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บทคัดย่อ 

การส่ง เสริมรักการอ่านเป็นกลไกส าคัญที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ เป็นผู้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน                
รู้จักแสวงหาความรู้จากการอ่าน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างเด็ก และเยาวชนไทยให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม รักการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ปีการศึกษา 2562 โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ประชากร ประกอบด้วย
นักเรียนจ านวน 2,580 คน ครู จ านวน 156 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 160 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมิน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 9 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบ
ประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้าน
กระบวนการ ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิต ประกอบด้วยชุดที่ 1 ประเมินกิจกรรม โครงการส่งเสริมรักการอ่าน  
ชุดที่ 2 ประเมินรักการอ่าน ชุดที่ 3 ประเมินพฤติกรรม นักเรียนชุดที่ 4 ประเมิน ความพึงพอใจ ของนักเรียน 
ชุดที่ 5 ประเมินความพึงพอใจครูและผู้ปกครอง นักเรียนชุดที่ 6 แบบบันทึกระดับผล การเรียนของนักเรียน 
การวิเคราะห์เครื่องมือมีความเท่ียงตรงตามเนื้อหา ระหว่าง 0.79 ถึง 0.89 และมีความเชื่อมั่น ระหว่าง 0.733 
ถึง 0.759 การประเมินสรุปได้ ดังนี้ 

1. ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมครูและปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่าบริบทหรือสภาวะ
แวดล้อมของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.63  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   
คือการก าหนดหลักการของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายของโรงเรียน การก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหาและหลักการของโครงการ และพบว่าการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักการของ โครงการมีความสอดคล้องกันประกอบกับ มีการเตรียม การ
ภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 2.  ด้านปัจจัยพ้ืนฐานโครงการส่งเสริมรักการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.54 ครูและ
ผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นว่ารายการที่มีความพร้อมซึ่งมีค่าเฉลี่ย สูงสุดคือมีครู และบุคลากร รับผิดชอบ 
โครงการเพียงพอมีนโยบายและวิสัยทัศน์ของสถาน ศึกษาสนับสนุน มีวัสดุ อุปกรณ์สื่อและอาคารสถานที่ 
เพียงพออยู่ในระดับมากที่สุด 

3.  ด้านกระบวนการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความ คิดเห็นว่าด้าน
กระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.57 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีปฏิทินการนิเทศภายในมีการ
ประเมินการท างานมีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมีการให้ ค าปรึกษาแนะน า 
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4. ด้านผลผลิต 

4.1 ผลการประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ กิจกรรมประจ าวัน คือ กิจกรรมเกมบันไดดาว กิจกรรมบรรณา
นิทัศน์ออนไลน์ กิจกรรมบริการยืม-คืน,ช่วยค้นคว้า,ตอบค าถาม กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน กิจกรรมวงล้อ
อาเซียน กิจกรรมสืบค้นออนไลน์ ดูหนัง ฟังเพลง กิจกรรมหนังสือเดินเท้า กระเช้าเดินทาง กิจกรรมอิงลิชทูเดย์ 
และกิจกรรมประจ าสัปดาห์ คือ กิจกรรม ณ เณรก้าวหน้า 4 R สร้างสรรค์ กิจกรรมถุงผ้าสู่ชุมชน กิจกรรม
ธรรมมะสัญจร กิจกรรมร้อง เต้น เล่น ละคร กิจกรรมเสียงตามสาย เช้าวันจันจะส่งให้ใหม่กิจกรรมอ่่านข่าวเล่า
ความรู้หน้าเสาธง    

4.2 ผลการประเมินรักการอ่านของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.55 ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือให้ความส าคัญของการอ่าน อ่านอย่างต่อเนื่องใช้เวลาว่าง ให้เป็น ประโยชน์โดยการอ่านอ่าน
หนังสือได้หลายประเภท และอ่านหนังสือได้ จ านวนหน้าเพ่ิมข้ึน อยู่ในระดับมากที่สุด 

4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.46 ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือน าการอ่านมาเป็น กิจวัตรประจ าวันนักเรียนมีสมุดบันทึกการอ่าน และเข้าเรียนตรงเวลา 

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมรักการอ่าน  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พึงพอใจต่อเครือข่ายส่งเสริมการอ่านภายใน 
พึงพอใจกิจกรรมคือ กิจกรรมวงล้ออาเซียน และกิจกรรมโครงการมีความเหมาะสม 

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ผู้ปกครอง
นักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจต่อ โครงการส่งเสริมรักการอ่านโดยรวมอยู่
ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.40 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมของนักเรียนความพึงพอใจต่อเครือข่าย
ส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียน และความพึงพอใจ กิจกรรมว่างจากงานอ่านทุกคน อยู่ในระดับมาก 

4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับผลการเรียนจากคะแนนผลการสอบปลายปีระหว่าง ปีการศึกษา 
2561 กับ 2562 ใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
พบว่าปีการศึกษา 2561 นักเรียนได้ระดับผลการเรียนระดับ 3 รวม 5 วิชาหลัก จ านวน 201 คน ปีการศึกษา 
2562 นักเรียนได้ระดับผลการเรียนระดับ 3 รวม 5 วิชา หลักจ านวน 362 คน นักเรียนมีระดับผลการเรียน
ระดับ 3 เพ่ิมข้ึน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 23 
 

ค าส าคัญ : ส่งเสริม,รักการอ่าน 
  
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 Nong Bua 
Daeng Wittaya School, Academic Year 2020 by using CIPP Model. The population consisted 
of 2,580 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 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 overall evaluation results of the reading promotion project were at the 

level of Very, mean 4.45, in descending order of mean as follows Daily activities are star 
ladder game activities. Online entertainment activities Service activities for borrowing, 
returning, researching, answering questions Activity Record I love to read. ASEAN Wheel 
Activity Online browsing activities, watching movies, listening to music, activities, walking 
books Travel baskets English Today Activities And the weekly activity is the activity at novice 
4 R, creating a cloth bag activity for the community Dharma activities, singing activities, 
drama activities, sound activities along the lines Monday morning will send a new one. News 
reading activity and knowledge sharing in front of the flag pole. 

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 2018 and 2019 from 5 subjects; Thai, Mathematics, Science, Social 
Science and English) was found that 201 students got grade 3 in 2019 and 362 students got 
grade 3 in 2019. This said that the number of students who got grade 3 in academic year 
2019 were more than in 2018 up to 161 students or it was higher to 23 percentages. 
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บทน า 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จไปทรง
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการโดย
มีพระราชด ารัสเปิดงาน สรุปได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องหนังสือมา
ตลอดในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ ซึ่งเคยมีพระราชด ารัสว่า “หนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวม
ความคิดวิทยาการทุกอย่างซึ่งคนพยายามรักษาความคิดเหล่านั้น และถ่ายทอดมาเป็นตัวอักษร หนังสือ
เผยแพร่ไปที่ใด ความรู้ความคิดก็จะเผยแพร่ไปถึงที่นั้นหนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและประโยชน์อันประเมินมิได้ ในแง่
ที่เป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์” การที่กระทรวงศึกษาธิการจัดสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินั้น ไม่ได้
หมายความแต่เพ่ือการผลิตและจ าหน่ายเท่านั้น แต่ควรรวมถึงการกระจายหนังสือไปสู่ภูมิภาค และส่งเสริมให้
ประชาชนรักการอ่านและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน และยังพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ขออันเชิญมา ณ 
ที่นี้ว่า “หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด น าดวงจิตร่าเริงชื่นสดใส ให้ความรู้ส าเริงบันเทิงใจ ฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่าน
ทุกวัน มีวิชาหลายอย่างต่างจ าพวก ล้วนสะดวกค้นได้ให้สุขสันต์ วิชาการสรรมาสารพัน ชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่
เบื่อเลย” (กาญจนา ชูสกุล, 2558 : 1) ตามมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ตรงกับวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ด้วยตระหนักในพระปรีชาสามารถในด้านการศึกษา โดยเฉพาะในด้านการอ่าน ซึ่งมีที่มาจากในปี พ .ศ. 
2552 คณะรัฐมนตรีมีมิตเห็นชอบก าหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยก าหนดให้วันที่ 2 เมษายน เป็น  
วันรักการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็น
รูปธรรม และเพ่ือให้คนไทยได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสืออย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง 
(เข้ม ชอบกิตติ์กุล, 2560 : 2) 



 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข หมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา (วรรณประภา ภูดวงจิตร, 
2561 : 2) และมาตราที ่24 (3) และ (5) ได้ระบุให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้นักรเยนต้องมีนิสัยรัก
การอ่าน ซึ่งสอดคล้องตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ตามแนวทางการจัด
การศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกื้อกูล 
ส่งเสริมการด าเนินงานส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน จึงถือเป็นภารกิจหลักของ โรงเรียนที่จะต้องส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ทั้งนี้เพราะการอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นการแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้
สามารถเรียนรู้ได้ สื่อสารได้และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ซึ่งนับว่าเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง (รุ่งฤดี อาจวิชา, 2558 : 1-2)  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้  ที่มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพบรรลุ 
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ส าคัญ ในความสามารถด้านการสื่อสาร 
ซึ่งเป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก ตลอดจนทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่
เลือกรับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม (เชษฐ์สุดา บุญสมวล, 2561: 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนด มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับภาษาไทยในด้านการอ่าน และ
ได้ก าหนดคุณภาพ ผู้เรียนไว้เมื่อจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว ควรจะสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้
เป็นอย่างดีสามารถอ่านออกเสียง  ค าคล้องจอง ข้อความได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของค าและ
ข้อความที่อ่าน สรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือ อย่างสม่ าเสมอ เขียนรายงานจากเรื่องที่อ่านได้ วิเคราะห์
วิจารณ์อย่างมีเหตุผลล าดับความอย่างมีข้ันตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้อง
ของข้อมูล ที่ใช้สนับสนุน จากเรื่องที่อ่าน น าความรู้ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตนพัฒนาการเรียนและ
พัฒนาความรู้ทางอาชีพ และน าความรู้ความคิดไปประยุกต์แก้ปัญหา ในการด าเนินชีวิต มีมารยาท และมีนิสัย รัก
การอ่าน (รุ่งฤดี อาจวิชา, 2558 : 2) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานปีพุทธศักราช 2551 ในการพัฒนานักเรียนในแต่ละด้าน ให้เป็นบุคคลที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยยึดมั่น  ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (เชษฐ์สุดา บุญสมวล, 2561 : 1) และได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาต่าง ๆ 



ได้ยึดปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาการส่งเสริมการอ่านโดยได้ก าหนดให้มีเกณฑ์และแนวทางการด าเนินงาน 17 ด้าน 
และเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับ  การส่งเสริมนิสัยรัการอ่าน 7 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ครู หรือ บุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษณ์ มี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอนครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน นักเรียนมีความสามารถในการรับรู้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ และ 
นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีนิสัยรักการอ่าน (อรอุมา กงไกรราช, 2559 : 3) 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติส ารวจเรื่องการอ่านมาแล้ว 6 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2546 โดยการส ารวจการอ่าน
ของประชากรไทย ปี พ.ศ.2558 ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 5.5 หมื่นครัวเรือนทั่วประเทศ ผลการส ารวจมีการ
ขยายค านิยามการอ่าน ให้รวมการอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์/SMS/E-mail ด้วย จากผลการส ารวจ
พบว่า ในการอ่านของเด็กเล็กอายุต ่ากวา 6 ปี เด็กเล็กที่อ่านมีประมาณ 2.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60.2    
โดยเด็กผู้หญิงมีอัตราการอ่านสูงกว่าเด็กผู้ชายเล็กน้อยคือ ร้อยละ 60.9 และร้อยละ 59.5 และมีความแตกต่าง
กันระหว่างเขตการปกครองและภาค โดยในเขตเทศบาลมีอัตราการอ่านสูงกวานอกเขตเทศบาล คือ ร้อยละ 
63.9 และ 57.4 ตามล าดับ ส่วนเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร มีอัตราการอ่านสูงสุด คือร้อยละ 73.8 ขณะที ่     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เด็กเล็ก  มีอัตราการอ่านต ่าสุด คือร้อยละ 55.9 ในส่วนการอ่านของประชากรอายุ
ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป พบว่ามีอัตราการอ่านร้อยละ 77.7 ผู้ชายมีอัตราการอ่านสูงกวาผู้หญิงเล็กน้อย คือร้อยละ 
78.9 และ 76.5 ตามล าดับ โดยวัยเด็กและวัยเยาวชนมีอัตราการอ่านสูงใกล้เคียงกันคือร้อยละ 90.7 และ 
89.6รองลงมาคือ กลุ่มวัยท างาน คือร้อยละ 79.1 และต ่าสุด คือ กลุ่มวัยสูงอายุ คือร้อยละ 52.8 
ด้านประเภทของหนังสือที่ อ่านหนังสือพิมพ์เป็นประเภทของหนังสือที่มีผู้ อ่านสูงสุด คือ ร้อยละ 
67.3 รองลงมาคือ ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์/SMS/E-mail คือ ร้อยละ 51.6 ซึ่งเนื้อหาสาระ ที่ผู้อ่านชอบ
อ่านมากที่สุด คือ ข่าว สารคดี และความรู้ทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 48.5 เท่ากันโดยเวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านเฉลี่ย 1 
ชั่วโมง 6 นาทีต่อวัน หรือ 66 นาที โดยกลุ่มเยาวชนใช้เวลาอ่านมากที่สุด เฉลี่ย 1ชั่วโมง 34 นาทีต่อวัน หรือ 
94 นาที กลุ่มวัยเด็กและวัยท างานใช้เวลาอ่านเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 1 ชั่วโมง เล็กน้อย ส่วนวัยสูงอายุใช้เวลา
อ่านน้อยที่สุดเฉลี่ย 44 นาทีต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556พบว่า ทุกวัยใช้เวลาอ่านเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปี 
2558 ได้เพ่ิมการอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ /SMS/E-mail ด้วย โดยกลุ่มวัยเยาวชนใช้เวลาอ่านเพ่ิมขึ้น
มากที่สุดถึง 44 นาที ต่อวัน จากข้อมูล สถิติได้กล่าวถึงนโยบายการสนับสนุนการอ่านว่า วิธีการรณรงค์ให้คน
รักการอ่านที่ดีที่สุด คือปลูกฝังให้รักการอ่านผ่านพ่อ แม่ และครอบครัว ให้สถานศึกษามีการรณรงค์ส่งเสริม
การอ่านรูปเล่มและเนื้อหาน่าสนใจ หรือใช้ภาษาง่าย ๆ ส่งเสริมให้มีห้องสมุด ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุม อ่าน 
หนังสือในชุมชนหรือพ้ืนที่สาธารณะ และท าให้หนังสือสามารถหาซื้อหรือเข้าถึงได้ง่าย 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559 : 16-31) 
 การอ่านหนังสือจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมปัจจุบันนี้        
การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือ การอ่านที่ดีและมีสาระยิงน้อยลงไป
ทุกที่ สาเหตุมีหลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความสนใจของผู้อ่าน การขาดแคลน
แหล่งหนังสือที่จะซื้อ หรือยืมอ่านได้ไปจนถึงการดึงความสนใจ และการแย่งเวลาของสื่ออ่ืนๆ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุกระจายเสียง อินเทอร์เน็ต ฯลฯ รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน 
ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษา เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่อง
ต่างๆ จากโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง อินเทอร์เน็ตแล้ว การอ่านหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้
ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัย จ าเป็นต้องมีการ
ปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ ถึงแม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐและ 



เอกชน รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม 
การอ่านมาโดยตลอด แต่สภาพปัจจุบันพบวาสังคมไทยยังไม่เป็นสังคมของการอ่าน จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านอยางต่อเนื่องและเพ่ิมมากข้ึน (อนุชา ครสิงห์, 2560 : 2) 

 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 375 หมู่ 9 ถนนศุภวงศ์ร าลึก ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากข้อมูลผลการทดสอบการประเมินทักษะการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ผลปรากฏว่า นักเรียนมีผล
การทดสอบการอ่าน อยู่ในระดับ ผ่าน จ านวน  2,328 คน คิดเป็นร้อยละ 96.36  และอยู่ในระดับ ไม่ผ่าน จ านวน 
88 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 นักเรียนมีผลการทดสอบการ  คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ผ่าน จ านวน  2,327 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.32 และอยู่ในระดับ ไม่ผ่าน จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68  นักเรียนมีผลการทดสอบการเขียน   
อยู่ในระดับ ระดับ ผ่าน จ านวน  2,327 คน คิดเป็นร้อยละ 96.32 และอยู่ในระดับ ไม่ผ่าน จ านวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.68  ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคและปัญหาในการด ารงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน (โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา, 
2561 : 2) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุชา ครสิงห์ ที่กล่าวว่า การอ่านเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ 
การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถ พฤติกรรม และค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง ทั้งนี้
เพราะการอ่านถือว่าเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมในทุกด้าน และสามารถแก้ปัญหาสังคม ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ การศึกษาหาความรู้
ด้วยการอ่านจึงมีความส าคัญต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งเพราะการปลูกฝัง ให้เกิด
นิสัยรักการอ่าน ฝึกให้มีทักษะในการอ่านจะช่วยให้เป็นคนมีภูมิคุ้มกันครอบง าทางปัญญารู้เท่าทันคน ทัน
เหตุการณ์ กาวทันยุคโลกาภิวัตน์ เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ เป็นกุญแจไข
ความรู้ซึ่งมีอยูมากมายในโลกนี้ล้วนต้องอาศัยการอ่านทั้งสิ้นจึงจะเอาความรู้ทั้งหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ (อนุชา ครสิงห์, 2561 : 2) 
 ฉะนั้น การจัดกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ ง                
ที่ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักแก่ครูและนักเรียน มีการจัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ อย่างมีคุณภาพให้มีความสอดคล้อง
กับนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของโรงเรียน ดังนั้นการที่จะทราบว่าองค์ประกอบด้านใดมีความพร้อมหรือด้าน
ใดบ้าง ที่ควรปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา ผู้ประเมินจึงได้ตระหนักและมีความสนใจที่จะท าการประเมินโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 2.1 เพ่ือประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ ในด้านบริบท (Context) 
 2.2 เพ่ือประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ ในด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 2.3 เพ่ือประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ ในด้านกระบวนการ (Process) 



 2.4 เพ่ือประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ ในด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ 
 

วิธีด าเนินการ 
1. กลุ่มตัวอย่าง 

1.1 การประเมินด้านบริบท ประกอบด้วย 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน   
2) ครูจ านวน 92 คน  

1.2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ ประกอบด้วย  
1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน 
2) คร ูจ านวน 107 คน 

1.3  การประเมินด้านผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายทอดความส าเร็จ 
ประกอบด้วย     

1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน    
2) ครูจ านวน 107 คน  
3) ผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 160 คน 
4) นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 2,598 คน  

2. รูปแบบการประเมิน 
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูมิ ครั้งนี้ ได้น ารูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam Model) ซึ่งแบ่ง
การประเมินออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

2.1 ประเมินด้านบริบท (Context) เป็นการประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร เอกลักษณ์แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

2.2 ประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) เป็นการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของปัจจัย
น าเข้า ได้แก่ บุคลากรมีเพียงพอ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ งบประมาณมีเพียงพอในการด าเนินกิจกรรม
ด าเนินกิจกรรม และสื่อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอเหมาะสมกับการด าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียน
หนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

2.3 ประเมินด้านกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการปฏิบัติและความเป็นจริงใน     
การบริหารจัดการ ได้แก่ กิจกรรมขั้นวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผน (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

2.4 ประเมินด้านผลผลิต (Product) ได้แก่ ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนของ
นักเรียนมีระดับที่สูงข้ึน นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมมากข้ึน นักเรียนมีพฤติกรรมการเข้าห้องสมุดเพ่ิมมากขึ้น 
นักเรียนมีพฤติกรรมท างานกลุ่มเพ่ิมมากขึ้น นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้
รอบตัวและสื่อต่าง ๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน นักเรียนน าความรู้และทักษะด้านการอ่านไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้เพ่ิม



มากขึ้น นักเรียนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ สถานศึกษาได้รับ
รางวัลในระดับต่าง ๆของโครงการส่งเสริมรักการอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  

2.5 กรอบการประเมิน   
 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอ

หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผู้ประเมินใช้รูปแบบ การประเมิน CIPP Model ประกอบด้วย ด้านบริบท (Context: 
C) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input: I) ด้านกระบวนการ (Process: P) และด้านผลผลิต (Product: P) โดยด าเนินการใน
แต่ละด้านมีรายละเอียดของการประเมิน ตามวัตถุประสงค์    

3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
 3.1 แบบสอบถามเพ่ือประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 3.2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียน
หนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 3.3 แบบสอบถามเพ่ือประเมินด้านกระบวนการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียน    
หนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 3.4 แบบสอบถามเพ่ือประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียน          
หนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

4. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีล าดับ ดังนี้ 
 4.1 การสร้างและการหาคุณภาพของแบบสอบถามเพ่ือศึกษาบริบทของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
  4.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับบริบทของโครงการและศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม 
  4.1.2 ศึกษาบริบทของโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียน          
หนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ      
  4.1.3 ศึกษารายละเอียดของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้แก่หลักการของโครงการ  
  4.1.4 ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ การก าหนดเป้าหมายของโครงการและศึกษาการ
เตรียมการภายในของสถานศึกษา     
  4.1.5 สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียน
หนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)      
  4.1.6 น าแบบสอบถามเพ่ือประเมินบริบทของโครงการที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอ
ค าปรึกษา แนะน าและประเมินผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  
        4.1.7 ปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือประเมินบริบทโครงการตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ     
  4.1.8 น าแบบสอบถามเพ่ือประเมินบริบทโครงการเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินความตรง
ตามเนื้อหา(Content Validity) แบบ IOC (Item Objective Congruence) ตามวิธีการของโรวิเนลลี 
(Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (Hambleton)    
  4.1.9 น าแบบสอบถามเพ่ือประเมินไปทดลองใช้กับครู โดยให้ครูทดลองประเมินบริบทของ
โรงเรียนและหาข้อบกพร่องของแบบสอบถาม    



  4.1.10 น าข้อบกพร่องและข้อมูลปัญหาจากการทดลองใช้ของแบบสอบถามมาปรับปรุง 
แบบสอบถาม 
      4.1.11 น าเสนอแบบสอบถามเพ่ือประเมินบริบทโครงการต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินคุณภาพ
ของแบบสอบถามด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
  4.1.12 น าแบบสอบถามเพ่ือประเมินบริบทโครงการไปใช้จริงในปีการศึกษา 2562 
         4.2 การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามเพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้าการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมรักการอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ     
  4.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินโครงการเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้าการด าเนินงาน
โครงการนิสัยรักการอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ                
  4.2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามโครงการ     
  4.2.3 ศึกษาปัจจัยน าเข้าของโรงเรียนเกี่ยวกับการอ่าน     
  4.2.4 ก าหนดประเด็นส าคัญที่เป็นปัจจัยน าเข้าของโครงการ ได้แก่ บุคลากรมีเพียงพอ  
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ งบประมาณมีเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมด าเนินกิจกรรม และสื่อวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอเหมาะสมของทั้ง 20 กิจกรรม 
  4.2.5 สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้าการด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale)  
       4.2.6 น าแบบสอบถามเพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้าการด าเนิงานโครงการที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่านซึ่งเป็นชุดเดิมเพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินปัจจัย (Content Validity) แบบ IOC (Item Objective Congruence) ตามวิธีการของโรวิเนลลี 
(Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (Hambleton)  
  4.2.7 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครู เ พ่ือประเมินปัจจัยการด าเนินงานและหา
ข้อบกพร่องของแบบสอบถาม                 
  4.2.8 น าข้อบกพร่องและข้อมูลปัญหาที่เก็บรวบรวมได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุง
แบบสอบถาม       
  4.2.9 น าเสนอแบบสอบถามเพ่ือประเมินปัจจัยการด าเนินงานต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน
เพ่ือประเมินคุณภาพของเครื่องมือด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
  4.2.10 น าแบบสอบถามเพ่ือประเมินปัจจัยการด าเนินงานที่สร้างขึ้นไปใช้จริงในปีการศึกษา 2562         
 4.3 การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามเพ่ือประเมินกระบวนการบริหารโครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ      
  4.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการบริหารโครงการ      
  4.3.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินกระบวนการบริหารโครงการ      
  4.3.3 ศึกษากระบวนการบริหารโครงการของโรงเรียน      
  4.3.4 ก าหนดประเด็นส าคัญที่เป็นกระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ กิจกรรมขั้นวางแผน (Plan) การปฏิบัติตาม
แผน (Do) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) ของทั้ง 20 กิจกรรม 



  4.3.5 สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินกระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale)  
       4.3.6 น าแบบสอบถามเพ่ือประเมินกระบวนการบริหารโครงการที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นชุดเดิม เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินกระบวนการบริหารโครงการ Content Validity แบบ IOC (Item Objective Cogruence) ตาม
วิธีการของโรวิเนลลี (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (Hambleton)  
  4.3.7 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครู เพ่ือประเมินกระบวนการบริหารโครงการ และหา
ข้อบกพร่องของแบบสอบถามรวบรวมปัญหาจากการทดลองใช้      
  4.3.8 น าข้อบกพร่องและปัญหาจากการทดลองใช้มาปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
กระบวนการบริหารโครงการ 
  4.3.9 น าแสนอแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเพ่ือประเมินคุณภาพของ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินกระบวนการบริหารโครงการ ด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ            
  4.3.10 น าแบบสอบถามเพ่ือประเมินกระบวนการบริหารโครงการที่สร้างขึ้นไปใช้จริงใน      
ปีการศึกษา 2562        

4.4 การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ       
  4.4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตของโครงการ      
  4.3.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ      
  4.3.3 ศึกษาการประเมินผลผลิตของโครงการ  
  4.3.4 ก าหนดประเด็นส าคัญที่เป็นประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
  4.3.5 สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียน
หนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
       4.3.6 น าแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ   
จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นชุดเดิม เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลผลิต
โครงการ Content Validity แบบ IOC (Item Objective Cogruence) ตามวิธีการของโรวิเนลลี (Rovinelli) 
และแฮมเบิลตัน (Hambleton)  
  4.3.7 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครู  เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการและหา
ข้อบกพร่องของแบบสอบถามรวบรวมปัญหาจากการทดลองใช้      
  4.3.8 น าข้อบกพร่องและปัญหาจากการทดลองใช้มาปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ผลผลิตของโครงการ 
  4.3.9 น าแสนอแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเพ่ือประเมินคุณภาพของ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ ด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
  4.3.10 น าแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการที่สร้างขึ้นไปใช้จริงในปีการศึกษา 2562      
สรุปผล 

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน สรุปได ้ดังนี้ 



1. ผลการประเมินด้านบริบท หรือสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียน      
หนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 ค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ล าดับ คือ ข้อ 2) การก าหนดหลักการของโครงการสอดคล้องกับ นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของโรงเรียน ข้อ3) การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
สอดคล้องกับปัญหา และหลักการของโครงการ (ข้อ 2 ข้อ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันค่าเฉลี่ย 4.80) รองลงมา คือข้อ 
1) การก าหนดหลักการของ โครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาข้อ 4) การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ1 และข้อ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันค่าเฉลี่ย 4.73) 

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยพ้ืนฐาน การด าเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54 ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ คือ   
ข้อ 4) มีครูบุคลากรรับผิดชอบโครงการเพียงพอ ข้อ 12) มีนโยบาย และมีวิสัยทัศนสนับสนุน (ข้อ4 และข้อ 12 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 4.80) ข้อ 6) มีสื่อท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการเพียงพอ ข้อ 7) มีอาคารสถานที่
ในการด าเนินงานโครงการเพียงพอ (ข้อ 6 และข้อ 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันค่าเฉลี่ย 4.73) ข้อ 5) มีวัสดุอุปกรณ เกี่ยวกับ
การด าเนินงานเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.67) 

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ คือข้อ
10) มีปฏิทินการนิเทศภายใน ข้อ11) มีการประเมินการท างาน (ข้อ10 ข้อ11 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันค่าเฉลี่ย 4.80) 
ข้อ1) มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.73) ข้อ 9) มีการให้ค าปรึกษาแนะน า(ค่าเฉลี่ย 4.70) 

4. ผลการประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  
โดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกข้อและข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ 3) กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน (ค่าเฉลี่ย 4.50) รองลงมา 
คือ 1) กิจกรรมเกมบันไดดาว และบรรณานิทัศน์ออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 4.49) และ 2) กิจกรรมบริการยืม -คืน, 
ช่วยค้นคว้า และตอบค าถาม (ค่าเฉลี่ย 4.47) ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4) กิจกรรมสืบค้นออนไลน์   
ดูหนัง ฟังเพลง หนังสือเดินเท้ากระเช้าเดินทาง และวงล้ออาเซียน(ค่าเฉลี่ย 4.38) แยกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้ 

       4.1 ผลการประเมินกระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมเกมบันไดดาว 
และบรรณานิทัศน์ออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดจ านวน 6 ข้ออยู่ในระดับมากจ านวน 5 ข้อและข้อที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุดเรียงล าดับจากมากจ านวน 5 ข้อ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับคือ ข้อ1) ใช้เวลาว่างในการอ่าน ข้อ 2) อ่าน
เพราะนักเรยีนสนใจครูไม่ได้บังคับ (ข้อ1 และข้อ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 4.73) ข้อ11) นักเรียน มีความ
สนใจในการอ่าน เพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.67) ข้อ6) อ่านเพื่อหาควมบันเทิง (ค่าเฉลี่ย 4.60) 

      4.2 ผลการประเมินกระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมรักการอ่าน 2 กิจกรรมบริการ         
ยืม-คืน,ช่วยค้นคว้า และตอบค าถาม โดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
อยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 5 ข้ออยูในระดับมาก จ านวน 8 ข้อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย 3 ล าดับคือ ข้อ1) ใช้เวลาในการค้นหนังสือ สื่อได้เร็วขึ้นประหยัดเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.73) รองลงมา 
คือ ข้อ 3) บริการยืม-คืน มีความทันสมัย ข้อ 12) มแีบบแผนรองรับการใช้บริการ/กิจกรรม  (ข้อ 3 และข้อ 12 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 4.67) และข้อ 2) นักเรียนให้ความสนใจบริการช่วยค้นคว้า (ค่าเฉลี่ย 4.60) ข้อ 7) มี
ข้อมูลที่ทันสมัยและนักเรียนมีส่วนร่วม (ข้อ 2 และข้อ 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันค่าเฉลี่ย 4.60) 

     4.3 ผลการประเมินกระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมรักการอ่านด้านกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 6 ข้ออยู่ใน



ระดับมาก จ านวน 5 ข้อและข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับคือ ข้อ 3) กิจกรรมนา
สนใจข้อ 5) เปดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม (ข้อ3 และข้อ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 4.6 7) รองลงมาคือ ข้อ 
1) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือพัฒนาตนเอง ข้อ 8) นักเรียนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม ข้อ 10) และ
นักเรียนเห็นความส าคัญของการบันทึกการอ่าน (ข้อ 1 ข้อ 8 และข้อ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันค่าเฉลี่ย 4.60) และ
ข้อ 2) กิจกรรมมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.53) 

     4.4 ผลการประเมินกระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมสืบค้นออนไลน์     
ดูหนัง ฟังเพลง หนังสือเดินเท้ากระเช้าเดินทาง และวงล้ออาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 3 ข้อ อยู่ในระดับมากจ านวน 8 ข้อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ ข้อ1) สืบค้นออนไลน์ ดูหนัง ฟังเพลง เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.70) รองลงมาคือ ข้อ 8) นักเรียนเกิดความรู้ ความสามารถในการอ่าน (ค่าเฉลี่ย 4.60) ข้อ 7) มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือไฝ่เรียนรู้สร้างโอกาสให้พัฒนาตน ข้อ 11) นักเรียนมีความสนใจการอ่านเพิ่มข้ึน (ข้อ7 
และข้อ 11 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 4.53) 

     4.5 ผลการประเมินกระบวนการบริหารโครงการส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมอ่านข่าวเล่าความรู้
หน้าเสาธง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
จ านวน 4 ข้ออยู่ในระดับมาก จ านวน 8 ข้อและข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับคือ 
ข้อ1) นักเรียนเรียนรู้จากประเด็นข่าวและเข้าใจการสรุปความ (ค่าเฉลี่ย 4.60) รองลงมาคือ ข้อ 9) นักเรียนมี
ความสนใจในการอ่าน เพ่ิมข้ึน (ค่าเฉลี่ย 4.53) ข้อ 2) การเลือกอ่านข่าวอย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.47) ส่วน
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ9) นักเรียนมีความสนใจในการอ่านเพ่ิมข้ึน (ค่าเฉลี่ย 4.53) ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 5) 
การสรุปบทความและข่าว (ค่าเฉลี่ย 4.26) 

5. ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนหนองบัวแดง
วิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55) ค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ล าดับ คือ ข้อ 2) ให้ความส าคัญของการอ่าน ข้อ 4) อ่านอย่างต่อเนื่องทุกวัน (ข้อ2 และข้อ 4 
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 4.73) ข้อ1) สนใจการอ่าน ข้อ 3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่าน ข้อ 5) 
อ่านหนังสือได้หลายประเภท (ข้อ1 ข้อ3 ข้อ 5 ค่าเฉลี่ยเท่ากันค่าเฉลี่ย 4.67) ข้อ9) อ่านหนังสือได้จ านวนหน้า
เพ่ิมข้ึน (ค่าเฉลี่ย 4.60) 

6. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจาก โครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียน
หนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.46 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 7 ข้อ อยู่ในระดับมากจ านวน 8 ข้อและข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ ข้อ 15) น าการอ่านมาเป็นกิจวัตรประจ าวัน (ค่าเฉลี่ย 4.68) 
รองลงมาคือ ข้อ14) นักเรียนมีสมุดบันทึกการอ่าน (ค่าเฉลี่ย 4.61) และข้อ1) เข้าเรียนตรงเวลา (ค่าเฉลี่ย 
4.58) ส่วนที่ค่าเฉลี่ย ต่ าสุดคือข้อ 12) อ่านทบทวนบทเรียนเมื่อมีเวลาว่าง (ค่าเฉลี่ย 4.23) 

7. แสดงว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด จ านวน 8 ข้อ อยู่ในระดับมากจ านวน 8 ข้อ และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย 3 ล าดับ คือข้อ 8) ความพึงพอใจต่อเครือข่ายส่งเสริมการอ่านภายใน(ค่าเฉลี่ย 4.67) รองลงมา คือ 
ข้อ10) ความพึงพอใจ ความพึงพอใจกิจกรรมกิจกรรมเกมบันไดดาว และบรรณานิทัศน์ออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย
4.65) และข้อ1) ปริมาณของกิจกรรมโครงการเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไป (ค่าเฉลี่ย 4.60) 



8. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนต่อกิจกรรม โรงเรียนหนองบัว
แดงวิทยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 4 
ข้อ อยู่ในระดับมากจ านวน 12 ข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ ข้อ1) 
ปริมาณของกิจกรรมโครงการเหมาะสมไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป (ค่าเฉลี่ย 4.60) 
รองลงมาคือ ข้อ3) กิจกรรมทุกกิจกรรมนาสนใจ ข้อ15) ความพึงพอใจในผลงานของตนเองประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการ (ข้อ 3 และข้อ 15 ค่าเฉลี่ยเท่ากันค่าเฉลี่ย 4.53) และ ข้อ 5) การมีส่วนร่วมของนักเรียนข้อ 8) 
ความพึงพอใจต่อเครือข่ายส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียน ข้อ 10) ความพึงพอใจกิจกรรมกิจกรรมเกมบันได
ดาว และบรรณานิทัศน์ออนไลน์ (ข้อ5 ข้อ 8 และข้อ 10 ค่าเฉลี่ยเท่ากันค่าเฉลี่ย 4.47)      
           9. เปรียบเทียบระดับผลการเรียนการสอนปลายปีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กับ 2562 พบว่าใน
ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนได้ผลการเรียน ระดับ 3 จ านวน 201 คน ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนได้ระดับ
ผลการเรียน ระดับ 3 จ านวน 362 คน นักเรียนได้ผลการเรียนระดับ 3 เพ่ิมขึ้นจ านวน161 คน คิดเป็นร้อยละ23 
 

อภิปรายผล 

1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การก าหนด
หลักการของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน พ้ืนฐาน นโยบาย
ของโรงเรียน การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับปัญหา และหลักการของโครงการแสดงว่า 
บริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  อ าเภอหนองบัว
แดง จังหวัดชัยภูมิ ที่เป็นองคประกอบส าคัญของโครงการทั้งการก าหนดหลักการการก าหนดจุดประสงค์  และ
การก าหนด เป้าหมายของโครงการ มีความสอดคล้องกันสามารถน าโครงการไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จบรรลุ 
เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร  

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยพ้ืนฐานของโครงการส่งเสริมรักการอ่านโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54 ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีครู 
บุคลากรรับผิดชอบโครงการเพียงพอ มีนโยบายและมีวิสัยทศนสนับสนุนมีสื่อที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
โครงการเพียงพอ มีอาคารสถานที่ในการด าเนินงาน โครงการเพียงพอมีอาคารสถานที่ ในการด าเนินงาน
โครงการเพียงพอ และมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการด าเนินงานเพียงพอ แสดงว่าปัจจัยของโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ     
มีปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความพร้อม สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมรักการอ่านที่สามารถสง  
ผลให้การด าเนินงาน ให้ประสบผลส าเร็จ  

3. ผลประเมินด้านกระบวนการโครงการส่งเสริมรักการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ค่าเฉลี่ย 
4.57 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีปฏิทินการนิเทศภายในมีการประเมินการท างานมี ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบมี
การให้ค าปรึกษาแนะน า 

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลการประเมินผลผลิตโดยรวมอยู่ในระดับดี และผลการประเมิน ผลผลิตเป็นรายด้าน
ทุกด้าน อยู่ในระดับด ีสรุปผลการประเมินเป็นรายด้านทั้ง 6 ด้านปรากฏผล ดังนี้ 

      4.1 ผลการประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอ 
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 ประกอบด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ



พบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกข้อและข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ 3) 
กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน (ค่าเฉลี่ย 4.50) รองลงมา คือ 1) กิจกรรมเกมบันไดดาว และบรรณานิทัศน์
ออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 4.49) และ 2) กิจกรรมบริการยืม-คืน,ช่วยค้นคว้า และตอบค าถาม (ค่าเฉลี่ย 4.47) ส่วน
กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4) กิจกรรมสืบค้นออนไลน์ ดูหนัง ฟังเพลง หนังสือเดินเท้ากระเช้าเดินทาง และ
วงล้ออาเซียน(ค่าเฉลี่ย 4.38) 

      4.2 ผลการประเมินรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ที่สุดค่าเฉลี่ย 4.55 

4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจากการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมรัก
การอ่านโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.46 

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยรวม
อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.47 

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองต่อกิจกรรม โครงการส่งเสริมรัก
การอ่านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 

4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับผลการเรียนของนักเรียน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ าเภอ  
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนได้ผล
การเรียนระดับ 3 จ านวน 201 คน ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนได้ผลการเรียนระดับ 3 จ านวน 362 คน 
นักเรียนมีผลการเรียนระดับ 3 เพ่ิมขึ้น จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผล 
ต่อไปนี้ 

1) โรงเรียนได้บริหารโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาสภาพ 
ปัจจุบัน ปัญหาการวางแผนเพ่ือแกปัญหา และพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การแต่งตั้ง 
คณะท างานการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้โอกาสครู นักเรียน  และผู้ปกครองมีส่วนร่วมการ
ปฏิบัติงาน 

2) ในระหว่างการปฏิบัติงานมีการส่งเสริมสนับสนุนการท างานตลอดจนการให้ความ  
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแนะน าในระหว่างการท างาน 

3) มีการติดตามควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการท างานเพ่ือหาข้อบกพรอง และ 
ประเมินการท างานการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และอุปสรรคในการท างาน 

4) การปรับปรุงผลงาน และผลการท างานที่พบข้อบกพรองจากการประเมินตรวจสอบ 
ให้บรรลุผลส าเร็จ 

5) การปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมรักการอ่านได้น าเอากระบวนการประเมินมา 
บูรณาการ การปฏิบัติงานตามโครงการได้ประเมินโครงการก่อนน าโครงการไปปฏิบัติเกี่ยวกับ 

5.1) ประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
ประกอบด้วยหลักการของโครงการการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และการเตรียมการภายใน 
ของโรงเรียน ตามหลักการประเมินรูปแบบของ สตัฟเฟลบีม (Stuffelbeam. 2014: 245 – 259) ผลจากการ
ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมรักการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.63 พบว่า การ
ก าหนดหลักการของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย
ของโรงเรียน ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับปัญหา และหลักการของโครงการ และพบว่า การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดเป้าหมาย และหลักการของโครงการสอดคล้องกัน 

    5.2) ประเมินปัจจัยพื้นฐานของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประเมินเกี่ยวกับ 



บุคลากร คุณภาพของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์สื่ออาคาร สถานที่ก่อนน าโครงการไปปฏิบัติเพ่ือทราบความพร้อม
ปัจจัยของโครงการตามหลักการรูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟลบีม (Sutfflebeam. 2014 :  245 – 259) 
ผลการประเมินด้านปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 14.54 พบว่า ส่วนใหญอยู่ในระดับมากที่สุด 
และระดับมาก ได้แก่ มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ งานเพียงพอบุคลากรที่มีคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณในการด าเนินงาน
เพียงพอ มีอาคารสถานที่ และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก สามารถจัดกิจกรรมโครงการได้
เพียงพอ และมีแผนงาน/ โครงการอื่นรองรับ และชุมชนให้ความร่วมมือ หลักจากการประเมินด้านบริบท และ
ด้านปัจจัยพื้นฐาน พบว่า มีความพร้อมเหมาะสมเพียงพอกับการด าเนินงานตามโครงการอย่างเหมาะสมจึงน า
โครงการไปปฏิบัตินอกจากโรงเรียนได้ประเมินความพร้อมด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม และประเมินด้าน
ปัจจัยดังกลาว ผู้ประเมินได้น าเอาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้  คือ การ
ประเมินความต้องการ/ความจ าเป็นการประเมินความเป็นไปได้การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) การประเมิน
กระบวนการ (Process) และการประเมินผลผลิตหรือผลิตผล (Output / Product) ตามแนวคิดของศิริชัย  
กาญจนวาสี (2555 : 47 – 48) 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1 ผลจากการประเมินกระบวนการพบรายการที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนิการต่อ

ไปประกอบด้วย 
1) การก าหนดแผนภูมิการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บุคลากร บทบาท หน้าที่ ระบุความ 

รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับค าสั่งแต่ต้ังคณะท างาน 
2) การนิเทศควบคุมก ากับ ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นมีแผนการนิเทศ โครงการที่

ชัดเจน มีปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมควบคูกับการนิเทศ 
1.2 ผลการประเมินผลผลิตพบรายการที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงาน ครั้งต่อไป

ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเกมบันไดดาว และบรรณานิทัศน์ออนไลน์ ควรปรับปรุงแนว 

ทางการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการค้นหาความรู้ใหมไปบูรณาการจากเรื่องที่อยากรู้ โดยจัดกลุมตาม ความ
สนใจเพ่ือให้ เลือกหัวเรื่องท่ีกลุมสนใจเพื่อน าไปค้นหาแล้วน ามาอ่านและมีการส่งเสริมการบูรณาการ 

2) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบริการยืม-คืน, ช่วยค้นคว้า และตอบค าถาม การให้บริการเป็น 
กิจกรรมที่ช่วยเสริมแรงให้เกิดกิจกรรมใฝ่เรียนใฝ่รู้ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากิจกรรม เป็นทั้งผู้ถามและผู้ตอบ เป็นผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ จะท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากิจกรรม 

3) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ควรปรับปรุงแนวการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
ให้มีการประกวดคัดลายมือ การคิดวิเคราะห์สาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีส่วนในการประเมินชิ้นงานของ
ตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมและได้แสดงออก โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกทั้งการคิดการอภิปราย 
การท างานการแสดงความคิดเห็นการท าชิ้นงาน และการน าเสนอผลงาน 

4) กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสืบค้นออนไลน์ ดูหนัง ฟังเพลง หนังสือเดินเท้ากระเช้าเดินทาง  
และวงล้ออาเซียน ควรปรับปรุง แนวทางการจัดกิจกรรมเนน“ส่งเสริมการท างานแบบร่วมมือ” และ “ฝึกการ
ท างานตามขั้นตอน ที่ก าหนด” ออกแบบกิจกรรมให้มีความคล่องตัว ทันสมัยน าไปจัดกิจกรรมได้ทุกที่ สื่อ
ความรู้มีความทันสมัยทันเหตุการณ์ 

5) กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอา่นข่าวเล่าความรู้หน้าเสาธงควรปรับปรุงแนวทางการจัด 



กิจกรรม เนน “การน าข่าวที่น่าสนใจ ร่วมสมัยมาเล่าให้เพ่ือนฟัง” และ “การน าผลการอ่านเรื่องหรือข่าวสาร 
ความรู้แล้วมาเลาให้เสาธารณะชนฟัง” จะท าให้ผู้อ่านหรือผู้ส่งสารมีสมรรถนะในการแก้ปัญหา การวิคิด
วิเคราะห์ข่าว มีเหตุผลสามารถแยกแยะ สารสนเทศกับข้อมูลได้ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยและการประเมิน 
2.1 ควรประเมินโครงการกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในลักษณะเดียวกันในทุกปีการศึกษา  

เพ่ือน าแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาพัฒนาให้ทันสมัยเข้ายุคสมัยเทคโนโลยี 
2.2 ควรมีการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านระหว่างระดับชั้นและระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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