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คํานํา
รายงานผลการประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา สําเร็จไดดว ย
ความกรุณาและการดูแลอยางดียิ่ง จากผูอํานวยการเขตพืน้ ที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 รองผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ที่ปรึกษาการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง
สูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายนิคม สุวพงษ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอยเอ็ด เขต 3 นายพงษศักดิ์ ชื่นมณี ศึกษานิเทศกเชีย่ วชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด
เขต 3 นายพีรพงศ พงษศาสตร ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเสลภูมพิ ิทยาคม
นายวุฒิคุณ ดวงออนนาม ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเชียงใหมประชานุสรณ นายศิวา กาฬแสน
ผูอํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ และนางนงลักษณ สุดแสวง ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรระยอง ที่กรุณาชวยตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขเครื่องมือ และให
คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงาน
ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนหนองพอกวิทยา นักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยาทุกคนที่ให
ความรวมมือและใหความชวยเหลือสนับสนุนการศึกษาโดยตลอด จนประสบความสําเร็จ
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การสงเสริมรักการอาน เปนกลไกสําคัญที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนผูใ ฝรู ใฝเรียน
รูจักแสวงหาความรูจากการอาน ซึ่งจะเปนการเสริมสรางเด็กและเยาวชนไทย ใหเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู การประเมินครั้งนี้มวี ตั ถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
รักการอานของนักเรียน โรงเรียนหนองพอกวิทยา ปการศึกษา 2550 โดยใชรูปแบบซิปป
(CIPP Model) ประชากร ประกอบดวย นักเรียน จํานวน 1,580 คน ครู จํานวน 56 คน
และผูปกครองนักเรียน จํานวน 160 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบประเมิน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 9 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบประเมินดานบริบทหรือ
สภาวะแวดลอม ฉบับที่ 2 แบบประเมินดานปจจัยพืน้ ฐาน ฉบับที่ 3 แบบประเมินดานกระบวนการ
ฉบับที่ 4 แบบประเมินดานผลผลิต ประกอบดวย ชุดที่ 1 ประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริม
รักการอาน ชุดที่ 2 ประเมินรักการอาน ชุดที่ 3 ประเมินพฤติกรรมนักเรียน ชุดที่ 4 ประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน ชุดที่ 5 ประเมินความพึงพอใจครูและผูปกครองนักเรียน ชุดที่ 6
แบบบันทึกระดับผลการเรียนของนักเรียน เครื่องมือมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาระหวาง 0.79
ถึง 0.89 และมีความเชื่อมั่นระหวาง 0.733 ถึง 0.759
การประเมินสรุปไดดังนี้
1. ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม ครูและผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นวา บริบท
หรือสภาวะแวดลอมของโครงการสงเสริมรักการอาน โดยรวมอยูใ นระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.63
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การกําหนดหลักการของโครงการ สอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของโรงเรียน การกําหนดวัตถุประสงคสอดคลอง
กับปญหา และหลักการของโครงการ และพบวา การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย หลักการ
ของโครงการมีความสอดคลองกัน ประกอบกับมีการเตรียมการภายในของสถานศึกษาอยูใ น
ระดับมาก
2. ดานปจจัยพื้นฐานโครงการสงเสริมรักการอาน โดยรวมอยูใ นระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย
4.54 ครูและผูปกครองนักเรียนมีความเห็นวา รายการที่มคี วามพรอมซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีครู
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และบุคลากรรับผิดชอบโครงการเพียงพอ มีนโยบายและวิสัยทัศนของสถานศึกษาสนับสนุน มีวัสดุ
อุปกรณ สื่อ และอาคารสถานที่เพียงพอ อยูในระดับมากที่สุด
3. ดานกระบวนการ โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน ครูและผูปกครองนักเรียน
มีความคิดเห็นวาดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.57 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ มีปฏิทินการนิเทศภายใน มีการประเมินการทํางานมีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ และมีการให
คําปรึกษาแนะนํา
4. ดานผลผลิต
4.1 ผลการประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน โดยรวมอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.45 เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมวางจากงาน
อานทุกคน กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน และกิจกรรม
พี่ชวยนองรักการอานดวยหนังสือเลมเล็ก
4.2 ผลการประเมินรักการอานของนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย
4.55 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ใหความสําคัญของการอาน อานอยางตอเนื่อง ใชเวลาวาง ใหเปน
ประโยชนโดยการอาน อานหนังสือไดหลายประเภท และอานหนังสือไดจํานวนหนาเพิ่มขึ้น
อยูในระดับมากที่สุด
4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.46 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นําการอานมาเปนกิจวัตรประจําวัน นักเรียนมีสมุดบันทึก
การอาน และเขาเรียนตรงเวลา
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอโครงการสงเสริมรักการอาน
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.47 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ พึงพอใจตอเครือขายสงเสริม
การอานภายใน พึงพอใจกิจกรรมวางจากงานอานทุกคน และกิจกรรมโครงการมีความเหมาะสม
4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครอง นักเรียนตอโครงการสงเสริม
รักการอาน ผูปกครองนักเรียนที่สมัครใจเขารวมโครงการมีความคิดเห็นวา มีความพึงพอใจตอ
โครงการสงเสริมรักการอานโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.40 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
การมีสวนรวมของนักเรียน ความพึงพอใจตอเครือขายสงเสริมการอานภายในโรงเรียนและ
ความพึงพอใจกิจกรรมวางจากงานอานทุกคน อยูในระดับมาก
4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับผลการเรียนจากคะแนนผลการสอบปลายป ระหวาง
ปการศึกษา 2550 กับ 2551 ใน 5 วิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ พบวา ปการศึกษา 2550 นักเรียนไดระดับผลการเรียนระดับ 3 รวม 5
วิชาหลัก จํานวน 201 คน ปการศึกษา 2551 นักเรียนไดระดับผลการเรียนระดับ 3 รวม 5 วิชา
หลัก จํานวน 362 คน นักเรียนมีระดับผลการเรียนระดับ 3 เพิ่มขึ้น 161 คน คิดเปนรอยละ 23
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ABSTRACT

The encouragement of love reading is an important strategy to develop children and youth
into good people who are interested in studying. Reading can give the children and the youth a lot
of knowledge and it is the encouraging strategy for them to be educators.
The purpose of this study was to evaluate the reading of students from Nongporgwittaya
School, Academic Year 2007 by using CIPP Model. The population consisted of 1,580 students, 50
teachers and 160 guardians. The tools which used to collect the data were the 5-level rating scale
evaluation forms.
There are 9 sets of these evaluation forms. The 9 sets are as follows; 1) Context
Evaluation, 2) Input Evaluation, 3) Process Evaluation, and 4) Product Evaluation. The product
evaluation consists of 6 items. Item 1 is used to evaluate activities of Love Reading Encouraging
Project. Item 2 is used to evaluate students’ love reading. Item 3 is used to evaluate students’
behavior. Item 4 is used to evaluate students’ satisfaction. Item 5 is used to evaluate teachers and
guardians’ satisfaction. And item 6 is used to record students’ scores. The validity of this tool was
between 0.79 and 0.89 and the reliability was between 0.733 and 0.759.
The results were summarized below:
1. Teachers and guardians thought that the context of the project was general in the level
“most”. The mean was 4.63. The topmost mean item was the project’s principle which was in
agreement with the policy of the Ministerial Regulations on the Basic Education Institution and the
policy of the school. The purposes were in agreement with the project’s problem and principle.
And the purposes, goals and principles of this project were in agreement with each other.
2. The project’s input evaluation was general in the level “most”. The mean was 4.54.
Teachers and guardians thought that there were enough teachers and educators who were
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responsible for this project. The facilities which were supported by the school’s policy and vision
were general in the level “most”.
3. The project’s process evaluation was general in the level “most”. The mean was 4.57.
The topmost mean item was the method which used to evaluate the school’s project and teachers’
work.
4. Product Evaluation Forms were as follows;
4.1. The result of this project evaluation was general in the level “many”. The mean
was 4.45. The means in order from high to low were as follows; Important Day Activity, “Reading
in Free Time” Activity, “Sound in School” Activity, “Reading Songs to be a Writer” Activity and
“Brothers Help Sisters Love Reading With a Small Book” Activity.
4.2. The result of students’ love reading evaluation was general in the level “most”.
The mean was 4.55. The topmost mean item was the important of reading. Reading continuously,
reading in free time, reading various kinds of books and reading increasingly were general in the
level “most”.
4.3. The result of students’ behavior evaluation was general in the level “many”. The
mean was 4.46. The topmost mean items were how to take reading to daily life, how to record
reading and how to study in class on time.
4.4. The result of students’ satisfaction evaluation to this project was general in the
level “many”. The mean was 4.47. The topmost mean items were the satisfaction of reading
encouraging network, the satisfaction of “Reading in Free Time” Activity and the project’s
activities were suitable for everybody.
4.5. The result of guardians’ satisfaction evaluation to this project was general in the
level “many”. The mean was 4.40. The topmost mean item was the students’ participation in
reading. The satisfaction to reading encouraging network and “Reading in Free Time” Activity
were general in the level “many”.
4.6. The result of students’ scores evaluation (compare by using final scores between
academic year 2007 and 2008 from 5 subjects; Thai, Mathematics, Science, Social Science and
English) was found that 201 students got grade 3 in 2007 and 362 students got grade 3 in 2008.
This said that the number of students who got grade 3 in academic year 2008 were more than in
2007 up to 161 students or it was higher to 23 percentages.
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บทที่ 1
บทนํา

ภูมิหลัง
ภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเปนเอกลักษณและภูมิปญญาของชาติที่ใชในการสื่อสาร
เรียนรู พัฒนาตน ธํารงสังคม และรักษาความเปนชาติไวใหยั่งยืนมั่นคงในสภาวะปจจุบัน และ
กระแสโลกาภิวัฒน มีผลกระทบอยางรุนแรงเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอสังคมไทยทําให
ประเทศไทยซึง่ กําลังเรงรัดพัฒนาตองเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมเอกลักษณทางภาษา และภูมิปญญาของชาติขาดการสืบตอเชื่อมโยง
อยางชัดเจนและเปนระบบ กอใหเกิดปญหาศีลธรรม ปญหาสังคม และปญหาการพัฒนาทุกดาน
(กรมวิชาการ. 2545 : 1) ภาษาไทยเปนทักษะพื้นฐานทีจ่ ําเปนสําหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษา และ
บุคคลทั่วไปเพื่อใชในการศึกษาหาความรูแ ละใชในการทํางาน ผูมีความสามารถในการฟง พูด อาน
และเขียน และใชเปนประโยชนจะชวยใหประสบความสําเร็จในการศึกษาและการทํางาน
(สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย. 2544 : บทนํา) ดังนั้นการฝกฝนเพื่อใหเกิดทักษะทางภาษาไทยจึงมี
ความสําคัญและจําเปนดวยเหตุนี้เปาหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนจึงควร
คาดหวังวาผูเรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางภาษาไทยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
จากการประเมินผลการพัฒนาในชวง 4 ทศวรรษที่ผานมาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รายงานโดยสรุปวา การพัฒนาประสบความสําเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณแตขาด
ความสมดุลดานคุณภาพ และชี้วดั วาจุดออนของการพัฒนาที่สาํ คัญประการหนึ่งคือ คุณภาพ
การศึกษาของคนไทยยังไมกา วหนาเทาที่ควร นอกจากนีผ้ ลการวิจัยดานการศึกษาไดบงชี้ถึงการเรียน
การสอนวายังดอยประสิทธิภาพ ความสามารถในการแขงขันเรียนรูของเยาวชนระดับสากลไมอาจ
เทียบทันประเทศอื่น ๆ ภาษาไทยซึ่งเปนภาษาของชาติและเปนพื้นฐานสําคัญของการเรียนรู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกระดับเฉลี่ยเพียงรอยละ 53 – 58 และความสามารถดาน
การเขียนของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยไมเกินรอยละ 50
กระแสความหวงใยของคนไทยเกีย่ วกับการเรียนการสอนภาษาไทย และการใชภาษาไทยไดปรากฏ
อยูเนือง ๆ โดยพบวา ผูเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 บางคนอานหนังสือไมออก เขียนไมได
ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาบางคนมีปญหาเรื่องความเขาใจการอานและความออนดอยเรื่องการเขียน
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หรือผูจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาบางคนความสามารถทางภาษายังไมเพียงพอแกการปฏิบัติงาน
และจุดสูงสุดก็คือ ความหวงใยภาษาไทยอันเปนเอกลักษณที่โดดเดนที่สุดของชาติ ควรแกการภูมใิ จ
อยางยิ่ง คนไทยจํานวนไมนอยกลับไมตระหนักในคุณคา มีผูสนใจศึกษาเรียนรูเพื่อความเขาใจ
ลึกซึ้ง และมีความรูแตกฉานนอยมาก (กรมวิชาการ. 2545 : 2)
ในการเรียนภาษาไทย การอานเปนพืน้ ฐานสําคัญของการเรียนรูและพัฒนาสติปญญาของคนใน
สังคมการอานทําใหเกิดการพัฒนาดานสติปญญา ความรู ความสามารถ พฤติกรรมและคานิยมตาง ๆ
รวมทั้งชวยในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต พัฒนาไปสูสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน. 2549 : 1) และการอานยังเปนเครื่องมือพื้นฐาน
ในการศึกษาหาความรู การประกอบอาชีพ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน การอานเปนเสมือนกุญแจ
สําคัญที่จะไขไปสูความกระจางในเรื่องราว เหตุการณ หรือปญหานานาประการ การอานยังชวยให
ขยายประสบการณ ใชเวลาใหเปนประโยชน และสรางความเพลิดเพลินจากการอานอีกดวย
(กรมวิชาการ. 2547 : 4) การอานจึงมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางยิ่งสองประการหลักคือ มี
ความสําคัญตอชีวิตประจําวัน ในชีวิตประจําวันมนุษยเราจะใชทกั ษะการอานเปนอันมากเพื่อ
การสื่อสารขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ ยิ่งโลกมีความกาวหนา ระบบการสื่อสารมีความเจริญมีการ
เผยแพรสารขอมูลขาวสารเรื่องราวตาง ๆ อยางรวดเร็ว ครอบคลุมทุกดาน หากเราไมแสวงหาสาระ
ความรูก็จะเปนคนลาหลัง และความสําคัญของการอานตอการเรียนถือวาการอานเปนพื้นฐานการ
เรียนรูทุกสาระวิชา ถาอานไมออกก็จะไมสามารถสื่อสารการเรียนรูไดดีดังที่กําลังเกิดปญหาใน
ปจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549 : 1) เปนที่ยอมรับวาการอานเปน
วัฒนธรรมในการแสวงหาความรูของมนุษย ควรสงเสริมนิสัยรักการอาน เพื่อใหเปนกลไกสําคัญ
ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนผูใ ฝรูใฝเรียน รูจักแสวงหาความรูจ ากการอาน ซึ่งจะเปน
การเสริมสรางเด็กและเยาวชนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู (พรนิภา ลิมปพยอม. 2549 : คํานํา)
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ตระหนักเห็นความสําคัญของการอาน
ที่มีความสําคัญตอการเรียนรูและการดํารงชีวิต จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมรักการอานขึ้นเพื่อ
ปลูกฝงนิสัยรักการอานแกเด็กนักเรียน ใหนักเรียนไดเรียนรูในแหลงเรียนรูตาง ๆ สามารถแสวงหา
ความรูไดดว ยตนเอง เปนบุคคลแหงการเรียนรูตอไป
วัตถุประสงค
การประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ปการศึกษา 2550
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ขอบเขตของการประเมิน
การประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด มีขอบเขต ดังนี้
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการประเมิน ประกอบดวย
1.1 นักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1
ถึง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 1,580 คน
1.2 ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ถึง
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 56 คน
1.3 ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สมัครใจเขารวมโครงการ จํานวน 160 คน
กรอบแนวคิด
1. กรอบดานเนื้อหา
1.1 เปนความรูสึกที่ใหความสําคัญของการอาน
1.2 กิจกรรมสงเสริมรักการอาน
2. กรอบความคิดที่ใชประเมินโครงการ เปนรูปแบบการประเมิน CIPP Model
ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ประกอบดวย ประเมินดานสภาวะแวดลอม (Context Evaluation)
ประเมินดานปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) ประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation)
และประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) (ประชุม รอดประเสริฐ. 2543 : 80 – 81)
3. ระยะเวลาที่ดําเนินโครงการสงเสริมรักการอาน ดําเนินการในปการศึกษา 2550 – 2551
นิยามศัพทเฉพาะ
1.โครงการสงเสริมรักการอาน หมายถึง โครงการสงเสริมรักการอานของ
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ปการศึกษา 2550 ประกอบดวย
5 กิจกรรม คือ
1.1 กิจกรรมวางจากงานอานทุกคน
1.2 กิจกรรมวันสําคัญ
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1.3 กิจกรรมเสียงตามสาย
1.4 กิจกรรมพี่ชวยนอง
1.5 กิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน
2. นิสัยรักการอาน หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ไดกําหนดเปนคุณลักษณะของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอานดังนี้
2.1 สนใจการอาน
2.2 ใหความสําคัญของการอาน
2.3 ใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอาน
2.4 อานอยางตอเนื่อง
2.5 อานหนังสือไดหลายประเภท
2.6 ใชเวลาในการอานเพิ่มขึน้
2.7 อานทบทวนเนื้อหาบทเรียน
2.8 อานขอมูลขาวสาร
2.9 อานหนังสือไดจํานวนหนาเพิ่มขึน้
2.10 ถือเอาการอานเปนกิจวัตรประจําวัน
3. การประเมินโครงการ หมายถึง การประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ปการศึกษา 2550 ทั้ง 5 กิจกรรม
เพื่อใหทราบผลการดําเนินโครงการในการนําไปสูการสงเสริมรักการอานของนักเรียนใชรูปแบบ
การประเมินแบบ CIPP Model ดําเนินการประเมินใน 4 ดาน ดังนี้
3.1 ดานสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับ
ความสอดคลองเหมาะสมของหลักการเหตุผล วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ
และการเตรียมการภายในโครงการของโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
3.2 ดานปจจัยพืน้ ฐาน (Input Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับบุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ การบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงาน
ตามโครงการใหบรรลุผลสําเร็จ
3.3 ดานกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
ดําเนินโครงการ กิจกรรมในการดําเนินการ การสงเสริมสนับสนุน การควบคุมกํากับ ติดตาม
และประเมินผล
3.4 ดานผลผลิต (Output Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับผลผลิตตามวัตถุประสงค
ของโครงการ ประกอบดวย
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1) ประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน ทั้ง 5 กิจกรรม
2) ประเมินนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา
3) ประเมินพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา
4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยาตอกิจกรรมตาม
โครงการสงเสริมรักการอาน
5) ประเมินความพึงพอใจของครูและผูปกครองนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา
ตอกิจกรรมตามโครงการสงเสริมรักการอาน
3.5 กิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน หมายถึง กิจกรรมตามโครงการสงเสริมรักการอาน
ของโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ปการศึกษา 2550 มี 5 กิจกรรม
ไดแก กิจกรรมวางจากงานอานทุกคน กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมพี่ชวยนอง
กิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน
3.6 พฤติกรรมการเรียน หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ทีแ่ สดงออกในระหวางรวมกิจกรรมการเรียนประจําวัน ซึ่งเกิดจาก
โครงการสงเสริมรักการอาน ประกอบดวยพฤติกรรมตาง ๆ ดังนี้ เขาเรียนตรงเวลา รวมกิจกรรม
เต็มเวลา ตั้งใจฟงครูอธิบาย พูดแนะนําซักถามเมื่อมีขอสงสัย จดบันทึก ขอความที่สนใจ
ตอบคําถามเมื่อครูซักถาม พูดสนทนา อธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น นักเรียนสนใจอานใบงาน
ใบความรู นักเรียนสนใจคนหาความรูจากหนังสือในหองสมุดเพิ่มเติม นักเรียนสืบคนสาระความรู
เพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความรูยงิ่ ขึ้น สอบถามจากผูรู เฉพาะเรื่องเพิ่มเติม อานทบทวนบทเรียนเมื่อมี
เวลาวาง สนใจการอานในระหวางเรียน นักเรียนมีสมุดบันทึก นําการอานมาเปนกิจวัตรประจําวัน
3.7 ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนตอ
โครงการสงเสริมรักการอาน ประเมินความพึงพอใจ โดยการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
เกี่ยวกับการรวมกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
3.8 ความพึงพอใจของครูและผูปกครอง หมายถึง ความพึงพอใจของครู ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ที่สมัครเขารวมโครงการประเมิน
ความพึงพอใจโดยการสอบถามความพึงพอใจเกีย่ วกับการรวมกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รายงานผลการประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ผูประเมินจะไดนําเสนอเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของตามลําดับ
ดังนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวของ
1.1 ความรูเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
1.2 รูปแบบการประเมินโครงการ
1.3 โครงการสงเสริมรักการอานโรงเรียนหนองพอกวิทยา
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
2.1 งานวิจัยในประเทศ
2.2 งานวิจัยตางประเทศ
1. เอกสารที่เกี่ยวของ
1.1 ความรูเกีย่ วกับการประเมินโครงการ
1.1.1 ความหมายการประเมินโครงการเปนคําผสมของคําสองคําคือ “การประเมิน”
กับคําวา “โครงการ” ทั้งสองคํามีความหมายเฉพาะเปนของตนเอง คือ
การประเมินผล ความหมายของการประเมินผลมีคําที่สามารถใชแทนกันดวยคํา
อื่น ๆ เชน คําวา Assessment หรือ Appraisal สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย. (2544 : 2 – 4) ไดให
ความหมายไวดังนี้
การประเมินผล ในความหมายของ Evaluation หมายถึง การรวบรวมผลที่ได
จากการใชวิธวี ัดซึ่งมีมากกวาหนึ่งวิธแี ลวนําผลมาทําการวินิจฉัยเพื่อตัดสินวาเปนไปตามวัตถุประสงค
หรือไม และกําหนดพฤติกรรมหรือสิ่งที่ตองการวัดมากกวาหนึ่งวิธี เพือ่ ชวยใหรูผลที่ตรงกับความเปน
จริงมากที่สุด การประเมินผลจึงเกี่ยวของกับวิธีวัดหลายวิธี แลวนําผลของการวัดแตละวิธีมา
ประเมินผลทั้งภาพรวมและไดผลสรุปที่ชัดเจนเพื่อนําไปตัดสินผลการเรียนของผูเรียน
การประเมินผล ในความหมายของ Assessment หมายถึง กระบวนการรวบรวม
ขอมูลโดยใชเครื่องมือวัดผลประเภทตาง ๆ ไดแก แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ และ
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เครื่องมืออื่น ๆ แลวนําผลที่ไดมาใชตดั สินจุดออนและจุดเดนของผูเรียน การประเมินผลในลักษณะ
นี้ Herris & Hodges แบงออกตามลักษณะของการนําไปใช 8 ลักษณะ ดังนี้
1. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการประเมินผล
จากพฤติกรรมการเรียนภาษาของผูเรียนตามสภาพความเปนจริงที่ปรากฏจากกิจกรรมในหองเรียน
และนอกหองเรียน ผูประเมินผลจะรวบรวมผลงานในหองเรียน ขอสังเกตจากการใชภาษา และ
การทํางานนอกหองเรียนจากนั้นยังรวมถึงพฤติกรรมการใชภาษาที่ไดจากการแสดงหรือการปฏิบัติ
ที่ปรากฏในแตละวันดวย
2. การประเมินผลตามสภาพชั้นเรียน (Classroom Based Assessment)
เปนการประเมินผลการเรียนและความกาวหนาของผูเรียนในสภาพการเรียนตามปกติเปนระยะ
3. การประเมินผลตามเกณฑทางเนื้อหา (Content Referenced Assessment)
เปนการประเมินผลตามวัตถุประสงคการเรียนรู เนื้อหา ไดแก จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห
และประเมินคาจากเนื้อเรื่อง เครื่องมือที่วัด จึงตองมีความตรงตามเนื้อหา
4. การประเมินตามสภาพความแตกตาง (Differential Assessment) เปน
การปรับวิธีการประเมินผลใหเหมาะกับความสามารถที่แตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนที่เรียนอยูใ น
ระดับชั้นเดียวกันมีทั้งระดับความสามารถทางการเรียนสูง กลาง และต่าํ ผูสอนจึงจําเปนตอง
ปรับเกณฑในการประเมินใหแตกตางกันตามระดับความหมายดังกลาว
5. การประเมินผลอยางเปนทางการ (Formal Assessment) เปนการประเมินผล
โดยรวบรวมขอมูลจากการใชเครื่องมือวัดผลอยางเปนทางการ เชน แบบทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดผล
การเรียนภาษาไทย แบบทดสอบวัดระดับสติปญญา และแบบทดสอบวัดความพรอม เปนตน
6. การประเมินผลอยางไมเปนทางการ (Informal Assessment) เปน
การประเมินผลโดยการรวบรวมขอมูลจากการใชเครื่องมือวัดผลอยางไมเปนทางการ เปน
แบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผลที่ผูสอนสรางขึ้นเพื่อใชใหเหมาะสมกับผูเรียน
7. การประเมินผลตามความตองการ (Needs Assessment) เปนการประเมิน
ตามเงื่อนไขเฉพาะ เพื่อวัดจุดบกพรองหรือจุดเดนของผูเรียน นําผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุง
การเรียนของผูเ รียนใหสูงขึ้น
8. การประเมินผลจากการปฏิบัติ (Performance Assessment) เปนการประเมิน
ผลงานที่ผูเรียนไดปฏิบัติ เชน ผลงานจากการทําโครงงานหรือการทดลอง การคัดลายมือ การเขียน
เรื่องสั้น เปนตน
การวัดผล (Measurement) หมายถึง การหาผลที่ไดจากการดําเนินงานเกีย่ วกับ
การเรียนของนักเรียนตามวัตถุประสงคของการสอน หรือจากการทดลองสอน แลวนําผลที่ได
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มาเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว องคประกอบของการวัดผลมี 4 สวน ดังนี้
(สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย. 2544 : 2)
1. วัตถุประสงคของการวัด กําหนดใหสอดคลองกับแนวทางในการสอนของ
แตละรายวิชา จะบงชี้ถึงความตองการที่มุงใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนตามรายวิชา
2. วิธีวัด จัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม วิธีการวัดมีหลายอยาง
ไดแก การทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ การสอบถาม และวิธีอื่น ๆ แลวแต
การเลือกใชของผูสอนที่พิจารณาเห็นวาเหมาะสมกับสถานการณในการสอนแตละครั้ง
3. เครื่องมือที่ใชวัด แบงออกเปน 2 อยาง คือ เครื่องมือวัดผลอยางเปนทางการ
กับเครื่องมือวัดผลอยางไมเปนทางการ เครื่องมือวัดผลอยางเปนทางการเปนเครื่องมือที่ผานขั้นตอน
ของการหาประสิทธิภาพเปนเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ผลการใชเครื่องมือมีความเที่ยงและความตรง
สวนเครื่องมือวัดผลอยางไมเปนทางการเปนเครื่องมือที่สรางขึ้นเพื่อใชทดสอบเฉพาะกลุมหรือเฉพาะ
บุคคล ไมไดผานขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพ ในบางครั้งอาจใชเครื่องมือทั้งสองประเภทเพื่อ
การวัดผล แตบางโอกาสก็จะใชเพียงประเภทเดียว ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับวัตถุประสงคของแตละรายวิชา
4. เกณฑที่นํามาใชเทียบกับผลที่ไดจากการวัดเปนคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวัด
และรายวิชาของกลุมประชากร นําคะแนนของนักเรียนไปเทียบกับเกณฑวาสูงหรือต่ํากวาเกณฑ
ที่กําหนด
1.1.2 เปาหมายของโครงการ เปาหมายของการประเมินโครงการมี 2 แนวทาง
( ศิริชัย กาญจนวาสี. (2545 : 8 – 11) ไดกลาวไวดังนี้
1.1.2.1 แนวทางประโยชนนยิ ม เปนแนวทางที่นําผลการประเมินมาใชเพื่อ
พัฒนาใหเกิดประโยชนแกผูที่เกี่ยวของหรือสังคมไดมากที่สุด โดยนักประเมินมีหนาที่เพียงเสนอ
สารสนเทศ ที่เปนประโยชนตอการบริหาร การตัดสินใจเปนหนาที่ของผูใชสารสนเทศ รูปแบบ
การประเมินตามแนวทางนีน้ ิยมใชกัน เชน รูปแบบยึดจุดมุงหมายและรูปแบบซิปป เปนตน
1.1.2.2 แนวทางพหุนยิ ม นอกจากจะนําผลการประเมินมาใชเพื่อพัฒนาแลว
ยังเพิ่มเปาหมายอื่น ๆ ดวย เชน เปนกลไกในการบริหารนักประเมินทั้งเสนอสารสนเทศและตัดสิน
คุณคาสิ่งที่ประเมิน ซึ่งผลการตัดสินอาจตรงหรือไมตรงกับความตองการของผูใชสารสนเทศไดถือวา
นักประเมินมีความเชี่ยวชาญ นาเชื่อถือเพียงพอ รูปแบบการประเมินที่นิยมใชกัน เชน รูปแบบอิสระ
จากจุดมุงหมายและรูปแบบสนองความตองการ เปนตน
1.1.3 วิธีการประเมิน วิธีการประเมินแบงได 2 วิธี ศิริชัย กาญจนวาสี
(2548 : 47-48) ไดกลาวถึงวิธีการประเมิน ดังนี้

20

1.1.3.1 วิธีเชิงระบบ การประเมินดวยวิธีเชิงระบบจะใชแนวทางปรนัยนิยม
โดยนักประเมินจะใชมาตรฐานหรือเกณฑสากลเนนวิธีเชิงระบบดวยการวางแผนการดําเนินงาน
อยางชัดเจน ใชเครื่องมือมาตรฐานในการรวบรวม วิเคราะหขอมูล และสรุปผลตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดไว เขาทํานองประเมินโดยยึดหลักการนั่นเอง
1.1.3.2 วิธีเชิงธรรมชาติ การประเมินดวยวิธีเชิงธรรมชาติจะใชแนวทาง
อัตนัยนิยม นักประเมินจะกําหนดมาตรฐานหรือเกณฑในการตัดสินคุณคาขึ้นเองตามเหตุผลของตน
เนนวิธีเชิงธรรมชาติ โดยดําเนินการอยางยืดหยุน รวบรวมขอมูลสารสนเทศอยางครอบคลุมตาม
สภาพธรรมชาติเขาทํานองประเมินโดยใชความเชี่ยวชาญนั่นเอง
1.1.4 ประเภทการประเมิน การประเมินแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1.1.4.1 แบงตามวัตถุประสงคการประเมิน ประกอบดวย
1) การประเมินความกาวหนา เปนการประเมินระหวางการดําเนินงานโดย
พิจารณาความกาวหนาของสิ่งที่ประเมินวาจําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวนใด เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมและทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) การประเมินผลสรุป เปนการประเมินเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน เพือ่ ตัดสิน
ความสําเร็จวาบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายมากนอยเพียงใดหรือบรรลุเปาหมายทีค่ วรจะเปน
เพียงใด
1.1.4.2 แบงตามชวงเวลาของการประเมิน ประกอบดวย
1) การประเมินความตองการจําเปน เปนการประเมินความตองการจําเปน
เบื้องตน กอนที่จะจัดทําสิ่งใด ๆ ซึ่งมีประโยชนตอการกําหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อใหได
แนวคิดของการดําเนินงานทีส่ ามารถสนองความตองการของกลุมเปาหมายได
2) การประเมินความเปนไปได เปนการประเมินเพื่อพิจารณาความเปนไปได
ของสิ่งที่จะดําเนินการโดยศึกษาวิเคราะหถึงปจจัยที่จําเปนตอความสําเร็จ ซึ่งจะพบการประเมิน
ประเภทนี้ไดมากในการประเมินโครงการขนาดใหญ โดยมักจะประเมินในดานการตลาดหรือ
อุปสรรคดานเทคนิค ดานการเงิน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสภาพแวดลอม
3) การประเมินปจจัยนําเขา (Input) เปนการประเมินสิ่งทีป่ อนเขาสู
การดําเนินงานวามีความเหมาะสมเพียงใดกอนที่จะเริ่มดําเนินงานเชน คน วัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องมือ
และงบประมาณ
4) การประเมินกระบวนการ (Process) เปนการประเมินกระบวนการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดโดยประเมินในขณะทีก่ ําลังดําเนินงานอยู เพือ่ ใชผลการประเมินไปปรับปรุง
หรือเพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
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5) การประเมินผลผลิตหรือผลิตผล (Output/Product) เปนการประเมินผลที่
ไดจากสิ่งที่ประเมินหรือผลการดําเนินงานโดยตรงตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสิ่งที่เรา
ประเมินวามากนอยเพียงใด
6) การประเมินผลลัพธหรือผลกระทบ (Outcome/Impact) เปน
การประเมินผลที่ได อันเนื่องมาจากผลของสิ่งที่ประเมินหรือดําเนินงานทั้งคาดหวังและไมไดคาดหวัง
ซึ่งเปนผลทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อนําผลไปประกอบการตัดสินใจในการหยุด ยกเลิกปรับหรือ
ขยายสิ่งที่ประเมินนั้น ๆ
7) การประเมินดวยการติดตามเมื่อดําเนินงานเสร็จสิ้นไปแลวระยะหนึ่ง
เปนการประเมินที่อาจเหลื่อมล้ํากับขอ 6 หรือเปนการประเมินตามหัวขอ 6 แตประเมินเมื่อ
การดําเนินงานเสร็จไปแลวระยะหนึ่ง อาจเปน 6 เดือน 1 หรือ 2 ป เพื่อคอยดูผลที่จะเกิดขึ้นใหได
ชัดเจน บางครั้งเรียกกันวาการติดตามหลังสิ้นสุดการดําเนินงาน แตเพือ่ ไมใหสับสนกับคําวา
การติดตามระหวางการดําเนินงานจึงใชคํานี้แทน
8) การประเมินงานประเมิน เปนการประเมินอีกครั้งหนึง่ เพื่อพิจารณา
คุณภาพโดยศึกษาความถูกตองและความเหมาะสมของการประเมินในดานตาง ๆ การประเมิน
ประเภทนี้ยังไมแพรหลายมากนัก
1.1.4.3 แบงตามผูประเมิน แบงเปน 2 ประเภท พิสณุ ฟองศรี. (2549 : 12)
กลาวไวดังนี้
1) การประเมินโดยผูประเมินภายใน ผูประเมินเปนบุคลากรที่เกี่ยวของหรือ
ปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมินนั้นหรือปฏิบตั ิงานในองคการที่รับผิดชอบสิ่งที่ประเมิน ซึ่งมีขอดีคือทราบ
รายละเอียดของสิ่งที่ประเมิน แตมักมีขอเสียเรื่องความลําเอียงเขาขางตนเองเสมอ
2) การประเมินโดยผูประเมินภายนอก ผูประเมินเปนบุคคลภายนอกทีไ่ มได
เกี่ยวของหรือไมไดปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมินโดยตรง อาจเปนบุคลากรของหนวยงานอื่นหรือ
หนวยงานกลางซึ่งมีขอดี ความเปนกลางแตมีขอเสียคือมักจะทราบรายละเอียดของสิง่ ที่ประเมินไมดี
พอและอาจไมไดรับความรวมมือจากผูเกีย่ วของ โดยเฉพาะถาเห็นวาเปนการจับผิด
1.1.4.4 แบงตามมิติการประเมิน ประกอบดวย พิสณุ ฟองศรี. (2549 : 13)
กลาววา
1) ตามวัตถุประสงค แบงไดเปน การประเมินความกาวหนา ประเมินผล
สรุป และประเมินเพื่อการพัฒนา
2) ตามขอมูล แบงไดเปน ขอมูลเชิงปริมาณ คุณภาพและแบบผสม
3) ตามการประเมิน แบงไดเปน เชิงธรรมชาติ และเชิงทดลองหรือเชิงระบบ
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4) ตามจุดเนนที่ประเมิน แบงไดเปน การประเมิน กระบวนการ ผลลัพธ
ผลกระทบ การวิเคราะหคาใชจายกับผลตอบแทน และการวิเคราะหตน ทุนกับประสิทธิผล

1.1.5 แนวโนมของการประเมิน
จากพัฒนาการของการประเมิน จะเห็นวามีแนวโนมความเปลี่ยนแปลงตามลําดับ
โดยมีเหตุผลสําคัญคือ เพื่อใหการประเมินเปนกลไกในการพัฒนาไดมากที่สุดนั่นเอง ซึ่งนอกจาก
สาระสําคัญของการประเมินแตละยุคดังกลาวแลว ไดมีผูกลาวถึงแนวโนมการประเมินแนวใหมใน
ปจจุบันและอนาคตไวบางบางประการ นาจะเปนแนวโนมไดดว ยบางประการดังกลาว
พิสณุ ฟองศรี. (2549 : 20 – 22) กลาวไวดังนี้
5.1 เนนการพัฒนาสิ่งที่ประเมินไดอยางเปนรูปธรรม
5.2 เนนการประเมินที่ครอบคลุมหรือหลายมิติ
5.3 ใชขอมูลหลายแหลง
5.4 ใชวิธีการและเครื่องมือหลายประเภท
5.5 ใชผูประเมินหลากหลายขึ้น
5.6 ใชการประเมินรวมหรือขามศาสตร
5.7 เนนการมีสวนรวม
5.8 สนองตอบความตองการผูเกี่ยวของ
5.9 เริ่มประเมินเชิงสาเหตุมากขึ้น
5.10 นํามาใชในระบบโดยมีความถี่และตอเนื่องมากขึ้น
1.1.6 ขั้นตอนการประเมิน
พิสณุ ฟองศรี. (2549 : 23) ไดกลาวถึงขัน้ ตอนการประเมินวาการประเมิน
โดยทั่วไปเห็นวาควรจะมีขั้นตอนที่สําคัญ ๆ คลายคลึงกันโดยอาจปรับขาม ลด เพิ่มขั้นตอน หรือ
ปรับรายละเอียดในแตละขัน้ ตอนไดตามความเหมาะสมกับขนาดของสิ่งที่จะประเมิน เชน
การกําหนดคาน้ําหนักอาจไมมี หรือการกําหนดเกณฑอาจมาหลายระดับก็ได เปนตน หรือใน
บางขั้นตอนมีการสลับกอนหลัง หรือเชื่อมโยงกลับไปกลับมาบางโดยเฉพาะขัน้ ตอนการศึกษาสิ่งที่
ประเมินกับการกําหนดวัตถุประสงคหรือประเด็นการประเมิน ก็นาจะเปนการศึกษา สิ่งที่ประเมิน
หรือในที่นี้คือโครงการกอน แตบางทานกลับเห็นวานาจะเปนการกําหนดวัตถุประสงค หรือประเด็น
การประเมินกอนแลวคอยศึกษาสิ่งที่ประเมิน ซึ่งผูเขียนเห็นวาจะกําหนดอะไรกอนก็ไดเพราะทั้ง 2
ขั้นตอนจะตองเชื่อมโยงพึ่งพากันอยูแ ลว ในที่นี้จงึ ไดทําลูกศรเชื่อมโยงไวสําหรับหัวขอนี้ไดกําหนด
ขั้นตอนประเมินไวทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
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การศึกษาแนวคิดการประเมินและวิเคราะหสิ่งที่จะประเมิน

กําหนดวัตถุประสงคหรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด

กําหนดเกณฑ (ถามี) และคาน้ําหนัก (ถามี)

กําหนดกรอบ แนวคิด และขอบเขตการประเมิน

สรางและพัฒนาเครื่องมือเก็บขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

การเขียนรายงานการประเมิน

การประเมินงานประเมิน (ถามี)
ภาพประกอบ 1 แสดงขั้นตอนการประเมินโครงการ
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1.2 รูปแบบของการประเมิน
รูปแบบการประเมินโครงการมีจํานวนมาก ผูประเมินไดศึกษารูปแบบการประเมิน
4 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบของไทเลอร (Tyler) ยึดจุดมุงหมาย
ไทเลอรไดพัฒนารูปแบบการประเมินแบบที่ยดึ จุดมุงหมาย (Goal – Based Model)
จากแนวคิดวาการกระทําใด ๆ ยอมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน หรือถายังไมชัดเจนผูเกีย่ วของก็ตอง
อภิปรายหาขอสรุปจนชัดเจนกอน รูปแบบที่คิดขึ้นจึงใชเพื่อศึกษาความสอดคลองของวัตถุประสงค
การเรียน หรือวิชาหลักสูตรระดับตาง ๆ โดยมีขั้นตอนที่สําคัญ 5 ขั้นตอน คือ
(ไทเลอรอางอิงในพิสณุ ฟองศรี. 2549 : 81)
ขั้นที่ 1 เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหชัดเจน สามารถวัดไดจาก
วัตถุประสงค ที่อยูในระดับกวางหรือเปนนามธรรมมากกวา
ขั้นที่ 2 กําหนดเนื้อหา สถานการณทแี่ สดงถึงการบรรลุวัตถุประสงค
อยางชัดเจน
ขั้นที่ 3 เลือกพัฒนาหรือสรางเครื่องมือวัด
ขั้นที่ 4 ใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
ขอที่ 5 ประเมินผลโดยเปรียบเทียบขอมูลกับวัตถุประสงค
2. รูปแบบของ สเตก (Stake) สนองความตองการ
สเตกไดพัฒนารูปแบบการประเมินสนองความตองการ (Responsive Model)
จากแนวคิดวามีผูตองการใชผลการประเมินหลายฝายเขามาเกี่ยวของ จึงมีสารสนเทศจากการประเมิน
ที่หลากหลายเพื่อสนองความตองการของแตละฝายดังกลาว ดังนั้น การประเมินจะตองบรรยาย
โครงการประเมินอยางละเอียด ครอบคลุมเพียงพอทีจ่ ะสนองตอบความตองการของผูเกี่ยวของได
การตัดสินจะอาศัยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ องคประกอบสําคัญของรูปแบบ
การประเมินแบบนี้ มี 2 ประการคือ (สเตก อางอิงใน พิสณุ ฟองศรี. 2549 : 83 – 84)
2.1 การบรรยาย สวนการบรรยายแบงยอยเปน 2 สวน คือ
2.1.1 ความคาดหวัง ในสวนนี้ผูประเมินหรือผูบรรยายจะตองหาขอมูล
ที่เกี่ยวของกับโครงการที่จะประเมินใหมากที่สุด ประกอบดวยสวนยอยที่สําคัญ 3 สวน คือ
1) สิ่งนํา (Antecedents) ซึ่งเปนสภาพของสิ่งที่มีอยูเปนพื้นฐานกอนจะ
ดําเนินการในเรื่องใด ๆ โดยสิ่งที่มีอยูกอนกับสิ่งที่จะดําเนินการมีความเกี่ยวของ หรือสัมพันธกัน
เชน คุณสมบัติดานตาง ๆ ของผูเขารวมโครงการกับกิจกรรมหรือวิธีการฝกอบรม เปนตน
2) การปฏิบัติ (Transactions) เปนกระบวนการดําเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค เชน กระบวนการหรือการดําเนินโครงการ เปนตน
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3) ผลลัพธ (Outcomes) เปนผลที่ไดจากการดําเนินโครงการ เชน
ผลของกิจกรรมในโครงการ ทําใหผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค
เปนตน
2.1.2 สิ่งที่เกิดจริง ประกอบดวย 3 สวนยอย คือ
1) สิ่งนํา (Antecedents) ซึ่งเปนสภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นจริง หลังจากได
ดําเนินการในเรื่องใด ๆ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจะตองสัมพันธกัน เชน คุณสมบัติดานตาง ๆ ของผูเขารวม
โครงการกับกิจกรรมหรือวิธกี ารฝกอบรม เปนตน
2) การปฏิบัติ (Transactions) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงหรือ
กระบวนการทีน่ ําไปใชจริง ๆ ในการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค เชน กระบวนการ หรือวิธี
การดําเนินโครงการ
3) ผลลัพธ (Outcomes) เปนสิ่งที่เกิดขึน้ จากการดําเนินโครงการ เชน
ผลลัพธทางการเรียน พฤติกรรม และเจตคติ ของผูรวมกิจกรรมโครงการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เพิ่มพูนหรือกาวหนา
2.1.3 การตัดสินใจ ในการตัดสิน ประกอบดวย
1) มาตรฐานหรือเกณฑ ซึ่งเปนสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อเตรียมไวเปรียบเทียบ
กับผลที่เกิดขึน้ จริงวาจะมีคณ
ุ ภาพอยูในระดับใด
2) การตัดสินใจ เปนการนําสารสนเทศจากการเปรียบเทียบมาตัดสินใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่ประเมิน
การประเมินตามรูปแบบของสเตกจะไดสารสนเทศครอบคลุมกวารูปแบบของ
ไทเลอร แตการประเมินก็ยงุ ยากกวาเพราะตองพิจารณาสาระตาง ๆ ของสิ่งที่จะประเมินมากกวา
3. รูปแบบของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) เพื่อการตัดสินใจ
สตัฟเฟลบีม ไดพัฒนารูปแบบการประเมินที่ชว ยในการตัดสินใจ (CIPP Model)
โดยใชกระบวนการการวิเคราะหสิ่งที่จะประเมินอยางครอบคลุม เพื่อใหไดสารสนเทศที่
เปนประโยชนในการตัดสินใจทางเลือกตาง ๆ ของผูบริหารที่เรียกวา รูปแบบการประเมิน CIPP
(Context Input Process Product Evaluation Model) ในป ค.ศ. 2003 ซึ่งสามารถใชกับการประเมิน
โครงการ แผนบุคลากร ผลิตภัณฑ องคการ และระบบตาง ๆได
(Stufflebeam. 2004 : 245 - 259 อางอิงใน พิสณุ ฟองศรี. 2549 : 84 – 85) โดยใชวิธีการเชิงระบบ
การใชรูปแบบการประเมิน CIPP อยางถูกตอง และกอประโยชนสูงสุดตองลงมือประเมินตั้งแตกอน
เริ่มงานขณะดําเนินงาน และการประเมินหลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานแลว
รูปแบบการประเมิน CIPP แบงการประเมินออกเปน 4 สวนตามลําดับ พัฒนาการ
ของการดําเนินโครงการ 3 ระยะ ดังนี้
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1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินบริบทเปน
การประเมินความตองการจําเปน เพื่อกําหนดการดําเนินงานโดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ตลอดจนปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใชการบรรยาย และ
เปรียบเทียบปจจัยนําเขาที่ไดรับจริงกับสิ่งที่คาดหวัง บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่คาดหวัง
กับที่เปนจริง รวมทั้งวิเคราะหสาเหตุของความไมสอดคลองระหวางความเปนจริงและสิ่งที่คาดหวัง
ดังกลาว
2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการตรวจสอบ
ความพรอมดานทรัพยากรทีจ่ ะใชในการดําเนินโครงการทั้งปริมาณ และคุณภาพ ตลอดจน
ระบบบริหารจัดการทีว่ างแผนไวเพื่อวิเคราะหและกําหนดทางเลือกทีเ่ หมาะสมที่สดุ ที่จะทําให
การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคภายใตทรัพยากรที่มอี ยู วิธีการประเมินใชการบรรยายและวิเคราะห
ทรัพยากรที่มอี ยูรวมถึง กลยุทธ และกระบวนการดําเนินงานที่เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
การประเมินทัง้ 1) และ 2) นําไปสูการวางแผนซึ่งควรมีการวิเคราะห
ความเหมาะสมของสิ่งที่ดําเนินการ โดยพิจารณาความสอดคลอง ความสมบูรณ ประสิทธิภาพ
ความเหมาะสมของการบริหาร ผลกระทบและความเห็นชอบ ความเปนไปไดทั้งดานแผนงาน
แผนเงิน และแผนกําลังคน
3) การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Product Evaluation) เปน
การประเมินผลผลิตของโครงการ เพื่อจะตอบคําถามใหไดวาการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ
ตามแผนที่วางไวหรือไม ผลผลิตเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม คุมคาหรือไม
การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการจะพิจารณาผลลัพธ ผลกระทบของโครงการทุก ๆ ดาน ซึ่งมักใช
เทคนิคการติดตามผลหรือประเมินผลดวยการติดตามหลังโครงการเสร็จ หรือศึกษายอนรอยหรือ
ผลการประเมินจะใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการวาควรจะคงปรับ ขยาย
โครงการ หรือควรหยุดโครงการตามเวลาที่กําหนดไว หรือควรยกฐานะเปนโครงการประจํา เปนตน
4. รูปแบบของเคิรกแพททริค (Kirkpatrick)
เคิรกแพททริค ไดพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลโครงการอบรมที่เนน
การประเมินหลังโครงการฝกอบรม โดยการประเมินแบงออกเปน 4 ระดับ คือ
(เคิรกแพททริค อางอิงใน พิสณุ ฟองศรี. 2549 ; 87 – 88)
4.1 การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) การประเมินปฏิกริ ิยาตอบสนองของ
ผูเขารับการอบรมโครงการวามีความรูสึกอยางไรเกีย่ วกับโครงการ เชน หลักสูตร เนื้อหาสาระ
ตรงกับความตองการหรือไม ความคิดเห็นตอเอกสาร สถานที่โสตทัศนูปกรณ ระยะเวลาของ
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การอบรมวามีความเหมาะสมเพียงไร วิทยากรมีความเหมาะสมเพียงไร ไดรับความรูทักษะในระดับ
ใด มีความคาดหวังอยางไรตอการนําความรูและทักษะที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน
เปนตน
4.2 การประเมินการเรียนรู (Learning) เปนกระบวนการประเมินผลการเรียนรูที่
เกิดขึ้นกับผูเขารับการอบรม เชน การเพิ่มขึ้นของการเรียนรูกอน – หลัง การฝกอบรมเกี่ยวกับความรู
ความคิด ทัศนคติ คานิยม และทักษะ เปนตน
4.3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เปนการประเมินการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงาน เชน การประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกอน – หลัง
โครงการฝกอบรมวาเปนไปในทิศทางที่พงึ ประสงคหรือไม มีการนําความรูและทักษะที่ไดไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดมากนอยเพียงไร เปนตน และการที่ผูเขารับการอบรมจะเปลี่ยน
พฤติกรรมการทํางานไดนนั้ มีเงื่อนไข 5 ประการ คือ
1) ผูเขารับการอบรมตองปรับปรุงตนเอง
2) ผูเขารับการอบรมตองรูจักจุดออนของตนเอง
3) ตองทํางานในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง
4) ตองมีผูชํานาญที่นาสนใจใหความชวยเหลือ
5) ตองมีโอกาสที่จะทําตามความคิดที่เกิดขึ้นใหม
4.4 การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคกร (Resulfs) เปนการประเมินผลลัพธ
หรือผลกระทบที่เกิดตอองคกร ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม
เชน การลดลงของปจจัยเสีย่ ง การเพิ่มของประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานองคกร
การลดลงของตนทุน การเพิม่ กําไร ประโยชนตอเพื่อนรวมงานหรือผูเกี่ยวของ หนวยงานหรือ
องคกร เปนตน
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โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
1. หลักการและเหตุผล
การอานเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญและจําเปนในการดํารงชีวิต ยิง่ วิทยาการและ
เทคโนโลยีตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญกาวหนา การติดตอสื่อสารก็ยิ่งเพิ่มความสําคัญ
ในธุรกิจการงานมากขึ้นจนสังคมไดกลายเปนสังคมขาวสารไปแลว เนื้อหาสาระทางวิชาการ
เปนสวนใหญและขอมูลขาวสารที่จําเปนในชีวิตประจําวันจะตองอาศัยการอานจึงสามารถเขาใจ
และสื่อความหมายกันไดถกู ตอง แมจะมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการติดตอสื่อสาร แตก็ไมสามารถ
ใชทดแทนการอานได ตรงกันขามในยุคนี้กลับจะตองอานเพิ่มขึ้นเสียอีก ดังนั้นการอานจึงเปน
สิ่งจําเปน ควรสงเสริมใหมีนิสัยรักการอาน และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง บุคลากร ผูเกี่ยวของ และ
ชุมชนจะตองมีสวนรวม สงเสริมใหความรวมมือ จากสภาพปญหาพบวา นักเรียนมีความสนใจใน
การอานนอย ขาดวิธีการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง เปนการเพิม่ เติมนอกเหนือจาก
การเรียนรูจากครู หากนักเรียนมีนิสัยรักการอานเพิ่มขึ้นจะสงผลใหผลการเรียนรูสูงขึ้น และ
การอานยังเปนเครื่องมือในการเรียนรูตลอดชีวิตอีกดวย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางความตระหนักใหครู ผูบริหารโรงเรียน และนักเรียนมีนิสัยรักการอาน
เพื่อนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต
2.2 เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน ยกระดับการอานของนักเรียน ใหมีความสนใจ
การอานเพิ่มขึน้
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
1) นักเรียนมีนิสัยรักการอาน นอกจากเวลาเรียนเพิ่มมากขึ้น
2) และนักเรียนอานหนังสืออยางนอยวันละ 1 ครั้ง
3.2 ดานคุณภาพ
1) นักเรียนมีนิสัยรักการอานอยางยั่งยืน
2) นักเรียนใหความสนใจกิจกรรมการอาน มีพฤติกรรมการอาน การใฝเรียนใฝรู
และมีพฤติกรรมการเรียนทีด่ ีขึ้น
3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
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4. กิจกรรม
4.1 ประชุมเตรียมการ
4.2 แตงตั้งผูรับผิดชอบ
4.3 จัดทําเอกสาร
4.4 จัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน
1) กิจกรรมวางจากการอานทุกคน
2) กิจกรรมวันสําคัญ
3) กิจกรรมเสียงตามสาย
4) กิจกรรมพี่ชวยนอง
5) กิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน
4.5 นิเทศ ติดตาม กํากับ

30

5. ปฏิทินปฏิบตั งิ าน
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

กิจกรรม
1. ประชุมเตรียมการ
2. แตงตั้งผูรับผิดชอบ
3. จัดทําเอกสาร
4.จัดกิจกรรมสงเสริม
รักการอาน
1) กิจกรรมวางจาก
งานอานทุกคน
2) กิจกรรม
วันสําคัญ
3) กิจกรรมเสียงตาม
สาย
4) กิจกรรมพี่ชวย
นอง
5) กิจกรรมจาก
บทเพลงสูงานเขียน
5. นิเทศ ติดตาม กํากับ

6. งบประมาณ
งบประมาณ
1. คาใชจายในการจัดกิจกรรม
2. คาจัดซื้อหนังสือ
รวม

จํานวนเงิน
5,000
15,000
20,000

หมายเหตุ
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7. การประเมินผล
ตัวบงชี้
1. นักเรียนรักการอานอยางยั่งยืน
2. มีกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ที่เหมาะสม สามารถสงผลใหเกิด
มีนิสัยรักการอาน และยั่งยืน
3. นักเรียน สนใจและใชเวลา
ในการอานเพิม่ ขึ้น อานหนังสือ
ไดหลายประเภท
4. นักเรียนมีพฤติกรรมการอาน และ
การเรียนรูที่ใฝเรียน ใฝรู สนใจ
การอานการศึกษาคนควาเพือ่ สราง
ความรูดวยตนเอง

วิธีประเมิน
- การสังเกตพฤติกรรม
รักการอาน
-การประเมินกิจกรรม
โครงการ

เครื่องมือ
-แบบสังเกตพฤติกรรม
รักการอาน
-แบบประเมินกิจกรรม
โครงการ

-การประเมินความสนใจ
และการยกระดับการอาน

-แบบประเมินความสนใจ
และการยกระดับการอาน

-การสังเกตพฤติกรรม
การเรียนและการอาน

-แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนและการอาน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
8.2 ครูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน
8.3 นักเรียนรักการอานเพิ่มขึ้น
8.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 งานวิจยั ในประเทศ
วรเชษฐ จันทรภิรมย (2549 : บทคัดยอ) ไดรายงานการประเมิน
โครงการสงเสริมรักการอานของโรงเรียนบานดอยคํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน
เขต 1 ปการศึกษา 2549 การประเมินมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงการในดานสภาพแวดลอม
ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ประเมินโดยสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ
จากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผูปกครอง
ผลการประเมิน พบวา
1. ดานสภาพแวดลอม ไดแก การประเมินเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาผูปกครอง และคณะครูที่มีตอ
การดําเนินงานตามโครงการในดานนโยบาย วิสัยทัศน วัตถุประสงค ความตองการของผูเรียน
ผลการประเมินอยูในระดับมาก
2. ดานปจจัย ไดแก ปจจัยสนับสนุนการดําเนินโครงการสงเสริมรักการอาน
และการสนับสนุนของผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ผลการประเมินอยูในระดับมาก
3. ดานกระบวนการ ไดแก การประเมินขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ดานการเตรียมการ วางแผนการดําเนินงาน การดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
การตรวจสอบ กํากับติดตามประเมินผล และการสรุปผล ปรับปรุง แกไข ผลการประเมินอยู
ในระดับมาก
4. ดานผลผลิต ไดแก การประเมินคุณภาพผลผลิตที่เกิดจากการดําเนินงานตาม
โครงการสงเสริมรักการอาน ความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาและผูปกครองที่มีตอโครงการสงเสริมรักการอานอยูในระดับมากผล
การประเมินเจตคติของผูเรียนที่มีตอโครงการสงเสริมรักการอานอยูใ นระดับมาก สวนการประเมิน
ความสามารถทักษะการอาน คิดวิเคราะห และเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับพอใช
พิทักษ สุปง คลัด (2550 : บทคัดยอ) ไดรายงานการประเมิน
โครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียนโรงเรียนยางวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2549
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานโครงการและศึกษาผลผลิตผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ประชากร ไดแก นักเรียนชัน้ ม. 1 – ม. 3 และชั้น ม. 4 – 6 โรงเรียนยางวิทยาคาร
จํานวน 2330 คน เครื่องมือจํานวน 4 ชุด คือ แบบสอบถามนิสัยรักการอาน แบบสอบถาม
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ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง สรุปผลการประเมิน ปรากฏดังนี้
1. การประเมินบริบทของโครงการสงเสริมรักการอานของโรงเรียนยางวิทยาคาร
1.1 การวิเคราะหปญหา พบวา ปการศึกษา 2548 โรงเรียนไมเปนระบบ
จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานผูเรียนดานการมีทักษะในการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง อยูในระดับพอใช ทําใหการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ไมเปนไปตาม
เปาหมายของการจัด การเรียนการสอน ผูเรียนไมสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง
1.2 ความสอดคลองของโครงการกับสภาพปญหา ผลการประเมินผลวา
บุคลากรครู มีความประสงคจะใหมีการพัฒนาและสนับสนุนใหมกี ารจัด
โครงการสงเสริมรักการอานขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีมาตรฐานตามตัวบงชี้ 3 ขอ คือ
มีความกระตือรือรน สนใจ เพื่อหาเหตุผล รักการอาน สามารถใชหองสมุด แหลงเรียนรู
และสื่อตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อสรางความรูและประสบการณดว ยตนเอง
1.3 ความเปนไปไดของโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
คณะกรรมการพัฒนาความคิดเห็นพองตองกันวา การจัดทําโครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียน
ยางวิทยาคาร สามารถแกปญหาของโรงเรียนได และจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของ
โรงเรียนได
1.4 ความสอดคลองของกิจกรรมกับวัตถุประสงคของโครงการ ผล
การประเมินสรุปไดวา วิธีดาํ เนินการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ โดยมุงการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการอานของนักเรียนใหสามารถ
แสวงหาความรูดวยตนเอง
2. การประเมินปจจัยนําเขาของโครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียน
โรงเรียนยางวิทยาคาร พบวา โรงเรียนมีความพรอมในการดําเนินงานตาม
โครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียนโรงเรียนยางวิทยาคาร
3. การประเมินกระบวนการโครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียน
โรงเรียนยางวิทยาคาร ระหวางดําเนินการโดยภาพรวมพบวา นักเรียนไดรับการสงเสริมนิสัยรัก
การอาน การปฏิบัติและสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนดวย
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนยางวิทยาคาร
4.1 ผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนยางวิทยาคาร ตั้งแตเริ่มโครงการจนเสร็จ
สิ้นโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ผลการเรียน
ทุกกลุมสาระเพิ่มขึ้น
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4.2 การประเมินผลกระทบของโครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียน
โดยรวมอยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีนิสยั รักการอานอยูในระดับมาก
ทุกรายการ
5. การประเมินผลกระทบของโครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียน
5.1 การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนยางวิทยาคาร
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ นระดับมากทุกกิจกรรม
5.2 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานและผูปกครอง
นักเรียนเกีย่ วกับโครงการสงเสริมรักการอานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกรายการ
สิริวรรณ จันทรพิมล (2549 : บทคัดยอ) ไดรายงานการประเมิน
โครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียนโรงเรียน ภ.บ.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ
มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียน
2) เพื่อประเมินปจจัยของโครงการสงเสริมรักการอาน 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ
4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการอาน ความพึงพอใจของนักเรียนตอ
โครงการ ความพึงพอใจของครูและผูปกครองตอโครงการ กลุมตัวอยางประกอบดวย
นักเรียน 300 คน ครูจํานวน 94 คน ผูปกครองนักเรียนจํานวน 300 คน เครื่องมือที่ใชใน
การประเมินเปนแบบสอบถามจํานวน 5 ฉบับ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นดานบริบท
แบบสอบถามความคิดเห็นดานปจจัย แบบสอบถามพฤติกรรมการอานของนักเรียนตามความคิดเห็น
ของนักเรียน แบบสอบถามพฤติกรรมการอานของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูปกครองเกี่ยวกับโครงการสงเสริมการอานของนักเรียน ผลการ
ประเมินสรุปไดดังนี้
1. การประเมินดานบริบทตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการพบวา
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สดุ (คาเฉลี่ย 4.58)
2. การประเมินดานปจจัยตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการพบวา
ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.39)
3. การประเมินดานกระบวนการการจัดกิจกรรม พบวา การดําเนินงานตามกิจกรรม
ตาง ๆ ของโครงการในภาพรวมไดผลเปนที่นาพอใจ สามารถแกปญหาและพัฒนาไดตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้
3.1 การดําเนินงานภาพรวมเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด มีการแตงตั้ง
คณะทํางาน การวางแผนทํางาน การปฏิบัติตามแผน ทุกกิจกรรมตามเปาหมาย
3.2 บุคลากรในภาพรวมมีความรู ความสามารถ และใหความรวมมือใน
การปฏิบัติงานดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานไดตามกําหนด
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3.3 ระยะเวลา งบประมาณสื่อตาง ๆ มีปญหาบางในบางกิจกรรมและสามารถ
แกปญหาและดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
4. การประเมินดานผลผลิตของโครงการสงเสริมรักการอาน พบวา
4.1 การประเมินพฤติกรรมการอานของนักเรียน โดยรวมคาเฉลี่ยหลังเขารวม
โครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการทุกขอ กอนเขารวมโครงการในภาพรวมอยูใ นระดับนอย
(คาเฉลี่ย 2.40) หลังเขารวมโครงการในภาพรวมอยูใ นระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.07)
4.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียน พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก (คาเฉลีย่ 4.42)
4.3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการสงเสริมรักการอานของครู พบวา ครูมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.42) และผูปกครองมีความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก
(คาเฉลี่ย 4.32)
สมบูรณ ติ๊บเตปน (2548 : บทคัดยอ) ไดรายงานผลการประเมิน
โครงการสงเสริมรักการอานของโรงเรียนบานปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน
เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการสงเสริมรักการอานของโรงเรียนบานปาง ดาน
สภาวะแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิตของโครงการ กลุมตัวอยาง
ไดแก ครูผูสอนจํานวน 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษา
จํานวน 11 คน และนักเรียนจํานวน 127 คน สรุปผลการประเมิน มีดังนี้
1. ดานสภาวะแวดลอม พบวา วัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจนเหมาะสม
กับสภาพปจจุบันปญหาความตองการ สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และของโรงเรียนและเปาหมายของโครงการเกิดประโยชนโดยตรงกับครูและ
นักเรียนโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
2. ดานปจจัยเบื้องตน พบวาโครงการกําหนดระยะเวลาและสถานที่เหมาะสม
บุคลากรผูรับผิดชอบมีความรู ความเขาใจ จํานวนครูและนักเรียนเพียงพอตอการดําเนินงาน ยกเวน
งบประมาณ และหนังสือมีไมเพียงตอการดําเนินงาน ผลการประเมินในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3. ดานกระบวนการพบวา มีความพรอมในเรื่องของการวางแผนการดําเนินงาน
มีการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ มีปฏิทินการปฏิบัติงาน และมีคําสั่งแตงตั้งชัดเจน
การดําเนินงานมีการประสานงานสอดคลองกับนโยบาย แนวปฏิบัติ มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผล และมีการนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
โครงการ/ กิจกรรม โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
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4. ดานผลผลิต พบวา นักเรียนและครูพอใจตอการจัดกิจกรรมตามโครงการ
นักเรียนไดรับการปลูกฝง และพัฒนาใหมนี ิสัยรักการอาน ทําใหมีทกั ษะในการอานได
อานคลองเพิ่มขึ้น รูจักการใชแหลงเรียนรู และเวลาวางใหเปนประโยชน มีความรูกวาง สามารถ
นําความรูจากการอานไปประยุกตใชในชีวติ ประจําวัน และพัฒนากระบวนการคิดของตนได
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
อภินันท สีสันต (2550 : บทคัดยอ) ไดประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนทามะกาวิทยาคม มีวัตถุประสงคดังนี้ เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมรักการอาน กลุมตัวอยางประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จํานวน 14 คน ครูจํานวน 86 คน คณะกรรมการสภานักเรียนจํานวน 14 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 327 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ผลการประเมินสรุปไดดังนี้
1. ดานบริบท พบวา หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายของ
โครงการสงเสริมรักการอาน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ นระดับดี
2. ดานปจจัยเบื้องตน พบวา สถานที่บุคลากร วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ
อยูในระดับดี
3. ดานกระบวนการ พบวา กระบวนการดําเนินงาน การพัฒนาบุคลากร
การจัดกิจกรรม และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยูในระดับดี
4. ดานผลผลิต พบวา ผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมรักการอาน ผูเกี่ยวของ
มีความพึงพอใจอยูในระดับดี
2.2 งานวิจยั ตางประเทศ
เบิกรรอน (Bergeron. 2004 : 1156) ไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศ วัตถุประสงค
เพื่อใหการแนะนําครูวิชาการ ผลการวิจัย พบวา ครูที่ทาํ หนาที่นิเทศเปนผูมีความสําคัญในดาน
วัฒนธรรมและการมีเหตุผล เปนผูควบคุมคุณภาพการศึกษาในปจจุบนั ผู
ทําหนาที่นิเทศจะเปนผูแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนะนําบทบาทของผูเรียนเพื่อให
เปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเองเพื่อใหเกิดการเรียนรู เต็มความสามารถ
คลารด (Clark. 2004 : 1124) ไดวิจัยเกี่ยวกับประสบการณการนิเทศ วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการทํางานกลุมโดยการสรางความสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาความสัมพันธ
ในการทํางานจากการวิเคราะหขอมูลรวมถึงการทํางานอยางตอเนื่อง ผูนิเทศไดทําหนาที่ใหคําแนะนํา
กลุมเพื่อการทํางานไดสมกับเปาหมาย ทําใหการทํางานของกลุมมีการตื่นตัวยิ่งขึ้น
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การทํางานไดรับการกระตุนอยูตลอดเวลา ทําใหมีการพัฒนาการทํางานทําใหผูเขารวมนิเทศเกิดความ
รวมมือในการนิเทศแบบเผชิญหนา จะเกิดผลดีกวาการนิเทศทางไกล
แทกเกอร (Tagger. 2003 : 39 – 42)ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของประสิทธิภาพ
โรงเรียนกับการปฏิบัติการนิเทศ ความมุงหมายเพื่อความสัมพันธระหวางระดับประสิทธิภาพโดยรวม
ในการนิเทศกับการปฏิบัติของผูรับการฝกอบรม ผลการศึกษาพบวาเมือ่ ผูรับการฝกอบรมและผูนิเทศ
รูสึกวาพวกตนทํางานดวยกันไดดี และบรรลุเปาหมายโดยรวมแลวผูร ับการฝกอบรมมักจะปฏิบัตกิ ับ
ลูกจางของตนไดดีขึ้น ระดับการพัฒนาและลักษณะของประชาชน เชน อายุหรือจํานวนที่มี
ประสบการณในการทํางานไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอผลการปฏิบัติของผูรับผิดชอบ
เย็นทรี (Gentry. 2003 : 2756) ไดศึกษาประเด็นปญหาที่ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายเผชิญกับการนิเทศการสอนมีความมุงหมายเพื่อสํารวจความเขาใจของผูบริหารโรงเรียน
เกี่ยวกับการนิเทศการสอนกระบวนการนิเทศการสอนบรรยากาศที่เพิม่ พูนการนิเทศการสอน ผล
การศึกษาพบวา ผูบริหารไมสามารถระบุนิยามของการนิเทศการสอนไดอยางชัดเจน แตกลับใหนิยาม
การนิเทศวาเปนการประเมินผลปจจัยที่สงเสริมการนิเทศไดแก
ความศรัทธาและรูปแบบการจัดการ นอกจากนีย้ ังพบวา โรงเรียนมีการแบงสวนเปนกลุมงานยอย
ผูบริหารขาดความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมยอยตาง ๆ
คอนสิน (Collin. 2003 : บทคัดยอ) ไดวจิ ัยการพัฒนาการนิเทศภายในของ
โรงเรียนมัธยม จุดมุงหมายของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิธีการที่ใชพฒ
ั นาบุคลากรโดยการอบรม และการนิเทศ ควบคุม กํากับขอบขายในการ
พัฒนาประกอบดวย การสรางบทบาทการเปนผูนําการใหความรวมมือของบุคลากร
การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และการพัฒนาสูวิชาชีพครู
ผลการดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค
โอเวน (Owen. 2002 : 563) ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธของทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
ซึ่งฝกหัดใชวธิ ีการแบบโครงงาน จุดมุงหมายเพื่อสังเกตความสามารถของนักเรียนฝกหัดครูใน
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เขาเรียนรูระดับอุดมศึกษา และสิ่งที่ไดปฏิบัติในระดับประถมศึกษา
โดยใชวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับวิธีการใชโครงการ ผลการศึกษาพบวา การนํากรอบแนวคิด
วิธีโครงงานมาใช มีสวนชวยใหครูฝกหัดประสบความสําเร็จและมีการพัฒนา
จากการศึกษาผลงานการประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน ผลงานการวิจยั ที่เกีย่ วของ
ทั้งไทยและตางประเทศ สรุปไดวาการสงเสริมนิสัยรักการอานเปนสิ่งที่มีความจําเปนสําหรับ
สถานศึกษา เพราะนิสัยรักการอานเปนคุณลักษณะอยางหนึ่งที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตองการ
ใหเกิดขึ้นกับนักเรียนอยางถาวร จะสงเสริมใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ ผูเรียนสามารถ
คนหาความรูดว ยตนเอง ที่เรียกวาผูเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเองได ใน
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การดําเนินงานโครงการจะใหประสบกับความสําเร็จ เมื่อมีการประเมินดานสภาวะแวดลอม ประเมิน
ดานปจจัยเบื้องตน กอนการดําเนินงานวามีความพรอมสามารถจะปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการให
สําเร็จไดเพียงไร เมื่อพบวามีความพรอมจึงนําไปสูโครงการสูการปฏิบัติตอไป และการประเมิน
โครงการมีความสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
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บทที่ 3
วิธีการประเมิน
รายงานผลการประเมินผลโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ผูประเมินจะไดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. รูปแบบการประเมิน
3. ประเด็นสําคัญที่ตองประเมิน
4. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
5. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ที่ใชในการประเมิน ประกอบดวย
1) นักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา ภาคเรียน 1– 2 ปการศึกษา 2550
จํานวน 1,580 คน
2) ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยา ภาคเรียนที่ 1– 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 56 คน
3) ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1– 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4– 6 ที่สมัครใจ
เขารวมโครงการ จํานวน 160 คน
รูปแบบการประเมิน
การประเมินโครงการสงเสริมรักการอานโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด ครั้งนี้ไดนํารูปแบบการประเมิน CIPP MODEL ของสตัฟ เฟลบีม
(Stufflebeam Model) ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1. ประเมินดานบริบท (Context Evaluation) หรือสภาวะแวดลอม เปนการประเมิน
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ความสอดคลองเหมาะสมของหลักการของโครงการ การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ
การกําหนดเปาหมายของโครงการ และการเตรียมการภายในของสถานศึกษา
2. ประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินความพรอมเกีย่ วกับบุคลากร
วัสดุ อุปกรณ อาคาร งบประมาณ ในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมรักการอาน
3. ประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินกระบวนการทํางาน ไดแก
การดําเนินโครงการ กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ การนิเทศติดตาม และการประเมินผล
ปรับปรุงการทํางาน
4. ประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการประเมิน
ผลผลิตของการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการ สามารถบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายโครงการ
หรือไม ไดแก ประเมินรักการอาน ประเมินพฤติกรรมการเรียน ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และครูผูสอนตอการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
ประเด็นสําคัญที่ตองประเมิน
ประเด็นสําคัญที่ตองประเมินไดมาจากการวิเคราะหวัตถุประสงคของโครงการ และการกําหนด
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ตาราง 1 แสดงวัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วดั ความสําเร็จ และประเด็นสําคัญที่ตองประเมิน
วัตถุประสงคโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็นสําคัญที่ตองประเมิน
มีบริบทหรือสภาวะแวดลอมที่สอดคลอง ประเมินดานสภาวะแวดลอม
หรือบริบทของโครงการ
เหมาะสมเกี่ยวกับ
เพื่อประเมินผล
1. หลักการของโครงการที่สอดคลอง
การดําเนินงานตาม
2. กับนโยบายของสวนราชการของ
โครงการสงเสริม
สถานศึกษา สอดคลองกับสภาพปญหา
รักการอานโรงเรียน
และความตองการของชุมชน นักเรียน
หนองพอกวิทยา
ครู ผูปกครอง
ปการศึกษา 2550
3. วัตถุประสงคสอดคลองเหมาะสม
กับสภาพปญหาความตองการ
และสอดคลองหลักการของโครงการ
สามารถปฏิบัติได
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ตาราง 1 (ตอ)
วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็นสําคัญที่ตองประเมิน
4. เปาหมาย สอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพปญหา ความตองการ และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และมีความเปนไปได
5. การเตรียมการภายในของสถานศึกษา
สามารถสงเสริมใหการดําเนินงาน
ตามโครงการสําเร็จ
มีปจจัยพื้นฐานพรอมสามารถนําไปใช ประเมินดานปจจัยพืน้ ฐาน
ในการดําเนินงานตามโครงการไดสําเร็จ
เกี่ยวกับ
1.มีบุคลากรเพียงพอและบุคลากร
ที่มีคุณภาพ มีเจาหนาที่รับผิดชอบงาน
หองสมุด
2. มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสื่อ
ที่เกี่ยวของกับการทํางานเพียงพอ
ตลอดจนพัสดุ ครุภัณฑ ในหองสมุดมี
หนังสือเพียงพอ
3. มีอาคาร สถานที่เหมาะสม เพียงพอ
4. มีงบประมาณเพียงพอ

42

ตาราง 1 (ตอ)
วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีกระบวนการของโครงการที่ดีเกี่ยวกับ
1. การดําเนินงานโครงการ ไดแก
การแตงตั้งคณะทํางาน การประชุมชี้แจง
เพื่อความเขาใจ / เพื่อวางแผนเตรียมการ
/ และเพื่อประเมินและปรับปรุงการ
ทํางาน การจัดทําปฏิทิน การทํางาน
การติดตาม ควบคุม กํากับ สงเสริม
สนับสนุน การทํางาน การประเมิน
ผลงานและ การปรับปรุง การปฏิบัติงาน
มีผลผลิตที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการเกี่ยวกับ
1. การปฏิบัติกิจกรรมโครงการ
ทั้ง 5 กิจกรรม มีความสําเร็จในระดับดี
2. นักเรียนมีรักการอานเพิ่มขึ้น เปนไป
ตามกรอบแนวคิดและนิยามศัพทเฉพาะ
อยูในระดับดี
3. นักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนตาม
กรอบแนวคิดและนิยามศัพทเฉพาะอยู
ระดับดี
4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอาน อยูในระดับ
ดี
5. ครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอาน
6.ระดับผลการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น

ประเด็นสําคัญที่ตองประเมิน
ประเมินดานกระบวนการ
ของโครงการ

ประเมินดานผลผลิต
1. ประเมินกิจกรรมโครงการ
สงเสริมรักการอาน
2. ประเมินรักการอานของ
นักเรียน
3. ประเมินพฤติกรรมใน
การเรียนของนักเรียน
4. ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนตอกิจกรรม
สงเสริมรักการอาน
5. ประเมินความพึงพอใจ
ของครูและผูปกครอง
นักเรียนตอกิจกรรมสงเสริม
รักการอาน
6.เปรียบเทียบระดับผล
การเรียนปการศึกษา
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2550 กับ 2551
ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางรูปแบบการประเมินกับประเด็นสําคัญที่ตองประเมิน
รูปแบบการประเมิน CIPP Model
1. ประเมินดานบริบทหรือ
สภาวะแวดลอม
(Context Evaluation)
2. ประเมินดานปจจัย
(Input Evaluation)
3. ประเมินดานกระบวนการ
(Process Evaluation)
4. ประเมินดานผลผลิต
(Product Evaluation)

ประเด็นสําคัญที่ตองประเมิน
1. ประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอมของ
โครงการ
2. ประเมินดานปจจัยพื้นฐานของโครงการ
3. ประเมินดานกระบวนการของโครงการ
4. ประเมินดานผลผลิตของโครงการ
4.1 ประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
4.2 ประเมินรักการอานของนักเรียน
4.3 ประเมินพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน
4.4 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอ
กิจกรรมสงเสริมรักการอาน
4.5 ประเมินความพึงพอใจของครูและผูปกครอง
นักเรียนตอกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
4.6 เปรียบเทียบระดับผลการเรียนของนักเรียน
ระหวางปการศึกษา 2550 กับ 2551

จากตารางที่ 2 ประเด็นสําคัญที่ตองประเมิน มีดังนี้
1. ประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอมของโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา ประเมินเกี่ยวกับ หลักการ วัตถุประสงค เปาหมาย และการเตรียมการ
ภายในของสถานศึกษา
2. ประเมินดานปจจัยพืน้ ฐานของโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
ประเมินเกี่ยวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ สื่อ อาคาร สถานที่ งบประมาณ

44

3. ประเมินดานกระบวนการของโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
ประเมินเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ไดแก การแตงตั้งคณะทํางาน การวางแผน การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตามแผน การสงเสริมสนับสนุน การนิเทศ ควบคุม กํากับ การสรุปประเมินผล และ
การปรับปรุงการทํางาน
4. ประเมินผลผลิตของโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
ประเมินเกี่ยวกับ ประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน ประเมินรักการอานของนักเรียน
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอโครงการสงเสริมรักการอาน
ประเมินความพึงพอใจของครู ผูปกครองนักเรียนตอโครงการสงเสริมรักการอานและเปรียบเทียบ
ระดับผลการเรียนของนักเรียน ปการศึกษา 2550 – 2551
เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการ
1. แบบประเมินดานประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอมของโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา
2. แบบประเมินดานปจจัยพื้นฐานของโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
3. แบบประเมินดานกระบวนการโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
4. แบบประเมินดานผลผลิตโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา ประกอบดวย
เครื่องมือ 6 ชุด
4.1 แบบประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
4.2 แบบประเมินนิสยั รักการอานของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา
4.3 แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา
4.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา ตอกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอาน
4.5 แบบประเมินความพึงพอใจของครู และผูปกครองนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา
ตอกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
4.6 แบบบันทึกระดับผลการเรียนของนักเรียน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
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ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีลําดับดังนี้
1. การสรางและการหาคุณภาพของแบบประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอมของ
โครงการสงเสริมรักการอาน
1.1 ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการประเมินโครงการเกี่ยวกับบริบทของโครงการและ
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบประเมิน
1.2 ศึกษาบริบทหรือสภาวะแวดลอมของโรงเรียนเกีย่ วกับโครงการสงเสริมรักการอาน
1.3 ศึกษารายละเอียดของโครงการสงเสริมรักการอาน ไดแก หลักการของโครงการ
การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ การกําหนดเปาหมายของโครงการ และศึกษา การเตรียมการ
ภายในของสถานศึกษา
1.4 สรางแบบประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอมของโครงการสงเสริมรักการอาน
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบดวยรายการประเมิน
จํานวน 11 รายการ
1.5 นําแบบประเมินบริบทของโครงการที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อขอคําปรึกษา
แนะนํา และประเมินผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
1) นายนิคม สุวพงษ ศึกษานิเทศกเชีย่ วชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด
เขต 3
2) นายพงษศกั ดิ์ ชื่นมณี ศึกษานิเทศกเชีย่ วชาญ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษารอยเอ็ด
เขต 3
3) นายพีรพงศ พงษศาสตร ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเมยวดีพทิ ยาคม
อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด
4) นายวุฒิคุณ ดวงออนนาม ผูอํานวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเชียงใหมประชานุสรณ
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด
5) นายศิวา กาฬแสน ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
1.6 ปรับปรุงแบบประเมินบริบทโครงการตามขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
1.7 นําแบบประเมินบริบทโครงการเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) แบบ IOC (Item Objective Congruence) ตามวิธีการของโรวิเนลลี (Rovinelli)
และแฮมเบิลตัน (Hambleton) (สมนึก ภัททิยธนี. 2537 : 167) จากผลการประเมินความเทีย่ งตรง
ตามเนื้อหา แบบประเมินบริบทโครงการมีความตรงตามเนื้อหา 0.85 (ภาคผนวกหนา 92)
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1.8 นําแบบประเมินไปทดลองใชกบั ครูโดยใหครูจํานวน 5 คน ทดลองประเมินบริบท
ของโรงเรียนและหาขอบกพรองของแบบประเมิน
1.9 นําขอบกพรองและขอมูลปญหาจากการทดลองใชของแบบประเมิน มาปรับปรุง
แบบประเมิน
1.10 นําเสนอแบบประเมินบริบทโครงการตอผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพ
ของแบบประเมินดวยแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการประเมินพบวาแบบประเมิน
บริบทโครงการมีคุณภาพระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.59 (ภาคผนวก หนา 93)
1.11 นําแบบประเมินบริบทโครงการไปใชจริงในปการศึกษา 2550
2. การสรางและหาคุณภาพของแบบประเมินปจจัยพื้นฐานการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมรักการอาน
2.1 ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการประเมินโครงการเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานการดําเนินงาน
โครงการนิสัยรักการอาน
2.2 ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการสรางแบบประเมินโครงการ
2.3 ศึกษาปจจัยของโรงเรียนเกีย่ วกับการอาน
2.4 กําหนดประเด็นสําคัญที่เปนปจจัยพืน้ ฐานของโครงการ ไดแก ครู สถานที่ อาคาร
หองสมุด มุมหนังสือ หนังสือ วารสาร วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของ
2.5 สรางแบบประเมินปจจัยพื้นฐานการดําเนินงานโครงการสงเสริมรักการอาน
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบดวยรายการประเมิน
จํานวน 13 รายการ
2.6 นําแบบประเมินปจจัยพืน้ ฐานการดําเนินงานโครงการที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนชุดเดิมเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบประเมินปจจัย
(Content Validity) แบบ IOC (Item Objective Congruence) ตามวิธีการของโรวิเนลลี (Rovinelli)
และแฮมเบิลตัน (Hambleton) (สมนึก ภัททิยธนี. 2537 : 167) จากผลการประเมินความเทีย่ งตรง
ตามเนื้อหา แบบประเมินปจจัยการดําเนินงานมีความตรงตามเนื้อหา 0.86 (ภาคผนวกหนา 94)
2.7 นําแบบประเมินไปทดลองใชกบั ครู จํานวน 5 คน ทดลองประเมินปจจัย
การดําเนินงานและหาขอบกพรองของแบบประเมิน
2.8 นําขอบกพรองและขอมูลปญหาที่เก็บรวบรวมไดจากการทดลองใชมาปรับปรุง
แบบประเมิน
2.9 นําเสนอแบบประเมินปจจัยการดําเนินงานตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือ ดวยแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการประเมิน พบวา
แบบประเมินปจจัยการดําเนินงานมีคณ
ุ ภาพระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.75 (ภาคผนวก หนา 95)
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2.10 นําแบบประเมินปจจัยการดําเนินงานที่สรางขึ้นไปใชจริงในปการศึกษา 2550
3. การสรางและหาคุณภาพของแบบประเมินกระบวนการบริหารโครงการสงเสริมรักการอาน
3.1 ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการประเมินกระบวนการบริหารโครงการ
3.2 ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการสรางแบบประเมินกระบวนการบริหารโครงการ
3.3 ศึกษากระบวนการบริหารโครงการของโรงเรียน
3.4 กําหนดประเด็นสําคัญที่เปนกระบวนการบริหารโครงการสงเสริมรักการอาน ไดแก
การแตงตั้งคณะทํางานการมอบหมายงาน การติดตาม ควบคุมกํากับ การสั่งการ การใหคําปรึกษา
แนะนํา การปรับปรุงสถานที่ การจัดหา เปนตน
3.5 สรางแบบประเมินกระบวนการบริหารโครงการสงเสริมรักการอานเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบดวยรายการประเมิน
จํานวน 12 รายการ
3.6 นําแบบประเมินกระบวนการบริหารโครงการที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนชุดเดิมเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบประเมินกระบวนการ
บริหารโครงการ Content Validity แบบ IOC (Item Objective Cogruence)ตามวิธีการของโรวิเนลลี
(Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (Hambleton) (สมนึก ภัททิยธนี. 2537 : 167) จากผลการประเมิน
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและประเมินกระบวนการบริหารโครงการมีความตรงตามเนื้อหา 0.88
(ภาคผนวกหนา 96)
3.7 นําแบบประเมินไปทดลองใชกบั ครูจํานวน 5 คน ทดลองประเมินกระบวนการบริหาร
โครงการ และหาขอบกพรองของแบบประเมิน รวบรวมปญหาจากการทดลองใช
3.8 นําขอบกพรองและปญหาจากการทดลองใชมาปรับปรุงแบบประเมินกระบวนการ
บริหารโครงการ
3.9 นําแสนอแบบประเมินตอผูเชีย่ วชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อประเมินคุณภาพของ
แบบประเมินกระบวนการบริหารโครงการ ดวยแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผล
การประเมินพบวา แบบประเมินกระบวนการบริหารโครงการที่สรางขึ้นมีคุณภาพระดับดี
คาเฉลี่ย 4.48 (ภาคผนวกหนา 97)
3.10 นําแบบประเมินกระบวนการบริหารโครงการที่สรางขึ้นไปใชจริงในปการศึกษา 2550
4. การสรางและหาคุณภาพของแบบประเมินผลผลิตโครงการสงเสริมรักการอาน
4.1 การสรางและหาคุณภาพของแบบประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
ประกอบดวยกิจกรรมโครงการ 7 กิจกรรม
1) ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการประเมินโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการ
2) ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการสรางแบบประเมินโครงการ
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3) ศึกษากิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
4) กําหนดประเด็นสําคัญของกิจกรรมโครงการ ไดแก กิจกรรมวางจากงานอานทุกคน
กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมพี่ชว ยนอง กิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน
5) สรางแบบประเมินกิจกรรมโครงการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scale) ประกอบดวยแบบประเมิน 5 ชุด แตละชุดมีรายการประเมิน จํานวน 11-13 รายการ
6) นําแบบประเมินกิจกรรมโครงการที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน
ซึ่งเปนชุดเดิมเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบประเมินกิจกรรมโครงการ
Content Validity แบบ IOC ( Item Objective Congruence) ตามวิธีการของโรวิเนลลี (Rovinelli)
และแฮมเบิลตัน (Hambleton) (สมนึก ภัททิยธนี. 2537 : 167) จากการประเมินความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาแบบประเมินกิจกรรมโครงการ มีความตรงตามเนื้อหาระหวาง 0.85 – 0.89
(ภาคผนวกหนา 98 – 102)
7) นําแบบประเมินไปทดลองใชกับครูจํานวน 5 คน ทดลองประเมินกิจกรรมโครงการ
และหาขอบกพรอง ปญหาจากการทดลองใช
8) นําขอบกพรอง และปญหาที่พบจากการทดลองใชมาปรับปรุงแบบประเมินกิจกรรม
โครงการ
9) นําเสนอแบบประเมินตอผูเชีย่ วชาญ เพื่อประเมินแบบประเมินกิจกรรมโครงการ
ดวยแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการประเมินพบวา แบบประเมินกิจกรรมโครงการ
มีคุณภาพระดับดี คาเฉลี่ย 4.50 ถึงระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.84 (ภาคผนวกหนา 103 – 107)
10) นําแบบประเมินกิจกรรมโครงการที่สรางขึ้นไปใชจริงในปการศึกษา 2550
4.2 การสรางและหาคุณภาพของแบบประเมินนิสัยรักการอานของผูบริหาร ครูและนักเรียน
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการเกี่ยวกับรักการอาน
2) ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการสรางแบบประเมินนิสัยรักการอาน
3) ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับนิสัยรักการอาน
4) สรางแบบประเมินนิสัยรักการอาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scale) ประกอบดวยรายการประเมิน จํานวน 10 รายการ
5) นําแบบประเมินที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนชุดเดิม
เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบประเมิน Content Validity แบบ IOC
(Item Objective Congruence) ตามวิธีการของโรวิเนลลี (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (Hambleton)
(สมนึก ภัททิยธนี. 2537 : 167) จากผลการประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแบบประเมินกิจกรรม
มีความตรงตามเนื้อหาระหวาง 0.84 (ภาคผนวกหนา 108)
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6) นําแบบประเมินไปทดลองใชกับนักเรียนจํานวน 20 คน ทดลองประเมินกิจกรรม
โครงการเพื่อหาขอบกพรองและปญหาที่เกี่ยวของ
7) นําขอบกพรอง และปญหาที่พบจากการทดลองใชมาปรับปรุงแบบประเมินกิจกรรม
โครงการและหาคาความเชือ่ มั่น
8) นําขอมูลจากการทดลองใชมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินโดยใช
สัมประสิทธิ์แอลฟา (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2546 : 91) จากการคํานวณพบวา แบบประเมินทั้งฉบับมี
คาความเชื่อมัน่ เทากับ 0.759 (ภาคผนวกหนา 109)
9) นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใชจริงในปการศึกษา 2550
4.3 การสรางและหาคุณภาพของแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนที่เกิดจาก
โครงการสงเสริมรักการอาน
1) ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการประเมินโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู
2) ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการสรางแบบประเมินโครงการ
3) ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการสรางแบบประเมินพฤติกรรมการเรียน
4) กําหนดประเด็นสําคัญที่เปนพฤติกรรมการเรียน เชน ความตั้งใจการเรียน
เขาตรงเวลา รวมกิจกรรมการเรียน สนใจ ซักถามเมื่อไมเขาใจ กลาแสดงออก
จดบันทึกเวลาครูอธิบาย มีการบันทึกขอความที่อานพบ
5) สรางแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบดวยรายการประเมินจํานวน 15 รายการ
6) นําแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนชุดเดิมเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบประเมินปจจัย
Content Validity แบบ IOC (Item Objective Congruence) ตามวิธีการของโรวิเนลลี (Rovinelli)
และแฮมเบิลตัน (Hambleton) (สมนึก ภัททิยธนี. 2537 : 167) จากการประเมินความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ที่สรางขึ้นมีความตรงตามเนื้อหา 0.85
(ภาคผนวกหนา 110)
7) นําแบบประเมินไปทดลองใชกับนักเรียนจํานวน 20 คน โดยการทดลองประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
8) นําขอบกพรองจากการทดลองใชมาปรับปรุงแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรูและ
หาคาความเชือ่ มั่นของแบบประเมินโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2546 : 91)
จากการคํานวณพบวา แบบประเมินทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.717 (ภาคผนวกหนา 111)
9) นําแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใชจริงในปการศึกษา 2550
4.4 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

50

1) ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการสรางเครื่องมือประเภทแบบสอบถาม
2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมรักการอานที่เผยแพร
โดยสวนราชการ หรือสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
3) ศึกษาโครงการสงเสริมรักการอานของโรงเรียนและศึกษาเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของโรงเรียน
4) กําหนดประเด็นสําคัญที่เปนขอบขายของกิจกรรม
5) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบดวยคําถามจํานวน 16 ขอ
6) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนชุดเดิม
เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม Content Validity
แบบ IOC (Item Objective Congruence) ตามวิธีการของโรวิเนลลี (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน
(Hambleton) (สมนึก ภัททิยธนี. 2537 : 167) จากผลการประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
แบบสอบถามที่สรางขึ้นมีความตรงตามเนื้อหา 0.85 (ภาคผนวกหนา 112)
7) นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนจํานวน 20 คน ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2550 โดยใหนกั เรียนตอบแบบสอบถามเพื่อนําขอมูลมาหาคาความเชือ่ มั่นของ
แบบสอบถาม
8) นําขอมูลจากการทดลองใชมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2546 : 91) จากการคํานวณพบวา แบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.733 (ภาคผนวกหนา 113)
9) นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้นไปใชจริงในปการศึกษา 2550
4.5 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนตอกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
1) ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการสรางเครื่องมือประเภทแบบสอบถาม
2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมรักการอาน ที่เผยแพรโดย
สวนราชการ หรือสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
3) ศึกษาโครงการสงเสริมรักการอานของโรงเรียนและศึกษาเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของโรงเรียน
4) กําหนดประเด็นสําคัญที่เปนขอบขายของกิจกรรม
5) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนตอกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบดวยคําถามจํานวน 16 ขอ
6) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนชุดเดิมเพื่อ
พิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม Content Validity
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แบบ IOC (Item Objective Congruence) ตามวิธีการของโรวิเนลลี (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน
(Hambleton) (สมนึก ภัททิยธนี. 2537 : 167) จากผลการประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
แบบสอบถามที่สรางขึ้นมีความตรงตามเนื้อหา 0.79 (ภาคผนวกหนา 114)
7) นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครูผูสอนจํานวน 8 คน ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2550 โดยใหครูตอบแบบสอบถามเพื่อนําขอมูลมาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
8) นําขอมูลจากการทดลองใชมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2546 : 91) จากการคํานวณพบวาแบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.754 (ภาคผนวกหนา 115)
9) นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้นไปใชจริงในปการศึกษา 2550
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูรายงานไดดําเนินการ ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงบุคลากร แจงวัตถุประสงคของโครงการสงเสริมรักการอาน
และมอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบ
2. ประชุมวางแผนการทํางาน การมอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบ แตละฝาย
หาแนวทางการปฏิบัติ กําหนดรายละเอียดและจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
3. วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมอบหมายใหคณะทํางานรวมกันในการประเมินกิจกรรม
เสร็จแลวสงเอกสารแบบบันทึกขอมูลใหผอู ํานวยการโรงเรียน
การวิเคราะหขอมูล
ผูประเมินไดวเิ คราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
1. วิเคราะหผลการประเมินดานบริบทและสภาวะแวดลอมของโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา
2. วิเคราะหผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานการดําเนินงานโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา
3. วิเคราะหผลการประเมินดานกระบวนการ โครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา
4. วิเคราะหผลการประเมินดานผลผลิตโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
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4.1 วิเคราะหผลการประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
4.2 วิเคราะหผลการประเมินนิสยั รักการอานของผูบริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา
4.3 วิเคราะหผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจาก
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
4.4 วิเคราะหผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
4.5 วิเคราะหผลการสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนตอกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
4.6 วิเคราะหเปรียบเทียบระดับผลการเรียนการสอบปลายประหวางปการศึกษา 2550
กับ 2551
5. การวิเคราะหขอมูลใชวิธีคํานวณหาคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แลว
แปลความหมายคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 100)
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความหมายวา มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความหมายวา มาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความหมายวา ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความหมายวา นอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความหมายวา นอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 คารอยละ (Percentage) จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 101)
p =

f
× 100
N

เมื่อ p แทน คารอยละ
f แทน คาความถี่ที่ตองการแปลใหเปนรอยละ
N แทน จํานวนความถี่

53

1.2 คาเฉลี่ย (Mean) จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 102)

X = ∑x
N

เมื่อ

แทน คาเฉลี่ย
∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จํานวนคะแนนในกลุม
X

1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากสูตร
(บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 104)
S=

N ∑ x 2 − (∑ x ) 2
N ( N − 1)

เมื่อ S
N

แทน
แทน
∑ x 2 แทน
(∑ x) 2 แทน

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จํานวนคนในกลุม
ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอน
ผลรวมของคะแนนแตละตัวทั้งหมดยกกําลังสอง

1.4 ความแปรปรวน (Varriance) จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 104)
2

S =

N ∑ x 2 − (∑ x ) 2
N ( N − 1)

เมื่อ S2
N

∑x
(∑ x )
2

2

แทน
แทน
แทน
แทน

ความแปรปรวน
จํานวนคนในกลุม
ผลรวมของคะแนนแตละตัวทั้งหมดยกกําลังสอง
ผลรวมของคะแนนแตละตัวทั้งหมดยกกําลังสอง
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2. สถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จากการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคที่กําหนด (Item Objective Congruence Index = IOC)
ตามวิธีการของโรวิเนลลี (Rovinelle) และแฮมเบิลตัน (Hambleton) คํานวณจากสูตร
(สมนึก ภัททิยธนี. 2537 : 165)
R
IOC = ∑
N

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละรายการกับจุดประสงค
ที่กําหนด
∑ R แทน ผลรวมความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญ
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
2.2 หาคุณภาพของเครื่องมือ
ใชแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเกิรต
(Likert, อางอิงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 183) พิจารณาจากคา ดังนี้
5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง เหมาะสมมาก
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เหมาะสมนอย
1 หมายถึง ไมเหมาะสม
นําขอมูลจากคะแนนรวมของแบบมาตราสวนประมาณคาของแตละคนมาหาคาเฉลี่ย
แลวเทียบเกณฑแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 100) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความวา เหมาะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความวา เหมาะสมมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความวา เหมาะสมปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความวา เหมาะสมนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความวา ไมเหมาะสม
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2.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบมาตราสวนประมาณคา
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbarch อางอิงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2546 : 91)โดยใชสูตร
α

=

เมื่อ α
si2
st2

2
k ⎡ ∑ si ⎤
⎢1 − 2 ⎥
k −1 ⎢
st ⎥
⎣
⎦

แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
แทน ความแปรปรวนของคะแนนการตอบแตละขอ
แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
รายงานผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวยหัวขอสําคัญ ดังนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2. ลําดับขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล
3. ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลไดกําหนดสัญลักษณและความหมาย ดังนี้
N แทน จํานวนครูผูบริหารนักเรียนทเี่ ปนกลุมตัวอยาง
X
แทน คะแนนเฉลี่ย
S .D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
% แทน คะแนนรอยละ
ลําดับขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวยขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหผลการประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอมของ
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
ตอนที่ 2 การวิเคราะหผลการประเมินดานปจจัยพืน้ ฐานการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
ตอนที่ 3 การวิเคราะหผลการประเมินดานกระบวนการโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
ชุดที่ 1 การวิเคราะหผลการประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
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ชุดที่ 2 การวิเคราะหผลการประเมินนิสัยรักการอานของนักเรียน
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
ชุดที่ 3 การวิเคราะหผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจาก
โครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด
ชุดที่ 4 การวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
ชุดที่ 5 การวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนตอกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
ชุดที่ 6 การวิเคราะหระดับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา
ปการศึกษา 2550 กับ 2551
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหผลการประเมินบริบทของโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานผลการประเมินบริบทของ
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
โดยรวมและแยกเปนรายขอ
ขอ
รายการ
1 การกําหนดหลักการของโครงการสอดคลองกับสภาพปญหา
2 การกําหนดหลักการของโครงการสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายของโรงเรียน
3 การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับปญหา
และหลักการของโครงการ
4 การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการสามารถปฏิบัติได
5 การกําหนดเปาหมายของโครงการสอดคลองกับปญหา
และวัตถุประสงคของโครงการ
6 การกําหนดเปาหมายของโครงการมีความเปนไปได
7 การกําหนดเวลาดําเนินการโครงการมีความเหมาะสม
8 การกําหนดหลักการวัตถุประสงคและเปาหมายมีความสอดคลองกัน
9 การกําหนดหลักการของโครงการสอดคลองกับความตองการ
นักเรียน ครู ผูปกครอง
10 มีสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเหมาะสมและสงเสริม
การดําเนินงานโครงการ
11 การเตรียมการภายในของสถานศึกษาสงเสริมการดําเนินงาน
ตามโครงการ
เฉลี่ย

X

S .D.

4.73
4.80

0.45
0.41

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.41

มากที่สุด

4.73
4.67

0.45
0.62

มากที่สุด
มากที่สุด

4.53
4.53
4.60
4.60

0.64
0.64
0.63
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.47

0.64

มาก

4.47

0.64

มาก

4.63

0.10

มากที่สุด
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จากตาราง 1 แสดงวา ผลการประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอมของ
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
โดยรวมอยูในระดับมากที่สดุ คาเฉลี่ย 4.63
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใ นระดับมากที่สุด จํานวน 9 ขอ อยูใ นระดับมากจํานวน 2 ขอ
และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ ขอ 2) การกําหนดหลักการของ
โครงการสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายของโรงเรียน ขอ 3) การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับปญหาและ
หลักการของโครงการ (ขอ 2 และขอ 3 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.80) รองลงมาคือ
ขอ 1) การกําหนดหลักการของโครงการสอดคลองกับสภาพปญหา ขอ 4) การกําหนดวัตถุประสงค
ของโครงการสามารถปฏิบัติได (ขอ 1 และขอ 4 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.73) และ
ขอ 5) การกําหนดเปาหมายของโครงการสอดคลองกับปญหาวัตถุประสงคของโครงการ
(คาเฉลี่ย 4.67) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอ 10) มีสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเหมาะสมและ
สงเสริมการดําเนินงานโครงการ ขอ 11) การเตรียมการภายในของสถานศึกษา สงเสริม
การดําเนินงานตามโครงการ (ขอ 10 และ ขอ 11 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.47)
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานผลการประเมินดานปจจัยพืน้ ฐาน
การดําเนินงานโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและแยกเปนรายขอ
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
มีครูรับผิดชอบงานบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนเพยี งพอ
มีผูชวยงานบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนเพียงพอ
มีเจาหนาที่ชว ยงานหองสมุดโรงเรียนเพียงพอ
มีครู บุคลากรรับผิดชอบโครงการเพียงพอ
มีวัสดุ อุปกรณเกีย่ วกับการดําเนินงานเพียงพอ
มีสื่อที่จําเปนในการดําเนินงานโครงการเพียงพอ
มีอาคาร สถานที่ในการดําเนินงานโครงการเพียงพอ
ครู ผูรับผิดชอบโครงการมีศักยภาพในการทํางาน
บุคลากรมีคุณภาพ
มีแผนงาน / โครงการอื่นสนับสนุน / รองรับ
ชุมชน ผูปกครองใหการสนับสนุน
มีนโยบายและมีวิสัยทัศนสนับสนุน
มีงบประมาณสนับสนุนโครงการ
เฉลี่ย

X

S .D.

4.33
4.33
4.40
4.80
4.67
4.73
4.73
4.47
4.40
4.47
4.60
4.80
4.30
4.54

0.64
0.64
0.65
0.41
0.62
0.45
0.45
0.64
0.65
0.64
0.63
0.41
0.41
0.55

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 2 แสดงวาผลการประเมินดานปจจัยพืน้ ฐานการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.54 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด
จํานวน 7 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 5 ขอ และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย
3 ลําดับ คือ ขอ 4) มีครู บุคลากรรับผิดชอบโครงการเพียงพอ ขอ 12) มีนโยบายและมีวิสัยทัศน
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สนับสนุน (ขอ 4 และขอ 12 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.80) รองลงมาคือ ขอ 6) มีสื่อที่จําเปนใน
การดําเนินงานโครงการเพียงพอ ขอ 7) มีอาคาร สถานที่ในการดําเนินงานโครงการเพียงพอ
(ขอ 6 และขอ 7 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลีย่ 4.73) และ ขอ 5) มีวัสดุอุปกรณเกีย่ วกับ
การดําเนินงานเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.67) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอ 13) มีงบประมาณ
สนับสนุนโครงการ (คาเฉลี่ย 4.30)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหผลการประเมินดานกระบวนการโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ดังแสดงในตารางที่ 3
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานผลการประเมินดานกระบวนบริหาร
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ

X

S .D.

มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
มีแผนภูมกิ ารบริหารงาน
มีการกําหนดปฏิทินการทํางาน
มีการสั่งการมอบหมายงาน
มีการประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนเพื่อรวมกันทํางาน
เพื่อปรึกษาหารือ
มีการปฏิบัติงานตามแผนจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
5 กิจกรรม
มีการนิเทศ ควบคุม กํากับ และตรวจสอบการทํางาน
มีการสงเสริม สนับสนุน การทํางาน
มีการใหคําปรึกษาแนะนํา
มีปฏิทินการนิเทศภายใน
มีการประเมินการทํางาน
มีการปรับปรุงการทํางาน

4.73
4.33
4.40
4.40

0.67
0.62
0.62
0.62

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.40

0.41

มาก

4.67
4.33
4.65
4.70
4.80
4.80
4.67

0.62
0.64
0.52
0.41
0.41
0.41
0.62

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

เฉลี่ย

4.66

0.11 มากที่สุด
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จากตาราง 3 แสดงวาผลการประเมินดานกระบวนการบริหารโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.66 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 7 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 5 ขอ และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ ขอ 10) มีปฏิทินการนิเทศภายใน
ขอ 11) มีการประเมินการทํางาน (ขอ 10 และขอ 11 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.80) รองลงมาคือ
ขอ 1) มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 4.73) และขอ 9) มีการใหคําปรึกษาแนะนํา
(คาเฉลี่ย 4.70) สวนขอที่มคี าเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอ 2) มีแผนภูมกิ ารบริหารงาน ขอ 7) มีการนิเทศ
ควบคุม กํากับ และตรวจสอบการทํางาน (ขอ 2 และขอ 7 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลีย่ 4.33)
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหผลการประเมินดานผลผลิตโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา
4.1 การวิเคราะหผลการประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา กิจกรรมที่ 1 ถึง 5 ดังแสดงในตารางที่ 4 – 9
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานผลการประเมินกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอานโรงเรียนหนองพอกวิทยา โดยรวมและแยกเปนรายดาน
ดาน
1
2
3
4
5

รายการ
กิจกรรมวางจากงานอานทุกคน
กิจกรรมเสียงตามสาย
กิจกรรมวันสําคัญ
กิจกรรมพี่ชว ยนองรักการอานดวยหนังสือเลมเล็ก
กิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน
เฉลี่ย

X

S .D.

4.49
4.47
4.50
4.38
4.42
4.45

0.61
0.63
0.64
0.66
0.65
0.01

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4 แสดงวาผลการประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูใ นระดับมากทุกดานและดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ 3) กิจกรรมวันสําคัญ (คาเฉลี่ย 4.50) รองลงมาคือ
1) กิจกรรมวางจากงานอานทุกคน (คาเฉลี่ย 4.49) และ 2) กิจกรรมเสียงตามสาย (คาเฉลี่ย 4.47)
สวนกิจกรรมที่มีคา เฉลี่ยต่ําสุด คือ 4) กิจกรรมพี่ชวยนองรักการอานดวยหนังสือเลมเล็ก
(คาเฉลี่ย 4.38)
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานผลการประเมินกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
กิจกรรมที่ 1 ดานกิจกรรมวางจากงานอานทุกคน โดยรวมและแยกเปนรายขอ
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
ใชเวลาวางในการอาน
อานเพราะนักเรียนสนใจครูไมไดบังคับ
อานเพื่อคนหาความรูไปบูรณาการจากเรื่องที่อยากรู
อานเพื่อหาความรูเพิ่มเติมบทเรียน
อานเพื่อทํารายงานสงครู
อานเพื่อหาความบันเทิง
อานเพื่อหาขอมูลขาวสาร
มีการบันทึกการอานตามความสนใจ
มีการบันทึกกิจกรรมรักการอานเพื่อสงครู
ครูประจําชั้นรายงานการอานใหผูบริหารโรงเรียนทราบ
นักเรียนมีความสนใจในการอานเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย

X

S .D.

4.73
4.73
4.33
4.47
4.40
4.60
4.53
4.26
4.53
4.26
4.67
4.49

0.45
0.45
0.64
0.64
0.65
0.63
0.64
0.67
0.64
0.67
0.62
0.62

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 5 แสดงวาผลการประเมินกระบวนการบริหารโครงการสงเสริมรักการอาน
ดานกิจกรรมวางจากงานอานทุกคน โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.49 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูใ นระดับมากที่สุด จํานวน 6 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 5 ขอ และขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดเรียงลําดับจากมาก จํานวน 5 ขอ และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย
3 ลําดับ คือ ขอ 1) ใชเวลาวางในการอาน ขอ 2) อานเพราะนักเรียนสนใจครูไมไดบังคับ
(ขอ 1 และขอ 2 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลีย่ 4.73) ขอ 11) นักเรียน มีความสนใจในการอาน
เพิ่มขึ้น (คาเฉลี่ย 4.67) ขอ 6) อานเพื่อหาความบันเทิง (คาเฉลี่ย 4.60)
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการประเมินกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอาน
กิจกรรมที่ 2 ดานกิจกรรมเสียงตามสาย โดยรวมและแยกเปนรายขอ
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
ใชเวลาไดเหมาะสม
นักเรียนใหความสนใจฟงรายการเสียงตามสาย
เปนรายการทีน่ าสนใจ
มีการแบงหนาที่ใหรวมรับผิดชอบเปนผูประกาศ
นักเรียนมีสวนรวมในการอานเพื่อคัดเลือกสาระมาออกอากาศ
นักเรียนมีสวนรวมเขียนสรุป
มีการเก็บรวบรวมขอความทีอ่ อกอากาศ
เปนเนื้อหาสาระ ขาวสารเกีย่ วกับการศึกษา กีฬา
เปนเนื้อหาสาระ ขาวสารเกีย่ วกับศาสนา วัฒนธรรม
เปนเนื้อหาสาระ ขาวสารเกีย่ วกับสังคม เศรษฐกิจ
เปนเนื้อหาสาระเกีย่ วกับการเมือง
มีตารางการออกอากาศ
นักเรียนมีความสนใจการอานเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย

X

S .D.

4.73
4.60
4.67
4.47
4.26
4.26
4.33
4.47
4.40
4.33
4.33
4.67
4.57
4.46

0.45
0.63
0.62
0.64
0.65
0.65
0.64
0.64
0.63
0.64
0.64
0.62
0.64
0.62

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากทีสุ่ ด
มาก

จากตาราง 6 แสดงวาผลการประเมินกระบวนการบริหารโครงการสงเสริมรักการอาน
ดานกิจกรรมเสียงตามสาย โดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 4.46 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 6 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 9 ขอ และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ ขอ 1) ใชเวลาไดเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.73) รองลงมา
คือ ขอ 3) เปนรายการที่นาสนใจ ขอ 12) มีตารางออกอากาศ (ขอ 3 และขอ 12 มีคาเฉลี่ยเทากัน
คาเฉลี่ย 4.67) และ ขอ 2) นักเรียนใหความสนใจฟงรายการเสียงตามสาย (คาเฉลี่ย 4.60)
ขอ 7) มีการเก็บรวบรวมขอความที่ออกอากาศ (ขอ 2 และขอ 7 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.60)
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานผลการประเมินกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอาน
กิจกรรมที่ 3 ดานกิจกรรมวันสําคัญโดยรวมและแยกเปนรายขอ
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
เลือกวันสําคัญไดเหมาะสม
กิจกรรมของวันสําคัญมีความเหมาะสม
กิจกรรมนาสนใจ
นักเรียนมีความสนใจรวมกิจกรรม
เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม
เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมและไดแ สดงออก
นักเรียนไดทํางานแบบมีสวนรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม
นักเรียนเกิดความรูความเขาใจเกีย่ วกับวันสําคัญนั้น ๆ
นักเรียนเห็นความสําคัญของวันสําคัญ
นักเรียนสามารถสรุปองคความรูจากวันสําคัญนั้น ๆ ได
เฉลี่ย

X

S .D.

4.60
4.53
4.67
4.40
4.67
4.33
4.40
4.60
4.47
4.60
4.26
4.50

0.63
0.64
0.62
0.65
0.62
0.64
0.65
0.63
0.64
0.63
0.67
0.64

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตาราง 7 แสดงวาผลการประเมินกระบวนการบริหารโครงการสงเสริมรักการอาน
ดานกิจกรรมวันสําคัญโดยรวมอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย 4.50 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูใ น
ระดับมากที่สดุ จํานวน 6 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 5 ขอ และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย 3 ลําดับคือ ขอ 3) กิจกรรมนาสนใจ ขอ 5) เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม
(ขอ 3 และขอ 5 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลีย่ 4.67) รองลงมาคือ ขอ 1) เลือกวันสําคัญไดเหมาะสม
ขอ 8) นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม ขอ 10) และนักเรียนเห็นความสําคัญของ
วันสําคัญ (ขอ 1 ขอ 8 และขอ 10 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.60) และขอ 2) กิจกรรมของ
วันสําคัญมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.53)
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ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานผลการประเมินกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอาน
กิจกรรมที่ 4 ดานกิจกรรมพี่ชวยนองรักการอานดวยหนังสือเลมเล็ก โดยรวมและแยก
เปนรายขอ
ขอ
รายการ
1 ใบกิจกรรมมีคําชี้แจงรายละเอียดการทําหนังสือเลมเล็ก
ทั้งอุปกรณวิธกี ารและการประเมินผล
2 มีการทํางานเปนกลุม
3 สงเสริมการทํางานแบบรวมมือ
4 แตละกลุมทํางานตามกระบวนการกลุม
5 นักเรียนทํางานตามขั้นตอนที่กําหนด
6 มีผลงานนักเรียน
7 มีการนําเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรยี นรูและการจัดนิทรรศการ
8 นักเรียนเกิดความรู ความเขาใจการทําหนังสือเลมเล็ก
9 ความสามารถในการอานวิเคราะหเรื่องเพือ่ กําหนดเปนเรื่องใหม
10 ความสามารถในการเขียนสือ่ ความ
11 นักเรียนมีความสนใจการอานเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย

X

4.70
4.40
4.33
4.40
4.33
4.47
4.53
4.60
4.26
4.13
4.53
4.43

S .D.

ระดับ

0.63 มากที่สุด
มาก
0.65
มาก
0.64
มาก
0.65
มาก
0.64
มาก
0.64
มาก
0.70
0.64 มากที่สดุ
มาก
0.67
มาก
0.71
0.64 มากที่สดุ
0.03
มาก

จากตาราง 8 แสดงวา ผลการประเมินกระบวนการบริหารโครงการสงเสริมรักการอาน
ดานกิจกรรมพี่ชวยนองรักการอานดวยหนังสือเลมเล็กโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใ นระดับมากที่สุดจํานวน 3 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 8 ขอ
และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ ขอ 1) ใบกิจกรรมมีคําชี้แจง
รายละเอียดการทําหนังสือเลมเล็ก (คาเฉลี่ย 4.70) รองลงมาคือ ขอ 8) นักเรียนเกิดความรู
ความเขาใจหนังสือเลมเล็ก (คาเฉลี่ย 4.60) ขอ 7) มีการนําเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละ
การจัดนิทรรศการ ขอ 11) นักเรียนมีความสนใจการอานเพิ่มขึ้น
(ขอ 7 และขอ 11 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.53)
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ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอาน
กิจกรรมที่ 5 ดานกิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียนโดยรวม และแยกเปนรายขอ
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
นักเรียนเรียนรูจากคําชี้แจงและจากตัวอยางดวยความเขาใจ
การเลือกอานบทเพลงอยางเหมาะสม
การคัดบทเพลงที่ไดฝกอาน
การวิเคราะหบทเรียน
การสรุปบทเพลง
การนําสรุปมาเลาใหเพื่อนฟง
การนําบทเพลงที่ชื่นชอบมาอานใหเพื่อนฟง
การนําบทเพลงที่สนใจมารองใหเพื่อนฟง
นักเรียนมีความสนใจในการอานเพิ่มขึ้น
นักเรียนมีความสุขในการเรียนเพิ่มขึน้ และมีพัฒนาการเขียน
ตามลําดับ
เฉลี่ย

X

S .D.

4.60
4.47
4.40
4.20
4.26
4.33
4.40
4.33
4.53
4.4.

0.63
0.64
0.65
0.73
0.67
0.64
0.65
0.64
0.64
0.65

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.40

0.03

มาก

จากตาราง 9 แสดงวาผลการประเมินกระบวนการบริหารโครงการสงเสริมรักการอาน
ดานกิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.40 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 4 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 8 ขอ และขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ ขอ 1) นักเรียนเรียนรูจากคําชี้แจงและ
จากตัวอยางดวยความเขาใจ (คาเฉลี่ย 4.60) รองลงมาคือ ขอ 9) นักเรียน มีความสนใจในการอาน
เพิ่มขึ้น (คาเฉลี่ย 4.53) ขอ 2) การาเลือกอานบทเพลงอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.47) สวนคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ขอ 9) นักเรียนมีความสนใจในการอานเพิ่มขึน้ (คาเฉลี่ย 4.53) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
ขอ 5) การสรุปบทเพลง (คาเฉลี่ย 4.26)
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4.2 การวิเคราะหผลการประเมินนิสัยรักการอานของนักเรียน
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
ดังแสดงในตาราง 10
ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานผลการประเมินนิสัยรักการอานของนักเรียน
โดยรวมและแยกเปนรายขอ
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
สนใจการอาน
ใหความสําคัญของการอาน
ใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอาน
อานอยางตอเนื่องทุกวนั
อานหนังสือไดหลายประเภท
ใชเวลาในการอานเพิ่มขึ้น
อานทบทวนเนื้อหาบทเรียน
อานขอมูลขาวสาร
อานหนังสือไดจํานวนหนาเพิ่มขึ้น
ถือเอาการอานเปนกิจวัตรประจําวัน
เฉลี่ย

X

S .D.

4.67
4.73
4.67
4.73
4.67
4.33
4.40
4.26
4.60
4.47
4.55

0.62
0.45
0.62
0.45
0.62
0.64
0.65
0.67
0.63
0.64
0.08

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตาราง 10 แสดงวา ผลการประเมินนิสัยรักการอานของนักเรียน โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สดุ คาเฉลี่ย 4.55 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใ นระดับมากที่สุด จํานวน 6 ขอ
อยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด เรียงจากคามากไปหานอย 3 ลําดับคือ
ขอ 2) ใหความสําคัญของการอาน ขอ 4) อานอยางตอเนื่องทุกวัน
(ขอ 2 และขอ 4 คาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.73) รองลงมาคือ ขอ 1) สนใจการอาน
ขอ 3) ใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอาน ขอ 5) อานหนังสือไดหลายประเภท
(ขอ 1 ขอ 3 ขอ 5 คาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลีย่ 4.67) และขอ 9) อานหนังสือไดจํานวนหนาเพิ่มขึ้น
(คาเฉลี่ย 4.60)
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4.3 การวิเคราะหผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจาก
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
ดังแสดงในตาราง 11
ตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ในการเรียนทีเ่ กิดจากโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและแยกรายขอ
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
เขาเรียนตรงเวลา
รวมกิจกรรมเต็มเวลา
ตั้งใจฟงครูอธิบาย พูดแนะนํา ฯลฯ
ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
จดบันทึกขอความที่สนใจ
ตอบคําถามเมื่อครูซักถาม
พูดสนทนา อธิบาย ชี้แจงแสดงความคิดเห็น
นักเรียนสนใจอานใบงานใบความรู
นักเรียนสนใจคนควาความรูจ ากหนังสือในหองสมุดเพิม่ เติม
นักเรียนสืบคนสาระความรูเ พิ่มเติมเพื่อใหเกิดความรูยงิ่ ขึ้น
สอบถามจากผูรูเฉพาะเรื่องเพิ่มเติม
อานทบทวนบทเรียนเมื่อมีเวลาวาง
สนใจการอานในระหวางเรียน
นักเรียนมีสมุดบันทึกการอาน
นําการอานมาเปนกิจวัตรประจําวัน
เฉลี่ย

X

S .D.

4.58
4.57
4.54
4.46
4.47
4.48
4.50
4.43
4.52
4.28
4.26
4.23
4.41
4.61
4.68
4.46

0.55
0.84
0.60
0.64
0.64
0.65
0.65
0.63
0.51
0.74
0.74
0.68
0.64
0.72
0.63
0.08

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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จากตาราง 11 แสดงวา ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจาก
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.46 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใ นระดับมากที่สดุ จํานวน 7 ขอ
อยูในระดับมากจํานวน 8 ขอ และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ
ขอ 15) นําการอาน มาเปนกิจวัตรประจําวัน (คาเฉลีย่ 4.68) รองลงมาคือ ขอ 14) นักเรียนมี
สมุดบันทึกการอาน (คาเฉลี่ย 4.61) และขอ 1) เขาเรียนตรงเวลา (คาเฉลี่ย 4.58) สวนที่คาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ ขอ 12) อานทบทวนบทเรียนเมื่อมีเวลาวาง (คาเฉลี่ย 4.23)
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4.4 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ดังแสดงในตาราง 12
ตาราง 12 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรม
สงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
โดยรวมและแยกเปนรายขอ
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายการ
ปริมาณของกิจกรรมโครงการเหมาะสมไมมากหรือไมนอยเกินไป
กิจกรรมตรงกับความตองการ
กิจกรรมโครงการทุกกิจกรรมนาสนใน
การมีสวนรวมของครู
การมีสวนรวมของนักเรียน
การมีสวนรวมของชุมชน
การมีสวนรวมของหนวยงานอื่น
ความพึงพอใจตอเครือขายสงเสริมการอานภายใน
ความพึงพอใจตอเครือขายสงเสริมการอานภายนอก
ความพึงพอใจกิจกรรมวางจากงานอานทกุ คน
ความพึงพอใจกิจกรรมเสียงตามสาย
ความพึงพอใจในกิจกรรมวันสําคัญ
ความพึงพอใจกิจกรรมพี่ชว ยนองรักการอานดวยหนังสือเลมเล็ก
ความพึงพอใจกิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน
ความพึงพอใจในผลงานของตนเองที่เกิดจากกิจกรรมโครงการ
ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
เฉลี่ย

X

S .D.

4.60
4.28
4.52
4.54
4.32
4.23
4.21
4.67
4.48
4.65
4.59
4.47
4.43
4.41
4.59
4.56
4.47

0.57
0.82
0.51
0.61
0.81
0.73
0.84
0.53
0.65
0.54
0.56
0.64
0.65
0.64
0.58
0.84
0.11

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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จากตาราง 12 แสดงวาความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 4.47
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใ นระดับมากที่สุดจํานวน 8 ขอ อยูในระดับมากจํานวน 8 ขอ
และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ ขอ 8) ความพึงพอใจตอ
เครือขายสงเสริมการอานภายใน (คาเฉลี่ย 4.67) รองลงมาคือ ขอ 10) ความพึงพอใจกิจกรรมวาง
จากงานอานทุกคน (คาเฉลี่ย 4.65) และขอ 1) ปริมาณของกิจกรรมโครงการเหมาะสมไมมากไม
นอยเกินไป (คาเฉลี่ย 4.60)
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4.5 การวิเคราะหความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนตอกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา ดังแสดงในตาราง 13
ตาราง 13 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครอง
นักเรียนตอกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
โดยรวมและจําแนกเปนรายขอ
ขอ
รายการ
1 ปริมาณของกิจกรรมโครงการเหมาะสมไมมากเกินไปและไมนอย
เกินไป
2 กิจกรรมโครงการตรงกับความตองการ
3 กิจกรรมทุกกิจกรรมนาสนใจ
4 การมีสวนรวมของครู
5 การมีสวนรวมของนักเรียน
6 การมีสวนรวมของชุมชน
7 การมีสวนรวมของหนวยงานอื่น
8 ความพึงพอใจตอเครือขายสงเสริมการอานภายในโรงเรียน
9 ความพึงพอใจตอเครือขายการอานภายใน
10 ความพึงพอใจกิจกรรมวางจากงานอานทุกคน
11 ความพึงพอใจกิจกรรมเสียงตามสาย
12 ความพึงพอใจในกิจกรรมวันสําคัญ
13 ความพึงพอใจกิจกรรมพี่ชว ยนองรักการอานดวยหนังสือเลมเล็ก
14 ความพึงพอใจกิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน
15 ความพึงพอใจในผลงานของตนเองที่เกิดจากกิจกรรมโครงการ
16 ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
เฉลี่ย

X

S .D.

ระดับ

4.60
4.47
4.53
4.40
4.47
4.20
4.33
4.47
4.40
4.47
4.27
4.33
4.40
4.27
4.53
4.53
4.41

0.57
0.62
0.50
0.65
0.62
0.83
0.84
0.64
0.72
0.64
0.75
0.65
0.64
0.74
0.62
0.51
0.09

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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จากตาราง 13 แสดงวา ความพึงพอใจของครูผูสอนตอกิจกรรมสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.41
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใ นระดับมากที่สุด จํานวน 4 ขอ อยูในระดับมาก
จํานวน 12 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ
ขอ 1) ปริมาณของกิจกรรมโครงการเหมาะสมไมมากเกินไปและไมนอยเกินไป (คาเฉลี่ย 4.60)
รองลงมาคือ ขอ 3) กิจกรรมทุกกิจกรรมนาสนใจ ขอ 15) ความพึงพอใจในผลงานของตนเอง
ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (ขอ 3 และขอ 15 คาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.53) และ
ขอ 5) การมีสวนรวมของนักเรียน ขอ 8) ความพึงพอใจตอเครือขายสงเสริมการอานภายใน
โรงเรียน ขอ 10) ความพึงพอใจกิจกรรมวางจากงานอานทุกคน
(ขอ 5 ขอ 8 และขอ 10 คาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.47)
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4.6 การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับผลการเรียนการสอนปลายปของ
นักเรียนชวงชัน้ 3 – 4 ระหวางปการศึกษา 2550 กับ 2551 ดังแสดงในตาราง 14
ตาราง 14 แสดงเปรียบเทียบระดับผลการเรียนการสอบปลายปของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 – 4
ระหวางปการศึกษา 2550 กับ 2551

วิชา
ภาษาไทย

คณิต

วิทยาศาสตร

สังคม

อังกฤษ

รวม

ระดับ
คุณภาพ
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
3

ปการศึกษา 2550
N
%
140 คน
100
40
28.57
68
48.57
23
16.43
9
6.43
38
23.57
61
43.57
39
27.86
7
5.00
49
35.00
64
45.71
27
19.29
47
33.57
64
45.71
29
20.72
27
19.28
50
35.71
52
37.14
11
7.87
201
28.70

ปการศึกษา 2551
N
%
140 คน
100
81
57.85
45
32.14
14
10.01
68
48.57
47
33.57
25
17.86
71
50.71
51
36.43
18
12.86
77
55.00
51
36.43
12
8.57
65
46.42
53
37.86
22
15.72
362
51.71

เปรียบเทียบ
เพิ่มขั้น
%
N
+41
+29.28
-23
-16.43
-9
-6.42
-9
-6.43
+30
+25.00
-14
-10.00
-14
-10.00
-2
-5.00
+22
-15.71
-13
-9.28
-9
-6.43
+30
+21.43
-13
-9.28
-17
-12.15
+38
+27.14
+3
+2.15
-30
-21.42
-7.87
-11
161
23
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จากตาราง 14 แสดงวาผลการเปรียบเทียบระดับผลการเรียน การสอบปลายปของ
นักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 – 4 ระหวางปการศึกษา 2550 กับ 2551 พบวา ปการศึกษา 2550 มีนักเรียน
ไดผลการเรียนระดับ 3 จํานวน 201 คน ปการศึกษา 2551 มีนักเรียนไดผลการเรียนระดับ 3
จํานวน 362 คน นักเรียนมีผลการเรียนระดับ 3 เพิ่มขึ้นจํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 23
เมื่อพิจารณาเปนรายวิชาปรากฏผลดังนี้
ภาษาไทย ปการศึกษา 2550 ไดผลการเรียนระดับ 3 จํานวน 40 คน ปการศึกษา 2551
จํานวน 81 คน เพิ่มขึ้น 41 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 29.28
คณิตศาสตร ปการศึกษา 2550 ไดผลการเรียนระดับ 3 จํานวน 38 คน ปการศึกษา 2551
จํานวน 68 คน เพิ่มขึ้น 30 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 25.00
วิทยาศาสตร ปการศึกษา 2550 ไดผลการเรียนระดับ 3 จํานวน 49 คน ปการศึกษา 2551
จํานวน 22 คน เพิ่มขึ้น 22 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 15.71
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2550 ไดผลการเรียนระดับ 3 จํานวน 47 คน
ปการศึกษา 2551 จํานวน 30 คน เพิ่มขึน้ 30 คน เพิม่ ขึ้นรอยละ 24.43
ภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2550 ไดผลการเรียนระดับ 3 จํานวน 27 คน ปการศึกษา 2551
จํานวน 38 คน เพิ่มขึ้น 11 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 27.14
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
รายงานผลการประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา ประกอบดวย
หัวขอสําคัญ ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการประเมิน
2. ประชากร
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. สรุปผลการประเมิน
5. อภิปรายผล
6. ขอเสนอแนะ
วัตถุประสงคของการประเมิน
การประเมินโครงการสงเสริมรักการอานโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ปการศึกษา 2550
ประชากร
ประชากรที่ใชในการประเมิน ประกอบดวย
1) นักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ภาคเรียน 1– 2
ปการศึกษา 2550 จํานวน 1,580 คน
2) ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1– 2
ปการศึกษา 2550 จํานวน 56 คน
3) ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1– 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4– 6 ที่สมัครใจ
เขารวมโครงการ จํานวน 160 คน
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เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการ
1. แบบประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอมของโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
2. แบบประเมินดานปจจัยพื้นฐานของโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
3. แบบประเมินดานกระบวนการโครงการสงเสริมรักการอานโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
4. แบบประเมินดานผลผลิต ของโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวยเครื่องมือ 6 ชุด
4.1 แบบประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอานโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
4.2 แบบประเมินนิสยั รักการอานของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด
4.3 แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
4.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอ
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ตอกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
4.5 แบบประเมินความพึงพอใจของครูและผูปกครองนักเรียน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ตอกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
4.6 แบบบันทึกระดับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด
สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน สรุปไดดังนี้
1. ผลการประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอมของโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.63 คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือ ขอ 2) การกําหนดหลักการของโครงการ สอดคลองกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน นโยบายของโรงเรียน
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ขอ 3) การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับปญหา และหลักการของโครงการ
(ขอ 2 ขอ 3 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.80) รองลงมาคือ ขอ 1) การกําหนดหลักการของ
โครงการสอดคลองกับสภาพปญหา ขอ 4) การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการสามารถปฏิบัติได
(ขอ 1 และขอ 4 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลีย่ 4.73)
2. ผลการประเมินดานปจจัยพืน้ ฐาน การดําเนินงานโครงการสงเสริมรักการอานโรงเรียน
หนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูใ นระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.54
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือ ขอ 4) มีครู บุคลากรรับผิดชอบโครงการเพียงพอ ขอ 12) มีนโยบาย
และมีวิสยั ทัศนสนับสนุน (ขอ 4 และขอ 12 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลีย่ 4.80) ขอ 6) มีสื่อที่จําเปน
ในการดําเนินงานโครงการเพียงพอ ขอ 7) มีอาคาร สถานที่ในการดําเนินงานโครงการเพียงพอ
(ขอ 6 และขอ 7 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลีย่ 4.73) ขอ 5) มีวัสดุอุปกรณเกีย่ วกับการดําเนินงาน
เพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.67)
3. ผลการประเมินดานกระบวนการบริหารโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.57 คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือ ขอ 10) มีปฏิทินการนิเทศภายใน
ขอ 11) มีการประเมินการทํางาน (ขอ 10 ขอ 11 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.80)
ขอ 1) มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 4.73) ขอ 9) มีการใหคําปรึกษาแนะนํา (คาเฉลี่ย 4.70)
4. ผลการประเมินดานผลผลิตโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45 คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ
คือ ขอ 3) ดานกิจกรรมวันสําคัญ (คาเฉลี่ย 4.50) ขอ 1 กิจกรรมวางจากงานอานทุกคน
(คาเฉลี่ย 4.90) ขอ 2) กิจกรรมเสียงตามสาย (คาเฉลี่ย 4.47) เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏผล
ดังนี้
4.1 ผลการประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน โดยรวมอยูใ นระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.45 พิจารณาเปนรายดานเรียงคาเฉลี่ยตามลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ดังนี้
ขอ 3)กิจกรรมวันสําคัญ (คาเฉลี่ย 4.50) ขอ 1) กิจกรรมวางจากงานอานทุกคน (คาเฉลี่ย 4.49)
ขอ 2) กิจกรรมเสียงตามสาย แตละกิจกรรมปรากฏผลดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวางจากงานอานทุกคน ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.49 คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือ ขอ 1) ใชเวลาวางในการอาน ขอ 2) อานเพราะนักเรียน
สนใจไมไดบังคับ (ขอ 1 และขอ 2 มีคาเฉลี่ย 4.73) ขอ 11) นักเรียนมีความสนใจในการอาน
เพิ่มขึ้น (คาเฉลี่ย 4.67) ขอ 6) อานเพื่อหาความบันเทิง (คาเฉลี่ย 4.60)
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสียงตามสาย ผลการประเมินโดยรวมอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย 4.46
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ ขอ 1) ใชเวลาไดเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.73) ขอ 3) เปนรายการที่นาสนใจ
ขอ 12) มีตารางออกอากาศ (ขอ 2 ขอ 4 คาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.67) ขอ 2) นักเรียนให
ความสนใจฟงรายการเสียงตามสาย (คาเฉลี่ย 4.60) ขอ 7) มีการเก็บรวบรวมขอความที่ออกอากาศ
(คาเฉลี่ย 4.33)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสําคัญ ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.50
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ ขอ 3) กิจกรรมนาสนใจ ขอ 5) เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม
(ขอ 3 และขอ 5 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลีย่ 4.67) ขอ 1) เลือกวันสําคัญไดเหมาะสม
ขอ 8) นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม ขอ 10) นักเรียนเห็นความสําคัญของวันสําคัญ
(ขอ 1 ขอ 8 และขอ 10 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.60) ขอ 2) กิจกรรมของวันสําคัญมี
ความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.53)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพี่ชว ยนองรักการอานดวยหนังสือเลมเล็ก ผลการประเมิน อยูใ น
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.38 คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือ ขอ 1) ใบกิจกรรมมีคําชี้แจงรายละเอียด
การทําหนังสือเลมเล็ก ทั้งอุปกรณวิธกี ารและการประเมินผล (คาเฉลี่ย 4.70) ขอ 8) นักเรียน
เกิดความรูความเขาใจ การทําหนังสือเลมเล็ก (คาเฉลี่ย 4.60) ขอ 7) มีการนําเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดนิทรรศการ ขอ 11) นักเรียนมีความสนใจการอานเพิ่มขึ้น
(ขอ 7 ขอ 11 มีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.53)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน ผลการประเมินอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย 4.39
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือ ขอ 1) นักเรียนเรียนรูจากคําชี้แจงและจากตัวอยางดวยความเขาใจ
(คาเฉลี่ย 4.60) ขอ 9) นักเรียนมีความสนใจในการอานเพิ่มขึ้น (คาเฉลี่ย 4.53)
ขอ 2) การเลือกอานบทเพลงอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.47) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
ขอ 9) นักเรียนมีความสนใจในการอานเพิ่มขึ้น (คาเฉลี่ย 4.53)
4.2 ผลการประเมินนิสัยรักการอานของนักเรียนโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ผลการประเมินโดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สดุ (คาเฉลี่ย 4.55) คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือ ขอ 2) ใหความสําคัญของการอาน
ขอ 4) อานอยางตอเนื่องทุกวัน (ขอ 2 และขอ 4 คาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.73) ขอ 1) สนใจ
การอาน ขอ 3) ใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอาน ขอ 5) อานหนังสือไดหลายประเภท
(ขอ 1 ขอ 3 ขอ 5 คาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลีย่ 4.67) ขอ 9) อานหนังสือไดจํานวนหนาเพิ่มขึ้น
(คาเฉลี่ย 4.60)
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4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจากโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 4.46
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือ ขอ 15) นําการอานมาเปนกิจวัตรประจําวัน (คาเฉลี่ย 4.68) ขอ 14)
นักเรียนมีสมุดบันทึกการอาน (คาเฉลี่ย 4.61) ขอ 1) เขาเรียนตรงเวลา (คาเฉลี่ย 4.58)
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.47) คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือ
ขอ 8) ความพึงพอใจตอเครือขายสงเสริมการอานภายใน (คาเฉลี่ย 4.67) ขอ 10) ความพึงพอใจ
กิจกรรมวาง จากงานอานทุกคน (คาเฉลี่ย 4.65) และขอ 1) ปริมาณของกิจกรรมโครงการเหมาะสม
ไมมากไมนอยเกินไป (คาเฉลี่ย 4.60)
4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนตอกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอาน ผลการประเมินโดยรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.40) คาเฉลี่ยสูงสุด
3 ลําดับ คือ ขอ 1) ปริมาณของกิจกรรมโครงการเหมาะสมไมมากไมนอยเกินไป (คาเฉลี่ย 4.60)
ขอ 3) กิจกรรมทุกกิจกรรมนาสนใจ ขอ 15) ความพึงพอใจในผลงานของตนเองที่เกิดจากกิจกรรม
โครงการ ขอ 16) ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (ขอ 3 ขอ 15 ขอ 16 คาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ย 4.53)
4.6 เปรียบเทียบระดับผลการเรียนการสอนปลายปของนักเรียน ชวงชัน้ ที่ 2 – 3 ระหวาง
ปการศึกษา 2550 กับ 2551 พบวา ในปการศึกษา 2550 มีนักเรียนไดผลการเรียน ระดับ 3
จํานวน 201 คน ปการศึกษา 2551 มีนกั เรียนไดระดับผลการเรียน ระดับ 3 จํานวน 362 คน
นักเรียนไดผลการเรียนระดับ 3 เพิ่มขึ้น จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 23
อภิปรายผล
1. ผลการประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม ของโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.63 คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกําหนดหลักการของโครงการสอดคลองกับนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน นโยบายของโรงเรียน การกําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการสอดคลองกับปญหาและหลักการของโครงการ แสดงวาบริบทหรือสภาวะแวดลอม ของ
โครงการสงเสริมรักการอานของโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ที่เปน
องคประกอบสําคัญของโครงการทั้งการกําหนดหลักการ การกําหนดจุดประสงคและการกําหนด
เปาหมายของโครงการ มีความสอดคลองกัน สามารถนําโครงการไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จบรรลุ
เปาหมายเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร สอดคลองกับผลงานการประเมินโครงการของ

84

วรเชษฐ จันทรภิรมย (2549 : บทคัดยอ) ไดรายงานโครงการสงเสริมรักการอานของ
โรงเรียนบานดอยคํา พบวา ผลการประเมินดานสภาพแวดลอมเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศนความตองการของผูเรียนของโรงเรียน ผลการประเมิน
อยูในระดับมาก สอดคลองกับ พิทักษ สุปงคลัด (2550 : บทคัดยอ) ไดรายงานการประเมิน
โครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียนโรงเรียนยางวิทยาคาร ผลการประเมินบริบทของโครงการ
มีความสอดคลองกับปญหา โครงการ มีความเปนไปได สามารถแกปญหาของโรงเรียนได
กิจกรรมที่กําหนดสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ สิริวรรณ จันทรพิมล (2549 : บทคัดยอ)
ไดรายงานการประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน ผลการประเมินบริบทโครงการโดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.58) สมบูรณ ติ๊บเตปน (2548 : บทคัดยอ) รายงานผล
การประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน ผลการประเมินดานบริบทของโครงการพบวา เหมาะสม
กับสภาพปญหาปจจุบนั ปญหา ความตองการ สอดคลองกับนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และของโรงเรียน และเปาหมายของโครงการ
เกิดประโยชนโดยตรงกับครูและนักเรียนโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
2. ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานของโครงการสงเสริมรักการอานโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.54 คาเฉลี่ยสูงสุด คือ
มีครู บุคลากรรับผิดชอบโครงการเพียงพอ มีนโยบายและมีวิสัยทัศนสนับสนุน มีสื่อที่จาํ เปนใน
การดําเนินงานโครงการเพียงพอ มีอาคารสถานที่ในการดําเนินงานโครงการเพียงพอ มีอาคาร
สถานที่ในการดําเนินงานโครงการเพียงพอ และมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการดําเนินงานเพียงพอ
แสดงวาปจจัยของโรงเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด มีปจจัยพืน้ ฐานที่มีความพรอม
สามารถนําไปใชในการดําเนินงาน โครงการสงเสริมรักการอาน ที่สามารถสงผลใหการดําเนินงาน
ใหประสบผลสําเร็จ สอดคลองกับผลงานของ อภินันท สีสันต (2550 : บทคัดยอ) ไดประเมิน
โครงการสงเสริมรักการอาน ผลการประเมินดานปจจัยเบือ้ งตน พบวาสถานที่ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ และงบประมาณ อยูในระดับดี สมบูรณ ติ๊บเตปน (2548 : บทคัดยอ) ไดประเมิน
โครงการสงเสริมรักการอาน พบวา ผลการประเมินดานปจจัย พบวา โครงการไดกาํ หนดระยะเวลา
และสถานที่เหมาะสม บุคลากรผูรับผิดชอบมีความรู ความเขาใจจํานวนครูและนักเรียนเพียงพอ
ตอการดําเนินงาน ผลการประเมินอยูใ นระดับมาก สิริวรรณ จันทรพิมล (2549 : บทคัดยอ) ได
ประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน ผลการประเมินดานปจจัยตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริหารโครงการพบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.39 วรเชษฐ จันทรภิรมย
(2549 : บทคัดยอ) ไดประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนบานดอยคํา ผลการประเมิน
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ดานปจจัยของโรงเรียน ไดแก ปจจัยสนับสนุนการดําเนินการโครงการสงเสริมรักการอาน และ
สนับสนุนของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผลการประเมินอยูในระดับมาก
3. ผลประเมินดานกระบวนการ โครงการสงเสริมรักการอาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.57 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีปฏิทินการนิเทศภายในมีการประเมินการทํางาน มีคําสั่ง
แตงตั้งผูรับผิดชอบ มีการใหคําปรึกษาแนะนํา สอดคลองกับรายงานการประเมินโครงการของ
วรเชษฐ จันทภิรมย (2549 : บทคัดยอ) ไดรายงานการประเมินโครงการสงเสริมรักการอานของ
โรงเรียนบานดอยคํา ผลการประเมินดานกระบวนการ ไดแก การประเมินขั้นตอนการดําเนิน
กิจกรรมดานการเตรียมการ วางแผนการดําเนินการตรวจสอบ กํากับติดตามประเมินผลและ
การสรุปผล และปรับปรุงแกไข ผลการประเมินอยูใ นระดับมาก สอดคลองกับ พิทักษ สุปงคลัด
(2550 : บทคัดยอ) ไดรายงานผลการประเมินโครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียน
โรงเรียนยางวิทยาคาร ผลการประเมินดานกระบวนการโดยภาพรวม พบวา นักเรียนไดรับ
การสงเสริมนิสัยรักการอาน การปฏิบัติและสงผลตอการเพิ่มประสิทธิ์ภาพทางการเรียนดวย
สิริวรรณ จันทรพิมล (2549 : บทคัดยอ) ไดรายงานการประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน
ผลการประเมินดานกระบวนการ โครงการ พบวา การดําเนินงานตามกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ
ในภาพรวมไดผลเปนที่นาพอใจ สามารถแกปญหาและพัฒนาไดตามวัตถุประสงคของโครงการ
สมบูรณ ติ๊บเตปน (2548 : บทคัดยอ) ไดรายงานผลการประเมินโครงการสงเสริมรักการอานของ
โรงเรียนบานปาง ผลการประเมินดานกระบวนการพบวา มีความพรอมในเรื่องของการวางแผน
การดําเนินงานมีการศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา ความตองการมีปฏิทินการปฏิบัติงาน และมีคําสั่ง
แตงตั้งชัดเจน การดําเนินงานมีการประสานงานสอดคลองกับนโยบาย แนวปฏิบัติมกี ารนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผล และมีการนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
โครงการกิจกรรม โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
4. ผลการประเมินดานผลผลิต โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ดผลการประเมินผลผลิตโดยรวมอยูในระดับดี และผลการประเมิน
ผลผลิตเปนรายดาน ทุกดานอยูในระดับดี สรุปผลการประเมินเปนรายดานทั้ง 6 ดาน ปรากฏผล
ดังนี้
4.1 ผลการประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอ
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45 ประกอบดวยกิจกรรมวันสําคัญ
(คาเฉลี่ย 4.50) กิจกรรมวางจากงานอานทุกคน (คาเฉลี่ย 4.49) กิจกรรมเสียงตามสาย
(คาเฉลี่ย 4.47) กิจกรรมการอานบทเพลงสูงานเขียน (คาเฉลี่ย 4.42) และกิจกรรมพีช่ วยนอง
รักการอานดวยหนังสือเลมเล็ก (คาเฉลี่ย 4.38) ตามลําดับ
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4.2 ผลการประเมินรักการอานของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา โดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด คาเฉลี่ย 4.55
4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจากการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมรักการอาน โดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 4.46
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรม โครงการสงเสริมรักการอาน
โดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 4.47
4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอน และผูปกครองตอกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอาน โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.40
4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับผลการเรียนของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 – 3
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ระหวางปการศึกษา 2550 กับ 2551
พบวาปการศึกษา 2550 มีนกั เรียน ไดผลการเรียนระดับ 3 จํานวน 201 คน ปการศึกษา 2551
มีนักเรียนไดผลการเรียนระดับ 3 จํานวน 362 คน นักเรียนมีผลการเรียนระดับ 3 เพิ่มขึ้น
จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 23
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลตอไปนี้
1) โรงเรียนไดบริหารโครงการสงเสริมรักการอาน ซึ่งประกอบดวยการศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหา การวางแผนเพื่อแกปญ
 หาและพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนใหมีรักการอาน การแตงตั้ง
คณะทํางาน การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหโอกาสครู นักเรียนและผูปกครองมีสวนรวม
การปฏิบัติงาน
2) ในระหวางการปฏิบัตงิ านมีการสงเสริมสนับสนุนการทํางาน ตลอดจนการใหความ
ชวยเหลือใหคาํ ปรึกษาแนะนําในระหวางการทํางาน
3) มีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการทํางาน เพื่อหาขอบกพรอง และ
ประเมินการทํางานการเก็บรวบรวมขอมูล ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน
4) การปรับปรุงผลงานและผลการทํางานที่พบขอบกพรองจากการประเมินตรวจสอบให
บรรลุผลสําเร็จ
5) การปฏิบัติงานตามโครงการสงเสริมรักการอาน ไดนําเอากระบวนการประเมินมาบูรณาการ
การปฏิบัติงานตามโครงการ ไดประเมินโครงการกอนนําโครงการไปปฏิบัติเกี่ยวกับ
5.1) ประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอมของโครงการสงเสริมรักการอาน ประกอบดวย
หลักการของโครงการ การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ และการเตรียมการภายใน
ของโรงเรียน ตามหลักการประเมินรูปแบบของ สตัฟเฟลบีม (Stuffelbeam. 2004 : 245 – 259)
ผลจากการประเมินสภาวะแวดลอมของโครงการสงเสริมรักการอานโดยรวมอยูใ นระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.63 พบวา การกําหนดหลักการของโครงการสอดคลองกับนโยบายของ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน นโยบายของโรงเรียน กําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการสอดคลองกับปญหา และหลักการของโครงการ และพบวา การกําหนดวัตถุประสงค
การกําหนดเปาหมาย และหลักการของโครงการสอดคลองกัน
5.2) ประเมินปจจัยพื้นฐานของโครงการสงเสริมรักการอานประเมินเกีย่ วกับ บุคลากร
คุณภาพของบุคลากร วัสดุอุปกรณ สื่อ อาคาร สถานที่ กอนนําโครงการไปปฏิบัติ เพื่อทราบ
ความพรอม ปจจัยของโครงการ ตามหลักการรูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟลบีม
(Sutfflebeam. 2004 : 245 – 259) ผลการประเมินดานปจจัยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 14.54 พบวา สวนใหญอยูในระดับมากที่สุด และระดับมาก ไดแก มีบุคลากรผูรับผิดชอบ
งานเพียงพอ บุคลากรที่มีคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานเพียงพอ มีอาคารสถานที่และ
หองสมุดสามารถจัดกิจกรรมโครงการไดเพียงพอ และมีแผนงาน / โครงการอื่นรองรับและชุมชนให
ความรวมมือ
หลักจากการประเมินดานบริบทและดานปจจัยพืน้ ฐาน พบวา มีความพรอม เหมาะสม เพียงพอ
กับการดําเนินงานตามโครงการอยางเหมาะสม จึงนําโครงการไปปฏิบัติ
นอกจากโรงเรียนไดประเมินความพรอมดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม และประเมินดานปจจัย
ดังกลาว ผูประเมินไดนําเอาแนวคิดเกีย่ วกับการประเมินโครงการตามประเด็นสําคัญดังตอไปนี้คือ
การประเมินความตองการ / ความจําเปน การประเมินความเปนไปได การประเมินปจจัยนําเขา
(Input) การประเมินกระบวนการ (Process) และการประเมินผลผลิตหรือผลิตผล (Output / Product)
ตามแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2545 : 47 – 48)
จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหผลการประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน ดานผลผลิตโดยรวม
และรายดานอยูในระดับสอดคลองกับผลการประเมินโครงการของ วรเชษฐ จันทรภิรมย
(2549 : บทคัดยอ) ผลการประเมินโครงการดานผลผลิตโครงการสงเสริมรักการอาน พบวา
ผูปกครอง ครู ที่ปรึกษา มีความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมรักการอานอยูในระดับมาก ผล
การประเมิน เจตคติของผูเรียนตอโครงการอยูในระดับมาก และพบวา นักเรียนมีความสามารถ
ในการอาน คิด วิเคราะห อยูในระดับพอใช พิทักษ สุปง คลิด (2550 : บทคัดยอ) ผลการประเมิน
โครงการดานผลผลิต โครงการสงเสริมรักการอาน พบวา ผลการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุม
ประสบการณ นักเรียนมีนิสยั รักการอานอยูในระดับมาก นักเรียนมีความพึงพอใจตอโครงการ
อยูในระดับมากทุกกิจกรรม และพบวา ผูปกครองนักเรียน ที่ปรึกษามีความพึงพอใจตอโครงการ
อยูในระดับมาก สิริวรรณ จันทรพิมล (2549 : บทคัดยอ) ผลการประเมินดานผลผลิตของ
โครงการสงเสริมรักการอาน พบวา ผลการประเมินพฤติกรรมการอานของนักเรียนโดยรวม
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อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.07) ความพึงพอใจของนักเรียนตอโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก
(คาเฉลี่ย 4.42) ความพึงพอใจของครูตอการดําเนินงานโครงการสงเสริมรักการอานอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 4.32) สมบูรณ ติบ๊ เตปน (2548 : บทคัดยอ) พบวาการประเมินดานผลผลิตของ
โครงการสงเสริมรักการอาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม มีทกั ษะในการอาน
เพิ่มขึ้น อานได อานคลอง เพิ่มขึ้น รูจักแสวงหาความรู และใชเวลาวางใหเปนประโยชน
สามารถนําเอาความรูจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน พัฒนากระบวนการคิดของตนเอง
ไดโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก อภินนั ท สีสันต (2550 : บทคัดยอ) พบวา
การประเมินดานผลผลิตพบวาผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมรักการอาน ผูเกี่ยวของมี
ความพึงพอใจอยูในระดับดี
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ผลจากการประเมินกระบวนการ พบรายการที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขใน
การดําเนินการตอไป ประกอบดวย
1.1 การกําหนดแผนภูมิการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บุคลากร บทบาทหนาที่ ระบุ
ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน สอดคลองกับคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
1.2 การนิเทศ ควบคุม กํากับ ควรไดรับการแกไขปรับปรุงใหดขี ึ้น มีแผนการนิเทศ
โครงการที่ชัดเจน มีปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ควบคูกบั การนิเทศ
2. ผลการประเมินผลผลิต พบรายการที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขในการดําเนินงาน
ครั้งตอไป ประกอบดวย
2.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวางจากงานอานทุกคน ควรปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการคนหาความรูใ หมไปบูรณาการจากเรื่องทีอ่ ยากรู โดยจัดกลุมตามความสนใจ เพื่อให
เลือกหัวเรื่องที่กลุมสนใจ เพื่อนําไปคนหาแลวนํามาอาน และมีการสงเสริมการบูรณาการ
2.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสียงตามสาย ควรปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรม โดยเนน
เนื้อหาเกี่ยวกับ “ขาวสารดานสังคม เศรษฐกิจ” และ “เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเมือง” โดยพยายาม
จัดหาขาวหนังสือพิมพรายวันที่เกีย่ วของใหเพียงพอ
2.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสําคัญ ควรปรับปรุงแนวการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีสวนรวมและไดแสดงออก โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดแสดงออกทั้งการคิด การอภิปราย
การทํางาน การแสดงความคิดเห็น การทําชิ้นงาน และการนําเสนอผลงาน
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2.4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพี่ชวยนองรักการอานดวยหนังสือเลมเล็ก ควรปรับปรุง
แนวทางการจัดกิจกรรม เนน “สงเสริมการทํางานแบบรวมมือ ” และ “ฝกการทํางานตามขั้นตอน
ที่กําหนด”
2.5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียนควรปรับปรุง แนวทางการจัดกิจกรรม
เนน “การนําบทเพลงที่สนใจมารองใหเพือ่ นฟง ” และ “การนําผลการอานเรื่องแลวมาเลาใหเพื่อน
ฟง”
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยและการประเมิน
1. ควรประเมินโครงการกิจกรรมสงเสริมรักการอานในลักษณะเดียวกันในปการศึกษา
ตอไป
2. ควรมีการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมรักการอานระหวางชวงชั้น
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91

ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการ
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เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการ
1. แบบประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอมของโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
2. แบบประเมินดานปจจัยพื้นฐานของโลกการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
3. แบบประเมินดานกระบวนการโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
4. แบบประเมินดานผลผลิต ของโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวยเครื่องมือ 6 ชุด
4.1 แบบประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอานโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
4.2 แบบประเมินนิสยั รักการอานของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอ
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
4.3 แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
4.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด ตอกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
4.5 แบบประเมินความพึงพอใจของครูและผูปกครองนักเรียน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ตอกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
4.6 แบบบันทึกระดับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
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1. แบบประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอมโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา ผูป ระเมิน : ครู ผูบริหารโรงเรียนและผูปกครองนักเรียน
คําชี้แจง : โปรดประเมินบริบทโครงการสงเสริมรักการอาน โดยกาเครื่องหมาย
ลงในชองระดับความคิดเห็นตามความเปนจริงพิจารณาจากคาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
รายการ
5 4 3 2 1
ขอ 1. การกําหนดหลักการของโครงการสอดคลองกับสภาพปญหา
ขอ 2. การกําหนดหลักการของโครงการสอดคลองกับนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานนโยบายของโรงเรียน
ขอ 3. การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับปญหาและ
หลักการของโครงการ
ขอ 4. การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการสามารถปฏิบัติได
ขอ 5. การกําหนดเปาหมายของโครงการสอดคลองกับปญหา และ
วัตถุประสงคของโครงการ
ขอ 6. การกําหนดเปาหมายของโครงการมีความเปนไปได
ขอ 7. การกําหนดเวลาดําเนินการโครงการมีความเหมาะสม
ขอ 8. การกําหนดหลักการวัตถุประสงคและเปาหมายมีความสอดคลองกัน
ขอ 9. การกําหนดหลักการของโครงการสอดคลองกับความตองการ
นักเรียน ครู ผูปกครอง
ขอ 10. มีสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเหมาะสมและสงเสริม
การดําเนินงานโครงการ
ขอ 11. การเตรียมการภายในของสถานศึกษาสงเสริมการดําเนินงานตาม
โครงการ
เฉลี่ย

94

2. แบบประเมินปจจัยพื้นฐานการดําเนินงานโครงการสงเสริมรักการอาน
โรงเรียนหนองพอกวิทยา ผูประเมิน : ครู ผูบริหาร ผูปกครองนักเรียน
คําชี้แจง : โปรดประเมินปจจัยการดําเนินงานโครงการสงเสริมรักการอาน โดยกาเครื่องหมาย
ลงในชองระดับความคิดเห็นตามความเปนจริง พิจารณาจากคําดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด
รายการ
ขอ 1. มีครูรับผิดชอบงานบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน
เพียงพอ
ขอ 2. มีผูชวยงานบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนเพียงพอ
ขอ 3. มีเจาหนาที่ชวยงานหองสมุดโรงเรียนเพียงพอ
ขอ 4. มีครู บุคลากรรับผิดชอบโครงการเพียงพอ
ขอ 5. มีวัสดุ อุปกรณเกีย่ วกับการดําเนินงานเพียงพอ
ขอ 6. มีสื่อที่จําเปนในการดําเนินงานโครงการเพียงพอ
ขอ 7. มีอาคาร สถานที่ในการดําเนินงานโครงการ
เพพียงพอ
ขอ 8. ครู ผูรับผิดชอบโครงการมีศักยภาพในการทํางาน
บุคลากรมีคุณภาพ
ขอ 9. มีแผนงาน / โครงการอื่นสนับสนุน / รองรับ
ขอ 10. ชุมชน ผูปกครองใหการสนับสนุน
ขอ 11. มีนโยบายและมีวิสัยทัศนสนับสนุน
ขอ 12. มีงบประมาณสนับสนุนโครงการ
เฉลี่ย

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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3. แบบประเมิน กระบวนการโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
ผูประเมิน : ครู ผูบริหารโรงเรียน ผปู กครองนักเรียน
คําชี้แจง : โปรดประเมินกระบวนการบริหารโครงการสงเสริมรักการอาน โดยกาเครื่องหมาย
ลงในชองระดับความคิดเห็นตามความเปนจริง พิจารณาจากคาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด
รายการ
1. มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
2. มีแผนภูมกิ ารบริหารงาน
3. มีการกําหนดปฏิทินการทํางาน
4. มีการสั่งการมอบหมายงาน
5. มีการประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน / เพื่อรวมกัน
ทํางาน / เพือ่ ปรึกษาหารือ
6. มีการปฏิบัติงานตามแผนจัดกิจกรรม
โครงการสงเสริมรักการอาน 5 กิจกรรม
7. มีการนิเทศ ควบคุม กํากับ และตรวจสอบการทํางาน
8. มีการสงเสริม สนับสนุน การทํางาน
9. มีการใหคําปรึกษาแนะนํา
10. มีปฏิทินการนิเทศภายใน
11. มีการประเมินการทํางาน
12 มีการปรับปรุงการทํางาน
เฉลี่ย

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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4. แบบประเมินดานผลผลิต โครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
4.1 แบบประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอานโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
4.2 แบบประเมินนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด
4.3 แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
4.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด ตอกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
4.5 แบบประเมินความพึงพอใจของครูและผูปกครองนักเรียน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ตอกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
4.6 แบบบันทึกระดับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด
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4.1 แบบประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวางจากงานอานทุกคน ผูประเมิน : นักเรียน
คําชี้แจง : โปรดประเมินกิจกรรมวางจากงานอานทุกคน โดยกาเครื่องหมาย
ความคิดเห็นตามความเปนจริง พิจารณาจากคาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเหมาะสม
รายการ
1. ใชเวลาวางในการอาน
2. อานเพราะนักเรียนสนใจครูไมไดบังคับ
3. อานเพื่อคนหาความรูไปบรู ณาการจากเรื่องที่อยากรู
4. อานเพื่อหาความรูเพิ่มเติมบทเรียน
5. อานเพื่อทํารายงานสงครู
6. อานเพื่อหาความบันเทิง
7. อานเพื่อหาขอมูลขาวสาร
8. มีการบันทึกการอานตามความสนใจ
9. มีการบันทึกกิจกรรมรักการอานเพื่อสงครู
10. ครูประจําชั้นรายงานการอานใหผูบริหารโรงเรียน
ทราบ
11. นักเรียนมีความสนใจการอานเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย

5

ลงในชองระดับ

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสียงตามสาย ผูป ระเมิน : ครู และผูบริหารโรงเรียน
คําชี้แจง : โปรดประเมินกิจกรรมเสียงตามสาย โดยกาเครื่องหมาย
ตามความเปนจริง พิจารณาจากคาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเหมาะสม
รายการ
1. ใชเวลาไดเหมาะสม
2. นักเรียนใหความสนใจฟงรายการเสียงตามสาย
3. เปนรายการที่นาสนใจ
4. มีการแบงหนาที่ใหรว มรับผิดชอบเปนผูประกาศ
5. นักเรียนมีสวนรวมในการอานเพื่อคัดเลือกสาระมา
ออกอากาศ
6. นักเรียนมีสวนรวมเขียนสรุปเตรียมสาระเพื่อ
ออกอากาศ
7. มีการเก็บรวบรวมขอความที่นําออกอากาศ
8. เปนเนื้อหาสาระขาวสารเกี่ยวกับการศึกษา
9. เปนเนื้อหาสาระขาวสารเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
10. เปนเนื้อหาสาระขาวสารเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ
11. เปนเนื้อหาสาระขาวสารเกี่ยวกับการเมือง
12. มีตารางการออกอากาศ
13. นักเรียนมีความสนใจการอานเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย

5

ลงในชองระดับความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสําคัญผูประเมิน : นักเรียน
คําชี้แจง : โปรดประเมินกิจกรรมวันสําคัญ โดยกาเครื่องหมาย
ตามความเปนจริง พิจารณาจากคาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเหมาะสม
รายการ
1. เลือกวันสําคัญไดเหมาะสม
2. กิจกรรมของวันสําคัญมีความเหมาะสม
3. กิจกรรมนาสนใจ
4. นักเรียนมีความสนใจรวมกิจกรรม
5. เปดโอกาสใหชุมชนมีสว นรวม
6. เปดโอกาสใหนกั เรียนมีสวนรวมและไดแสดงออก
7. นักเรียนไดทํางานแบบมีสวนรวม
8. นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม
9. นักเรียนเกิดความรูความเขาใจเกีย่ วกับวันสําคัญนั้น ๆ
10. นักเรียนเห็นความสําคัญของวันสําคัญนั้น ๆ
11. นักเรียนสามารถสรุปองคความรูจากวันสําคัญนั้น ๆ
ได
เฉลี่ย

5

ลงในชองระดับความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพี่ชวยนองรักการอานดวยหนังสือเลมเล็ก ผูประเมิน : นักเรียน
คําชี้แจง : โปรดประเมินกิจกรรมพี่ชวยนองรักการอานดวยหนังสือเลมเล็กโดยกาเครื่องหมาย
ลงในชองระดับความคิดเห็นตามความเปนจริง พิจารณาจากคาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
รายการ
5 4 3 2 1
1. ใบกิจกรรม มีคําชี้แจงรายละเอียด ทําหนังสือเลมเล็ก ทั้งอุปกรณ
วิธีการ และการประเมินผล
2. มีการทํางานเปนกลุม
3. สงเสริมการทํางานแบบรวมมือ
4. แตละกลุมทํางานตามกระบวนการกลุม
5. นักเรียนทํางานตามขั้นตอนที่กําหนด
1) ศึกษาใบกิจกรรม
2) เตรียมแผนการจัดกิจกรรม
3) เตรียมวัสดุอุปกรณ
4) ศึกษาตัวอยางการจัดทําหนังสือเลมเล็ก
5) นักเรียนเลือกเรื่อง ที่จะทําหนังสือ
6) เขียนเรื่อง และวาดภาพประกอบ
7) ตรวจสอบประเมิน และปรับปรุงผลงาน
6. มีผลงานนักเรียน
7. มีการนําเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการจัดนิทรรศการ
8. นักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ การทําหนังสือเลมเล็ก
9. ความสามารถในการอานวิเคราะหเรื่องเพื่อกําหนดเปนเรื่องใหม
10. ความสามารถในการเขียนสื่อความ
11. นักเรียนมีความสนใจการอานเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน ผูประเมิน : นักเรียน
คําชี้แจง : โปรดประเมินกิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน โดยกาเครื่องหมาย
ความคิดเห็นตามความเปนจริง พิจารณาจากคาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเหมาะสม
รายการ
1. นักเรียนเรียนรูจากคําชี้แจง และจากตัวอยางดวยความเขาใจ
2. การเลือกอานบทเพลงอยางเหมาะสม
3. การตัดบทเพลงที่ไดฝกอาน
4. การวิเคราะหบทเรียน
5. การสรุปบทเพลง
6. การนําบทสรุปมาเลาใหเพือ่ นฟง
7. การนําบทเพลงที่ชื่นชอบมาอานใหเพื่อนฟง
8. การนําบทเพลงที่สนใจมารองใหเพื่อนฟง
9. นักเรียนมีความสนใจการอานเพิ่มขึ้น
10. นักเรียนมีความสนใจการเรียนเพิ่มขึ้นและพัฒนาการเขียน
ตามลําดับ
เฉลี่ย

ลงในชองระดับ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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4.2 แบบประเมินนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยา ผูป ระเมิน: นักเรียน
คําชี้แจง : โปรดประเมินนิสัยรักการอานของครูและผูบริหารโรงเรียน โดยกาเครื่องหมาย
ชองระดับความคิดเห็นตามความเปนจริง พิจารณาจากคาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเหมาะสม
รายการ
1. สนใจการอาน
2. ใหความสําคัญของการอาน
3. ใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอาน
4. อานอยางตอเนื่องทุกวัน
5. อานหนังสือไดหลายประเภท
6. ใชเวลาในการอานเพิ่มขึ้น
7. อานทบทวนเนื้อหาบทเรียน
8. อานขอมูลขาวสาร
9. อานหนังสือไดจํานวนหนาเพิ่มขึ้น
10. ถือเอาการอานเปนกิจวัตรประจําวนั
เฉลี่ย

ลงใน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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4.3 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจากโครงการสงเสริมรักการอาน
ผูประเมิน : ครู และผูบริหารโรงเรียน
คําชี้แจง : โปรดประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจากโครงการสงเสริมรักการอาน
โดยกาเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นตามความเปนจริง พิจารณาจากคา
ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
รายการ
5 4 3 2 1
1. เขาเรียนตรงเวลา
2. รวมกิจกรรมเต็มเวลา
3. ตั้งใจฟงครูอธิบาย พูดแนะนํา ฯลฯ
4. ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
5. จดบันทึกขอความที่สนใจ
6. ตอบคําถามเมื่อครูซักถาม
7. พูดสนทนา อธิบาย ชี้แจงแสดงความคิดเห็น
8. นักเรียนสนใจอานใบงานใบความรู
9. นักเรียนสนใจคนควาความรูจากหนังสือในหองสมุดเพิ่มเติม
10. นักเรียนสืบคนสาระความรูเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความรูย ิ่งขึ้น
11. สอบถามจากผูรูเฉพาะเรือ่ งเพิ่มเติม
12. อานทบทวนบทเรียนเมื่อมีเวลาวาง
13. สนใจการอานในระหวางเรียน
14. นักเรียนมีสมุดบันทึกการอาน
15. นําการอานมาเปนกิจวัตรประจําวัน
เฉลี่ย
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4.4 แบบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ผูประเมิน : นักเรียน
คําชี้แจง : โปรดแสดงความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
โดยกาเครื่องหมาย 3 ลงในชองระดับความคิดเห็นตามความเปนจริง พิจารณาจากคา
ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเหมาะสม
รายการ
1. ปริมาณของกิจกรรมโครงการเหมาะสมไมมากเกินไป หรือไม
นอยเกินไป
2. กิจกรรมโครงการตรงกับความตองการ
3. กิจกรรมโครงการทุกกิจกรรมนาสนใจ
4. การมีสวนรวมของครู
5. การมีสวนรวมของนักเรียน
6. การมีสวนรวมของชุมชน
7. การมีสวนรวมของหนวยงานอื่น
8. ความพึงพอใจตอเครือขายสงเสริมการอานภายในโรงเรียน
(เชน หองสมุด มุมหนังสือ, ปายนิเทศ, หองคอมพิวเตอร,
หองปฏิบัติการทางภาษา, หอกระจายขาว, ประกาศ )
9. ความพึงพอใจตอเครือขายสงเสริมการอานภายนอกสถานศึกษา
(เชนสถานีอนามัย, วัด, องคการบริหารสวนตําบล,
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
10. ความพึงพอใจกิจกรรมวางจากงานอานทุกคน
11. ความพึงพอใจกิจกรรมเสียงตามสาย
12. ความพึงพอใจกิจกรรมวันสําคัญ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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4.4 แบบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน (ตอ)
รายการ
13. ความพึงพอใจกิจกรรมพีช่ วยนองรักการอานดวยหนังสือ
เลมเล็ก
14. ความพึงพอใจ กิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน
15. ความพึงพอใจ ในผลงานของตนเอง ที่เกิดจากกิจกรรม
โครงการ
16. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
เฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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4.5 แบบแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผสู อน ผูบริหารและผูปกครองนักเรียนตอการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ผูประเมิน : ครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน และผูปกครองนักเรียน
คําชี้แจง : โปรดแสดงความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยกาเครื่องหมาย
ลงในชองระดับความคิดเห็นตามความเปนจริง พิจารณาจากคาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเหมาะสม
ระดับความคิดเห็น
รายการ
5 4 3 2 1
1. ปริมาณของกิจกรรมโครงการเหมาะสมไมมากเกินไป หรือไม
นอยเกินไป
2. กิจกรรมโครงการตรงกับความตองการ
3. กิจกรรมโครงการทุกกิจกรรมนาสนใจ
4. การมีสวนรวมของครู
5. การมีสวนรวมของนักเรียน
6. การมีสวนรวมของชุมชน
7. การมีสวนรวมของหนวยงานอื่น
8. ความพึงพอใจตอเครือขายสงเสริมการอานภายในโรงเรียน
(เชน หองสมุด มุมหนังสือ, ปายนิเทศ, หองคอมพิวเตอร,
หองปฏิบัติการทางภาษา, หอกระจายขาว, ประกาศ )
9. ความพึงพอใจตอเครือขายสงเสริมการอานภายนอกสถานศึกษา
(เชนสถานีอนามัย, วัด, องคการบริหารสวนตําบล,
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
10. ความพึงพอใจกิจกรรมวางจากงานอานทุกคน
11. ความพึงพอใจกิจกรรมเสียงตามสาย
12. ความพึงพอใจกิจกรรมวันสําคัญ
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4.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผสู อนและผูบริหารตอการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
(ตอ)
รายการ
13. ความพึงพอใจกิจกรรมพีช่ วยนองรักการอานดวยหนังสือ
เลมเล็ก
14. ความพึงพอใจกิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน
15. ความพึงพอใจในผลงานของตนเองที่เกิดจากกิจกรรมโครงการ
16. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
เฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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4.6 แบบบันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา ................................. ชวงชั้นที่ ................ ชั้น .................
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด

ชั้น

จํานวน
นักเรียน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาตางประเทศ

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

3

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

3
2
1
0

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

2

1

0

3

ดีเยีย่ ม
ดี
ผานการประเมิน
ปรับปรุง

2

1

0

3

2

1

0

คะแนน รอยละ 80 - 100
คะแนน รอยละ 60 - 79
คะแนน รอยละ 50 - 59
คะแนน รอยละ 0 - 49

3

2

1

0

3

2

1

0
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ภาคผนวก ข
แสดงคุณภาพของเครื่องมือ
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1. แบบประเมินบริบทของโครงการสงเสริมรักการอาน
1) แสดงความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
รวม
เฉลี่ย

ผูประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

∑R

IOC

5
4
4
4
5
5
4
4
3
5
4
.47
4.27

1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
0.60
1.00
0.80
9.4
0.85

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
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2) แสดงคุณภาพของเครื่องมือ
ขอ

รายการ

ปญหาที่พบนักเรียนใชเวลาในการอานหนังสือเพื่อการศึกษา
คนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง...........................................................
2. ปญหาที่พบนักเรียนอานหนังสือไดนอยประเภท........................
3. นักเรียน ครู ผูบริหาร อานหนังสือตอหนาตอวันตอคนนอย ..
4. นักเรียนใชเวลาใหเกิดประโยชนโดยการอานนอย.....................
5. นักเรียนรวมกิจกรรมการอานนอยและเขารวมกิจกรรมเพราะ
ถูกบังคับ……………………………………………………....
6. ผูปกครองนักเรียนรองเรียนใหสงเสริมนิสัยรักการอาน..............
7. สังคมตองการใหบตุ รหลานเปนสังคมแหงการเรียนรู…
 ……….
8. สังคมตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษาตามความสามารถ...
9. สังคมตองการใหบุตรหลานมีคุณลักษณะใฝเรียนใฝรู................
10. ครูตองการนักเรียนที่มีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนหมัน่ ศึกษา
คนควาหาความรูดวยตนเอง........................................................
11. นักเรียนมีความตองการมีความรู ความสามารถและประสบ
ความสําเร็จในการเรียน……………………………………......

X

S.D.

คุณภาพ

1.

รวม
เฉลี่ย

4.00
4.86
4.60
4.86

0.70 ระดับดี
0.44 ระดับดีมาก
0.54 ระดับดีมาก
0.44 ระดับดีมาก

4.86
4.40
5.00
4.60
5.00

0.44
0.55
0
0.54
0

ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

4.20

0.45

ระดับดี

4.20

0.84

ระดับดี

50.58 4.94
4.59 0.45 ระดับดีมาก

112

2. แบบประเมินปจจัยพืนฐานการดํ
้
าเนินงานโครงการสงเสริมรักการอาน
1) แสดงความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม
เฉลี่ย

ผูประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

∑R

IOC

5
5
4
4
4
5
4
5
5
4
3
5
3
56
4.30

1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
0.60
1.00
0.60
11.20
0.86

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
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2) แสดงคุณภาพของเครื่องมือ
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายการ

X

มีครูบรรณารักษรับผิดชอบ......................................................... 4.8
มีผูชวยบรรณารักษ..................................................................... 4.8
มีเจาหนาที่ชว ยงานหองสมุด ..................................................... 4.8
มีหองสมุดเปนเอกเทศ................................................................ 4.6
หองสมุดมีขนาดเพียงพอจัดหนังสือวารสาร............................... 5.00
หองสมุดมีพื้นที่การใหบริการเพียงพอ………………………... 4.8
หองสมุดมีพื้นที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู................ 4.6
มีครุภัณฑสําหรับวางหนังสือวารสาร…………………………. 4.8
มีหนังสือตามความตองการของผูอาน........................................ 4.6
มีปริมาณหนังสือเพียงพอ........................................................... 4.8
จัดหนังสือเปนหมวดหมูสะดวกในการคนควา………………... 5.00
มีระบบการใหบริการที่สะดวกในการคนควา............................. 4.4
มีระบบการบริหารหองสมุดที่ดี.................................................. 4.8
รวม
เฉลี่ย

61.4
4.75

S.D.

คุณภาพ

0.45
0.45
0.45
0.70
0
0.45
0.70
0.45
0.70
0.45
0
0.89
0.45

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก

6.85
0.45 ระดับดีมาก
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3. แบบประเมินกระบวนการบริหารโครงการสงเสริมรักการอาน
1) แสดงความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม
เฉลี่ย

ผูประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

∑R

IOC

5
5
5
4
5
4
5
5
4
4
3
4
53
4.41

1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
0.60
0.80
10
0.88

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
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2) แสดงคุณภาพของเครื่องมือ
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายการ

X

การเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ……………………………... 4.8
การสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากร....................................... 4.2
การวิเคราะหปญหาและความตองการ………………………… 4.4
การกําหนดแนวทางการแกปญหา.............................................. 4.8
การลําดับปญหา………………………………………………. 4.6
การจัดทําโครงการ..................................................................... 4.2
มีกิจกรรมโครงการที่สามารถสงเสริมการอานได...................... 4.6
กําหนดแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติ………………………. 4.4
สรางเครือขายภายในและภายนอก.............................................. 4.2
มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ.......................................................... 4.2
มีแผนภูมกิ ารบริหารงาน………………………………………. 4.8
มีการกําหนดปฏิทินการทํางาน.................................................. 4.6
รวม
53.8
เฉลี่ย
4.48

S.D.

0.45
0.84
0.55
0.45
0.70
0.84
0.70
0.55
0.84
0.84
0.45
0.70
7.91
0.65

คุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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4. แบบประเมินผลผลิตโครงการสงเสริมรักการอาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด
4.1 แบบประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมรักการอาน
ก. แสดงความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
1) กิจกรรมวางจากงานอานทุกคน
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
รวม
เฉลี่ย

ผูประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

∑R

IOC

5
4
4
5
5
3
4
5
5
4
5
49
4.45

1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
0.60
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
9.80
0.89

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
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2) กิจกรรมเสียงตามสาย
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม
เฉลี่ย

ผูประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

∑R

IOC

5
5
3
5
5
4
4
5
4
4
5
4
4
57
4.38

1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
11.40
0.85

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
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3) กิจกรรมวันสําคัญ
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
รวม
เฉลี่ย

ผูประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

∑R

IOC

5
5
5
4
4
3
4
4
5
5
4
48
4.36

1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.60
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
9.60
0.87

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
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4) กิจกรรมพี่ชวยนองรักการอานดวยหนังสือเลมเล็ก
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
รวม
เฉลี่ย

ผูประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

∑R

IOC

5
4
3
4
4
5
5
5
4
4
5
48
4.36

1.00
0.80
0.60
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
9.60
0.87

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
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5) กิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
เฉลี่ย

ผูประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

∑R

IOC

5
5
4
3
4
4
5
5
3
4
42
4.20

1.00
1.00
0.80
0.60
0.80
0.80
1.00
1.00
0.60
0.80
8.4
0.84

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
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ข. แสดงคุณภาพเครื่องมือ
1) กิจกรรมวางจากงานอานทุกคน
ขอ

รายการ

X

S.D.

คุณภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ใชเวลาวางในการอาน.................................................................
อานเพราะนักเรียนสนใจครูไมไดบังคับ.....................................
อานเพื่อคนหาความรูไปบูรณาการจากเรื่องที่อยากรู…
 ……......
อานเพื่อหาความรูเพิ่มเติมบทเรียน.............................................
อานเพื่อทํารายงานสงครู……………………………………….
อานเพื่อหาความบันเทิง.............................................................
อานเพื่อหาขอมูลขาวสาร...........................................................
มีการบันทึกการอานตามความสนใจ…………………………..
มีการบันทึกกิจกรรมรักการอานเพื่อสงครู..................................
ครูประจําชั้นรายงานการอานใหผูบริหารโรงเรียนทราบ............
นักเรียนมีความสนใจการอานเพิ่มขึ้น........................................

4.40
4.40
4.80
4.60
4.60
4.40
4.80
4.60
4.80
4.40
4.40

0.89
0.89
0.45
0.70
0.70
0.89
0.45
0.70
0.45
0.89
0.80

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

รวม
เฉลี่ย

50.20
4.56

7.81
0.71

ดีมาก
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2) กิจกรรมเสียงตามสาย
ขอ

รายการ

X

S.D.

คุณภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ใชเวลาไดเหมาะสม....................................................................
นักเรียนใหความสนใจฟงรายการเสียงตามสาย..........................
เปนรายการทีน่ าสนใจ................................................................
มีการแบงหนาที่ใหรวมรับผิดชอบเปนผูประกาศ.......................
นักเรียนมีสวนรวมในการอานเพื่อคัดเลือกสาระมาออกอากาศ..
นักเรียนมีสวนรวมเขียนสรุปเตรียมสาระเพื่อออกอากาศ...........
มีการเก็บรวบรวมขอความทีน่ ําออกอากาศ.................................
เปนเนื้อหาสาระขาวสารเกีย่ วกับการศึกษา, กีฬา........................
เปนเนื้อหาสาระขาวสารเกีย่ วกับศาสนา,วัฒนธรรม…………...
เปนเนื้อหาสาระขาวสารเกีย่ วกับสังคม เศรษฐกิจ......................
เปนเนื้อหาสาระขาวสารเกีย่ วกับการเมือง..................................
มีตารางการออกอากาศ…………………………………………
นักเรียนมีความสนใจการอานเพิ่มขึ้น ........................................

4.40
4.80
4.40
4.60
4.40
4.60
4.40
4.60
4.80
4.40
4.60
4.40
4.40

0.89
0.45
0.89
0.70
0.89
0.70
0.89
0.70
0.45
0.89
0.70
0.89
0.89

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

รวม
เฉลี่ย

58.80
4.52

9.93
0.76

ดีมาก
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3) กิจกรรมวันสําคัญ
ขอ

รายการ

X

S.D.

คุณภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เลือกวันสําคัญไดเหมาะสม.........................................................
กิจกรรมของวันสําคัญมีความเหมาะสม......................................
กิจกรรมนาสนใจ………………………………………………
นักเรียนมีความสนใจรวมกิจกรรม..............................................
เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม………………………………...
เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมและไดแสดงออกมา................
นักเรียนไดทํางานแบบมีสวนรวม..............................................
นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม..............................
นักเรียนเกิดความรูความเขาใจเกีย่ วกับวันสําคัญนั้น ๆ ..............
นักเรียนเห็นความสําคัญของวันสําคัญนั้น ๆ ............................
นักเรียนสามารถสรุปองคความรูจากวันสําคัญนั้น ๆ ได.............

4.40
4.40
4.60
4.40
4.80
4.40
4.60
4.40
4.60
4.60
4.40

0.89
0.89
0.70
0.89
0.45
0.89
0.70
0.89
0.70
0.70
0.89

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

รวม
เฉลี่ย

53.2
4.84

8.59
0.78

ดีมาก
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4) กิจกรรมพี่ชวยนองรักการอานดวยหนังสือเลมเล็ก
ขอ

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ใบกิจกรรม มีคําชี้แจงรายละเอียด การทําหนังสือเลมเล็ก..........
มีการทํางานเปนกลุม..................................................................
สงเสริมการทํางานแบบรวมมือ..................................................
แตละกลุมทํางานตามกระบวนการกลุม.....................................
นักเรียนทํางานตามขั้นตอนที่กําหนด………………………….
มีผลงานนักเรียน.........................................................................
มีการแนะนําผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัด
นิทรรศการ..................................................................................
8. นักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ การทําหนังสือเลมเล็ก...............
9. ความสามารถในการอานวิเคราะหเรื่องเพื่อกําหนดเปนเรื่องใหม
10. ความสามารถในการเขียนสือ่ ความ ..........................................
11. นักเรียนมีความสนใจการอานเพิ่มขึ้น.........................................
รวม
เฉลี่ย

X

S.D.

คุณภาพ

4.80
4.40
4.60
4.40
4.40
4.60

0.45
0.89
0.70
0.89
0.89
0.70

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

4.40
4.60
4.60
4.40
4.40

0.89
0.70
0.70
0.89
0.89

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

49.60
4.51

8.59
0.78

ดีมาก
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5) กิจกรรมอานบทเพลงสูงานเขียน
ขอ

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

X

S.D.

คุณภาพ

นักเรียนเรียนรูจากคําชี้แจง และจากตัวอยางดวยความเขาใจ......
การเลือกอานบทเพลงอยางเหมาะสม.........................................
การตัดบทเพลงที่ไดฝกอาน........................................................
การวิเคราะหบทเรียน..................................................................
การสรุปบทเพลง.........................................................................
การนําบทสรุปมาเลาใหเพื่อนฟง................................................
การนําบทเพลงที่ชื่นชอบมาอานใหเพื่อนฟง..............................
การนําบทเพลงที่สนใจมารองใหเพื่อนฟง ................................
นักเรียนมีความสนใจการอานเพิ่มขึ้น.........................................
นักเรียนมีความสนใจการเรียนเพิ่มขนึ้ และพัฒนาการเขียน
ตามลําดับ....................................................................................

4.40
4.60
4.40
4.40
4.60
4.80
4.60
4.40
4.40

0.89
0.70
0.89
0.89
0.70
0.45
0.70
0.89
0.89

ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

4.40

0.89

ดี

รวม
เฉลี่ย

45.00
4.50

7.89
7.8

ดี
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4.2 แบบประเมินนิสยรั
ั กการอาน นักเรียน
1) แสดงความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
เฉลี่ย

ผูประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

∑R

IOC

5
5
4
4
3
4
4
4
5
4
42
4.20

1.00
1.00
0.80
0.80
0.60
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
8.4
0.84

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
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2) แสดงคาความเชื่อมั่น
(1) คํานวณความแปรปรวนรายขอ
สูตร

S =
2
i

N ∑ x 2 − (∑ x ) 2
N ( N − 1)

S i2
ผลการคํานวณ
ขอ 1 = 0.47, ขอ 2 = 0.41, ขอ 3 = 0.45, ขอ 4 = 0.47, ขอ 5 = 0.41,
ขอ 6 = 0.52, ขอ 7 = 0.52, ขอ 8 = 0.41, ขอ 9 = 0.52, ขอ 10 = 0.52,
ขอ 11 = 0.47, รวม = 5.17

(2) คํานวณความแปรปรวนทั้งฉบับ
สูตร

S =
2
t

N ∑ x 2 − (∑ x ) 2
N ( N − 1)

N = 20 คน, ∑ x 2 =42,279 ,
แทนคา

S 2t

=
=
=
=

∑ x = 916

20 × 42,279 − (916) 2
20 × 19
845,580 − 839,056
380
6,524
380

17.16

(3) คํานวณคาความเชื่อมั่น
สูตร

α

=

2
k ⎡ ∑ Si ⎤
⎢1 −
⎥
k − 1 ⎣⎢ ∑ S 2t ⎦⎥

10 ⎡ 5.17 ⎤
1−
9 ⎢⎣ 17.16 ⎥⎦
10
1 − 0.301
=
9
= 1.1 × 0.69

=

= 0.75
4.3 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจากโครงการสงเสริมรักการอาน
1) แสดงคาเที่ยงตรงตามเนือ้ หา
α
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ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม
เฉลี่ย

ผูประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

∑R

IOC

5
5
4
4
3
4
5
5
4
4
4
3
4
5
5
64
4.26

1.00
1.00
0.80
0.80
0.60
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
0.60
0.80
1.00
1.00
12.8
0.85

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
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2) แสดงคาความเชื่อมั่น
(1) คํานวณความแปรปรวนรายขอ
สูตร

S =
2
i

N ∑ x 2 − (∑ x ) 2
N ( N − 1)

ผลการคํานวณ
S i2
ขอ 1 = 0.41, ขอ 2 = 0.41, ขอ 3 = 0.47, ขอ 4 = 0.41, ขอ 5 = 0.47,
ขอ 6 = 0.47, ขอ 7 = 0.47, ขอ 8 = 0.52, ขอ 9 = 0.52, ขอ 10 = 0.47,
ขอ 11 = 0.41,ขอ 12 = 0.45,ขอ 13 = 0.41 ขอ 14 = 0.52, ขอ 15 = 0.61
รวม = 7.00
(2) คํานวณความแปรปรวนทั้งฉบับ
สูตร

S 2t =

N ∑ x 2 − (∑ x ) 2
N ( N − 1)

N = 20 คน, ∑ x 2 =42,950 ,
แทนคา

S

2
t

=
=
=

20 × 22,950 − (923) 2
20 × 19
859,000 − 851,929
380
6,524
380

= 17.16
(3) คํานวณหาคาความเชื่อมั่น
สูตร

α

=

2
k ⎡ ∑ Si ⎤
⎢1 −
⎥
k − 1 ⎣⎢ ∑ S 2t ⎦⎥

15 ⎡ 5.87 ⎤
1−
⎢
⎣
14
17.16 ⎥⎦
15
=
1 − 0.34
14
= 1.07 × 0.67
=

α

= 0.717

∑ x = 923
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4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมสงเสริมนิสยรั
ั กการอาน
1) แสดงคาความเทียงตร
่ งตามเนื้อหา
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวม
เฉลี่ย

ผูประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

∑R

IOC

5
5
4
4
5
5
3
4
4
5
3
4
4
5
4
4
68
4.25

1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
0.60
0.80
0.80
1.00
0.60
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
13.6
0.85

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

131

2) แสดงคาความเชื่อมั่น
(1) คํานวณความแปรปรวนรายขอ
สูตร

S =
2
i

N ∑ x 2 − (∑ x ) 2
N ( N − 1)

S i2
ผลการคํานวณ
ขอ 1 = 0.47, ขอ 2 = 0.47, ขอ 3 = 0.43, ขอ 4 = 0.45, ขอ 5 = 0.40,
ขอ 6 = 0.43, ขอ 7 = 0.50, ขอ 8 = 0.45, ขอ 9 = 0.43, ขอ 10 = 0.41,
ขอ 11 = 0.40,ขอ 12 = 0.41, ขอ 13 = 0.45, ขอ 14 = 0.45, ขอ 15 = 47,

ขอ 16 = 0.41 รวม = 7.03
(2) คํานวณความแปรปรวนทั้งฉบับ
สูตร

S 2t =

N ∑ x 2 − (∑ x ) 2
N ( N − 1)

N = 20 คน, ∑ x 2 =45,174 ,
แทนคา

S

2
t

=
=
=

20 × 45179 − (946) 2
20 × 19
903,580 − 894,916
380
8,664
380

= 22.80
(3) คํานวณหาคาความเชื่อมั่น
สูตร

α

=
=
=

α

2
k ⎡ ∑ Si ⎤
⎢1 −
⎥
k − 1 ⎣⎢ ∑ S 2t ⎦⎥

16 ⎡
7.03 ⎤
1
−
15 ⎢⎣ 22.80 ⎥⎦
16
[1 − 0.308]
15
1.06 × 0.692

=
= 0.733

∑ x = 946
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4.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผสู อนและผูบริหารตอกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
1) แสดงความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวม
เฉลี่ย

ผูประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

∑R

IOC

5
5
5
4
4
3
4
4
5
3
4
4
4
3
5
4
66
4.12

1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.60
0.80
0.80
1.00
0.60
0.80
0.80
0.80
0.60
1.00
0.80
12.60
0.79

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

133

2) แสดงคาความเชื่อมั่น
(1) คํานวณความแปรปรวนรายขอ
สูตร

S =
2
i

N ∑ x 2 − (∑ x ) 2
N ( N − 1)

ผลการคํานวณ
S i2
ขอ 1 = 0.41, ขอ 2 = 0.43, ขอ 3 = 0.43, ขอ 4 = 0.43, ขอ 5 = 0.47,
ขอ 6 = 0.45, ขอ 7 = 0.45, ขอ 8 = 0.47, ขอ 9 = 0.49, ขอ 10 = 0.49,
ขอ 11 = 0.41,ขอ 12 = 0.41, ขอ 13 = 0.45, ขอ 14 = 0.41, ขอ 15 = 43,
ขอ 16 = 0.47 รวม = 7.10
(2) คํานวณความแปรปรวนทั้งฉบับ
สูตร

S =
2
t

N ∑ x 2 − (∑ x ) 2
N ( N − 1)

N = 20 คน, ∑ x 2 =43,519 ,
แทนคา

S 2t

=
=
=

20 × 43519 − (928) 2
380
870,380 − 861,184
380
9,196
380

= 24.20
(3) คํานวณหาคาความเชื่อมั่น
สูตร

α

=
=
=

α

2
k ⎡ ∑ Si ⎤
1
−
⎢
⎥
k − 1 ⎢⎣ ∑ S 2t ⎥⎦

7.10 ⎤
16 ⎡
1−
⎢
15 ⎣ 24.20 ⎥⎦
16
[1 − 0.293]
15
1.067 × 0.707

=
= 0.754

∑ x = 928
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ภาคผนวก ค
หนังสือขอความอนุเคราะห
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ที่ ศธ. 04123.402/ /145

โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
13 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เรียน นายนิคม สุวพงษ
ดวยนางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด กําลังทําวิจยั เรื่องรายงานผลการประเมินโครงการสงเสริมรักการ
อาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ
เพื่อใหการวิจยั เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด พิจารณาเห็นแลววา ทานเปนผูมีความรู
ความสามารถและมีประสบการณในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจ ากทานเปน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่จะใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อผูวจิ ัย
จะไดดําเนินการตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานดวยดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
( นางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
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ที่ ศธ. 04123.402/ /145

โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
13 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เรียน นายพงษศักดิ์ ชืน่ มณี
ดวยนางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด กําลังทําวิจยั เรื่องรายงานผลการประเมิน
โครงการสงเสริมรักการอาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ
เพื่อใหการวิจยั เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด พิจารณาเห็นแลววา ทานเปนผูมีความรู
ความสามารถและมีประสบการณในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานเปน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่จะใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อผูวจิ ัย
จะไดดําเนินการตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานดวยดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
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ที่ ศธ. 04123.402/ /145

โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
13 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เรียน นายศิวา กาฬแสน
ดวยนางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด กําลังทําวิจยั เรื่องรายงานผลการประเมิน
โครงการสงเสริมรักการอาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ
เพื่อใหการวิจยั เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด พิจารณาเห็นแลววา ทานเปนผูมีความรู
ความสามารถและมีประสบการณในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานเปน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่จะใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อผูวจิ ัย
จะไดดําเนินการตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานดวยดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
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ที่ ศธ. 04123.402/ /145

โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
13 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เรียน นายพีรพงศ พงษศาสตร
ดวยนางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด กําลังทําวิจยั เรื่องรายงานผลการประเมิน
โครงการสงเสริมรักการอาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ
เพื่อใหการวิจยั เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด พิจารณาเห็นแลววา ทานเปนผูมีความรู
ความสามารถและมีประสบการณในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานเปน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่จะใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อผูวจิ ัย
จะไดดําเนินการตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานดวยดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
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ที่ ศธ. 04123.402 /145

โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
13 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เรียน นายวุฒคิ ุณ ดวงออนนาม
ดวยนางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด กําลังทําวิจยั เรื่องรายงานผลการประเมิน
โครงการสงเสริมรักการอาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ
เพื่อใหการวิจยั เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค
โรงเรียนหนองพอกวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด พิจารณาเห็นแลววา ทานเปนผูมีความรู
ความสามารถและมีประสบการณในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานเปน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่จะใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อผูวจิ ัย
จะไดดําเนินการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานดวยดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
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ภาคผนวก ง
หนังสือเผยแพรผลงาน
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ที่ ศธ. 04123.402 / 29

โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 45210
20 กุมภาพันธ 2551

เรื่อง เผยแพรผลงานทางวิชาการ
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์
ดวยนางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
ตําบลรอบเมือง อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ไดจดั ทําผลงานทางวิชาการ เรื่องรายงานผล
การประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการเพือ่ ขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะเปนผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
เพื่อใหการวิจัยเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค จึงขอเผยแพร
ผลงานทางวิชาการที่จัดทําขึน้ ดังกลาว เพือ่ ใชประโยชนในการศึกษาตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( นางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
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ที่ ศธ. 04123.531 / 19

โรงเรียนศรีสวัสดิ์ ตําบลหนองพอก
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 45210
20 กุมภาพันธ 2551

เรื่อง ขอขอบคุณในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
ตามที่นางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค ไดจัดสงผลงานทางวิชาการ เรื่องรายงานผล
การประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน ออกเผยแพรนนั้ ทางโรงเรียนศรีสวัสดิ์ ไดรับผลงาน
เรียบรอยแลว ทางโรงเรียนจะไดนําผลงานทางวิชาการ ออกเผยแพรและใชใหเกิดประโยชนในสวน
ที่เกี่ยวของเปนผลดีตอครูและนักเรียนตอไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
( นายจักรพงษ รองไชย)
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์
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ที่ ศธ. 04123.402 / 29

โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด

45210
20 กุมภาพันธ 2551
เรื่อง เผยแพรผลงานทางวิชาการ
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิ์แกวประชาสรรค
ดวยนางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
ตําบลรอบเมือง อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ไดจดั ทําผลงานทางวิชาการ เรื่องรายงานผล
การประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการเพือ่ ขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะเปนผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
เพื่อใหการวิจัยเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค จึงขอเผยแพร
ผลงานทางวิชาการที่จัดทําขึน้ ดังกลาว เพือ่ ใชประโยชนในการศึกษาตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( นางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
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ที่ ศธ. 04123.542 / 19

โรงเรียนโพธิ์แกวประชาสรรค
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 45210
20 กุมภาพันธ 2551

เรื่อง ขอขอบคุณในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
ตามที่นางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค ไดจัดสงผลงานทางวิชาการ เรื่องรายงานผล
การประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน ออกเผยแพรนนั้ ทางโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ไดรับผลงานเรียบรอยแลว ทางโรงเรียนจะไดนําผลงานทางวิชาการ ออกเผยแพรและใชใหเกิด
ประโยชนในสวนที่เกีย่ วของเปนผลดีตอครูและนักเรียนตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
( นายสุพล พลเยี่ยม)
ผูอํานวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
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ที่ ศธ. 04123.402 / 29

โรงเรียนหนองพอกวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 45210
20 กุมภาพันธ 2551

เรื่อง เผยแพรผลงานทางวิชาการ
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนผาน้ําทิพยวิทยา
ดวยนางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
ตําบลรอบเมือง อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ไดจดั ทําผลงานทางวิชาการ เรื่องรายงานผล
การประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการเพือ่ ขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะเปนผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
เพื่อใหการวิจัยเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค จึงขอเผยแพร
ผลงานทางวิชาการที่จัดทําขึน้ ดังกลาว เพือ่ ใชประโยชนในการศึกษาตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( นางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา

146

ที่ ศธ. 04123.504 / 29

โรงเรียนผาน้ําทิพยวิทยา
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 45210
20 กุมภาพันธ 2551

เรื่อง ขอขอบคุณในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา
ตามที่นางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค ไดจัดสงผลงานทางวิชาการ เรื่องรายงานผล
การประเมินโครงการสงเสริมรักการอาน ออกเผยแพรนนั้ ทางโรงเรียนผาน้ําทิพยวทิ ยา ไดรับผลงาน
เรียบรอยแลว ทางโรงเรียนจะไดนําผลงานทางวิชาการ ออกเผยแพรและใชใหเกิดประโยชนในสวน
ที่เกี่ยวของเปนผลดีตอครูและนักเรียนตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
( นายนคร เวียงนนท)
ผูอํานวยการโรงเรียนผาน้ําทิพยวิทยา
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ภาคผนวก จ
รายนามที่ปรึกษาและผูเชีย่ วชาญ

148

รายนามทีป่ รึกษาและผูเชี่ยวชาญ
1) นายนิคม สุวพงษ ศึกษานิเทศกเชีย่ วชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3
2) นายพงษศกั ดิ์ ชื่นมณี ศึกษานิเทศกเชีย่ วชาญ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษารอยเอ็ด
เขต 3
3) นายศิวา กาฬแสน ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
4) นายพีรพงศ พงษศาสตร ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเมยวดีพทิ ยาคม
อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด
5) นายวุฒิคุณ ดวงออนนาม ผูอํานวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเชียงใหมประชานุสรณ
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด

149

ภาคผนวก ฉ
ประวัติของผูวจิ ัย

150

ประวัติของผูวิจัย

ชื่อ
วันเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยูปจจุบัน

นางเพ็ญพิไลลักษณ มณีภาค
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2499
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
25/236 หมูบานชวนชืน่ ถนน บางนา-ตราด
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
ผูอํานวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ

ตําแหนงหนาที่การงาน
สถานที่ทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2525 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2530 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา ไทยคดีศึกษา
(เนนมนุษยศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
พ.ศ. 2548 ประกาศนียบัตร สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

151

บรรณานุกรม

152

บรรณานุกรม
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. แผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และการใชภาษาไทย.
กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2545.
.
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ประชุม รอดประเสริฐ. การบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ เบติกุลการพิมพ, 2543.
พรนิภา ลิมปพยอม. การสงเสริมนิสัยรักการอาน. กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2549.
พิทักษ สปงคลัด. รายงานการประเมินโครงการสงเสริมรักการอานของนักเรียน
โรงเรียนยางวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร. สุรินทร : สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสุรินทร เขต 1,
2550.
พิสณุ ฟองศรี. เทคนิควิธีประเมินโครงการ. สุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี, 2549.
วรเชษฐ จันทรภิรัมย. รายงานการประเมินผลโครงการสงเสริมรักการอานของโรงเรียนบานดอยคํา.
ลําพูน : สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาลําพูนเขต 1, 2549.
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