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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 




