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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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