ชือ่ ผลงาน การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
ผู้ประเมิน นายสุเทพ อ้นอมร
ปีที่ประเมิน 2561
บทคัดย่อ
การประเมินโครงการส่ง เสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดาเนินงานโครงการส่ง เสริม
นิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กิจกรรม
ดาเนินงาน 10 กิจกรรม โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Model ได้แก่ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้าน
ปัจจัยนาเข้ (Imput) 3) ด้านกระบวนการ (Process) 4) ด้านผลผลิต (Product) และส่วนขยาย ด้าน
ผลกระทบ (Impact) ประสิทธิผล (Effectiveness) ความยั่งยืน (Sustainability) และการถ่ายทอด
ความสาเร็จ (Transportability) ปีก ารศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ใช้ประชากรเป็น
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา 2561 จ านวน 15 คน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จานวน 12 คน คณะกรรมการดาเนินโครงการ
จานวน 10 คน กลุ่มที่ 2 ใช้การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของ R.V.Krejcie and
D.W.Morgan แล้วใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้สัดส่วนในการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 92 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-6 จานวน 341 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 341 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 6 ฉบับและแบบทดสอบเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 1 ฉบับ
วิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการ
1) ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ความต้องการคาดหวังต่อ
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีความสอดคล้อง กับนโยบายการศึกษาของกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนโยบายการศึกษาของ
โรงเรียน โดนภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
2) ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า ความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรที่จะใช้ในการดาเนิน
โครงการ เช่น งบประมาณ บุคลาการ วัสดุอุปกรณ์ และรูปแบบกิจกรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก
3) ด้านกระบวนการ พบว่า การวางแผน การดาเนินงานตามกิจกรรม การนิเทศติดตามผล
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การดาเนินงาน การประเมิน และการปรับปรุงแก้ไข โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
4) ด้านผลผลิต
4.1 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบว่า นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนนา
ความรู้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจาวัน นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.2 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในการทาแบบทดสอบ
เกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ จานวน 30 ข้อ พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่าง สามารถทาแบบทดสอบ
เกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 70 ทุกข้อ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวม( X ) เท่ากับ 23.72, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (S.D.) เท่ากับ 1.05 และคิดร้อยละ
เฉลี่ย 79.07
4.3 ผลการประเมินด้านผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายทอด
ความสาเร็จ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการดาเนินโครงการและ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อโครงการ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันทั้งหมด โดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการประเมิน
ด้านผลกระทบ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงอันดับประเด็น
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับได้แก่ นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก รองลงมานักเรียน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่าน และนักเรียนนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ตามลาดับ
ด้านประสิทธิผล โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงอันดับประเด็น
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับได้แก่นักเรียนรู้จักบูรณาการเรียนรู้อย่างได้ผลมีประสิทธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผลดี รองลงมานักเรียนนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านมาใช้ในห้องเรียน และการค้นหาข้อมูลประกอบการเรียนรู้จากสื่อสารสนเทศทาได้รวดเร็วอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามลาดับ
ด้ า นความยั่ ง ยื น โดยภาพรวม มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยเรี ย งอั น ดับ
ประเด็นจากมากไปหาน้อย 3 อันดับได้แก่ นักเรียนเอาใจใส่ที่จะค้นค้นหาความรู้และต่อยอดความรู้
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง รองลงมานักเรียนมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน และนักเรียนให้ความร่วมมือกับการทางานต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น ตามลาดับ
ด้านการถ่ายทอดความสาเร็จ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียง
อันดับประเด็นจากมากไปหาน้อย 3 อันดับได้แก่นักเรียนสามารถนาประสบการณ์ความรู้หลังจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่ง เสริมนิ สั ยรักการอ่านไปประยุก ต์ ใ ช้ในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ต่ า งๆได้
รองลงมานักเรียนสามารถนาทักษะการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและโครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านสามารถปรับใช้ได้ในทุกกิจกรรมทุกโรงเรียน ตามลาดับ
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4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีต่อการโครงการ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันทั้งหมด
ผลการประเมินความพึงพอใจ ทั้งภาพรวมและรายข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงอันดับ
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย 3 อันดับได้แก่ ทาให้เห็นประโยชน์และความสาคัญต่อการอ่านมาก
ขึ้น รองลงมา ทาให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้มากขึ้นกับนักเรียนสามารถนาทักษะการอ่านไปใช้
ประโยชน์ในการเรียน และนักเรียนมีความสามารถในการเรียนเพิ่มขึ้น กับผู้ปกครอง นักเรียนและครู
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามลาดับ
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Title The evaluation of the reading habit promotion project to develop
analytical thinking skills of Students of Muang Phon Pittayakhom School
Under the Office of Provincial Administration Organization Khon Kaen
Assessor Mr. Suthep Onamorn
Year
2018
ABSTRAC'T
An evaluation of the reading habit promotion project to develop analytical
thinking skills of students at Muangphonphitayakhom School The objective was to
evaluate the performance of the project to promote reading habits in order to develop
analytical thinking skills of students. Mueang Phon Phitthayakhom School 10 operating
activities using the CIPPIEST Model: 1) Context 2) Imput 3) Process 4) Product and
Impact Extension ) Effectiveness, Sustainability, and Success Transfers (Transportability)
academic year 2018, sample group was1 group, using population as a sample, including
15 basic education committee of the academic year 2018, 12 administrative committee
of Muang Pholphitayakhom School, 10 committee of the project operation group 2 Set
the sample size according to the finished tables of RVKrejcie and DWMorgan and use
the Stratified Random Sampling by using the proportion of random sampling, consisting
of 92 teachers and educational personnel, grade 1-12 students. 6, 341 people, 341
parents and students. The instrument used for data collection was a 5 level estimation
questionnaire and 1 analytical thinking test. Analyze the data with descriptive statistics
such as frequency, value Percentage, average and standard deviation
The findings of project assessment
1) In the context, found that the objectives and goals of the project
Expectation
Project to promote reading habits With consistency And the educational
policy of the Department of Local Administration The educational policy of the Khon
Kaen Provincial Administrative Organization and the educational policy of the school
were at the highest level.
2) Regarding the input factors, it was found that the sufficiency and
appropriateness of the resources to be used in the operation
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Projects such as budgets, personnel, materials, and activity forms, in general,
were at the level of very
3) In terms of the process, it was found that the operational planning based
on the activities Supervision Assessment operations and improvements In general,
the operation was at a high level.
4) Productivity
4.1 The achievement of the project found that students know how to make
good use of their free time Students apply knowledge from reading to use in daily
life. Students have a habit of reading The overall picture wasin a high level.
4.2 Results of the evaluation of the sample student's ability In the test
Regarding the analytical thinking skills, amount 30 items, found that the sample
group of students Can do the test Analytical thinking skills Pass the specified
evaluation criteria More than 70% of all items with the total average score () equal to
23.72, the total standard deviation (S.D.) was1.05 and the average percentage was
79.07.
4.3 Assessment results of impacts, effectiveness, sustainability and
transmission
Success according to the opinions of the school board. The project
committees and teachers and educational personnel towards the project found that
all opinions were consistent, with the overall average highest level. With assessment
Regarding the effects, the average picture is at the highest level. By ranking
the issues from the most to the least 3 points, namely, students behave in a positive
way Next, students know how to make good use of their free time by reading. And
students use the knowledge gained from participating in activities to promote reading
habits as a guideline for self-development respectively.
In terms of effectiveness, it was found that the average was at the highest
level. By ranking the issues from 3 to most, including the students know how to
integrate learning effectively, efficiently and with good effectiveness Next, students
applied the knowledge gained from participating in activities to promote reading
habits in the classroom. And searching for information to learn from information
media is fast, efficient, respectively
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Regarding sustainability, the overall picture is average at the highest level. By
ranking the issues from 3 to most, including students paying attention to search for
knowledge and continuing knowledge consistently and continuously Next, students
are happy to participate in activities to promote reading habits. And students
cooperate with various work Share with others respectively.
In the aspect of success transmission, the average picture is at the highest
level. By ranking the issues from 3 to most, including the students can apply their
knowledge and experience after participating in the reading habit promotion program
to be used in various learning groups. Secondly, students were able to apply reading
skills to their daily lives and the Reading Habits Project could be adapted for every
activity, every school respectively.
4.4 Evaluation of teachers and educational personnel satisfaction results
Parents, students and mathayom suksa 1-6 students towards the project showed
that there were all opinions. Satisfaction assessment results Both the overview and
each item Having the highest mean value at the highest level. By ranking the
satisfaction levels from high to least 3, which is to see more benefits and importance
to reading, followed by resulting in more learning progress, with students being able
to apply reading skills to study And students have increased learning ability with
parents Students and teachers Were satisfied with the implementation of the reading
promotion program respectively.

