
 
 

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)  
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 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 
 
 
 
  
  
   
 
 




