ก

ชื่อผลงาน :
ผู้รายงาน :

ปี ทีร่ ายงาน :

รายงานการประเมินโครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านของนักเรี ยน
โดยใช้เครื อข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรี ยนทับช้างวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
นายอุดม หมัดอาด้ า
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทับช้างวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2560

บทสรุป
รายงานการประเมิ นโครงการส่ งเสริ มนิ สั ยรั กการอ่ านของนักเรี ยนโดยใช้เครื อข่ ายบ้าน
ลูกช้าง โรงเรี ยนทับช้างวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม
ประเมิ นด้านปั จจัยนาเข้า ประเมินด้านกระบวนการ และประเมิ นด้านผลผลิ ตของโครงการ
ประกอบด้วยคุ ณภาพการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านของนักเรี ยนโดยใช้เครื อข่ายบ้านลู กช้าง โรงเรี ยน
ทับช้างวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 พฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรี ยนโดยใช้เครื อข่ายบ้าน
ลูกช้างโรงเรี ยนทับช้างวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 และความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านของนักเรี ยนโดย
ใช้เครื อข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรี ยนทับช้างวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 กลุ่มเป้ าหมายในการประเมิน
ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน จานวน 210 คน ประชากรครู จานวน 34 คน กลุ่มตัวอย่าง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน และกลุ่มตัวอย่างผูป้ กครอง จานวน 210 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินเป็ นแบบสอบถามที่ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
รวมทั้งสิ้ น 6 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่ อมัน่ แต่ละฉบับระหว่าง
0.89-0.97
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมโครงการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านของนักเรี ยนโดย
ใช้เครื อข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรี ยนทับช้างวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู และ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ ประเมิ นอยู่ในระดับมาก ได้คะแนน
รวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มครู มีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.88, σ = 0.61) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสู งสุ ด ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การ
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ประเมิน รองลงมาคือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.83, S.D. = 0.63) ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินด้านปั จจัยนาเข้าในการดาเนินงานตามโครงการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน
ของนักเรี ย นโดยใช้เครื อข่ายบ้า นลู กช้าง โรงเรี ยนทับ ช้างวิทยาคม ปี การศึ กษา 2555 ตามความ
คิดเห็ นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.69, σ = 0.66) ได้คะแนนรวมเฉลี่ ย 15
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการในการดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มนิ สัยรั กการอ่านของ
นักเรี ยนโดยใช้เครื อข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรี ยนทับช้างวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ตามความคิดเห็น
ของนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง โดยภาพรวมทุ กกลุ่ มที่ ประเมิ นอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวม
เฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มครู มีการปฏิบตั ิหรื อมี
คุณภาพ อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.91, σ = 0.57) มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
รองลงมาคือ กลุ่มผูป้ กครอง มีการปฏิ บตั ิหรื อมี คุณภาพ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.59)
ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่ วนกลุ่มนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.71, S.D. = 0.49)
มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมต่าสุ ด ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน
4. ผลการประเมิ นผลผลิ ตของโครงการส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่า นของนัก เรี ย นโดยใช้
เครื อข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรี ยนทับช้างวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน หลังเสร็ จสิ้ นโครงการ จาแนกตามตัวชี้ วดั
พบว่า
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านผลผลิตเกี่ ยวกับคุ ณภาพการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน
ของนักเรี ย นโดยใช้เครื อข่ายบ้า นลู กช้าง โรงเรี ยนทับ ช้างวิทยาคม ปี การศึ กษา 2560 ตามความ
คิ ดเห็ นของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2560
โดยภาพรวมทุ กกลุ่ มที่ ประเมิ นอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิ น
เมื่ อพิ จารณารายกลุ่ มผูป้ ระเมิ น พบว่า กลุ่ มคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด
( X = 4.01, S.D. = 0.63) อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ นักเรี ยน
( X = 3.73, S.D. = 0.59) และ กลุ่มครู ( = 3.73,  = 0.59, 0.69) อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ส่ วนกลุ่มผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X = 3.72, S.D. = 0.65) อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนน 15
ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน
4.2 ผลการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล ด้า นผลผลิ ตเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการมี นิ สั ย รั ก การอ่ า น
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทับช้างวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู และผูป้ กครองโดย
ภาพรวมทั้งสองกลุ่ มที่ ประเมิ นอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิ น
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 3.87,  = 0.79) อยูใ่ นระดับ
มาก ได้คะแนนเฉลี่ ย 15 ผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิ น รองลงมาได้แก่ กลุ่ มผูป้ กครอง ( X = 3.84,
S.D. = 0.74) อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน
4.3 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ า นผลผลิ ต เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยน ครู
ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน
ของนักเรี ยนโดยใช้เครื อข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรี ยนทับช้างวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุก
กลุ่มที่ประเมินอยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็ นราย
กลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 4.04, S.D. =
0.61) อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรี ยน และกลุ่ม
ผูป้ กครอง( X = 3.85, S.D. = 0.74, 0.75) อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ส่ วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( = 3.84,  = 0.78) อยูใ่ นระดับมาก ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเช่นกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการประเมินไปใช้
1. ข้อค้นพบจากการดาเนินโครงการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านโดยใช้เครื อข่ายบ้านลูกช้าง
พบว่าการดาเนินโครงการใดๆ ให้ประสบผลสาเร็ จ วัฒนธรรมองค์กรภายใต้การมีส่วนร่ วมของฝ่ าย
บริ หาร ตั้งแต่ผอู ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ หัวหน้าระดับชั้น ในส่ วนของครู และเครื อข่ายนักเรี ยน เครื อข่ายผูป้ กครองในระดับต่างๆ
รวมถึงเครื อข่ายภายนอกอื่นๆ ล้วนเป็ นปั จจัยสนับสนุ นการดาเนิ นงาน ทุกงานให้ประสบผลสาเร็ จ
โรงเรี ยนจะละเลยเครื อข่ายเหล่านี้ไม่ได้
2. ในการดาเนิ นกิ จกรรมส่ งเสริ มนิ สัยรั กการอ่ านให้ประสบผลส าเร็ จโรงเรี ยนต้องจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมสาระสาคัญ 4 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาทุกที่ในโรงเรี ยนให้เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน กิจกรรมจัดซื้ อ จัดหา ทรัพยากร สารนิเทศตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การเพื่อส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน กิจกรรมและบริ การเพื่อส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน ควรส่ งเสริ ม
ให้นักเรี ยนได้ปฏิ บตั ิ และมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน อย่าให้นกั เรี ยนเป็ นผูร้ ั บผิดเพียงแต่ฝ่ายเดี ยว
และกิจกรรมการสร้ างเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน จะเป็ นพลังสาคัญที่จะ
ทาให้งานประสบผลสาเร็ จ
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3. ควรมีการประกาศเกี ยรติคุณนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และชุ มชนที่มีส่วนร่ วมกับโรงเรี ยน
อย่างต่อเนื่ องและเป็ นแบบอย่าง และหรื อปฏิ บตั ิงานจนประสบผลสาเร็ จเป็ นแบบอย่าง เกิ ดวิธีการ
ปฏิบตั ิที่ดี (Good Practices หรื อ Best Practices)
ข้ อเสนอแนะสาหรับการประเมินครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรี ยน
2. ควรมี การประเมิ นโครงการต่างๆ ทุ กโครงการที่โรงเรี ยนดาเนิ นการ โดยประยุกต์ใช้
รู ปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และสารสนเทศที่ตอ้ งการคาตอบ
3. ควรมีการประเมินโครงการระดับองค์รวมของสถานศึกษา โดยประยุกต์ให้รูปแบบ
การประเมินของซิปป์ (CIPP Model)

