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ช่ือผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนกัเรียน 
                           โดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค ์4 ลกัษณะโรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 
ผูร้ายงาน : นางสาวพชัรี  ขวญัศรี 
                           รองผูอ้  านวยการโรงเรียนวงัวเิศษ 
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 
ปีท่ีรายงาน : 2561 

บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม

สร้างสรรค์ 4 ลักษณะโรงเรียนวังวิเศษ  ปีการศึกษา 2561 มีว ัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้าน

สภาพแวดลอ้ม ประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ ประเมินดา้นกระบวนการ และประเมินดา้นผลผลิตของ

โครงการ ประกอบดว้ยคุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนกัเรียนโดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค์

4 ลกัษณะโรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 พฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนกัเรียนโดยใช้

กิจกรรมสร้างสรรค ์4 ลกัษณะ โรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 ผลสัมฤทธ์ิระดบัสถานศึกษาของ

นักเรียนโรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 สมรรถนะส าคัญของนักเรียนโรงเรียนวงัวิเศษ                

ปีการศึกษา 2561 และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา   

ขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม

สร้างสรรค์  4 ลักษณะ โรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมิน 

ประกอบด้วย กลุ่มตวัอย่างนักเรียน จ านวน 265 คน ครู จ  านวน 46 คน กลุ่มตวัอย่างผูป้กครอง

จ านวน 265 คน และกลุ่มตวัอยา่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน เคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการประเมินมี   2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า             

5 ระดบั จ านวน 6 ฉบบั แบบบนัทึกผลสัมฤทธ์ิระดบัสถานศึกษาตามสภาพจริง จ านวน 1 ฉบบั และ

แบบบนัทึกผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน จ านวน 1 ฉบบั รวมทั้งส้ิน 8 ฉบบั มีการ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทุกฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่แต่ละฉบบัระหวา่ง 0.966-0.982 
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ผลการประเมนิพบว่า 
1. ผลการประเมินดา้นสภาพแวดลอ้มโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนกัเรียนโดยใช้

กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลกัษณะโรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนด อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนนเฉล่ีย 15  ผา่นเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 
เม่ือพิจารณารายกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นวา่
ดา้นสภาพแวดลอ้มโครงการมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมสูงสุด ( X  =  
4.07, S.D. = .67) ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย  15  ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 
และรองลงมาคือ กลุ่มครู มีความคิดเห็นว่าด้านสภาพแวดล้อมโครงการมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวม ( X  = 3.85, S.D. = .65) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม
และทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านปัจจยัน าเขา้โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลกัษณะโรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของครู 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.70, S.D. = .61) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 15 ผา่นเกณฑ์
ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นวสัดุอุปกรณ์และ
อาคารสถานท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก ( X  = 3.71, S.D. = .66) รองลงมา คือ งบประมาณ          
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.67, S.D. = .61) ส่วนด้านการบริหารจัดการและด้าน
หน่วยงานท่ีสนบัสนุน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด อยู่ในระดบัมากเช่นกนั (X  = 3.63, S.D. = .64) ทุกดา้นผา่น
เกณฑก์ารประเมิน 

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการในการด าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ
นกัเรียนโดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค ์4 ลกัษณะโรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็น
ของนกัเรียน ครู และผูป้กครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน     
เม่ือพิจารณารายกลุ่มผูป้ระเมิน พบว่า กลุ่มผูป้กครอง มีความคิดเห็นว่าด้านกระบวนการของ
โครงการ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมสูงสุด (X  =3.95 , S.D. = .46) ไดค้ะแนน 
20 ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน รองลงมา คือ กลุ่มนกัเรียน มีความคิดเห็น
วา่ดา้นกระบวนการของโครงการ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวม (X  =3.78 , S.D. 
= .64) ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน ส่วนกลุ่มครู มีความ
คิดเห็นว่าดา้นกระบวนการของโครงการ มีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมต ่าสุด      
(X  =3.69 , S.D. = .58) ไดค้ะแนน 20 ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 
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4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้
กิจกรรมสร้างสรรค ์4 ลกัษณะโรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครู 
และผูป้กครองหลงัเสร็จส้ินโครงการ จ าแนกตามตวัช้ีวดั พบวา่ 
   4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นผลผลิตเก่ียวกบัคุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของนกัเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลกัษณะ โรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 ตามความ
คิดเห็นของนกัเรียน ครู และผูป้กครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน เม่ือพิจารณา
รายกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่ กลุ่มผูป้กครอง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของนกัเรียนโดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค ์4 ลกัษณะโรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 ว่ามีคุณภาพ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมสูงสุด ( X  =3.80 , S.D. = .71) ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์
ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลกัษณะโรงเรียน    
วงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวม ( X  =3.76 , S.D. = 
.67) ไดค้ะแนน 10 ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ กลุ่ม
ครู มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม
สร้างสรรค์ 4 ลกัษณะโรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดบัมากเช่นกนั มี
ค่าเฉล่ียโดยภาพรวม ( X  =3.75 , S.D. = .64) ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็น
ตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผลผลิตเก่ียวกบัพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของ
นกัเรียนโดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค ์4 ลกัษณะ โรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็น
ของครู และผูป้กครอง โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ไดค้ะแนน
รวมเฉล่ีย 10 ผา่นเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการท่ีประเมิน เม่ือพิจารณารายกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่ กลุ่ม
ครู มีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนกัเรียนโดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค์   
4 ลกัษณะโรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวม
สูงสุด (X  =3.73 , S.D. = .69) ไดค้ะแนน 10 ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกรายการท่ีประเมิน รองลงมา คือ 
กลุ่มผูป้กครอง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนกัเรียนโดยใชกิ้จกรรม
สร้างสรรค์ 4 ลกัษณะโรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 วา่มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดย
ภาพรวม (X  =3.60 , S.D. = .58) ไดค้ะแนน 10 ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกรายการท่ีประเมิน       
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  4.3 ผลสัมฤทธ์ิระดบัสถานศึกษาของนกัเรียนโรงเรียนวงัวเิศษ ปีการศึกษา 2561 
ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2560-2561 โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2561 มี
ค่าเฉล่ียสูงกวา่ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 3.33 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 10 ผา่นเกณฑป์ระเด็นการประเมิน 

 4.4 สมรรถนะส าคัญของนักเรียนโรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 ผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนตามหลกัสูตร โรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 
2560-2561 โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉล่ียระดบัคุณภาพระดบัดีข้ึนไปสูงกวา่ปีการศึกษา 
2560 ร้อยละ 26.01 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 10 ผา่นเกณฑป์ระเด็นการประเมิน 

 4.5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้

กิจกรรมสร้างสรรค ์4 ลกัษณะ โรงเรียนวงัวิเศษ ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครู 

ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งส่ีกลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียสูง

กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการท่ีประเมิน เม่ือ

พิจารณารายกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม

สร้างสรรค ์4 ลกัษณะโรงเรียนวงัวเิศษ ปีการศึกษา 2561 วา่มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดย

ภาพรวมสูงสุด (X  =4.08 , S.D. = .75) ไดค้ะแนน 10 ผา่นเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการท่ีประเมิน 

รองลงมา คือ กลุ่มผูป้กครอง มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินโครงการ

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะโรงเรียนวงัวิเศษ              

ปีการศึกษา 2561 ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวม ( X  =3.68 , S.D. = .68) ได้

คะแนน 10 ผา่นเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการท่ีประเมิน ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉล่ียต ่าสุด อยูใ่นระดบั

มากเช่นกนั (X  =3.53 , S.D. = .72) ไดค้ะแนน 10 ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกรายการท่ีประเมิน 

 

 

 



 
จ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 

1. โรงเรียนควรน าผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา เพื่อ
ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนกัเรียนโดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค ์
4 ลักษณะ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

2. โรงเรียนควรจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนกัเรียนอยา่งหลากหลาย ทนัสมยั
และตรงกับความสนใจของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม
สร้างสรรคท์ั้ง 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีเนน้ทกัษะการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านท่ีเน้นการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีเน้นการแกไ้ขและพฒันา และกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านท่ีเนน้พฒันาทกัษะอยา่งต่อเน่ือง 

3. ผูบ้ริหาร คณะครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความส าคญั
อย่างยิ่งต่อความส าเร็จของโครงการและควรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ช่ือเสียง
ผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานท่ีให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ ดว้ยรูปแบบและ
วธีิการท่ีเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการประเมินคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ
นกัเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค ์4 ลกัษณะ ท่ีนอกเหนือจากรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) 
เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 
 2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของนกัเรียนโดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค ์4 ลกัษณะ ตามสภาพบริบทของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันาด าเนินงานตามโครงการต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้
กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลกัษณะในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 

 

 


