
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



 121

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     
 




