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โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
อ าเภอเมื อ ง จั งหวัด ขอนแก่ น มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ (1) เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ คุ ณ ค่ าของการประเมิ น
โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต (2) เพื่อศึกษานิสัยรัก
การอ่านของนักเรีย น หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านศรีฐาน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารและครูผู้สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 30 คน และนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 450 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 150
คน โดยใช้ตาราง R.V.Krejcieและ D.W.Morgan (ธานินทร์ ศิล ป์จารุ, 2549 : 51) ได้มาโดยการ
เลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ใ นการประเมินโครงการในครั้งนี้
จานวน 630 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) แบบสอบถาม ที่ผู้ป ระเมิน
สร้างขึ้นเอง ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบปรับปรุงมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จานวน 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 สาหรับผู้บริหารและครู ฉบับที่ 2 สาหรับนักเรียนและสาหรับผู้ปกครอง (2) แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลแล้ว ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการประเมินระดับคุณค่าของการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต พบว่า
ด้านสภาวะแวดล้อม ผลการประเมินโครงการส่งเสริม การอ่านออกเขียนได้ ในด้าน
สภาวะแวดล้อมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้อ
อื่น ๆ คือ การจัดทาโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เป็นการพัฒนาพฤติกรรมรักการอ่านของ
นักเรียนให้ ดีขึ้น รองลงมาเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนสนใจการอ่านอยู่เสมอ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าทุกข้อคือ การส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านเป็นการดาเนิ นงานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
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ด้านปัจจัย ผลการประเมินโครงการส่งเสริม การอ่านออกเขียนได้ ด้านปัจจัย (Input)
โดยภาพรวม อยู่ ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาแต่ล ะข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมากกว่าข้ออื่น ๆ คื อ
ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบเข้าใจวัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม การอ่านออกเขียนได้
เป็นอย่างดี วัสดุอุปกรณ์ สื่อที่ใช้ในการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ สื่อต่าง ๆ เช่น หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ใช้ในการจัด โครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ
รองลงมาคือ สถานที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้มีความเหมาะสมเพียงพอโครงการ
ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ มีการวางแผนนโยบายการดาเนินการไว้ชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่า
กว่าทุกข้อคือ งบประมาณในการดาเนินโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เหมาะสมและเพียงพอ
ด้ า นกระบวนการ ผลการประเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม การอ่ า นออกเขี ย นได้ ด้ า น
กระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครู (Process) ของผู้บริหารและครู โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะข้อ พบว่า ข้อ ที่ อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด คื อ โรงเรีย นมีก ารด าเนิ น การตาม
แผนปฏิบัติการของโครงการ รองลงมาคือ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ มีการ
ประสานงานกับครูในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
ให้ บุ ค ลากรครู ทุ ก คน และผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการมี ก ารนิ เทศติ ด ตาม ให้ ค าแนะน าช่ ว ยเหลื อ และ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น โครงการรั ก การอ่ านอย่ างสม่ าเสมอ ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ต่ ากว่า ทุ ก ข้ อ คื อ
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการส่งเสริมรักการอ่านอย่างสม่าเสมอ
ด้ า นผลผลิ ต ผลการประเมิ น โครงการส่ งเสริ ม การอ่ า นออกเขี ย นได้ ด้ านผลผลิ ต
(Product) โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ คือ โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ทาให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ นักเรียนรักการอ่ านเพิ่มขึ้นและผู้ปกครองร่วมมือ สนับสนุนและส่งเสริมการอ่านของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ มีสถิติการใช้ห้องสมุดหรือแหล่ งเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มขึ้น ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าทุกข้อคือ ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
ผลการศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียน หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านออก
เขียนได้ ของนักเรียน พบว่า ผลการประเมินคุณค่ากิจกรรมในโครงการทั้ง 9 กิจกรรม พบว่า ทุก
กิจกรรมนั กเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมโดยมีระดับการเกิดพฤติกรรมอยู่ ใน
ระดับมากถึงระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50-4.77 เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรมแสดงให้เห็ น
ถึงผลสาเร็จของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้ง 9 กิจกรรม กล่าวคือ กิจกรรมตะกร้าความรู้เคลื่อนที่ นักเรียนมีความสนใจและเข้า
ร่วมกิจกรรมในกิจกรรมนี้ นักเรียนเข้าใช้และยืมหนังสือจากห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น นักเรียนได้รับการ
กระตุ้ น ให้ มี พ ฤติ ก รรมรั ก การอ่ าน กิ จ กรรมฟู ม ฟั ก นั ก อ่ าน นั ก เรีย นมี ค วามสนใจและเข้ าร่ว มใน
กิจกรรมนี้ นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้มีพฤติกรรมรักการอ่าน นักเรียนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่ม
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มากขึ้น กิจ กรรมคลี นิ กแคร์คุณ นั กเรียนมี ความสนใจและเข้าร่วมในกิจกรรมนี้นักเรียนได้รับการ
กระตุ้นให้มีพฤติกรรมรักการอ่าน กิจกรรมห่วงใยน้อง นักเรียนรู้สึกภูมิใจ ชื่นชมยินดีที่ได้ ช่วยเหลือ
น้องให้อ่านหนังสือได้เก่งขึ้น นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้มีพฤติกรรมรักการอ่าน นักเรียนมีความสนใจ
และเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ กิจกรรมภาษาไทยวันละคา นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้มีพฤติกรรมรักการ
อ่าน นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ นักเรียนค้นคว้าเกร็ดความรู้จากหนังสือเพิ่มมาก
ขึ้น กิจกรรมมีเธอมีฉัน ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่านมากขึ้น ผู้ปกครองและนักเรียน
เห็นความสาคัญและร่วมกิจกรรม นักเรียนได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรมนี้ กิจกรรมเพื่อนเสียงใส
นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมจิตศึกษา นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ นักเรียนเกิดความพร้อม มีสมาธิ ได้
เรียนรู้ร่วมกัน มีความสุขสนุกสนาน

