บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศ การศึ ก ษาเป็ น รากฐานที่ ส าคั ญ ในการสร้ า งสรรค์ ค วาม
เจริญก้าวหน้า และเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับสังคม รวมทั้งเป็นกลไกลในการพัฒนาคนด้านศักยภาพที่มี
อยู่อย่างเต็มที่ ทาให้คนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปั ญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จัก
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
สามารถดารงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอ ดังนั้นผู้ที่มีนิสัยรัก
การอ่ านย่ อมเป็นผู้ ที่มีความรู้กว้างขวางสามารถนาความรู้ไปพัฒนาด้านสติปัญญา จากผลการวิจัย
เกี่ยวกับสถานภาพการอ่านของคนไทย พบว่าปีหนึ่ง ๆ คนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชนไทย จากการสารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ (2554 : ออนไลน์ ) โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ น พฤษภาคม –
มิถุนายน จานวนครัวเรือนตัวอย่าง 53,000 ครัวเรือน พบว่า การอ่านของเด็กเล็ก นอกเวลาเรียน ทั้ง
การอ่านด้วยตัวเองและมีผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง พบว่า เด็กเล็กมีอัตราการอ่านหนังสือ ร้อยละ 52.8 เพิ่มขึ้น
จากการสารวจในปี 2551 โดยเด็กผู้หญิงอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่าเด็กผู้ชาย คือร้อยละ 55.9 และ
49.9 ตามลาดับ ขณะที่อัตราการอ่านนอกเวลาเรียนและนอกเวลาทางานของคนไทยที่อายุตั้งแต่ 6 ปี
ขึ้นไป เปลี่ยนไปจากการอ่านของเด็กเล็กคือ มีอัตราการอ่านร้อยละ 68.8 และผู้ชายอ่านมากกว่าผู้หญิง
เล็กน้อย คือ ร้อยละ 69.3 และ 68.3 ตามลาดับ ขณะที่กรุงเทพมหานคร ยังเป็นพื้นที่ ที่มีการอ่านของ
คนกลุ่มนี้มากที่สุดในประเทศเช่นเดิม คือร้อยละ 89.3 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ที่มีอัตรา
การอ่านหนังสือต่าที่สุด คือ ร้อยละ 62.8 เมื่อพิจารณาจากช่วงอายุ พบว่า วัยเด็กอายุ 6-14 ปี มีอัตรา
การอ่านหนั งสื อสูงสุ ดถึงร้ อยละ 91.2 รองลงมาคือเยาวชน อายุ 15-24 อ่านหนังสื อร้อยละ 77.9
วัยทางานอายุ 25-59 ปี อ่านหนังสือร้อยละ 66 และต่าสุดคือวัยอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป อ่านหนังสือ
ร้อยละ 43.9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ปี 2551 พบว่ากลุ่ มเด็กคืออายุ 6-14 ใช้เวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย คือจาก 38 นาที เพิ่มเป็น 41 นาที ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ อ่านหนังสือลดลงทั้งหมด และจากผล
สารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนไทย พบว่ามีการอ่านหนังสือเฉลี่ ย เพียงปีละ 2 เล่มต่อคน
ซึ่งนับว่าต่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มเอเซียน อย่างสิงคโปร์ ที่มีสถิติการอ่านหนังสือ
ปีละ 40-50 เล่มต่อคน หรือแม้แต่เวียดนามที่มีการอ่านหนังสือถึงปีละ 60 เล่มต่อคน
การอ่านเป็นทักษะการรับสารวิธีหนึ่งที่สาคัญและจาเป็นต่อการดารงชีวิตอย่างยิ่งสาหรับชีวิต
มนุษย์ และเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในสังคม เพราะการอ่านหนังสือประเภทต่างๆ จะช่วยให้
ผู้อ่านมีความรู้ ความคิด และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนทาให้ ช่ว ยเพิ่มพูนประสบการณ์บาง

ประการที่ผู้อ่า นไม่ส ามารถพบได้ในชีวิตจริง การอ่านจึงเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับ การฝึกฝนและพัฒนา
มาตั้งแต่เด็กๆ เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา ภาษา
ทัศนคติและจริยธรรม ซึ่งหนังสือเป็นเครื่องมืออันสาคัญที่จะนาเด็กไปสู่ความเจริญงอกงาม การใฝ่รู้
ใฝ่ เรี ย นเป็ น พื้นฐานของการปรับ ตัว ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่กาลั งพัฒ นาอยู่ในปัจจุบัน ปัจจัยส าคัญ
ของการเรียนรู้คือ การอ่าน คนที่อ่านมากเรียนรู้มากก็ สามารถปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยได้ตลอดเวลา
(สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547:27)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ได้กาหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
เสมอว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ศั ก ยภาพ
และมาตรา 24 ได้ กล่ า วถึง การจั ดกระบวนการเรียนรู้ ให้ ส ถานศึกษาและหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ ง
ด าเนิ น การจั ด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจและความถนั ด ของผู้ เ รี ย น
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่ างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
การประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่า น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และจัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ได้อย่างสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี
งามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกสาขาวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆกันจาก
สื่อการเรียนการสอนและวิทยาการประเภทต่างๆจัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ และ
มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุก ฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้ เ รี ย นตามศั ก ยภาพ (สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน . 2552:12-14) ประกอบ
กับ คุ ณ ลั ก ษณะรั ก การอ่ า นเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นหนึ่ ง ที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต รการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ว่าผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการ
ค้นคว้า (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552:14) และยังกาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระที่ 1 การอ่าน คือใช้กระบวนการสร้างความรู้และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและ
สร้างวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ดังนั้นภารกิจด้านการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม
การอ่านจึงเป็นภารกิจที่สาคัญด้านหนึ่งของโรงเรียนที่จะต้องดาเนินการให้ได้ ผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะรักการอ่านเพราะการอ่านจะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ทาให้โลกทัศน์
กว้างไกล และทาให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและตามศักยภาพ การอ่านทาให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ไร้ข้อจากัดเรื่องเวลาและสถานที่ หากนักเรียนมีความรักในการอ่านจะสามารถอ่านหนังสือได้
ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่ ถ้าโรงเรียนสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนมีนิสัยรักการอ่านได้ก็จะส่งผลให้
นักเรียนมีการพัฒนาด้านอื่นๆ ได้ดีขึ้นด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 12)
ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการส่ งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานาน
มีห น่ วยงานทั้งภาครั ฐ บาลและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและการรณรงค์ส่ งเสริมการอ่าน
รัฐบาลมีการ กาหนดนโยบายด้านการอ่านอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนนโยบาย
ด้านการศึกษา ได้แก่ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) และ
การกาหนดทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ. 2552 – 2561)
นโยบายส่ งเสริ มการอ่า นของไทยยังคงมีต่อเนื่ องมาจนถึงปัจ จุ บัน แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการ
อ่ า นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
เน้ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพคนและสั ง คมไทยสู่ สั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู้ และก าหนดแนวทาง
การพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริ มการอ่าน โดยกาหนดให้ครอบครัวปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ รักการ
อ่ า น สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ต ามศั ก ยภาพและความสนใจอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งเป็นฉบับร่างอยู่ระหว่างการจัดทาและระดม
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เน้นสร้างภูมิคุ้มกันประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ ย นแปลงจากภายนอกและภายในได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นาประเทศ
บนฐานความรู้ แ ละเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มุ่ ง ใช้ ค วามรู้ เ ป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการพั ฒ นาประเทศ และ
มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านคือยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถ
เข้ า ถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละองค์ ค วามรู้ ทั้ ง ที่ เ ป็ น วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาและองค์ ค วามรู้ ใ หม่
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 8)
ดังนั้ นเพื่ อสร้างกลไกส าคัญในการขับเคลื่ อนส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอ
ให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการกาหนด
ให้ ก ารอ่ า นเป็ น วาระแห่ ง ชาติ คื อ วั น ที่ 2 เมษายน ของทุ ก ปี ซึ่ ง เป็ น วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันรักการอ่าน เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ
และกาหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการ
อ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต ลอดชีวิต กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านขึ้น และมอบหมายให้โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดาเนินการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้น เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน และรู้หนังสือ
ภายในปี 2555 โดยได้กาหนดเป้าหมายในการดาเนินการ ให้คนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไปสามารถอ่านออก
เขียนได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95 รวมถึงให้ค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือของคนไทยเพิ่มขึ้นจากปีละ 5 เล่ม
เป็น 10 เล่ม ขณะเดียวกัน ให้เพิ่มแหล่งการอ่านครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึ ง และสร้างภาคีเครือข่าย
เพื่อปลูกฝังการอ่านและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่ง ยืนทุกรูปแบบการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านย่อม
สามารถนาไปเป็นข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 22)
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียน
ระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดกลาง ในปีการศึกษา 2558 มีครูจานวน 52 คน
นักเรียนจานวน 902 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มี อาชีพเกษตรกรรม และอาชีพรับจ้าง
บางส่วนไปทางานอยู่ต่างจังหวัดจึงฝากบุตรหลานไว้กับปู่ย่า ตายาย บางส่วนพ่อแม่ หย่าร้าง ทาให้
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นั กเรี ย นขาดความอบอุ่ น ไม่มี เวลาเอาใจใส่ ต่อ การศึก ษาของบุต รหลาน ส่ ง ผลให้ ผ ลสั มฤทธิ์ ทาง
การเรียนไม่ดีเท่าที่ควร จากการศึกษาสภาพปัญหาในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหา โดยเฉพาะ
การอ่ า นหนั ง สื อ นั ก เรี ย นให้ ค วามส าคั ญ กั บ การอ่ า นหนั ง สื อ น้ อ ยมาก ขาดความกระตื อ รื อ ร้ น ใน
การเรียนรู้ บรรยากาศการใฝ่รู้ใฝ่เรียนยังน้อยมาก นอกจากนี้เมื่อตรวจสอบสถิติการใช้บริการห้องสมุด
เพื่อศึก ษาค้น คว้าหาความรู้ แ ละการยื มหนัง สื อไปอ่านเพิ่มเติ ม พบว่ า สถิ ติการใช้บริ การห้ องสมุ ด
น้อยและการประเมินคุณลักษณะด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน มีผลการประเมินต่ากว่า
เกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกลุ่ม
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ที่ จ าเป็ น ต้ องได้ รั บการปลู กฝั งนิ สั ย รัก การอ่ านเป็ น อย่ างยิ่ง เพราะเป็ นธรรมชาติ
ของการศึกษาในระดับ ขั้น พื้น ฐานประการหนึ่งกับเป็นเป้าหมายของสั งคม นิสั ยรักการอ่านจึงเป็น
ทั้งวิธีการ และเป้าหมายการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบ ลราชธานี เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ กษาในระดับ ประถมศึก ษา มี พ ฤติ ก รรมรั กการอ่า น ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบันนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนา
บุคลิกภาพของผู้เรียนเอง
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ได้เห็นความสาคัญของการอ่าน และเห็นควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว โรงเรียนจึง
ได้จัดทาการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่ านของนักเรียนขึ้น โดยนารูปแบบการประเมินโครงการ
แบบจาลองซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stuffledeam) มาเป็นหลักในการประเมินเพื่อเป็น
การประเมินความก้าวหน้า ติดตามการดาเนินงานตามแผนของโครงการที่กาหนดได้ เพื่อจะทาให้ทราบ
ถึง ผลของการด าเนิ น งาน ข้ อ บกพร่ อ ง จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อย ของโครงการและสามารถน าข้ อ มู ล มาใช้
ประโยชน์ ในการปรับปรุงการดาเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ เมื่อดาเนินการสิ้นสุดโครงการแล้ว จึงได้ทาการประเมินโครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ อันจะเป็นการตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจน
นโยบายยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะประสบผลสาเร็จหรือไม่อย่างไรนั้นจึงต้องมีการประเมิน
โครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียน เพราะการประเมินจะทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่องซึ่ง
เกิด จากโครงการ ความพร้ อมของนักเรียน สื่ อ -อุปกรณ์ เพียงพอหรือไม่ เมื่อเข้าร่ว มกิจกรรมแล้ ว
นักเรียนสามารถอ่านได้มากน้อยเพียงใด และเมื่อประเมิ นโครงการแล้วช่วยให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ในโครงการ ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารโครงการว่าจะดาเนินโครงการต่อเนื่องไปหรือไม่ มีข้อควร
ปรับปรุง แก้ไขอย่างไร
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อประเมิน ระดับ คุณค่าของโครงการส่ งเสริมรักการอ่านของนักเรียน ด้านสภาวะ
แวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต
2.2 เพื่อศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียน หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
ของนักเรียน

5

3. แหล่งข้อมูลที่ใช้
แหล่งข้อมูล ที่ ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่ มบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหาร
ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ อาเภอวารินชาราบ ปีการศึกษา 2559 แยกได้ดังนี้
3.1 ผู้บริหาร จานวน 4 คน ครูจานวน 48 คน รวมจานวน 52 คน
3.2 นักเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 511 คน
4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ อาเภอวารินชาราบ
ในครัง้ นี้ ผู้ประเมินได้ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL ของสตัฟเฟิลบีม โดยกาหนดกรอบ
แนวคิดในการประเมิน ดังนี้
4.1.1 การประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) หมายถึง
การประเมินด้านความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้องกันของหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
วิธีดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ การจัดบรรยากาศในการดาเนินงาน และการประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ทาให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินโครงการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 การประเมินโครงการด้านปัจจัย (Input Evaluation) หมายถึง การประเมิน
ในด้านการวางแผนการดาเนินงาน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการดาเนินการ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4.1.3 การประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง
การประเมินโครงการในด้านการปฏิบัติงานตามแผน การดาเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ
หรือที่ได้รับมอบหมาย ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องและนักเรียน
4.1.4 การประเมินโครงการด้านผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึง การประเมิน
ผลโครงการในด้านผลสาเร็จตามเป้าหมายและผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและนักเรียน
4.2 การศึกษาพฤติกรรมลักษณะนิสัยการอ่านของนักเรียนที่มีต่อ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
ในการประเมิน ครั้ งนี้ ได้แก่ ด้านเวลา สถานที่ วิธีได้สื่อการอ่าน บันเทิง วิชาการ วัตถุประสงค์
วิธีการอ่าน ทัศนคติ เท่านั้น
4.3 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
เริ่มดาเนินโครงการวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
5. นิยามศัพท์เฉพาะ
5.1 การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี หมายถึง โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ อาเภอวาริน
ช าราบ เทศบาลเมืองวาริ น ช าราบ จัดทาขึ้น ในปีการศึกษา 2558 เพื่อ ส่ งเสริม กิจกรรมที่อยู่ใ น
โครงการรักการอ่านของนักเรียนให้มีความสนใจและรักการอ่านหนังสือ รวมทั้งเห็นความสาคัญของการ
อ่าน และอ่านจนเป็นนิสัยซึ่งมีกระบวนการดาเนินงานใน 9 กิจกรรมที่โรงเรียนประกาศเป็นกลยุทธ์
การดาเนินงานเพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านได้แก่
5.1.1 กิจกรรมแนะนาหนังสือใหม่

6

5.1.2 กิจกรรมอ่านหนังสือให้ฟัง
5.1.3 กิจกรรมเล่านิทาน
5.1.4 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านประจาเดือน
5.1.5 กิจกรรมเกร็ดความรู้หน้าเสาธง
5.1.6 กิจกรรมพ่อแม่ลูกปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่าน
5.1.7 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
5.1.8 กิจกรรมเรียนรู้สู่สารานุกรมไทย
5.1.9 กิจกรรมตะกร้าความรู้
5.2 การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการวัดที่มีการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลของการดาเนินการอย่างเป็นระบบ โดยนารูปแบบจาลองซิป (CIPP Model) ซึ่งเป็นการประเมิน
4 ด้าน ได้แก่
5.2.1 ด้ า นสภาวะแวดล้ อ ม (Context) ประกอบด้ ว ยหลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายของโครงการ และการเตรียมการดาเนินโครงการ
5.2.2 ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า (Input) ประกอบด้ ว ย บุ ค ลากร วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้และงบประมาณ ระยะเวลา
5.2.3 ด้ า นกระบวนการด าเนิ น งาน (Process) ประกอบด้ ว ย การด าเนิ น งานตาม
โครงการ การนิเทศติดตาม และประเมินผล
5.2.4 ด้านผลผลิต (Product) ผลการดาเนินงานโครงการ และคุณภาพผู้เรียนตลอดจน
ลักษณะการอ่านที่เกิดจาการดาเนินโครงการ เพื่อนาไปใช้ในการตรวจสอบและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบ
ถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของการดาเนินโครงการส่งเสริม รักการอ่านในโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ
อาเภอวารินชาราบ อย่างเป็นระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการดาเนินงาน
ต่อไปหรือจะยุติการดาเนินงานโครงการนั้น
5.3 การอ่าน หมายถึง การว่าตามตัวหนังสือ การออกเสียงตามตัวหนังสือ การดูพิจารณา
ตัวหนังสือเพื่อให้เข้าใจ
5.4 การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน หมายถึง การกระทาต่างๆที่โรงเรียนหรือผู้ปกครอง
จั ด ท าขึ้ น โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความสนใจและเห็ น ความส าคั ญ ของการอ่ า น
และพยายามพัฒนาการอ่านของตนเองจนมีนิสัยรักการอ่าน
6. ประโยชน์ที่จะได้รับ
6.1 เป็ นข้อมูล สาคัญ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการดาเนินงาน
ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
6.2 เป็นทางเลือกของกิจกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอย่างมีทิศทาง
6.3 ผู้ รับ ผิดชอบโครงการและผู้ เกี่ยวข้องนาผลการประเมินโครงการไปใช้พัฒ นางาน
และเผยแพร่การพัฒนาให้แพร่หลาย
6.4 เป็นประโยชน์แก่นั กเรียนโดยตรงที่จะได้พัฒนาหรือยกระดับ การอ่านให้สูงขึ้น เพื่อ
สามารถใช้ชีวิตในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสม
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6.5 เป็นข้อมูลสาหรับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่จะได้นาไปกาหนดนโยบายด้าน
กิจกรรมเสริมสร้างการอ่านสาหรับนักเรียน
6.6 ผลที่ได้จากการประเมินโครงการเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถไปใช้อ้างอิง หรือคิดค้นพัฒนา
งานใหม่ได้

