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บทสรุปผูบริหาร 
 การประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนเขาชัยสน ปการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค
ของการประเมิน 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ เกี่ยวกับความตองการจำเปนความสอดคลอง และความ
เหมาะสมของวัตถุประสงคของโครงการ สภาพแวดลอมที่สงเสริมการดำเนินงานโครงการ 2) เพื่อประเมิน
ปจจัยนำเขาของโครงการ เกี่ยวกับความพรอมของผูรับผิดชอบโครงการความพรอมของอาคารสถานที่ ความ
เพียงพอของงบประมาณ และความเหมาะสมของปจจัยในการดำเนินงาน 3) เพื ่อประเมินกระบวนการ
โครงการ เก่ียวกับการมีสวนรวมในการวางแผนดำเนินงานตามโครงการ การนิเทศ ควบคุม กำกับติดตาม  4 ) 
เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ เก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมการอาน 5 กิจกรรม นิสัยรักการอานของนักเรียนท่ี
เกิดจากโครงการ ความพึงพอใจของนักเรียนและสภาพการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและ
หลังโครงการ ดังนี้ 4.1) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 5 กิจกรรม 4.2) นิสัยรักการอานของนักเรียนท่ีเกิด
จากโครงการ 4.3) ความพึงพอใจของนักเรียน 4.4) สภาพการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอน
และหลังโครงการ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 615 คน แยกรายละเอียดกลุมตัวอยางดังนี้ 1) 
คณะครูจำนวน 61 คน เลือกเจาะจงเฉพาะครูผู สอน ยกเวนผูอำนวยการโรงเรียนและรองผูอำนวยการ
โรงเรียน 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 โดยใชตารางสำเร็จรูปของเครซ่ีและมอรแกนไดกลุมตัวอยาง 
551 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามจำนวน 6 ฉบับ และแบบสำรวจขอมูล
จำนวน 1 ฉบับ เครื่องมือทุกฉบับไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและไดนำไปทดลองเพ่ือหาคาของความ
เชื่อม่ัน ปรากฏมีความคาความสอดคลองและคาความเชื่อม่ันสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว สำหรับแบบสำรวจสภาพการ
อาน ไมไดหาคาความสอดคลองและคาความเชื่อม่ัน เพราะเปนแบบสำรวจท่ีฝายวิชาการของโรงเรียนสรางข้ึน
และใชทุกปการศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอย
ละ 
 
สรุปผลการประเมิน 
 1. ผลการประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนเขาชัยสน ท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากทุก

ดาน โดยดานบริบท มีผลการประเมินสูงที่สุด อยูในระดับมาก (x� = 4.44, S.D. = 0.274) รองลงมาดาน

กระบวนการ (x� = 4.42, S.D. = 0.289) และดานปจจัยนำเขา (x� = 4.41, S.D. = 0.257) ตามลำดับ 
2. ผลการประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนเขาชัยสน ดานบริบท โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก (x� = 4.44, S.D. = 0.274) โดยขอท่ี 2 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขอท่ี 1 และ 3 ตามลำดับ 
3. ผลการประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนเขาชัยสน ดานปจจัยนำเขา โดยภาพรวม

อยู ในระดับมาก (x� = 4.41, S.D. = 0.257) โดยขอที ่ 7 มีคาเฉลี ่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขอที ่ 3 และ 6 
ตามลำดับ 



4. ผลการประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนเขาชัยสน ดานกระบวนการ    โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.42, S.D. = 0.289) โดยขอท่ี 3 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขอท่ี 1 และ 
10 ตามลำดับ 

5. ผลการประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนเขาชัยสน ดานผลผลิตทุกกิจกรรม ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกตามกิจกรรม พบวา กิจกรรมหองสมุดมีผลการประเมิน

สูงที่สุด อยูในระดับมาก (x� = 4.39, S.D. = 0.277) และกิจกรรมสงเสริมการอานมีผลการประเมินต่ำที่สุด 

แตยังคงอยูในระดับมาก (x� = 4.18, S.D. = 0.330) 
6. ผลการประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนเขาชัยสน ดานผลผลิต กิจกรรมหองสมุด 

ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.39, S.D. = 0.277) โดยขอที ่ 1 มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขอท่ี 10 และ 3 ตามลำดับ 

7. ผลการประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนเขาชัยสน ดานผลผลิต กิจกรรมอานทุก

คน ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.36, S.D. = 0.253) โดยขอที่ 1 มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขอท่ี 9 และ 10 ตามลำดับ 

8. ผลการประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนเขาชัยสน ดานผลผลิต กิจกรรมหนังสือ

เลมเล็ก ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.27, S.D. = 0.339) โดยขอที่ 
3 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขอท่ี 8 และ 4 ตามลำดับ 

9. ผลการประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนเขาชัยสน ดานผลผลิต กิจกรรมอานบท

เพลงสูงานเขียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.28, S.D. = 0.317) 
โดยขอท่ี 8 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขอท่ี 3 และ 4 ตามลำดับ 

10. ผลการประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนเขาชัยสน ดานผลผลิต กิจกรรมสงเสริม

การอาน ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   (x� = 4.18, S.D. = 0.330) โดยขอท่ี 
3 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขอท่ี 8 และ 4 ตามลำดับ 

11. ผลการประเมินนิสัยรักการอานของนกัเรียนจากโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนเขาชัย

สน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.22, S.D. = 0.253) โดยขอท่ี 4 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขอท่ี 
10 และ 6 ตามลำดับ 

12. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนเขาชัย

สน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.30, S.D. = 0.309) โดยขอที่ 6 มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขอท่ี 
8 และ 3 ตามลำดับ 

13. ความแตกตางสภาพการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนโครงการและหลังโครงการมี
ความแตกตางกัน โดยกอนโครงการสภาพการอานโดยรวม อานคลอง 175 คน คิดเปนรอยละ 91.15 อาน
ไมคลอง 17 คน คิดเปนรอยละ 8.85 ขณะท่ีสภาพการอานหลังโครงการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 อาน
คลองทุกคน คิดเปนรอยละ 100 
ขอเสนอแนะ 
 1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context evaluation) มีจุดมุงหมายเพ่ือกำหนดหลักการ
และเหตุผลรวมท้ังเพ่ือพิจารณาความจำเปนท่ีจะตองจัดทำโครงการดังกลาว การชี้ประเด็นปญหาตลอดจนการ
พิจารณาความเหมาะสมของเปาหมายของโครงการ ดังนั้น การประเมินครั้งนี้ โรงเรียนเขาชัยสนไดประโยชน 



ซึ่งจะนำไปปรับปรุงโครงการในปงบประมาณถัดไป โดยดูคาเฉลี่ยของดานบริบทขอใดหรือบริบทใดยังตอง
พัฒนา 
 2. การประเมินตัวปอนเขา (Input evaluation) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม 
ความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการดำเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยี และแผนของการดำเนินการจึง
เปนประโยชนท่ีจะตรวจสิ่งท่ียังบกพรองหรือยังไมถึงเกณฑท่ีเหมาะสมจะไดปรับปรุงตอไป 
 3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) สวนนี้เปนการประเมิน 3.1) หาขอ บกพรอง
ของการดำเนินโครงการ เพื่อทำการแกไขใหสอดคลองกับขอบกพรองนั้น ๆ 3.2) หาขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจท่ีจะสั่งการเพ่ือพัฒนางานตาง ๆ 3.3) บันทึกภาวะของเหตุการณ ท่ีเกิดข้ึนเปนหลักฐาน 
 4. ประเมินผลผลิตท่ีเกิดขึ้น (Product evaluation) เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึน
จากการทำโครงการกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการที่กำหนดไวแตตนรวมทั้งการพิจารณาใน
ประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ 
 5. ควรประเมินผลกระทบของโครงการที่มีการดำเนินการแลว ซึ่งผลกระทบจะเกิดจากผลลัพธของ
โครงการหรือของกิจกรรมท่ีไดดำเนินการไปแลว 
 6. ควรประเมินการบริหารจัดการ ใชกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู ซึ่งหมายความวาผูบริหาร
จัดการโครงการไดกำหนดเปาหมายหรือความตั้งใจของผลของโครงการไวแลว โดยเฉพาะประชากรเปาหมายก็
ไดกำหนดไวแลวและกำลังดำเนินการอยูและตองการทราบประสิทธิผลของการบริหารโครงการ 
 7. ควรประเมินกระบวนการดำเนินงาน ที่เกี ่ยวของกับการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ
โครงการ เพ่ือใชในการตัดสินใจในการเริ่มดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือชวยใหผูท่ีไดรับผิดชอบในการใหบริการท่ี
จะปรับปรุงวิธีการใหบริการที่ดีขึ้น เพื่อชวยใหผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการมีความเขาใจมากขึ้นถึงแนว
ทางการดำเนินงานและเหตุผลท่ีทำเชนนั้น 
 8. ควรประเมินแผนโครงการ จะเกี่ยวกับการใหความกระจางกับความคลองจองของโครงการ ความ
ตองการหรือความจำเปนท่ีจะตองพิจารณาความคลองจองหรือความตรงประเด็นของโครงการก็เปนเรื่องสำคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือโครงการยังมิไดมีรายละเอียดไวชัดเจน 
 9. ควรประเมินเพื่อการพัฒนา เปนวิธีการประเมินผลที่จะตองดำเนินการกอนการวางแผนโครงการ 
ซ่ึงผลจากการประเมินจะชวยในการตัดสินใจวาโครงการนั้น ๆ ควรจะบรรลุกิจกรรมใดบาง 
 

 

 


