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--------------------------------บทคัดย่ อ
โครงการยกระดับคุ ณภาพการอ่าน การเขี ยนและคิ ดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนในระดับการจัดการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เป็ นโครงการที่ มีความสาคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อ
ประเมิ นโครงการยกระดับคุ ณภาพการอ่าน การเขี ยนและคิ ดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนในระดับการจัดการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 2) เพื่อศึ กษาแนวทางการส่ งเสริ มการยกระดับการอ่าน
การเขี ยนและคิ ดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนในระดับการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐาน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม โดยเก็บข้อมูลทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ จากกลุ่มตัวอย่าง 3
กลุ่ม คือ ผูบ้ ริ หารโครงการ ผูด้ าเนิ นโครงการ และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ เครื่ องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมมี 2 ประเภท
คือ 1) แบบสอบถาม 2 ฉบับ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่ อมัน่ .98 และ .97 และ
2) แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. กลุ่มผูบ้ ริ หารโครงการและผูด้ าเนินโครงการ ประเมินโครงการผ่านเกณฑ์ทุกด้าน และในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และพบว่า ด้านผลกระทบ ด้านประสิ ทธิ ผล ด้านการถ่ายโยงความรู ้ ด้านกระบวนการ และ
ความยัง่ ยืนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ประเมินโครงการผ่านเกณฑ์ทุกด้าน ในภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก
3. แนวทางการส่ ง เสริ ม การยกระดับ การอ่ า น การเขี ย นและคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนัก เรี ย นในระดับ การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี กล่าวโดยสรุ ป คื อ ในการส่ งเสริ มการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์น้ นั จะต้องสร้างกิจกรรมและบรรยากาศที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความสนใจในการอ่าน
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องสนับสนุ นทั้งด้านสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
และที่สาคัญที่สุด ครู ตอ้ งพัฒนากระบวนการ ทักษะ รวมถึงการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ก ระตุน้ กระบวนการคิด
ของนักเรี ยนโดยบูรณาการเพิ่มเติมจากการอ่านและการเขียนที่มีคุณภาพ
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ดังนั้น หากหน่ วยงานทางการศึกษาต้องการส่ งเสริ มและยกระดับการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยน ควรให้ความสาคัญในด้านบรรยากาศ และนวัตกรรมที่ เหมาะสมต่อความสนใจของนักเรี ยนเพื่อให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ผล และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คาสาคัญ : การประเมินโครงการ, CIPPIEST Model, การอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์

ABSTRACT
Project to improve the quality of reading, writing and analytical thinking in basic education level,
conducted by the Faculty of education Rambhai Barni Rajabhat University. It is a very important and useful
project. The researcher is interested in evaluating the project using the CIPPIEST assessment model. The objective
1) assessment of the project to improve the quality of reading, writing and analytical thinking in basic education
level 2) Study guidelines to promote the enhancement of reading, writing and critical thinking of students in Basic
Education level, Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University. The research using a mixed research
process, quantitative and qualitative. Studied with 3 sample groups which are project administrators, project worker
and project participants. There are 2 types of data collecting tools which are 1) two rating scales questionnaire, with
reliability value of .98 and .97 and 2) Interview form. Analyze data with mean, standard deviation and content
analysis.
The results were as follows
1. Project administrators, project worker assessing the project to pass all criteria and overall were suitable
at a high level, the impact, effectiveness, transportability, process and sustainability were at the highest level.
2. Project participants assessing the project to pass all criteria, overall and all item were at a high level
3. Guidelines to promote the enhancement of reading, writing and critical thinking of students in Basic
Education level, Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University.
To summarize : enhancing reading, writing, and critical thinking must create activities and an atmosphere
that encourages students to be interested in reading, writing, and analytical thinking. School administrators must
provide support in media, innovation and modern technology and most importantly, teachers have to develop skills
processes. Including learning management design that stimulates the thinking process of students by integrating
further from reading and write quality.
Therefore, if the educational department wants to promote and enhance reading Writing and analytical
thinking of students, should focus on the atmosphere and suitable innovation to the interest of students for
effectiveness and sustainable development.
Keywords: Project Evaluation, CIPPIEST Model, Reading, Writing and Critical Thinking
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1. บทนา
การจัดการศึกษาของประเทศไทย ให้ความสาคัญต่อการอ่านและการเขียนเป็ นอย่างมาก สังเกตได้จากหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรแม่บท ในการจัดการศึกษาของคนในชาติได้กาหนดให้
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยเป็ นกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ พ้ื นฐาน ที่ คนไทยทุ กคนจะต้องเรี ยนรู ้ นโยบายการปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ของกระทรวงศึกษาธิ การ กาหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรี ยนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมี คุณภาพโดยสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ได้กาหนดจุ ดเน้นการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ด้าน
ความสามารถในการอ่าน การเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3 ผูเ้ รี ยนต้องอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4.-.6 ผูเ้ รี ยนต้องอ่านคล่องเขียนคล่องในปี งบประมาณ 2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ
นโยบายการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนสามารถอ่านออกเขียนได้
ตามช่วงวัย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 : 3)
การจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถและมีประสิ ทธิ ภาพนั้นวิชาภาษาไทยจึงมีความสาคัญ
และจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับคนไทย ที่จะเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนาตนเอง การอ่านและการเขียนเป็ น
ทักษะที่สาคัญ และมีบทบาทในการเรี ยนรู ้ การอ่านเป็ นหัวใจสาคัญของกิจกรรมทั้งหลายในการเรี ยนของนักเรี ยน ครู จึง
ให้ความสาคัญใน การอ่านและส่ งเสริ มให้เด็กมีความเข้าใจในการอ่านมากขึ้นขณะเดียวกันการเขียนก็มีความสาคัญและ
จาเป็ นต้องสอนควบคู่กนั ไปกับการสอนอ่านเพราะหากเขียนผิดก็จะทาให้การสื่ อความหมายผิดไปจากเจตนาของผูเ้ ขียน
แต่การที่ผเู ้ รี ยนจะมีความสามารถในการอ่านคล่องเขียนคล่องได้น้ นั จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้หลักเกณฑ์ทางภาษาและมีทกั ษะ
ในการอ่านการเขียนเบื้องต้นอย่างแม่นยา ดังนั้นการฝึ กทักษะด้านการอ่านและการเขียนให้ถูกต้องแม่นยาจะสามารถอ่าน
และเขียนได้คล่องแคล่ว จึงนับว่าเป็ นการปูพ้ืนฐานของการอ่านการเขียนที่มีประสิ ทธิ ผล (คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี , 2562 : 1) การคิดวิเคราะห์เป็ นรากฐานสาคัญของการคิด ทั้งมวล บุคคลที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้านอื่น ๆ เหนื อกว่าบุคคลทัว่ ไป ทั้งทางด้านสติปัญญาและ การดาเนิ นชีวิตเป็ นทักษะที่
ทุกคนสามารถพัฒนาได้ ซึ่ งประกอบไปด้วยทักษะที่สาคัญคือ การสังเกต การเปรี ยบเทียบ การคาดคะเน การประยุกต์ใช้
การประเมิน การจาแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิ ษฐาน การสรุ ปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการ การ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็ นทักษะการคิดระดับสูง
แม้ทุกฝ่ ายจะตระหนักถึงความสาคัญของการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ ต่อการพัฒนาคุณภาพของคนไทย
ในช่วงเวลาที่ผา่ นมายังพบว่าการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร เห็น
ได้จากผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ในระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2560 มีผลคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ต่ากว่า คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ สรุ ปผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (2561 : 2)
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วดั ที่ 1.8 อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา
ในพื้นที่บริ การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีความมุ่งหวังเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านออกเขียนได้ ของประชากรในวัย
ประถมศึกษา ซึ่ งหมายถึงนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาในพื้นที่บริ การ ทั้งที่เป็ นการศึกษาในระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยให้ความหมายของการอ่านหมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเสี ยงและการอ่านรู ้เรื่ องของนักเรี ยน ทั้งที่
เป็ นประโยคและข้อความสั้น ๆ วงคาศัพท์ที่ใช้ในชี วิตประจาวัน โดยสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านบทร้อยแก้ว
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ร้ อยกรองสาหรั บเด็ก ตอบคาถาม คาดคะเนและสรุ ปข้อคิ ดจากเรื่ องที่ อ่านได้อย่างสมเหตุ สมผล ส่ วนด้านการเขี ยน
หมายถึงความสามารถในการเขียนคา ประโยค หรื อเรื่ องของนักเรี ยน โดยสามารถเขียนคาที่เป็ นวงคาศัพท์ที่กาหนดในแต่
ละชั้นปี การเขียนเรื่ องสั้นจากประสบการณ์หรื อจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ การเขียนย่อความ และการเขียนเรี ยงความ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ งทัว่ ประเทศไทยต้องดาเนิ นการพัฒนาส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ประชากรในเขตพื้นที่
บริ การสามารถอ่านออกเขียนได้ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จึงได้ทาโครงการยกระดับคุณภาพด้าน
การอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาส่ งเสริ มด้านการอ่านออก
เขียนได้ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2561 : 21)
การประเมิ นโครงการเป็ นการประมาณค่ าการด าเนิ นงานหรื อกิ จกรรมใด ๆ อย่างมี ระบบเพื่ อปรั บปรุ ง
การดาเนิ นงานทั้งในปั จจุบนั อนาคต และใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจดาเนิ นงานหรื อยกเลิกงานหรื อกิจกรรมนั้น
ๆ และเป็ นกระบวนการให้ได้มาซึ่ งความจริ งในเชิงคุณค่าของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง และการเข้าถึงความจริ งในเชิงคุณค่าของสิ่ ง
เหล่านั้น (ศิริชยั กาญจนวาสี . 2552 : 22) กล่าวว่าการประเมิ นโครงการ หมายถึ งกระบวนการศึ กษาสิ่ งต่าง ๆ โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยั การประเมินเป็ นการตรวจสอบการบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การประเมินเป็ นการช่วยเสนอ
สารสนเทศเพือ่ การตัดสิ นใจ การประเมินเป็ นการตอบสนองสารสนเทศแก่ผเู ้ กี่ยวข้องทังหลายด้วยการบรรยายอย่างลุ่มลึก
และการประเมิ น เป็ นการตัดสิ นคุ ณค่าของสิ่ งที่ มุ่งประเมิ น เพื่อให้ทราบว่าการดาเนิ นงานของโครงการบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด มี รูปแบบการดาเนิ นงานที่ เป็ นมาตรฐานและเป็ นระบบมากขึ้น จึ งได้นา
รู ปแบบการประเมินโครงการของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam) (รัตนะ บัวสนธ์. 2556 : 23) รู ปแบบการประเมิน CIPIEST
คือ ส่ วน ปรับขยายของรู ปแบบการประเมิน CIPP โดยปรับขยายการประเมินผลผลิต ออกเป็ นการประเมินผลกระทบ การ
ประเมิ นประสิ ทธิ ผล การประเมิ นความยัง่ ยืน และการประเมิ นการถ่ายทอดส่ งต่อ ของสิ่ งที่ ได้รับการประเมิ นซึ่ งมัก
ได้แก่ โครงการแผนงานหรื อสิ่ งแทรกแซงต่าง ๆ โดยที่ส่วนขยายของมิติการประเมินที่เพิ่มขึ้นนี้ มีความหมายครอบคลุม
รวมถึ งการประเมิ นผลผลิ ตเดิ มและการประเมิ นผลลัพธ์ นั่นเอง ทั้งนี้ การประเมิ นโครงการจะต้องกระทากันอย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่องจึงจะทาให้แผนงานที่กาหนดไว้บรรลุถึงเป้ าหมายและการตัดสิ นใจดาเนินงานมีความถูกต้อง
ดังนั้นการประเมิ นโครงการยกระดับการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ผูว้ ิจยั ได้มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการจัดโครงการ
ยกระดับการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราไพพรรณี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมินผลโครงการยกระดับการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เพื่อให้ทราบว่า โครงการดังกล่าว
ประสบความสาเร็ จหรื อไม่เพียงใดมี ปัญหาและอุปสรรคอย่างไร มีงบประมาณเพียงพอ กับการดาเนิ นการหรื อไม่ ซึ่ ง
องค์ประกอบเหล่ านี้ จ าเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องมี การประเมิ นโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อสถานศึ กษาและ
ผูเ้ กี่ยวข้องไปใช้เป็ นแนวทางพัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
ระบุวตั ถุประสงค์หลักของการทางานวิจยั เรื่ องนี้
1. เพื่อประเมินโครงการยกระดับการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี โดยใช้โมเดล CIPPIEST
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2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการยกระดับการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
3. การดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ หารและผูด้ าเนิ นโครงการ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารคณะครุ ศาสตร์
คณาจารย์หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ครู โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เจ้าหน้าที่
บริ หารโครงการ จานวน 53 คน กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และศึกษานิ เทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จันทบุรีเขต 1 ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนประถมศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ จานวน 136 คน
2. กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ หารและผูด้ าเนิ นโครงการ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารคณะครุ ศาสตร์
คณาจารย์หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ครู โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เจ้าหน้าที่
บริ หารโครงการ จานวน 37 คน และกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และศึกษานิ เทศก์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรีเขต 1 ผูบ้ ริ หาร และครู โรงเรี ยนประถมศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ จานวน 93 คนโดย
คานวณจากตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : p.640) ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่าง
ง่ายตามสัดส่ วนของประชากร
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย ในการรวบรวมข้อมูล โครงการยกระดับคุ ณภาพด้านการอ่าน การเขี ยน และ
คิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST มีดงั นี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับผูบ้ ริ หารและผูด้ าเนิ นโครงการ แบ่งเป็ น 2 ตอน แบ่งเป็ น 2 ตอน 46
ข้อ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .49 ถึง .86 และมีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .98
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการแบ่งเป็ น 2 ตอน แบ่งเป็ น 2 ตอน 35 ข้อ มี ค่า
อานาจจาแนกตั้งแต่ .41 ถึง .90 และมีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .97
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสาหรั บผูเ้ ข้าร่ วมโครงการผูบ้ ริ หารและผูด้ าเนิ นโครงการแบบสัมภาษณ์
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการผูบ้ ริ หารและผูด้ าเนิ นโครงการเป็ นคาถามเกี่ยวกับโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน
และคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ถึงแนวทางการส่ งเสริ ม
การยกระดับคุ ณภาพด้านการอ่าน การเขี ย น และคิ ดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนในระดับ การจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
มีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามแบบปลายเปิ ด
4. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เรื่ อง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบCIPPIEST สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ตอนที่ 1 ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST
1.1 ผลการวิเคราะห์ ข อ้ มูล การประเมิ น โครงการยกระดับ คุ ณภาพด้านการอ่ าน การเขี ยน และ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่ม
ที่ 1 รวมทั้ง 8 ด้านอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.48) และผ่านเกณฑ์ ที่กาหนดทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับ
ตามค่ าเฉลี่ ย จากมากไปน้อ ย 3 อันดับแรก ได้แ ก่ ด้านผลกระทบ ( X = 4.56) ด้านประสิ ทธิ ผล ( X = 4.53) และ
ด้านการถ่ายโยงความรู ้ ( X = 4.53) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านบริ บท ( X = 4.34)
1.2 ผลการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล การประเมิ นโครงการยกระดับคุ ณภาพด้านการอ่ าน การเขี ยน และ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มที่ 2
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ รวมทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) ซึ่ งผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดในทุ กด้าน เมื่ อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุ กด้าน เรี ยงลาดับตามค่ าเฉลี่ ย จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านประสิ ทธิ ผล
( X = 4.34) ด้านผลผลิ ต ( X = 4.31) ด้านความยัง่ ยื น ( X = 4.27) ส่ วนด้านที่ มี ค่ าเฉลี่ ยน้อยที่ สุ ด ด้านกระบวนการ
( X = 3.97)
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการยกระดับการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี พบว่า
2.1 แนวทางการส่ งเสริ มและยกระดับด้านการอ่าน ของนักเรี ยนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานคณะ
ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ได้ดงั นี้
2.1.1 โครงการควรจะต้องสร้ างสรรค์ให้เกิ ดกิ จกรรมและบรรยากาศแวดล้อมที่ กระตุ น้ ให้
นักเรี ยนมีความสนใจที่จะอ่าน โดยอาจเป็ นสื่ อ นวัตกรรม กิจกรรมสนุกสนาน เกม รวมทั้งสื่ อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทั้งนี้
ต้องคานึงถึงหลักสู ตรแกนกลาง ตัวชี้วดั และการสอบวัดทักษะในระดับประเทศ
2.1.2 ครู ตอ้ งมี กระบวนการและวิธี การในการจัดกิ จกรรมเพื่ อปลูกฝั งนักเรี ยนอ่านได้อย่าง
ถูกต้อง
2.1.3 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องสนับสนุ นให้ครู ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้ างสรรค์กิจกรรมด้าน
การอ่าน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
2.2 แนวทางการส่ งเสริ มและยกระดับด้านการเขียน ของนักเรี ยนระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานคณะ
ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สรุ ปแนวทางได้ดงั นี้
2.2.1 โครงการควรสร้างกิจกรรมให้เกิดการฝึ กงานเขียนอย่างสร้างสรรค์ เขียนอย่างถูกต้อง
ท้าทาย และมีความถี่อย่างเพียงพอเพื่อให้นกั เรี ยนเป็ นนักเขียนที่ดี แม่นยา และเกิดแนวคิดเชิงจินตนาการ นอกจากนั้น
กิจกรรมต่าง ๆ ต้องคานึงถึงหลักสู ตรแกนกลางในระดับชั้นนั้น ๆ ด้วย
2.2.2 ครู ควรสร้างสรรค์กิจกรรมเพิ่มเติม หลักการเขียนที่ถูกต้อง กระตุน้ การฝึ กเขียนด้วย
การเขียนคายาก เกม การเสริ มแรง เช่น การประกวด แข่งขัน รวมทั้งการใช้สื่อที่ชกั จูงใจให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนรู ้ และ
อยากเขียน เช่น การใช้สื่อเทคโนโลยี เกมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
2.2.3 ผูบ้ ริ หาร ควรสนับสนุ นครู และนักเรี ยนให้เกิดกิ จกรรมที่หลากหลาย ทั้งในด้านเวลา
งบประมาณ และอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2.3 แนวทางการส่ งเสริ มและยกระดั บ ด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ ของนั ก เรี ยนระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สรุ ปแนวทางได้ดงั นี้
2.3.1 โครงการควรสร้างกิจกรรมกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการคิดให้มากที่สุด โดยต้องบูรณา
การร่ วมกับการอ่าน และการเขียน ทั้งนี้ กระบวนการคิดจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อนักเรี ยนเกิดการสังเกต การวิเคราะห์ และ
ได้ใช้ประสาทสัมผัส เพื่อท้าทายไปยังการพัฒนาการการคิดของนักเรี ยน กิจกรรมที่โครงการควรดาเนิ นการ จึงต้อง
สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาการคิดดังกล่าว
2.3.2 ครู มีความสาคัญที่สุดในการที่จะกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาการคิด ครู เป็ นสื่ อที่ดี
สุ ด ครู จึงต้องเป็ นนักคิดและคิดอย่างสร้างสรรค์ จึงจะสามารถถ่ายทอดไปสู่ การสร้างสื่ อ กิจกรรม และการออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่กระตุน้ กระบวนการคิดของนักเรี ยน เพราะฉะนั้นครู จึงควรพัฒนาตนเองในด้านกระบวนการคิด
และสร้างกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ฝึกการคิดอย่างสม่าเสมอโดยบูรณาการต่อยอดจากการอ่าน และการเขียน
2.3.3 ผูบ้ ริ หาร ควรให้การสนับสนุนครู ให้เกิดการกระตุน้ กิจกรรมการคิดของนักเรี ยน ทั้งใน
ด้านสื่ อการจัดการเรี ยนรู้ในห้องเรี ยน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมนอกห้องเรี ยน และการพัฒนาตนเองของครู
5. การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่ อง การประเมิ นโครงการยกระดับคุ ณภาพด้านการอ่าน การเขี ยนและคิ ดวิเคราะห์ ของ
นักเรี ยนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ได้พบข้อมูลที่น่าสนใจ จึงนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในระดับ
การจัดการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน โดยใช้รู ป แบบ CIPPIEST คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏร าไพพรรณี พบว่า
ผูบ้ ริ ห ารและผูด้ าเนิ น โครงการ ประเมิ น ว่า ด้า นผลกระทบของโครงการมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้า น
ประสิ ทธิ ผลและด้านความยัง่ ยืน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน โดยด้านประสิ ทธิ ผลและด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอีก 1 คู่ ทั้งนี้
ทั้ง 5 รายการค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด การดาเนิ นโครงการผลักดันให้ครู สามารถสร้างสื่ อหรื อนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับคุ ณภาพนักเรี ยน นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่าน การเขี ยน และการวิเคราะห์ สูงขึ้ น สอดคล้องกับผล
การประเมินโครงการของคณะครุ ศาสตร์ (2562 : 89) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเครื อข่ายการส่ งเสริ มการอ่าน การเขี ยน และคิ ดวิเคราะห์ ทั้ง 3 ระดับชั้น คื อ อนุ บาล 3
ประถมศึกษาปี ที่ 3 และประถมศึกษาปี ที่ 4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน - หลังเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติท้ งั 3 ระดับชั้น โดยคะแนนหลังเรี ยนสู งขึ้ น เมื่ อศึ กษาผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางด้านผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการประเมิ นว่า ด้านประสิ ทธิ ผลมี ค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด โดยเห็นว่า กิ จกรรมของโครงการสามารถ
ยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนให้สูงขึ้นได้ นักเรี ยนมีความสุ ขในการเรี ยนด้วย
นวัตกรรมต้นแบบของมหาวิทยาลัย ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายเห็นคุณค่าต่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการ
อ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนให้สูงขึ้น
ผลการประเมินโครงการ พบว่าผูบ้ ริ หารโครงการและผูด้ าเนิ นการ ประเมินโครงการด้านการถ่ายโยงความรู ้
อยูใ่ นอันดับที่ 2 ค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าครู มีความภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู ้และ
ประสบการณ์ ต่อเพื่อนร่ วมอาชี พ ครู ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ นาความรู ้ ที่ได้พฒั นาไปแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ต่อครู คนอื่นใน
รู ปแบบชุมชนวิชาชีพได้ และครู ตน้ แบบสามารถจัดการเรี ยนรู ้ให้เป็ นต้นแบบสาหรับผูอ้ ื่นได้ ทั้ง 3 รายการมีค่าเฉลี่ย
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อยูใ่ นระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการด้านการถ่ายโยงความรู ้ของกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ อยูใ่ น
อันดับที่ 4 ค่าเฉลี่ยระดับมาก โดยประเมินว่าครู ตน้ แบบสามารถจัดการเรี ยนรู ้ให้เป็ นต้นแบบสาหรับผูอ้ ื่นได้ มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยจัดให้มีการประกวดนวัตกรรมครู ตน้ แบบและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับการประเมิน
โครงการของคณะครุ ศาสตร์ (2562 : 102) ที่พบว่า ผลของการดาเนิ นโครงการ มีการถ่ายทอดส่ งต่อวงวิชาชีพทั้งใน
ด้านของผูด้ าเนินโครงการ และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ กล่าวคือ ผูด้ าเนิ นโครงการ มีประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรม
ถ่ายทอดส่ งต่อไปยังเพื่อนคณาจารย์ นักศึกษาและครู ส่ วนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ มี การถ่ายทอด ส่ งต่อไปยังเพื่อนครู
โรงเรี ยนเดี ยวกัน และเพื่อนครู ต่างโรงเรี ยน นอกจากนั้นยังพบว่าระดับเขตพื้นที่ การศึ กษา สนับสนุ นให้เกิ ดการ
เผยแพร่ แนวคิ ด และนวัต กรรมให้ก ว้า งขวาง โดยการน าเสนอและมอบรางวัล ในที่ ป ระชุ ม ผูบ้ ริ ห ารเขตพื้ น ที่
สนับสนุ นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ให้กบั นักเรี ยน ในทุกรู ปแบบ ทั้งนี้ การ
ถ่ายโยงความรู ้มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนิ น ดังนั้นหากมองในมุมของการถ่ายโยงความรู ้ โครงการยกระดับ
คุณภาพด้านการอ่าน การเขี ยนและคิ ดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนในระดับการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐาน คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี นับเป็ นโครงการที่ มีการถ่ายโยงความรู ้ ที่ประสบความสาเร็ จ ควรแก่การดาเนิ น
โครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป
ผลของการประเมิ นโครงการฯ ด้านผลผลิ ต ผูบ้ ริ ห ารและผูด้ าเนิ นโครงการประเมิ นว่าอยู่ในอันดับที่ 4
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการประเมินว่าอยูใ่ นอันดับที่ 2 ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เพื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า ผูบ้ ริ หารและผูด้ าเนินโครงการได้นานวัตกรรมต้นแบบไปใช้ในการยกระดับคุณภาพของนักเรี ยน มี
ความเข้าใจต่อการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ และมีความเข้าใจต่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ โดยทั้ง 3 รายการมีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับมากที่สุด สอดคล้องกับผล
การประเมินของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ที่ประเมินว่าผูบ้ ริ หารและครู มีความเข้าใจต่อการยกระดับคุณภาพการอ่าน การ
เขียนและการคิดวิเคราะห์ ครู นานวัตกรรมต้นแบบไปใช้ในการยกระดับคุณภาพของนักเรี ยน ผูบ้ ริ หารและครู ร่วมกัน
ดาเนิ นกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรี ยน น่าจะเป็ นเพราะว่า กระบวนการเผยแพร่ นวัตกรรมของโครงการฯ
ผูบ้ ริ หารโครงการมีการสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนทั้งต่อผูด้ าเนิ นโครงการและผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ โดยร่ วมมือกับ
หน่วยศึกษานิ เทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เพื่อประสานงานและคัดเลือกโรงเรี ยน
ในสังกัดเข้าร่ วมโครงการครอบคลุมทุกอาเภอในเขตพื้นที่ฯ ในการมอบนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน
และคิดวิเคราะห์ ได้ดาเนิ นการสาธิ ต และให้ครู ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการทดลองใช้นวัตกรรมกับนักเรี ยนของตนเอง เมื่อส่ ง
มอบให้ไปใช้แล้วมี กระบวนการนิ เทศ ณ โรงเรี ยนเครื อข่ายทุ กโรงเรี ยน โดยคณะกรรมการดาเนิ นโครงการและ
ศึ กษานิ เทศก์ เพื่ อให้คาแนะนาการใช้นวัตกรรมอย่างถูกต้อ งเหมาะสม กระบวนการดังกล่าว ส่ งผลให้ผูบ้ ริ หาร
โครงการ ผูด้ าเนิ นโครงการ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู เกิดความเข้าใจในการใช้นวัตกรรมอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณา
ตามผลการประเมินโครงการของคณะครุ ศาสตร์ (2562 : 98) ได้พบว่าผลผลิตของโครงการบรรลุเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งในด้านปริ มาณการเข้าร่ วมโครงการของโรงเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการอ่าน การเขียน
และคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนัก เรี ย นสู ง ขึ้ น ครู ต ้น แบบสามารถสร้ า งนวัต กรรมต่ อ ยอด เพื่ อ ใช้ใ นการพัฒ นานัก เรี ย น
นอกจากนั้นยังได้พบว่า แนวคิดของโครงการที่ให้นกั เรี ยนมีหนังสื อส่ งเสริ มทักษะเป็ นของตนเอง ทาให้นกั เรี ยนรู้จกั
รักหนังสื อ อ่านข้อความสั้น ๆ มากขึ้น รักที่จะเขียน และเล่นเกมในหนังสื อ และเมื่อครู สร้างนวัตกรรมต่อยอดเพิ่มขึ้น
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นักเรี ยนชื่ นชอบสื่ อนวัตกรรมตัวใหม่เป็ นอย่างยิ่ง ส่ งผลให้นกั เรี ยนบางคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากไม่ชอบ
อ่านหนังสื อเป็ นอ่านหนังสื อมากขึ้น
ผลการประเมิ นโครงการฯ ด้านปั จจัยนาเข้า ผูบ้ ริ หารและผูด้ าเนิ นโครงการประเมิ นว่าอยู่ในอันดับที่ 4
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการประเมินว่าอยูใ่ นอันดับที่ 6 ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบว่า ผูบ้ ริ หารและผูด้ าเนิ นโครงการประเมินว่าบุคลากรมีความรู ้ ความสามารถในการดาเนิ น
โครงการ ผูบ้ ริ ห ารโครงการมี การเสนอแผนงาน และบุ ค ลากรสามารถสร้ างนวัตกรรมต้นแบบได้ ในส่ วนของ
งบประมาณของโครงการที่ใช้ในการดาเนิ นงาน และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนิ นงาน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้องกับผลการประเมิ นของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่ ประเมิ นว่า งบประมาณการดาเนิ นงานที่ ได้รับจากโครงการ
รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์การดาเนิ นงานที่ได้รับจากโครงการ มี ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก แต่น้อยกว่าในรายการบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ที่ประสานงานมีความรู้ความสามารถในการดาเนินโครงการ ผลของการประเมินมี
ความแตกต่างและสอดคล้องจาก ผลการประเมิ นโครงการของคณะครุ ศาสตร์ (2562 : 96) ซึ่ งพบว่า ทั้งผูบ้ ริ หารโครงการ
ผูด้ าเนิ น โครงการ และผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการ มี ค วามคิ ด เห็ น ในภาพรวมว่า ปั จ จัย น าเข้า เพี ย งพอในทุ ก ระดับ ทั้ง
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งนวัตกรรมที่พฒั นาและนาไปให้โรงเรี ยนใช้กบั นักเรี ยนมีคุณภาพน่าสนใจ โดยมุ่ง
ประเด็นปั จจัยนาเข้าที่นอ้ ยเกินไปคือ ระยะเวลาที่ส้ ันเกินไปในทุกขั้นตอนการดาเนิ นงาน อันน่าจะเกิดจากระยะเวลา
การใช้งบประมาณไม่สอดคล้องกับระยะของปี การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผลการศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการยกระดับการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในระดับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ได้ขอ้ สรุ ปที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
2.1 แนวทางการส่ งเสริ มและยกระดับการอ่านของนักเรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอ้ สรุ ป 3
ประเด็นกล่าวคื อ โครงการจะต้องสร้ างสรรค์ให้เกิ ดกิ จกรรมและบรรยากาศแวดล้อมที่ กระตุน้ ให้นักเรี ยนมี ความ
สนใจที่จะอ่าน โดยอาจเป็ นสื่ อ นวัตกรรม กิจกรรมสนุ กสนาน เกม รวมทั้งสื่ อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย โดยต้องคานึ งถึง
หลักสู ตรแกนกลาง ตัวชี้ วดั การสอบวัดทักษะในระดับประเทศ โดยครู ตอ้ งมี กระบวนการและวิธีการในการจัด
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังนักเรี ยนให้อ่านได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องสนับสนุนให้ครู ได้รับการพัฒนาเพื่อ
สร้ างสรรค์กิจกรรมด้านการอ่าน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ทั้งนี้ กล่าวได้ว่าแนวทางการ
ส่ งเสริ มและยกระดับการอ่าน ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับแนวทางเดิมของโครงการ เพียงแต่การดาเนิ นโครงการฯ
มี ข ้อ บกพร่ อ งมี ป ระเด็น ของเวลาที่ น้อ ยเกิ นไป ทั้ง ในช่ วงของการสร้ างนวัต กรรม การทดสอบนวัต กรรม และ
ระยะเวลาที่ให้ครู ใช้นวัตกรรม จากข้อสรุ ปโครงการของคณะครุ ศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการดาเนิ น
โครงการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ แต่ในช่วงแรกมีการเปลี่ยนแปลงเป้ าหมายและตัวชี้วดั ของโครงการ จึงทาให้
ต้องใช้เวลากับการวางแผนจานวนมาก ส่ งผลต่อการดาเนิ นงานในขั้นตอนต่อไป นอกจากนั้นยังพบว่าระยะเวลาของ
ปี งบประมาณไม่สอดคล้องกับปี การศึกษาของโรงเรี ยนที่ควรดาเนิ นการ ทาให้คณะครุ ศาสตร์ มีความจาเป็ นต้องเร่ ง
กระบวนการดาเนิ นงานกับโรงเรี ยน จึ งส่ งผลกระทบไปยังกิ จกรรมส่ งเสริ มการอ่านของนักเรี ยน อย่างไรก็ตาม
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ มาลีรัตน์ มะลิป่า (2554 : 69) ได้พฒั นาชุดการเรี ยนรู้ เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านคา
ควบกล้ า ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดจันทาราม อาเภอลาดหลุมแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต
1 จานวน 30 คน ชุดการเรี ยนรู้เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านคาควบกล้ า มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
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กระบวนการ และผลลัพ ธ์ โ ดยเฉลี่ ย 83.37 / 82.56 ซึ่ งเป็ นไปตามประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน 80/80
ที่กาหนดไว้
2.2 แนวทางการส่ งเสริ มและยกระดับการเขียนของนักเรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอ้ สรุ ป
3 ประเด็นกล่าวคือ โครงการควรสร้างกิจกรรมให้เกิดการฝึ กงานเขียนอย่างสร้างสรรค์ เขียนอย่างถูกต้อง ท้าทาย และ
มี ความถี่ อย่างเพียงพอเพื่อให้นักเรี ยนเป็ นนักเขียนที่ ดี แม่นยา และเกิ ดแนวคิดเชิ งจิ นตนาการ โดยกิ จกรรมต่าง ๆ
ต้องคานึ งถึงหลักสู ตรแกนกลางในระดับชั้นนั้น ๆ ทั้งนี้ ครู ตอ้ งสร้างสรรค์กิจกรรมเพิ่มเติมจากที่โครงการแนะนาไว้
เพื่อให้เกิดการเขียนที่ ถูกต้อง กระตุน้ การฝึ กเขียนด้วยการเขียนคายาก เกม การเสริ มแรง เช่น การประกวด แข่งขัน
รวมทั้งสื่ อเทคโนโลยี และที่สาคัญผูบ้ ริ หารต้องให้การสนับสนุ นครู และนักเรี ยนให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งใน
ด้านเวลา งบประมาณ และอื่ น ๆ เพื่อให้เกิ ดการดาเนิ นงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จากแนวคิดของผูท้ รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดทาโครงการ และการจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทย เป็ นแนวคิดที่ตรงกับความสาคัญของ
การเขี ยน กล่าวคื อ การเขี ยนเป็ นเครื่ องมื อที่ ส าคัญในการกระจายความรู ้ ค วามคิ ดให้กว้างไกล เป็ นการถ่ายทอด
วัฒนธรรม ถ่ายทอดมรดกทางด้านสติ ปัญญาของมนุ ษย์ เพราะฉะนั้นการส่ งเสริ มและยกระดับการเขี ยน จึ งต้อง
สร้ างสรรค์กิจกรรมให้เกิ ดการเขียนอย่างถูกต้อง แม่นยา เพื่อฝึ กให้นักเรี ยนเป็ นนักเขียนที่ดี อันมี ผลต่อเนื่ องไปยัง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน สอดคล้องกับ ปรี ชญา วันแว่น (2551 : 96) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการสร้ างชุ ดกิ จกรรมเสริ ม
ทักษะการเขียนสะกดคาภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมฝึ ก
ทักษะการอ่านจับใจความสาคัญแบบคิดวิเคราะห์จากบทความ สาหรับนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่.6 ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นสามารถ
ช่ วยฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ แบบคิ ดวิเคราะห์ จากบทความได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับแนวคิ ดของ
กรรณิ ก าร์ ติ สั นเที ยะ (2548 : 74-75) ได้ศึก ษาวิ จัย เรื่ อง การวิ จัยเปรี ยบเที ย บทักษะการเขี ย นเชิ งสร้ า งสรรค์วิช า
ภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบเน้นกระบวนการปฏิ บตั ิ กบั วิธีสอนตามคู่มือครู
ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนัก เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ใช้วิธีสอนแบบ
เน้นกระบวนการปฏิบตั ิสูงกว่าทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรี ยนขั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ใช้วิธี
สอนตามคู่มือครู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
2.3 แนวทางการส่ งเสริ มและยกระดับการคิ ดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
มีขอ้ สรุ ป 3 ประเด็นกล่าวคือโครงการควรสร้างกิจกรรมกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการคิดให้มากที่สุด โดยต้องบูรณาการ
ร่ วมกับการอ่าน และการเขียน ทั้งนี้ กระบวนการคิดจะเกิดขึ้นได้เมื่อนักเรี ยนเกิดการสังเกต การวิเคราะห์และได้ใช้
ประสาทสัมผัส เพื่อท้าทายไปยังการพัฒนาการการคิดของนักเรี ยน ที่สาคัญคือครู เป็ นสื่ อที่ดีที่สุด ครู จะต้องเป็ นนักคิด
และคิ ด อย่า งสร้ า งสรรค์ สร้ า งและออกแบบกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ ก ระตุ ้น กระบวนการคิ ด ของนัก เรี ย น เหตุ ที่
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนวทางดังนี้ น่าจะเป็ นเพราะว่า การคิดเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ที่สาคัญที่สุด ที่จะมี
ผลและรากฐานของการเปลี่ยนแปลงในชีวิต การคิดจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมที่ซบั ซ้อน บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็ นโครงการของมหาวิทยาลัย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผจู้ ดั การเรี ยนการสอน จึงต้อง
ช่วยกันพัฒนาความสามารถในการคิดให้กบั เด็กอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุ วิทย์ มูลคา (2547 : 39)
ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้เรารู ้ขอ้ เท็จจริ ง รู ้เหตุผลของสิ่ งที่เกิดขึ้น สามารถ
นาไปสู่ การตัดสิ นใจแก้ปั ญ หา การประเมิ นและการตัดสิ นใจในเรื่ อ งต่ าง ๆ ได้อ ย่างถูกต้อ ง ในท านองเดี ย วกัน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 : 17 - 18) ได้กล่าวถึงกระบวนการส่ งเสริ มการคิดว่า การคิดเป็ นกระบวนการ
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ไม่ใช่เนื้ อหา การปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีความสามารถทางด้านการคิด จึงจาเป็ นต้องใช้แนวทางและวิธีการที่หลากหลาย
ส่ งเสริ มกัน เช่น ส่ งเสริ มตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดา จากสภาพแวดล้อมบุคคลที่ส่งเสริ มการคิดของเด็กทั้งที่บา้ นคือ พ่อ
แม่ ผูป้ กครอง และที่ โรงเรี ยนคือครู ที่ตอ้ งเอื้อบรรยากาศการคิดที่ ดี เช่น การตอบคาถามเชิ งบวกให้กบั เด็ก การใช้
ชุดฝึ กทักษะ เกมฝึ กคิด รวมทั้งการบูรณาการการคิดเข้าไปในการสอนเนื้ อหารายวิชาต่าง ๆ สอดคล้องกับ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (2549 : 10 - 13) ที่กล่าวถึงการส่ งเสริ มและการพัฒนาการคิดไว้ 5 ประการ
กล่าวคือ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับสมรรถภาพในการรู ้คิดของสมองของผูเ้ รี ยน เน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้
ด้วยสมอง ด้วยกาย และด้วยใจ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กระตุน้ ประสาทการรับรู ้ทุกส่ วนด้วยประสบการณ์จริ งใน
วิถีชีวิตจริ ง ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มให้ความรู ้ เป็ นความจริ ง การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ มความรู ้สึกที่ ดีต่อการเรี ยนรู ้ให้
เห็ นประโยชน์ของการเรี ยนรู ้ โดยนาสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ ไปใช้ได้ในชี วิต การเปิ ดโอกาสให้คิ ดและให้เห็ นคุ ณค่าของ
ความคิ ด การเปิ ดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้คิด โดยครู ไม่ตดั สิ นถูก ผิด ครู ควรเคารพความคิ ดของนักเรี ยน และการจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะในการแสวงหาความรู้และเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในระดับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ได้พบว่าผูบ้ ริ หารผูด้ าเนิ นโครงการ และ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ประเมินสอดคล้องกันในเชิ งบวกในประเด็นด้านประสิ ทธิ ผล ด้านผลผลิตและด้านการถ่ายโยง
ความรู ้ ชี้ให้เห็นว่านวัตกรรมส่ งเสริ มและยกระดับการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ของโครงการมีประโยชน์ต่อ
การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน รวมทั้งมีการถ่ายโยงความรู ้จากบุคคล ไปสู่ บุคคลอื่น
ได้อย่างน่าสนใจ ส่ วนในด้านบริ บทและด้านกระบวนการ ผลการประเมินสอดคล้องกันในเชิงลบ ชี้ให้เห็นถึงบริ บท
ทางด้าน เวลา งบประมาณ วัตถุประสงค์ และกระบวนการการดาเนิ นงาน ควรจะต้องปรั บปรุ งให้เหมาะสมตาม
เงื่อนไขเวลาของโรงเรี ยน ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะการนาการวิจยั ไปใช้ และการวิจยั ในครั้งต่อไปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หรื อ หน่วยงานอื่น ๆ ที่จดั ทาโครงการยกระดับ
คุณภาพทางด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ควรจัดทานวัตกรรมให้น่าสนใจ ส่ งเสริ มทักษะของนักเรี ยนอย่าง
แท้จริ ง โดยใช้กระบวนการสร้างที่เข้าถึงหลักของการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
1.2 คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ร าไพพรรณี หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ จัดท าโครงการที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ควรค านึ ง ถึ ง เงื่ อ นไขเวลาของการจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานเป็ นส าคัญ
นอกจากนั้นควรทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน ในประเด็นของภาระงานของครู งบประมาณที่โรงเรี ยนอาจ
ต้องรับผิดชอบมากขึ้น และระยะเวลาของการใช้นวัตกรรมให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลต่อนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
1.3 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ควรให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการอ่าน
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ มีการประเมินและการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องตามระบบ เพื่อค้นหาวิธีการและคาตอบ
ในการพัฒนานักเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
2. การวิจยั ครั้งต่อไป
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2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั การสร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพ ทักษะ หรื อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการเรี ยนรู ้ท้ งั ระบบ
2.2 ควรศึกษาวิจยั ติดตาม ความยัง่ ยืน ของการใช้นวัตกรรมยกระดับคุณภาพ การอ่าน การเขียน
และการคิดวิเคราะห์
2.3 ควรศึกษาโมเดลการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยน ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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