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ชื่อผลงานวิจยั การประเมินโครงการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่าน
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผูว้ ิจยั
อนันต์ ธรรมทอง
สถานที่วิจยั
โรงเรี ยนเมืองพลพิทยาคม อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ปี ที่ทาการวิจยั ปี การศึกษา 2558
บทคัดย่อ
การประเมิน โครงการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยใชูร้ ปแบบการ
ประเมินแบบซิป (CIPP Model) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมิน ด้านสภาพ แวดล้อม (contcxt
Evaluation) เกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ประเมินด้านปั จจัยนาเข้า (lnput
Evaluation) เกี่ยวกับการจัดบุคลากร ทรัพยากรและปั จจัยสนับสนุ นอื่น ๆในการดาเนิ นงานตาม
โครงการ 3) ประเมินด้านกระบวนการ (process Evaluation) เกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามโครงการ
เเละ 4. ประเมินด้านผลผลิต (product Evaluation) เกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยน
เมืองพลพิทยาคม จานวน 188 คน 2) นักเรี ยนโรงเรี ยนเมืองพลพิทยาคม จานวน 3,286 คน 3)
ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนเมืองพลพิทยาคม จานวน 3,286 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบ 1) แบบประเมิน ผลดาเนิ นงานตามการ
ประเมินโครงการส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านของนักเรี ยนโรงเรี ยน
เมืองพลพิทยาคม องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น ตามรู ปแบบการประเมินของซิป (CIPP
Model) ด้านสภาพเเวดล้อมด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต เป็ นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ 2)แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการอ่านของนักเรี ยนโรงเรี ยน
เมืองพลพิทยาคม3) เเบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อ การประเมินโครงการ
ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านของนักเรี ยน 4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูป้ กครองนักเรี ยนที่มีต่อการประเมิน โครงการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการอ่าน
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเมืองพลพิทยาคม เป็ นแบบส่ วนประมาณค่า (Rating scal ) 5 ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เเละการวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการประเมินโครงการ พบว่า
1) ผลการประเมินด้านสภาพเเวดล้อม ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ควรโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับ “มากที่สุด” และมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเเป็ นรายข้อโดยเรี ยงความ
คิดเห็น 3 อัน ดับแรก คื อเพื่อปลูกฝังและส่ งเสริ มนิ สัยรัก การอ่านของนัก เรี ยนเพื่อกระตุน้ และ
สนับสนุนให้นกั เรี ยนสนใจการอ่านอยูเ่ สมอและ เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญและประโยชน์ของ
การรักการอ่านซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมิน
2) ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารเเละครู โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ “มาก” แล้วความคิดเห็นด้านงบประมาณต่ากว่าด้านบุคลากร กับด้านวัสดุอุปกรณ์ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงความคิดเห็น 3 อันดับ คือ ผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนให้ความร่ วมมือ
กับคณะกรรมการดาเนินงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และวัสดุทางด้านโสตทัศนวัสดุที่
ใช้ในการจัดกิจกรรมซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมิน
3) ผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นผูบ้ ริ หารเเละครู โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ “มาก” และมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงความคิดเห็น 3 อันดับ
แรก คือ การจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน จัดให้มีกิจกรรมหยุดทุกงานอ่านทุกคน เเละมีการจัดทา
รายงาน สรุ ปผล การดาเนินกิจกรรมเป็ นูรปเล่มซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมิน
4) ผลการประเมินด้านผลผลิต
4.1 ตามความคิดเห็นผูบ้ ริ หารและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เเละมีความ
คิดเห็นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ ครู มีความพึง
พอใจต่อนิสยั รักการอ่านของนักเรี ยนที่พฒั นาขึ้น นักเรี ยนที่ร่วมกิจกรรมเกิดความสนใจและมีนิสัย
รักการอ่านและนักเรี ยนเกิดทักษะด้านการอ่านซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมิน
4.2 ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง และมีความ
คิดเห็นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงความคิดเห็น 3 อันดับเเรก คือ การจัดกิจกรรม
ค่ายรักการอ่านจัดกิจกรรมที่นกั เรี ยนมส่วนร่ วม เช่น การจัดสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมการแข่งขัน
ต่าง ๆ และการประดับตกแต่งห้องสมุดเพื่อบรรยากาศผ่อนคลายซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินซึ่งผ่านเกณฑ์
ประเมิน
4.3 ตามความคิดเห็นของผูค้ รองนักเรี ยน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และมี
ความคิดเห็นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ โรงเรี ยนมี
สภาพเเวดล้อมเหมาะสมกับการเป็ นสถานศึกษาที่ศึกษาหาความูร้ โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ
อ่านอย่างเพียงพอ และโรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครองแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมิน
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4.4 ด้านผลผลิตเกี่ยวกับการพฤติกรรมการอ่านของนักเรี ยน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง และมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงความเห็น 3 อันดับ
แรก คือ เมื่อมีเวลาข้าพเจ้าจะอ่านหนังสือเสมอ ข้าพเจ้ามีความสุขและสนุกกับการอ่านหนังสื อ และ
ข้าพเจ้าอยากให้จดั มุมหนังสือไว้ในห้องเรี ยนซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมิน

