลงและเกิดขึ'นนั'นเป็นไปตามที�กาํหนดและคาดหมายไว้
เพียงใด เพื�อผู ้วางแผนจะได้นําไปพิจารณาและประกอบการตัดสินใจต่อไป การประเมิน                 
มีวตัถุประสงค์เพื�อทบทวนความสอดคลอ้งของโครงการกบัแผนพฒันาหรือนโยบายและกลยุทธ์ 
เพื�อตรวจสอบความเหมาะสมด้านเทคนิคการดําเนินงานและความสามารถที�จะนําไปปฏิบัติ           
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื�อยนืยนัวา่โครงการมีความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินและเศรษฐกิจ 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2552 : 22)ได้กล่าวว่าการประเมินโครงการ หมายถึงกระบวนการ
ศึกษาสิ�งต่าง ๆ โดยใชร้ะเบียบวธีิวิจยัการประเมินเป็นการตรวจสอบการบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์        
ที� ก ําห นดไว้ การป ระเมิ น เป็ นการช่วยเส นอส ารส น เท ศเพื� อการตัดสิ น ใจ การป ระเมิ น                      
เป็นการตอบสนองสารสนเทศแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งทั'งหลายดว้ยการบรรยายอยา่งลุ่มลึก และการประเมิน 
เป็นการตดัสินคุณค่าของสิ�งที�มุ่งประเมิน    
 สรุปไดว้่า ความหมายของการประเมินโครงการ เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวม          
ขอ้มูลอย่างเป็นระบบเพื�อให้ทราบถึงขอ้บกพร่อง จุดเด่น จุดด้อยของโครงการเพื�อจะได้นําไป



 
 

45

พฒันา การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานวา่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนดไวดี้หรือไม่อยา่งไร
เพื�อเป็นแนวทางในการตดัสินใจยุติโครงการหรือปรับปรุงเปลี�ยนแปลงการดาํเนินโครงการเพื�อเป็น
การเพิ�มคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการใหดี้ยิ�งขึ'น 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 รัตนะ บวัสนธ์ (2540 : 17) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการเน้นกระบวนการ 
วิเคราะห์ การรวบรวมและการจดัเตรียม ซึ� งต้องใช้ข้อมูลมาเป็นสิ� งพิจารณาสําหรับการเลือก        
การตดัสินใจ การประเมินเป็นกระบวนการที�เป็นรูปธรรม มีกระบวนการที�มีวิสัยทศัน์และค่อนขา้ง 
จะเป็นธรรมชาติ 
 ประชุม รอดประเสริฐ (2547 : 74 - 75) กล่าวถึง การประเมินโครงการมีจุดมุ่งหมาย ดงันี'  
 1. เพื�อแสดงถึงเหตุผลที�ชดัเจนของโครงการอนัเป็นพื'นฐานที�สําคญัของการตดัสินใจว่า
ลกัษณะใดของโครงการมีความสําคญัมากที�สุดซึ� งจะตอ้งทาํการประเมินเพื�อการหาประสิทธิภาพ
และขอ้มูลชนิดใดที�จะตอ้งเก็บรวบรวมไวเ้พื�อการวเิคราะห์ 
 2. เพื�อรวบรวมหลกัฐานความเป็นจริงและขอ้มูลที�จาํเป็นเพื�อนําไปสู่การพิจารณาถึง        
ประสิทธิผลของโครงการ 
 3. เพื�อการวเิคราะห์ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงเพื�อนาํไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
 4. การตดัสินใจวา่ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงใดที�สามารถนาํไปใชไ้ด ้
 แววตา พ ฤกษา (2550 : 57 - 59) กล่าวถึง จุดมุ่ งหมายความสําคัญ และประโยชน์          
ของโครงการสรุปได ้ดงันี'     
 1. การประเมินจะช่วยทาํให้การกาํหนดวตัถุประสงค์ และมาตรฐานของการดาํเนินงาน             
มีความชัดเจนขึ' น กล่าวคือ ก่อนที�โครงการจะได้รับการสนับสนุนให้นําไปใช้ย่อมจะได้รับ               
การตรวจสอบอย่างละเอียดจากผูบ้ริหาร และผูป้ระเมิน ส่วนใดที�ไม่ชัดเจน เช่น วตัถุประสงค ์              
หรือมาตรฐานในการดาํเนินงาน หากขาดความแน่นอนแจ่มชดัจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้มี
ความถูกตอ้งชดัเจนเสียก่อน ฉะนั'นจึงกล่าวไดว้่าการประเมินโครงการ มีส่วนช่วยทาํให้โครงการ               
มีความชดัเจน และสามารถที�จะนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งไดผ้ล มากกวา่โครงการที�ไม่ไดรั้บการประเมิน 
 2. การประเมินโครงการช่วยให้การใชท้รัพยากรเป็นไปอยา่งคุม้ค่า หรือประโยชน์เต็มที� 
ทั' งนี' เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจยัใด                               
ที�เป็นปัญหาจะไดรั้บการจดัสรรให้อยูใ่นจาํนวนหรือปริมาณที�เหมาะสมเพียงพอแก่การดาํเนินงาน 
ทรัพยากรที�ไม่จาํเป็น หรือมีมากเกินไปจะได้รับการตนัทอนและทรัพยากรใดที�ขาดก็จะได้รับ      
การจดัหาเพิ�มเติม ฉะนั'นการประเมินโครงการจึงมีส่วนที�ทาํให้การใช้ทรัพยากรของโครงการ           
เป็นไปอยา่งคุม้ค่า และมีประสิทธิภาพ 
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 3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวตัถุประสงคโ์ครงการเป็นส่วนหนึ� งของ
แผน ดงันั'นเมื�อโครงการไตรั้บการตรวจสอบวเิคราะห์ปรับปรุงแกไ้ขให้ดาํเนินการไปดว้ยดียอ่มจะ
ทาํให้แผนงานดาํเนินไปดว้ยดี และบรรลุถึงวตัถุประสงคที์�ไดก้าํหนดไว ้หากโครงการใดโครงการ
หนึ� งมีปัญหาในการนาํไปปฏิบติัย่อมกระทบกระเทือนต่อแผนงานทั'งหมดโดยรวม ฉะนั'นจึงอาจ
กล่าวไดเ้ช่นเดียวกนัวา่ หากประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้โครงการดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
ยอ่มหมายถึงการประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้แผนงานบรรลุถึงวตัถุประสงค ์และดาํเนินงานไป
ดว้ยดีเช่นเดียวกนั 
 4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (Impact)             
ของโครงการ และทาํใหโ้ครงการมีขอ้ที�ทาํใหเ้กิดความเสียหายลดนอ้ยลง 
 5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างสําคัญในการควบคุมคุณ ภาพของงาน            
การประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบ ควบคุมชนิดหนึ� งซึ� งดาํเนินงานอย่างมีระบบและมีความ
เป็นวิทยาศาสตร์ ทุกอยา่งของโครงการ ปัจจยัทุกชนิดที�ใชใ้นการดาํเนินงานจะไดรั้บการวิเคราะห์
อย่างละเอียดทั' งข้อมูลนําเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Outputs) จะได้รับ                 
การตรวจสอบประเมินผลทุกขั'นตอน ส่วนใดที�เป็นปัญหาหรือไม่มีคุณภาพจะไดรั้บการพิจารณา
ยอ้นกลับ (Feedback) เพื�อให้มีการดาํเนินงานใหม่จนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมาย              
ที�ตอ้งการ 
 6. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้ผูป้ฏิบติัตามโครงการ
เพราะการประเมินโครงการมีใช่เป็นการควบคุมบงัคบับญัชาหรือสั�งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์
เพื�อการปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื�อใช้ในการปฏิบติัโครงการย่อมจะนํามา                   
ซึ� งผลงานที�ดีเป็นที�ย่อมรับของผูที้�เกี�ยวขอ้ง ทาํให้ผูป้ฏิบติัมีกาํลงัใจมีความพึงพอใจมีความตั'งใจ 
กระตือรือร้นที�จะปฏิบติังานต่อไปมากขึ'น 
 7. การประเมินโครงการช่วยในการตดัสินใจในการบริหารโครงการ การประเมินโครงการ
จะทาํใหผู้บ้ริหารทราบถึงอุปสรรคปัญหา ขอ้ดี ขอ้เสีย ความเป็นไปไดแ้ละเเนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ขการดาํเนินโครงการโดยขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยใหผู้บ้ริหารตดัสินใจวา่จะดาํเนินโครงการต่อไป 
หรือจะยุติโครงการนั'น ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างสําคญัในการวางแผน       
หรือการกาํหนดนโยบายของผูบ้ริหารและฝ่ายการเมือง 
 สรุปได้ว่า การประเมินโครงการมี จุดมุ่งหมายเพื�อหาประสิทธิผลของโครงการ               
เพื�อนําไปใช้ในการตดัสินใจวิเคราะห์ถึงผลการดาํเนินงานว่าบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมาย          
ที�กาํหนดไวห้รือไม่ เพราะผลการประเมินจะเป็นตวักระตุ้นในกรเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน      
ของแต่ละโครงการใหม้ากยิ�งขึ'น 
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 ความสําคัญและประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 สาํราญ มีแจง้ (2544 : 6) ไดส้รุปความสาํคญัของโครงการไวด้งันี'   
 1. ช่วยใหแ้ผนมีความชดัเจน   
 2. ช่วยใหก้ารปฏิบติัตามแผนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 3. ช่วยใหแ้ผนมีความเป็นไปไดสู้ง  
 4. ช่วยใหท้ราบทรัพยากรดาํเนินงานในแผน  
 5. การควบคุมแผนงานทาํไดง่้ายและไม่ซบัซอ้น 
 ถวลัย์ มาศจรัส และเชาวฤทธิr  จงเกษกรณ์ (2547 : 200 - 201) ได้สรุปว่าการประเมิน 
โครงการมีความสาํคญั 7 ประการ ดงันี'   
 1. สร้างสรรค์โครงการที� มีคุณภาพ โครงการต่าง ๆ มีจาํนวนมากหากนํามาปฏิบัติ                 
ทุกแผน/โครงการคงจาํกนัไม่ไหวไม่ทนัเวลา จึงตอ้งมีการกลั�นกรองโครงการที�มีอยู่ ที�พอทาํได ้ 
การประเมินจะมีความสําคญัมากที�จะช่วยให้เกิดการวเิคราะห์ตดัสินใจในความเป็นไปไดข้องโครงการ 
ทาํใหไ้ดโ้ครงการที�มีคุณภาพเมื�อดาํเนินการแลว้เกิดประโยชน์คุม้ค่า  
 2. ป้องกัน แก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ดี เมื�อเริ�มต้นโครงการ หากมีการประเมินสภาพ
ปัญหาที�อาจเป็นขอ้จาํกดัของการทาํงาน จะทาํให้คาดการณ์ไดว้า่ปัญหาอุปสรรคใดอาจเกิดขึ'นได้
ทาํให้สามารถหาแนวทางที�จะป้องกนัไม่ให้ปัญหานั'นเกิดขึ'น และในระหวา่งที�ปฏิบติังานตามแผน 
หากมีการประเมินอย่างต่อเนื�อง จะทําให้ทราบผลสําเร็จและความผิดพลาดที�อาจเกิดขึ' นได ้           
ในทุกขั'นตอน ทาํให้ทราบวา่มีอะไร สิ�งใดเกิดขึ'น เกิดขึ'นเพราะเหตุใด ผูรั้บผิดชอบสามารถนาํสิ�งที�
เป็นผลสําเร็จ เป็นสิ� งที�ดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทาํงานต่อไป และสิ� งใดที�เป็นปัญหาหรือ      
สิ� งใดไม่มี.ผูรั้บผิดชอบก็สามารถที�จะขจดัหรือหาแนวทางแก้ไข เพื�อให้โครงการดําเนินไปสู่              
เป้าหมาย อยา่งราบรื�นและเกิดผลดี  
 3. บริหารงานอย่างมีคุณภาพ การประเมินทาํให้ผูบ้ริหารทราบข้อมูลต่าง ๆ ของการ
ทาํงานกบัขอ้มูลที�เป็นผลสําเร็จและความลม้เหลว ขอ้มูลที�เป็นส่วนเสริมงานและส่วนผลกัดนัให้
งานตกตํ�าทาํให้ผูบ้ริหารสามารถพิจารณาใคร่ครวญ ตดัสินใจสั�งการในการดาํเนินงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน  
 4. ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างประหยดั กระบวนการทาํงานที�มีประสิทธิภาพ           
มุ่งหวงัที�จะใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่า มีผลงานที�ออกมาไดผ้ลมากกวา่ทรัพยากรที�ลงทุนไปการประเมิน 
ช่วยให้ทราบว่าโครงการนั'น ใช้ทรัพยากรไปมากน้อยเท่าไร และผลงานที�ออกมามีปริมาณคุณค่า 
มากนอ้ยเพียงไร คุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ และสมควรที�จะทาํต่อไปหรือไม่  
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 5. ทําให้ทราบผลการปฏิบัติงาน งานทุกชนิดเมื�อได้ทําไปแล้วผูป้ฏิบัติทุกคนย่อม
ตอ้งการที�จะทราบผลการทาํงานนั' น ต้องการทราบความก้าวหน้าว่างานที�ได้ทาํไปแล้วมีสิ� งใด         
ที� เพิ�มขึ' นมาตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเมื�อสิ' นสุดการทํางานแล้วผลลัพธ์ที�ออกมา            
เป็นอยา่งไร มีผลดี สัมฤทธิr ผล มีปริมาณมากพอคุม้กบัสิ�งที�ป้อนเขา้ไปหรือไม่ การประเมินจะช่วย
ใหท้ราบถึงผลการปฏิบติังาน เพื�อนาํไปแกไ้ขปรับปรุงใหม่ใหดี้กวา่เดิม  
 6. ก่อให้เกิดการพฒันา การพฒันาถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้แก่ 
องค์การ บุคคล และสังคมโครงการเพื�อการพฒันาต่าง ๆ นั'นมุ่งที�จะให้เกิดการพฒันาต่อองค์การ    
ต่อบุคคลและสังคมทั' งนั' น การประเมินโครงการจะช่วยให้เกิดการวิเคราะห์พิจารณาแนวทาง        
การพัฒนาที�ดี และเมื�อทาํโครงการแล้วมีสิ� งใดที�ต้องได้รับการพัฒนาที�ดีที� สุด ซึ� งก็ต้องอาศัย         
การประเมินที�มีคุณภาพ  
 7. ผลการรายงานน่าเชื�อถือ การรายงานการประเมินโครงการ เป็นภาระหน้าที�อยา่งหนึ� ง
ของผูรั้บผิดชอบงานที�ตอ้งทาํเพื�อให้ผูรั้บผิดชอบหน่วยเหนือทราบ เพื�อให้ไดรั้บการสนับสนุนต่อไป 
รายงานที� น่ าเชื� อถือ มี เหตุมีผล จึงจะสามารถชี' แจง จูงใจให้โครงการกระทําต่อไปได้รับ                        
การสนบัสนุน การที�จะทาํให้รายงานโครงการถูกตอ้งน่าเชื�อถือไดน้ั'น จาํเป็นตอ้งอาศยัการประเมิน
เข้ามาช่วย เพื�อให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ตดัสินคุณค่าของงานที�กระทาํลงไปว่าดีหรือไม่อย่างไร              
อนัจะทาํใหผู้รั้บผดิชอบระดบัสูงพิจารณาตดัสินใจสนบัสนุนโครงการนั'นต่อไป 
 พิสณุ ฟองศรี (2550 : 36) ไดส้รุปความสาํคญัของโครงการไวด้งันี'   
 1. เป็นแนวทางหรือวิธีการที�จะนาํไปสู่ปรากฏการณ์ ที�ตอ้งการจะให้เกิดขึ'นในอนาคต
อยา่งมีระบบ โดยมีการกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว ้ 
 2. ทาํให้การกาํหนดลาํดบัชั'นของกิจกรรมต่าง ๆ ที�จะตอ้งทาํให้ต่อเนื�องสอดคล้องกนั          
อยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดัทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผล  
 3. ทาํให้เกิดการประสานระหว่างผูป้ฏิบติังานหรือหน่วยงานในการปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้ง                  
ไม่ใหกิ้จกรรมบางอยา่งขาดหายไปหรือซํ' าซอ้นกนั  
 4. ทําให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั'นตอน และมีคุณภาพที�ดี ทําให้ได้สารสนเทศ             
จากการประเมินที�เป็นประโยชน์ 
 รัตนะ บัวสนธ์ (2540 : 18 - 19) ได้อธิบายบทบาทและประโยชน์ของการประเมิน            
โครงการในดา้นวตัถุประสงคต่์าง ๆ ไว ้6 ประการคือ 
 1. เพื�อช่วยในการตดัสินใจนาํโครงการไปใช้ไดแ้ก่การประเมินว่าโครงการที�จดัทาํขึ'นนั'น                   
มีความจาํเป็นมากน้อยหรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่มีความเป็นไปหรือคุ้มค่ากับเงินทุนค่า                  
ใช้จ่ายต่าง ๆ เพียงไรโครงการเป็นที�ต้องการสําหรับกลุ่มเป้าหมายหรือจะได้รับการสนับสนุน                
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แค่ไหน รวมทั'งขนาดและขอบเขตการนําโครงการไปใช้กวา้งหรือแคบ เป็นต้น ข้อมูลจากการ
ประเมินเหล่านี' จะช่วยในการนาํมาประมวลตดัสินใจสําหรับผูบ้ริหาร หรือแหล่งทุนที�จะตดัสินใจ
อนุมติั การนาํโครงการดงักล่าวไปดาํเนินการใชต่้อไป 
 2. เพื�อช่วยในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการดาํเนินโครงการโดยต่อเนื�องต่อไป หรือการขยาย
โครงการและการรับรองโครงการ ซึ� งไดแ้ก่ การประเมินภายหลงัจากโครงการไดด้าํเนินการเสร็จสิ'น
ไปแลว้ (ตามระยะเวลาที�กาํหนดไว)้ เป็นการประเมินเพื�อจะรู้ว่าโครงการดงักล่าวยงัมีความจาํเป็น
ตอ้งจดัให้มีอยู่อีกต่อไปหรือไม่ ผลที�ได้จากการดาํเนินโครงการได้รับผลตอบแทนคุม้ค่ากับทุน                
ที�สูญเสียไปมากนอ้ยเพียงใด และโครงการที�ดาํเนินการไปนั'นก่อให้เกิดผลขา้งเคียง (Side Effects) 
ทั'งทางบวกและทางลบหรือไม่ 
 3. เพื�อช่วยในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการปรับปรุงโครงการซึ� งเป็นการประเมินเมื�อโครงการ 
ได้มีการนําไปดําเนินการใช้ระยะหนึ� งหรือเป็นการประเมินในช่วงการดําเนินโครงการทั' งนี'              
โดยการทาํประเมินเพื�อที�จะปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของโครงการ อนัไดแ้ก่ 
  3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการเพื�อที�จะรู้วา่วตัถุประสงคข์องโครงการที�กาํหนดไวน้ั'น
เมื�อมีการดาํเนินโครงการไปชั�วขณะหนึ� งมีความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายหรือไม่ หรือได้รับ            
การยอมรับสนับสนุนร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงาน เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค ์             
มากนอ้ยเพียงใด 
  3.2 เนื'อหาของโครงการเป็นการพิจารณาวา่เนื'อหาสาระหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที�กาํหนด
ไวใ้นโครงการมีความครอบคลุมเกี�ยวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ลาํดบัขั'นนตอน 
ของกิจกรรมเป็นไปตามลําดับที�จะเอื' อกับวตัถุประสงค์ของโครงการเพียงไร นอกจากนั' น             
ยงัพิจารณาอีกวา่เนื'อหาสาระของโครงการดงักล่าว มีความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัภูมิหลงัหรือพื'นเดิม
ของกลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการจากโครงการมากนอ้ยเพียงใด 
  3.3 วิธีการดาํเนินโครงการโดยพิจารณาว่า โครงการที�กาํลงัดาํเนินการอยู่นั'น มีกลุ่ม
เป้าหมายร่วมโครงการเป็นจาํนวนเท่าไรครบหรือไม่ครบตามที�กาํหนดไว ้โครงการมีผูร่้วมงาน
เพียงพอหรือไม่เท่าไรโครงการมีการดาํเนินงานหรือดาํเนินกิจกรรมเป็นอย่างไรกลุ่มเป้าหมาย            
ผูร่้วมโครงการไดรั้บการเสริมแรงหรือการสร้างแรงจูงใจอยา่งไร 
 4. เพื�อที�จะได้รับข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัการให้ความสนับสนุนโครงการจากแหล่งต่าง ๆ             
ซึ� งไดแ้ก่ การพิจารณาความสนบัสนุนโครงการสาธารณชนการเมืองแหล่งเงินทุนรวมทั'งนกัวชิาชีพ
อื�น ๆ โดยต้องการรู้ว่าแหล่งดังกล่าวนี' มีแหล่งใดบ้างให้การสนับสนุนโครงการอย่างแท้จริง                
เมื�อมีการดาํเนินโครงการอยูใ่นขณะนั'น 
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 5. เพื�อที�จะไดรั้บขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัการขดัขวางต่อตา้นโครงการจากแหล่งต่าง ๆ ในทาง
ตรงกนัขา้มกบั วตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการในขอ้ที�สี�  นอกจากเราจะตอ้งการรู้ถึงแหล่งที�
ให้การสนับสนุนโครงการแล้วในการดาํเนินโครงการใด ๆ ก็ตามบางครั' งโครงการดงักล่าวนั'น               
ก็ไดรั้บการขดัขวางต่อตา้นทาํให้การดาํเนินโครงการไม่อาจเป็นไปไดโ้ดยสะดวกและวตัถุประสงค์
ของโครงการที�กาํหนดไวอ้าจจะไม่ไดรั้บการตอบสนอง ดงันั'นการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ 
เพื�อพิจารณาวา่แหล่งใดบา้งที�ขดัขวางโครงการจึงเป็นสิ�งจาํเป็นทั'งนี' เพื�อจะไดห้าทางแกไ้ขปรับปรุง
ใหด้าํเนินโครงการใหมี้ความเป็นไปไดโ้ดยสะดวกต่อไป 
 6. เพื�อช่วยให้เกิดความเขา้ใจในกระบวนการพื'นฐานต่าง ๆ ซึ� งหมายถึงการไดรั้บความรู้
ความเขา้ใจในพื'นฐานอื�นที�นอกเหนือจากความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัโครงการที�ทาํการประเมิน
แต่วา่มีผลต่อโครงการไดแ้ก่พื'นฐานดา้นการศึกษาดา้นจิตวทิยาดา้นสังคมวทิยาและดา้นเศรษฐกิจ 
 ณรงค ์นนัทวรรธนะ (2547 : 398 - 399) กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินโครงการ คือ 
 1. เพื�อช่วยในการตดัสินก่อนจะเริ�มจดัทาํโครงการโดยศึกษาความเป็นไปได ้
 2. เพื�อช่วยในการตดัสินว่าควรจะขยายดาํเนินการต่อหรือรับรองยุติโครงการเป็นการ
ประเมินผลลพัธ์รวม 
 3. เพื�อช่วยในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการปรับปรุงและเปลี�ยนแปลงโครงการในจุดใดจุดหนึ� ง
ซึ� งเป็นการประเมินแบบแผนรวมทั'งหมด 
 4. เพื�อเป็นประจกัษพ์ยานและเป็นเครื�องมือในการหาการสนบัสนุนเกี�ยวกบัโครงการ 
 5. ในทางตรงกนัขา้มก็อาจจะเป็นเครื�องมือช่วยทาํใหถู้กโจมตีในเรื�องดงักล่าวได ้
 6. เพื�อช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและความรู้พื'นฐานในกระบวนการพฒันาสังคม 
 7. เพื�อขจดัขอ้ผิดพลาดทั'งหลายก่อนที�จะมีการดาํเนินโครงการทาํให้การวางแผนและ
การปฏิบติัมีโอกาสสอดคลอ้งกนัไดง่้าย 
 8. ในระหว่างการปฏิบติังานถ้าเกิดข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนกับการ
ปฏิบติัยงัสามารถปรับปรุงแผนหรือการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาไปเริ�มใหม่ 
 9. การประเมินผลหลงัการเสร็จสิ'นโครงการจึงทราบความสําเร็จของการปฏิบัติงาน             
ผลกระทบของโครงการอื�นขอ้บกพร่องของโครงการเพื�อที�จะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขโครงการ           
ในลกัษณะเดียวกนั 
 10. เพื�อเป็นประโยชน์แก่การวางแผนในโครงการต่อเนื�อง 
 11. เหมาะสําหรับโครงการที�มีการลงทุนมากและโครงการที�มีความเสี�ยงสูงโครงการ
เหล่านี' ควรจะมีการวางแผนและปฏิบติัเพียงครั' งเดียวไม่ใช่รอประเมินผลครั' งสุดท้ายถ้าวางแผน    
ไม่ตรงกบัการปฏิบติั 
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 สมคิด พรมจุย้ (2552 : 37 - 38) กล่าววา่ประโยชน์ของการประเมินโครงการ คือ 
 1. ช่วยให้ขอ้มูลและสารสนเทศเพื�อนาํไปใช้ในการตดัสินใจเกี�ยวเกี�ยวกบัการวางแผนงาน
และตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรและความเป็นไปไดข้องกิจกรรม 
 2. ช่วยทาํใหก้ารกาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน 
 3. ช่วยในการหาขอ้มูลเกี�ยวกบัความกา้วหนา้ปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินงาน 
 4. ช่วยให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัความสําเร็จและความลม้เหลวของโครงการเพื�อนาํไปใชใ้นการ
ตดัสินใจและวนิิจฉยัวา่จะดาํเนินโครงการต่อไปหรือไม่ 
 5. ช่วยให้ไดข้อ้มูลที�บอกถึงประสิทธิภาพของการดาํเนินงานตามโครงการวา่คุม้ค่ากบั
การลงทุนหรือไม่ 
 6. เป็นแรงจูงใจให้กบัผูป้ฏิบติังานในโครงการเพราะจะทาํให้ทราบผลการดาํเนินงาน             
จุดเด่น จุดดอ้ยและนาํขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาโครงการใหดี้ยิ�งขึ'น 
 สรุปได้ว่า ความสําคญัและประโยชน์ในการประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุ             
วตัถุประสงคมี์ส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจากผลกระทบของโครงการช่วยในการควบคุม
คุณภาพของงาน ดูว่าการปฏิบติังานตามโครงการนั'นบรรลุเป้าหมายที�กาํหนดไวเ้พียงใดช่วยให ้              
ได้ขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูรั้บบริการเป็นแรงจูงใจให้กบัผูป้ฏิบติังานผล ของการประเมินโครงการ   
เป็นขอ้มูลบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทาํงาน ซึ� งสําคญัในการวางแผนหรือการกาํหนดนโยบาย 
ของผูบ้ริหารต่อไป 
 ทฤษฎกีารประเมินโครงการ 
 รูปแบบทฤษฎีการประเมินมีหลายประเภทสําหรับที�จะนาํเสนอต่อไปนี' ผูว้ิจยัได้ศึกษา     
มานาํเสนอทั'งหมด 7 รูปแบบ 
 1. รูปแบบทฤษฎีการประเมินโครงการ ของไทเลอร์ 
  ณรงค์ นันทวรรธนะ (2547 : 383) ได้กล่าวถึงแนวคิดการประเมินโครงการของ                
ไทเลอร์วา่เป็นการเปรียบเทียบผลงานที�คาดหวงักบัผลงานที�เกิดขึ'นจริงและยงัตอ้งเปรียบเทียบกนั
ภายในระหว่างผลงานที�เกิดขึ'นจริงกับวตัถุประสงค์ของโครงการจึงกล่าวได้ว่ายุคของไทเลอร์                
เป็นการประเมินโครงการที� เน้นผลงานของโครงการมากกว่าข้อมูลนําเข้าของโครงการและ         
การวดัเพื�อการประเมินจีขอบเขตกวา้งขวางมากกวา่ที�จะยดึอยูก่บัมาตรฐานแต่เพียงอยา่งเดียว 
  สุวิมล ติรกานันท์ (2548 : 42 - 43) ได้กล่าวถึงแนวคิดของไทเลอร์ว่า ได้พ ัฒนา               
แบบจาํลองนี' ขึ'นในปี ค.ศ. 1942 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อการแประเมินผลทางการศึกษาประเด็นที�ใช ้  
ในการประเมินคือวตัถุประสงคเ์ป็นการตรวจสอบวา่ผลการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ที�ตั'งไว้
หรือไม่มุ่งเน้นที�การวดัผลสัมฤทธิr ทางการศึกษาที�เป็นผลมาจากการเรียนการสอนในโรงเรียน         
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มีขั'นตอนโดยมีจุดอ่อนคือการมุ่งเนน้ที�วตัถุประสงคที์�กาํหนดไวท้าํให้การประเมินขาดสารสนเทศ
ที�เป็นประโยชน์ในดา้นอื�น ๆ  
  ในปี  1986 ไทเลอร์ได้นําเสนอกรอบ แนวคิดของการประเมินโครงการใหม่                  
(New Tyler 1986) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วนคือ  
  1. การประเมินวตัถุประสงค ์(Appraising Objectives) 
  2. การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the Learning Plan)  
  3. การประเมินเพื�อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild Program 
Development)  
  4. การประเมินเพื�อนาํโครงการไปปฏิบติั (Evaluation Program Implement)  
  5. การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome of an 
Educational Program)  
  6. การติดตาม (Follow Up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
  จากการศึกษาถึงแนวคิดการประเมินโครงการของไทเลอร์จึงสรุปไดว้า่ เป็นรูปแบบ                    
การประเมินที�ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลักมุ่งให้ความสนใจเปรียบเทียบผลที�ได้รับจากโครงการ          
กบัวตัถุประสงคที์�ตั'งไวซึ้� งหมายถึง การเปรียบเทียบระหวา่งสิ�งที�ผูเ้รียนสามารถกระทาํไดจ้ริงหลงั               
การจดัการเรียนสอนกับวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ� งได้กําหนดขึ' นไวก่้อนที�จะจดัการเรียน              
การสอน 
 2. รูปแบบการประเมินของอลัคิน (Alkin)  
  สมคิด พรมจุย้ (2552 : 53 - 54) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการประเมินโครงการของ มาร์วิน 
ซี อัลคิน (Marvin1C Alkin)ได้เสนอรูปแบบการประเมินที� เรียกว่า CSE (Center for the study of 
Evaluation Approach) จุดเน้นของการประเมินตามแนวคิดของอัลคิน คือ การประเมินเพื� อ           
การตดัสินใจ อลัคินได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการกาํหนดขอบเขตของ             
สิ� งที� เกี�ยวข้องกับการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที� เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูล                    
และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อนาํไปสู่การจดัทาํรายงานสรุปให้กบัผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจในการเลือก
แนวทางที�เหมาะสมกบัการดาํเนินงานของโครงการ 
  จากความหมายของการประเมินตามแนวคิดของอลัคินเน้นการประเมินจะประกอบ
ดว้ยการจดัหา และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อจะนาํไปใชใ้นการตดัสินใจดงัในการประเมิน จาํเป็นจะตอ้ง
ประเมินในเรื�องต่าง ๆ 5 ดา้น ดงันี'   
  1. การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพ     
ของระบบเพื�อเปรียบเทียบสภาพที�เป็นจริงกบัความคาดหวงัที�จะเกิดขึ'น การประเมินระบบจะช่วยให้
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เราสามารถกาํหนดขอบเขต และวตัถุประสงค์ที�เหมาะสม สิ�งที�จะตอ้งศึกษา ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
ของประชาชน ชุมชนและสังคมที�มีต่อสภาพการณ์ปัจจุบนั สําหรับการประเมินระบบแต่ละส่วน          
จาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิควธีิการต่าง ๆ กนั  
  2. การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินก่อน           

ที�จะมีการดาํเนินโครงการ เพื�อหาขอ้มูลข่าวสารมาใชใ้นการตดัสินใจพิจารณาทางเลือกที�เหมาะสม

ของโครงการ นักประเมินต้องหาข้อมูลที�แสดงความคาดหวังที�จะบรรลุเป้าหมาย พร้อม              

การประเมินผลที�จะไดรั้บจากการใชว้ธีิการดาํเนินงานต่าง ๆ ดว้ยเพื�อให้สามารถเห็นขอ้เปรียบเทียบ

ในการหาทางเลือกที�เหมาะสม.โดยใช้วิธีการที�แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของปัญหา โดยทั�วไป

จะใชก้ารประเมินจากเกณฑภ์ายนอก และจากเกณฑภ์ายใน 

  3. การประเมินการนําไปใช้เพื�อการดําเนินโครงการ (Program Implementation)     

เป็นการประเมินขณะที�โครงการกําลังดําเนินงาน เพื�อตรวจสอบดูว่าการดําเนินโครงการเน้น                

เป็นไปตามขั'นตอนต่าง ๆ ที�ไดว้างแผนไวห้รือไม่ ผลที�เกิดขึ'นมีความสอดคลอ้งกบัสิ�งที�วางแผนไว ้

หรือคาดหวงัไวเ้พียงไร  

  4. การประเมินเพื�อปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมินเพื�อ

หาขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการดาํเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และมีผลที�ไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ'น

บา้งหรือไม่ ดงันั'น นักประเมินจึงมีบทบาทสําคญัในการที�จะหาขอ้มูลเกี�ยวกบัความสําเร็จหรือ

ความล้มเหลวในทุก ๆ ด้านของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการที�มีต่อโครงการอื�น       

เพื�อนาํมาใชใ้นการปรับปรุงโครงการต่อไป  

  5. ก าร ป ระ เมิ น เพื� อ ก ารย อ ม รับ โ ค รง ก าร  (Program Certification) ขั' น ต อ น ที�                   

นกัประเมินตอ้งหาขอ้มูลข่าวสารรายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจ เพื�อใชข้อ้มูลในการพิจารณาตดัสิน

คุณค่าของโครงการและศักยภาพในการสรุปอ้างอิงไปสู่สถานการณ์อื�น ๆ หรือนําไปใช้กับ               

โครงการในสถานการณ์อื�น ๆ ได้กวา้งขวางเพียงใดในขั'นนี' ขอ้มูลที�ได้จากนักประเมินจะทาํให ้              

ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจวา่ ควรจะดาํเนินกบัโครงการในลกัษณะใดอาจจะแยกปรับปรุงใหม่หรืออาจจะ

ขยายโครงการต่อไปอีก เป็นตน้  

  จากรูปแบบการประเมินโครงการของอลัคินที�ไดก้ล่าวมา (สมคิด พรมจุย้. 2552 : 54)           

สรุปไดด้งัภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3  รูปแบบการประเมินโครงการของอลัคิน 
ที�มา : สมคิด พรมจุย้. 2552 : 54 
        
  จากการศึกษาถึงแนวคิดการประเมินโครงการของอลัคินจึงสรุปได้ว่า การประเมิน       
เป็นกระบวนการของการคดัเลือกข้อมูลการจดัระบบสารสนเทศที�มีประโยชน์เพื�อนําเสนอต่อ         
ผูที้�มีอาํนาจในการตดัสินใจหรือเพื�อเลือกแนวทางในการหาโครงการ นบัเป็นการประเมินที�มีระบบ 
คือ มีการประเมินการวางแผนโครงการเพื�อช่วยให้ได้วิธีการบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ          
มีการประเมินดาํเนินโครงการ เพื�อหาทางปรับปรุงจากการตรวจสอบและสุดทา้ยคือการประเมิน             
เพื�อรับรองโครงการเพื�อใหก้ารดาํเนินโครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพต่อ 
 3. รูปแบบการประเมินของโพรวสั (Provus)  
  สมคิด พรมจุย้ (2552 : 55 - 56) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการประเมินโครงการของ โพรวสั 
(Provus) ได้ให้ความหมาย ของการประเมินว่า เป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติการกับ                  
มาตรฐาน หรือเป็นการคน้หาความไม่สอดคลอ้งระหว่างความคาดหวงักบัผลการปฏิบติัการของ
แผนงาน เขาอธิบายวา่มีความไม่สอดคลอ้งกนั 5 ชนิด ที�สามารถศึกษาไดจ้ากการใช้แผนงาน คือ                    
ความไม่สอดคลอ้งที�สัมพนัธ์กบัขั'นตอนต่าง ๆ ดงันี'   
  ขั'นที� 1 การออกแบบโครงการ คือ การกําหนดปัจจัยที�ท ําให้เกิดการดําเนินงาน 
กาํหนด กระบวนการดาํเนินงาน และกาํหนดผลที�คาดหวงัซึ� งจะไดรั้บจากการดาํเนินงาน 

  ขั'นที� 2 การเตรียมพร้อมเป็นการนาํปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดการดาํเนินงานเขา้สู่กระบวนการ 
  ขั'นที� 3 กระบวนการที�ใชเ้พื�อการดาํเนินงาน  
  ขั'นที� 4 ผลผลิต 
  ขั'นที� 5 การวเิคราะห์เกี�ยวกบัการลงทุน 

  ตามรูปแบบนี'  การประเมินตอ้งทาํโดยผูป้ระเมินคณะหนึ�งที�ไดว้างมาตรฐานตามความ
คาดหวงัของโครงการเอาไว ้ต่อจากเน้นการประเมินทุกอย่างตอ้งดาํเนินไปโดยการหาขอ้มูลใหม่

การประเมิน 

การประเมิน
ระบบ 

การประเมินการ
วางแผนโครงการ 

การประเมินการ
นาํไปใช ้

การประเมิน
เพื�อปรับปรุง 

การประเมิน 
เพื�อยอมรับ 
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และทาํการตดัสินใจ โดยใช้มาตรฐานที�วางไวเ้ป็นเกณฑ์ เป็นรูปแบบที�ช่วยให้หาขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Feedback) ในทุกขั'นตอนของการประเมินดงักล่าวขา้วตน้ และตลอดโครงการอยา่งต่อเนื�อง 
  จากขั'นตอนการประเมินความไม่สอดคลอ้งของโพรวสั ที�ไดก้ล่าวมา (สมคิด พรมจุย้. 
2552 : 55) สรุปไดด้งัภาพประกอบ 4 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการประเมินความไม่สอดคลอ้งของโพรวสั 
ที�มา : สมคิด  พรมจุย้. 2552 : 55 
 
  S  หมายถึง  มาตรฐาน (Standard)  
  T  หมายถึง  ยกเลิก (Terminate)  
  P  หมายถึง  การดาํเนินการ (Program performance)  
  A  หมายถึง  การเปลี�ยนแปลง 
  C  หมายถึง  เปรียบเทียบ (Compar) (Alteration) เกี�ยวกบั T หรือ S)  
  D  หมายถึง  ความไม่สอดคลอ้ง (Discrepancy Information)  
  การประเมินในแต่ละขั'นตอน ถา้หากพบขอ้บกพร่องแกไ้ขปรับปรุงในขั'นตอนนั'น ๆ 
ดว้ยวิธีการแกปั้ญหา (Problem.Solving) ซึ� งประกอบดว้ยการถามตนเองเพื�อให้ไดค้าํตอบว่าทาํไม        
จึงเกิดขอ้บกพร่องนั'น ๆ มีอะไรเป็นสาเหตุ และมีวิธีการใดที�สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องที�มาจาก
สาเหตุนั'น  
  จากขั'นตอนการแกปั้ญหาของโพรวสั ที�ไดก้ล่าวมา (สมคิด พรมจุย้. 2552 : 56) สรุปได้
ดงัภาพประกอบ 5 
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 คาํถาม   เกณฑ ์  ขอ้มูลที�ตอบคาํถาม การตดัสินใจ 
 (Q)      (C)   (I)         (D)  
 

ภาพประกอบ 5  ขั'นตอนการแกปั้ญหา (Problem Solving) ของโพรวสั 
ที�มา : สมคิด พรมจุย้. 2552 : 56 
 
  เมื�อผู ้ประเมินทําการประเมินถึงขั'นที�  5 แล้ว ถ้าจะดําเนินงานหรือเริ� มวงจรใหม่                 
ก็ตอ้งทาํการออกแบบใหม่ โดยปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์การลงทุน ซึ� งตอ้งอยูบ่น
รากฐานของปัจจยัเบื'องตน้ใหม่ 
 4. รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน่ (Shriven)  
  สมคิด พรมจุ้ย  (2552 : 56 - 59) ได้กล่าวถึงแนวคิดการประเมินโครงการของ              
สคริฟเว่น (Shriven) ได้ให้ความหมายของการประเมินคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เกี�ยวกบั                 
การปฏิบัติการตามระดับของเป้าหมายที�กําหนด นอกจากนี' ยงักล่าวถึงหน้าที�การประเมินว่า              
มี 2 ระดบั คือ  
  1. ระดบัวธีิการเนน้จุดมุ่งหมายของการประเมินเพื�อการตดัสินคุณค่า 
  2. ระดบัการนาํไปใช้เน้นเรื�องบทบาทของการประเมินเพื�อการนาํขอ้มูลมาใช้อย่าง
เหมาะสม  
  สคริฟเวน่ กล่าววา่ จุดมุ่งหมายที�สาํคญัของการประเมินมี 2 ประการ คือ  
  1. การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างที�
โครงการกาํลงัดาํเนินการอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อปรับปรุงโครงการให้ดีขึ'นเพราะการประเมิน             
จะช่วยใหข้อ้มูลยอ้นกลบัที�เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพฒันา 
  2. การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื�อสิ'นสุดโครงการ 
มีจุดมุ่งหมายเพื�อตดัสินคุณค่าของโครงการ ตลอดจนคน้หาสิ� งที�ดีของโครงการเพื�อนําไปใช้กบั
สถานการณ์อื�นที�คลา้ยคลึงกนัต่อไป  
  สคริฟเว่น ไดเ้สนอแนะว่าในเรื�องการประเมินเพื�อการปรับปรุง หรือดูความกา้วหน้า    
ของโครงการโดยทําการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ควรที� จะใช้นักวิจัย           
มืออาชีพในการดาํเนินการประเมินนั'น ควรจะไดแ้ยกหนา้ที�และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ 
ให้ชดัเจนรวมทั'งควรจะไดมี้การปรึกษาหารือกนัระหวา่งนักประเมินกบัผูด้าํเนินงานในโครงการ
ดว้ยวธีิการประเมิน ในการประเมินมีวธีิการที�สามารถนาํมาใชไ้ด ้2 วธีิ คือ  
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  1. การประเมินก่อนมีการปฏิบัติงาน หรือการประเมินคุณค่าภายใน (Intrinsic 
Evaluation) คือ การประเมินคุณค่าของเครื� องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื' อหาจุดมุ่งหมาย 
กระบวนวธีิการ ใหไ้ดค้ะแนนและเจตคติของครู เป็นการประเมินก่อนที�จะไดมี้การปฏิบติังาน  
  2. การประเมินเมื�อมีการปฏิบัติงานแล้วหรือการประเมินคุณค่าการปฏิบัติงาน                 
(Pay - off Evaluation) เป็นการตดัสินคุณค่าจากผลที�เกิดขึ'นจากการใช้เครื�องมือกบันักเรียน เช่น            
การประเมินมีความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน หรือคะแนนที�ไดจ้าก
กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม  
  สคริฟเวน่ มีความคิดเห็นที�แตกต่างจากครอนบาค ในเรื�องของการใชก้ลุ่มเปรียบเทียบ     
มาใช้ในการประเมิน ซึ� งสคริฟเว่น เป็นบุคคลที�เห็นว่าการใช้กลุ่มเปรียบเทียบ มีข้อดีมากกว่า       
การไม่ใช้กลุ่มเปรียบเทียบ การใช้กลุ่มเปรียบเทียบจะเป็นการประหยดักว่า ไม่ตอ้งทาํการศึกษา     
ในระยะยาว และใช้กลุ่มตวัอย่างมากไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนี' แลว้สคริฟเว่น    
ยงัเชื�อว่าการศึกษากลุ่มย่อย (Micro - studies) ด้วยวิธีการเปรียบเทียบจะเป็นประโยชน์มากกว่า            
การศึกษาประชากรทั'งหมด (Cross Studies) เพราะทาํไดง่้ายและบ่อยครั' งกวา่ 
  สคริฟเว่น เป็นนักประเมินที�ให้ความสําคญัของการประเมินค่าใช้จ่ายกับผลที�ได ้             
เขาเชื�อว่า การประเมินจะขาดความสมบูรณ์ ถ้านักประเมินไม่ได้พิจารณาในด้านคุณค่าที�ได้รับ            
โดยการเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของโครงการ สิ�งที�ตอ้งพิจารณามี 3 ประการ คือ  
  1. ความเป็นประโยชน์ นักประเมินควรจะต้องพิจารณาดูว่าสิ� งที�ได้ลงทุนไปนั' น              
มีประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายที�ตอ้งใชไ้ปหรือไม่  
  2. ขวญัหรือกําลังใจ หรือคุณธรรมเป็นสิ� งสําคัญมากในการดําเนินงานโครงการ      
ควรพิจารณาดว้ยว่า ผลของโครงการจะทาํให้ขวญัหรือกาํลงัใจ หรือคุณธรรมของผูร่้วมโครงการ
เป็นอยา่งไร  
  3. ค่าใช้จ่าย เป็นเรื� องที�สําคญัมากแต่นักประเมินไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื�องจาก        
มีความยุง่ยากในการประเมิน 
  การประเมินไม่ผกูพนักบัจุดมุ่งหมาย (Goal - free Evaluation)  
  การประเมินโดยทั�วไปนกัประเมินจะยืดจุดหมายของโครงการเป็นหลกั ดูความสอดคลอ้ง 
ผลการปฏิบติังานกบัจุดมุ่งหมายของโครงการ แต่สคริฟเวน่มีความเห็นวา่ นกัประเมินไม่ควรจะให้
ความสนใจเฉพาะจุดมุ่งหมายของโครงการที�ตั'งไวเ้พียงอย่างเดียว แต่ควรจะให้ความสนใจกบัผล             
ที�เกิดขึ'นจากโครงการ ซึ� งนอกเหนือจากจุดมุ่งหมายของโครงการ ไม่ว่าผลอนันี' จะสอดคล้องกบั            
จุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ หรือผลบางอยา่งอาจมีความสาํคญัมากก็ได ้ 
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  ตวัอยา่งการนาํแนวคิดของสคริฟเวน่ มาประยุกตใ์ชใ้นการประเมินผลการเรียนการสอน 
อาจดาํเนินการไดด้งันี'   
  1. ศึกษาจุดมุ่งหมายที�แทจ้ริงของการเรียนการสอน 
  2. พิจารณาความสาํคญัของจุดมุ่งหมายที�จะประเมิน 
  3. กาํหนดเกณฑใ์นการประเมินจุดมุ่งหมายแต่ละขอ้ 
  4. สร้างแบบทดสอบใหค้รอบคลุมสิ�งที�ตอ้งการจะประเมิน 
  5. ตรวจสอบจุดมุ่งหมาย เพื�อปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนการสอน 
  6. ปรับปรุงแผนทดสอบที�จะใช้เก็บขอ้มูล เพื�อให้มีความเที�ยงสูง โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ควรตรวจสอบดูความสัมพนัธ์ระหว่างจุดมุ่งหมาย เนื'อหาของการเรียนการสอน และเนื'อหาของ
แบบทดสอบ  
  7. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมดว้ยวิธีการสุ่ม และทาํการทดสอบ
นกัเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
  8. นําผลการทดสอบระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบกัน          
และพยายามศึกษาข้อบกพร่องเพื�อปรับปรุงแก้ไข และนํากลับไปใช้ในครั' งต่อไป ทั' งหมด               
ที�กล่าวมาเป็นการประเมินความก้าวหน้าของกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับการประเมินผล     
รวมสรุปนั' น อาจให้นักประเมินภายนอกเป็นผูป้ระเมิน โดยพิจารณาว่าจุดประสงค์ที�ตั' งไวน้ั' น
ประสบผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด  
 5. รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake)  
  สมคิด พรมจุย้ (2552 : 59 - 62) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการประเมินโครงการของโรเบอร์ต 
อี สเตก (Robert E. Stake) ไดเ้สนอโครงสร้างของรูปแบบการประเมินเคาน์ทิแนนซ์ (Countenance 
Model) ซึ� งตามโครงสร้างของรูปแบบนี'  ไดจ้าํแนกขอ้มูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วนคือ เมตริกซ์
บรรยาย (Description Matric) และเมตริกซ์การตดัสินคุณค่า (Jubgement Matric) และได้เสนอว่า
ก่อนบรรยาย หรือตดัสินคุณค่าของโครงการใด ๆ นกัประเมินควรทาํการวิเคราะห์หลกัการและเหตุผล
ของโครงการนั'น ๆ ด้วย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตค ผูป้ระเมินจะตอ้งรวบรวม            
ข้อมูลที�แท้จริงให้ได้ เนื�องจากแหล่งข้อมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บข้อมูลมีหลายวิธี ข้อมูล              
ที�ต้องการคือ ข้อมูลที�นํามาใช้เพื�อการอธิบาย และการตัดสินใจตามรูปแบบการประเมินนี'                 
ไดจ้าํแนกสิ�งที�ตอ้งพิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ  
  1. สิ�งนาํ หรือปัจจยัเบื'องตน้ (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื�อนไขหรือปัจจยัต่าง ๆ 
ในการดาํเนินโครงการ 
  2. กระบวนการหรือการปฏิบติั (Transaction) หมายถึง กิจกรรมดาํเนินตามกิจกรรม   
ที�ปฏิบติั พฤติกรรมระหวา่งบุคคล ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัอาจารย ์นกัเรียนกบันกัเรียน เป็นตน้  
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  3. ผลลัพธ์หรือผลการดําเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตที�ได้จากโครงการ      
ในการเก็บขอ้มูล ผูป้ระเมินตอ้งบนัทึกขอ้มูลทั'งสามชนิดนี'  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  
   3.1 ความคาดหวงัหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ�งที�คาดหวงัจาํแนกเป็นความ
คาดหวงัเกี�ยวกบัปัจจยัเบื'องตน้การปฏิบติั และผลการดาํเนินงานโครงการ 
   3.2 สิ� งที� เกิดขึ' นจริง (Observations) หมายถึง สภาพที�เกิดขึ' นจริง ซึ� งจาํแนกเป็น
สภาพการณ์ที�เกิดขึ'นจริงเกี�ยวกบัปัจจยัเบื'องตน้ การปฏิบติัและผลการดาํเนินงาน 
   3.3 มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการดาํเนินงานคุณลกัษณะที�ควรจะมี     
ควรจะทาํ หรือควรจะไดรั้บเกี�ยวกบัปัจจยัเบื'องตน้ การปฏิบติัและผลการดาํเนินงาน 
   3.4 การตดัสินใจ (Judgment) หมายถึง ผลการพิจารณาการตดัสินใจเป็นการพิจารณา 
  สรุปเกี�ยวกับปัจจัยเบื' องต้นการปฏิบัติและผลการดําเนินงาน ในการประเมิน               
ผูป้ระเมินตอ้งพิจารณาขอ้มูลเพื�อการบรรยายก่อน คือ ต้องมีการศึกษาความสอดคล้องระหว่าง        
ความคาดหวงักบัสิ�งที�เกิดขึ'นจริง และความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเบื'องตน้ การปฏิบติัและผลลพัธ์
เมื�อไดผ้ลอยา่งไรแลว้จึงเปรียบเทียบกบัมาตรฐานที�กาํหนดไว ้และมาตรฐานที�คาดวา่จะให้เกิดขึ'น
แลว้ตดัสินใจ 
  จากรูปแบบการประเมินของสเตค ที�ได้กล่าวมาขา้งตน้ (สมคิด  พรมจุย้. 2552 : 61)       
ไดเ้สนอดงัภาพประกอบ 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 6  โครงสร้างรูปแบบการประเมินของสเตค  
ที�มา : สมคิด พรมจุย้. 2552 : 61 
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  สเตคเสนอวิธีการประเมินในรูปของเมตริก (Matric) สองประการ คือ เมตริกบรรยาย
และเมติกตดัสินคุณค่า ดงัรายละเอียดต่อไปนี'   
  1. ในเมตริกการบรรยาย แบ่งออกเป็น 6 ช่อง คือ  
   ช่องที� 1 หมายถึง ภาวการณ์ที�คาดหวงัว่าตอ้งมีอยู่ก่อนที�การดาํเนินงานโครงการ
เกิดขึ'น โดยถือวา่เป็นภาวการณ์ที�เอื'ออาํนวยใหเ้กิดผลดงัที�คาดหวงัไว ้ 
   ช่องที�  2 หมายถึง กระบวนการที�เกิดขึ' นในการดาํเนินงานตามความคาดหวงัว่า        
จะเป็นกระบวนการที�มีประสิทธิภาพ คือ ก่อใหเ้กิดผลตามที�ไดมุ้่งหมายไว ้
   ช่องที� 3 หมายถึง ผลผลิตที�คาดหวงัวา่จะไดรั้บหลงัจากการดาํเนินงาน 
   ช่องที� 4 หมายถึง ปัจจยัที�มีอยูจ่ริงก่อนเริ�มโครงการ  
   ช่องที� 5 หมายถึง กระบวนการดาํเนินงานตามที�สังเกตไดจ้ริงจากโครงการ 
   ช่องที� 6 หมายถึง ผลผลิตที�ไดจ้ริง ๆ หลงัจากโครงการจบลงแลว้ 
   ตั'งแต่ช่องที� 1 ถึง 6 ผูป้ระเมินตอ้งพิจารณาขอ้มูลใน 2 แนวคือในแนวตั'ง ไดแ้ก่  
ช่อง 1 - 2 - 3 และ 4 - 5 - 6 ควรมีความสัมพนัธ์กนัเพื�อดูวา่ปัจจยัเบื'องตน้เอื'ออาํนวยต่อกระบวนการ
หรือไม่ และในแนวนอน ไดแ้ก่ 1 - 4 , 2 - 5 และ 3 - 6 ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั ทั'งนี' เพื�อตอ้งการ
ทราบว่าข้อมูลที�ได้จากการปฏิบัติจริง ๆ ในแต่ละส่วนตามแนวตั' งนั' นมีความสอดคล้องกับ            
สิ�งที�คาดหวงัไวห้รือไม่ประการใด และตอ้งมีการปรับปรุงในส่วนใดบา้ง 
   เมื�อพิจารณาทั' งในแนวตั' งและในแนวนอนแล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์และ              
สอดคลอ้งกนั แสดงวา่ โครงการนั'นเป็นโครงการที�บรรลุผลตามที�คาดหวงัเอาไว ้ 
  2. ในเมตริกการตดัสินใจ จาํเป็นตอ้งใช้เกณฑ์มาตรฐานเพื�อพิจารณาขอ้มูลที�ได้จาก
เมตริกการอธิบาย เกณฑ์มาตรฐานนี' อาจมีอยู่ก่อนแล้ว หรือตั'งขึ' นใหม่โดยคณะกรรมการหรือ                
ผูรั้บผิดชอบโครงการก็ได้ สําหรับที�มาของการตัดสินใจควรให้ผู ้ประเมินมีบทบาทด้วย คือ               
ตอ้งสรุปออกมาให้ได้ว่า โครงการการศึกษามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรือตอ้งปรับปรุง
เปลี�ยนแปลงที�จุดใดหรือมีปัจจยัอะไรเป็นตวัเกื'อหนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อโครงการ แนวคิด       
ของสเตคแตกต่างไปจากแนวคิดของคนอื�น ๆ ตรงที�พบว่า ผลผลิตยงัไม่ดีไม่ได้หมายความว่า                     
การวางแผนไม่ดี หรือหลกัสูตรไม่ดี แต่อาจบกพร่องที�องคป์ระกอบอื�น ๆ เช่น การจดัสภาพแวดลอ้ม 
ผูส้อน ผูบ้ริหาร ผูเ้รียน หรือสิ�งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ได ้ 
 6. รูปแบบการประเมินของเคริกแพทริค (Kirkpatrick)  
  สมคิด พรมจุย้ (2552 : 66 - 71) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการประเมินโครงการของโดนลัด ์
แอล เคริกแพทริค (Donald L. Kirkpatrick) แห่งมหาวิทยาลยัวสิคอนซิน สหรัฐอเมริกา อดีตเคยเป็น
ประธาน ASTD (The American Society for Tranning and Development) ได้เสนอแนวคิดเกี�ยวกบั
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การฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรมว่า “การฝึกอบรมนั'นเป็นการช่วยเหลือบุคลากร        
ให้สมาชิกปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใด ๆ ควรจะจดให้มีการประเมินผล
การฝึกอบรม ซึ� งถือเป็นสิ� งจาํเป็นที�จะช่วยให้รู้ว่า การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิผล            
เพียงใด  
  การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติที� เกิดขึ' นในทุกองค์กร เป็นกิจกรรมที�จดัขึ' นมาเพื�อ            
การพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน โดยมุ่งหวงัให้ผูผ้่านการอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลง      
แนวทางการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ'น  
  เคริกแพทริค เห็นว่าการประเมินผลการฝึกอบรมจะทําให้ได้ความรู้อย่างน้อย                      
3 ประการ คือ  

  1. การฝึกอบรมนั'นไดใ้หอ้ะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลกัษณะใดบา้ง 
  2. ควรยติุโครงการชั�วคราวก่อน หรือควรดาํเนินการต่อไปเรื�อย ๆ  
  3. ควรปรับปรุงหรือพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมในส่วนใดบา้งอยา่งไร  

  แนวทางการประเมิน 
  ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม เคริกแพทริค เสนอว่า ควรดาํเนินการประเมิน        
ใน 4 ลกัษณะ คือ  
  1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบความรู้สึก 
หรือความพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม 
  2. ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้    
โดยควรตรวจสอบใหค้รอบคลุมทั'งดา้นความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude)  
  3. ประเมินพฤติกรรมที� เปลี�ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เป็นการ  
ตรวจสอบว่าผูผ้่านการอบรมได้ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมเป็นไปตามความคาดหวงัของโครงการ              
หรือไม่  
  4. ประเมินผลลพัธ์ที�เกิดขึ'นต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่า 
ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กร หรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลกัษณะใดบา้ง คุณภาพ    
ขององคก์รดีขึ'น หรือมีคุณภาพขึ'นหรือไม่  
 7. รูปแบบการประเมินของสตฟัเฟิมบีม (Stufflebeam)  
  สมคิด พรมจุย้ (2552 : 63 - 66) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการประเมินโครงการของแดเนียล 
แอล สตฟัเฟิลบีม และคณะ (Daneil L. Stufflebeam) ซึ� งได้เสนอแนวคิดเกี�ยวกบัรูปแบบการประเมิน 
เรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินที�เป็นกระบวนการต่อเนื�องโดยมีจุดเน้นที�สําคญัคือ 
ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพื�อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื�องตลอดเวลา                
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วตัถุประสงคก์ารประเมินคือ การให้สารสนเทศเพื�อการตดัสินใจ คาํวา่ CIPP เป็นคาํยอ่มาจากคาํวา่ 
Context, Input, Process และ Product ได้ให้ความหมายว่าการประเมินเป็นกระบวนการของการ
บรรยาย การเก็บขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร เพื�อนาํขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจ เลือก
ทางเลือกที� เหมาะสม ซึ� งการประเมินเพื�อให้ได้สารสนเทศที�สําคัญ มุ่งประเด็น 4 ด้าน คือ               
การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจยัเบื'องต้น (Input Evaluation) 
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  
  จากประเภทการประเมินและลกัษณะของการตดัสินใจ ตามกรอบความคิดของรูปแบบ
การประเมินชิป (สมคิด  พรมจุย้. 2552 : 64) สรุปไดด้งัภาพประกอบ 7 
 
          ประเภทของการประเมิน   ลกัษณะการตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 

 

ภาพประกอบ 7  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประเมินกบัการตดัสินใจในแบบจาํลองชิป 
ที�มา : สมคิด พรมจุย้. 2552 : 64 

 
  แนวทางการประเมินในดา้นต่าง ๆ มีรายละเอียดดงันี'   
  1. การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินเพื�อให้ได ้
ข้อมูลสําคญั เพื�อช่วยในการกําหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ            
เป็นการตรวจสอบเพื�อตอบคาํถามต่าง ๆ เช่น  

การประเมินสภาพแวดลอ้ม 
(Contaxt Evaluation) 

 

เลือก / ปรับวตัถุประสงค ์
 

การประเมินปัจจยัเบื'องตน้ 
(Input  Evaluation) 

เลือกแบบ / กิจกรรม/ปรับ
เปลี�ยนปัจจยัเบื'องตน้  

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

ปรับปรุงแผนงานหรือ 
กระบวนการทาํงาน 

การประเมินผลผลิต 
(Product  Evaluation) 

ปรับปรุง / ขยาย / ลม้เลิก / 
ยติุโครงการ 
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   1.1  เป็นโครงการที�สนองปัญหาหรือความตอ้งการจาํเป็นที�แทจ้ริงหรือไม่    
   1.2 วตัถุประสงคข์องโครงการชดัเจน เหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร 
หรือนโยบายเหนือหรือไม่  
   1.3 เป็นโครงการที�เป็นไปไดใ้นแง่ของโอกาสที�จะไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร
ต่าง ๆ หรือไม่ 
  2. การประเมินปัจจยัเบื'องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื�อใช้ข้อมูล            
ตดัสินใจปัจจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับโครงการว่า เหมาะสมหรือไม่ โดยดูว่าปัจจยัที�ใช้จะมีส่วน             
ช่วยใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ เป็นการตรวจสอบเพื�อตอบคาํถามที�สาํคญั เช่น  
   2.1 ปัจจยัที�กาํหนดไวใ้นโครงการ มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 
   2.2 กิจกรรม / แบบ / ทางเลือกที�ไดเ้ลือกสรรแลว้ที�กาํหนดไวใ้นโครงการ มีความ
เป็นไปไดแ้ลว้เหมาะสมเพียงใด  
  3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่าง       
การดําเนินงานโครงการ เพื�อหาข้อมูลและข้อบกพร่องของการดําเนินงานตามขั'นตอนต่าง ๆ           
ที�กาํหนดไวแ้ละเป็นการรายงานผลการปฏิบติังานของโครงการนั'นด้วย ซึ� งเป็นการตรวจสอบ               
เพื�อตอบคาํถามที�สาํคญั เช่น  
   3.1 การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนที�กาํหนดไวห้รือไม่ กิจกรรมใดทาํไดห้รือไม่ได ้
เพราะเหตุใด  

 3.2 เกิดปัญหา อุปสรรคอะไรบา้ง 
 3.3 มีการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร  

  4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation P) เป็นการประเมินเพื�อดูว่าผลที�เกิดขึ'น
เมื�อสิ' นสุดโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ หรือตามที�คาดหวงัไวห้รือไม่ โดยอาศัยข้อมูล          
จากการรายงานผลที�ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อมปัจจยัเบื'องตน้ และกระบวนการร่วมดว้ย     
ซึ� งเป็นการตรวจสอบเพื�อตอบคาํถามที�สาํคญั ๆ เช่น  
   4.1 เกิดผล / ไดผ้ลลพัธ์ตามวตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่ 
   4.2 คุณภาพของผลลพัธ์เป็นอยา่งไร 
   4.3 เกิดผลกระทบอื�นใดบา้งหรือไม่  
 รูปแบบการประเมิน CIPPIEST 
 รัตนะ บวัสนธ์ (2556 : 23) กล่าวถึง รูปแบบการประเมิน CIPIEST คือ ส่วนปรับขยาย
ของรูปแบบการประเมิน CIPP โดยปรับขยายการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ออกเป็น
การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 
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การป ระเมินความมีย ั�งยืน  (Sustainability Evaluation) และการป ระเมิ นการถ่ายท อดส่ งต่อ 
(Transportability Evaluation) ของสิ� งที�ได้รับการประเมิน ซึ� งมักได้แก่ โครงการแผนงานหรือ         
สิ�งแทรกแซงต่าง ๆ โดยที�ส่วนขยายของมิติการประเมินที�เพิ�มขึ'นนี' มีความหมายครอบคลุม รวมถึง 
การประเมินผลผลิตเดิมและการประเมินผลลัพธ์นั�นเอง ทั' งนี' ความหมายของมิติการประเมิน           
ที�เพิ�มขึ'น พิจารณาไดจ้ากการตั'งคาํถามการประเมิน (Evaluation Questions) แต่ละมิติดงันี'  
 1. การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินโดยตั'งคาํถามว่าสิ� งที�              
ผูรั้บผลประโยชน์ (จากโครงการหรือสิ�งแทรกแซง) ไดรั้บเกินไปกวา่เป้าหมายความตอ้งการที�จะไดรั้บ
ตอบสนองตามความตอ้งการจาํเป็นนั�นคืออะไรบา้ง คาํถามนี' ชี' ให้เห็นว่า ไม่ว่าสิ� งที�ไดรั้บเกินไป 
กวา่ที�กาํหนดไวน้ั�นจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ลว้นแต่เป็นผลกระทบทั'งสิ'น  
 2. การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) เป็นการประเมินโดยตั'งคาํถามวา่
โครงการหรือสิ�งแทรกแซงบรรลุตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นของกลุ่มผูรั้บประโยชน์ไดอ้ย่าง
ครอบคลุมหรือไม่  
 3. การประเมินความย ั�งยืน (Sustainability Evaluation) เป็นการประเมินโดยตั' งคาํถามว่า
แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือเป็นทางการเกี�ยวกับการนําโครงการไปใช้ให้ประสบ              
ผลสําเร็จอย่างย ั�งยืนคืออะไร คาํถามดังกล่าวมุ่งพิจารณาประเมินความคงอยู่หรือความต่อเนื�อง            
ในการทําโครงการที�ประสบผลสําเร็จไปใช้รวมถึงวิธีการในการรักษาไวซึ้� งความสําเร็จของ             
โครงการดงักล่าว  
 4. การป ระเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) เป็นการประเมิน      
โดยตั'งคาํถามวา่ มีการนาํโครงการหรือสิ�งแทรกแซงที�ประสบความสําเร็จไปประยกุตห์รือปรับปรุง     
ใชใ้นที�อื�น ๆ หรือไม่  
 จะเห็นว่า มิติการประเมินที� เพิ�มขึ' นทั' ง 4 ด้าน จากการขยายการประเมินผลผลิตตาม             
รูปแบบการประเมิน CIPP เดิมนั' นแท้ที�จริงก็คือ การประเมินในส่วนที�สตัฟเฟิลบิม เรียกว่า                
“ผลลัพธ์” (Outcomes) ของโครงการนั�นเอง เพียงแต่เป็นการจาํแนกและตั'งคาํถามการประเมิน       
ให้ชดัเจนยิ�งขึ'น ดงันั'นวิธีการนาํรูปแบบการประเมิน CIPIEST ไปใชจึ้งยงัคงมีลกัษณะเช่นเดียวกบั 
การใช้รูปแบบการประเมิน CIPP ที�กล่าวผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื� องเกี�ยวกับคุณค่าของรูปแบบ             
การประเมินทั'งที�เป็นการประเมินเป็นระยะ ๆ และการประเมินสรุปรวม 
 สรุปวิธีการประเมินโครงการมีหลากหลายวิธีการ แต่วิธีการที� น่าสนใจและทําให ้         
การประเมินโครงการมีความครอบคลุมในองค์ประกอบทุก ๆ ด้านทั' งระบบหรือในลักษณะ         
ขององคร์วมตั'งแต่ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิตคือ การประเมินโครงการ 
แบบ CIPPIEST ทั' งนี' ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้วิธีการประเมินแบบ CIPPIEST กับการประเมินโครงการ            
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ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับ            
การจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน ปีงบประมาณ 2562 เพื�อศึกษาผลการประเมินโครงการอนัจะเกิดผลดี
ต่อการดาํเนินการครั' งต่อ ๆ ไป 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ฟอร์เตส (Fortes. 2001 : 883 - A) ไดศึ้กษาถึงกลยุทธ์การอ่านเพื�อความเขา้ใจของผูอ่้าน
ชาวลาตินที�เรียนสองภาษาในระดบัเกรด 5 เป้าหมายการศึกษาครั' งนี' ก็เพื�อสํารวจและเปรียบเทียบ
ยุทธวิธีการอ่านที�ถูกตอ้ง โดยนกัเรียนที�เรียนภาษาและที�เรียนดว้ยเนื'อหาทั'งสามประเภท เครื�องมือ 
ที� ใช้ในการศึกษาครั' งนี'  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์  การคิดแบบมีเสียงและการจดจําข้อความ                            
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูอ่้านที�ประสบความสําเร็จในการอ่านภาษาที�สองโดยใช้ยุทธวิธี             
การเรียนภาษาที�สอง เช่น การแปลและจดจาํสิ� งที� เป็นประเภทเดียวกัน และทักษะที� เข้มแข็ง                        
ในภาษาแรกมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจในการเรียนภาษาที�สอง 
 บูชาร์ด (Bouchard. 2002 : 541 - A) ไดศึ้กษาความรู้เรื�องคาํของนกัเรียนชั'นประถมศึกษา                  
ปีที� 3 จากความผดิพลาดในการอ่านกบัการสะกดคาํแต่การปฏิบติัการอ่านและสะกดคาํของนกัเรียน
ก็มกัจะยงัแสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัในความถูกตอ้งและความผิดพลาดของคาํ     
การวิจยัครั' งนี' ไดศึ้กษาการสะกดคาํตามความรู้เรื�อง คาํเชิงพฒันาใน 4 ดา้น ผลการวิเคราะห์พบว่า 
การปฏิบติังานการอ่านของนักเรียนดีกว่าการปฏิบติังานการสะกดคาํอย่างมีนัยสําคญัและพบว่า                
มีผลของรายงานอยา่งมีนยัสําคญัต่อระดบัความรู้เรื�องคาํของนกัเรียน ความผิดพลาดดา้นการอ่าน
และการเขียนของนกัเรียนต่อไป พบวา่ ความผดิพลาดเกี�ยวขอ้งกบัลกัษณะทางอกัขรวธีิที�เหมือนกนั
ในทุกงานในที�สุด จากการศึกษาการให้คะแนนผลสัมฤทธิr ทางการสะกดคาํและความรู้เรื� องคาํ    
ของทกัษะ ชั'นประถมศึกษาปีที� 3 ของครู พบวา่ การให้คะแนนมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญักบั
การปฏิบติัจริงของนักเรียนในผลสัมฤทธิr ทางการสะกดคาํและความรู้เรื�องคาํแต่ก็ยงัไม่เพียงพอ
สาํหรับการตดัสินใจในการสอน 
 งานวจัิยในประเทศ 
 มัลลิกา  คงพันธ์ (2548 : 148 - 151) ได้ศึกษาวิจัยเรื� องการประเมินโครงการรณรงค ์                 
ส่งเสริม การอ่านในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื'นที�การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจยัพบว่า               
1) ผลการประเมินปัจจยัพื'นฐานดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
เมื�อพิจารณาตามองค์ประกอบ 2) ผลการประเมินประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่าง              
ดาํเนินโครงการ อยู่ในระดบัมาก 3) ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีความเหมาะสม        
อยูใ่นระดบัมาก               
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 กรรณิการ์ ติสันเทียะ (2548 : 74 - 75) ได้ศึกษาวิจัยเรื� อง การวิจัยเปรียบเทียบทักษะ     
การเขียนเชิงสร้างสรรคว์ิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 โดยใช้วิธีสอนแบบเน้น
กระบวนการปฏิบัติกบัวิธีสอนตามคู่มือครู ผลการวิจยัพบว่า 1) ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์          
วิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ใช้วิธีสอนแบบเน้นกระบวนการปฏิบติัสูงกว่า
นกัเรียนขั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ใชว้ธีิสอนตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เป็นไป
ตามสมมุติฐานที�ตั'งไว ้2) ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคว์ิชาภาษาไทยของนกัเรียนที�ใชว้ธีิสอนแบบ
เน้นกระบวนการปฏิบติั หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน.อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เป็นไป         
ตามสมมุติฐานที�ตั' งไว ้3) ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนที�ใช้วิธีสอน              
ตามคู่มือครูหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐาน          
ที�ตั'งไว ้4) ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคว์ิชาภาษาไทยของนกัเรียนที�ใชว้ิธีสอนแบบเนน้กระบวนการ
ปฏิบติัหลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐาน
ที�ตั'งไว ้5) ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนที�ใช้วิธีสอนตามคู่มือครูหลงั
เรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั'งไว ้     
 ทองสุข วงศ์ทิพย ์(2549 : 85) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง การสร้างกิจกรรมเสริมทกัษะการเขียน
สะกดคาํภาษาไทย ตามมาตราตวัสะกดสําหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 1 ผลการวิจยัพบว่า      
1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดคาํภาษาไทย ตามมาตราตวัสะกด        
จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทกัษะการเขียนสะกดคาํภาษาไทยตาม       
มาตราตวัสะกด สําหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 1 ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ'นทั'ง 3 ชุดมีประสิทธิภาพ
91.41, 94.32 และ 94.55 ตามลาํดบั 2) ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อบรรยากาศการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ชุดกิจกรรมที�ผูว้ิจ ัยสร้างขึ' น จากการศึกษาพบว่า ระดับ              
ความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อบรรยากาศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้กาษาไทย โดยใช้
ชุดกิจกรรมที�ผูว้ิจยัสร้างขึ'นทั'ง 2 ดา้น คือ คน้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนและดา้นคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์มีคะแนนความพึงพอใจรวมเท่ากบั 4.59 
 ปรีชญา วนัแวน่ (2551 : 96) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�องการสร้างชุดกิจกรรมเสริมทกัษะการเขียน
สะกดคาํภาษาไทยตามมาตราตวัสะกด สําหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 1 ผลการวิจยัพบว่า     
ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความสําคญัแบบคิดวิเคราะห์จากบทความ สําหรับนักเรียน       
ชั' นประถมศึกษาปี ที�  6 ที� ผู ้วิจ ัยสร้างขึ' นสามารถช่วยฝึกทักษะการอ่านจับใจความสําคัญ                    
แบบคิดวเิคราะห์จากบทความไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 กลัยา มะลิวนั (2552 : 63) การใชชุ้ดกิจกรรมเพื�อพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทย
ของนกัเรียนจีนระดบัชั'นมยัยมศึกษาปีที� 5 โรงเรียนมธัยมสาธิตหวู่หัว สังกดัมหาวิทยาลยัยนูนาน 
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นอร์มอล ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดกิจกรรมเพื�อพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษไทยของ            
นักเรียนมีประสิทธิภาพ 80.02/78.64 สูงกว่าเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้75/75 2) ผลสัมฤทธิr ด้านการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนหลงัเรียนชุดกิจกรรมสูงกวา่ก่อนเรียน 3) นกัเรียนมีความคิดเห็น     
ต่อการใช้ชุดกิจกรรมด้านรูปแบบเนื'อหาการประเมินและการจดัการเรียนการสอนโดยภาพรวม        
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.81 
 เอกศิลป์ สิงห์เสนา (2552 : 53) ได้ศึกษาวิจยัเรื� อง การพฒันาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนเมืองเลย 
สํานักงานเขตพื'นที�การศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้             
ที�พฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที�สร้างขึ' นสามารถพฒันา             
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนผา่นเกณฑ์ การประเมินทุกชุดกิจกรรม และกิจกรรม 
ที�พฒันาความความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไดสู้งสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที� 1 เรื�องหงส์ทอง
สลดัขน (ร้อยละ 91.16) รองลงมาไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนรู้ที� 8 เรื�องพ่อกบัลูก (ร้อยละ 90.51) และ
กิจกรรมการเรียนรู้ที�พฒันาความความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไดต้ ํ�าสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที� 2 
เรื�องประเพณีปล่อยปลา (ร้อยละ 80.20) 2) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์          
นักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี           
นัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01 และเมื�อจําแนกตามองค์ประกอบในด้านการจําแนกแยกแยะ                  
ด้านการเปรียบเทียบด้านการสรุปและการตดัสินใจ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญั       
ทางสถิติที�ระดบั .01 ทุกองคป์ระกอบ 
 คณะครุศาสตร์ (2562 : 95 - 102) ได้ศึกษาวิจัยเรื� อง การประเมินโครงการยกระดับ                
คุณภาพการเรียนรู้ดา้นการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดบัการจดัการศึกษา 
ขั'นพื'นฐาน ปีงบประมาณ 2562 มีผลการดาํเนินโครงการโดยสรุป 8 ประเด็น พบวา่ 1) ดา้นบริบท 
โครงการมีวตัถุประสงคที์�ดี 2) ดา้นปัจจยันาํเขา้ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทุกกลุ่มมีความคิดเห็นที�สอดคลอ้งกนั  
3) ด้านกระบวนการในภาพรวมมีคุณภาพดี 4) ด้านผลผลิตของโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย            
และบรรลุวตัถุประสงค ์5) ดา้นผลกระทบ ทุกกลุ่มกล่าวถึงผลกระทบทางดา้นบวก ถึงประสบการณ์
ที�ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บมากขึ'น ส่วนทางดา้นลบมีบา้งเล็กน้อย 6) ดา้นประสิทธิผล โครงการ          
มีประสิทธิผลที�ดี ในมุมของการบรรลุวตัถุประสงค์ในทุกประเด็นที�ตอ้งการ 7) ด้านความย ั�งยืน          
ในภาพรวม เกิดจากความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ที�ฝังในตวับุคคล 8) ดา้นการถ่ายทอดส่งต่อในภาพรวม 
การดาํเนินโครงการ มีการถ่ายทอดส่งต่อวงวิชาชีพทั'งในดา้นของผูด้าํเนินโครงการ และผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ  
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 การประเมินโครงการยกระดบัการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบั
การศึกษาขั'นพื'นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี ซึ� งในการทาํงานที�จะให้
ประสบความสําเร็จ นอกจากมี เป้าหมายและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที�กําหนดไว ้                        
อย่างเคร่งครัดแล้ว กิจกรรมหนึ� งที�มีความสําคญัและขาดไม่ได้คือ การประเมินซึ� งจะทาํให้ทราบ            
ผลการดาํเนินงานวา่ บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ ควรจะปรับปรุงขั'นตอนของกิจกรรม ในขั'นตอนใด 
หรือควรยุติลม้เลิกโครงการก่อนที�จะทาํให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน องคก์ร และประเทศชาติ 
นอกจากนั'น ในปัจจุบนัเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร โลกไร้พรมแดนการเปิดเผยข้อมูล การทาํงานต่อ             
สาธารณชนเป็นสิ� งที�จาํเป็น การประเมินจะช่วยทํา ให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง จุดที�ควร พัฒนา           
จึงทําให้หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ สามารถปรับปรุง พฒันางานของตนเองให้ก้าวหน้าทันสมัย                   
และทนัต่อการเปลี�ยนแปลงที�เข้ามาอย่างรวดเร็วได้รูปแบบการประเมินโครงการรูปแบบ ซิปป์
ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) เป็นอีกหนึ� งรูปแบบ การประเมินที�มุ่งให้ได้ขอ้มูล
เพื�อการตัดสินใจโดยทาการประเมินครอบคลุม 4 ด้าน คือ 1) การประเมินสภาวะแวดล้อม                    
2) การประเมินปัจจัยนําเข้า 3) การประเมินกระบวนการ 4) การประเมินผลผลิต ซึ� งโมเดล                
การประเมิน CIPP ที�รู้จกัและใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ไดมี้การปรับปรุงมิติของการประเมินผลผลิตให้
มีความชัดเจน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมมากยิ�งขึ' น โดยเสนอให้มี            
การประเมินผลที�ครอบคลุมถึงผลกระทบ ประสิทธิผล ความย ั�งยืน และถ่ายทอดความสําเร็จของ  
การดาํเนินงาน โมเดลจึงถูกปรับเปลี�ยนชื�อเป็น CIPPIEST ซึ� งจดัเป็นกระบวนการประเมินเชิงระบบ
ที�เนน้การเสนอสารสนเทศที�เป็นประโยชน์ให้ผูบ้ริหารใชต้ดัสินรูปแบบการประเมินโครงการแบบ 
CIPPIEST มีจุดเด่นหลายประการมีความเหมาะสมที�จะนาํมาประยุกต์ใช้กบัการประเมินโครงการ
รูปแบบ CIPPIEST เป็นรูปแบบการประเมินองคป์ระกอบทุก ๆ ดา้น ทั'งระบบหรือในลกัษณะของ
องคร์วมตั'งแต่ดา้นบริบทดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิตจึงไดเ้ลือกใชก้ารประเมิน
แบบ CIPPIEST มาใช้กบัโครงการนี' ซึ� งมีความเหมาะสมกว่ารูปแบบอื�นไม่เน้นวิเคราะห์จุดใดจุดหนึ� ง  
แต่เป็นรูปแบบ การประเมินที�จะทาํให้ทราบถึงวิธีการแนวทางและผลที�เกิดขึ'นจากโครงการเพื�อนาํไป
ปรับประยกุตใ์ชต่้อไป 
 



บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัเรื� อง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ผูว้ิจยัได้
กาํหนดวธีิการดาํเนินการวจิยั ดงันี'  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั 
 2. รูปแบบการประเมิน 
 3. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 4. การสร้างเครื�องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือวจิยั 
 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 7. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 การวิจยัครั' งนี'  ใช้การเก็บขอ้มูลทั'งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยกาํหนดประชากร  
กลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูลหลกั  (Key Informants) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงันี'  
 กลุ่มประชากร 

 1. กลุ่มผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์ จาํนวน 4 คน 
 2. กลุ่มผูด้าํเนินโครงการ ไดแ้ก่ คณาจารยห์ลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  และเจา้หนา้ที�บริหารโครงการ จาํนวน 49 คน     
 3. กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศก์ สํานกังานเขตพื'นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผูบ้ริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 136 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 

 1.  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์ จาํนวน         
3 คน  ผูด้าํเนินโครงการ จาํนวน 34 คน ผูเ้ข้าร่วมโครงการ  จาํนวน 93 คน รวม 130 คน  โดยคาํนวณ             
จากตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) ด้วยวิธีการ   
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั'นตามสัดส่วนของประชากร ดงัตาราง 1 
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 2. กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
  การวิจยัครั' งนี'  ผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพื�อให้ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive) โดยเป็นผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของโครงการ ตลอดทุกกิจกรรม
และเป็นผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในการใชน้วตักรรมตน้แบบจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีพร้อมทั'ง
เขา้ร่วมนาํเสนอผลงาน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารโครงการจาํนวน 1 คน กลุ่มผูด้าํเนิน
โครงการ จาํนวน 3 คน และกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 5 คน รวม 9 คน ดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1  แสดงจาํนวนประชากร ตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูลหลกั จาํแนกตามกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

ประชากร ตวัอยา่ง ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
กลุ่มที� 1 ผู้บริหารโครงการ      
ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์   4 3 1 
กลุ่มที� 2 ผู้ดําเนินโครงการ    
2.1 คณาจารยห์ลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา   
      ภาษาไทย 

5 3 1 

2.2 ครูโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   35 25 1 
2.3 เจา้หนา้ที�บริหารโครงการ   9 6 1 

รวมกลุ่มที� 2 49 34 3 
กลุ่มที� 3 ผู้เข้าร่วมโครงการ    
3.1 ผูบ้ริหาร สาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษา 
      ประถมศึกษา จนัทบุรี เขต 1 

2 2 1 

3.2  ศึกษานิเทศก ์สาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษา 
       ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

9 6 1 

3.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการ 50 35 1 
3.4 ครูโรงเรียนประถมศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการ  75 50 2 

รวม กลุ่มที� 3 136 93 5 
รวมทั'งหมด 189 130 9 
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รูปแบบการประเมิน 
 การวิจยัครั' งนี'  ผูว้ิจยัประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPPIEST Model โดยมุ่งประเมิน 8 องค์ประกอบ   
ดงันี'  
 1. การประเมินบริบท (Context) 
 2. การประเมินปัจจยันาํเขา้ (Input) 
 3. การประเมินกระบวนการ (Process) 
 4. การประเมินผลผลิต (Product) 
 5. การประเมินผลกระทบ  (Impact) 
 6. การประเมินประสิทธิผล(Effectiveness) 
 7. การประเมินความย ั�งยนื (Sustainability) 
 8. การประเมินการถ่ายโยงความรู้ (Transportability) 
 รูปแบบการประเมินทั'ง 8 ดา้น สามารถเขียนเป็นรูปแบบการประเมินโครงการยกระดบั
คุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน    
โดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2  แสดงรูปแบบการประเมิน CIPPIEST 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์              

การตดัสิน 
1. การ
ประเมิน
บริบท 

1. วตัถุประสงค์
ของโครงการมี
ความชดัเจน 
2. วตัถุประสงค์
ของโครงการมี
ความเหมาะสมกบั
สภาพของสงัคม 
3.  เป้าหมายของ
โครงการครอบคลุม
พื'นที�ที�ควรรับ          
การพฒันา 
4. วิธีการดาํเนินงาน 
สามารถพฒันา 

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

วิเคราะห์และ
สรุปผลดา้น
บริบท 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.50 
ขึ'นไป 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์             

การตดัสิน 
1.การ
ประเมิน
บริบท 
(ต่อ) 
 

การอ่าน เขียน และ
คิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนได ้
5.  ระยะเวลาของ
โครงการมีความ
เหมาะสม 

    

2. การ
ประเมิน
ปัจจยันาํเขา้ 

1. บุคลากร                   
มีความรู้              
ความสามารถ             
ในการดาํเนิน 
โครงการ 
2.  บุคลากร
สามารถสร้าง
นวตักรรมตน้แบบ
ได ้
3. ผูบ้ริหาร             
โครงการเสนอ
แผนงาน                  
อยา่งชดัเจน 
4.  งบประมาณ
ของโครงการ  
เพียงพอต่อการ
ดาํเนินงาน 
5.  วสัดุ - อุปกรณ์
มีความเพียงพอต่อ
การดาํเนินงาน 

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

วิเคราะห์และ
สรุปผลดา้น
ปัจจยันาํเขา้ 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.5 
ขึ'นไป 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์          

การตดัสิน 
3. การ
ประเมิน
กระบวน
การ 
 

1.  กิจกรรมมีความ
สอดคลอ้งกบั            
วตัถุประสงค ์
2.  ระยะเวลา                
ในการจดักิจกรรม
มีความเหมาะสม 
3.  แผนการจดั            
กิจกรรมมีความ
เหมาะสม 
4.  การจดักิจกรรม
เป็นไปตามแผน 
การดาํเนินงาน
กาํหนดไว ้
5.  การเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูของโครงการ
มีความชดัเจน 
6.  มีการสรุป             
รายงานผลแต่ละ
กิจกรรม              
อยา่งชดัเจน 

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

1. วิเคราะห์
และสรุปผล
ดา้นกระบวน
การ 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.50 
ขึ'นไป 

4. การ
ประเมิน 
ผลผลิต 

1. ผูเ้ขา้ร่วม               
โครงการมีความ
เขา้ใจต่อการ                
ยกระดบัคุณภาพ
การอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์ 
 

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

1. วิเคราะห์
และสรุปผล
ดา้นผลผลิต 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.5 
ขึ'นไป 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์                

การตดัสิน 
4. การ
ประเมิน 
ผลผลิต 
(ต่อ) 

2. ผูเ้ขา้ร่วม               
โครงการ มีความ
พึงพอใจต่อ
กระบวน               
การดาํเนินงาน 

    

 3. ผูเ้ขา้ร่วม            
โครงการมีความ
เขา้ใจต่อการสร้าง
นวตักรรมเพื�อ              
ยกระดบัคุณภาพ
การอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์ 
4.  ผูเ้ขา้ร่วม                    
โครงการนาํ
นวตักรรมตน้แบบ
ไปใชใ้นการยก
ระดบัคุณภาพของ
นกัเรียน 
5.  ผูเ้ขา้ร่วม               
โครงการ                     
ดาํเนินการ                
กิจกรรมเพื�อ                
ยกระดบัคุณภาพ
ของนกัเรียน 
6. นกัเรียนไดรั้บ
ความรู้ และการ
พฒันาทกัษะ              
การอ่าน การเขียน
และคิดวิเคราะห์
เพิ�มขึ'น 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์              

การตดัสิน 
5. การ
ประเมิน 
ผลกระทบ 
 

1. ครูนาํแนวคิด
ของนวตักรรมตน้
แบบไปใชใ้นการ
พฒันาสื�อหรือ
นวตักรรมของตน 
2. ครูสามารถสร้าง
สื�อหรือนวตักรรม
เพื�อยกระดบั               
คุณภาพนกัเรียน 

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

1. วิเคราะห์
และสรุปผล
ดา้นผล
กระทบ 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.50 
ขึ'นไป 

6.  การ
ประเมิน  
ประสิทธิผล 

1. ผูบ้ริหารมีความ
เขา้ใจและเห็นดว้ย
ต่อการยกระดบั
คุณภาพดา้น          
การอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียน 
2. ครูมีความเขา้ใจ
และเห็นดว้ยต่อ
การยกระดบั            
คุณภาพดา้น                
การอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียน 

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

1. วิเคราะห์
และสรุปผล
ดา้น                    
ประสิทธิผล 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.50 
ขึ'นไป 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์                

การตดัสิน 
6.  การ
ประเมิน   
ประสิทธิผล 
(ต่อ) 
 
 
 

3. ครูเกิด              
ความมุ่งมั�นที�จะ                 
ยกระดบั 
คุณภาพดา้น      
การอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียน             
ใหสู้งขึ'น 
4.  ผูเ้กี�ยวขอ้ง    
ทุกฝ่าย เห็นคุณค่า
ต่อการสร้าง
นวตักรรมเพื�อ               
ยกระดบัคุณภาพ
ดา้นการอ่าน      
การเขียน และ     
คิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนใหสู้งขึ'น 
5. กิจกรรมของ
โครงการสามารถ
ยกระดบัคุณภาพ
ดา้นการอ่าน      
การเขียน และ     
คิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนใหสู้งขึ'น
ได ้
6. นกัเรียน           
มีความสุข                        
ในการเรียนดว้ย
นวตักรรมตน้แบบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ค่าเฉลี�ย 3.50 
ขึ'นไป 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์               

การตดัสิน 
7. การ
ประเมิน
ความยั�งยืน 

1. ครูสามารถ
พฒันานวตักรรม
ต่อยอดจาก
นวตักรรมตน้แบบ 
2. ครูเกิดแนวคิด
ในการจดัการ   
เรียนรู้เพื�อยกระดบั
คุณภาพดา้น      
การอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียน                 
ใหสู้งขึ'น 
3. ผูเ้ขา้ร่วม               
โครงการสามารถ
นาํแนวคิดและ
ความรู้ที�ไดรั้บจาก
โครงการไปพฒันา
นกัเรียนไดอ้ยา่ง
ต่อเนื�อง 
4. แนวคิด              
การส่งเสริมทกัษะ   
การอ่าน การเขียน
และคิดวิเคราะห์
ดว้ยนวตักรรมตน้
แบบสามารถใช้
พฒันานกัเรียนได้
อยา่งต่อเนื�อง 

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

1. วิเคราะห์
และสรุปผล
ดา้นความ
ยั�งยืน 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.50 
ขึ'นไป 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์                 

การตดัสิน 
7. การ
ประเมิน
ความยั�งยืน 
(ต่อ) 

5.  ผูบ้ริหาร        
ทุกระดบั เห็นดว้ย
ต่อกิจกรรมการ             
ยกระดบัคุณภาพ
ดา้นการอ่าน      
การเขียน และ    
คิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนใหเ้กิดขึ'น
อยา่งต่อเนื�อง 
6. นกัเรียนตอ้งการ
การจดักิจกรรม         
การเรียนรู้ที�                  
ส่งเสริมทกัษะ   
การอ่าน การเขียน
และคิดวิเคราะห์  

    

8. การ
ประเมิน
การถ่าย
โยงความรู้ 

1. ครูสามารถ              
ถ่ายทอดความรู้            
ที�ไดรั้บการจาก 
เขา้ร่วมโครงการ        
สู่ครูคนอื�นได ้
2. ครูตน้แบบ 
สามารถจดัการ
เรียนรู้ใหเ้ป็นตน้แบบ
สาํหรับผูอื้�นได ้
3. ครูถ่ายทอด
นวตักรรมต่อครู
ภายในโรงเรียนได ้

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

1. วิเคราะห์
และสรุปผล
ดา้นการถ่ายโยง
ความรู้ 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.5 
ขึ'นไป 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์            

การตดัสิน 
8. การ
ประเมิน 
การถ่าย
โยงความรู้ 
(ต่อ) 

4. ครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการนาํความรู้
ที�ไดพ้ฒันาไป 
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ต่อครูคนอื�น              
ในรูปแบบชุมชน
วิชาชีพได ้
5.  สื�อ หรือ
นวตักรรมต่อยอด
ที�ครูสร้างขึ'น                
ส่งผลใหน้กัเรียน    
มีผลสมัฤทธิi ดา้น
การอ่าน การเขียน
และคิดวิเคราะห์
สูงขึ'น 
6. ครูมีความ
ภาคภูมิใจที�ไดถ่้าย
ทอดความรู้และ
ประสบการณ์ต่อ
เพื�อร่วมวิชาชีพ 

    

  
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  
 1. แบบสอบถาม เพื�อใช้ในการรวบรวมข้อมูลประเมินโครงการยกระดับคุณภาพ                 
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใช ้          
รูปแบบ CIPPIEST จาํนวน 2 ฉบบั ดงันี'  
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  1.1 แบบสอบถาม สาํหรับผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที� 1 เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัสภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ   
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
   ตอนที�  2 เป็นข้อคําถามเกี�ยวกับการประเมินบริบท การประเมินปัจจัยนําเข้า        
การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต การประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล  
การประเมินความย ั�งยนื และการประเมินการถ่ายโยงความรู้ของโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน   
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST มีลกัษณะเป็นขอ้คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัโดยมีเกณฑก์ารวดั ดงันี'  
   5  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด 
   4  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
   3  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
   2  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
   1  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบันอ้ยที�สุด 
  1.2 แบบสอบถามสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที� 1 เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัสภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
   ตอนที�  2 เป็นข้อคาํถามเกี�ยวกับ การประเมินบริบท การประเมินปัจจยันําเข้า        
การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต การประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล         
การประเมินความย ั�งยืน และการประเมินการถ่ายโยงความรู้ ของโครงการยกระดบัคุณภาพ ดา้นการอ่าน 
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั'นพื'นฐาน โดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST มีลกัษณะเป็นขอ้คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารวดั ดงันี'  
   5  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด 
   4  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
   3  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
   2  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
   1  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบันอ้ยที�สุด 
 2.  แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
  แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างสาํหรับผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ผูบ้ริหาร ผูด้าํเนินโครงการ
และผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เป็นคาํถามเกี�ยวกบัแนวทางการส่งเสริมการยกระดบัคุณภาพ ดา้นการอ่าน 
การเขียน และคิดวเิคราะห์ ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน  
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การสร้างเครื�องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือวจัิย 

 การวิจยัครั' งนี'  เก็บรวบรวมขอ้มูลทั'งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ รวมทั'งสิ'น 
3 ฉบบั ดงันี'  
 1. แบบสอบถาม สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู ้วิจ ัยได้ดําเนินการสร้าง               
แบบสอบถามจาํนวน 2 ฉบบั และตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือดงันี'  
  1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี มาสร้างเกณฑ์การประเมินทั'ง 8 ดา้น และ
ใชต้วับ่งชี'ของเกณฑก์ารประเมิน มากาํหนดเป็นขอ้คาํถามของแบบสอบถาม 

  1.2 นาํแบบสอบถามที�สร้างแลว้ไปเสนออาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการใชภ้าษาและครอบคลุมประเด็นที�จะศึกษา 

  1.3 ตรวจสอบความเที�ยงของเนื'อหา ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถาม ที�สร้างขึ'นให ้         
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอ้งของเนื'อหาในขอ้รายการกบัตวับ่งชี' ของเกณฑ์
การประเมิน และคาํนิยามศพัท์ของการประเมินครั' งนี'  โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC = 
Index.of.Items.Objective Congruence) โดยกําหนดให้คะแนนค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละ    
ขอ้คาํถาม ดงันี'  
   คะแนน +1 .เมื�อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั'นมีความตรงสอดคลอ้งกบัเนื'อหา 

   คะแนน -0..เมื�อไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั'นมีความตรงสอดคลอ้งกบัเนื'อหา 

   คะแนน -1..เมื�อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั'นไม่มีความตรงสอดคลอ้งกบัเนื'อหา 

   พิจารณาความเหมาะสมจากคาเฉลี�ยความคิดเห็นตั' งแต่ 0.05 ขึ' นไป จึงถือว่า             
แบบสอบถามนั'นมีความเที�ยงตรง สามารถนําไปสอบถามได้ ซึ� งจากการให้ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน                 
5 ท่านตรวจสอบเครื�องมือประเมิน พบวา่ 
   แบบสอบถามฉบบัที� 1 มีขอ้คาํถาม จาํนวน 46 ขอ้ โดยมีค่า IOC ระหวา่ง 0.80 - 1.00 
   แบบสอบถามฉบบัที� 2 มีขอ้คาํถาม จาํนวน 35 ขอ้ โดยมีค่า IOC ระหวา่ง 1.00 

  1.4 นาํแบบสอบถามที�ไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มผูบ้ริหาร 
ดาํเนินโครงการ และผูร่้วมโครงการที�ไม่ใช่ตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั จาํนวน 30 คน  
  1.5 นาํแบบสอบถามที�ได้รับจากการทดลองใช้มาคาํนวณหาค่าอาํนาจจาํแนก โดยใช ้       
ค่าสัมประสิทธิi สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และค่าความเชื�อมั�น

โดยหาค่าสัมประสิทธิi สหสัมพนัธ์แบบอลัฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
ปรากฏผลคุณภาพเครื�องมือ ดงันี'   
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   แบบสอบถามฉบบัที� 1 กลุ่มผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ การประเมินโครงการ
ยกระดบัคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบัการ.จดัการศึกษา                  
ขั'นพื'นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ไดค้่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง  0.49 - 0.86  มีค่าความเชื�อมั�น 
0.98 
   แบบสอบถามฉบับที�  2 กลุ่มผูเ้ข้าร่วมโครงการ การประเมินโครงการยกระดับ                
คุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการ.จดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน           
โดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ไดค้่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.41 - 0.90 มีค่าความเชื�อมั�น 0.97 
 2. แบบสัมภาษณ์ 
  2.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งเพื�อสร้างแบบสัมภาษณ์ 
  2.2 นาํแบบสัมภาษณ์ ที�สร้างแลว้ไปปรึกษาอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื�อตรวจ
คุณภาพ ความถูกตอ้งของการใชภ้าษาและครอบคลุมประเด็นที�จะปรึกษา 
  2.3 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์  ตามคําแนะนําของอาจารย์ที�ป รึกษาวิทยานิพนธ์            
ตรวจแกไ้ขจนสมบูรณ์ เพื�อใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี'  
 1. จดัทาํหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั ขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนในระดับ                  
การจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี ถึงกลุ่มผูบ้ริหาร              
และดาํเนินโครงการ และกลุ่มผูร่้วมโครงการ 
 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ  
  ผูว้ิจยัจดัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตัวอย่างตามที�ระบุไว ้และรับคืนด้วยตนเอง             
โดยไดรั้บคืนจาํนวน 130 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลักด้วยตนเอง ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562 ตามวนั เวลาที�ผูใ้หข้อ้มูลสะดวก 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
  วเิคราะห์ขอ้มูล 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ 
ประสิทธิผล ความย ั�งยืน และการถ่ายโยงความรู้ ของโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน               
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การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST ด้วยค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงมาตรฐาน โดยใช้หลักเกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนเฉลี�ย          
ของเบสท ์(Best. 1997 : 190) ดงันี'  
  ค่าเฉลี�ย 4.51 - 5.00 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย 3.51 - 4.50 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
  ค่าเฉลี�ย 2.51 - 3.50 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย 1.51 - 2.50 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย 1.00 - 1.50 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบันอ้ยที�สุด 
  พร้อมทั'งประเมินทุกด้าน และทุกรายการตามเกณฑ์การตดัสินที�กาํหนดไว ้คือ ต้องมี          
ค่าเฉลี�ย 3.50 ขึ'นไป 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  เพื�อให้ได้ข้อมูลที�ถูกต้องและเชื�อถือได้ จึงใช้การสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูล             
แบบสามเส้า (Triangulation) จากบุคคล 3 ฝ่าย คือ กลุ่มผูบ้ริหาร ผูด้าํเนินโครงการ และผูเ้ขา้ร่วม
โครงการเกี�ยวกบัแนวทางการส่งเสริมด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบั              
การจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะห์เนื'อหา (Content Analysis)  
  

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื1นฐาน 
 1. ค่าเฉลี�ย (Mean) 
 2. ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

 1. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 2. ค่าอํานาจจําแนกโดยหาค่าสัมประสิทธิi สหสัมพันธ์  (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ระหวา่งรายขอ้กบัคะแนนรวม 

 3. ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิi สหสัมพนัธ์แบบอลัฟา (α- 
Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  

 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 1. ใชก้ารวเิคราะห์เนื'อหา (Content Analysis) 
 



 
 

บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัเรื� อง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน             
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี(    
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1  ผลการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์

ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST จากการเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม ดงัต่อไปนี(  

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื(นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม   

 2. ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลการป ระเมินโครงการยกระดับ คุณ ภาพ ด้านการอ่าน  
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 

CIPPIEST ของกลุ่มที� 1 ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ  
 3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน 

และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐาน โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST      

ของกลุ่มที� 1 ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ จาํแนกตามด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยันําเข้า 
(Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) ด้านผลกระทบ (Impact) ด้านประสิทธิผล     

(Effectiveness) ดา้นความย ั�งยนื (Sustainable) และดา้นการถ่ายโยงความรู้ (Transportation)  

 4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST       

ของกลุ่มที� 2 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  
 5. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และ

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐาน โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ของกลุ่มที� 2  

ผูเ้ข้าร่วมโครงการจาํแนกตามด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยันําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ 
(Process) ด้าน ผลผลิ ต (Product) ด้าน ผ ลกระท บ  (Impact) ด้าน ป ระสิ ท ธิผล (Effectiveness)             

ดา้นความย ั�งยนื (Sustainable) และ ดา้นการถ่ายโยงความรู้ (Transportation)  



 
 

 

85

 ตอนที�  2  ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยกระดับการอ่าน การเขียน และ 
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที� 1 ผลการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST จากการเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที�นําไปสู่การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน  
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
จาํนวน 2 ฉบบั สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี(  
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ของ
กลุ่มที� 1 ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์

ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST กลุ่มผูบ้ริหารและ
ดาํเนินโครงการ 

 

ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ (n = 37) 
องคป์ระกอบการประเมิน 

X S.D. ระดบั 
1.  ดา้นบริบท  4.34 0.40 มาก 
2.  ดา้นปัจจยันาํเขา้  4.51 0.52 มากที�สุด 
3.  ดา้นกระบวนการ  4.39 0.46 มาก 
4.  ดา้นผลผลิต  4.51 0.48 มากที�สุด 
5.  ดา้นผลกระทบ  4.56 0.50 มากที�สุด 
6.  ดา้นประสิทธิผล 4.53 0.48 มากที�สุด 
7.  ดา้นความย ั�งยนื  4.50 0.47 มาก 
8.  ดา้นการถ่ายโยงความรู้   4.53 0.48 มากที�สุด 

รวม 4.48 0.44 มาก 
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 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST 
จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มที� 1 รวมทั(ง 8 ด้านอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.48) และผ่านเกณฑ์ที�กาํหนด    
ทุกด้าน เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาํดับตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผลกระทบ           
( X  = 4.56) มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุดอยู่ในระดับมากที�สุด รองลงมาได้แก่ ด้านประสิทธิผล ( X  = 4.53) 
และด้านการถ่ายโยงความรู้ ( X  = 4.53).มีค่าเฉลี�ยเท่ ากัน และอยู่ในระดับมากที� สุดเช่นกัน             
เมื�อพิจารณาด้านที�มีค่าเฉลี�ยน้อยและอยู่ในระดบัมากเรียงลาํดบัน้อยไปหามากได้แก่ ด้านบริบท        
( X  = 4.43) ดา้นกระบวนการ( X  = 4.50) และดา้นความย ั�งยนื ( X  = 4.50) 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และ
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐาน โดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ของกลุ่มที� 1 
ผู ้บ ริหารและผู ้ดําเนินโครงการ จําแนกตามด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input)            
ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) ด้านผลกระทบ (Impact) ด้านประสิทธิผล 
(Effectiveness).ด้าน ค วาม ย ั�งยืน .(Sustainable).แล ะด้าน ก ารถ่ ายโยงค วาม รู้  (Transportation)  
ดงัตาราง 4 - 11 
 
ตาราง 4  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิด  

วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั( นพื( นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST            
ดา้นบริบท  

 

ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ  
(n = 37) รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.  วตัถุประสงคข์องโครงการ 4.51 0.56 มากที�สุด 
2.  วตัถุประสงคข์องโครงการกบัสภาพของสังคม 4.22 0.53 มาก 
3.  เป้าหมายของโครงการ ครอบคลุมพื(นที�ที�ควรรับ             

การพฒันา 4.54 0.56 มากที�สุด 
4.  วธีิการดาํเนินงานสามารถพฒันาการอ่าน เขียน                

และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนได ้ 4.51 0.56 มากที�สุด 
5.  ระยะเวลาของโครงการในภาพรวม 3.92 0.60 มาก 

รวม 4.34 0.40 มาก 
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 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST ดา้นบริบท ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.34) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงลาํดบั
ตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย 3 รายการแรก ได้แก่  เป้าหมายของโครงการ ครอบคลุมพื(นที�                
ที�ควรพัฒนา ( X  = 4.54 ) วิธีการดําเนินงานสามารถพัฒนาการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได ้               
( X  = 4.51 ) และวตัถุประสงค์ของโครงการ ( X  = 4.51 ) อยู่ในระดับมากที� สุด ส่วนรายการที�            
มีค่าเฉลี�ยน้อยที� สุด ระยะเวลาของโครงการในภาพรวม ( X  = 3.92) ผ่านเกณฑ์ที�ก ําหนดไว ้               
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวทุ้กขอ้ 
 
ตาราง 5  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์

ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดา้นปัจจยันาํเขา้ 
 

ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ 
(n = 37) รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการดาํเนินโครงการ 4.57 0.55 มากที�สุด 
2.  บุคลากรสามารถสร้างนวตักรรมตน้แบบได ้ 4.51 0.61 มากที�สุด 
3.  ผูบ้ริหารโครงการมีการเสนอแผนงาน 4.57 0.60 มากที�สุด 
4.  งบประมาณของโครงการที�ใชใ้นการดาํเนินงาน 4.49 0.65 มาก 
5.  วสัดุ - อุปกรณ์ที�ใชใ้นการดาํเนินงาน 4.43 0.60 มาก 

รวม 4.51 0.52 มากที�สุด 

 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST ดา้นปัจจยันาํเขา้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด ( X  = 4.51) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงลําดับตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย 3 รายการแรก ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ                     
ในการดาํเนินโครงการ และผูบ้ริหารโครงการมีการเสนอแผนงาน ( X  = 4.57) บุคลากรสามารถ
สร้างนวตักรรมตน้แบบได ้( X  = 4.51) ส่วนรายการที�มีค่าเฉลี�ยน้อยที�สุดวสัดุ - อุปกรณ์ที�ใชใ้นการ
ดาํเนินงาน ( X  = 4.43) ผา่นเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผา่นเกณฑ์ที�กาํหนดไว้
ทุกขอ้ 
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ตาราง 6  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์
ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดา้นกระบวนการ 

 

ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ 
(n = 37) รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.  กิจกรรมที�จดัขึ(นกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 4.38 0.68 มาก 
2.  ระยะเวลาในการดาํเดินกิจกรรมทุกกิจกรรม 4.27 0.65 มาก 
3.  ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการเขา้ใจในแผนการจดั                 

กิจกรรมทุกกิจกรรม 4.54 0.69 มากที�สุด 
4.  การจดักิจกรรมเป็นไปตามแผน การดาํเนินงาน

กาํหนดไว ้ 4.51 0.61 มากที�สุด 
5.  มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของโครงการ 4.42 0.50 มาก 
6.  มีการสรุปรายงานผลการดาํเนินงานในแต่ละกิจกรรม 4.43 0.56 มาก 

รวม 4.39 0.46 มาก 

 
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST ด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.39) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ             
เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย 3 รายการแรก ได้แก่ ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการเข้าใจ                 
ในแผนการจดักิจกรรมทุกกิจกรรม ( X  = 4.54) การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผน การดําเนินงาน 
กาํหนดไว ้ ( X  = 4.51) มีการสรุปรายงานผลการดาํเนินงานในแต่ละกิจกรรม ( X  = 4.43) ส่วนรายการ
ที�มีค่าเฉลี�ยน้อยที�สุดระยะเวลาในการดาํเดินกิจกรรมทุกกิจกรรม ( X  = 4.27) ผ่านเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวทุ้กขอ้ 
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ตาราง 7  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์
ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดา้นผลผลิต 

 

ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ 
(n = 37) รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.  ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการมีความเขา้ใจ ต่อการ

ยกระดบัคุณภาพการอ่าน การเขียนและคิดวเิคราะห์ 4.57 0.60 มากที�สุด 
2.  ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการมีความพึงพอใจ               

ต่อกระบวนการดาํเนินงาน 4.43 0.56 มาก 
3.  ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการมีความเขา้ใจ ต่อการ

สร้างนวตักรรมเพื�อยกระดบัคุณภาพการอ่าน                
การเขียน และคิดวเิคราะห์ 4.57 0.56 มากที�สุด 

4.  ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการนาํนวตักรรมตน้แบบ
ไปใชใ้นการยกระดบัคุณภาพของนกัเรียน 4.62 0.55 มากที�สุด 

5.   ผูเ้ขา้ร่วมโครงการดาํเนินการกิจกรรมเพื�อยกระดบั                
คุณภาพของนกัเรียน 4.43 0.56 มาก 

6.  นกัเรียนไดรั้บความรู้ และการพฒันาทกัษะการอ่าน 
การเขียนและคิดวเิคราะห์เพิ�มขึ(น 4.46 0.61 มาก 

รวม 4.51 0.48 มากที�สุด 

 

 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที� สุด ( X  = 4.51) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ                 
เรียงลําดับตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย 3 รายการแรกได้แก่ ผู ้บริหารและผู ้ดําเนินโครงการ            
นาํนวตักรรมตน้แบบไปใช้ในการยกระดบัคุณภาพของนักเรียน ( X  = 4.62) ผูบ้ริหารและผูด้าํเนิน
โครงการมีความเข้าใจ ต่อการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ และรายการ            
ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการมีความเขา้ใจ ต่อการสร้างนวตักรรมเพื�อยกระดบัคุณภาพการอ่าน 
การเขียน และคิดวิเคราะห์ ( X  = 4.57) ส่วนรายการที�มีค่าเฉลี�ยน้อยที�สุด ผูบ้ริหารและผูด้าํเนิน   
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โครงการมีความพึงพอใจ ต่อกระบวนการดําเนินงาน ( X  = 4.43) ผ่านเกณ ฑ์ ที� ก ําหนดไว ้                     
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวทุ้กขอ้ 
 
ตาราง 8  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์

ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดา้นผลกระทบ 
 

ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ              
(n = 37) รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.  ครูไดน้าํแนวคิดของนวตักรรมตน้แบบไปใช ้             

ในการพฒันาสื�อหรือนวตักรรมของตน 4.62 0.55 มากที�สุด 
2.  ครูสามารถสร้างสื�อหรือนวตักรรมเพื�อยกระดบั            

คุณภาพนกัเรียน 4.54 0.59 มากที�สุด 
3.  ครูสร้างสื�อหรือนวตักรรมเพื�อยกระดบัคุณภาพ            

ของนกัเรียน 4.57 0.56 มากที�สุด 
4.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธิb ดา้นการอ่านสูงขึ(น 4.57 0.56 มากที�สุด 
5.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธิb ทางการเขียนสูงขึ(น 4.51 0.61 มากที�สุด 
6.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธิb ดา้นการคิดวเิคราะห์สูงขึ(น 4.59 0.60 มากที�สุด 

รวม 4.56 0.50 มากที�สุด 

 
 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST ด้านผลกระทบ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด ( X  = 4.56) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ย 3 รายการแรก ไดแ้ก่ ครูไดน้าํแนวคิดของนวตักรรมตน้แบบ
ไปใชใ้นการพฒันาสื�อหรือนวตักรรมของตน ( X  = 4.62) นกัเรียนมีผลสัมฤทธิb ดา้นการคิดวเิคราะห์
สูงขึ(น ( X  = 4.59) นกัเรียนมีผลสัมฤทธิb ดา้นการอ่านสูงขึ(น และรายการครูสร้างสื�อหรือนวตักรรม
เพื� อยกระดับคุณ ภาพ ของนัก เรียน ( X  = 4.57) ส่ วนรายการที� มีค่ าเฉ ลี� ยน้อยที� สุดนัก เรียน                   
มีผลสัมฤทธิb ทางการเขียนสูงขึ(น ( X  = 4.51) ผา่นเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวทุ้กขอ้ 
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ตาราง 9  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์
ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดา้นประสิทธิผล 

 

ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ 
(n = 37) รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเขา้ใจและเห็นดว้ย                        

ต่อการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน                    
และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน 4.49 0.60 มาก 

2.  ครูมีความเขา้ใจและเห็นดว้ยต่อการยกระดบัคุณภาพ               
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน 4.54 0.56 มากที�สุด 

3.  ครูเกิดความมุ่งมั�นที�จะยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน                 
การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนใหสู้งขึ(น 4.49 0.65 มาก 

4.  ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย เห็นคุณค่าต่อการสร้างนวตักรรม              
เพื�อยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์
ของนกัเรียนใหสู้งขึ(น 4.62 0.55 มากที�สุด 

5.  กิจกรรมของโครงการสามารถยกระดบัคุณภาพดา้นการ
อ่านการเขียน และคิดวเิคราะห์ ของนกัเรียนใหสู้งขึ(นได ้ 4.57 0.56 มากที�สุด 

6.  นกัเรียนมีความสุขในการเรียนดว้ยนวตักรรมตน้แบบ 4.51 0.56 มากที�สุด 
รวม 4.53 0.48 มากที�สุด 

 
 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST ดา้นประสิทธิผล ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด ( X  = 4.53) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย 3 รายการได้แก่ ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายเห็นคุณค่าต่อการสร้าง
นวตักรรมเพื�อยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้สูงขึ( น               
( X  = 4.62) กิจกรรมของโครงการสามารถยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์                
ของนักเรียนให้สูงขึ( นได้ ( X  = 4.57) ครูมีความเข้าใจและเห็นด้วยต่อการยกระดับคุณภาพ                    
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ( X  = 4.54) ส่วนรายการที�มีค่าเฉลี�ยน้อยที�สุด 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเข้าใจและเห็นด้วย ต่อการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน               
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และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ( X  = 4.49) ผ่านเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า          
ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวทุ้กขอ้ 
 
ตาราง 10  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 

ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดา้นความย ั�งยนื 
 

ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ 
(n = 37) รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.  ครูสามารถพฒันานวตักรรมต่อยอดจากนวตักรรม               

ตน้แบบ 4.59 0.55 มากที�สุด 
2.  ครูเกิดแนวคิดในการจดัการเรียนรู้เพื�อยกระดบัคุณภาพ

ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน              
ใหสู้งขึ(น 4.54 0.56 มากที�สุด 

3.  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถนาํแนวคิดและความรู้ที�ไดรั้บ
จากโครงการไปพฒันานกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 4.49 0.60 มาก 

4.  แนวคิดการส่งเสริมทกัษะการอ่าน การเขียน                      
และคิดวเิคราะห์ดว้ยนวตักรรมตน้แบบสามารถใช้
พฒันานกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 4.51 0.60 มากที�สุด 

5.  ผูบ้ริหารทุกระดบั เห็นดว้ยต่อกิจกรรมการยกระดบั               
คุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์                  
ของนกัเรียนใหเ้กิดขึ(นอยา่งต่อเนื�อง 4.49 0.60 มาก 

6.  นกัเรียนตอ้งการการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ส่งเสริม
ทกัษะการอ่าน การเขียนและคิดวเิคราะห์ 4.41 0.55 มาก 

รวม 4.50 0.47 มาก 

 
 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั( นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST              
ด้านความย ั�งยืน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.50)  เมื�อพิจารณ าเป็นรายข้อพบว่าอยู ่                   
เรียงลาํดบั ตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย 3 รายการ ไดแ้ก่ ครูสามารถพฒันานวตักรรมต่อยอดจาก



 
 

 

93

นวตักรรมตน้แบบ ( X  = 4.59) ครูเกิดแนวคิดในการจดัการเรียนรู้เพื�อยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน 
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้สูงขึ( น ( X  = 4.54) แนวคิดการส่งเสริมทกัษะการอ่าน   
การเขียนและคิดวิเคราะห์ด้วยนวตักรรมต้นแบบสามารถใช้พัฒนานักเรียนได้อย่างต่อเนื�อง                   
( X  = 4.51) ส่วนรายการที�มีค่าเฉลี�ยน้อยที�สุดนกัเรียนตอ้งการการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ส่งเสริม
ทกัษะการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ( X  = 4.41) ผ่านเกณฑ์ที�กาํหนดไวเ้มื�อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ผา่นเกณฑ ์ที�กาํหนดไวทุ้กขอ้ 
 
ตาราง 11  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์

ของนักเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ดา้นการถ่ายโยง
ความรู้  

 

ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ               
(n = 37) รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.  ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ที�ไดรั้บการจากเขา้ร่วม

โครงการสู่ครูคนอื�นได ้ 4.49 0.60 มาก 
2.  ครูตน้แบบ สามารถจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นตน้แบบ             

สาํหรับผูอื้�นได ้ 4.54 0.56 มากที�สุด 
3.  ครูถ่ายทอดนวตักรรมต่อครูภายในโรงเรียนได ้ 4.46 0.60 มาก 
4.    ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการ นาํความรู้ที�ไดพ้ฒันาไปแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ต่อครูคนอื�นในรูปแบบชุมชนวชิาชีพได ้ 4.59 0.55 มากที�สุด 
5.  สื�อ หรือนวตักรรมต่อยอดที�ครูสร้างขึ(น ส่งผลให ้                      

นกัเรียนผลสัมฤทธิb ดา้นการอ่าน การเขียน                    
และคิดวเิคราะห์สูงขึ(น 4.46 0.56 มาก 

6.  ครูมีความภาคภูมิใจที�ไดถ่้ายทอดความรู้                           
และประสบการณ์ต่อเพื�อนร่วมวชิาชีพ 4.65 0.54 มากที�สุด 

รวม 4.53 0.48 มากที�สุด 

  
 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 
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CIPPIEST ด้านการถ่ายโยงความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที�สุด ( X  = 4.53) เมื�อพิจารณา       
เป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย 3 รายการแรก ได้แก่ ครูมีความภาคภูมิใจที�ได้
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่อเพื�อนร่วมวิชาชีพ ( X  = 4.65) ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการ นาํความรู้
ที�ได้พฒันาไปแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ต่อครูคนอื�นในรูปแบบชุมชนวิชาชีพได้ ( X  = 4.59) ครูตน้แบบ
สามารถจดัการเรียนรู้ให้เป็นตน้แบบสําหรับผูอื้�นได ้( X  = 4.54) ส่วนรายการที�มีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด 
สื�อหรือนวตักรรมต่อยอดที�ครูสร้างขึ(น ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิb ดา้นการอ่าน การเขียนและ  
คิดวิเคราะห์สูงขึ( น ( X  = 4.46) ผ่านเกณฑ์ที�ก ําหนดไวเ้มื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผ่านเกณฑ ์           
ที�กาํหนดไวทุ้กขอ้ 
 

 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน             
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST              
ของกลุ่มที� 2 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดงัตาราง 12 
 
ตาราง 12  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิด

วเิคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST กลุ่มผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (n=93) 
องคป์ระกอบการประเมิน 

X S.D. ระดบั 
1.  ดา้นบริบท  4.09 0.49 มาก 
2.  ดา้นปัจจยันาํเขา้  4.09 0.56 มาก 
3.  ดา้นกระบวนการ  3.97 0.73 มาก 
4.  ดา้นผลผลิต  4.31 0.55 มาก 
5.  ดา้นผลกระทบ  4.19 0.65 มาก 
6.  ดา้นประสิทธิผล 4.34 0.45 มาก 
7.  ดา้นความย ั�งยนื  4.27 0.50 มาก 
8.  ดา้นการถ่ายโยงความรู้   4.24 0.57 มาก 

รวม 4.19 0.50 มาก 
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 จากตาราง 12  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST จากกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลกลุ่มที�  2 ผู ้เข้าร่วมโครงการ รวมทั( ง 8 ด้านอยู่ในระดับมาก                 
( X  = 4.19) ซึ� งผ่านตามเกณฑ์ที�กาํหนดในทุกดา้น เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมาก
ทุกรายการ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิผล ( X  = 4.34) ดา้นผลผลิต 
( X  = 4.31) ดา้นความย ั�งยืน ( X  = 4.27) ดา้นการถ่ายโยงความรู้ ( X  = 4.24) ดา้นผลกระทบ ( X  = 4.19) 
ดา้นปัจจยันาํเขา้ และดา้นบริบทมีค่าเฉลี�ยเท่ากนั ( X  = 4.09) ส่วนดา้นกระบวนการมีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด 
( X  = 3.97)  
 
 5. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และ
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐาน โดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ของกลุ่มที� 2 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ จาํแนกตามด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยันําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ 
(Process) ด้าน ผลผลิ ต (Product) ด้าน ผ ลกระท บ  (Impact) ด้าน ป ระสิ ท ธิผล (Effectiveness)                 
ดา้นความย ั�งยนื (Sustainable) และดา้นการถ่ายโยงความรู้ (Transportation) ดงัตาราง 13 - 20 
 
ตาราง 13  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 

ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดา้นบริบท  
 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (n = 93) 
รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.  เป้าหมายของโครงการ ครอบคลุมพื(นที�ที�ควรรับ            

การพฒันา 
4.40 0.61 มาก 

2.  วธีิการดาํเนินงานสามารถพฒันาการอ่าน เขียน                 
และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนได ้

4.26 0.59 มาก 

3.  ระยะเวลาของโครงการในภาพรวม 3.63 0.82 มาก 
รวม 4.09 0.49 มาก 

  
 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดา้นบริบทในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.09) เมื�อพิจารณา
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เป็นรายขอ้เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อยไดแ้ก่ รายการเป้าหมายของโครงการ ครอบคลุม
พื( นที� ที� ควรรับการพัฒนา ( X  = 4.40) วิธีการดําเนินงานสามารถพัฒนาการอ่าน เขียน และ             
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนได ้( X  = 4.26) ส่วนรายการที�มีค่าเฉลี�ยน้อยที�สุด ระยะเวลาของโครงการ
ในภาพรวม ( X  = 3.63) ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวเ้มื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผา่นเกณฑ์ที�กาํหนดไว้
ทุกขอ้ 
 

ตาราง 14  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 
ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (n = 93) 
รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.  บุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีที�ท่าน

ประสานงานดว้ยมีความรู้ความสามารถในการดาํเนิน
โครงการ 4.32 0.59 มาก 

2.  วสัดุ อุปกรณ์การดาํเนินงานที�ท่านไดรั้บจากโครงการ 4.09 0.65 มาก 
3.  งบประมาณการดาํเนินงานที�ท่านไดรั้บจากโครงการ 3.88 0.85 มาก 

รวม 4.09 0.56 มาก 

 
 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST โดยผู ้เข้าร่วมโครงการ ด้านปัจจัยนําเข้า อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.09) เมื�อพิจารณา               
เป็นรายข้อ เรียงลําดับตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
รําไพพรรณีที�ท่านประสานงานด้วยมีความรู้ความสามารถในการดาํเนินโครงการ ( X  = 4.32) วสัดุ 
อุปกรณ์ การดาํเนินงานที�ท่านได้รับจากโครงการ ( X  = 4.09) ส่วนรายการที�มีค่าเฉลี�ยน้อยที�สุด              
งบประมาณ การดําเนินงานที� ท่ านได้รับจากโครงการ ( X  = 3.88) ผ่านเกณ ฑ์ ที� ก ําหนดไว ้                   
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวทุ้กขอ้ 
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ตาราง 15  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 
ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดา้นกระบวนการ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (n = 93) 
รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.  ระยะเวลาในการดาํเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม 3.80 0.87 มาก 
2.  ผูบ้ริหารและครูมีความเขา้ใจต่อแผนการจดักิจกรรม

ทุกกิจกรรม 4.15 0.77 มาก 
รวม 3.97 0.73 มาก 

 
 จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST โดยผู ้เข้าร่วมโครงการ ด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.97)         
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูมีความเขา้ใจ
ต่อแผนการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม  ( X  = 4.15) ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม             
( X  = 3.80) ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวเ้มื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวทุ้กขอ้ 
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ตาราง 16  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 
ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดา้นผลผลิต 

 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  
(n = 93) รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.   ผูบ้ริหารและครูมีความเขา้ใจต่อการยกระดบัคุณภาพ  

การอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 4.49 0.67 มาก 
2.   ผูบ้ริหารและครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการดาํเนินงาน

ของโครงการ 4.09 0.78 มาก 
3.   ครูมีความเขา้ใจต่อการสร้างนวตักรรมเพื�อยกระดบั                   

คุณภาพ การอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 4.29 0.64 มาก 
4.   ครูนาํนวตักรรมตน้แบบไปใชใ้นการยกระดบัคุณภาพ                 

ของนกัเรียน 4.40 0.65 มาก 
5.   ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมเพื�อยกระดบั                 

คุณภาพของนกัเรียน 4.31 0.66 มาก 
6.  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะการอ่าน การเขียน                      

และคิดวเิคราะห์เพิ�มขึ(น 4.28 0.65 มาก 
รวม 4.31 0.55 มาก 

  
 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดา้นผลผลิต ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.31) เมื�อพิจารณา
เป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย 3 รายการแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูมีความเขา้ใจ
ต่อการยกระดบัคุณภาพ การอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด ( X  = 4.49) ครูนํา
นวตักรรมตน้แบบไปใช้ในการยกระดบัคุณภาพของนกัเรียน ( X  = 4.40) ผูบ้ริหารและครูร่วมกนั
ดาํเนินกิจกรรมเพื�อยกระดับคุณภาพของนักเรียน ( X  = 4.31) ส่วนรายการที�มีค่าเฉลี�ยน้อยที�สุด                 
ผูบ้ริหารและครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการดาํเนินงานของโครงการ ( X  = 4.09) ผ่านเกณฑ ์       
ที�กาํหนดไวเ้มื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวทุ้กขอ้ 
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ตาราง 17  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 
ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดา้นผลกระทบ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (n = 93) 
รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.   ครูไดน้าํแนวคิดของนวตักรรมตน้แบบไปใชใ้นการ

พฒันาสื�อหรือนวตักรรมของตน 4.27 0.66 มาก 
2.   ครูสามารถสร้างสื�อหรือนวตักรรมเพื�อยกระดบัคุณภาพ

นกัเรียน 4.40 0.68 มาก 
3.   นกัเรียนมีผลสัมฤทธิb ดา้นการอ่านสูงขึ(น 4.10 0.77 มาก 
4.   นกัเรียนมีผลสัมฤทธิb ทางการเขียนสูงขึ(น 4.11 0.79 มาก 
5.   นกัเรียนมีผลสัมฤทธิb ดา้นการคิดวเิคราะห์สูงขึ(น 4.11 0.81 มาก 

รวม 4.19 0.65 มาก 

 
 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST 
โดยผู ้เข้าร่วมโครงการ ด้านผลกระทบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.19) เมื�อพิจารณา        
เป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ครูสามารถสร้างสื�อหรือนวตักรรมเพื�อ              
ยกระดบัคุณภาพนกัเรียน ( X  = 4.40) ครูไดน้าํแนวคิดของนวตักรรมตน้แบบไปใชใ้นการพฒันาสื�อ
หรือนวตักรรมของตน ( X  = 4.27) นักเรียนมีผลสัมฤทธิb ด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ( น นักเรียน                    
มีผลสัมฤทธิb ทางการเขียนสูงขึ( นมีค่าเฉลี�ยเท่ากัน ( X  = 4.11) ส่วนรายการที�มีค่าเฉลี�ยน้อยที�สุด                
นกัเรียนมีผลสัมฤทธิb ดา้นการอ่านสูงขึ(น ( X  = 4.10) ผา่นเกณฑ์ที�กาํหนดไวเ้มื�อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวทุ้กขอ้ 
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ตาราง 18  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 
ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดา้นประสิทธิผล 

 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  
(n = 93) รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.    ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเขา้ใจและเห็นดว้ยต่อการ      

ยกระดบัคุณภาพดา้น การอ่าน การเขียน                        
และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน 4.24 0.58 มาก 

2.   ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย เห็นคุณค่าต่อการสร้างนวตักรรมเพื�อ
ยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียนและคิดวเิคราะห์
ของนกัเรียนใหสู้งขึ(น 4.30 0.53 มาก 

3.   กิจกรรมของโครงการสามารถยกระดบัคุณภาพ ดา้นการ
อ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนใหสู้งขึ(นได ้ 4.51 0.56 มากที�สุด 

4.   นกัเรียนมีความสุขในการเรียนดว้ยนวตักรรมตน้แบบ
ของมหาวทิยาลยั 4.32 0.54 มาก 

รวม 4.34 0.45 มาก 

 
 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST 
โดยผูเ้ข้าร่วมโครงการ ด้านประสิทธิผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.34) เมื�อพิจารณา             
เป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ย กิจกรรมของโครงการสามารถยกระดบัคุณภาพ     
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้สูงขึ(นได ้( X  = 4.51) นักเรียนมีความสุข           
ในการเรียนดว้ยนวตักรรมตน้แบบของมหาวทิยาลยั ( X  = 4.32) ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายเห็นคุณค่าต่อการ
สร้างนวตักรรมเพื�อยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนให้สูงขึ(น             
( X  = 4.30) ส่วนรายการที�มีค่าเฉลี�ยน้อยที�สุด ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเขา้ใจและเห็นดว้ยต่อการ           
ยกระดับคุณภาพด้าน การอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ( X  = 4.24) ผ่านเกณฑ ์                 
ที�กาํหนดไวเ้มื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวทุ้กขอ้ 
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ตาราง 19  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 
ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดา้นความย ั�งยนื    

 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (n = 93) 
รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.   ครูสามารถพฒันานวตักรรมต่อยอดจากนวตักรรม             

ตน้แบบของมหาวทิยาลยั 4.19 0.71 มาก 
2.  ครูเกิดแนวคิดในการจดัการเรียนรู้เพื�อยกระดบัคุณภาพ

ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน
ใหสู้งขึ(น 4.52 0.58 มากที�สุด 

3.  ครูสามารถนาํแนวคิดและความรู้ที�ไดรั้บจากโครงการ
ไปพฒันานกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 4.16 0.76 มาก 

4.  แนวคิดการส่งเสริมทกัษะการอ่าน การเขียน                     
และคิดวเิคราะห์ ดว้ยนวตักรรมตน้แบบสามารถใช้
พฒันานกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 4.29 0.52 มาก 

5.  ผูบ้ริหารทุกระดบั เห็นดว้ยต่อกิจกรรมการยกระดบั 
คุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์               
ของนกัเรียน ใหเ้กิดขึ(นอยา่งต่อเนื�อง 4.28 0.58 มาก 

6.  นกัเรียนตอ้งการการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ส่งเสริม
ทกัษะการอ่าน การเขียนและคิดวเิคราะห์ 4.22 0.61 มาก 

รวม 4.27 0.50 มาก 

  
 จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST 
โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดา้นความย ั�งยืน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X  = 4.27) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย 3 รายการแรก ได้แก่ ครูเกิดแนวคิด ในการจดัการเรียนรู้     
เพื�อยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้สูงขึ( น.( X  = 4.52)  
แนวคิดการส่งเสริมทกัษะการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ดว้ยนวตักรรมตน้แบบ สามารถใช้
พฒันานักเรียนได้อย่างต่อเนื�อง ( X  = 4.29) ผูบ้ริหารทุกระดบั เห็นด้วยต่อกิจกรรมการยกระดับ         
คุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ให้เกิดขึ(นอย่างต่อเนื�อง ( X  = 4.28).
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ส่วนรายการที�มีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด ครูสามารถนาํแนวคิด และความรู้ที�ไดรั้บจากโครงการไปพฒันา
นักเรียนได้อย่างต่อเนื� อง ( X  = 4.19) ผ่านเกณฑ์ที�ก ําหนดไว้ เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า                  
ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวทุ้กขอ้ 
 
ตาราง 20  ผลการวเิคราะห์การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 

ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ดา้นการถ่ายโยง
ความรู้  

 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (n=93) 
รายการ 

X S.D. ระดบั 
1.  ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ที�ไดรั้บการจากเขา้ร่วม

โครงการสู่ครูคนอื�น 4.29 0.64 มาก 
2.  ครูตน้แบบสามารถจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นตน้แบบ

สาํหรับผูอื้�นได ้ 4.54 0.60 มากที�สุด 
3.  ครูถ่ายทอดนวตักรรมต่อครูภายในโรงเรียนได ้ 4.25 0.67 มาก 
4.  ครูนาํความรู้ที�ไดพ้ฒันาไปแลกเปลี�ยนเรียนรู้ต่อครู

คนอื�นในรูปแบบชุมชนวชิาชีพได ้ 4.19 0.68 มาก 
5.  สื�อ หรือนวตักรรมต่อยอดที�ครูสร้างขึ(น ส่งผลให้

นกัเรียนมีผลสัมฤทธิb ดา้นการอ่าน การเขียนและคิด
วเิคราะห์สูงขึ(น 4.26 0.64 มาก 

6.  ครูมีความภาคภูมิใจที�ไดถ่้ายทอดความรู้                       
และประสบการณ์ต่อเพื�อนร่วมวชิาชีพ 4.02 0.81 มาก 

รวม 4.24 0.57 มาก 

 
 จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั(นพื(นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST 
โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดา้นการถ่ายโยงความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.24) เมื�อพิจารณา
เป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย 3 รายการแรก ไดแ้ก่ ครูตน้แบบสามารถจดัการ
เรียนรู้ให้เป็นตน้แบบสําหรับผูอื้�นได ้( X  = 4.54) ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ที�ไดรั้บการจากเขา้ร่วม
โครงการสู่ครูคนอื�น ( X  = 4.29) สื� อหรือนวัตกรรมต่อยอดที�ครูสร้างขึ( น ส่งผลให้นักเรียน              



 
 

 

103

มีผลสัมฤทธิb ด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์สูงขึ( น ( X  = 4.26) ส่วนรายการที�มีค่าเฉลี�ย 
น้อยที�สุด ประสบการณ์ต่อเพื�อนร่วมวิชาชีพ ( X  = 4.02) ผ่านเกณฑ์ที�ก ําหนดไวเ้มื�อพิจารณา                
เป็นรายขอ้พบวา่ ผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวทุ้กขอ้ 
 
 ตอนที� 2  ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยกระดบัการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนในระดบัการศึกษาขั(นพื(นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 การดาํเนินโครงการยกระดบัการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบั 
การศึกษาขั(นพื(นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ผูด้าํเนินโครงการไดมี้การ
สร้างนวตักรรมส่งเสริมการอ่านในระดบัอนุบาล ชั(นประถมศึกษาปีที� 3 และชั(นประถมศึกษาปีที� 4 
มีรูปแบบเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั( งกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันา  
ที�ส่งเสริมทั(งในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ทั(งนี( ไดเ้ผยแพร่นวตักรรมให้ 51 โรงเรียน 
ผ่านการประสานของสํานักงานเขตพื(นที�การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เพื�อให้เกิดแนวทาง            
ของการพฒันาและปรับปรุง จึงมีการศึกษาแนวทางส่งเสริมการยกระดบัการอ่าน การเขียน และ  
การคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั        
3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารโครงการ จาํนวน 1 คน กลุ่มผูด้าํเนินโครงการ จาํนวน 3 คน และกลุ่มผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ จาํนวน 5 คน รวม 9 คน ผลของการสัมภาษณ์สรุปผลไดด้งันี(  
 1. แนวทางการส่งเสริมและยกระดับด้านการอ่าน ของนักเรียนระดับการศึกษาขั.นพื.นฐาน

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

  1.1 กลุ่มผูบ้ริหารและดาํเนินโครงการ 
   “การอ่านที� ดีและเหมาะสมนั( น ครูและโรงเรียนต้องมีการจดับรรยากาศของ               
การอ่าน สนบัสนุนให้มีกิจกรรมที�กระตุน้ให้นกัเรียนอยากอ่าน รวมไปถึงกระบวนการและวิธีการ
ของครูที�จะช่วยใหน้กัเรียนอ่านออก อ่านไดถู้กตอ้ง เพราะการอ่านเป็นทกัษะพื(นฐานของการเรียนรู้ 
(ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์. สัมภาษณ์. 2562) 
   “การส่งเสริมการอ่านนั(น ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งตอ้งมีการสร้างสรรค์สื�อหรือนวตักรรม      
ที�กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และอยากเรียนรู้ มีความสนใจที�จะอ่าน ทั(งนี( เพื�อให้นักเรียน
สามารถนําความรู้ที�ได้จากการอ่านไปพฒันางานอื�น ๆ ต่อไป” (อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์. 
สัมภาษณ์. 2562) 
   “แนวทางการส่งเสริมดา้นการอ่าน ครูผูส้อนตอ้งปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน 
โดยอาจใช้สื� อหรือวิธีการที�ท ําให้นักเรียนอยากอ่าน และควรเพิ�ม เติมให้มี กิจกรรม มี เกม                 
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มีของรางวลั มาเป็นสิ� งกระตุ้นให้นักเรียนอยากอ่าน และสนุกกับการอ่าน” (เจ้าหน้าที�บริหาร         
โครงการ. สัมภาษณ์. 2562) 
   “การส่งเสริมด้านการอ่านของนักเรียน ครูผู ้สอนต้องสร้างสรรค์นวตักรรม                 
หรือสื�อใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยตอ้งเน้นให้นักเรียนเกิดการพฒันาการด้านการอ่านได้อย่างถูกตอ้ง                
ฝึกให้นกัเรียนไดอ่้านอยูเ่สมอ ๆ แนะนาํหลกัวิธีการอ่านที�ถูกตอ้ง” (ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณี. สัมภาษณ์. 2562) 
  1.2 กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
   “การส่งเสริมการอ่านของนกัเรียน ตอ้งเนน้ให้นกัเรียนรักการอ่าน ครูจึงจะตอ้งใช้
วิธีการที�ถูกตอ้งและเหมาะสม นอกจากนั(นยงัตอ้งปลูกฝังให้นกัเรียนสามารถอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
อีกดว้ย” (ผูบ้ริหาร สพป.จบ 1. สัมภาษณ์. 2562) 
   “แนวทางในการพฒันายกระดับด้านการอ่านตอ้งคาํนึงถึงหลักสูตรแกนกลาง       
พร้อมทั(งดูเรื�องตวัชี( วดัให้สอดคล้องกบัแนวของ PISA เพื�อให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
สามารถพฒันาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง” (ศึกษานิเทศก ์สพป.จบ 1. สัมภาษณ์. 2562) 
   “ในฐานะของการเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน ต้องสนับสนุนให้ครูได้รับการพฒันา           
ในกิจกรรมเกี�ยวกบัการอ่าน เพื�อนาํแนวทางมาพฒันาการจดัการเรียนการสอนที�กระตุน้ให้นกัเรียน
รักการอ่าน” (ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการ. สัมภาษณ์. 2562) 
   “จากนวตักรรมด้านการอ่านของคณะครุศาสตร์ในปีนี(  สามารถช่วยพัฒนา                
นกัเรียนดา้นการอ่านไดเ้ป็นอย่างดี หากตอ้งการพฒันาต่อ อยากให้พฒันาการอ่านในรูปแบบ AI 
เพื�อกระตุ้นให้นักเรียนอยากอ่านและรักการอ่านเพิ�มขึ( น” (ครูโรงเรียนประถมศึกษาที� เข้าร่วม              
โครงการ 1. สัมภาษณ์. 2562) 
   “แนวทางในการส่งเสริมดา้นการอ่าน ดอ้งเนน้ให้นกัเรียนรู้และจาํพยญัชนะ สระ 
วรรณยุกต์ และตวัสะกด เพื�อจะได้เกิดการเรียนรู้ที�ง่ายขึ( น” (ครูโรงเรียนประถมศึกษาที�เขา้ร่วม 
โครงการ 2. สัมภาษณ์.  2562) 
   จากแนวคิดของผูบ้ริหารโครงการ ผูด้าํเนินโครงการ และผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดข้อ้
สรุปแนวทางการส่งเสริมและยกระดับด้านการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั(นพื(นฐาน                 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดงันี(  
   1. โครงการควรจะต้องสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมและบรรยากาศแวดล้อม                   
ที�กระตุน้ให้นักเรียนมีความสนใจที�จะอ่าน โดยอาจเป็นสื�อ นวตักรรม  กิจกรรมสนุกสนาน เกม 
รวมทั(งสื� อเทคโนโลยีที�ทันสมยั ทั( งนี( ตอ้งคาํนึงถึงหลักสูตรแกนกลาง ตวัชี( วดั และการสอบวดั
ทกัษะในระดบัประเทศ 
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   2. ครูตอ้งมีกระบวนการและวิธีการในการจดักิจกรรมเพื�อปลูกฝังนกัเรียนอ่านได ้ 
อยา่งถูกตอ้ง  
   3. ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งสนบัสนุนให้ครูไดรั้บการพฒันาเพื�อสร้างสรรคกิ์จกรรม
ดา้นการอ่าน เพื�อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 2.  แนวทางการส่งเสริมและยกระดับด้านการเขียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั.นพื.นฐาน

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

  2.1 กลุ่มผูบ้ริหารและดาํเนินโครงการ 
   “แนวทางการส่งเสริมด้านการเขียน ปัจจยัสําคญัอยู่ที�ครูผูส้อนและตวันักเรียน  
ตอ้งมีความเชื�อมโยงกนั โดยครูจะตอ้งถ่ายทอดทกัษะวิธีการการเขียนที�ถูกตอ้ง เพื�อเป็นแบบอยา่ง           
ให้นกัเรียน นกัเรียนก็ตอ้งมีความพร้อมทั(งร่างกาย อารมณ์ และสภาพจิตใจ นอกจากนี( การใชน้วตักรรม
หรือสิ� งเร้าที�ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเขียนได้ถูกต้องก็เป็นสิ� งสําคัญ” (ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์. 
สัมภาษณ์. 2562) 
   “ การส่งเสริมดา้นการเขียนตอ้งฝึกให้นกัเรียนไดเ้ขียนอยูบ่่อย ๆ และครูตอ้งชี(นาํ
ให้นกัเรียนเป็นนักเขียนที�ดี โดยควรจะเน้นงานเขียนสร้างสรรค์” (อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์. 
สัมภาษณ์. 2562) 
   “ การส่งเสริมด้านการเขียน ควรมีกิจกรรมที�ฝึกให้นักเรียนได้เขียนอยู่บ่อย ๆ               
เพื�อให้นกัเรียนจาํได ้และให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้วิธีการเขียนที�ถูกตอ้ง” (เจา้หน้าที�บริหารโครงการ. 
สัมภาษณ์. 2562) 
   “ การส่งเสริมด้านการเขียนครูต้องหากิจกรรมที�เกี�ยวกับการเขียนให้นักเรียน             
ได้ฝึกเขียน รวมทั( งสอนหลักและวิธีการเขียนที�ถูกต้อง โดยสอดแทรกไปกับกิจกรรมหรือเกม             
เพื�อให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการเขียน ทั(งนี( ยงัตอ้งให้นักเรียนเขียนคาํยากที�เหมาะกบัช่วงวยั
ของนกัเรียน” (ครูโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. สัมภาษณ์. 2562) 
  2.2 กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
   “การส่งเสริมการเขียนของนกัเรียนตอ้งตระหนกัและให้ความสําคญักบัการปลูกฝัง
ให้นกัเรียนรักที�จะเรียนรู้ ใส่ใจในการเขียน ครูก็ตอ้งหาสื�อหรือวิธีการที�จะทาํให้นกัเรียนสามารถ
เขียนได”้ (ผูบ้ริหาร สพป.จบ 1. สัมภาษณ์. 2562) 
   “การพฒันายกระดบัดา้นการเขียนตอ้งคาํนึงหลกัสูตรแกนกลาง และหลกัวิธีการ
เขียนที�ถูกตอ้ง ฝึกใหน้กัเรียนไดเ้ขียนบ่อย ๆ” (ศึกษานิเทศก ์สพป.จบ.1. สัมภาษณ์. 2562) 
   “การส่งเสริมการเขียนของนักเรียน ครูผู ้สอนต้องสร้างสื� อหรือหากิจกรรม              
ที�สามารถสอนให้นักเรียนเขียนได้ รวมถึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการเขียน นอกจากนั(นผูบ้ริหาร           
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ก็ควรสนับสนุนดา้นเวลา งบประมาณ เพื�อให้ครูสามารถจดักิจกรรมเหล่านั(นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ” 
(ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการ. สัมภาษณ์. 2562) 
   “ครูควรจะสร้างกิจกรรมใหน้กัเรียนไดฝึ้กเขียนคาํยาก และใชสื้�อกระตุน้ให้นกัเรียน 
อยากเรียนรู้ สนใจในการเขียน มีการเสริมแรงให้นักเรียน” (ครูโรงเรียนประถมศึกษาที� เข้าร่วม                 
โครงการ 1. สัมภาษณ์. 2562) 
   “การพัฒนาด้านการเขียนควรส่งเสริมให้นักเรียนฝึกเขียนบ่อย ๆ และใช้เกม               
หรือสื�อที�สามารถนาํมาพฒันาทกัษะดา้นการเขียน รวมถึงแนะนาํวิธีการเขียนที�ถูกตอ้ง” (ครูโรงเรียน
ประถมศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการ 2. สัมภาษณ์. 2562) 
   จากแนวคิดของผู ้บริหารโครงการ ผู ้ด ําเนินโครงการ และผู ้เข้าร่วมโครงการ             
ได้ขอ้สรุปแนวทางการส่งเสริมและยกระดบัด้านการเขียน ของนักเรียนระดบัการศึกษาขั(นพื(นฐาน 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดงันี(  
   1. โครงการควรสร้างกิจกรรมให้เกิดการฝึกงานเขียนอย่างสร้างสรรค์ เขียนอย่าง   
ถูกตอ้ง ทา้ทาย และมีความถี�อย่างเพียงพอเพื�อให้นักเรียนเป็นนักเขียนที�ดี แม่นยาํ และเกิด  แนวคิด 
เชิงจินตนาการ นอกจากนั(นกิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งคาํนึงถึงหลกัสูตรแกนกลาง ในระดบัชั(นนั(น ๆ ดว้ย 
   2. ครูควรสร้างสรรค์กิจกรรมเพิ�มเติม หลกัการเขียนที�ถูกตอ้ง กระตุน้การฝึกเขียน
ดว้ยการเขียนคาํยาก เกม การเสริมแรง เช่น การประกวด แข่งขนั รวมทั(งการใชสื้�อที�ชกัจูงใจให้นกัเรียน
อยากเรียนรู้ และอยากเขียน เช่น การใชสื้�อเทคโนโลย ีเกมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
   3. ผูบ้ริหาร ควรสนบัสนุนครูและนกัเรียนให้เกิดกิจกรรมที�หลากหลาย ทั(งในดา้น
เวลา งบประมาณ และอื�น ๆ เพื�อใหเ้กิดการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. แนวทางการส่งเสริมและยกระดับด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษา 
ขั(นพื(นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
  3.1  กลุ่มผูบ้ริหารและดาํเนินโครงการ 
   “แนวทางการส่งเสริมด้านการคิด ต้องมีการจัดบรรยากาศ กระบวนการและ                  
กิจกรรมการเรียนรู้ที�จะไปช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการคิด การสังเกต การวิเคราะห์ให้นกัเรียนไดใ้ช้
ประสาทสัมผสัต่าง ๆ เพื�อความท้าทายซึ� งจะส่งผลไปยงัพฒันาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ทั( งนี(              
ครูมีส่วนสําคญัในการช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดดว้ยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้เทคนิค
วธีิการครูในการกระตุน้ใหน้กัเรียนไดคิ้ดวเิคราะห์” (ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์. สัมภาษณ์. 2562) 
   “แนวทางการพฒันาดา้นการคิดวิเคราะห์ ครูตอ้งกระตุน้ให้นักเรียนเป็นนักคิดได้
อย่างสร้างสรรค์โดยหากิจกรรมหรือสื�อที�ช่วยให้นักเรียนไดคิ้ดเพราะถา้นักเรียนสามารถคิดไดอ้ยา่ง
สร้างสรรคก์็จะนาํไปปรับใชไ้ดต่้อไป” (อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์. สัมภาษณ์. 2562) 
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   “แนวทางการส่งเสริมดา้นการคิดวิเคราะห์นกัเรียนตอ้งรักที�จะอ่านหนงัสือหรือ
หาความรู้อยู่เสมอ ซึ� งอยู่ที�ครูที�ต้องปลูกฝังให้นักเรียนรักในการอ่านการเขียนซึ� งจะกระตุ้นให ้              
นกัเรียนเกิดการคิดวเิคราะห์” (เจา้หนา้ที�บริหารโครงการ. สัมภาษณ์. 2562) 
   “แนวทางในการส่งเสริมดา้นการคิดวิเคราะห์นกัเรียนตอ้งไดรั้บการฝึกดา้นการคิด
อยู่เป็นประจาํ ซึ� งครูเป็นบุคคลสําคญัที�ตอ้งสร้างสรรค์สื�อหรือกิจกรรมที�สามารถฝึกให้นักเรียน            
ไดคิ้ดได้วิเคราะห์ นอกจากนี( ครูผูส้อนตอ้งเป็นนักคิดและคิดอย่างสร้างสรรค์ซึ� งสิ� งเหล่านี( จะถูก 
ถ่ายทอดออกมาสู่นกัเรียนได”้ (ครูโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. สัมภาษณ์. 2562) 
  3.2 กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
   “การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ครูผูส้อนจะตอ้งเป็นนกัคิดและคิดอยา่งสร้างสรรค์
จึงจะส่งผลมาสู่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�จะทาํให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดอยา่งสร้างสรรค ์ทั(งนี(       
ควรอยู่ภายใตก้ารสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสถานศึกษา และเขตพื(นที�” (ผูบ้ริหาร สพป.จบ 1. 
สัมภาษณ์. 2562) 
   “แนวทางการพฒันาด้านการคิดวิเคราะห์ ตอ้งสอดคล้องกับตวัชี( วดัเพื�อให้เกิด 
การพัฒนาให้ตรงจุดกับการจัดการเรียนการสอนที�จะสามารถกระตุ้นการคิดของนักเรียน”                  
(ศึกษานิเทศก ์สพป.จบ. 1. สัมภาษณ์. 2562) 
   “แนวทางในการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ผูบ้ริหารต้องสนับสนุนให้มีกิจกรรม              
ที�ส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดวิเคราะห์ผ่านการทาํกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั(ง
เปิดโอกาสให้ครูไดพ้ฒันาตนเองทางด้านการคิด เพื�อนาํไปสู่การสร้างสรรค์แนวคิดต่อนักเรียน”   
(ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการ. สัมภาษณ์. 2562) 
   “แนวทางการส่งเสริมนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ ครูต้องใช้สื� อที�กระตุ้นให ้    
นักเรียนได้แสดงความคิดอยู่เสมอ นอกจากนั(นตอ้งบูรณาการทั(งการอ่าน การเขียน ให้ส่งผลต่อ                
การคิดวเิคราะห์”  (ครูโรงเรียนประถมศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการ 1. สัมภาษณ์. 2562) 
   “ส่งเสริมด้านคิดด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ทั( ง 6 ขั(นตอนมีการผลิตสื� อที�
กระตุน้ให้นกัเรียนคิดควบคู่กบัการอ่านและการเขียน” (ครูโรงเรียนประถมศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการ 2. 
สัมภาษณ์. 2562) 
   จากแนวคิดของผูบ้ริหารโครงการ ผูด้ ําเนินโครงการ และผูเ้ข้าร่วมโครงการ             
ได้ขอ้สรุปแนวทางการส่งเสริมและยกระดบัด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดบัการจดัการ
ศึกษาขั(นพื(นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ดงันี(  
   1. โครงการควรสร้างกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดให้มากที� สุด               
โดยตอ้งบูรณาการร่วมกบัการอ่าน และการเขียน ทั(งนี(กระบวนการคิดจะเกิดขึ(นไดต่้อเมื�อนกัเรียน             
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เกิดการสังเกต การวิเคราะห์ และได้ใช้ประสาทสัมผสั เพื�อท้าทายไปยงัการพฒันาการการคิด       
ของนกัเรียน กิจกรรมที�โครงการควรดาํเนินการ จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทางพฒันาการคิดดงักล่าว  
   2. ครูมีความสําคญัที�สุดในการที�จะกระตุน้ใหน้กัเรียนมีการพฒันาการคิด ครูเป็นสื�อ
ที�ดีสุด ครูจึงต้องเป็นนักคิดและคิดอย่างสร้างสรรค์ จึงจะสามารถถ่ายทอดไปสู่การสร้างสื� อ                 
กิจกรรม และการออกแบบการจดัการเรียนรู้ที�กระตุน้กระบวนการคิดของนักเรียน เพราะฉะนั(น     
ครูจึงควรพัฒนาตนเองในด้านกระบวนการคิด และสร้างกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการคิด               
อยา่งสมํ�าเสมอโดยบูรณาการต่อยอดจากการอ่าน และการเขียน    
   3. ผูบ้ริหาร ควรให้การสนับสนุนครูให้เกิดการกระตุ้นกิจกรรมการคิดของ            
นกัเรียน ทั(งในดา้นสื�อการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มนอกห้องเรียน 
และการพฒันาตนเองของครู 
 
 
 
  
  
   
 
 



บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเรื�อง การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการตาม
ลาํดบั ดงันี'  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ   
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อประเมินโครงการยกระดับด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียน          
ในระดบัการศึกษาขั'นพื'นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 2. เพื�อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยกระดับการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์              
ของนกัเรียนในระดบัการศึกษาขั'นพื'นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง การวจิยัครั' งนี' ใชก้ารเก็บขอ้มูลทั'งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
โดยกาํหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงันี'  
 1. ประชากรที�ใชใ้นการวจิยั 
  1.1 กลุ่มผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์ จาํนวน 4 คน 
  1.2 กลุ่มผูด้ ําเนินโครงการ ได้แก่ คณาจารยห์ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               
ภาษาไทย ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และเจา้หนา้ที�บริหารโครงการ จาํนวน 
49 คน     
  1.3 กลุ่มผูเ้ข้าร่วมโครงการได้แก่ ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื'นที�                
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการ 
จาํนวน 136 คน  
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 2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั 
  2.1 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์ จาํนวน 
3 คน ผูด้าํเนินโครงการ จาํนวน 34 คน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 93 คน รวม 130 คน โดยคาํนวณ
จากตารางสําเร็จรูปของเครจซี�  และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) ด้วยวิธีการ     
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั'นตามสัดส่วนของประชากร  
  2.2 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
   การวิจยัครั' งนี'  ผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพื�อให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการ
เลือกแบบ เจาะจง (Purposive).โดยเป็ นผู ้มี ส่วนเกี� ยวข้องกับการดําเนินงานของโครงการ                        
ตลอดทุกกิจกรรมและเป็นผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในการใช้นวตักรรมตน้แบบจากมหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณีพร้อมทั'งเขา้ร่วมนาํเสนอผลงาน.โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารโครงการจาํนวน 
1 คน กลุ่มผูด้าํเนินโครงการ จาํนวน 3 คน และกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 5 คน รวม 9 คน 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั ในการรวบรวมขอ้มูล โครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน 
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST มีดงันี'  
 ฉบบัที� 1 แบบสอบถามสําหรับผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 ตอน 46 ข้อ                    
มีค่าอาํนาจจาํแนกตั'งแต่ 0.49 ถึง 0.86 และมีค่าความเชื�อมั�นทั'งฉบบัเท่ากบั 0.98  
 ฉบบัที� 2 แบบสอบถามสําหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 2 ตอน 35 ข้อ มีค่าอาํนาจ
จาํแนกตั'งแต่ 0.41 ถึง 0.90 และมีค่าความเชื�อมั�นทั'งฉบบัเท่ากบั 0.97 
 ฉบบัที� 3 แบบสัมภาษณ์สําหรับผูบ้ริหาร ผูด้าํเนินงานโครงการและผูเ้ขา้ร่วมโครงการ             
เป็นคําถามเกี�ยวกับ แนวทางการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และ              
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั'นพื'นฐาน มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์               
แบบไม่มีโครงสร้าง 

 
สรุปผลการวจัิย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเรื�อง การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST       
สรุปผลการวจิยัไดด้งันี'    
 ตอนที�  10ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และ            
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST 
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 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน 

และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ของ

กลุ่มที� .1.ผู ้บริหารและผู ้ดําเนินโครงการ พบว่า จากกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลกลุ่มที�  1 รวมทั' ง 8 ด้าน                      

อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.48) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 

ดา้นผลกระทบ ( X  = 4.56) มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด อยูใ่นระดบัมากที�สุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิผล 

( X  = 4.53) และด้านการถ่ายโยงความรู้ ( X  = 4.53).มีค่าเฉลี�ยเท่ากัน และอยู่ในระดับมากที�สุด          

เช่นกนั เมื�อพิจารณาดา้นที�มีค่าเฉลี�ยน้อยและอยู่ในระดบัมากเรียงลาํดบัจากน้อยไปหามากไดแ้ก่ 

ดา้นบริบท ( X  = 4.34)  ดา้นกระบวนการ ( X  = 4.50) และดา้นความย ั�งยนื ( X  = 4.50) 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน                 

และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST        

ของกลุ่มที� 2 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พบวา่ จากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มที� 2 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ รวมทั'ง 8 ดา้น     

อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.19) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกรายการ เรียงลาํดบั

ตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย.ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิผล.(X  = 4.34).ดา้นผลผลิต.(X  = 4.31) ดา้นความย ั�งยืน 

.( X  = 4.27).ด้านการถ่ายโยงความรู้ ( X  = 4.24).ด้านผลกระทบ.( X  = 4.19) ด้านปัจจยันําเข้า และ

ดา้นบริบทมีค่าเฉลี�ยเท่ากนั.( X  = 4.09).ส่วนดา้นกระบวนการมีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด ( X  = 3.97) 

 ตอนที�  2 ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยกระดับการอ่าน การเขียน และ              

คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

รําไพพรรณี พบวา่ 

 1. แนวทางการส่งเสริมและยกระดับด้านการอ่าน ของนักเรียนระดับการจัดการศึกษา             

ขั'นพื'นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี สรุปแนวทางไดด้งันี'  

  1.1 โครงการควรจะต้องสร้างสรรค์ให้ เกิดกิจกรรมและบรรยากาศแวดล้อม                   

ที�กระตุน้ให้นักเรียนมีความสนใจที�จะอ่าน โดยอาจเป็นสื�อนวตักรรม กิจกรรมสนุกสนาน เกม   

รวมทั' งสื� อเทคโนโลยีที�ทันสมัย ทั' งนี' ต้องคํานึงถึงหลักสูตรแกนกลาง ตัวชี' วดั และการสอบ            

วดัทกัษะในระดบัประเทศ 

  1.2 ครูตอ้งมีกระบวนการและวิธีการในการจดักิจกรรมเพื�อปลูกฝังนกัเรียนให้อ่านได้

อยา่งถูกตอ้ง  

  1.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งสนับสนุนให้ครูได้รับการพฒันาเพื�อสร้างสรรค์กิจกรรม

ดา้นการอ่าน เพื�อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
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 2. แนวทางการส่งเสริมและยกระดับด้านการเขียน ของนักเรียนระดับการจัดการศึกษา             

ขั'นพื'นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี สรุปแนวทางไดด้งันี'  
  2.1 โครงการควรสร้างกิจกรรมให้เกิดการฝึกงานเขียนอยา่งสร้างสรรค ์เขียนอยา่งถูกตอ้ง 

ท้าทาย และมีความถี�อย่างเพียงพอเพื�อให้นักเรียนเป็นนักเขียนที� ดี แม่นยาํ และเกิดแนวคิด                   
เชิงจินตนาการ.นอกจากนั'นกิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งคาํนึงถึงหลกัสูตรแกนกลาง ในระดบัชั'นนั'น ๆ ดว้ย 

  2.2 ครูควรสร้างสรรค์กิจกรรมเพิ�มเติม หลกัการเขียนที�ถูกตอ้ง กระตุน้การฝึกเขียน        

ด้วยการเขียนคาํยาก เกม การเสริมแรง เช่น การประกวด แข่งขัน รวมทั' งการใช้สื� อที�ชักจูงใจ         
ใหน้กัเรียนอยากเรียนรู้ และอยากเขียน เช่น การใชสื้�อเทคโนโลย ีเกมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

  2.3  ผูบ้ริหาร ควรสนบัสนุนครูและนกัเรียนให้เกิดกิจกรรมที�หลากหลาย ทั'งในดา้นเวลา 

งบประมาณ และอื�น ๆ เพื�อใหเ้กิดการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. แนวทางการส่งเสริมและยกระดับด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการจัด                  

การศึกษาขั'นพื'นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี สรุปแนวทางไดด้งันี'  
  3.1 โครงการควรสร้างกิจกรรมกระตุน้ให้นักเรียนเกิดการคิดให้มากที�สุด โดยตอ้ง

บูรณาการร่วมกับการอ่าน และการเขียน ทั' งนี' กระบวนการคิดจะเกิดขึ' นได้ต่อเมื�อนักเรียนเกิด           

การสังเกต การวิเคราะห์ และไดใ้ช้ประสาทสัมผสั เพื�อทา้ทายไปยงัการพฒันาการคิดของนกัเรียน                
กิจกรรมที�โครงการควรดาํเนินการ จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทางพฒันาการคิดดงักล่าว  

  3.2 ครูมีความสําคญัที�สุดในการที�จะกระตุน้ใหน้กัเรียนมีการพฒันาการคิด ครูเป็นสื�อ
ที�ดีสุด ครูจึงต้องเป็นนักคิดและคิดอย่างสร้างสรรค์ จึงจะสามารถถ่ายทอดไปสู่การสร้างสื� อ               

กิจกรรม และการออกแบบการจดัการเรียนรู้ที�กระตุน้กระบวนการคิดของนักเรียน เพราะฉะนั'น              

ครูจึงควรพัฒนาตนเองในด้านกระบวนการคิด และสร้างกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการคิด                  
อยา่งสมํ�าเสมอ โดยบูรณาการต่อยอดจากการอ่าน และการเขียน    

  3.3 ผูบ้ริหาร ควรให้การสนบัสนุนครูให้เกิดการกระตุน้กิจกรรมการคิดของนกัเรียน 

ทั'งในดา้นสื�อการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน บรรยากาศและสภาพแวดล้อม นอกห้องเรียน รวมไปถึง
การพฒันาตนเองของครู 

 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัเรื�อง การประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพด้านการอ่าน การเขียนและ    
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั' นพื' นฐาน โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST               
ไดพ้บขอ้มูลที�น่าสนใจ จึงนาํมาอภิปรายผล ดงันี'  
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 1. ผลการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของ
นัก เรียนในระดับการจัดการศึกษาขั' นพื' นฐาน โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST คณ ะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี พบว่า ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ ประเมินวา่ ดา้นผลกระทบ
ของโครงการมีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด รองลงมาคือ ดา้นประสิทธิผลและดา้นความย ั�งยืน ที�มีค่าเฉลี�ยเท่ากนั 
โดยดา้นประสิทธิผล และดา้นผลผลิต มีค่าเฉลี�ยเท่ากนัอีก 1 คู่ ทั'งนี'ทั'ง 5 รายการค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบั
มากที� สุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว น่าจะมาจากนวตักรรมต้นแบบของมหาวิทยาลัย                
ที�มีลกัษณะเป็นหนงัสือส่งเสริมการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ มีสีสันสวยงาม ดึงดูดใจผูเ้รียน 
มีเนื'อหาเป็นนิทานสนุกเรื�องสั' น ๆ เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั'น นกัเรียนสามารถ
เขียนคาํตอบ เล่นเกม และสื�อสารผลยอ้นกลบัมายงัผูด้าํเนินโครงการของมหาวิทยาลยั นอกจากนั'น 
ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการยงัส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนัใหค้รูเกิดการพฒันานวตักรรมต่อยอด
พร้อมทั' งเผยแพร่ต่อไปยงัโรงเรียนอื�น ๆ เพื�อให้เกิดความถ่ายโยงความรู้และประสบการณ์            
ก่อให้เกิดความย ั�งยืนต่อไป เมื�อศึกษารายละเอียดพบว่า ผลกระทบของโครงการ คือ การที�ครู         
ไดน้าํแนวคิดของนวตักรรมตน้แบบไปใชใ้นการพฒันาสื�อหรือนวตักรรมของตน การดาํเนินโครงการ
ผลกัดนัให้ครูสามารถสร้างสื�อหรือนวตักรรมเพื�อยกระดบัคุณภาพนักเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิh
ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์สูงขึ' น สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ               
คณะครุศาสตร์ (2562 : 89) ที�พบว่า ผลสัมฤทธิh ทางด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของ       
นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายการส่งเสริมการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ทั' ง 3 ระดับชั' น คือ 
อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที� 3 และประถมศึกษาปีที� 4 มีคะแนนผลสัมฤทธิh ก่อนเรียน - หลงัเรียน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั' ง 3 ระดับชั' น โดยคะแนนหลังเรียนสูงขึ' น เมื�อศึกษา            
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พบวา่  
  1.1 ผู ้เข้าร่วมโครงการประเมินว่า ด้านประสิทธิผล มีค่าเฉลี�ยสูงที� สุด โดยเห็นว่า         
กิจกรรมของโครงการสามารถยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน
ให้สูงขึ'นได้ นักเรียนมีความสุขในการเรียนด้วยนวตักรรมต้นแบบของมหาวิทยาลยั ผูเ้กี�ยวข้อง              
ทุกฝ่ายเห็นคุณค่าต่อการสร้างนวตักรรมเพื�อยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์
ของนักเรียนให้สูงขึ'น สอดคล้องกบัแนวคิดของบนัลือ พฤกษะวนั (2533 :.134.-.135) ที�กล่าวถึง  
วธีิการส่งเสริมการอ่านของเด็กวา่ ตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มในการอ่าน เช่น การมีหนงัสือดี ๆ การเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่าน และการใช้วิธีเล่านิทานสนุก ๆ สั' น ๆ ให้ฟังเป็นประจาํ 
และฟอร์เตส (Fortes. 2001 : 883 - A) ได้ศึกษาถึงกลยุทธ์การอ่านเพื�อความเขา้ใจของผูอ่้านชาวลาติน 
ที�เรียนสองภาษาในระดบัเกรด 5 เป้าหมายการศึกษาครั' งนี' ก็เพื�อสํารวจและเปรียบเทียบยทุธวิธีการ
อ่านที�ถูกตอ้ง โดยนกัเรียนที�เรียนภาษาและที�เรียนดว้ยเนื'อหาทั'งสามประเภท เครื�องมือ ที�ใชใ้นการ
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ศึกษาครั' งนี'  ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ การคิดแบบมีเสียงและการจดจาํขอ้ความจากการวิเคราะห์ขอ้มูล
พบวา่ ผูอ่้านที�ประสบความสําเร็จในการอ่านภาษาที�สองโดยใช้ยุทธวิธีการเรียนภาษาที�สอง เช่น 
การแปลและจดจาํสิ�งที�เป็นประเภทเดียวกนั และทกัษะที�เขม้แข็งในภาษาแรกมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจ
ในการเรียนภาษาที�สอง ทั'งนี' นวตักรรม ที�สร้างขึ'นยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสํานกังานเขตพื'นที�
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (2549 :.10 - 13) ที�กล่าวถึง การจดักิจกรรม การเรียนรู้ให้กระตุ้น
ประสาทรับรู้ทุกส่วนดว้ยประสบการณ์จริงในวถีิชีวติจริง ซึ� งจะช่วยส่งเสริมใหค้วามรู้เป็นความจริง 
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ควรเป็นกิจกรรมที�กระตุน้ประสาทสัมผสัทุกรูปแบบให้รับรู้         
ขอ้เท็จจริงมากที�สุด เพื�อย ั�วยุทา้ทายสมองทุกระบบให้คิดคน้ทุกรูปแบบ ให้เรียนรู้ทั' งรายบุคคล           
และเป็นกลุ่ม โดยจดักิจกรรมกระตุ้นการสังเกต การสํารวจ การใช้ร่างกาย การใช้กล้ามเนื'อให้
ทดลองทาํ ให้คิดวิเคราะห์ค้นหาคาํตอบด้วยตนเองและกลัยา มะลิวนั (2552 : 63) ได้ใช้ชุดกิจกรรม          
เพื�อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนจีนระดับชั' นมัยยมศึกษาปีที�  5                     
โรงเรียนมธัยมสาธิตหวู่หัว สังกดัมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล พบว่า ผลสัมฤทธิh ด้านการอ่าน            
และการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนหลงัเรียนชุดกิจกรรมสูงกวา่ก่อนเรียน  
  1.2 ผลการประเมินโครงการ พบวา่ ผูบ้ริหารโครงการและผูด้าํเนินการ ประเมินโครงการ
ด้านการถ่ายโยงความรู้ อยู่ในอนัดบัที� 2 ค่าเฉลี�ยระดบัมากที�สุด เมื�อพิจารณารายละเอียด พบว่า       
ครูมีความภาคภูมิใจที�ไดถ่้ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่อเพื�อนร่วมอาชีพ ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
นาํความรู้ที�ไดพ้ฒันาไปแลกเปลี�ยนเรียนรู้ต่อครูคนอื�นในรูปแบบชุมชนวิชาชีพได ้และครูตน้แบบ
สามารถจดัการเรียนรู้ให้เป็นตน้แบบสําหรับผูอื้�นได ้ทั'ง 3 รายการมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมากที�สุด 
สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการด้านการถ่ายโยงความรู้ของกลุ่มผู ้เข้าร่วมโครงการ             
อยูใ่นอนัดบัที� 4 ค่าเฉลี�ยระดบัมาก โดยประเมินวา่ครูตน้แบบสามารถจดัการเรียนรู้ให้เป็นตน้แบบ
สําหรับผูอื้�นได้ มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับมากที�สุด ทั' งนี' น่าจะมาจากวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และ
กระบวนการดาํเนินงานของโครงการที�มีวตัถุประสงคเ์ปิดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การนาํนวตักรรม
ส่งเสริมทกัษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ สําหรับนกัเรียนระดบัปฐมวยัและประถมศึกษา 
โดยจัดให้มีการประกวดนวตักรรมครูต้นแบบและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ในรูปแบบของการจัด
นิทรรศการ การประกวดนวตักรรมต่อยอด การนาํเสนอผลงานเพื�อคดัเลือกครูตน้แบบ พร้อมทั'ง
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ผลงานของทุกโรงเรียนที�เขา้ร่วมโครงการ การคดัเลือกครูตน้แบบ และมอบโล่
รางวลัครูตน้แบบ ครูเครือข่าย และโรงเรียนที�เขา้ร่วมกิจกรรม ทั'งนี'ตามเกณฑ์การคดัเลือกครูตน้แบบ 
ตอ้งมีการถ่ายโยงความรู้ให้กบัครูในโรงเรียนเดียวกนั หรือต่างโรงเรียน สอดคลอ้งกบัการประเมิน
โครงการของคณะครุศาสตร์ (2562 :.102).ที�พบวา่ ผลของการดาํเนินโครงการ มีการถ่ายทอดส่งต่อ
วงวิชาชีพทั' งในด้านของผูด้ ําเนินโครงการ และผูเ้ข้าร่วมโครงการ กล่าวคือ ผูด้าํเนินโครงการ             
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มีประสบการณ์ในการพฒันานวตักรรม ถ่ายทอดส่งต่อไปยงัเพื�อนคณาจารย ์นักศึกษาและครู         
ส่วนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มีการถ่ายทอดส่งต่อไปยงัเพื�อนครูโรงเรียนเดียวกนั และเพื�อนครูต่างโรงเรียน 
นอกจากนั'นยงัพบวา่ระดบัเขตพื'นที�การศึกษา สนบัสนุนใหเ้กิดการเผยแพร่ แนวคิด และนวตักรรม
ให้กวา้งขวาง โดยการนาํเสนอและมอบรางวลัในที�ประชุมผูบ้ริหารเขตพื'นที� สนบัสนุนให้เกิดแนวคิด
ในการพฒันาการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ให้กบันักเรียนในทุกรูปแบบ ทั'งนี' การถ่ายโยง
ความรู้มีความสําคญัอย่างยิ�งต่อการดาํเนินโครงการตามแนวคิดของรัตนะ บวัสนธ์ (2556 : 23).      
ที�กล่าวว่าการประเมินถ่ายทอดส่งต่อ เป็นการประเมินโดยตั'งคาํถามว่า มีการนาํโครงการหรือสิ�ง
แทรกแซงที�ประสบความสําเร็จไปประยุกต์หรือปรับปรุงใช้ในที�อื�น ๆ หรือไม่ ดังนั'นหากมอง        
ในมุมของการถ่ายโยงความรู้ โครงการยกระดบัคุณภาพด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์   
ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
นบัเป็นโครงการที�มีการถ่ายโยงความรู้ที�ประสบความสําเร็จควรแก่การดาํเนินโครงการอย่างต่อเนื�อง
ต่อไป       
  1.3 ผลของการประเมินโครงการฯ ด้านผลผลิต ผู ้บริหารและผูด้ ําเนินโครงการ
ประเมินว่าอยู่ในอนัดบัที� 4 ค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมากที�สุด ส่วนผูเ้ขา้ร่วมโครงการประเมินว่าอยู่ใน
อนัดบัที� 2 ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายละเอียดพบว่า ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ                  
ไดน้าํนวตักรรมตน้แบบไปใช้ในการยกระดบัคุณภาพของนักเรียน มีความเขา้ใจต่อการยกระดบั  
คุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ และมีความเข้าใจต่อการสร้างนวตักรรม             
เพื�อยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ โดยทั'ง 3 รายการมีค่าเฉลี�ยอยู่ระดบั
มากที�สุด สอดคล้องกับผลการประเมินของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ที�ประเมินว่าผู ้บริหารและครู                    
มีความเขา้ใจต่อการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ครูนาํนวตักรรม
ตน้แบบไปใช้ในการยกระดบัคุณภาพของนักเรียน ผูบ้ริหารและครูร่วมกันดาํเนินกิจกรรมเพื�อ            
ยกระดบัคุณภาพของนักเรียน น่าจะเป็นเพราะว่า กระบวนการเผยแพร่นวตักรรมของโครงการฯ     
ผูบ้ริหารโครงการมีการสร้างความเขา้ใจอยา่งชดัเจนทั'งต่อผูด้าํเนินโครงการและผูเ้ขา้ร่วมโครงการ         
โดยร่วมมือกับหน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื'นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1          
เพื�อประสานงานและคดัเลือกโรงเรียนในสังกดัเขา้ร่วมโครงการครอบคลุมทุกอาํเภอในเขตพื'นที�ฯ 
ในการมอบนวตักรรมการพฒันาทกัษะการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ ไดด้าํเนินการสาธิต และ
ให้ครูผูเ้ข้าร่วมโครงการทดลองใช้นวตักรรมกับนักเรียนของตนเอง เมื�อส่งมอบให้ไปใช้แล้ว          
มีกระบวนการนิเทศ ณ โรงเรียนเครือข่ายทุกโรงเรียน โดยคณะกรรมการดําเนินโครงการ             
และศึกษานิเทศก์ เพื�อให้คาํแนะนาํการใช้นวตักรรมอย่างถูกตอ้งเหมาะสม กระบวนการดงักล่าว   
ส่งผลให้ผูบ้ริหารโครงการ ผูด้าํเนินโครงการ ผูบ้ริหารโรงเรียน และครู เกิดความเขา้ใจในการใช้
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นวตักรรมอย่างชัดเจน เมื�อพิจารณาตามผลการประเมินโครงการของคณะครุศาสตร์ (2562 : 98)        
ไดพ้บว่า ผลผลิตของโครงการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของโครงการ ทั'งในด้านปริมาณ    
การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียน ผลสัมฤทธิh ทางด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์            
ของนักเรียนสูงขึ' น ครูต้นแบบสามารถสร้างนวตักรรมต่อยอด เพื�อใช้ในการพัฒนานักเรียน          
นอกจากนั'นยงัไดพ้บวา่ แนวคิดของโครงการที�ให้นกัเรียนมีหนงัสือส่งเสริมทกัษะเป็นของตนเอง 
ทาํให้นักเรียนรู้จกัรักหนังสือ อ่านขอ้ความสั' น ๆ มากขึ' น รักที�จะเขียน และเล่นเกมในหนังสือ       
และเมื�อครูสร้างนวตักรรมต่อยอดเพิ�มขึ' น นักเรียนชื�นชอบสื� อนวตักรรมตัวใหม่เป็นอย่างยิ�ง               
ส่งผลให้นกัเรียนบางคนมีการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมจากไม่ชอบอ่านหนงัสือเป็นอ่านหนงัสือมากขึ'น 
สอดคล้องกบัมลัลิกา คงพนัธ์ (2548 :.148 - 151) ที�ได้ประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน   
ในสถานศึกษา สังกดัสํานักเขตพื'นที�การศึกษาสิงห์บุรี ที�พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิตของ
โครงการมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อสังเกตนกัเรียนที�เขา้ร่วมกิจกรรม ไดพ้บวา่ หลงัจาก
นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่าน นักเรียนมีผลสัมฤทธิh ทางการเรียนสูงขึ' น              
นกัเรียนรู้จกัเลือกหนงัสืออ่านตามความตอ้งการของตนเอง และนกัเรียนมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์
นอกจากนี'บูชาร์ด (Bouchard. 2002 : 541 - A) ไดศึ้กษาความรู้เรื�องคาํของนกัเรียนชั'นประถมศึกษา                  
ปีที� 3 จากความผดิพลาดในการอ่านกบัการสะกดคาํแต่การปฏิบติัการอ่านและสะกดคาํของนกัเรียน
ก็มกัจะยงัแสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัในความถูกตอ้งและความผิดพลาดของคาํ     
การวิจยัครั' งนี' ไดศึ้กษาการสะกดคาํตามความรู้เรื�อง คาํเชิงพฒันาใน 4 ดา้น ผลการวิเคราะห์พบว่า 
การปฏิบติังานการอ่านของนักเรียนดีกว่าการปฏิบติังานการสะกดคาํอย่างมีนัยสําคญัและพบว่า                
มีผลของรายงานอยา่งมีนยัสําคญัต่อระดบัความรู้เรื�องคาํของนกัเรียน ความผิดพลาดดา้นการอ่าน
และการเขียนของนกัเรียนต่อไป พบวา่ ความผดิพลาดเกี�ยวขอ้งกบัลกัษณะทางอกัขรวธีิที�เหมือนกนั
ในทุกงานในที�สุด จากการศึกษาการให้คะแนนผลสัมฤทธิh ทางการสะกดคาํและความรู้เรื� องคาํ    
ของทกัษะ ชั'นประถมศึกษาปีที� 3 ของครู พบวา่ การให้คะแนนมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญักบั
การปฏิบติัจริงของนักเรียนในผลสัมฤทธิh ทางการสะกดคาํและความรู้เรื�องคาํแต่ก็ยงัไม่เพียงพอ
สาํหรับการตดัสินใจในการสอน 
  1.4 ผลการประเมินโครงการฯ ด้านปัจจัยนําเข้า ผู ้บริหารและผู ้ดําเนินโครงการ
ประเมินว่าอยู่ในอนัดบัที� 4 ค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมากที�สุด ส่วนผูเ้ขา้ร่วมโครงการประเมินว่าอยู่ใน
อนัดบัที� 6  ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก เพื�อพิจารณารายละเอียดพบวา่ ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ
ประเมินว่าบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการดาํเนินโครงการ ผูบ้ริหารโครงการมีการเสนอ
แผนงาน และบุคลากรสามารถสร้างนวตักรรมตน้แบบได้ ในส่วนของงบประมาณของโครงการ              
ที�ใช้ในการดาํเนินงาน และวสัดุ อุปกรณ์ที�ใช้ในการดาํเนินงาน มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมาก สอด
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คลอ้งกบัผลการประเมินของผูเ้ขา้ร่วมโครงการที�ประเมินวา่ งบประมาณการดาํเนินงานที�ไดรั้บจาก
โครงการ รวมทั' งวสัดุ อุปกรณ์การดําเนินงานที�ได้รับจากโครงการ มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับมาก                  
แต่น้อยกว่าในรายการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที�ประสานงานมีความรู้           
ความสามารถในการดาํเนินโครงการ ทั'งนี' น่าจะเป็นเพราะวา่งบประมาณที�โครงการฯไดรั้บจากภาครัฐ
มีจาํนวนน้อยเมื�อเทียบกบักิจกรรมและเป้าหมายที�กาํหนดไว ้กล่าวคือ โครงการฯ ตอ้งใช้งบประมาณ
จาํนวนมากไปกบัการสร้างนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมครอบคลุมนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
เมื�อนาํนวตักรรมไปเผยแพร่ ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการอาจตอ้งใชว้สัดุ อุปกรณ์ และงบประมาณในการ
จดัสร้างสื�อเพิ�มเติมสําหรับนกัเรียน การเผยแพร่ต่อยอดไปยงัครูคนอื�นในโรงเรียนและต่างโรงเรียน  
ส่งผลให้มีการใช้งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์เพิ�มมากขึ'นกวา่การจดัสรรเดิมของโรงเรียน ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ จึงประเมินว่าไดรั้บน้อยเกินไป ผลของการประเมินมีความแตกต่างและสอดคลอ้งจาก      
ผลการประเมินโครงการของคณะครุศาสตร์ (2562 : 96) ซึ� งพบว่า ทั'งผูบ้ริหารโครงการ ผูด้าํเนิน
โครงการ และผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในภาพรวมว่า ปัจจยันาํเขา้เพียงพอในทุกระดับ       
ทั' งงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ รวมทั' งนวตักรรมที�พ ัฒนาและนําไปให้โรงเรียนใช้กับนักเรียน          
มีคุณภาพน่าสนใจ.โดยมุ่งประเด็นปัจจยันาํเขา้ที�น้อยเกินไปคือ ระยะเวลาที�สั' นเกินไปในทุกขั'นตอน
การดาํเนินงาน อนัน่าจะเกิดจากระยะเวลาการใชง้บประมาณไม่สอดคลอ้งกบัระยะของปีการศึกษา
ในระดบัการศึกษาขั'นพื'นฐาน 
 2. ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยกระดบัดา้นการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ไดข้อ้สรุปที�ควรนาํมาอภิปราย ดงันี'  
  2.1 แนวทางการส่งเส ริมและยกระดับการอ่านของนัก เรียนระดับการศึกษา             
ขั'นพื'นฐาน มีขอ้สรุป 3 ประเด็นกล่าวคือ โครงการจะตอ้งสร้างสรรคใ์หเ้กิดกิจกรรมและบรรยากาศ
แวดลอ้มที�กระตุน้ใหน้กัเรียนมีความสนใจที�จะอ่าน โดยอาจเป็นสื�อ นวตักรรม กิจกรรมสนุกสนาน 
เกม รวมทั'งสื�อเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั โดยตอ้งคาํนึงถึงหลกัสูตรแกนกลาง ตวัชี' วดั การสอบวดัทกัษะ
ในระดับประเทศ โดยครูต้องมีกระบวนการและวิธีการในการจดักิจกรรมเพื�อปลูกฝังนักเรียน        
ให้อ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมทั'งผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งสนับสนุนให้ครูได้รับการพฒันา เพื�อสร้างสรรค์
กิจกรรมด้านการอ่าน เพื�อนาํมาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน ทั'งนี' กล่าวได้ว่าแนวทาง 
การส่งเสริมและยกระดบัการอ่าน ดงักล่าวมีความคลา้ยคลึงกบัแนวทางเดิมของโครงการ เพียงแต่
การดําเนินโครงการฯ มีข้อบกพร่องมีประเด็นของเวลาที�น้อยเกินไป ทั' งในช่วงของการสร้าง
นวตักรรม การทดสอบนวตักรรม และระยะเวลาที�ให้ครูใช้นวตักรรม จากขอ้สรุปโครงการของ
คณะครุศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริหารและคณะกรรมการดาํเนินโครงการมีความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์        
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แต่ในช่วงแรกมีการเปลี�ยนแปลงเป้าหมายและตวัชี' วดัของโครงการ จึงทาํให้ตอ้งใชเ้วลากบัการวางแผน
จาํนวนมาก ส่งผลต่อการดาํเนินงานในขั'นตอนต่อไป นอกจากนั'นยงัพบวา่ระยะเวลาของปีงบประมาณ
ไม่สอดคลอ้งกบัปีการศึกษาของโรงเรียนที�ควรดาํเนินการ ทาํให้คณะครุศาสตร์มีความจาํเป็นตอ้ง
เร่งกระบวนการดาํเนินงานกบัโรงเรียน จึงส่งผลกระทบไปยงักิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนกัเรียน 
อย่างไรก็ตามแนวทางดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคิดการส่งเสริมการอ่านของบนัลือ พฤกษะวนั 
(2533 : 134 - 135) ที�กล่าวว่า การส่งเสริมการอ่านที�ดีนั'นตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มในการอ่านให้เหมาะสม 
กล่าวคือ การมีหนังสือดี ๆ เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจดัทาํที�อ่านหนังสือ มีกิจกรรม          
เช่น การเล่านิทานร่วมกับการอ่าน เช่นเดียวกับ แม้นมาศ ชวลิต (2544 :.223.- 224) ที�กล่าวถึง        
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านว่า ต้องมีกิจกรรมที� เร้าโสตประสาท โดยการใช้เสียงและคําพูด กิจกรรม                     
ที�เร้าจกัษุประสาท การเห็นภาพ และอ่านความหมาย รวมทั'งกิจกรรมที�เร้าโสตและจกัษุประสาท          
ในขณะเดียวกัน เช่น การเล่านิทานโดยให้ดูภาพประกอบ เล่านิทานโดยใช้สื� อเทคโนโลย ี             
และที�สําคัญคือ กิจกรรมที� มี เป้าหมายให้ผู ้เรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น การวาดภาพประกอบ                   
การแสดงท่าทางประกอบ การแข่งขนัร้องเพลง แข่งขนัวาดภาพ แข่งขนัโตว้าที เป็นตน้ ในทาํนองเดียวกบั
ผลการวิจัยของมัลลิกา คงพันธ์ (2548 : 148 - 151) ที�กล่าวว่า ผลการประเมินด้านผลผลิตของ       
โครงการมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อเป็นที�น่าสังเกตวา่หลงัจากที�นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม            
ส่งเสริมการอ่านแล้ว นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่าน นักเรียนมีผลสัมฤทธิh          
ทางการเรียนสูงขึ' น นักเรียนรู้จกัเลือกหนังสืออ่านตามความต้องการของตนเอง และนักเรียน               
มีความคิดริเริ�มสร้างสรรคใ์นการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
  2.2 แนวทางการส่งเสริมและยกระดบัการเขียนของนักเรียนระดบัการจดัการศึกษา 
ขั'นพื'นฐาน มีข้อสรุป 3 ประเด็นกล่าวคือ โครงการควรสร้างกิจกรรมให้เกิดการฝึกงานเขียน        
อยา่งสร้างสรรค์ เขียนอย่างถูกตอ้ง ทา้ทาย และมีความถี�อยา่งเพียงพอเพื�อให้นกัเรียนเป็นนกัเขียนที�ดี 
แม่นยาํ และเกิดแนวคิดเชิงจินตนาการ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ต้องคาํนึงถึงหลักสูตรแกนกลาง                    
ในระดบัชั'นนั'น ๆ ทั'งนี'ครูตอ้งสร้างสรรคกิ์จกรรมเพิ�มเติมจากที�โครงการแนะนาํไว ้เพื�อให้เกิดการเขียน
ที�ถูกตอ้ง กระตุ้นการฝึกเขียนด้วยการเขียนคาํยาก เกม การเสริมแรง เช่น การประกวด แข่งขนั            
รวมทั'งสื�อเทคโนโลยี และที�สําคญัผูบ้ริหารตอ้งให้การสนับสนุนครูและนักเรียนให้เกิดกิจกรรม     
ที�หลากหลาย ทั'งในดา้นเวลา งบประมาณ และอื�น ๆ เพื�อให้เกิดการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จากแนวคิดของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ชี�ยวชาญทางด้านการจดัทาํโครงการ และการจดัการเรียน       
การสอนภาษาไทย เป็นแนวคิดที�ตรงกบัความสําคญัของการเขียน กล่าวคือ การเขียนเป็นเครื�องมือ
ที�สําคญัในการกระจายความรู้ความคิดให้กวา้งไกล เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรม ถ่ายทอดมรดก           
ทางดา้นสติปัญญาของมนุษย ์เพราะฉะนั'นการส่งเสริมและยกระดบัการเขียน จึงตอ้งสร้างสรรค ์      
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กิจกรรมให้เกิดการเขียนอยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ เพื�อฝึกให้นักเรียนเป็นนกัเขียนที�ดี อนัมีผลต่อเนื�อง 
ไปยงัผลสัมฤทธิh ทางการเรียนของนักเรียน สอดคล้องกบัแนวคิดของวรรณี โสมประยูร (2553 :     
147 - 148) ที�กล่าววา่ การเขียนเป็นเครื�องมือสื�อสารอยา่งหนึ� งของมนุษย ์ที�ผูเ้ขียนตอ้งการถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนออกเสนอผู ้อ่าน เป็นเครื� องมือในการพัฒนา                
สติปัญญาของบุคคล พร้อมทั'งเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาของผูเ้ขียนทาํให้รู้ถึงความสามารถ
ของผูเ้ขียน เช่นเดียวกบัสมบติั ศิริจนัดา (2554.:.88).ที�กล่าววา่ การเขียนเป็นเครื�องมือในการสื�อสาร
ที�สําคญั ช่วยการถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ เป็นสิ� งที�สะท้อนตวัผูเ้ขียน ทาํให ้
ทราบไดว้า่ผูเ้ขียนมีความรู้ ความคิด ความเชื�อ และเป็นการถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรม สรรพวชิา
ความรู้ และภูมิปัญญาต่าง ๆ ที�สะสมมา ในส่วนของประเด็นการส่งเสริมและยกระดบัการเขียน 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอจัฉรา ชีวพนัธ์ (2547 : 6) ที�กล่าวว่า การส่งเสริมการเขียนนั'น ครูตอ้งมี
จุดมุ่งหมายที�ชดัเจน โดยจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัสูตรในระดบัชั'นต่าง ๆ ว่ามีจุดมุ่งหมายเพื�อทาํอะไร 
กิจกรรมต่าง ๆ นั'นสนองวตัถุประสงค์ใดในหลกัสูตร ในส่วนของการจดักิจกรรมการเขียนนั'น         
ควรมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มประสบการณ์ จดัลาํดบัความยากง่ายของกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
ใชสื้�อที�จูงใจเพื�อเป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานใหม่และรักในการเขียน นอกจากนั'น ควรให้
ผูเ้รียนใช้จินตนาการในการแสดงความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระ เนื�องจากเด็กในระดบัชั'นประถมศึกษา      
มีลกัษณะของความอยากรู้อยากเห็น ชอบใช้จินตนาการในการคิดฝันสร้างสรรค์เรื�องราวต่าง ๆ  
การจัดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ จะเป็นเครื� องช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาและ         
ความนึกคิดให้กบัเด็กเป็นอย่างดี แนวทางส่งเสริมและยกระดบัการเขียนดงักล่าว สอดคล้องกบั       
ผลการวิจยัของทองสุข วงศ์ทิพย์ (2549 : 85) พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะ         
การเขียนสะกดคาํภาษาไทยตามมาตราตวัสะกด สําหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 1 ที�ผูว้ิจยั   
สร้างขึ'นทั'ง 3 ชุดมีประสิทธิภาพ 91.41, 94.32 และ 94.55 ตามลาํดบั และยงัสอดคลอ้งกบัผลการ
วิจยัของกรรณิการ์ ติสันเทียะ (2548 : 74 - 75) พบว่า ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย
ของนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ใชว้ธีิสอนแบบเนน้กระบวนการปฏิบติัสูงกวา่ทกัษะการเขียน
เชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 ที�ใช้วิธีสอนตามคู่มือครูอย่างมี      
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั'งไว ้
  2.3 แนวทางการส่งเสริมและยกระดับการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการจัด                 
การศึกษาขั'นพื'นฐาน มีขอ้สรุป 3 ประเด็นกล่าวคือโครงการควรสร้างกิจกรรมกระตุน้ให้นักเรียน
เกิดการคิดให้มากที�สุด โดยตอ้งบูรณาการร่วมกบัการอ่าน และการเขียน ทั'งนี' กระบวนการคิดจะ
เกิดขึ' นได้เมื�อนักเรียนเกิดการสังเกต การวิเคราะห์และได้ใช้ประสาทสัมผสัเพื�อท้าทายไปยงั                
การพฒันาการการคิดของนักเรียน ที�สําคัญคือครูเป็นสื� อที�ดีที�สุด ครูจะต้องเป็นนักคิดและคิด              
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อย่างสร้างสรรค์ สร้างและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที�กระตุ้นกระบวนการคิดของนักเรียน               
เหตุที�ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ชี�ยวชาญเสนอแนวทางดังนี'  น่าจะเป็นเพราะว่า การคิดเป็นธรรมชาติ          
ของมนุษยที์�สําคญัที�สุด ที�จะมีผลและรากฐานของการเปลี�ยนแปลงในชีวิต การคิดจึงเป็นสิ�งจาํเป็น
สําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที�ซับซ้อน บุคคลที� เกี�ยวข้องกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นโครงการของ
มหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูจ้ดัการเรียนการสอน จึงตอ้งช่วยกนัพฒันาความสามารถ
ในการคิดใหก้บัเด็กอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหเ้ด็กเติบโตไดอ้ยา่งคนคิดไกล สามารถดาํรงชีวติในสังคม
ได้อย่างราบรื� น นอกจากนั' นการคิดเป็นกระบวนการทางจิตใจที� มีความสําคัญต่อการเรียนรู้               
สอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย ์มูลคาํ (2547.:.39).ที�กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ว่า       
เป็นเครื� องมือที�ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลของสิ� งที� เกิดขึ' น สามารถนําไปสู่การตัดสินใจ             
แกปั้ญหา การประเมินและการตดัสินใจในเรื�องต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในขณะที�ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ 
(2551 : 54 - 55) ได้เสนอว่า กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์มีหลายกิจกรรม เช่น การตั' งคาํถามให ้     
คิดวเิคราะห์ การมองและการสังเกต การสังเกตโดยการสัมผสัดว้ยมือ การทดสอบดว้ยจมูกให้ดมกลิ�น 
การสัมผสัดว้ยหูให้ฟังเสียง การสัมผสัดว้ยลิ'นให้ลิ'มรส เป็นตน้ ในทาํนองเดียวกนัคณะกรรมการ
การศึกษาขั'นพื'นฐาน (2548 :.17.-.18).ได้กล่าวถึงกระบวนการส่งเสริมการคิดว่า การคิดเป็น
กระบวนการ ไม่ใช่เนื'อหาการปลูกฝังให้นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นการคิด จึงจาํเป็นตอ้งใช้
แนวทางและวิธีการที�หลากหลายส่งเสริมกนั เช่น ส่งเสริมตั'งแต่อยูใ่นครรภม์ารดา จากสภาพแวดลอ้ม
บุคคลที�ส่งเสริมการคิดของเด็กทั' งที�บ้านคือ พ่อ แม่ ผูป้กครอง และที�โรงเรียนคือครูที�ต้องเอื'อ
บรรยากาศการคิดที�ดี เช่น การตอบคาํถามเชิงบวกให้กบัเด็ก การใชชุ้ดฝึกทกัษะ เกมฝึกคิด รวมทั'ง
การบูรณาการการคิดเข้าไปในการสอนเนื'อหารายวิชาต่าง ๆ สอดคล้องกับสํานักงานเขตพื'นที�        
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (2549.:.10.-.13).ที�กล่าวถึง การส่งเสริมและการพัฒนาการคิดไว ้       
5 ประการ กล่าวคือ การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถภาพในการรู้คิดของสมอง
ของผูเ้รียน เน้นให้ผูเ้รียน เรียนรู้ด้วยสมอง ด้วยกาย และด้วยใจ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
กระตุน้ประสาทการรับรู้ทุกส่วนดว้ยประสบการณ์จริง ในวิถีชีวิตจริง ซึ� งจะช่วยส่งเสริมให้ความรู้
เป็นความจริง การสร้างบรรยากาศที�ส่งเสริมความรู้สึกที�ดีต่อการเรียนรู้ให้เห็นประโยชน์ของการ
เรียนรู้ โดยนาํสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ไปใช้ไดใ้นชีวิต การเปิดโอกาสให้คิดและให้เห็นคุณค่าของความคิด 
การเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้คิดโดยครูไม่ตดัสินถูก ผิด ครูควรเคารพความคิดของนักเรียน และ          
การจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง แนวทางการส่งเสริม   
และยกระดับการคิดวิเคราะห์ ที�ได้จากผลการวิจัยในครั' งนี'  ยงัสอดคล้องกับผลการวิจัยของ           
ปรีชญา วนัแว่น (2551.:.96) พบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความสําคญัแบบคิดวิเคราะห์
จากบทความ สําหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที�.6 ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ'นสามารถช่วยฝึกทกัษะการอ่าน
จบัใจความสําคญัแบบคิดวิเคราะห์จากบทความไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของเอกศิลป์ สิงห์เสนา (2552 : 53) พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นกัเรียน
ชั'นประถมศึกษาปีที� 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์      

ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี        

ได้พบว่าผูบ้ริหารผูด้ ําเนินโครงการ และผูเ้ข้าร่วมโครงการ ประเมินสอดคล้องกันในเชิงบวก       

ในประเด็นดา้นประสิทธิผล ดา้นผลผลิตและดา้นการถ่ายโยงความรู้ ชี' ให้เห็นวา่นวตักรรมส่งเสริม

และยกระดับการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ของโครงการมีประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะ    

การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน รวมทั' งมีการถ่ายโยงความรู้จากบุคคล ไปสู่บุคคลอื�น                           

ไดอ้ยา่งน่าสนใจ ส่วนในดา้นบริบทและดา้นกระบวนการ ผลการประเมินสอดคลอ้งกนัในเชิงลบ   

ชี' ให้เห็นถึงบริบททางดา้นเวลา งบประมาณ วตัถุประสงค์ และกระบวนการการดาํเนินงาน ควรจะตอ้ง

ปรับปรุงให้เหมาะสมตามเงื�อนไขเวลาของโรงเรียน ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะการนาํการวิจยัไปใช ้ 

และการวจิยัในครั' งต่อไปดงันี'  

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 1. คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี หรือหน่วยงานอื�น ๆ ที�จดัทาํโครงการ

ยกระดับคุณภาพทางด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ควรจดัทาํนวตักรรมให้น่าสนใจ               

ส่งเสริมทักษะของนักเรียนอย่างแท้จริง โดยใช้กระบวนการสร้างที� เข้าถึงหลักของการเรียนรู้               

ของนกัเรียนเป็นสาํคญั  

 2. คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี หรือหน่วยงานอื�น ๆ ที�จดัทาํโครงการ

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน ควรคาํนึงถึงเงื�อนไขเวลาของการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน

เป็นสําคญั นอกจากนั'นควรทาํความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารและครูผูส้อน ในประเด็นของภาระงานของครู 

งบประมาณที�โรงเรียนอาจตอ้งรับผิดชอบมากขึ'น และระยะเวลาของการใชน้วตักรรมให้เหมาะสม 

เพื�อใหเ้กิดประสิทธิผลต่อนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 

 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู ควรให้ความสําคญักบัการจดักิจกรรมยกระดบัคุณภาพ

การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ มีการประเมินและการเก็บขอ้มูลอย่างถูกตอ้งตามระบบ  

เพื�อคน้หาวธีิการและคาํตอบในการพฒันานกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั*งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจยัการสร้างนวตักรรมยกระดับคุณภาพ ทักษะ หรือผลสัมฤทธิh             

ทางการเรียนของนกัเรียนในรายวชิาอื�น ๆ เพื�อใหเ้กิดความครอบคลุมในการเรียนรู้ทั'งระบบ 

 2. ควรศึกษาวิจยั ติดตาม ความย ั�งยืน ของการใช้นวตักรรมยกระดับคุณภาพการอ่าน         

การเขียน และการคิดวเิคราะห์ 

 3. ควรศึกษาโมเดลการยกระดบัคุณภาพการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน     
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แบบสอบถามเพื�อการวจัิย 
เรื�อง 

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนักเรียน 

ในระดับการจัดการศึกษาขั*นพื*นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST 

 
คําชี*แจง 

 แบบสอบถามนี� เพื�อประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และ               
คิดวิเคราะห์ ในระดับการจัดการศึกษาขั� นพื�นฐาน โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST คําตอบที�ได้ผู ้วิจ ัย            
จะนําไปวิเคราะห์ในภาพรวม เพื�อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์        
ต่อการนาํไปใชใ้นการพฒันาการบริหารโครงการเพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 

 แบบสอบถามฉบบันี�สาํหรับผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี�  
 ตอนที� 1 เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัสภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที� 2 เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัการประเมินบริบท การประเมินปัจจยันาํเขา้ การประเมิน
กระบวนการ การประเมินผลผลิต การประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล การประเมิน
ความย ั�งยืน และการประเมินการถ่ายโยงความรู้ ของโครงการยกระดบัคุณภาพ ดา้นการอ่าน การเขียน 
และคิดวเิคราะห์ ในระดบัการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST 
   
      ขอขอบพระคุณอยา่งสูงที�กรุณาตอบแบบสอบถาม 
                   
 
 
                        นายอนนัตชยั  ทองปาน 
                   นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
                 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที� 1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
คําชี*แจง โปรดทาํเครื�องหมาย � ลงใน  □ ใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 
 ผูต้อบแบบสอบถาม  

  ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ 
   □ ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์   
   □ คณาจารยภ์าควชิาภาษาไทย   
   □ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
   □ เจา้หนา้ที�บริหารโครงการ  
   
 

ตอนที�   2  เป็นข้อคําถามเกี�ยวกับการประเมินในรูปแบบของ CIPPIEST เพื�อประเมินโครงการ               
ยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ในระดับการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน            
โดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST จดัทาํโดยมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  
  
คําชี*แจง แบบสอบถามนี� เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับความเหมาะสมของโครงการเพื�อเป็น             

การประเมินโครงการ โดยทาํเครื� องหมาย �ลงในช่องทางขวามือ ให้ตรงกับระดับ           
ความเหมาะสมตามคะแนนซึ�งมีความหมาย ดงันี�  

   5  คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด 
   4  คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
   3  คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
   2  คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
   1  คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยที�สุด 
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ระดบัความเหมาะสม 
ขอ้ที� องคป์ระกอบการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 วตัถุประสงคข์องโครงการ      
2 วตัถุประสงคข์องโครงการกบัสภาพของสังคม      
3 เป้าหมายของโครงการ ครอบคลุมพื�นที�ที�ควรรับการพฒันา      
4 วธีิการดาํเนินงานสามารถพฒันาการอ่าน เขียน                            

และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนได ้
     

5 ระยะเวลาของโครงการในภาพรวม      
6 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการดาํเนินโครงการ       
7 บุคลากรสามารถสร้างนวตักรรมตน้แบบได ้      
8 ผูบ้ริหารโครงการมีการเสนอแผนงาน      
9 งบประมาณของโครงการที�ใชใ้นการดาํเนินงาน      

10 วสัดุ - อุปกรณ์ที�ใชใ้นการดาํเนินงาน      
11 กิจกรรมที�จดัขึ�นกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ      
12 ระยะเวลาในการดาํเดินกิจกรรมทุกกิจกรรม      
13 ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการเขา้ใจในแผนการจดักิจกรรม                  

ทุกกิจกรรม 
     

14 การจดักิจกรรมเป็นไปตามแผน การดาํเนินงานกาํหนดไว ้      

15 มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของโครงการ      
16 มีการสรุปรายงานผลการดาํเนินงานในแต่ละกิจกรรม      
17 ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการมีความเขา้ใจต่อการยกระดบั

คุณภาพการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 
     

18 ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ดาํเนินงาน 

     

19 ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการมีความเขา้ใจต่อการสร้าง
นวตักรรมเพื�อยกระดบัคุณภาพการอ่าน การเขียน                           
และคิดวเิคราะห์ 

     

20 ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการนาํนวตักรรมตน้แบบไปใช ้            
ในการยกระดบัคุณภาพของนกัเรียน  
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ระดบัความเหมาะสม 
ขอ้ที� องคป์ระกอบการประเมิน 

5 4 3 2 1 

21 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการดาํเนินการกิจกรรมเพื�อยกระดบัคุณภาพ                   
ของนกัเรียน 

     

22 นกัเรียนไดรั้บความรู้ และการพฒันาทกัษะการอ่าน การเขียน
และคิดวเิคราะห์เพิ�มขึ�น 

     

23 ครูไดน้าํแนวคิดของนวตักรรมตน้แบบไปใชใ้นการพฒันา  
สื�อหรือนวตักรรมของตน 

     

24 ครูสามารถสร้างสื�อหรือนวตักรรมเพื�อยกระดบัคุณภาพ                
นกัเรียน 

     

25 ครูสร้างสื�อหรือนวตักรรมเพื�อยกระดบัคุณภาพของนกัเรียน      
26 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิU ดา้นการอ่านสูงขึ�น      
27 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิU ทางการเขียนสูงขึ�น      
28 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิU ดา้นการคิดวเิคราะห์สูงขึ�น      
29 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเขา้ใจและเห็นดว้ยต่อการยกระดบั 

คุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน 
     

30 ครูมีความเขา้ใจและเห็นดว้ยต่อการยกระดบัคุณภาพ                 
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน 

     

31 ครูเกิดความมุ่งมั�นที�จะยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน     
และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนใหสู้งขึ�น 

     

32 ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย เห็นคุณค่าต่อการสร้างนวตักรรม                       
เพื�อยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์              
ของนกัเรียนใหสู้งขึ�น 

     

33 กิจกรรมของโครงการสามารถยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน       
การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนใหสู้งขึ�นได ้

     

34 นกัเรียนมีความสุขในการเรียนดว้ยนวตักรรมตน้แบบ      
35 ครูสามารถพฒันานวตักรรมต่อยอดจากนวตักรรมตน้แบบ      
36 ครูเกิดแนวคิดในการจดัการเรียนรู้เพื�อยกระดบัคุณภาพ              

ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนใหสู้งขึ�น 
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ระดบัความเหมาะสม 
ขอ้ที� องคป์ระกอบการประเมิน 

5 4 3 2 1 

37 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถนาํแนวคิดและความรู้ที�ไดรั้บ               
จากโครงการไปพฒันานกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

     

38 แนวคิดการส่งเสริมทกัษะการอ่าน การเขียนและคิดวเิคราะห์     
ดว้ยนวตักรรมตน้แบบสามารถใชพ้ฒันานกัเรียน                            
ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

     

39 ผูบ้ริหารทุกระดบั เห็นดว้ยต่อกิจกรรมการยกระดบัคุณภาพ       
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนใหเ้กิดขึ�น
อยา่งต่อเนื�อง  

     

40 นกัเรียนตอ้งการการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ส่งเสริมทกัษะ 
การอ่าน การเขียนและคิดวเิคราะห์ 

     

41 ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ที�ไดรั้บการจากเขา้ร่วมโครงการ           
สู่ครูคนอื�นได ้

     

42 ครูตน้แบบ สามารถจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นตน้แบบสาํหรับผูอื้�น
ได ้

     

43 ครูถ่ายทอดนวตักรรมต่อครูภายในโรงเรียนได ้      
44 ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการ นาํความรู้ที�ไดพ้ฒันาไปแลกเปลี�ยน 

เรียนรู้ต่อครูคนอื�นในรูปแบบชุมชนวชิาชีพได ้ 
     

45 สื�อ หรือนวตักรรมต่อยอดที�ครูสร้างขึ�น ส่งผลใหน้กัเรียน                   
มีผลสัมฤทธิU ดา้นการอ่าน การเขียนและคิดวเิคราะห์สูงขึ�น 

     

46 ครูมีความภาคภูมิใจที�ไดถ่้ายทอดความรู้และประสบการณ์          
ต่อเพื�อนร่วมวชิาชีพ 
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แบบสอบถามเพื�อการวจัิย 
เรื�อง 

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนักเรียน 

ในระดับการจัดการศึกษาขั*นพื*นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST 

 
คําชี*แจง 
 แบบสอบถามนี� เพื�อประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และ               
คิดวิเคราะห์ ในระดับการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST ซึ� งผูว้ิจยั            
จะไดน้าํขอ้มูลไปวเิคราะห์เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการต่อไป 
 แบบสอบถามฉบบันี�สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี�  
 ตอนที� 1  เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัสภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที� 2 เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบั การประเมินบริบท การประเมินปัจจยันาํเขา้ การประเมิน
กระบวนการ การประเมินผลผลิต การประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล การประเมิน
ความย ั�งยืน และการประเมินการถ่ายโยงความรู้ ของโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน 
และคิดวเิคราะห์ ในระดบัการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยใชรู้ปแบบการประเมิน CIPPIEST 
   
      ขอขอบพระคุณอยา่งสูงที�กรุณาตอบแบบสอบถาม 
                   
 
 
                         นายอนนัตชยั  ทองปาน 
                   นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
                 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที�  1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
คําชี*แจง โปรดทาํเครื�องหมาย � ลงใน  □ ใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 
 
 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
   □ ผูบ้ริหารโรงเรียนเครือข่าย 
   □ ครูโรงเรียนเครือข่าย  
 
 
ตอนที�   2  เป็นข้อคําถามเกี�ยวกับการประเมินในรูปแบบของ CIPPIEST เพื�อประเมินโครงการ                
ยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ในระดับการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน            
โดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST จดัทาํโดย มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  
  
คําชี*แจง แบบสอบถามนี� เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับความเหมาะสมของโครงการเพื�อเป็น             

การประเมินโครงการ โดยทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องทางขวามือ ใหต้รงกบัระดบัความ
เหมาะสมตามคะแนนซึ�งมีความหมาย ดงันี�  

 5  คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด 
 4  คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
 3  คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
 2  คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
 1  คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยที�สุด 
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ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
ขอ้ที� 

 
องคป์ระกอบการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1 เป้าหมายของโครงการ ครอบคลุมพื�นที�ที�ควรรับการพฒันา      
2 วธีิการดาํเนินงาน สามารถพฒันาการอ่าน เขียน                             

และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนได ้
     

3 ระยะเวลาของโครงการในภาพรวม      
4 บุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีที�ท่าน                 

ประสานงานดว้ยมีความรู้ ความสามารถในการดาํเนินโครงการ  
     

5 วสัดุ อุปกรณ์การดาํเนินงานที�ท่านไดรั้บจากโครงการ      
6 งบประมาณการดาํเนินงานที�ท่านไดรั้บจากโครงการ      
7 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม      
8 ผูบ้ริหารและครูมีความเขา้ใจต่อแผนการจดักิจกรรม                       

ทุกกิจกรรม 
     

9 ผูบ้ริหารและครูมีความเขา้ใจต่อการยกระดบัคุณภาพการอ่าน 
การเขียน และคิดวเิคราะห์  

     

10 ผูบ้ริหารและครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการดาํเนินงาน 
ของโครงการ 

     

11 ครูมีความเขา้ใจต่อการสร้างนวตักรรมเพื�อยกระดบัคุณภาพ 
การอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 

     

12 ครูนาํนวตักรรมตน้แบบไปใชใ้นการยกระดบัคุณภาพ                 
ของนกัเรียน  

     

13 ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมเพื�อยกระดบัคุณภาพ
ของนกัเรียน 

     

14 นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะการอ่าน การเขียนและคิด
วเิคราะห์เพิ�มขึ�น 

     

15 ครูไดน้าํแนวคิดของนวตักรรมตน้แบบไปใชใ้นการพฒันาสื�อ
หรือนวตักรรมของตน 

     

16 ครูสามารถสร้างสื�อหรือนวตักรรมเพื�อยกระดบัคุณภาพ                  
นกัเรียน 
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ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
ขอ้ที� 

 
องคป์ระกอบการประเมิน 

5 4 3 2 1 
17 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิU ดา้นการอ่านสูงขึ�น      
18 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิU ทางการเขียนสูงขึ�น      
19 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิU ดา้นการคิดวเิคราะห์สูงขึ�น      
20 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเขา้ใจและเห็นดว้ยต่อการยกระดบั

คุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน 
     

21 ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย เห็นคุณค่าต่อการสร้างนวตักรรม                    
เพื�อยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียนและคิดวเิคราะห์
ของนกัเรียนใหสู้งขึ�น 

     

22 กิจกรรมของโครงการสามารถยกระดบัคุณภาพ ดา้นการอ่าน 
การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนใหสู้งขึ�นได ้

     

23 นกัเรียนมีความสุขในการเรียนดว้ยนวตักรรมตน้แบบ                   
ของมหาวทิยาลยั 

     

24 ครูสามารถพฒันานวตักรรมต่อยอดจากนวตักรรมตน้แบบ              
ของมหาวทิยาลยั 

     

25 ครูเกิดแนวคิดในการจดัการเรียนรู้เพื�อยกระดบัคุณภาพ                
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนใหสู้งขึ�น 

     

26 ครูสามารถนาํแนวคิดและความรู้ที�ไดรั้บจากโครงการ                  
ไปพฒันานกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

     

27 แนวคิดการส่งเสริมทกัษะการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์             
ดว้ยนวตักรรมตน้แบบสามารถใชพ้ฒันานกัเรียน                     
ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

     

28 ผูบ้ริหารทุกระดบั เห็นดว้ยต่อกิจกรรมการยกระดบัคุณภาพ
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนใหเ้กิดขึ�น
อยา่งต่อเนื�อง  

     

29 นกัเรียนตอ้งการการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ส่งเสริมทกัษะ 
การอ่าน การเขียนและคิดวเิคราะห์ 
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ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
ขอ้ที� 

 
องคป์ระกอบการประเมิน 

5 4 3 2 1 
30 ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ที�ไดรั้บการจากเขา้ร่วมโครงการสู่

ครูคนอื�น 
     

31 ครูตน้แบบ สามารถจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นตน้แบบ                      
สาํหรับผูอื้�นได ้

     

32 ครูถ่ายทอดนวตักรรมต่อครูภายในโรงเรียนได ้      
33 ครูนาํความรู้ที�ไดพ้ฒันาไปแลกเปลี�ยนเรียนรู้ต่อครูคนอื�น              

ในรูปแบบชุมชนวชิาชีพได ้  
     

34 สื�อ หรือนวตักรรมต่อยอดที�ครูสร้างขึ�น ส่งผลใหน้กัเรียน                
มีผลสัมฤทธิU ดา้นการอ่าน การเขียนและคิดวเิคราะห์สูงขึ�น 

     

35 ครูมีความภาคภูมิใจที�ไดถ่้ายทอดความรู้และประสบการณ์            
ต่อเพื�อนร่วมวชิาชีพ 
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แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 

สําหรับผู้ให้ข้อมูลหลกั 

โครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ ของนักเรียนในระดับ              

การจัดการศึกษาขั*นพื*นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี  

........................................................................ 
 
ผูส้ัมภาษณ์ นายอนนัตชยั  ทองปาน ผูว้จิยั 
ผูใ้หค้าํสัมภาษณ์.................................................ตาํแหน่ง.............................โรงเรียน........................ 
วนั  เดือน  ปี ที�สัมภาษณ์..................................................................................................................... 
สถานที�สัมภาษณ์................................................................................................................................. 

 
 
 จากที�ท่านได้เข้าร่วมโครงการยกระดับการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียน             
ในระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีท่านมีแนวทาง             
การส่งเสริมการยกระดับด้านการอ่าน ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 จากที�ท่านได้เข้าร่วมโครงการยกระดับการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียน               
ในระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีท่านมีแนวทาง             
การส่งเสริมการยกระดับด้านการเขียนของนักเรียนในระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 



 
 

153

 จากที�ท่านได้เข้าร่วมโครงการยกระดับการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียน             
ในระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีท่านมีแนวทาง             
การส่งเสริมการยกระดับด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง 21  ผลสรุปค่า IOC ตรวจค่าความตรงเชิงเนื�อหาของแบบสอบถามโดยผูเ้ชี'ยวชาญแบบสอบถาม     
เกี'ยวกบัการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์     
ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานโดยใชรู้ปแบบCIPPIEST ชุดที' 1 

 

คนที'/คะแนน  

รวม 
1 2 3 4 5 รวม 

ค่า 
IOC 

 

สรุป 

ด้านบริบท 5 ข้อ 
1 วตัถุประสงคข์องโครงการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
2 วตัถุประสงคข์องโครงการกบัสภาพ

ของสังคม 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

3 เป้าหมายของโครงการ ครอบคลุม 
พื�นที'ที'ควรรับการพฒันา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

4 วธีิการดาํเนินงานสามารถพฒันา               
การอ่าน เขียน และคิดวเิคราะห์ของ
นกัเรียนได ้

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

5 ระยะเวลาของโครงการในภาพรวม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

ด้านปัจจัยนําเข้า 5 ข้อ         
6 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ               

ในการดาํเนินโครงการ  
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

7 บุคลากรสามารถสร้างนวตักรรม             
ตน้แบบได ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

8 ผูบ้ริหารโครงการมีการเสนอ             
แผนงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

9 งบประมาณของโครงการที'ใชใ้นการ
ดาํเนินงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

10 วสัดุ - อุปกรณ์ที'ใชใ้นการดาํเนินงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

ด้านกระบวนการ 6 ข้อ         
11 กิจกรรมที'จดัขึ�นกบัวตัถุประสงค ์

ของโครงการ 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
เหมาะสม 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

คนที'/คะแนน  

รวม 
1 2 3 4 5 รวม 

ค่า 
IOC 

 

สรุป 

12 ระยะเวลาในการดาํเดินกิจกรรม               
ทุกกิจกรรม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

13 ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการเขา้ใจ       
ในแผนการจดักิจกรรมทุกกิจกรรม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

14 การจดักิจกรรมเป็นไปตามแผนการ
ดาํเนินงานกาํหนดไว ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

15 มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของโครงการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
16 มีการสรุปรายงานผลการดาํเนินงาน 

ในแต่ละกิจกรรม 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

ด้านผลผลติ 6 ข้อ         
17 ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ                  

มีความเขา้ใจต่อการยกระดบัคุณภาพ
การอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
18 ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการมีความ

พึงพอใจ ต่อกระบวนการดาํเนินงาน 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

19 ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการมีความ
เขา้ใจ ต่อการสร้างนวตักรรมเพื'อ             
ยกระดบัคุณภาพ การอ่าน การเขียน 
และคิดวเิคราะห์ 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

 
 
 

เหมาะสม 
20 ผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการนาํ

นวตักรรมตน้แบบไปใชใ้นการ            
ยกระดบัคุณภาพของนกัเรียน  

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
21 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการดาํเนินการกิจกรรม

เพื'อยกระดบัคุณภาพของนกัเรียน 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

คนที'/คะแนน  

รวม 
1 2 3 4 5 รวม 

ค่า 
IOC 

 

สรุป 

22 นกัเรียนไดรั้บความรู้ และการพฒันา
ทกัษะการอ่าน การเขียนและ                    
คิดวเิคราะห์เพิ'มขึ�น 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
ด้านผลกระทบ 6 ข้อ         
23 ครูไดน้าํแนวคิดของนวตักรรมตน้

แบบไปใชใ้นการพฒันาสื'อหรือ
นวตักรรมของตน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
24 ครูสามารถสร้างสื'อหรือนวตักรรม

เพื'อยกระดบัคุณภาพนกัเรียน 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

25 ครูสร้างสื'อหรือนวตักรรมเพื'อยก
ระดบัคุณภาพของนกัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

26 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิN ดา้นการอ่านสูงขึ�น +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
27 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิN ทางการเขียน                 

สูงขึ�น +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
28 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิN ดา้นการคิด

วเิคราะห์สูงขึ�น 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

ด้านประสิทธิผล 6 ข้อ         
29 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเขา้ใจและ 

เห็นดว้ย ต่อการยกระดบัคุณภาพ            
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียน 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 

 
+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

 
 
 

เหมาะสม 
30 ครูมีความเขา้ใจและเห็นดว้ยต่อ                

การยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน  
การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

คนที'/คะแนน  

รวม 
1 2 3 4 5 รวม 

ค่า 
IOC 

 

สรุป 

31 ครูเกิดความมุ่งมั'นที'จะยกระดบั               
คุณภาพ ดา้นการอ่าน การเขียน และ
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนใหสู้งขึ�น 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
32 ผูเ้กี'ยวขอ้งทุกฝ่าย เห็นคุณค่าต่อการ

สร้างนวตักรรมเพื'อยกระดบัคุณภาพ
ดา้นการอ่าน  การเขียน และคิดวเิคราะห์
ของนกัเรียนใหสู้งขึ�น 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 

 
+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

 
 
 

เหมาะสม 
33 กิจกรรมของโครงการสามารถยก

ระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน 
และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน                   
ใหสู้งขึ�นได ้

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
34 นกัเรียนมีความสุขในการเรียน            

ดว้ยนวตักรรมตน้แบบ 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

ด้านความยั'งยนื 6 ข้อ         
35 ครูสามารถพฒันานวตักรรม                      

ต่อยอดจากนวตักรรมตน้แบบ 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

36 ครูเกิดแนวคิดในการจดัการเรียนรู้   
เพื'อยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน   
การเขียน และคิดวเิคราะห์ของ              
นกัเรียนใหสู้งขึ�น 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 

 
+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

 
 
 

เหมาะสม 
37 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถนาํแนวคิด

และความรู้ที'ไดรั้บจากโครงการ               
ไปพฒันานกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื'อง 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

คนที'/คะแนน  

รวม 
1 2 3 4 5 รวม 

ค่า 
IOC 

 

สรุป 

38 แนวคิดการส่งเสริมทกัษะการอ่าน 
การเขียนและคิดวเิคราะห์ดว้ย
นวตักรรมตน้แบบสามารถใชพ้ฒันา
นกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื'อง 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 

 
+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

 
 
 

เหมาะสม 
39 ผูบ้ริหารทุกระดบั เห็นดว้ยต่อ                  

กิจกรรมการยกระดบัคุณภาพ                  
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนใหเ้กิดขึ�น                  
อยา่งต่อเนื'อง  

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

 
 
 

เหมาะสม 
40 นกัเรียนตอ้งการการจดักิจกรรม               

การเรียนรู้ที'ส่งเสริมทกัษะการอ่าน      
การเขียนและคิดวเิคราะห์ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

ด้านการถ่ายโยงความรู้ 6 ข้อ         
41 ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ที'ไดรั้บ

การจากเขา้ร่วมโครงการสู่ครูคนอื'น
ได ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

42 ครูตน้แบบ สามารถจดัการเรียนรู้             
ใหเ้ป็นตน้แบบสาํหรับผูอื้'นได ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

43 ครูถ่ายทอดนวตักรรมต่อครูภายใน
โรงเรียนได ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

44 ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการ นาํความรู้ที'ได้
พฒันาไปแลกเปลี'ยนเรียนรู้ ต่อครู 
คนอื'นในรูปแบบชุมชนวชิาชีพได ้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
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ตาราง 21  (ต่อ) 
 

คนที'/คะแนน  

รวม 
1 2 3 4 5 รวม 

ค่า 
IOC 

 

สรุป 

45 สื'อ หรือนวตักรรมต่อยอดที'ครู          
สร้างขึ�น ส่งผลใหน้กัเรียนมี                      
ผลสัมฤทธิN ดา้นการอ่าน การเขียน 
และคิดวเิคราะห์สูงขึ�น 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

 
 
 

เหมาะสม 
46 ครูมีความภาคภูมิใจที'ไดถ่้ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ต่อเพื'อน
ร่วมวชิาชีพ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 

 

 จากตาราง 21 แสดงว่า แบบสอบถามเกี'ยวกบัการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพ
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานโดยใช้
รูปแบบ CIPPIEST ชุดที' 1ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามอยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 
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ตาราง 22  ผลสรุปค่า IOC ตรวจค่าความตรงเชิงเนื�อหาของแบบสอบถามโดยผูเ้ชี'ยวชาญแบบสอบถาม 
เกี'ยวกับการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของ           
นกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ชุดที' 2 

 

คนที'/คะแนน  

รวม 
1 2 3 4 5 รวม 

ค่า 
IOC 

 

สรุป 

ด้านบริบท 3 ข้อ 
1 เป้าหมายของโครงการ ครอบคลุม             

พื�นที'ที'ควรรับการพฒันา 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

2 วธีิการดาํเนินงานสามารถพฒันา              
การอ่าน เขียน และคิดวเิคราะห์                 
ของนกัเรียนได ้

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

3 ระยะเวลาของโครงการในภาพรวม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

ด้านปัจจัยนําเข้า 3 ข้อ         
4 บุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี

ที'ท่านประสานงานดว้ยมีความรู้                  
ความสามารถในการดาํเนินโครงการ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

5 วสัดุ อุปกรณ์การดาํเนินงานที'ท่าน          
ไดรั้บจากโครงการ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

6 งบประมาณการดาํเนินงานที'ท่านไดรั้บ
จากโครงการ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

ด้านกระบวนการ 2 ข้อ         
7 ระยะเวลาในการดาํเนินกิจกรรม                

ทุกกิจกรรม 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

8 ผูบ้ริหารและครูมีความเขา้ใจต่อ               
แผนการจดักิจกรรมทุกกิจกรรม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

ด้านผลผลติ 6 ข้อ 
9 ผูบ้ริหารและครูมีความเขา้ใจต่อการ 

ยกระดบัคุณภาพ การอ่าน การเขียน 
และคิดวเิคราะห์ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
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ตาราง 22  (ต่อ) 
 

คนที'/คะแนน  

รวม 
1 2 3 4 5 รวม 

ค่า 
IOC 

 

สรุป 

10 ผูบ้ริหารและครูมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการดาํเนินงานของโครงการ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

11 ครูมีความเขา้ใจต่อการสร้างนวตักรรม
เพื'อยกระดบัคุณภาพ การอ่าน                  
การเขียน และคิดวเิคราะห์ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
12 ครูนาํนวตักรรมต้นแบบไปใช้ในการ

ยกระดบัคุณภาพของนกัเรียน  
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

13 ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัดาํเนินกิจกรรม
เพื'อยกระดบัคุณภาพของนกัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

14 นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะการอ่าน 
การเขียนและคิดวเิคราะห์เพิ'มขึ�น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

ด้านผลกระทบ 5 ข้อ         
15 ครูไดน้าํแนวคิดของนวตักรรมตน้แบบ

ไปใชใ้นการพฒันาสื'อหรือนวตักรรม
ของตน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
16 ครูสามารถสร้างสื'อหรือนวตักรรม 

เพื'อยกระดบัคุณภาพนกัเรียน 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

17 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิN ดา้นการอ่านสูงขึ�น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
18 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิN ทางการเขียนสูงขึ�น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
19 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิN ดา้นการคิด

วเิคราะห์สูงขึ�น 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

ด้านประสิทธิผล 4 ข้อ         
20 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเขา้ใจและ

เห็นดว้ยต่อการยกระดบัคุณภาพ          
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์
ของนกัเรียน 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

 
 
 

เหมาะสม 
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ตาราง 22  (ต่อ) 
 

คนที'/คะแนน  

รวม 
1 2 3 4 5 รวม 

ค่า 
IOC 

 

สรุป 

21 ผูเ้กี'ยวขอ้งทุกฝ่าย เห็นคุณค่าต่อการ
สร้างนวตักรรมเพื'อยกระดบัคุณภาพ
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์
ของนกัเรียนใหสู้งขึ�น 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

 
 
 

เหมาะสม 
22 กิจกรรมของโครงการสามารถยกระดบั

คุณภาพ ดา้นการอ่าน การเขียน และ
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนใหสู้งขึ�นได ้

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

23 นกัเรียนมีความสุขในการเรียนดว้ย
นวตักรรมตน้แบบ ของมหาวทิยาลยั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

ด้านความยั'งยนื 6 ข้อ         
24 ครูสามารถพฒันานวตักรรมต่อยอดจาก

นวตักรรมตน้แบบของมหาวทิยาลยั 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

25 ครูเกิดแนวคิดในการจดัการเรียนรู้เพื'อ
ยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน 
และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนใหสู้งขึ�น 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

26 ครูสามารถนาํแนวคิดและความรู้            
ที'ไดรั้บจากโครงการไปพฒันานกัเรียน
ไดอ้ยา่งต่อเนื'อง 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

27 แนวคิดการส่งเสริมทกัษะการอ่าน   
การเขียน และคิดวเิคราะห์                 
ดว้ยนวตักรรมตน้แบบสามารถ               
ใชพ้ฒันานกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื'อง 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

 
 
 
เหมาะสม 

28 ผูบ้ริหารทุกระดบั เห็นดว้ยต่อกิจกรรม 
การยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน    
การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียน
ใหเ้กิดขึ�นอยา่งต่อเนื'อง  

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

5 

 
 
 

1.00 

 
 
 
เหมาะสม 



 
 

164

ตาราง 22  (ต่อ) 
 

คนที'/คะแนน  

รวม 
1 2 3 4 5 รวม 

ค่า 
IOC 

 

สรุป 

29 นกัเรียนตอ้งการการจดักิจกรรม               
การเรียนรู้ที'ส่งเสริมทกัษะการอ่าน       
การเขียนและคิดวเิคราะห์ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

ด้านการถ่ายโยงความรู้ 6 ข้อ         
30 ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ที'ไดรั้บจาก

การเขา้ร่วมโครงการสู่ครูคนอื'น 
 

+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

31 ครูตน้แบบ สามารถจดัการเรียนรู้          
ใหเ้ป็นตน้แบบสาํหรับผูอื้'นได ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

32 ครูถ่ายทอดนวตักรรมต่อครูภายใน 
โรงเรียนได ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

33 ครูนาํความรู้ที'ไดพ้ฒันาไปแลกเปลี'ยน
เรียนรู้ต่อครูคนอื'นในรูปแบบชุมชน
วชิาชีพได ้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 

เหมาะสม 
34 สื'อหรือนวตักรรมต่อยอดที'ครูสร้างขึ�น

ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิN ดา้นการ
อ่าน การเขียนและคิดวเิคราะห์สูงขึ�น 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

35 ครูมีความภาคภูมิใจที'ไดถ่้ายทอด 
ความรู้และประสบการณ์ต่อเพื'อน        
ร่วมวชิาชีพ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

5 

 
 

1.00 

 
 
เหมาะสม 

 

 จากตาราง 22 แสดงว่า แบบสอบถามเกี'ยวกบัการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพ
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานโดยใช้
รูปแบบ CIPPIEST ชุดที' 2 ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามเท่ากบั 1.00 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ค่าอาํนาจจําแนกและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 23  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามการวิจยั การประเมิน
โครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ                 
การจดัการศึกษาขั-นพื-นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ชุดที� 1 

 

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ 
ด้านบริบท 5 ข้อ  
 1. 0.76 
 2. 0.55 
 3. 0.74 
 4. 0.77 
 5. 0.49 
ด้านปัจจัยนําเข้า 5 ข้อ  
 1. 0.70 
 2. 0.73 
 3. 0.84 
 4. 0.80 
 5. 0.77 
ด้านกระบวนการ 6 ข้อ  
 1. 0.72 
 2. 0.66 
 3. 0.86 
 4. 0.79 
 5. 0.56 
 6. 0.73 
ด้านผลผลติ 6 ข้อ  
 1. 0.75 
 2. 0.68 
 3. 0.79 
 4. 0.84 
 5. 0.85 
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ตาราง 23  (ต่อ) 
 

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ 
 6. 0.66 
ด้านผลกระทบ  6  ข้อ  
 1. 0.80 
 2. 0.85 
 3. 0.85 
 4. 0.83 
 5. 0.76 
 6. 0.71 
ด้านประสิทธิผล 6 ข้อ  
 1. 0.69 
 2. 0.87 
 3. 0.83 
 4. 0.74 
 5. 0.82 
 6. 0.67 
ด้านความยั�งยนื 6 ข้อ  
 1. 0.78 
 2. 0.80 
 3. 0.86 
 4. 0.81 
 5. 0.85 
 6. 0.63 
ด้านการถ่ายโยงความรู้ 6 ข้อ  
 1. 0.63 
 2. 0.78 
 3. 0.78 
 4. 0.80 
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ตาราง 23  (ต่อ) 
 

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ 
 5. 0.67 
 6. 0.78 

 
 จากตาราง 23 แสดงว่า แบบสอบถามเกี�ยวกับการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพ              
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั-นพื-นฐานโดยใชรู้ปแบบ 
CIPPIEST ชุดที�  1 จาํนวน 46 ข้อ มีค่าอาํนาจจาํแนกระหว่าง 0.49 ถึง 0.86 และมีค่าความเชื�อมั�น         
ของแบบสอบถามรายด้านดังนี-  ด้านบริบทร่วมมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากับ 0.76 ด้านปัจจยันําเข้า           
มีค่าความเชื� อมั�น เท่ ากับ 0.90 ด้านกระบวนการมีค่าความเชื� อมั�น เท่ ากับ 0.85 ด้านผลผลิต                        
มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากับ 0.91 ด้านผลกระทบมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากับ 0.94 ด้านประสิทธิผล                      
มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.91 ดา้นความย ั�งยืนมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.91 และการถ่ายโยงความรู้         
มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.92 สรุปค่าความเชื�อมั�นทั-งฉบบัเท่ากบั 0.98 
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ตาราง 24  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามการวิจยั การประเมิน
โครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ                    
การจดัการศึกษาขั-นพื-นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ชุดที� 2 

 

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ 
ด้านบริบท 3 ข้อ  
 1. 0.41 
 2. 0.59 
 3. 0.63 
ด้านปัจจัยนําเข้า 3 ข้อ  
 1. 0.70 
 2. 0.57 
 3. 0.58 
ด้านกระบวนการ 2 ข้อ  
 1. 0.67 
 2. 0.83 
ด้านผลผลติ 6 ข้อ  
 1. 0.72 
 2. 0.75 
 3. 0.83 
 4. 0.65 
 5. 0.87 
 6. 0.85 
ด้านผลกระทบ 5 ข้อ  
 1. 0.82 
 2. 0.71 
 3. 0.78 
 4. 0.78 
 5. 0.73 
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ตาราง 24  (ต่อ) 
 

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ 
ด้านประสิทธิผล 4 ข้อ  
 1. 0.75 
 2. 0.70 
 3. 0.61 
 4. 0.65 
ด้านความยั�งยนื 6 ข้อ  
 1. 0.79 
 2. 0.58 
 3. 0.66 
 4. 0.80 
 5. 0.77 
 6. 0.77 
การถ่ายโยงความรู้ 6 ข้อ  
 1. 0.81 
 2. 0.67 
 3. 0.91 
 4. 0.90 
 5. 0.81 
 6. 0.73 

 
 จากตาราง 24 แสดงว่า แบบสอบถามเกี�ยวกับการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพ              
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั-นพื-นฐานโดยใช ้             
รูปแบบ CIPPIEST ชุดที� 2 จาํนวน 35 ขอ้ มีค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.41 ถึง 0.90 และมีค่าความเชื�อมั�น         
ของแบบสอบถามรายด้านดังนี-  ด้านบริบทร่วมมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากับ 0.54 ด้านปัจจยันําเข้า                     
มีค่าความเชื� อมั�น เท่ ากับ 0.71 ด้านกระบวนการมีค่าความเชื� อมั�น เท่ ากับ 0.76 ด้านผลผลิต                                  
มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากับ 0.90 ด้านผลกระทบมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากับ 0.92 ด้านประสิทธิผล                    
มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.81 ดา้นความย ั�งยืนมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.87 และการถ่ายโยงความรู้         
มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.91 สรุปค่าความเชื�อมั�นทั-งฉบบัเท่ากบั 0.97 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจัิย 
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ประวตัิย่อผู้วจัิย 
 

ชื�อ - ชื�อสกุล      นายอนนัตชยั  ทองปาน 

วนั  เดือน  ปีเกดิ      7 มิถุนายน 2534 

สถานที�เกดิ      อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน     บา้นเลขที$  223/18  หมู่ 5  ตาํบลท่าชา้ง  อาํเภอเมือง 

       จงัหวดัจนัทบุรี 

ตําแหน่งหน้าที�การงานในปัจจุบัน  ครู 

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน    โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   

       อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2550     มธัยมศึกษาปีที$ 3  โรงเรียนมงคลวทิยา จงัหวดัระยอง 

 พ.ศ. 2553     มธัยมศึกษาปีที$ 6  โรงเรียนตราษตระการคุณ จงัหวดัตราด 

 พ.ศ. 2558     ครุศาสตรบณัฑิต ค.บ. (สาขาวชิาภาษาไทย) 

       มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 พ.ศ. 2564    ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

       มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


