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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมิน โครงการส่ งเสริม รักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุ ขส าราญ
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และนาเสนอประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ
2. เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
2.1 ความหมายของโครงการ
2.2 ความหมายและความสาคัญของการประเมินโครงการ
2.3 ประเภทของการประเมินโครงการ
2.4 รูปแบบของการประเมินโครงการ
2.5 การดาเนินงานของคณะกรรมการประเมินโครงการ
2.6 สิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึงในการประเมินโครงการ
2.7 ปัญหาของการประเมินโครงการ
3. เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมรักการอ่าน
3.1 ความหมายของการอ่าน
3.2 ทฤษฎีการอ่าน
3.3 ความสาคัญและประโยชน์ของการอ่าน
3.4 นิสัยการอ่าน
3.5 การส่งเสริมการอ่าน
3.6 การส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน พฤติกรรม
3.7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3.8 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการอ่าน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
5. กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ

1. โครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ
1.1 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ ประชากร
ต้องมีคุณภาพ การที่ประชากรจะมีคุณภาพได้จะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้ นฐานอย่างทั่วถึง รัฐบาล
จึงกาหนดให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
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พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอ่านเป็น
หนทางแห่งการสื่อความหมายที่สาคัญและจาเป็นต่อการดารงชีวิตในสังคม รวมทั้ง เป็นทักษะอย่าง
หนึ่งที่ใช้หาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็ก เพราะการอ่านคือ
การพัฒนาความรู้ สติปัญญาและจิตใจของบุคคลที่เป็นองค์ประกอบของสังคม การอ่านที่พึงประสงค์
คือการอ่านเพื่อนามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดความเพลิด เพลินด้วย ดังนั้นจึงต้อง
สร้างทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องการอ่า น และการใช้ประโยชน์จากการอ่าน รวมทั้งฝึกฝนจนเกิดเป็น
พฤติกรรมรักการอ่าน ครูและผู้บริหาร เห็นความสาคัญของการอ่าน มีพฤติกรรมรักการอ่านมากขึ้น
และนาไปสู่การใฝุรู้ใฝุเรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อเพิ่ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น
กว่าเดิมที่ เป็ น อยู่ โรงเรี ย นเทศบาลบ้านสุ ขส าราญ จึ งจัดให้ มี โ ครงการส่ งเสริมกิจกรรมพัฒ นา
พฤติกรรมรักการอ่านขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมรักการอ่าน
1.2.2 เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
1.2.3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกและเกิดทักษะในการอ่านหนังสือ
1.2.4 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการอ่านหนังสือ
1.2.5 เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมใฝุรู้ใฝุเรียน และสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆได้
1.2.6 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของโรงเรียน และให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
1.3 เป้าหมาย
1.3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ จานวน 511 คน
1.3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ เป็นผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1.4 สถานที่ดาเนินการ
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ เทศบาลเมือง
วารินชาราญ อาเภอวารินชาราญ จังหวัดอุบลราชธานี
1.5 งบประมาณ
งบประมาณในการดาเนิน โครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
บ้านสุขสาราญ จานวน 50,000 บาท
1.6 ปัจจัยในการดาเนินโครงการ
1.6.1 วัสดุอุปกรณ์ มีกระดาษสาหรับอัดสาเนา และกระดาษจัดพิมพ์เกียรติ บัตร
หมึกพิมพ์ กระดาษชาร์ทสี สีเมจิก กระดาษวาดเขียน สีน้า รางวัล (สมุด ดินสอ สีน้า พู่กัน)
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1.6.2 เครื่องอานวยความสะดวก มีเครื่องเสียง โต๊ะเก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
1.6.3 บุคลากร คณะครู นักเรียนผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1.6.4 แหล่งเรียนรู้มี ห้องสมุดโรงเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
1.6.5 อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางภาษา ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตร์
1.7 กิจกรรมในการดาเนินโครงการ
1.7.1 กิจกรรมแนะนาหนังสือใหม่
1.7.2 กิจกรรมอ่านหนังสือให้ฟัง
1.7.3 กิจกรรมเล่านิทาน
1.7.4 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านประจาเดือน
1.7.5 กิจกรรมเกร็ดความรู้หน้าเสาธง
1.7.6 กิจกรรมพ่อแม่ลูกปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่าน
1.7.7 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
1.7.8 กิจกรรมเรียนรู้สู่สารานุกรมไทย
1.7.9 กิจกรรมตะกร้าความรู้

รายละเอียดกิจกรรมการดาเนินโครงการ
1. กิจกรรมแนะนาหนังสือใหม่
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่าน
2) เพื่อแนะนาหนังสือใหม่และหนังสือที่น่าสนใจแก่ผู้ใช้ห้องสมุด
1.2 การดาเนินโครงการ
1) ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและครูทราบกิจกรรมแนะนาหนังสือใหม่
2) จัดแสดงหนังสือใหม่ทุกวันที่ตู้แสดงหนังสือใหม่ในห้องสมุด
3) ให้บริการยืม-คืนหนังสือทุกวันที่ห้องสมุดเปิดทาการ
1.3 การประเมินผล
สังเกตและบันทึกการยืม -คืนโดยให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบตรวจบันทึก
ทุกเย็นวันสุดท้ายของสัปดาห์
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนมีทักษะ มีพฤติกรรมและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
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2) นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3) ครูและนักเรียนมีพฤติกรรมรักการอ่าน
4) สถิติการยืมหนังสือเพิ่มขึ้น
2. กิจกรรมอ่านหนังสือให้ฟัง
2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนอ่านและรู้ข้อมูลข่าวสาร
2) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน
3) เพื่อให้นักเรียนนาหนังสือมาอ่านให้ พี่ เพื่อน ครู ผู้ปกครองฟัง
2.2 การดาเนินโครงการ
1) งานห้องสมุดประชาสัมพันธ์กิจกรรมอ่านหนังสือให้ฟัง ให้คณะครู และ
นักเรียนทราบ
2) จัดทาบันทึกการอ่านหนังสือให้ฟัง
3) ครูประจาชั้นสรุปการที่นักเรียนนาหนังสือต่างๆมาให้ผู้อื่นฟัง
4) สรุปและรายงานจานวนนักเรียน ครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้อานวยการ
โรงเรียนทราบทุกสัปดาห์
5) ถ้ า มี ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการร่ ว มกิ จ กรรม ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด งาน
ห้องสมุดดาเนินการรายงานพร้อมจัดทาเกีย รติบัตรในนามของโรงเรียนและมอบรางวัลที่ได้รับแก่
นักเรียนในพิธีหน้าเสาธงเป็นรายเดือน
2.3 การประเมินผล
1) ผลของการอ่านหนังสือให้ผู้อื่นฟัง
2) สังเกตความกระตือรือร้น ความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรม
2.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนมีความสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น
2) นักเรียนทราบข้อมูลข่าวสาร รวดเร็วขึ้น
3) นักเรียนได้รับรางวัลจากการนาหนังสือไปอ่านให้ผู้อื่นฟัง
4) นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. กิจกรรมเล่านิทาน
3.1 วัตถุประสงค์
1) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือ
2) ส่งเสริมทักษะการเล่านิทาน
3.2 การดาเนินการ
1) ประชุ ม ชี้ แ จงกิ จ กรรมให้ ค ณะครู ได้ ท ราบแนวปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น
กิจกรรม
2) ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบถึงกิจกรรมเล่านิทาน
3) คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมดังนี้
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3.1 มอบหมายให้ครูภาษาไทยแต่ละชั้นจัดกิจกรรมเสริมการเล่า
นิทานในห้องเรียน
3.2 ให้นักเรียนแต่ละชั้นจัดเวรมาเล่านิทานในห้องสมุดทุกวันศุกร์
3.3 รวบรวมนิท านที่ นัก เรี ย นแต่ ล ะชั้ น นามาเล่ า เพื่ อ เป็ น แหล่ ง
เรียนรู้ต่อไป
3.3 การประเมินผล
1) ผลการเล่านิทาน
2) สังเกตความกระตือรือร้น ความสนในการเข้าร่วมกิจกรรม
3.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) นักเรียนมีทักษะในการเล่านิทาน
3) นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
4) นักเรียนทราบข้อคิด คติเตือนใจจากกิจกรรมการเล่านิทาน
4. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านประจาเดือน
4.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้คณะครู นักเรียน ได้เห็นผลที่ได้จากการอ่านโดยตรง
2) เพื่อส่งเสริมการอ่านและแรงจูงใจในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3) เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ผู้ที่อ่านหนังสือและร่วมกิจกรรม
4) เพื่อส่งเสริมการยืมหนังสือ
4.2 การดาเนินโครงการ
1) งานห้องสมุดประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้คณะครู และนักเรียนได้ทราบ
2) เกณฑ์การประเมินผู้ได้รางวัล “ยอดนักอ่านประจาเดือน” มีดังนี้
2.1) นักเรียนและครูต้องส่ งบัตรสมาชิกห้ องสมุดให้ บรรณารักษ์
หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป
2.2) นับจานวนหนังสือที่ยืมจากบัตรสมาชิกที่ส่งเท่านั้น
2.3) สมาชิกยืมมากที่สุด 3 อันดับแรกเท่านั้นที่จะได้รับเกียรติบัตร
ยอดนักอ่านประจาเดือนแต่ละเดือน แบ่งเป็น ครูยอดนักอ่านประจาเดือน จานวน 3 รางวัล และ
นักเรียนยอดนักอ่านประจาเดือน จานวน 3 รางวัล
4.3 การประเมินผล
1) สังเกตการมีส่วนร่วม
2) สังเกตสถิติการ ยืม-คืน หนังสือประจาเดือน
4.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถิติในการ ยืม-คืน หนังสือของห้องสมุดเพิ่มขึ้น
2) นักเรียน ครู มีพฤติกรรมรักการอ่านและเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียนตลอดชีวิต
5. กิจกรรมเกร็ดความรู้หน้าเสาธง
5.1 วัตถุประสงค์
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1) เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณชน
2) เพื่อส่งเสริมการอ่าน ค้นคว้า และนาความรู้ที่ได้นาเสนอให้ผู้อื่น
ได้รับทราบข้อเท็จจริง
5.2 การดาเนินโครงการ
1) ฝุายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงการพูดหน้า
เสาธง และจัดเวรคณะกรรมการนักเรียนรับผิดชอบทุกวัน
2) นักเรียนแต่ละคนจัดหาเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์จดบันทึก
ไว้ในแบบบันทึกการพูดหน้าเสาธง
3) นักเรียนตัวแทนห้องนาเกร็ดความรู้ดังกล่าวพูดในพิธีการหน้าเสาธง
ในวันและเวลาที่กาหนดไว้ทุกห้อง
4) เสนอแบบบั น ทึ ก ให้ ค รู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบลงนามรั บ ทราบการปฏิ บั ติ
กิจกรรมพูดหน้าเสาธงทุกครั้ง
5.3 การประเมินผล
1) สังเกตความสนใจความกระตือรือร้นการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
แต่ละห้อง
2) สังเกตการณ์การพูดหน้าเสาธง
3) ความมี ส าระ การน าไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ ความส าคั ญ ของ
เกร็ดความรู้
5.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครู นักเรียนได้รับความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าข้อมูล
2) นักเรียนกล้าแสดงออกโดยการพูด และบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
3) นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดารงชีวิต
6. กิจกรรมพ่อแม่ลูกปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่าน
6.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการอ่านและรักการอ่าน
2) เพื่อสร้างความใกล้ชิด เอาใจใส่ต่อการเรียนของผู้ปกครองที่มีต่อ
นักเรียน
6.2 การดาเนินโครงการ
1) ประชุมชี้แจง และแจ้งแนวปฏิบัติการดาเนินกิจกรรมให้คณะ
ครูและนักเรียนทุกคน
2) ครูและนักเรียนประจาชั้นร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้
2.1) ครูประจาชั้นมอบหมายให้นักเรียนยืมหนังสือจากห้ องสมุด
ด้วยบัตรสมาชิก แล้วนาหนังสือเล่มนั้น ไปให้ผู้ปกครองอ่าน หรืออ่านให้ผู้ปกครองฟัง กาหนดเดือน
ละ 3 ครั้ง
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2.2) เมื่อผู้ปกครองอ่านหรือฟังแล้ว ให้บันทึกการอ่านลงในแบบ
บันทึกที่แจกให้
2.3) นักเรียนนาแบบบันทึกที่ผู้ปกครองบันทึกแล้ว ส่งครูประจาชั้น
เพื่อนาส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อไป
2.4) นอกจากการยืมหนังสือไปให้ผู้ปกครองอ่านแล้ว ถ้าครอบครัว
ใดมีกิจกรรมการอ่านหรือข้อมูลที่ส่งมาในแบบบันทึกการอ่าน ในช่วงระยะเวลาที่กิจกรรมนี้ดาเนินการ
อยู่ สามารถที่จะจัดเป็นกิจกรรมพ่อแม่ลูกปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่านได้
6.3 การประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการยืมคืนหนังสือ
2) ผลของการส่งแบบบันทึกการอ่าน ร่วมกับผู้ปกครอง
3) สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยแบบบันทึกที่ส่งคืน
6.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถาบันครอบครัวมีความรัก ความใกล้ชิด ความอบอุ่นมากขึ้น
2) ผู้ปกครอง ครู ได้แสดงออกถึงการส่งเสริมการอ่านอย่างแท้จริง
7. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
7.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่าน
2) เพื่อปลูกฝังความมีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3) เพื่อฝึกบันทึกการอ่าน
7.2 การดาเนินโครงการ
1) ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบ
2) แจ้งและขอความร่วมมือจากครูผู้สอนทุกระดับชั้น
3) ให้นักเรียนทุกคน ทุกชั้นจับคู่อ่านหนังสือโดยไม่กาหนดว่าจะเป็น
วิชาใด หรือหนังสืออะไรก็ได้
4) นักเรียนแต่ละคู่ทาบันทึกการอ่านส่งครูประจาชั้น
7.3 การประเมินผล
1) สังเกตการอ่านและพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
2) ส่งบันทึกการอ่านให้ครูประจาชั้นที่รับผิดชอบตรวจบันทึกการอ่านทุก
เย็นวันสุดท้ายของสัปดาห์
7.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนมีทักษะ มีพฤติกรรมและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
2) นักเรียนรู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3) นักเรียนมีความรับผิดชอบ
8. กิจกรรมเรียนรู้สู่สารานุกรมไทย
8.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
8.2 การดาเนินโครงการ
1) แจ้งและประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้คณะครู และนักเรียนทราบ
2) นักเรียนแต่ละห้องจัดหา สุภาษิต คาขวัญ คาคม ที่เป็นประโยชน์
3) นักเรียนแต่ละชั้นนาเสนอเสียงตามสายในเวลาพักกลางวัน
8.3 การประเมินผล
1) ตรวจคาคม สุภาษิต คาขวัญ ที่มีความหมายและได้ใจความถูกต้อง
2) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน และครูที่ปรึกษา
8.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) นักเรียนรู้จักความหมายของ คาคม สุภาษิต คาขวัญ มากขึ้น
3) นักเรียนกล้าแสดงออก
9. กิจกรรมตะกร้าความรู้
9.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม และพัฒนาพฤติกรรมการอ่านนอกห้องสมุด
2) เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
9.2 การดาเนินโครงการ
1) แจ้งและประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้คณะครู และนักเรียนทราบ
2) งานห้องสมุดดาเนินการจัดทาตะกร้าความรู้
3) มอบหมายเจ้าหน้าที่ห้องสมุดรับผิดชอบนาตะกร้าความรู้ไปให้บริการ
การอ่านแก่ครู และนักเรียนตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น ซุ้ม ศาลา สวนหย่อม ม้าหิน
อ่อน ทุกวันในช่วงพักกลางวัน
9.3 การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของนักเรียน
9.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนมีพฤติกรรมการอ่านเพิ่มมากขึ้นนอกจากการอ่านในห้องสมุด
2) มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
ระยะเวลาดาเนินงานตามโครงการ
ระหว่าง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ขั้นตอนการดาเนินงาน/กิจกรรม
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนการดาเนินโครงการ 2-6 มิ.ย. 58
1.2 จัดทาและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 9-13 มิ.ย. 58

ผู้รับผิดชอบ
-ฝุายบริหารงานวิชาการ
-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
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1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ประชุ ม ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
โครงการแก่คณะครู
2.2 คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายดาเนินงานตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนด
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบ
โครงการ
3.2 ประเมินผลการดาเนินโครงการ
3.3 สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

16 มิ.ย. 58
17-27 มิ.ย. 58

- ฝุายบริหารงานวิชาการ
- คณะกรรมการฝุาย
ประชาสัมพันธ์

29-30 มิ.ย. 58
- ฝุายบริหารงานวิชาการ
- คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปีการศึกษา2558
9-13 ก.พ.59

- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

16-17 ก.พ.59
18-20 ก.พ. 59

- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.8.1 ผลการดาเนินโครงการเป็นข้อมูลสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
ดาเนินงานตามโครงการทุกขั้นตอน
1.8.2 เป็ นประโยชน์แก่นักเรียนโดยตรงที่จะได้พัฒนาหรือยกระดับการอ่านให้
สูงขึ้น เพื่อสามารถใช้ชีวิตในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสม
1.8.3 เป็นข้อมูลสาหรับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่จะได้นาไปกาหนดนโยบาย
ด้านกิจกรรมเสริมสร้างการอ่านสาหรับนักเรียน
1.8.4 นักเรียนมีพฤติกรรมรักการอ่านมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น
2. เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการ
2.1 ความหมายของโครงการ
การประเมินโครงการนับว่ายังเป็นแนวคิดและเทคนิควิธีที่ใหม่สาหรับเมืองไทยและในด้าน
การศึกษา การประเมินโครงการได้เข้ามามี บทบาทสาคัญในการศึกษาประมาณ 15 ปี ที่ผ่านมา
โดยเริ่มจากแนวคิดที่เสนอในรูปของบทความของราฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler) ลี เจ ครอนบาค
(Lee J. Cronbach) และไมเคิล สคริฟเวน (M. Scriven) ในประเทศไทยการเรียนการสอนวิชา
การประเมินผลโครงการส่วนมากจะสอดแทรกอยู่ในสาขาต่าง ๆ เช่น ทางด้านการบริหาร เป็นต้น
เมื่อเทคนิคการประเมินได้ขยายตัวพัฒนาขึ้ นมีองค์ประกอบของความรู้ทั้งในเชิงแนวคิดและเทคนิค
วิธีการประเมิน จึงได้มีการจัดสอนเป็นรายวิชาต่างหากในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขา
การวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สอดแทรกอยู่ในวิชาหลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา
ปัจจุบันการประเมินโครงการมิได้ จากัดอยู่แต่ในทางการศึกษาเท่านั้น แต่ขยายวงกว้างไปสู่
โครงการในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวางจนการประเมินเป็นธุรกิจอีกอาชีพหนึ่งขึ้นมา เพราะในการ
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ประเมิน โครงการต่าง ๆ ขององค์กรหน่ว ยงานหรือสถาบันหนึ่ง ๆ ต้อ งใช้งบประมาณมหาศาล
จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาเป็นนักประเมินเพื่อนาผลนั้นมาใช้อย่างคุ้มค่าต่อไป
ในการประเมินโครงการมีเปูาประสงค์หลักคือ ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ดาเนินการ
นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่หรือเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการดาเนินการ
หรือไม่ รวมถึงการศึกษาว่าในการดาเนินการโครงการมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ในเรื่องอะไรบ้าง และเป็นโครงการที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด
รัตนะ บัวสนธ์ (2540 : 4) กล่าวถึงความหมายของโครงการว่า หมายถึง ส่วนย่อยหนึ่ง
ของแผนงาน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม ทรัพยากรในการดาเนินงานและระยะเวลาดาเนินงาน
เพื่อบรรลุเปูาหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายคาว่า "โครงการ” หมายถึง
แผนหรือเค้าโครงตามที่ ก: กาหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายไว้หลายแนวคิดด้วยกันคือ
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2542 : 80) กล่าวถึงความหมายของโครงการว่า หมายถึง
งานประจา งานหรือส่วนหนึ่งของงานที่ต้องกระทาให้สาเร็จตามเปูาหมาย ภายในระยะเวลาและ
วงเงิ น งบประมาณที่ ก าหนดไว้ โดยให้ ส อดคล้ องกั บ ข้ อ ก าหนดอื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องด้ ว ย ซึ่ ง สรุ ป
เป็นลักษณะสาคัญๆ ดังนี้
1. โครงการจะต้องสิ้นสุดลงเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ ตามระยะเวลาและวงเงิน
งบประมาณที่กาหนดไว้
2. โครงการจะมี ค วามซั บ ซ้ อ น คื อ ประกอบด้ ว ยงานหรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ
ที่จะต้องพยายามให้บรรลุวัตถุป ระสงค์เฉพาะที่กาหนดไว้ ซึ่งตามปกติโครงการนั้นมีทั้งระยะสั้ น
เช่น สิ้น สุ ดในระยะ 3 เดือน หรืออาจเป็นโครงการระยะยาว เช่น ต้องใช้เวลา 1 ปีเป็นต้น
ดังนั้นความยุ่งยากย่อมแตกต่างกันไปตามธรรมชาติแต่ละโครงการ
3. แต่ละโครงการจะประกอบไปด้วยลักษณะของงานที่เฉพาะเจาะจงและจะต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ อย่างชัดเจน ทาให้สามารถเห็นความแตกต่างระหว่าง
แต่ล ะโครงการได้อย่ างเด่น ชัดถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้ อมเดียวกัน ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์
แนวคิด หลักการ กระบวนการของแต่ละโครงการอย่างมีระบบ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
อย่างเหมาะสม
4. การดาเนิน โครงการต้องมีการพัฒ นาและนาเทคนิคใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม เพื่อต้องการขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต
วิมล ติรกานันท์ (2545 : 17) ให้ความหมายของโครงการว่า เป็นแผนย่อยที่เป็นแผนปฏิบัติ
การและถูกจัดทาขึ้นในลักษณะเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในระดับที่สามารถนาไปเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติได้
จากคาจากัดความต่าง ๆ ดังกล่าว สรุปได้ว่าโครงการหมายถึง แผนงานหรือเค้าโครง
ที่กาหนดขึ้นอย่างมีร ะบบระเบียบ มีการจัดดาเนินการในระยะเวลาที่กาหนดตามเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ของแผนงานที่ได้ระบุไว้ เพื่อบรรเทาหรือขจัดปัญหาและความต้องการทั้งในสภาพ
ปัจจุบันและอนาคต
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สรุปความหมายของโครงการว่า โครงการหมายถึง แผนย่อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน
หรื อ เป็ น กลุ่ ม ของกิ จ กรรมที่ จ ะด าเนิ น การในระยะเวลาที่ ก าหนด เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ปู า หมายและ
วัตถุประสงค์ของแผนงานที่ได้ระบุไว้
2.2 ความหมายของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเป็น “ศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)” หรือเป็น
“วิทยาการประยุกต์” ที่เกิดจากการผสมผสานของศาสตร์หลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวคิด
และวิธีการที่ผูกพันกับวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีถ้าพิจารณาเฉพาะคาว่า
“การประเมินโครงการ” แล้วอาจบอกได้ว่าเป็นคาผสมของคาสองคาคือคาว่า “การประเมิน”
กับคาว่า“โครงการ” ซึ่งทั้งสองคาต่างก็มีความหมายหรือคาจากัดความเฉพาะของตนเอง
“การประเมิน” หรือ “การประเมินผล” มีความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า
“Evaluation” ซึ่งหมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจดาเนินการ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคาอื่นๆ อีกหลายคา เช่น การวิจัย
(Research) การวัดผล (Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล
(Monitoring) การประมาณการ (Assessment) และการพิจารณาตัดสิน (Judgment) เป็นต้น
ซึ่งคาดังกล่าวแล้วอาจสรุปเป็นความหมายหรือคาจากัดความร่วมกันได้ว่า เป็นการประมาณค่าหรือ
การประมาณผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโดยอาศัยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม
ทดสอบ สังเกต และวิธีการอื่นๆแล้วทาการวิเคราะห์เพื่อตัดสินว่าการดาเนินงานนั้นมีคุณค่า
หรือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานนั้นมากน้อยเพียงใด
เป็ น ที่ทราบและยอมรับกันว่าการประเมินย่อมนามาสู่การปรับปรุงในทุกๆ ด้าน
โดยเฉพาะด้านการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารที่นาไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
ดังนั้นในการบริหารโครงการต่าง ๆ จะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จาเป็นต้องอาศัยการ
ประเมินโครงการ (Project Evaluation) ที่เป็นระบบ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ของการประเมินโครงการไว้ต่าง ๆ กันดังนี้
แววตา พฤกษา (2550 : 50) กล่ า วว่า การประเมิน โครงการ หมายถึ ง
กระบวนการที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง แล้วนาไปวิเคราะห์
เทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินในเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่ของผู้บริหารโครงการ
พิสณุ ฟองศรี (2550 : 68) กล่าวว่า การประเมินโครงการโดยรวมแล้วเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนาสารสนเทศจากการ
วัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อตัดสินใจจัดทาโครงการทดลองหรือนาร่อง ปรับเปลี่ยน
ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง
สุพักตร์ พิบู ลย์ (2551 : 4) กล่ าวว่า กระบวนการที่เน้นการรวบรวมข้อมูล
แล้วตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเป็นกิจกรรม
ที่ใช้วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนที่สาคัญ ๆ คือ วิเคราะห์เปูาหรือสิ่งวิเคราะห์เ ปูาหรือสิ่งที่มุ่ง
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ประเมิ น ก าหนดวั ตถุป ระสงค์แ ละขอบเขตของการประเมินออกแบบประเมิ น สร้ างเครื่องมื อ
เก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและเขียนรายงานการประเมิน
สุวิมล ว่องวาณิช ( 2551 : 57-58) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง
กระบวนการที่ทาให้ทราบถึงสัมฤทธิ์ผลของโครงการข้อมูลที่ได้จากการประเมิ นโครงการเป็นตัวช่วย
ตัดสินใจว่า โครงการดังกล่าวนั้นสมควรได้รับการขยายงาน สนับสนุนให้คงอยู่ต่อไป หรือสมควร
ระงับการดาเนินการ การประเมินจะต้องให้ได้ข้อมูลที่ช่วยผู้บริหารตัดสินใจในการเลือกหนทางปฏิบัติ
ในการแก้ไขปัญหา ผลของการประเมินควรจะสามารถนาไปช่วยปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น
สมคิด พรมจุ้ย (2551 : 2) ให้แนวคิดว่า การประเมินโครงการ เป็นขั้นตอน
สาคัญประการหนึ่งของการกาหนดโครงการ ซึ่งต้องปฏิบัติทั้งก่อนดาเนินการ ขณะดาเนินการและ
หลังการดาเนินงานโครงการ
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971 : 206) ได้ให้ความหมายของการประเมิน
โครงการว่า หมายถึง กระบวนการของการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่
เวลช์ (Welch, 1974 : 175) ได้ให้ความหมายไว้ว่ า การประเมินโครงการเป็น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดซึ่งสารนิเทศสาหรับผู้ตัดสินใจ กระบวนการประเมินเป็นกลุ่มของกิจกรรม
ที่จ ะได้มาซึ่งสารนิ เทศ และสารนิเทศที่ได้มาจะมีประโยชน์สาหรับใช้เ ป็นข้อมูล ให้ผู้ บริห ารหรือ
เจ้าของโครงการใช้ในการตัดสินใจ พิจารณาหาทางเลือกของการดาเนินงานครั้งต่อไป
จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การประเมินโครงการหมายถึง กระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดาเนินโครงการอย่างเป็นระบบที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ
ซึ่ง สามารถน าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง เปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เปูาหมายที่กาหนดไว้ดีหรือไม่อย่างไร โครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบ
ถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น ได้ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต การดาเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดาเนินงานโครงการ หรือเพื่อเป็นการเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ่งขึ้น
2.3 ประเภทของการประเมินโครงการ
การแบ่งประเภทการประเมินโครงการคงมิใช่เป็นการกาหนดเกณฑ์เด็ดขาด แต่
จาเป็น ต้องอาศัยเกณฑ์ห ลายชนิ ดมาจาแนกประเภท เช่น ใช้เวลา วัตถุประสงค์ วิธีการ และ
รูปแบบการประเมินมาบ่งบอกถึงประเภทของการประเมิน ซึ่งในที่นี้อาจจาแนกการประเมินโครงการ
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (สมหวัง พิริยานุวัฒน์, 2544)
2.3.1 การประเมินโครงการก่อนดาเนินการ (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษา
ประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนที่จะเริ่มโครงการใด ๆ โดยอาจทาการศึกษา
ถึงประสิทธิภาพของปัจจัยปูอน ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะนามาใช้ในการบริหาร
จัดการโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ หรือประสิทธิผล
ที่คาดว่าจะได้รับ ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น
- การประเมินผลกระทบด้านสังคม (Social Impact Assessment-SIA)
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- การประเมินผลกระทบด้านนิเวศ (Ecological Impact Assessment-EIA)
- การประเมินผลกระทบด้านการเมือง (Political Impact Assessment-PIA)
- การประเมินผลกระทบด้านเทคโนโลยี (Technological Impact AssessmentTIA)
- การประเมินผลกระทบด้านประชากร (Population Impact Assessment-PIA)
- การประเมินผลกระทบด้านนโยบาย (Policy Impact Assessment-POIA)
- การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment)
การประเมินโครงการก่อนการดาเนินการนี้มีประโยชน์สาหรับนักลงทุน เพื่อศึกษาดูว่าก่อน
ลงมือโครงการใด ๆ นั้น จะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน (Cost effectiveness) หรือจะเกิด
ผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมทั้งด้ านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยี และ
ระดับนโยบายหรือไม่ หากได้ทาการศึกษารอบคอบแล้วอาจจะได้ผลการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า จะได้
เกิดประโยชน์หรือโทษอย่างไร ปัญหา อุปสรรค เป็นอย่างไร เพื่อผู้เป็นเจ้าของโครงการจะได้ตัดสิน
ล่วงหน้าว่าจะเลิกล้มโครงการหรือปรับปรุงองค์ประกอบ และกระบวนการบริหารจัดการโครงการ
เพียงใด เพื่อให้เกิดผลดี
2.3.2 การประเมิน ระหว่างดาเนินการโครงการ (Formative evaluation) เป็นการ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงเป็นสาคัญซึ่งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒนาโครงการ
ผลที่ได้จาก Formative evaluation นั้น จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตาม
เปูาหมายที่แท้จริง นอกจากนั้น Formative evaluation อาจใช้ในระหว่างดาเนินโครงการ จะช่วย
ตรวจสอบว่ า โครงการได้ ด าเนิ น ไปตามแผนของโครงการอย่ า งไร อาจเรี ย กชื่ อ เฉพาะว่ า
Implementation evaluation หรือ Formative evaluation อาจตรวจสอบความก้าวหน้าของ
โครงการว่าดาเนินการได้ผลเพียงไร เรียกว่า Progress evaluation โดยทั่วไปแล้ว Formative
evaluation อาจใช้ประเมินสิ่งต่อไปนี้
1. ทบทวนแผนของโครงการ
2. การสร้างแผนของโครงการ
3. การพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือรายการ (Check list) สาหรับ
รวบรวมข้อมูลตามเรื่องที่ต้องการ
3. การคัดเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสม
4. การกาหนดตารางเวลาการประเมินผลให้สอดคล้องกับการดาเนินโครงการ
5. การเตรียมข้อมูลที่จะเป็นข่าวสารสาหรับการรายงานและเสนอแนะสาหรับการ
ตัดสินเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
6. การแนะนาแนวทางปรับปรุง การแก้ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของโครงการ
2.3.3 การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation)
เป็นการประเมินผลรวมสรุป มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ สาหรับโครงการที่มีการดาเนินการ
ระยะยาวก็อาจใช้ Summative Evaluation ในการสรุปย่อความระยะยาวต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้จาก
ระยะต่างๆ จะช่ว ยให้ มีการประเมิน สรุป รวมนั้น ส่ ว นใหญ่ จะรวบรวมจากผลของ Formative
evaluation เป็น Summative Evaluation ซึ่งผลสรุปที่ได้จะนาไปสู่การรายงานว่า โครงการ
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ได้บรรลุเปูาหมาย (Goals) หรือไม่อย่างไร ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการว่าประสบ
ความสาเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้จะช่วย
ให้ผู้บริหารโครงการสามารถนาไปสู่การตัดสินว่า โครงการนั้นควรดาเนินการต่อหรือยกเลิก
2.3.4 การประเมิน ประสิ ทธิภ าพ การประเมินโครงการโดยทั่ว ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศไทยที่ผ่านมา ยังจากัดอยู่แต่ เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งที่จะทราบความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวของโครงการเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อ ประกอบการตัดสินใจของผู้ให้บริการหรือผู้ให้ทุนในการ
ยุติหรือขยายโครงการ แต่ในปัจจุบั นนักประเมินและผู้บริหารโครงการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้ว ย โดยถือว่าเป็นประเภทของการประเมินที่จาเป็น
สาหรับโครงการบริการทั่วไป เพราะจะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้น สามารถดาเนินการอย่าง
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น
หรือโครงการที่เป็นตัวกาหนดเกณฑ์สาคัญสาหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ ที่จะไม่ต้อง
สูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด โดยไม่จาเป็น การดาเนินโครงการบริการสังคมนั้น จะไม่มุ่งแต่
เพียงความสาเร็จของโครงการเท่านั้น แต่จะต้องให้คุ้มค่าในเชิงของประสิทธิภาพด้วย โดยปกติการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของโครงการมั ก จะเริ่ ม จากค าถามต่ าง ๆ กั น เยาวดี รางชั ยกุ ล วิ บู ลย์ ศรี
(2546 : 65) เช่น
1) ความสาเร็จของโครงการนั้น ๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่
2) ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช่หรือไม่
3) โครงการนี้มีผลผลิตสูงกว่าโครงการอื่น ๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด
2.4 รูปแบบของการประเมินโครงการ
รัตนะ บัวสนธ์ (2540 : 99) กล่าวว่ารูปแบบในการประเมินโครงการ หมายถึง กรอบ
ความคิด เค้าโครง หรือโครงร่างในการประเมินโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับ
การประเมินโครงการ และมีนักวิชาการได้เสนอรูปแบบการประเมินโครงการไว้หลายรูปแบบดังนี้

2.4.1 รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler ’s Model)
เยาวดี รางชัยกุล วิบูล ย์ศรี (2542 : 30) กล่ าวว่า การประเมินโครงการตาม
แนวคิดของไทเลอร์ คือการประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อที่จะรู้ว่าการจัดการเรียนการสอน
ในครั้งนั้น ๆ ทาให้เกิดพฤติกรรมการเรียนการสอนตามจุดประสงค์นั้น ซึ่งมีรูปแบบการประเมิน
โครงการที่ไม่ซับซ้อน และมีจุดเน้นที่การประเมินผลการเรียนการสอนเป็นหลัก เพื่อให้การจัดการ
เรี ย นการสอนเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในตั ว ผู้ เ รี ย นที่ มุ่ ง หวั ง กระบวนการควรมี ขั้ น ตอนในการ
ดาเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ต้องมีการระบุหรือกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนไปว่า เมื่อสิ้นสุดการ
จัดการเรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนควรเกิดพฤติกรรมใด หรือสามารถกระทาสิ่งใดได้บ้าง ลักษณะของ
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วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดังกล่าว ควรมีจุดเน้นอยู่ที่การกาหนดพฤติกรรมที่สั งเกตได้อย่างชัดเจน หรือ
เรียกว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ขั้นตอนที่ 2 ต้องระบุต่อไปว่า จากวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ดังกล่าวนี้มีเนื้อหาใดบ้าง
ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ หรือมีสาระใดบ้างที่เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในขั้นตอนที่ 1
ขั้ น ตอนที่ 3 หารู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมกั บ เนื้ อ หา
ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 หามาตรการในการตรวจสอบหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนว่า
ผู้เรีย นได้เกิดการเรี ยนรู้ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในข้อใดบ้าง และมีวัตถุประสงค์
ข้อใดบ้างที่ยังไม่เกิดการเรียนรู้
สาราญ มีแจ้ง (2544 : 114) ในการประเมินโครงการนั้น ไทเลอร์มีความเห็นว่า ต้องยึด
ความสาเร็จของคนส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ในการตัดสินความสาเร็จของโครงการ กลุ่ มตัวอย่างขนาดเล็ก
จะถือเป็นผลสาเร็จของโครงการไม่ได้ การตีความจากคะแนนที่ได้จากการทดสอบเพื่อการประเมินผล
นั้นอาศัยคะแนนรวมเป็นหลัก และข้อทดสอบที่ใช้ควรมีลักษณะเป็นเอกพันธ์จึงสามารถตีความหมาย
ของคะแนนรวมได้ถูกต้อง การประเมินผลตามแนวคิดของไทเลอร์ อาศัย
วัดพฤติกรรมเฉพาะก่อนและหลังการเรียน และมีการกาหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าว่า ความสาเร็จระดับ
ใดจึงจะถือว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ประสบผลสาเร็จ จะเห็นได้จากการประเมินผล ตามแนวคิดของ
ไทเลอร์นี้เหมาะสาหรับการประเมินผลสรุป มากกว่าการประเมินผลความก้าวหน้า ไว้ตามแผนภูมิ
ในภาพประกอบที่ 1
รูปแบบการประเมินของไทเลอร์
เป้ าหมาย
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
กาหนดเนือ้ หา/ประสบการณ์ การเรียน
เลือกวิชาการจัดการเรียนการสอน
ทดสอบ
ก่อน (x1)
ปรับเปลี่ยน
หรื อล้มเลิก

ทดสอบ
หลัง (x2)

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ไม่ใช่

นาผลทดสอบหลัง (x2)
มากกว่ าผลสอบก่ อน (x1)
จบ

ใช่

กาหนด
เลือก (x2)

24
ภาพประกอบที่ 1 แผนภูมิแสดงรูปแบบการประเมินของไทเลอร์
ที่มา : รัตนะ บัวสนธ์, 2540 : 100
จากแนวคิดดังกล่าวทาให้สามารถกาหนดเป็นแผนภูมิแสดงรูปแบบการประเมินของ
ไทเลอร์ ดัง ภาพประกอบที่ 1 จะเห็ นว่ าการประเมิ นโครงการตามแนวคิ ดของไทเลอร์ คื อการ
ประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อที่จะได้รู้ว่า การจัดการเรียนการสอนในครั้งนั้น ๆ ทาให้ผู้เรียนเกิด
พฤติก รรมการเรี ย นเป็ น ไปตามจุ ดประสงค์เชิ งพฤติกรรมที่ กาหนดไว้ ห รือ ไม่ ทั้ง นี้โ ดยพิจ ารณา
จากข้อมูลที่ได้จากการวัดก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน แล้วนามาเปรียบเทียบกัน หากผล
การสอนหลังการจัดการเรียนการสอนมากกว่าผลการสอบก่อนการจัดการเรียนการสอน ก็แสดงว่า
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ต้องการ เมื่อเป็นดังนี้ ผู้สอนหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็จะเลือกจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมลาดับต่อ ๆ ไปมาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมตามลาดับ
จนกระทั่งในที่สุดจุดประสงค์หลายๆข้อที่กาหนดไว้บรรลุผลก็เท่ากับเปูาหมายได้รับการสนองตอบไป
ด้วย ในทางตรงกันข้าม จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมไม่บรรลุผล ก็พิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการ
สอบวัดผลครั้งหลังน้อยกว่าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนการจัดการเรียนการสอน ผู้ส อนต้อง
ปรับเปลี่ยนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเสียใหม่หรือเลิกล้มจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการพิจารณาอย่างรอบคอบเหมาะสม
กล่าวโดยสรุปคือ การประเมินของไทเลอร์ หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้เรียน
สามารถกระท าได้ จ ริ ง หลั ง จากที่ ไ ด้ จั ด การเรี ย นการสอนแล้ ว กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม
ซึ่งได้กาหนดไว้ก่อนที่จะจัดการเรียนการสอนนั้น
2.4.2 รูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach’ s Model)
รัตนะ บัวสนธ์ (2540 : 101) กล่าวว่าครอนบาค ได้ให้ ความหมายเกี่ยวกับการ
ประเมินผลไว้ว่า หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทาง
การศึกษา นอกจากนั้นครอนบาคยังมีความคิดเห็นว่า สิ่งที่เรียกว่า “โครงการ” ก็อาจเป็นกิจกรรม
ใด ๆ ก็ ไ ด้ เช่น กิจ กรรมการเรี ย นการสอน แนวทางหรือ ข้ อ เสนอแนะให้ ค นส่ ว นใหญ่ป ฏิ บั ติ
ตลอดจนการทดลองทางการศึกษาอื่น ๆ ครอนบาค มีความเห็ นแตกต่างจากไทเลอร์ ในเรื่อ ง
ของการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนตรงที่ เ ขาไม่ เ ห็ น ด้ ว ยเกี่ ย วกั บ การก าหนดจุ ด ประสงค์
เชิงพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างเจาะจงหรืออย่างแคบ ทั้งนี้ ครอนบาค เสนอแนะให้กาหนดไว้อย่าง
กว้างๆ หรือทั่วไป โดยเขาให้เหตุผลว่า การกาหนดจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงจะทาให้ผู้เรียนและ
ผู้สอนสนใจกับพฤติกรรมการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้เท่านั้น และจะละเลยไม่ให้ความสนใจเรียนรู้หรือ
ทาการสอนในเรื่องอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนั้นยังเสนอแนะให้มีการรวบรวมข้อมูลอย่าง
รอบด้ า นมากกว่ า ที่ จ ะเก็ บ ข้ อ มู ล เฉพาะเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง เพื่ อ การประเมิ น ผู้ เ รี ย น ครอนบาค
ก็สนับสนุนให้ใช้วิธีการศึกษาภาพรวมเฉพาะตัวผู้เรียน และไม่ใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง เช่น ข้อมูลทางด้านความรู้ ทัศนคติ กระบวนการเรียนรู้ ไว้ตามแผนภูมิ
ภาพประกอบที่ 2
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ภาพประกอบที่ 2 แผนภูมิแสดงการประเมินของครอนบาค
ที่มา : รัตนะ บัวสนธ์, 2540 : 102
จากภาพประกอบที่ 2 จะเห็นว่าเมื่อเราวิเคราะห์เปูาหมายของการจัดการศึกษาหรือการ
เรี ย นการสอนเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ งได้ แล้ ว ขั้ นตอนต่อไปก็จ ะทาการเขีย นจุด ประสงค์ อย่า งกว้ าง ๆ
โดยพยายามให้มีความครอบคลุมเปูาหมายที่กาหนดไว้ และไม่เขียนจุดประสงค์ให้เฉพาะเจาะจง
ลงไป หลังจากนั้นจึงกาหนดกลุ่มเนื้อหาสาระที่จะสอน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ที่บรรยายไว้ โดยพยายามให้เป็นตัวแทนมวลความรู้ทั้งหมด และทาการสร้างเครื่องมือ กาหนด
วิ ธี ก ารส าหรั บ สอบวั ด สาระมวลความรู้ ดั ง กล่ า วด้ ว ยวิ ธี ก ารศึ ก ษาภาพรวมทั้ ง หมดของผู้ เ รี ย น
และดาเนินการประเมินผู้เรียน โดยไม่มีการนาไปเปรียบเทียบกับกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ทั้งนี้ โดยใช้ทั้ง
การศึกษาติดตามระยะยาวเฉพาะตัวผู้เรียน การสอบวัดทัศนคติ การสอบวัดประสิทธิผลการเรียนรู้
และศึกษากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบกัน หากผลการศึกษาสอบวัดในด้านต่างๆนี้ได้ผล
มากกว่า หรือเท่ากับจุดประสงค์ที่เขียนไว้อย่างกว้าง ๆ แล้ว ก็ดาเนินการหรือเขียนจุดประสงค์
ในลาดับถัดไป แต่หากผลการศึกษาสอบวัดน้อยกว่าจุดประสงค์ที่เขียนไว้ก็ควรจะได้มีการหยุดหรือ
ปรับเปลี่ยนจุดประสงค์นั้นเสียใหม่
รูปแบบการประเมินของครอนบาคมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการประเมินของไทเลอร์
ตรงที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน หากแต่ เพิ่มสาระประเด็นต่าง ๆ ที่จะทา
การสอบวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการประเมินอย่างกว้างขวางขึ้น
2.4.3 รูปแบบการประเมินของสเต็ก
สเต็ก (Stake, R.E.) ให้ความหมายของการประเมินว่า หมายถึง “การบรรยายและ
ตัดสินคุณค่าโปรแกรมการศึกษา” และได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินไว้ว่า ผู้ประเมินจะต้อง
ทาการประเมิน ให้ เห็ น ภาพรวมทั้ง หมดของโครงการ ทั้ งที่ เป็ นภาพคาดหวั งของโครงการ และ
ภาพประกอบที่เป็นจริงของโครงการ ซึ่งภาพรวมในส่วนนี้ สเต็กเรียกว่า ส่วนการบรรยายหรือเมท
ริกการบรรยายของโครงการ หลังจากนั้นจึงทาการตัดสินให้คุณค่าของโครงการ โดยนาเสนอทั้งที่
เป็นเกณฑ์มาตรฐานหรือเมทริกการตัดสินคุณค่าของโครงการทั้งเมทริกการบรรยายและเมทริกการ
ตัดสินคุณค่าของโครงการจะประกอบด้วยส่วนย่อย 3 ส่วนด้ว ยกัน คือสิ่งที่นา (Antecedence)
ปฏิบัติการ (Transaction) และผลลัพธ์ (outcomes) ของโครงการ ในการประเมินโครงการนั้น
จะพิจารณาทั้งความสอดคล้องสัมพันธ์กันของส่วนต่าง ๆ ทั้งสามส่วนในด้านแนวตั้งของเมทริกทั้ง
สอง ซึ่งเป็นการประเมินที่เรียกว่า ประเมินความสอดคล้องสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Logical Relation
Evaluation) และการประเมิ น ตามแนวนอนของเมทริ ก ทั้ ง สอง ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น ที่ เ รี ย กว่ า
ประเมินความสอดคล้องสัมพันธ์เชิงประจักษ์ (Empirical Relations) รูปแบบการประเมินโครงการ
ตามแนวคิดของสเต็ก แสดงไว้ตามแผนภูมิในภาพประกอบที่ 3
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แผนภูมิรูปแบบการประเมินโครงการตามแนวคิดของสเต็ก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล

ความคาดหวัง

สิ่งที่เป็นจริง

เกณฑ์มาตรฐาน

สิ่งนา

สิ่งนา

สิ่งนา

สิ่งนา

ปฏิบัตกิ าร

ปฏิบัตกิ าร

ปฏิบัตกิ าร

ปฏิบัตกิ าร

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

เมทริกการบรรยาย

การตัดสินใจ

เมทริกตัดสินคุณค่า

ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์

ภาพประกอบที่ 3 รูปแบบการประเมินโครงการตามแนวคิดของสเต็ก
ที่มา : รัตนะ บัวสนธ์, 2540 : 104
จากภาพประกอบที่ 3 ตามรูปแบบการประเมินโครงการของสเต็กมีสิ่งที่จะต้องอธิบาย
ดังนี้ ในด้านซ้ายมือ ส่ วนที่เป็นเมทริกการบรรยาย จะเป็นส่วนของการเขียนบรรยายภาพรวม
ทั้งหมดของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยความคาดหวังและสิ่งที่เป็นจริงของโครงการ คาว่า “ความ
คาดหวังของโครงการ” ก็คือ สิ่งที่ควรจะมีหรือควรจะเป็นเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของโครงการ ในขณะ
ที่ “สิ่ ง ที่ เ ป็ น จริ ง ของโครงการ” ก็ คื อ สิ่ ง เกิ ด ขึ้ น หรื อ สิ่ ง ที่ สั ง เกตตรวจสอบได้ ข องส่ ว นต่ า งๆ
ของโครงการ ในด้านขวามือส่วนที่เป็นเมทริกซ์การตัดสินคุณค่าจะเป็นส่วนที่บอกถึงการตัดสินใจ
เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criterion) คือสิ่งที่ใช้สาหรับกาหนดคุณค่าของสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ง (ในที่นี้คือ
สิ่งที่ใช้กาหนดคุณค่าของโครงการ) ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เกณฑ์มาตรฐาน
สัมบูรณ์ (Absolute Standard Criterion) และเกณฑ์มาตรฐานสัมพันธ์ (Relative Standard
Criterion) การตั ดสิ น ใจ (Judgement) ก็คื อการให้ คุณค่ า (Value) ต่อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ง ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดทั้งเมทริกการบรรยายและเมทริกการตัดสินคุณค่าของโครงการจะประกอบด้วย
ส่วนย่อย ๆ ได้แก่
1) สิ่งนา (Anfecedence) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีมาก่อนของโครงการนั้น ๆ
แต่ก็จะส่งผลต่อการดาเนินโครงการ และผลที่จะพึงได้รับจากการดาเนินโครงการ
2) ปฏิบัติการ (Transactions) หมายถึง การจัดกิจกรรม หรือการดาเนินงานต่าง
ๆ ของโครงการ
3) ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมหรือการ
ดาเนินงานโครงการเชิงประจักษ์
การประเมินผลโครงการตามรูปแบบของสเต็กนี้ เราจะทาการประเมินทั้งในแนวตั้ง
และแนวนอนทั้งสองของเมทริกซ์ กล่าวคือ ถ้าเราทาการประเมิ นในแนวตั้งของทั้งสองเมทริกซ์
เป็นการพิจารณาความสอดคล้องกันหรือความสมเหตุสมผล (Reasonable) ของส่วนประกอบย่อย ๆ
ตามส่วนของเมทริกซ์นั่นเองว่าเขียนขึ้นสอดรับกันหรือไม่ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
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เพียงไร ในขณะเดียวกันหากเราทาการประเมินในแนวนอนทั้งสองเมทริกซ์ ก็จะเป็นการพิจารณา
ความสอดคล้ อ งกั น ว่ า ระหว่ า งส่ ว นประกอบย่ อ ยแต่ ล ะส่ ว นของเมทริ ก ซ์ ทั้ ง สองสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วเป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงไร ทั้งนี้เพื่อเราจะได้
ตัดสินใจต่อไป เพื่อความเข้าใจดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการนารูปแบบการประเมินของสเต็กมาใช้
2.4.4 รูปแบบการประเมินของโพรวัส
รัตนะ บัวสนธ์ (2540 : 107) ได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ
ของโพรวัส ว่า หมายถึง การรวบรวมข้อมูลเพื่อตัดสินใจในความไม่สอดคล้องกันระหว่างส่วนประกอบ
แต่ละส่วนของโครงการที่เป็นจริง (Actual Program) และโครงการเกณฑ์มาตรฐาน (Standard
Criterion Program) ทั้งนี้โพรวัสเสนอรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า รูปแบบการประเมินความ
ไม่สอดคล้องกัน (The Discrepancy Evaluation Model)
โดยสาระแล้ ว รู ป แบบการประเมิ น ความไม่ ส อดคล้ อ งกั น ของโครงการประกอบ
ด้วยโครงการสองโครงการ คือ โครงการที่เป็นจริงและโครงการมาตรฐานซึ่งทั้งสองโครงการนั้น
เราจะนาส่วนประกอบย่อยแต่ละส่วนตามลาดับ โครงการจริงไปเปรียบเทียบกับโครงการเกณฑ์
มาตรฐาน หากผลการเปรียบเทียบไม่สอดคล้องกันเราก็จะทาการปรับปรุงโครงการ โดยอาจปรับ
ส่วนประกอบของโครงการ เกณฑ์มาตรฐานแต่ละส่วน หรือปรับในแต่ละส่วนของโครงการจริง
ก็ได้ นั่นหมายความว่า การที่เราปรับปรุงโครงการเกณฑ์มาตรฐานอาจเป็นเพราะเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในแต่ละส่วนของโครงการสูงเกินไป หรือเป็นอุดมคติจนยากที่โครงการจะไปถึงได้ (การได้เกณฑ์
ในแต่ละส่ว นประกอบของโครงการเกณฑ์มาตรฐานเป็นได้ทั้งเกณฑ์มาตรฐานสัมบูรณ์และเกณฑ์
มาตรฐานสั ม พั น ธ์ ) หากเป็ น เช่ น นี้ เ ราคงจะปรั บ เกณฑ์ ใ ห้ ต่ าลง อย่ า งไรก็ ดี ห ากเราคิ ด ว่ า
เกณฑ์ มี ค วามเหมาะสมแล้ ว เราก็ ค วรจะปรั บ ที่ โ ครงการจริ ง จึ ง จะเหมาะสมกว่ า ตามแผนภู มิ
ภาพประกอบที่ 4

การประเมินความไม่สอดคล้องกันของโครงการตามแนวคิดของโพรวัส
ลาดับัั้น
ส่ วน
ประกอบ

1.

โครงการจริ ง
แบบแผนัองโครงการ

(Program Design)
- ปั จจัยนาเั้า
- กระบวนการ
- ผลผลิต

เปรี ยบเทียบ
ปรับ

โครงการเกณฑ์
เกณฑ์ัองแบบแผน
โครงการ (Program Design Criterion)
- ปั จจัยนาเั้า
- กระบวนการ
- ผลผลิต
ปรับ
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2.

การดาเนินการ/การปฏิบตั ิการ
ัองโครงการ

เปรี ยบเทียบ
ปรับ

(Program Operation)
3.

ผลผลิตที่เกิดัึ้นระหว่าง
ดาเนินการ

(Program Interim Product)

4.

ผลผลิตสุดท้ายัอง
โครงการ

(Program Interim Product)

เปรี ยบเทียบ

เปรี ยบเทียบ

แบบแผนัองโครงการที่ปรับแล้ว
- ปั จจัยนาเั้า
- กระบวนการ
ปรับ
เกณฑ์ัองแบบแผน
โครงการ
- กระบวนการ
- ผลผลิต

ปรับ

เกณฑ์แบบแผน
โครงการ
- ผลผลิต
ปรับ

5.

ต้นทุนโปรแกรม

(Program Cost)

เปรี ยบเทียบ

เกณฑ์ัองแบบแผน
โครงการ
- ต้นทุน

รู ปแบบการเมิ
ส ยบเทียบระหว่างแบบ
จากภาพประกอบที่ 4 ภาพประกอบที
เราจะเห็นได้ว่ ่า4ในขั
้นตอนที่ 1นัองโพรวั
เป็นการเปรี
บัวสนธ์, 2540 : 107 ต ที่เราได้จัดทาหรือเขียน
แผนของโครงการจริงในส่วนที่เป็นปัจจัทียม่ นาาเข้: ารัตนะ
กระบวนการและผลผลิ
ขึ้นกับเกณฑ์ของแบบแผนโครงการทั้งสามส่วน ซึ่ งเราได้มาโดยการประชุมผู้เชี่ยวชาญ หรือการ
สัมภาษณ์เพื่อร่วมกันจัดทาเกณฑ์ของสามส่วนนั้น (การหาเกณฑ์จะกล่าวโดยละเอียดในบทต่อไป)
หากแบบแผนของโครงการจริงและเกณฑ์ของแบบแผนของโครงการเกณฑ์ไม่สอดคล้องกันเราก็จะทา
การปรั บ (โครงการจริ ง และหรื อ โครงการเกณฑ์ ) ก็ จ ะท าให้ ไ ด้ แ บบแผนโครงการที่ ป รั บ แล้ ว
ในขั้นตอนที่ 2 หลังจากนั้นเราก็จะเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติจริง (ที่เกิดขึ้น) ของโครงการจริง
กับกระบวนการของโครงการเกณฑ์ หากไม่สอดคล้องกันเราก็จะปรับการปฏิบัติการโครงการจริงหรือ
ปรับกระบวนการของโครงการเกณฑ์ต ลอดจนปรับผลผลิตของโครงการเกณฑ์ด้วยเช่นกัน ในขั้นตอน
ที่ 3 ก็จะทาการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตย่อย ๆ ของโครงการเกณฑ์ หากไม่สอดคล้องกันเราก็จะ
มีการปรับเกณฑ์ผลผลิตของโครงการให้ เหมาะสมต่อไป ในขั้นตอนที่ 4 เราจะนาผลผลิตรวมทั้งหมด
ของโครงการจริงเปรียบเทียบกับผลผลิตรวมทั้งหมดของโครงการเกณฑ์ เพื่อพิจารณาว่าสอดคล้อง
กันหรือไม่ และพร้อมกันนั้นนอกเหนือจากการเปรียบเทียบผลผลิตรวมจากขั้นตอนที่ 4 แล้วเราก็จะ
เปรียบเทียบถึงต้นทุนของโครงการจริงกับต้นทุนของโครงการเกณฑ์ด้วยว่าสอดคล้องกันหรือไม่
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จากขั้นตอนการประเมินโครงการดั งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ โพรวัสได้เสนอรูปแบบการ
ประเมินโครงการไว้ตามแผนภูมิในภาพประกอบที่ 5
S สิ้นสุ ด
ัั้นตอนที่ 1

S สิ้นสุ ด

CD a

P

A

ัั้นตอนที่ 2

CD a

P

A

S สิ้นสุ ด
ัั้นตอนที่ 3

CD a

S สิ้นสุ ด
ัั้นตอนที่ 4

P

A

CD a

ัั้นตอนที่ 5

P

A

ภาพประกอบที่ 5 รู ปแบบการประเมินัองโพรวัส
ทีม่ า : รัตนะ บัวสนธ์, 2540 : 108)
จากภาพประกอบที่ 5 จะเห็นว่ารูปแบบการประเมินโครงการของโพรวัสนั้น จะให้คาตอบที่สาคัญ
ของโครงการ คือ การปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของโครงการและการสิ้นสุดเลิกล้มโครงการทั้งนี้อาจ
เป็ น การสิ้ น สุ ด เลิ ก ล้ ม โครงการและการปรั บ เปลี่ ย นในแต่ ล ะขั้ น ตอนของโครงการ รวมทั้ ง การ
ปรับเปลี่ยนเริ่มต้นใหม่ทั้งระบบของโครงการ
2.4.5 รูปแบบการประเมินแบบซิป
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971 : 75) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการ
ประเมินที่เรียกว่า ซิป โมเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินอย่างเป็นระบบแบบแผนที่ชัดเจน
สามารถนาไปใช้ในการประเมินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง สตัฟเฟิลบีมให้ความหมายของการ
ประเมินว่า หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจต่อ
ทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ และคาว่า CIPP นั้นเป็นคาย่อมาจากคา 4 คา คือ
C - Context หมายถึง สภาพแวดล้อม
I - Input
หมายถึง ปัจจัยนาเข้า
P - Process หมายถึง กระบวนการ
P - Product หมายถึง ผลผลิต
สตัฟเฟิ ล บี มได้เสนอลั กษณะของการตัดสิ นใจที่ส อดคล้ องกับความคิดในการ
ตัดสินใจในเรื่องการประเมิน โดยแบ่งประเภทของการตัดสินใจออกเป็น 4 อย่าง คือ
1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน (Planning decisions) มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
กาหนดจุดมุ่งหมาย หรือเรียกอีกอย่างว่า เป็นผลที่คาดหวัง (Intended ends)
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2. การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง (Structuring decisions) มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือก
วิธีการที่เหมาะสม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวิธีการที่คาดหวัง (Intended means)
3. การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ก าร หรื อ การด าเนิ น งาน (Implementing
decisions) มีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงานและการควบคุมกระบวนวิธีการที่นามาใช้ เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า เป็นวิธีการที่เกิดขึ้นจริง (Actual means)
4. การตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Recycling decisions)
มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบการบรรลุความสาเร็จของโครงการ เรียกอีกอย่างว่า ผลที่เกิดขึ้น
จริง (Recycling means)
รายละเอียดของการประเมินโครงการแบบซิปแต่ละด้าน มีดังนี้
1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินให้ได้มา
ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลในการนาไปพิจารณาจุดมุ่งหมายของโครงการ การประเมิน
ในขั้นนี้พยายามที่จะกาจัดจุดมุ่งหมายที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปอันได้แก่ การพิจารณาเปูาหมายทั่วไป
และจุดมุ่งหมายเฉพาะว่ามีความสอดคล้องเกี่ยวข้องเพียงใดในแต่ละโครงการ โดยทาการวิเคราะห์
ปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลต่างๆมาเพื่อระบุปัญหาความ
ต้องการ วิธีการ ของการประเมินสภาวะแวดล้อม ประกอบด้วยการอธิบาย เปรียบเทียบ และ
พิจารณาสภาพของโครงการ ข้อสรุปจากการประเมินสภาวะแวดล้อม จะเป็นการระบุคุณลักษณะ
ต่างๆที่สาคัญในการที่จะกาหนดจุดมุ่งหมาย
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2540 : 207-215) ได้กล่าวถึงการประเมินสภาวะแวดล้อมว่า
มีจุ ดมุ่งหมายสาคัญเพื่อการได้มาซึ่งหลั กการและเหตุผ ลที่จะนาไปใช้ในการกาหนดวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม ความต้องการ และเงื่อนไข
ที่เป็นจริงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยในการวินิจฉัยปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ ในการประเมินสภาวะแวดล้อมนี้ มีจุดเด่น ๆ ที่สาคัญมากมายจัดเป็น
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และมีความสาคัญ
สาหรับการบรรลุเปูาหมายและการจัดเรียงลาดับปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานการณ์
จะเห็น ได้ ว่า การประเมินสภาวะแวดล้ อมได้เน้นไปที่วัตถุประสงค์ หลั กการและ
เหตุผ ลที่ จ ะน ามาใช้ใ นการพิ จ ารณาเปู าหมายทั่ว ไปและจุด มุ่ง หมายเฉพาะว่ ามี ความสอดคล้ อ ง
เกี่ยวข้องเพียงใดในแต่ละโครงการ โดยทาการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน ได้ประเมินหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเหมาะสม
มากน้อยเพียงใดในครั้งนี้
2. การประเมิน ปัจ จัยนาเข้า (Input
Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้
ข้อเท็จจริงในการนาปัจจัยต่าง ๆ อะไรบ้าง และอย่างไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ในอันที่จะทาให้
โครงการนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ วิธีการประเมินในขั้นนี้จึงเกี่ยวกับการสืบให้
รู้แน่ถึงธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ ที่จะอานวยประโยชน์แก่โครงการ ตลอดจนยุทธวิธีต่าง ๆ ที่จะทาให้
จุดมุ่งหมายต่างๆของโครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ผลจากการประเมินปัจจัยก็จะให้คาตอบได้ว่า
การดาเนินโครงการที่ทาไปนั้นได้ดาเนินไปตามแผนที่เหมาะสมหรือไม่ ปัจจัยที่นาเข้าที่ ใช้เพียงพอ
หรือไม่ ควรจะใช้อย่างไรจึงจะทาให้โครงการนั้นบรรลุจุดมุ่งหมาย
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ดังนั้นเรื่องของปัจจัยนาเข้า (Input) สาหรับการประเมินโครงการ ได้เน้นไปที่จานวน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการเงิน มีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด
3. การประเมินกระบวนการ
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินขณะ
ที่ โ ครงการเริ่ ม ต้ น และและด าเนิ น การอยู่ จุ ด มุ่ ง หมายของการประเมิ น ในขั้ น นี้ เพื่ อ ระบุ ว่ า
มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวิธีดาเนินงานอะไรบ้าง เฉพาะปัจจัยต่าง ๆ ของกระบวนการดาเนินงานที่ได้
กาหนดไว้ในแบบแผนของโครงการ การประเมินในขั้นนี้ต้องการที่จะอธิบายถึงปรากฏการณ์และ
กิจ กรรมต่างๆในกระบวนการดาเนินงานของโครงการว่า มีอะไรบ้างที่ยังบกพร่องอยู่ ผลการ
ประเมินจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงาน เพื่อแยกส่วนที่ดีและส่วนที่เสียออกจาก
กัน อย่างไรก็ดี การประเมินกระบวนการเป็นการปรับปรุงแก้ไขดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆของ
โครงการเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการคาดคะเนเหตุการณ์ขณะดาเนินการและเอาชนะความยุ่งยาก
ในวิธีต่าง ๆ ของโครงการนั้น
การประเมินกระบวนการ เมื่อการวางแผนโครงการได้รับการยอมรับแล้ว
ขั้น ต่อ ไปก็ คือ การดาเนิ น การตามแผนที่ ก าหนดไว้ใ นระหว่ า งที่ กาลั งด าเนิ นการนี้ การประเมิ น
กระบวนการจะมีบทบาทสาคัญในเรื่องการให้ข้อมูล ย้อนกลับเป็นระยะๆ เพื่อการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของโครงการโดยทั่วไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ
1. เพื่อการหาข้อบกพร่องของโครงการในระหว่างที่มีการปฏิบัติการ หรือการ
ดาเนินงานตามแผนนั้น
2. เพื่อหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อที่จะนามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
โครงการ
3. เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการดาเนินงานของโครงการ
กล่าวโดยสรุป การประเมินกระบวนการ เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
หาข้อมูลมาใช้ในการตัดสิน ใจในด้านการดาเนินงานของโครงการ ดังนั้นการประเมินกระบวนการ
สาหรับในการประเมินโครงการส่งเสริม พฤติกรรมรักการอ่านนี้ ได้เน้นกระบวนการในการดาเนินงาน
การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผลว่าได้มีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การประเมินผลผลิตของโครงการ
เป็นการประเมินในส่วนที่เป็นผลของโครงการ ผลลัพธ์ที่ได้นี้มีความเกี่ยวข้องกับโครงการเพียงใด
วิธีการประเมินในขั้นนี้จึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ที่ได้กับผลลัพธ์ที่เราคาดหวังว่าจะได้จาก
โครงการ การประเมินผลลัพธ์นี้ จะช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถตัดสินใจว่า ควรดาเนินการต่อไป
ยกเลิก ปรับปรุงแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายเสียใหม่ อย่างไรก็ดีนักประเมินควรต้องเลือก
รูปแบบการประเมินให้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและธรรมชาติของสิ่งที่จะประเมินผล บางครั้ง
อาจจะน ารู ป แบบการประเมิ น หลายรู ป แบบมาประยุก ต์ ใ ช้ และน ามาดั ดแปลงให้ เหมาะสมกั บ
โครงการที่จะประเมินก็ได้
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2555 : 16) ได้กล่าวถึง การประเมินผลผลิตไว้ว่า มีจุดมุ่งหมาย
ไม่ใช่แต่เพียงการตรวจสอบดูว่า ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการนั้นเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย หรือตาม
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ที่ ค าดหวั ง ไว้ ห รื อ ไม่ แต่ ยั ง รวมถึ ง การประเมิ น ผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งที่ ก าลั ง ด าเนิ น การ
ของโครงการด้วย และวิธีการประเมินผลผลิตมีดังนี้ คือ
1. กาหนดจุดมุ่งหมายในลักษณะที่เป็นนิยามปฏิบัติการ
2. ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายที่กาหนด
3. เปรียบเทียบผลของการวัดที่ได้กับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ก่อนแล้ว
4. แปลผลโดยพิจารณาถึงข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลบริบท ปัจจัยเบื้องต้น
และกระบวนการ
บทบาทที่ส าคัญของการประเมินผลผลิ ต ได้แก่ การให้ข้อมูล ที่จะนามาใช้ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการว่าจะทาต่อไป หรือว่าจะหยุดดาเนินการแต่เพียงเท่านี้ หรือว่าควรที่จะมี
การปรับปรุงในกิจกรรมใด หรือจะนาไปเชื่อมโยงกับขั้นตอนใดของโครงการอื่น
จากรู ป แบบการประเมิ น โครงการดั ง กล่ า วแล้ ว จะเห็ น ว่ า แบบจ าลองซิ ป (CIPP
Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เป็นแบบประเมินที่เน้นการตัดสินใจและช่วยในการพัฒนา
โครงการ ทั้งนี้เพราะจะทาให้นักประเมินได้ข้อดี ข้อบกพร่องและช่วยในการพัฒนาโครงการ
โดยสรุปการประเมินในแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กั นกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน
และการตัดสินใจ ดังแผนภูมิในภาพประกอบที่ 6
อย่างไรก็ตาม รูปแบบการประเมินแบบ CIPP นี้ ได้มีนักประเมินผลโครงการปรับ
ประยุ กต์ น าเอาผลที่ เ กิ ดจากผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) เข้ ามารวมด้ ว ย
จึงกลายเป็นรูปแบบการประเมิน CIPP- I ไว้ตามแผนภูมิในภาพประกอบที่ 6

ประเภทการประเมิน

วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
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การประเมินสภาวะแวดล้ อม

การตัดสินใจเลือก/กาหนด
วัตถุประสงค์ ของโครงการ

การประเมินปัจจัยเบือ้ งต้ น

เลือกแบบแผนการจัด
กิจกรรมทีเ่ หมาะสม

การประเมินกระบวนการ

การปรับปรุงกิจกรรม
การดาเนินงาน

การประเมินผลผลิต

การปรับขยายโครงการ
และการล้ มเลิกโครงการ

ภาพประกอบที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการประเมิน วัตถุประสงค์และการตัดสิ นใจ
ตามรู ปแบบซิป
ทีม่ า : รัตนะ บัวสนธ์, 2540 : 111
การประเมินผลกระทบองโครงการ (Impact Evaluation - I) หมายถึง การประเมินผล
ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลผลิตของโครงการหรือผลผลิตของโครงการก่อให้เกิดผลอื่น ๆ ตามมา
ซึ่งผลอื่น ๆ นี้มิได้กาหนดหรื อระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลกระทบของโครงการอาจ
เป็นได้ทั้งทางบวกหรือทางลบ

จากรูปแบบการประเมินที่สตัฟเฟิลบีมและคณะได้นาเสนอไว้นี้ เขาได้สร้างรูปแบบการ
ประเมิน CIPP ทั้งระบบไว้ตามแผนภูมิในภาพประกอบที่ 7
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การประเมิน
สภาวะ
แวดล้อม

การประเมิน
ปัจจัยนาเั้า

การตัดสิ นใจ
วางแผน
การปรับ

การตัดสิ นใจ
วางแผน

การทดลอง

การประเมิน
กระบวนการ

การดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง

การตัดสิ นใจนา
ไปดาเนินการ

การประเมิน
ผลผลิต

การตัดสิ นใจ
ปรับใหม่

ปฏิบตั ิการัองโครงการ

ปรับเปลี่ยนการ
ประเมินสภาวะ
แวดล้อม

การตัดสิ นใจเลือก
แผน/กิจกรรม

ภาพประกอบที่ 7 รู ปแบบการประเมินัองซิป
ทีม่ า : รัตนะ บัวสนธ์, 2540ัยายผลการใช้
: 114

การล้มเลิก/ยุติ

ในภาพประกอบที่ 7 แผนภู มิ รูป แบบการประเมิ น แบบซิป นั้ นแสดงให้ เ ห็ น ว่ าการ
ประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการที่ต้องกระทากันอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ซึ่งจากการประเมินใน
แต่ละส่วนก็มีวัตถุประสงค์การประเมินต่างกัน และก่อให้เกิดกิจกรรมสืบเนื่องจากการประเมินต่างกัน
ตามไปด้วย
จากรูปแบบการประเมินผลโครงการเท่าที่กล่าวมาทั้งหมด หากพิจารณาอย่างถ่องแท้
เราจะพบว่า แต่ละรูป แบบสามารถบูรณาการ การประเมินผลโครงการที่จะมีบางลักษณะมี ส่ว น
ร่วมกันอยู่ ดังที่นักการศึกษาได้เสนอไว้ดังนี้
รัตนะ บัวสนธ์ (2540 : 113 - 115) เสนอรูปแบบการประเมินแบบบูรณาการดังนี้
1) มีการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมหรือจากกระบวนการดาเนิน
โครงการกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้
2) มีการเปรียบเทียบความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ
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ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล

ของโครงการ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเชิงเหตุผลหรือเชิงทฤษฎี
3) มีการเปรียบเทียบความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ
ของโครงการเกณฑ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเชิงประจักษ์
4) การประเมินผลโครงการประกอบด้วย 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ การประเมินภายใน
ตัวโครงการจริงและโครงการเกณฑ์ คือ การประเมินผลส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงการจริงและ
โครงการเกณฑ์กับการประเมินผลระหว่างส่วนประกอบของโครงการจริงและโครงการเกณฑ์
ด้วยลักษณะร่วมกันของรูปแบบการประเมินโครงการข้างต้น ก็สามารถนาเสนอรูปแบบ
บูรณาการการประเมินผลโครงการได้ดังภาพประกอบที่ 8
โครงการเกณฑ์

โครงการจริ ง

สภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

ปั จจัยนาเั้า

ปั จจัยนาเั้า

กระบวนการ

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลผลิต

ผลกระทบ

ผลกระทบ

ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์
ภาพประกอบที่ 8 แผนภูมิแสดงรู ปแบบการบูรณาการการประเมินโครงการ
ทีม่ า : รัตนะ บัวสนธ์, 2540 : 114

จากภาพประกอบที่ 8 ขั้นตอนการประเมินจะเป็นไปตามลาดับดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการจริงซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของ
โครงการจนกระทั่งถึงผลกระทบของโครงการ
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ขั้นตอนที่ 2 จัดทาโครงการเกณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ เช่นเดียวกับโครงการ
จริง การจัดทาโครงการเกณฑ์อาจใช้วิธีระดมสมองผู้เชี่ยวชาญและการสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆของโครงการ
ทั้งสอง ซึ่งแยกวิ เคราะห์เฉพาะโครงการนั้นเพื่อดูว่าในแต่ละส่วนประกอบนั้นมีความสมเหตุสมผล
หรือไม่อย่างไร
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่า งส่วนประกอบแต่ละส่วน 2 โครงการเพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างส่วนประกอบแต่ละส่วนว่าสอดคล้องกันมากน้อยเพียงไร
ขั้น ตอนที่ 5 ปรั บ ปรุ งและเสนอแนะหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นส่ ว นประกอบของโครงการใด
โครงการหนึ่งหรื อทั้งสองโครงการ เพื่อให้ เกิดความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของโครงการจริงเมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงการเกณฑ์
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2554 : 60) ได้เสนอรูปแบบการประเมินไว้ดังนี้
1. การตัดสินใจเพื่ อการวางแผนเป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมิ นสภาพแวดล้อม
มีบทบาทสาคัญคือ การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแผนในการดาเนินงาน
2. การตั ดสิ น ใจเพื่อ กาหนดโครงสร้ างของโครงการ เป็นการตัดสิ นใจที่อ าศัย การ
ประเมินตัวปูอนคือการกาหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ของโครงการ
3. การตั ด สิ น ใจเพื่ อ น าโครงการไปปฏิ บั ติ เป็ น การตั ด สิ น ใจที่ อ าศั ย การประเมิ น
กระบวนการมีบทบาทสาคัญ คือ ควบคุมการทางานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดและเพื่อปรับปรุง
แก้ไขแนวทางการทางานให้ได้ผลดีที่สุด
4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยผลการประเมินที่เกิดขึ้น
มีบทบาทหลักคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติ เลิกล้มหรือขยายโครงการในช่วงเวลาต่อไป
จากแนวคิดและรูปแบบการประเมินแบบ CIPP นับว่าเป็นต้นแบบของการประเมินอย่าง
มีระบบ มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงการตัดสินใจทุกขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ
สามารถนาไปใช้ในการประเมิ นโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการประเมินที่ครอบคลุม
องค์ประกอบของโครงการทุกด้าน มีความเหมาะสมสาหรับผู้บริห ารที่ ต้องการข้อมูลส าหรับการ
ตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จตามที่ต้องการ ในฐานะผู้
ประเมินโครงการส่งเสริม กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมรักการอ่านเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จึงมีความ
ต้องการที่จะทราบตลอดระยะเวลาในการจัดทาโครงการนั้นประสบผลสาเร็จอยู่ในระดับใด มีปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึ งเลื อกรู ป แบบการประเมินแบบ CIPP
เพื่อใช้ประเมินซึ่งครอบคลุ มองค์ประกอบ
ของโครงการทั้ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นสภาวะแวดล้ อ ม ด้ า นปั จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรน าเข้ า
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต
2.5 การดาเนินงานของคณะกรรมการประเมินโครงการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินโครงการไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียว หรือจาแนกเป็น
อนุกรรมการย่อยหลายคณะ หรือเป็นคณะกรรมการถาวร หรือคณะกรรมการชั่วคราว ได้รับการ

38
แต่ง ตั้ง แล้ ว การวางแผนเพื่อ การดาเนิ นงานเป็น หน้า ที่แ ละภารกิจ ที่คณะกรรมการจะต้อ งจั ดท า
การวางแผนเพื่อการประเมินโครงการสามารถกระทาได้หลายวิธีการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย
ประการเช่นนี้อยู่กับความรู้ความสามารถของคณะกรรมการลักษณะของโครงการ และองค์ประกอบ
อื่น ๆ อย่างไรก็ตามการประเมินโครงการมีขั้นตอนและแผนงานที่คณะกรรมการจะต้องจัดทา
ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 : กาหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการประเมิน
คณะกรรมการประเมินโครงการจะต้องกาหนดความหมายหรือวัตถุประสงค์การ
ประเมินเป็นลาดับแรกเพราะวัตถุประสงค์เป็นทิศทางในการดาเนินงาน วัตถุประสงค์จะต้องเขียน
อย่างชัดเจนและมีความเฉพาะเจาะจงมากที่สุด โดยจะต้องมีทั้งวัตถุประสงค์ระยะสั้น และ
วัตถุประสงค์ระยะยาวในการดาเนินงาน การดาเนินงานขั้นตอนแรกนี้คณะกรรมการจะต้องสามารถ
ตอบคาถามดังต่อไปนี้
- อะไร คือ ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการนี้
- วัตถุประสงค์ในการประเมินมีอะไรบ้าง
- ทาไม จึงต้องประเมินโครงการนี้
ขั้นที่ 2 : การหาความต้องการในการประเมิน
หลังจากตอบคาถามในขั้นตอนแรกแล้ว คณะผู้ประเมินจะต้องทาความจาเป็น
ในการประเมิน และสามารถลาดับความจาเป็นก่อนหลังในการประเมิน อย่างไรก็ดีในการหาความ
จาเป็นลาดับแรก ๆ นั้น คณะผู้ประเมินไม่ควรพิจารณาเฉพาะลาดับแรก ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
โดยทันที แต่ควรพิจารณาย้อนหลังไปบ้างว่าในระยะหนึ่งหรือสองปีที่ผ่านมาว่ามีความจาเป็นอื่นใด
หรือไม่ ถ้ามีควรจะได้พิจารณาถึงความจาเป็นเหล่านั้นเสี ยก่อนอย่างละเอียดและรอบคอบ การหา
ความต้องการจาเป็นในการประเมิน และการจัดลาดับความสาคัญก่อนหลังของสิ่งที่ต้องประเมิน
เป็นการประหยัดทั้งเวลา เงิน วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน
ในขั้น ตอนนี้ น อกจากคณะกรรมการต้องหาความจาเป็นในการประเมินผลโครงการแล้ ว
โดยส่วนตัวของคณะกรรมการทุกคนจะต้องเตรียมตัว ให้พร้อมกล่าวคือมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย
และวัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างแจ่มชัดและที่สาคัญ คือจะต้องมีทัศนคติหรือเจตนคติที่ดีต่อ
สิ่งที่ต้องประเมินจึงจะสามารถทาให้การประเมินและผลของการประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 3 : การหาเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ (Instruments)
เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการประเมิ น โครงการ
เมื่อคณะกรรมการทราบความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินแล้วคณะกรรมการจะต้อง
สร้างหรือเลือกหาเครื่องมือที่สอดคล้องมากที่สุดกับวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ต้องการประเมินในการสร้าง
หรือเลือกเครื่องมือนั้นคณะกรรมการควรให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้รับรู้และถ้าเป็นไปได้จะต้องยอมรับ
เครื่องมือที่จะนาไปใช้นั้นหรือเปิดโอกาสให้ทุกฝุายได้แสดงความคิดเห็นและสร้างเครื่องมือร่วมกัน
เมื่อได้เครื่องมือที่ต้องการแล้วคณะผู้ประเมินจะต้องกาหนดเวลา (schedule) ในการนาเครื่องมือ
ไปรวบรวมข้อมูลกาหนดเวลาควรต้องประกอบด้วย
เวลาการปฐมนิเทศชี้แจงผู้เก็บข้อมูล
การจัดเตรียมข้อมูล และการรวบรวมข้อมูล เป็นต้น
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การรวบรวมข้ อ มู ล เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ ยิ่ ง เพราะหากรวบรวมข้ อ มู ล เป็ น ไปอย่ า งไม่ มี
ประสิ ท ธิภ าพแล้ ว ย่ อ มมี ผ ลกระทบอย่า งส าคั ญต่ อผลการประเมิน ฉะนั้น ในการวางแผนเพื่อ การ
รวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินควร
- กาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
- ข้อมูลใดที่ต้องการเก็บรวบรวม
- จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร
- จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นเมื่อใด
- ใครจะเป็นผู้เก็บข้อมูลเหล่านั้น
ขั้นที่ 4 : การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่ อ ข้อ มู ล ได้ รั บการรวบรวมเป็น ไปตามวิธี ก าร และได้จ านวนที่ ต้อ งการแล้ ว
คณะกรรมการประเมิ น โครงการจะต้ อ งตรวจสอบข้ อ มู ล อย่ า งละเอี ย ด และจ าแนกข้ อ มู ล
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และรูปแบบ ของการประเมินที่ได้กาหนดไว้
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการประเมินโครงการ ข้อมูล
ที่ได้รับอาจประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภท รวมถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้ หากการวิเคราะห์
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดหลักการในการวิเคราะห์ย่อมมีผลเสียหายต่อผลการประเมิน
ฉะนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้ประเมินจะต้องคานึงถึง
- ประเภทและชนิดของข้อมูลที่จะรวบรวมต้องเป็นที่ตกลงและเห็นพ้องต้องกัน
- เครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและ
รอบคอบ
- ข้อมูลที่ได้รับจะต้องจาแนกเป็นหมวดหมู่ และระบุได้ว่าเป็นข้อมูลที่เสริม หรือเป็น
ข้อมูลที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
- วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องถูกกาหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า
ขั้นที่ 5 : การรายงานข้อมูลและการรายงานผล
เมื่อข้อมูลได้รับการวิเคราะห์แล้ว
คณะกรรมการจะนาเสนอข้อมูลนั้น
ซึ่งถือว่าเป็นผลการประเมินโครงการนั่นเอง การกระทาเช่นนี้คณะผู้ประเมินจะต้องวางแผนในการ
นาเสนอข้อมูลซึ่งมีเนื้อหาที่สาคัญจะต้องรายงาน คือ วัตถุประสงค์ในการประเมิน วิธีการในการ
ประเมินผล ผลของการประเมินและการนาผลการประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การนาผลการ
ประเมินไปใช้นั้นจะต้องชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น (Strength) และจุดด้อย (Weakness) ของผลเหล่านั้น
และจะต้องชี้ให้เห็นด้วยว่าจะแก้ไขจุดด้อยได้อย่างไรและทาอย่างไรจึงจะทาให้จุดเด่นนั้นคงสภาพ
ที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น อยู่ เ สมอ
นอกจากนั้ น การรายงานผลการด าเนิ น งานโครงการควรต้ อ งแสดง
ถึงข้อเสนอแนะในการปรั บปรุงโครงการ บุคลากรและทรัพยากรที่ต้องใช้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ต้องการรวบรวมทั้งความผูกพันด้านการงบประมาณและการเงิน
การรายงานผลการประเมินโครงการมีเปูาหมายที่สาคัญอย่างหนึ่งคือจะต้องให้ผู้ประเมิน
ระดับสูงของหน่วยงานมีความเข้าใจและทราบโดยเร็ วที่สุด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจอย่าง
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ทันท่วงที การรายงานผลต่อผู้บริหารควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและกระทัดรัด ควรหลีกเลี่ยงภาษา
สถิติหรือภาษาทางวิชาการที่ไม่จาเป็น
ขั้นที่ 6 : การติดตามผล
เมื่อผลการประเมินได้นาไปใช้ จุดเด่นและจุดด้อยของผลงานได้รับการส่งเสริม
และปรับปรุงเพื่อการดาเนินงานโครงการแล้ว โครงการอาจจะได้รับการพิจารณาให้ดาเนินงานต่อไป
และการด าเนิ น งานควรปฏิ บั ติ ใ นรู ป แบบเดิ ม โดยการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น อยู่ แ ละ
เปลี่ยนแปลงตามความจาเป็น แล้วทาการประเมินซ้าอีกครั้งหนึ่งหากผลการประเมินเป็นที่พอใจและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้ว โครงการนั้นย่อมถือได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบกับความสาเร็จ
จากขั้นตอนที่ 6 ในการประเมินโครงการของคณะกรรมการประเมินโครงการดังที่กล่าวแล้ว
อาจสรุปได้ว่าเป็นแผนการประเมินที่ผู้ประเมินใช้เป็นทิศทางในการดาเนินงานโดยจะต้องตอบคาถาม
เป็นลาดับขั้นดังต่อไปนี้
- ประเมินอะไร
- ประเมินไปทาไม
- ประเมินอย่างไร
- ประเมินเมื่อใด
- ประเมินโดยใคร
- เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร
- วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร
- นาเสนอข้อมูลอย่างไร
- รายงานผลการประเมินโดยใคร
- ผลการประเมินจะใช้ประโยชน์หรือมีประโยชน์อะไร
การประเมิ น โครงการมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การก าหนดแผนงานหรื อ โครงการต่ อ เนื่ อ งของ
หน่วยงาน ถ้าโครงการได้รับการประเมินผลอย่างมีระบบและเป็นไปตามขั้นตอนย่อมมีส่วนอันสาคัญ
ต่อความถูกต้องและความเที่ย งตรงของผลการดาเนินงานโครงการซึ่งส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผู้บริหารหน่วยงานว่าภารกิจหรือการดาเนินงานของหน่วยงานควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาไปในทิศทางใด อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์การคือการ
ประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบและผลของการประเมินโครงการมีความถูกต้อง
2.6 สิ่งสาคัญในการประเมินโครงการ
การประเมิ น โครงการเป็ น กระบวนการในการตรวจสอบ และวิ เ คราะห์ ส่ ว นส าคั ญ
ของโครงการซึ่งได้แก่ ข้อมูลนาเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process หรือ Transactions) และ
ผลงาน (Outputs หรือ Outcomes) ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน
ของโครงการทั้งหมดโดยส่วนรวมให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ดีการประเมิน
โครงการเป็นกระบวนการที่อาจมีความสลับซับซ้อนแล้วแต่ลักษณะของโครงการที่ต้องประเมิน และ
มีความละเอียดอ่อนที่ต้องใช้การพินิจพิจารณาและความละเอียดรอบคอบในการดาเนินการและการ
ตัดสินใจ ฉะนั้นจึงมีสิ่งสาคัญหรือแนวคิดที่สาคัญซึ่งผู้ประเมินโครงการจะต้องคานึงถึง จึงจะทาให้การ
ประเมินโครงการบรรลุถึงเปูาหมายที่ต้องการอย่างแท้จริง สิ่งสาคัญดังกล่าวได้แก่ ข้อเท็จจริง
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คุณประโยชน์ ความถี่ ข้อมูลย้อนกลับ ความผูกพัน ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ มาตรฐาน ความ
จาเป็น และคุณค่า ซึ่งสามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้
ข้อเท็จจริง (Evidence) หมายความว่ารายละเอียด และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ประเมินโครงการทุกชนิดต้องใช้เวลา แรงงาน และทุนทรัพย์เป็นจานวนมากในการจัดตั้งและ
ดาเนินงาน ความผิดพลาดในการวิเคราะห์ รายละเอียดและข้อเท็จจริงที่จาเป็น อาจนาไปสู่การ
ตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือขาดประสิทธิภาพ และทาให้โครงการที่กาหนดขึ้นหรือกาลังดาเนินงานอยู่นั้น
ขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หรืออาจล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ฉะนั้นการประเมินโครงการจะต้องได้
รายละเอียดที่เป็นจริง และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
คุณประโยชน์ (Benefit) หมายความว่าในการประเมินโครงการนั้นจะต้องคานึงด้วยว่าการ
ลงทุนกับผลประโยชน์ที่จะได้รับคุ้มกันหรือไม่ ถ้าเป็นการประเมินโครงการที่ไม่ให้ประโยชน์กับสังคม
โดยส่วนรวมก็ไม่ควรจะลงทุน เพราะการประเมินผลโครงการนั้นมักจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายค่อนข้างสูง
ถ้าประเมินแล้วผลที่ได้ไม่เกิดประโยชน์ หรือเป็นผลที่ไม่อาจเชื่อถือได้การประเมินโครงการนั้นจะเป็น
การสูญเปล่า ฉะนั้นการประเมินโครงการทุกโครงการ และทุกครั้งที่จะต้องประเมิน ผู้ประเมินจะต้อง
คานึงถึงความคุ้มทุน หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสาคัญ จึงจะทาให้คุณภาพของการประเมิน
เป็นไปตามความมุ่งหวังที่ต้องการ และเป็นวิธีการประเมินโครงการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ความถี่ (Frequency) หมายความว่าในการประเมินโครงการควรจะมีความถี่ในการรวบรวม
ข้อมูลบ่อยครั้งเพียงใด ย่อมต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการเป็นสาคัญ หากเป็นโครงการระยะยาว
การเก็บข้อมูลจะต้องได้รับการกาหนดไว้เป็นระยะอาจเป็นทุก 6 เดือน ทุกรอบปี หรือแล้วแต่ความ
เหมาะสม แต่จะต้องมีการเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็น
จริงทันสมัย จึงจะทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูก ต้อง ฉะนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าความถี่ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่ในการประเมินโครงการจะต้องคานึงถึง
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) หมายความว่าในการประเมินโครงการนั้นผู้ประเมินจะต้อง
พิจารณาข้อมูลย้อนกลับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อจะได้ปรับปรุงโครงการได้ทันท่วงที ข้อมูล
ย้อนกลับอาจเป็นอุปสรรค ปัญหา ผลดีหรือผลเสียต่าง ๆ อันเกิดจากการดาเนินงานโครงการ ถ้าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่ไม่ดีผู้ประเมินโครงการก็จะวิเคราะห์และนาเสนอต่อผู้ มีอานาจตัดสินใจ เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขหรืออาจตัดสินใจเลิก ล้มโครงการนั้น ถ้าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ดีผู้ประเมินโครงการก็จ ะ
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนาเสนอต่อผู้ มีอานาจตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้น ฉะนั้นข้อมูล
ย้อนกลับจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้ประเมินโครงการและผู้บริหารโครงการจะต้องคานึงถึงอย่างมากอย่าง
หนึ่ง
ข้อผูกมัด (Commitment) หมายความว่าการประเมินผลโครงการจะต้องมีบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบและบุคคลที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินงาน รวมทั้งบุคคลที่จะต้องนาผลการประเมิน
โครงการไปใช้ จะต้องเป็นผู้ที่มีพันธะหรือผูกพันกับการประเมินโครงการโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อให้ผลของ
การประเมินโครงการที่มคี วามเชื่อมั่นหรือไม่ลาเอียง และผลของการประเมินโครงการสามารถนาไปใช้
ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและยอมรับร่วมกัน ดังนั้นการผูกมัดบุคคล
หลายฝุายให้มีส่วนร่วมย่อมเป็นสิ่งสาคัญของกระบวนการประเมินผลโครงการ

42
ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายความว่าการประเมินผลโครงการที่ดีนั้นจะต้องมีความ
เป็นปรนัยหรือความตรงไปตรงมาสูงและความเป็ นปรนัยจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัย บุคคลภายนอก
หรือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเป็นผู้เข้ามีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญอาจเป็น
อาจารย์ จากมหาวิ ทยาลั ย หรือจากสถาบันที่มี ความช านาญด้านการประเมินโครงการโดยเฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์กร นอกจากจะช่วยขจัดการประเมินด้วยการคิดและนึกฝันเอา
เอง หรือความลาเอียงของผู้ประเมินภายในองค์กรแล้ว ยังจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ฉะนั้นผู้ประเมินโครงการพึงระลึกเสมอว่าความเป็นปรนัยหรือ
ความตรงไปตรงมาของการประเมินโครงการนั้นเกิดจากการประเมินของผู้รู้ หรือผู้ เชี่ยวชาญ
อีกประการหนึ่ง
วัตถุประสงค์ (Objective) หมายความว่า การประเมินโครงการจะต้องมีวัตถุประสงค์ และ
รายละเอียดในการดาเนินงานอย่างชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการที่มีวัตถุประสงค์
ไม่ชัดเจนเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การพิจารณาตัดสินใจในการดาเนินงานโครงการผิดพลาด ความ
ชัดเจนของวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การประเมินโครงการเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพเท่านั้น
ยังจะช่วยการดาเนินงานโครงการหรือการพัฒนาโครงการในลักษณะต่างๆเป็นไปด้วยดี พึงระลึกเสมอ
ว่าโครงการเป็นจานวนมากเมื่อดาเนินการแล้วก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมาก เพราะความชัดเจน
ในวัตถุประสงค์ของโครงการเหล่านั้น
มาตรฐาน (Standards) หมายความว่าในการประเมินโครงการจะต้องมีมาตรฐานที่สามารถ
นาเอาผลงานที่เกิดขึ้นไปเปรียบเทียบได้ มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบมี 2 ลักษณะ คือมาตรฐานที่เป็น
เกณฑ์แน่นอนหรือเป็นเกณฑ์ตายตัว (Absolute standard) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดขึ้นแล้ว
เปลี่ยนแปลงยาก บางทีเรียกมาตรฐานชนิดนี้ว่า มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ (Standard of
Excellence) มาตรฐานทั้งสองลักษณะนี้จะต้องกาหนดโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการ
ประเมินผลโครงการ บุคคลทั่วไปไม่สามารถกาหนดเกณฑ์มาตรฐานได้
ความสอดคล้องสัมพันธ์ (Relevance) หมายความว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและได้รับการ
คัดเลือกจะต้องสอดคล้องหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ และจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์
กับโครงการที่ต้องการประเมินด้วย นั้นคือการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้อง
เป็นไปตามความเป็นจริงของข้อมูลนาเข้า (Inputs) ที่จะต้องใช้ จะต้องเหมาะสมกั บกระบวนการ
(Transactions) ในการดาเนินงาน และเกิดผลงาน (Outcomes) ตามที่ได้คาดหวังไว้ของโครงการ
ฉะนั้นข้อมูลที่จาเป็ นและสอดคล้องกับโครงการจึงเป็นปัจจัยที่ผู้ประเมินโครงการจะต้องคานึงถึง
ในการประเมินโครงการ
ค่านิยม (Values) หมายความว่าในการพิจารณาตัดสินโครงการนั้นควรจะต้องเป็นไปตาม
คุณค่าอันเหมาะสมของข้อมูลข้อตกลงและข้อผูกมัดที่ต่อเนื่องกัน การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นองค์ประกอบอันสาคัญของกระบวนการประเมินโครงการ และส่วนประกอบที่สาคัญอีก
อย่ า งหนึ่ ง ของกระบวนการประเมิ น ผลโครงการคื อ “ค่ า นิ ย ม”
ของผู้ ป ระเมิ น โครงการ
ผู้ประเมินโครงการบางคนเน้นการวิพากษ์วิจารณ์โครงการเป็นหลัก แต่ผู้ประเมินบางคนเน้นทักษะ
ในการกระทาเป็นหลัก การเน้นการกระทาเป็นหลักเป็นการพิจารณาถึงคุณค่าและความเหมาะสมของ
ข้อมูล พิจารณาถึงข้อตกลงและข้อผูกมัดในการกระทาที่ยอมรับร่วมกัน การพิจารณาตัดสินโครงการ
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ด้วยวิธีนี้ย่อมจะเป็นวิธีที่สามารถปรับปรุงแก้ไขโครงการได้ดีกว่าการพิจารณาจากการวิจารณ์โครงการ
แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะไม่ให้แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงโครงการที่แน่นอนและชัดเจน
สิ่งสาคัญดังที่กล่าว ล้วนเป็นปัจจัยที่จาเป็นอัน มีผลต่อคุณภาพของการประเมินโครงการ
และมีผ ลต่ อคุ ณ ภาพในการตั ดสิ น ใจการดาเนิ นโครงการ เพราะการประเมิ น โครงการเป็ นเรื่ อ ง
ที่เกี่ยวข้องกับคน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของคนในหลายรูปแบบและหลาย
ลั กษณะ ซึ่ งอาจเป็ น ทั้งความเชื่อ ค่านิย ม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวั ฒ นธรรมของกลุ่ มคน
เหล่านั้น ฉะนั้นผู้ประเมินโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคานึงถึงและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างพินิจ
พิจารณาเป็นที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินโครงการ และการประเมินผลโครงการมีความเป็นไปได้
และผลงานที่เกิดขึ้นมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
2.7 ปัญหาของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการมีลักษณะคล้ายกับการทาการวิจัย กล่าวคือประกอบด้วยกระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ
ดังนั้นปัญหาของการประเมินโครงการกับปัญหาการวิจัยจึงอาจมีส่วนที่คล้ายคลึงกัน
อยู่บ้าง อย่างไรก็ดีหากจะพิจารณาในส่วนประกอบของการประเมินโครงการว่าจะประกอบไปด้วย
ข้อมูลนาเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Outputs) แล้วอาจกล่าวได้ว่าแต่ละ
ส่วนประกอบมีส่วนที่ทาให้เกิดปัญหาได้ และปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมีผลทาให้โครงการที่ดาเนินอยู่
หยุดชะงัก ล้มเหลว หรือมีผลทาให้โครงการที่สาเร็จแล้วนั้นได้ผลโดยไม่เป็นที่ยอมรับได้
ปัญหาอันเกิดจากข้อมูลนาเข้า ข้อมูลนาเข้าในการประเมินโครงการมีมากมายทั้งนี้แล้ว
แต่ลักษณะของโครงการ และลักษณะหรือความซับซ้อนของการประเมิน ข้อมูลนาเข้าที่มีส่วนทาให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการประเมินอาจแจกแจงได้ดังนี้
1. การขาดแคลนงบประมาณที่จะต้องใช้เพื่อการประเมินโครงการ
2. ความไม่เพียงพอและความไม่เหมาะสมของผู้ที่จะทาหน้าที่ในการประเมินโครงการ
3. การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการประเมินโครงการ
4. การขาดหลักการในการบริหารและการประเมินโครงการ
ปัญหาอันเกิดจากกระบวนการ กระบวนการประเมินโครงการเป็นปัจจัยที่สาคัญประการ
หนึ่ง เพราะเปรียบเสมือนกับเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่จะต้องทาหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลนาเข้าซึ่งเป็น
วัตถุดิบให้เป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลทั่วไป กระบวนการมีส่วน
ทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการประเมินโครงการได้หลายลักษณะดังเช่น
1. ความไม่ชัดเจนและเหมาะสมในวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
2. การใช้รูปแบบการประเมินที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
3. ประเมินเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของโครงการเท่านั้น หรือประเมินผลสุดท้าย หรือ
ผลสาเร็จของโครงการเพียงอย่างเดียว จึงทาให้การสรุปผลการประเมินขาดความชัดเจน หรือขาด
ความถูกต้องเท่าที่ควรจะเป็น
4. ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการ
ประเมินโครงการหรือระหว่างผู้ประเมินกับผู้ดาเนินงานโครงการ
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ปัญหาอันเกิดจากผลงาน การกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใด หากได้รับการดาเนินงานจนบรรลุถึง
ความสาเร็จแล้วแต่ผลของการกระทานั้นมิได้ถูกนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ย่อมถือได้ว่าเป็นการลงทุน
ที่ไม่คุ้มค่า หรือเป็นการกระทาที่เกิดการสูญเปล่าอย่างสิ้นเชิง
ผลของการประเมินโครงการ
มีลักษณะเช่น เดียวกันหากไม่ได้รับการนาไปใช้ย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใดที่จะต้องมีการประเมิน
โครงการ ปัญหาอันเกิดจากผลงานอาจจาแนกได้ดังนี้
1. ผลงานการประเมิ น โครงการขาดความน่ า เชื่ อถื อ ต่ อ การที่ จ ะต้ อ งนาไปใช้ ห รื อ
เพื่อการตัดสินใจ
2. ผลการประเมินได้รับการบิดเบือนจากความเป็นจริงครั้นนาไปใช้จึงไม่เกิดผลดีต่อ
การบริหารโครงการและก่อให้เกิดปัญหาต่อองค์การโดยส่วนรวม
3. ผลของการประเมินมักถูกละเลยจากผู้บริหารที่ จะต้องนาไปใช้เพื่อการปรับปรุงงาน
ของตนให้ดีขึ้นคิดเพียงว่าการประเมินเป็นผลงานอย่างหนึ่งที่หน่วยงานของตนน่าจะทาไว้เพื่อเป็น
ผลงานของหน่วยงาน มากกว่าจะคิดว่าการประเมินเป็นการกระทาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานโดยส่วนรวมให้ดีขึ้น
4. ผลของการประเมินไม่สอดคล้ อง หรือเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้มากเกินไป ทาให้การประเมินนั้นสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเป็นจานวนมาก
และการที่จะปรับผลการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในภายหลังเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก
ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินโครงการดังที่กล่ าวแล้ วเป็นเพียงตัว อย่างที่ผู้ ประเมิน
โครงการจะต้องคาดการณ์ พิจารณาอย่างรอบคอบ และจะต้องคานึงถึงทุกครั้งในการวางแผน
ประเมินโครงการ การที่ผู้ประเมินโครงการสามารถทราบและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเสียก่อนเป็น
การล่วงหน้าย่อมทาให้ผลของการประเมินโครงการมีความน่าเชื่อถือ และนาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง
ในที่สุด
3. เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมรักการอ่าน
การอ่านเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ ในปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้วิทยาการที่เ ป็นลายลักษณ์อักษรแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว
และทุกรูป แบบ ถ้าผู้ใดสามารถใช้การอ่านเป็นเครื่องมือส าหรับการรับรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
แล้วย่อมจะทาให้ผู้นั้นมีโอกาสได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ก่อให้เกิดประโยชน์ ความสุข และ
ความสาเร็จในชีวิตได้เป็นอย่างดี
3.1 ความหมายของการอ่าน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 1364) ได้ให้ความหมายของการ
อ่านไว้ว่า การอ่านคือ การว่าตามตัว ถ้าออกเสียงด้วยเรียกว่า อ่านออกเสียง ถ้าไม่ต้องออกเสียง
เรียกว่า อ่านในใจ การสังเกตหรื อพิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจ เช่น อ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก อ่านใจ
การตีความ เช่น อ่านรหัส อ่านลายแทง คิด นับ
ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2542 : 2) กล่าวว่า การอ่านจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีองค์ประกอบ
หลายอย่าง คือ ตัวอักษรและการตกลงรับรู้ร่วมกันเกี่ยวกับตัวอักษรชุดนั้น ๆ ว่า ถ้าพบเครื่องหมาย
ลักษณะนี้ให้ออกเสียงว่าดังนั้น เสียงที่ออกนั้นตรงกับเสียงที่เราใช้เรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใด ดังนั้นตัวอักษร
กลุ่ มหนึ่ ง จึ ง มีค วามหมายสั มพั น ธ์ กั บวั ตถุ สิ่ ง หนึ่ ง โดยตกลงร่ว มกัน องค์ป ระกอบของการอ่ า น
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จึงประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ตัวอักษรหรือกลุ่มอักษร ความตกลงรับรู้ร่วมกันว่า ความเข้าใจ
ที่ตรงกันว่า เสียงดังกล่าวนั้นหมายถึงอะไร การอ่านเป็นการแปลความหมายของตัวอักษรออกมา
เป็นความคิด และความคิดนั้นนาไปใช้ประโยชน์ ตัวอักษรเป็นเครื่องหมายแทนคาพูด และคาพูด
เป็นเพียงที่ใช้แทนของจริงอีกทีหนึ่ง
ศิว กานท์ ปทุมสู ติ ( 2540: 3) ให้ ความหมายไว้ดังนี้ การอ่าน คือ การออกเสี ยงตาม
ตัวหนังสือเพื่อให้ได้ความหรือเข้าใจความ เพื่อสื่อความหมายตามตัวหนังสือนั้นประการหนึ่ง หรือแม้
ไม่ออกเสียงแต่ทาความเข้าใจความหมายต่าง ๆ ตามตัวหนังสือนั้นประการหนึ่ง และยังมีความหมาย
กว้างถึงการสังเกตพิจารณาต่าง ๆ ให้เข้าใจ
สุพรรณี วราทร (2545 : 1-4) การอ่าน คือ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับสัญลักษณ์ที่ดี
โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาทาความเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายไปด้วยการ
ตีความหมาย คาดการณ์ หรือประเมินค่าสิ่งที่ปรากฏในเนื้อหาที่อ่าน
แววตา พฤกษา (2550 : 57-59) กล่าวว่าการอ่านเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จาก
หนังสือไปยังผู้อ่าน ซึ่งทาให้ผู้อ่านมีทั้งความรู้ เจตคติและทักษะ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้แล้วแต่
จุดประสงค์ของการอ่านแต่ละคน
จากความหมายของการอ่านที่กล่าวมาสรุ ปได้ว่า การอ่านคือ การรับรู้เรื่องราวตามตัว
หนังสือ เพื่อให้เข้าใจความหมายตามตัวหนังสือนั้น รวมถึงการพินิจ พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ให้รู้ชัด เช่น
อ่านความคิด อ่านนิสัย ดังนั้น ผู้ที่อ่านได้และอ่านเป็นจะต้องใช้ก ระบวนการทั้งหมดในการอ่านที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการถ่ายทอดความหมายจากตัวอักษรออกมาเป็นความคิด และจาก
การคิดที่ได้จากการอ่านผสมผสานกับประสบการณ์เดิมสามารถนาความคิดนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป
3.2 ทฤษฎีการอ่าน
นักจิตวิทยาการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญทางการอ่านต่างได้พยายาม
กาหนดแนวทางการวิจัย หรืออธิบายพฤติกรรมทางการอ่านไว้หลายกลุ่มด้วยกัน สุมิตร อังวัฒนกุล
(2527 : 108-115) ได้ประมวลทฤษฎีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการอ่านไว้ 5 กลุ่ม ดังนี้
3.2.1 แบบจาลองการอ่านที่เน้นทักษะ (Skill models) ทฤษฎีนี้เน้นทักษะที่ประกอบด้วย
การับรู้คา ความหมาย การเข้าใจความหมายสิ่งที่อ่าน การประเมิน และการผสมผสานความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่
3.2.2 แบบจาลองที่เน้นกระบวนการรับสาร (Information Processing Models)
ทฤษฎีนี้ให้ความสาคัญกับช่องทางการสื่อสาร ความสามารถของช่องทางอันจากัด เสียงรบกวน
สาระและการซ้าความ ทฤษฎีนี้จึงให้ความสาคัญเป็นอย่างมากกับสื่อและองค์ประกอบทางร่างกาย
มนุษย์ว่าเป็นส่วนสาคัญในกระบวนการอ่าน
3.2.3 แบบจาลองการอ่านตามทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Models) ทฤษฎี
การอ่านในกลุ่มนี้ แยกออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ
1) แบบจาลองการอ่านที่เน้นพฤติกรรมผู้ที่มีแนวคิดอยู่ในขอบเขตนี้ เช่น สกินเนอร์
(Skinner) สเตต (Staat) และกาเย (Gane) เป็นต้น ลั กษณะที่ส าคัญของทฤษฎีในกลุ่ มนี้คื อ
ใช้วิธีเสริมแรงในการหลอมรวมพฤติกรรมการอ่านที่สังเกตได้
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2) แบบจาลองที่เน้นความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Models) ทฤษฎีนี้ไม่แตกต่าง
ไปจากทฤษฎีที่เน้นพฤติกรรมนัก กล่าวคือ ทั้ง 2 กลุ่มนี้เห็นว่าการแยกแยะการสรุปและการถ่ายโอน
เป็นส่วนประกอบในการเรียนรู้และการจาเรื่องราวที่เป็นเนื้อหาหลัก
3) แบบจาลองการอ่านที่เน้นพัฒ นาการ (Development Model) ผู้ที่เป็นเจ้าของ
ทฤษฎี คือ เพียเจต์ (1970) ซึ่งมีแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยที่ต้องพึ่งผู้อื่นและจะพัฒนาไป
ตามวัยที่เจริญขึ้น สิ่งสาคัญที่สุดของช่วงอายุ ก็คือ จะมีการเรียนรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
อย่างในแต่ละช่วงอายุ ถ้าประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่เหมาะสมไม่ได้เกิดในช่วงพัฒนาการเฉพาะนั้น
แล้ว การเรียนรู้ส่วนนั้นจะบกพร่องไป
4) แบบจ าลองการอ่านตามความคิดทางภาษาศาสตร์ (Lingiustic
Models)
การอ่านตามทฤษฎีในกลุ่มนี้ยังจาแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ
4.1) แบบจาลองการอ่านในระยะแรก
4.2) แบบจาลองการอ่านที่เป็นไวยากรณ์ปริวรรต
4.3) แบบจาลองการอ่านที่เน้นจิตภาษาศาสตร์
ในบรรดาทฤษฎีต่าง ๆ ที่กล่าวถึงต่างก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป แต่ทฤษฎี
ที่น่าสนใจนามาเป็นแนวทางการวิจัย ได้แก่ แบบจาลองการอ่านที่ เน้นพัฒนาการ(Development
Model) ซึ่งให้ความสาคัญในการพัฒนามนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดและแบ่งออกเป็นช่วง ๆ ตั้งแต่ช่วงอายุ
12 ขวบขึ้น ไป เป็ นช่ว งพัฒ นาการเกี่ยวกับสิ่ งที่มีแบบแผนการเสริมสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน
จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดให้เด็กหรือนักศึกษาได้ ทั้งนี้ โดยคานึงพัฒนาการเป็นหลักนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญโดยเฉลี่ยจะมีอายุอยู่ในช่ วง 7-12 ปี เป็นวัยที่มีความสนใจใฝุรู้ใฝุ
เห็น เริ่มรักความเป็นอิสระ แต่ก็ยังอยู่ในอิทธิพลของเพื่อน การใช้แนวคิดของทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนารูปแบบโดยจัดองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ น่าจะสามารถเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนให้มีความ
ต่อเนื่องและคงทนได้
3.3 ความสาคัญและประโยชน์ของการอ่าน
ได้มีนักวิชาการได้ให้ความสาคัญและประโยชน์ของการอ่าน ไว้ดังนี้
ชุติมา สั จ จานั น ท์ (2529 : 54) กล่ าวว่ า การอ่านมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็ น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้เรียนรู้เท่าทันเหตุการณ์ด้วยตนเอง สามารถนาความรู้อีกทั้ง
ประสบการณ์มาใช้ในชีวิตประจาวันได้ ทั้งนี้เพราะการอ่านเป็นสิ่งที่ มีคุณค่าเป็นสิ่งอานวยประโยชน์
แก่ตัวผู้อ่านเองและแก่สังคมโดยทั่วไป ในด้านตัวผู้อ่านจะได้รับความรู้ ความบันเทิงและการพักผ่อน
หย่ อ นใจ ส่ ว นในด้ า นสั ง คม ผู้ ที่ อ่ า นมากย่ อ มมี ค วามฉลาดรอบรู้ ม าก ท าให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี
ประสิทธิภาพในการทางาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
อันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
กานต์มณี ศักดิ์เจริญ (2529 : 331) กล่าวว่า การอ่านช่วยสร้างความสาเร็จในการดาเนิน
ชีวิต ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านหนังสือเป็นพิเศษมักมีความก้าวหน้าในอาชีพและชีวิตมากกว่าคน
ที่อ่านหนังสือน้อยหรืออ่านช้า เพราะปัจจุบันในชีวิตประจาวันต้องอาศัยการอ่านเพื่อใช้ในการสื่อสาร
ให้เกิดความเข้าใจ การอ่านจึงมีบทบาทสาคัญในชีวิตของเรา
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สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (2534 :58)ได้ ท รงบรรยายถึ ง
ความสาคัญของการอ่านหนังสือ ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ.2530 ของสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยไว้ดังนี้
1. การอ่านหนังสือทาให้ได้เนื้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีอื่น ๆ
เช่น การฟัง
2. ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่มีการจากัดเวลาและสถานที่ สามารถนาไปไหนมา
ไหนก็ได้
3. หนังสือเก็บได้นานกว่าอย่างอื่น ซึ่งมักมีอายุการใช้งานโดยจากัด
4. ผู้อ่านสามารถฝึกคิดและสร้างจินตนาการได้เองในขณะอ่าน
5. การอ่านส่งเสริมให้สมองดี มีสมาธินานกว่าและมากกว่าสื่ออย่างอื่น ทั้งนี้เพราะขณะ
อ่านจิตใจจะต้องมุ่งมั่นอยู่กับข้อความ พินิจพิเคราะห์ข้อความ
6. ผู้อ่านเป็นผู้กาหนดการอ่านได้ด้วยตนเอง จะอ่านคร่าวๆ อ่านละเอียด อ่านข้าม หรือ
อ่านทุกตัว อักษร เป็ น ไปตามใจของผู้ อ่าน หรือจะเลื อกอ่านเล่ มไหนก็ได้ เพราะหนังสื อมีมาก
สามารถเลือกอ่านเองได้
7. หนังสือมีหลากหลายรูปแบบและมีราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่นจึงทาให้สมองผู้อ่านเปิดกว้าง
สร้างแนวคิดและทัศนะได้มากกว่า ไม่ยึดติดอยู่กับแนวคิดใดๆ โดยเฉพาะ
8. ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง วิ นิจฉัยเนื้อหาสาระได้ด้วยตนเอง รวมทั้งหนังสือ
บางเล่มสามารถนาไปปฏิบัติได้ด้วย เมื่อปฏิบัติแล้วก็เกิดผลดี
มัทนา นาคะบุตร ( 2542 : 6-7) กล่าวไว้ว่า การอ่านนอกจากจะให้คุณค่าด้านความรู้
ความคิด และความบัน เทิง อัน เป็นประโยชน์เฉพาะของผู้ อ่านแล้ วยังเกิดประโยชน์ต่อสั งคมและ
ประเทศชาตินับอเนกอนันต์ ดังนี้
1. การอ่านหนั งสื อหรื อสิ่ ง พิมพ์เป็นกุญแจสู่ มรดกทางวัฒ นธรรม และนาสู่ วิทยาการ
วิทยาศาสตร์ การอ่านทาให้คนเข้าใจตนเอง และสังคม รู้จักการปรับตัว และการอยู่ร่วมในสังคม
2. การอ่านช่วยสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจรับรู้ความเป็นไปและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ธุรกิจการค้า ตลาดหุ้นและการลงทุนทั้งปวง
3. การอ่านช่วยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้ความมั่นคงได้ ถ้าประชาชนมีความรอบรู้
รับรู้การสื่อสารข้อมูล รับรู้ทัศนะเลือกคิดและตัดสินใจได้อย่างเสรีมีเหตุผล
4. การอ่านช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล การอ่านมีความสาคัญต่อชีวิตของบุคคลทุก
สาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ครู อาจารย์ นักกฎหมาย พ่อค้า นักธุรกิจ นักการทูต นักการเมือง
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการอ่านหนังสือจะช่วยให้มีความสาเร็จในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5. การอ่านช่วยพัฒนาสังคม ประเทศใดมีประชากรที่รู้หนังสือและรักการอ่าน จะทาให้
คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศนั้นดีขึ้น ซึ่งก็จะทาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่สังคม
ศิวกานต์ ปทุมสูติ (2540 : 15 -16) ให้ความสาคัญของการอ่านว่า การอ่านมีความสาคัญ
ต่อคนเรา เพราะว่าการอ่านเป็น ช่องทางการรับรู้ที่สามารถเลือกรับและแสวงหาได้ตามโอกาสที่
ต้องการ เป็นทางที่เพิ่มพูนความรู้ความคิดและประสบการณ์ได้ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างไม่จากัด
ขอบเขต ซึ่งสรุปความสาคัญของการอ่านได้ ดังนี้
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1. การอ่านเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้และความคิดและวิจารญาณให้คนเรามี
ความงอกงามทางวุฒิภาวะ วุฒิปัญญา และความสามารถได้ดียิ่ง
2. การอ่านส่งเสริมให้เกิด กระบวนการพัฒนาในชีวิตและจิตวิญญาณของผู้อ่านให้เป็นไป
ในทางที่ดีที่งามได้ด้วยตนเอง
3. การอ่านเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมประสานความรู้ความเข้าใจของมวลมนุษ ย์ทุกชาติ
ทุกภาษาให้ถึงกันให้ตรงกัน ให้ประจักษ์ในความจริงเดียวกัน และสามารถประกอบกิจต่างๆ อันเป็น
คุณประโยชน์ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
ฉวี ว รรณ คู ห าภิ นั น ท์ (2542 : 11) ได้ ก ล่ า วถึ ง ประโยชน์ ข องการอ่ า นว่ า การอ่ า น
มีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนโตและจนกระทั่งถึงวัยชรา การอ่านทาให้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันโลกของข้อมูลข่าวสารทาให้ผู้อ่านมีความสุข มีความหวังและมีความอยากรู้
อยากเห็นอันเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือพัฒนา
การศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทาให้เป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และสนอง
ความต้องการอยากรู้อยากเห็ น นอกจากนั้น การพัฒ นาประเทศให้ เจริญก้าวหน้าได้ต้องอาศัย
ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งความรู้ความสามารถดังกล่าวก็ได้มาจากการอ่านนั่นเอง
ลินจง จันทรวราทิตย์ (2542 : 7) ได้ให้ความสาคัญของการอ่านว่า การอ่านเป็นวิธีที่แสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดชีวิต การอ่านจึงมีความสาคัญในระดับบุคคล สังคม และประเทศชาติ ดังนี้
1. ความสาคัญของการอ่านในระดับบุคคล
1.1 การอ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ทาให้เผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว นาความรู้และประสบการณ์พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การดูแลสุขภาพ
ตนเอง
1.2 การอ่านช่วยให้ผู้อ่านเกิดปัญญา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจตนเอง มีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อตนเองและสังคม วินิจฉัยเหตุการณ์และสังคมได้อย่างถูกต้อง
1.3 การอ่ า นช่ ว ยพั ฒ นาความคิ ด ให้ แ ตกฉานและลุ่ ม ลึ ก การอ่ า นและการคิ ด มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด การอ่านหนังสือที่ดีๆ จะทาให้ความคิดและทักษะการเขียนพัฒนาไปด้วย
1.4 การอ่านทาให้เกิดความสุขและความเพลิดเพลิน ตลอดจนศิลปะในการ
เรียบเรียงหนังสือ ทาให้ผู้อ่านเกิดสุนทรียภาพในความงามทางภาษา
1.5 การอ่านเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. ความสาคัญของการอ่านในระดับสังคม
2.1 การอ่ านช่ว ยสร้า งความเข้า ใจในสั งคม ทาให้ มนุษ ย์มีความสั ม พันธ์ที่ดีต่อกั น
ลดอคติระหว่างเชื้อชาติ ชนชาติและศาสนา
2.2 การอ่านช่ว ยสร้ างความร่ว มมือในสั งคม สื่ อ สิ่ งพิมพ์เพื่อการประชาสั มพันธ์
ของรั ฐ บาลและองค์ ก รต่า งๆ ต้ อ งอาศั ย การอ่ า น เช่ น การรณรงค์ ห้ า มสู บ บุ ห รี่ ในที่ ส าธารณะ
การชักชวนให้อนุรักษ์ธรรมชาติ การห้ามทิ้งขยะ
2.3 การอ่ า นช่ว ยสร้ า งสั ง คมปัญ ญาชน แก้ ปั ญหาด้ ว ยปั ญ ญามากกว่ า ใช้ อ ารมณ์
ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและตรงจุด และไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม
3. ความสาคัญของการอ่านในระดับประเทศ
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3.1 การอ่านหนังสือมีส่วนช่วยเสริมสร้างชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น มีผลดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เมื่อประชากรมีคุณภาพดี ทาให้การพัฒนาประเทศดาเนินไปด้วยดี ถ้าประชากร
ในประเทศไม่อ่านหนังสือ การพัฒนาประเทศก็เป็นไปได้ยาก การพัฒนาประเทศจึงเริ่มต้นที่การรู้
หนังสือและการศึกษาเป็นอันดับแรก
3.2 ถ้าประชาชนมีความรู้น้อย อ่านน้อย เป็นประชากรที่ด้อยคุณภาพ ขาดความคิด
สร้ างสรรค์ ขาดความกระตือ รื อ ร้น ไม่ป รับ ปรุ งอาชี พ ทาให้ เศรษฐกิ จ โดยส่ ว นรวมไม่ ก้า วหน้ า
ประเทศชาติก็ล้าหลัง
3.3 การส่งเสริมให้มีพฤติกรรมรักการอ่าน เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มสาวจะเป็นกาลังสาคัญ
ของชาติ เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวจะเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภาพ สร้างครอบครัวนักอ่าน สร้าง
สังคมนักอ่านเหมือนประเทศที่เจริญก้าวหน้าทั้งหลาย เช่น ญี่ปุน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
สุพรรณี วราทร (2545 : 4) กล่าวว่า การอ่านเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับทุกคน สามารถอานวย
ความสะดวกให้แก่คนทุกเพศทุกวัยทุกระดับ ตั้งแต่การดาเนินชีวิตประจาวัน การศึกษาหาความรู้
การปฏิบัติงานตลอดจนการพักผ่อ นหย่อนใจ การเสริมสร้างประสบการณ์และความคิด ด้วยเหตุนี้
การอ่านจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อบุคคลและสังคม
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 7) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่าน ดังนี้
1. การอ่านเป็ น เครื่ องมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะผู้ ที่อยู่ในวัยศึ กษาเล่ าเรียน
จาเป็นต้องอ่านหนังสือเพื่อการศึกษาหาความรู้ต่างๆ
2. การเป็นเครื่องมือช่วยให้ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถนา
ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนาตนและพัฒนางาน
3. การอ่านเป็นเครื่องมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อๆ ไป
4. การอ่านเป็นวิธีการส่งเสริมให้คนมีความคิดและรอบรู้เพราะประสบการณ์ที่ได้จากการ
อ่านเมื่อเก็บสะสมเพิ่มพูนนานวันก็จะทาให้เกิดความคิดเกิดสติปัญญาเป็นคนฉลาดรอบรู้ได้
5. การอ่านเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็นวิธีหนึ่งในการแสวงหา
ความสุขให้แก่ตนเองที่ง่ายที่สุดและได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด
6. การอ่ า นเป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ท าให้ เ ป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ ท างด้ า นจิ ต ใจและ
บุคลิกภาพเพราะเมื่ออ่านมากย่อมรู้มาก สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
7. การอ่ า นเป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการพั ฒ นาระบบการเมื อ ง การปกครอง ศาสนา
ประวัติศาสตร์และสังคม
8. การอ่ า นเป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ในการพั ฒ นาระบบสื่ อ สาร และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
จากความสาคัญและประโยชน์ของการอ่าน จากนานาทัศนะของบุคคลต่างๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้นย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงคุณค่าและความสาคัญของการอ่าน ซึ่งยังประโยชน์แก่บุคคล สังคม
และประเทศชาติ ทั้งในด้านการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีพ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ
วิทยาการทั้งมวล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร อันจะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติ การอ่านจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียน
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3.4 นิสัยการอ่าน
พจนานุกรม The New Lexicon Websters (1988 : 432) นิยามคาว่านิสัย (Habit) ว่า
หมายถึง แนวโน้มที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้าแล้วซ้าอีก
ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2542 : 32) อธิบายว่า นิสัยการอ่านหมายถึง การฝักใฝุ มุ่งมั่น แต่
การอ่านและอ่านจนเคยชิน อ่านจนเป็นนิสัย แม้บางครั้งมีปัญหา และอุปสรรคต่อการอ่าน บ้างก็ไม่
ย่อท้อ คนที่มีนิสัยรักการอ่านย่อมอ่านทุกอย่างที่เป็นวัสดุสาหรับการอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือ สิ่งพิมพ์
อื่น ๆ ปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือแม้แต่กระดาษห่อ สิ่งของ อ่านได้ทุกสถานที่ ทุกโอกาส
แม้แต่อยู่ในห้องสุขา และไม่ปล่อยเวลาว่างไปกับกิจกรรมอื่นใดนอกจากการอ่าน
กล่าวโดยสรุป นิสัยรักการอ่านจึงหมายถึง แนวโน้มที่จะอ่านอย่างสม่าเสมอ โดยไม่กากับ
เวลา สถานที่ รูปแบบและเนื้อหา
3.5 การส่งเสริมการอ่าน
การส่งเสริมการอ่านได้มีนักวิชาการแต่ละท่านให้ความหมายไว้ ดังนี้
แม้นมาศ ชวลิต (2529 : 223-224) กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีหลายแบบรวมถึง
ลักษณะกิจกรรมดึงดูดความสนใจโดยทางประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกันไว้
4 ประเภทคือ
1. กิจ กรรมที่ เร้ าโสตประสาท หมายถึง กิจ กรรมที่ช วนฟัง ใช้เสี ยงและคาพูดเป็ นหลั ก
กิจกรรมประเภทนี้ ได้แก่ การเล่านิทานให้ฟัง การเล่าเรื่องจากหนังสือ การอ่านหนังสือให้ฟัง การ
แนะนาหนังสือด้วยปากเปล่า การบรรยาย การอภิปราย การโต้วาที ที่เกี่ยวกับหนังสือ การบรรเลง
ดนตรี การร้องเพลงจากบทละครร้อง ทาให้เกิดความเพลิดเพลินในอรรถรส ถ้อยคานั้นนอกจากฟัง
ไพเราะแล้งยังทาให้สมองเห็นภาพ ได้กลิ่น ทาให้รู้สึกอร่อย ได้รู้สึกสัมผัสความร้อน หนาว ให้รู้สึกดี ใจ
เสียใจ เกลียดซัง รัก แช่มชื่น สงบ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมซึ้งเน้นให้รู้จักเพลิดเพลินในอรรถรส ไม่ควร
ใช้อุปกรณ์ที่เบี่ ยงเบนความสนใจไปทางอื่น เช่น ภาพ การใช้ท่าทาง ฯลฯ ยกเว้นแต่เมื่อจาเป็นที่
จะต้องใช้เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่กาลังพูดถึงเท่านั้น
2. กิ จ กรรมที่ เ ร้ า จั ก จั ก ษุ ป ระสาท หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ช วนให้ ดู เพ่ ง พิ นิ จ และอ่ า น
ความหมายของสิ่งที่เห็น กิจกรรมประเภทนี้ ได้แก่ การจัดแสดงภาพชนิดต่างๆ อาทิ ภาพถ่าย ภาพที่
ตัดเก็บรวบรวมจากวารสารหรือปฏิบัติ เป็นเรื่อง เป็นชุดภาพเขียน ภาพประกอบหนังสือนิทรรศการ
หนั งสื อ สิ่งของต่างๆ ในการแสดงภาพหนังสื อ จะมีคาบรรยายอธิบายสิ่ งที่แสดง สรุปข้อคิดเห็ น
เกี่ยวกับการแสดงประวัติตามความจาเป็น มุ่งให้ผู้ชมใช้สมาธิในการชม เช่นเดียวกับเสียง ภาพสิ่งที่
แสดง ตลอดจนคาเขียนอธิบาย นอกจากเร้าจักษุสัมผัสแล้ว ยังมีส่วนทาให้ได้ยินเสียง ได้สัมผัส ได้เกิด
ความรู้สึกต่างๆ ด้วย
3. กิจกรรมซึ่งเร้าโสตและจักษุประสาทในขณะเดียวกันได้แก่ กิจกรรมซึ่งชวนให้ฟังและดูไป
พร้ อมๆ กัน ประสานประสาททั้งสองให้ ทางานร่วมกัน อาทิ เล่ านิทาน โดยให้ ดูภ าพประกอบซึ่ง
จัดเตรี ยมไว้โ ดยเฉพาะ เล่านิทานและให้ดูภ าพประกอบในหนังสื อ เล่ านิทานโดยใช้โสตทัศนวัส ดุ
ประกอบฉายภาพนิ่งซึ่งคาบรรยาย ฉายภาพยนตร์ ฉายแถบบันทึกเสียงและภาพสาธิตเทคนิควิธีการ
บางอย่างจากหนังสือที่นามาจัดนิทรรศการ การจัดสัปดาห์ห้องสมุด
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4. กิจกรรมซึ่งให้ผู้เขียนมีเปูาหมายโดยร่วมด้วย กิจกรรมทานองนี้จะช่วยให้ผู้เป็นเปูาหมาย
เกิดความสนุกและภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ ตัวอย่า งเมื่อเล่านิทานแล้วก็ให้ผู้ฟังวาด
ภาพประกอบ ให้แสดงท่าทางประกอบ ให้ร้องเพลงตามตัวละครในนิทาน ให้แข่งขันกันเล่าเรื่องที่ได้
ฟังไปแล้ว ให้แข่งขันเรียบเรียงเรื่องที่ได้ฟัง ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละคร หรือเหตุการณ์ตอน
ใดตอนหนึ่งในนิทาน ให้ร่วมในวงสนทนา หรือโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ
แววตา พฤกษา (2550 : 43) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้มีนิสัยรักการ
อ่านนั้น ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอ ตลอดจนส่งเสริมให้ครูไปอบรม
สัมมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่เด็ก ส่งผลให้
เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และผลฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
สานักงานสถิติแห่งชาติ (2554 : 4) วิธีส่งเสริมให้ประชากรรักการอ่าน พบว่า 5 อันดับแรก
คือ หนั งสื อควรมีราคาถูกลงร้ อยละ 31.1 หนังสือควรมีเนื้อหาสาระน่าสนใจร้อยละ 21.8 ควรมี
ห้องสมุดประจาหมู่บ้านหรือชุมชนร้อยละ 20.5 ส่งเสริมให้พ่อแม่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านหนังสือ
ร้อยละ 17.8 และรูปเล่มกะทัดรัด / ปกสวยงามน่าอ่าน / มีรูปภาพประกอบร้อยละ 13.3
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นการกระทาต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิด
ความสนใจในการอ่าน ตระหนักในความสาคัญของการอ่าน ด้วยกิจกรรมที่เร้าใจ จูงใจ กระตุ้นให้
อยากรู้อยากเห็น สร้างบรรยากาศการอ่านในบ้าน ในโรงเรียนและในสังคม บูรณาการการอ่านเข้าไว้
ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน เพื่อพัฒนาการ
อ่านจนเป็นนิสัย
3.5 พฤติกรรม
คาว่า “พฤติกรรม” สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง สิ่ง
ที่บุคคลกระทา แสดงออก ตอบสนอง หรือได้ตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์
หนึ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ ได้ยินได้ อีกทั้งวัดได้ตรงกันด้วยเครื่องมื อที่เป็นวัตถุวิสัย ไม่ว่าการ
แสดงออกหรือการตอบสนองนั้น จะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกร่างกาย (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2526 ก :
2) โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้
3.5.1 พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) หมายถึง การกระทา การแสดงออก หรือการ
ตอบสนองที่สามารถสังเกตเห็นได้ ได้ยินได้ หรือวัดได้ เป็นพฤติกรรมที่เป็นการกระทา เรียกว่า
กายกรรม และพฤติกรรมที่เป็นคาพูดเรียกว่า วจีกรรม พฤติกรรมที่เป็นกายกรรมเป็นพฤติกรรมที่
แสดงออกโดยส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น การเดิน การปรบมือ การยักคิ้ว การเต้นของหัวใจ การผลิต
ฮอร์โมนของต่อมต่าง ๆ ความดันโลหิต ฯลฯ ส่วนพฤติกรรมที่เป็นวจีกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมที่เป็น
คาพูด เช่น การเล่านิทาน การสั่งงาน การร้องเรียก การตาหนิ การดุ การตักเตือน ฯลฯ วจีกรรมที่
จัดเป็นพฤติกรรมภายนอกนี้แตกต่างจากคารายงาน โดยที่คารายงานเป็นวจีกรรมนั้นเป็นพฤติก รรม
พรรณนาความรู้สึกนึกคิดของตน เล่าพฤติกรรมในอดีตของตนหรือเล่าแผนการของตนในอนาคต
ส่วนวจีกรรมภายนอกนั้นเป็นคาพูดโดยทั่วๆ ไปที่ไม่เกี่ยวกับการพรรณนา พฤติกรรมของตนโดยตรง
(ชัยพร วิชชาวุธ. 2525 : 41) นั่นก็หมายความว่าการเป็นพฤติกรรมภายนอกของวจีกรรมอยู่ที่กิริย า
อาการ (action) มิใช่อยู่ที่ลักษณะเนื้อหาสาระที่พูด (content) พฤติกรรมภายนอกแบ่งออกเป็น
พฤติกรรมโมลาร์ (molar behavior) และพฤติกรรมโมเลกุล (molecular behavior)

52
1) พฤติกรรมโมลาร์ หมายถึง พฤติกรรมที่มีหน่วยใหญ่สามารถสังเกตได้ง่าย เช่น การ
โบกมือ การขุดดิน การทาหน้าบึ้ง การร้องไห้ การพูดเสียงดัง ฯลฯ พฤติกรรมที่คนเราแสดงออกต่อ
กันล้วนเป็นพฤติกรรมโมลาร์ ทั้งสิ้น
2) พฤติกรรมโมเลกุล หมายถึง พฤติกรรมที่มีหน่วยเล็กต้องอาศัยเครื่องมือขยายหรือ
วิเคราะห์จึงจะสังเกตได้ชัดเจน เช่น การเต้นของหัวใจ การหลั่งเหงื่อที่ผิวหนัง การบีบตัวของลาไส้
การผลิตฮอร์โมนของต่อมต่างๆ การทางานของเซลล์ประสาท ฯลฯ (ชัยพร วิชชาวุธ. 2525 : 42)
3.5.2 พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตหรือวัด
ได้โดยตรง เช่น ความเข้าใจ การรับรู้ การคิด การตัดสินใจ ความรู้สึก ฯลฯ พฤติกรรมภายในเป็น
พฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัสต้องสันนิษฐาน (Infer) จากพฤติกรรมภายนอก
อย่างไรก็ดี การสันนิษฐานพฤติกรรมภายในจากพฤติกรรมภายนอกอาจผิดพลาดได้ โดยเฉพาะการ
สันนิษฐานจากพฤติกรรมโมลาร์เพียงอย่างเดียว จาเป็นต้องสังเกตพฤติกรรมโมเลกุลให้ มาก ๆ
หากจะให้การสันนิษฐานมีความถูกต้องยิ่งขึ้น ควรจะสังเกตจากพฤติกรรมโมเลกุลประกอบด้วย เช่น
การสันนิษฐานความโกรธ คนบางคนเมื่อโกรธจะไม่แสดงกิริยาท่าทางใด ๆ ให้รู้ เป็นผู้ที่เก็บความ
โกรธได้ดี ไม่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมโมลาร์ ไม่ว่าจะเป็นคาพูด น้าเสียง หรือสีหน้าท่าทาง
การที่จะรู้ได้ว่าคนคนนี้โกรธหรือไม่ สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมโมเลกุล คือ วัดความดันโลหิต
วัดความถี่ของการเต้นของหัวใจ หรือวัดความเปลี่ยนแปลงทางเคมีในโลหิต เป็นต้น
พฤติ ก รรม
คื อ การแสดงออกทางร่ า งกายด้ ว ยกิ ริ ย าท่ า ทางต่ า ง ๆ และการพู ด
เพื่อตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านประสาทรับสัมผัส
เมื่อประสาทรับสัมผัส รับสัมผัสของสิ่งใดก็ตามเข้ามาแล้ว ก็จะมีการประมวลผลแยกแยะจาก
ความรู้และประสบการณ์ว่า เป็นอะไร สาคัญหรือไม่อย่างไร จากนั้นจิตใจก็จะปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์
และความรู้ สึ ก ต่าง ๆ ต่อสั มผั ส นั้ น แล้ ว ส่ งผลไปสู่ การตอบสนองด้ว ยการแสดงออกทางร่ างกาย
ด้วยกิริยาท่าทางและการพูด ตามอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่นั้นออกมาเป็น “พฤติกรรม”
อย่างไรก็ตามในการปรับพฤติกรรม นักปรับพฤติกรรมจะเน้นที่พฤติกรรมภายนอกเป็ นส่วน
ใหญ่ เพราะสามารถสังเกตได้ มองเห็นได้ หรือวัดได้ด้วยเครื่องมือที่มีความเป็นปรนัย จะมีผู้ที่สนใจ
พฤติกรรมภายในอยู่บ้างก็เพียงแต่นักจิตวิทยาปัญญานิยม
3.6 การส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน
3.5.1 เปูาหมายของการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน
พฤติกรรมรักการอ่านเป็นเปูาหมายสูงสุดที่ผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น ครู อาจารย์
ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน พฤติกรรม
รักการอ่านมีคุณค่าต่อคนทุกคนทุกระดับ เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้วยังสามารถใช้การอ่าน
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของตนและครอบครัวได้เป็น
อย่างดี
กรมวิชาการ (2529 : 11) กล่าวถึงการสร้างพฤติกรรมรักการอ่านเป็นหน้าที่ของทุกคน
โดยทุกคนต้องพยายามฝึ กตนให้ เป็นนักอ่านที่ดี และช่วยสนับสนุนส่ งเสริมชักชวนให้ ผู้ อ่านเห็ น
ความสาคัญในเรื่องการอ่าน ให้เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน การปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่านควร
เริ่มตั้งแต่เล็ก ๆ เพราะเมื่อเด็กรักการอ่านตั้งแต่เล็กๆ แล้ว เวลาเด็กเจริญเติบโตขึ้น พฤติกรรมรักการ
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อ่านจะติดตัว ไปเรื่ อย ๆ เป็ น ผลดีต่อการเรียนและการปรับปรุงตัว เข้ากับสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
ของเด็กได้เป็นอย่างดี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 593) กล่าวถึง นิสัย คือ ความประพฤติ
ที่เคยชิน ทาจนเป็นนิสัย ส่วนคาว่า รักการอ่านหมายถึง มีจิตใจฝักใฝุมุ่งมั่นต่อการอ่านและอ่าน
จนเคยชิน อ่านจนเป็นนิสัย แม้บางครั้งจะมีปัญหาอุปสรรคต่อการอ่านบ้างก็ไม่ย่อท้อ คนที่มีนิสัย
รักการอ่านย่อมอ่านทุกอย่างที่เป็นวัสดุสาหรับอ่าน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ สิ่งพิมพ์อื่นๆ ปูายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือ แม้แต่กระดาษห่อของ อ่านได้ทุกสถานที่ ทุกโอกาส แม้แต่อยู่ในห้องสุขา
และไม่ปล่อยเวลาว่างไปกับกิจกรรมอื่นใดนอกจากการอ่าน
เจริญผล สุวรรณโชติ ( 2530 : 1) กล่าวว่า นิสัยรักการอ่านของแต่ละชาติมีความ
แตกต่างกันอย่างมาก หากจะสังเกตการอ่านของคนในแถบยุโรปและอเมริกาแล้ว จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า คนยุโรปและอเมริกาอ่านหนังสือมากกว่าคนเอเชีย โดยเฉพาะเมื่อนามาเปรียบเทียบกับ
คนไทยแล้วเห็นได้ชัดเจนมาก คือ คนยุโรปหรืออเมริกา ไม่ว่าจะเดินทางไปพักผ่อนที่ใด มักจะนา
หนังสือติดตัวไปด้วย ส่วนคนไทยนั้นมักใช้เวลาไปกับการรับประทานอาหาร
3.5.2 สภาพการอ่านของคนไทย
ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2542 : 34) ศึกษาสภาพการอ่านของคนไทยในปัจจุ บันและ
อนาคตนั้นดีกว่าในอดีตมากแต่สาหรับพฤติกรรมรักการอ่านของคนไทยนั้นยังอยู่ในระดับน้อยมาก
กล่าวคือ โดยทั่ว ๆ ไปจะพบว่าคนไทยยังปล่อยเวลาว่างให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ สังเกตได้จาก
เวลาที่มีการรอคอย เช่น การคอยรถ คอยรับบริการ คอยเพื่อน คนไทยมักนั่งอยู่ เฉย ๆ แทนที่จะ
อ่านหนังสือ หรือการไปพักผ่อน คนไทยมักจะไปเล่น (การพนัน) ไปกิน (สุรา) มากกว่าจะไปเพื่อ
พักผ่อนจริงๆ หรือมีหนังสือติดตัวไปอ่านเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินเพิ่มรสชาติให้แก่ชีวิต ตลอดจน
การเดินทางที่ต้องใช้เวลานานก็มักปล่อยให้เวลาหมดไป โดยไม่ได้ประโยชน์แต่อย่างใด จนกระทั่ง
องค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ปรารภว่า ประเทศไทยเป็นประเทศ
ด้อยพัฒนาในด้านการอ่านหนังสือโดยให้สถิติว่าพลเมืองไทย 50 ล้านคน เฉลี่ยแล้วอ่านหนังสือคนละ
5 หน้ากระดาษต่อปี ซึ่งเป็น อัตราที่น้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องได้
พยายามรณรงค์สร้างพฤติกรรมรักการอ่านให้แก่คนไทยอย่างจริงจังด้วยวิธีการต่างๆ จนทาให้คนไทย
นิยมการอ่านหนังสือในเวลาว่างมากขึ้น เพราะจากความเชื่อที่ว่า พฤติกรรมรักการอ่านเป็นรากฐาน
แห่งการพัฒนา ดังประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในแถบยุโรปล้วนมี
ประชาชนที่มพี ฤติกรรมรักการอ่านทั้งสิ้น
สานักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park (2554 : 26-29) ผลการสารวจสถิติการอ่านของ
ประชากรไทย โดย สานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2551 พบว่าคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไปมีอัตราการอ่าน
หนังสือร้อยละ 66.3 ลดลงจากปี 2548 ที่มีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 69.1 แต่มากกว่าปี 2546 ที่
มีสถิติร้อยละ 61.2
ในด้านรายละเอียดผลการสารวจปี 2551 เด็กอายุ 6 – 14 ปี มีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ
81.5 เยาวชนอายุ 15 – 24 มีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 78.6 คนวัยทางาน อายุ 25 – 59 มีอัตรา
การ อ่านหนังสือร้อยละ 64.3 คนวัยสูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไปมีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 39.3
หนังสือที่อ่าน มากที่สุดคือหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 71.0 รองลงมา คือ นวนิยาย/การ์ตูน/และหนังสือ
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อ่านเล่น ร้อยละ 38.8 รองลงมาคือนิตยสาร ร้อยละ 35.4 โดยเด็กอายุ 6 – 14 ปี อ่านแบบเรียน/
ตาราเรียนตามหลักสูตรมากที่สุด ขณะที่คนวัยอื่นอ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุด เวลาที่ใช้ในการอ่าน
หนังสือเฉลี่ย 39 นาทีต่อวัน โดยเยาวชนอายุ 15 – 24 ปีมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุด 46 นาทีต่อวัน
ในด้านเขตพื้น ที่ของประชากรที่อ่านหนังสื อ พบว่า กรุงเทพมหานคร มีร้อยละการอ่าน
หนังสือสูง ที่สุด รองลงมาคือประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ส่วนประชากรที่อาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาลมีอัตราการ อ่านหนังสือน้อยที่สุด และในด้ านระดับการศึกษาของประชากรที่อ่านหนังสือ
พบว่า ประชากรที่มีระดับ การศึกษาอุดมศึกษาขึ้นไปมีระดับการอ่านหนังสือมากที่สุด (ร้อยละ 95.6)
รองลงมาคือระดับอาชีวศึกษา (ร้อยละ 85.8) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 83.4) ส่วนผู้
ที่ไม่ได้รับการศึกษามีร้อยละการอ่าน หนังสือน้อยที่สุดเพียง ร้อยละ 15
คนไทยอายุ 6 ปี ขึ้ น ไปที่ อ่ า นหนั ง สื อ ช่ ว งนอกเวลาเรี ย น/นอกเวลาท างานทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์มี จานวน 3.2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของผู้อ่านหนังสือทั้งสิ้นจากการสารวจ
ความคิดเห็นของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการรณรงค์ให้คนรักการ อ่านหนังสือพบว่า
วิธีการรณรงค์ที่ได้รับการเสนอแนะมากที่สุด 5 ลาดับแรก คือ หนังสือควรมีราคาถูกลง หนังสือควร
มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ควรมีห้องสมุดประจาหมู่บ้านหรือชุมชน ส่งเสริมให้พ่อแม่ปลูกฝังให้เด็กรัก
การอ่านหนังสือ และภาษาที่ใช้ในหนังสือควรใช้ภาษาง่ายๆ สื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้
ผลการศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารอ่ า นและดั ช นี ก ารอ่ า นหนั ง สื อ ของคนไทย ปี 2552
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสานักงานอุทยานการเรียนรู้ พบว่าคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือ
เฉลี่ยวันละ 94 นาทีต่อวัน โดยผู้ที่อายุน้อยกว่า 20 ปีใช้เวลาว่างในการอ่านมากที่สุดเฉลี่ย 115 นาที
ต่อวัน ขณะที่คนอายุ 49 ปีขึ้นไป ใช้เวลาว่างอ่านน้อยที่สุด เฉลี่ย 75 นาทีต่อวัน
ผลการส ารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสื อ ส ารวจโดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สารวจผู้ร่วมงานมหกรรมรักการอ่าน ปี 2552 พบว่า หนังสือที่ชอบมากที่สุดคือ หนังสือเกี่ยวกับ
ความรู้ รองลงมาคือหนังสือบันเทิง หนังสือการ์ตูน นวนิยาย และนิตยสาร เวลาที่ใช้ในการอ่านเฉลี่ย
ต่อวัน มากที่สุด คือ 16 – 30 นาที รองลงมา คือ มากกว่า 60 นาที และ 31- 60 นาที การส่งเสริม
การอ่ า นที่ ไ ด้ รั บ การ เสนอแนะมากที่ สุ ด คื อ ปลู ก ฝั ง การอ่ า นให้ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง รองลงมา
คือ หนังสือควรมีราคาถูก และหนังสือ ควรมีเนื้อหาน่าสนใจ
อัตราการรู้หนังสือของประชากร จากข้อมูลของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พบว่า
ในปี 2550 มีอัตราร้อยละ 99.4 ปี 2551 มีอัตราร้อยละ 99.9 ปี 2552 มีอัตราร้อยละ 99.7
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาด้ า นการอ่ า นจากผลทดสอบของ The
Programme
for International Student Assessment (PISA) จัดทาโดย Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) ซึ่งวัดความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนอายุ 15
ปี พบว่าในปี 2546เด็กไทยมีคะแนน 420 ปี 2549 มีคะแนน 417 ปี 2552 มีคะแนน 421
ปัญหาและข้อจากัดในการส่งเสริมการอ่านของไทย
ในอดีตที่ผ่านมาหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ต่างดาเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่าน
อย่ างหลากหลาย แต่ยั งมีลั กษณะต่างคนต่างทามีความร่ว มมือกันบ้า งในลั กษณะของการเข้าไป
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ให้ความ ช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนในด้านการบริจาคหนังสือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ
การพัฒนา บุคลากรด้านการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ทาให้ไม่เกิดพลังผลักดันการอ่าน
สู่ประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกวัยเท่าที่ควร
นอกจากนี้ห ากนโยบายส่งเสริมการอ่านมีความชัดเจนตั้งแต่จากระดับรัฐ บาล และมีการ
รณรงค์ อย่างต่อเนื่องทาให้ผลของนโยบายสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังเช่นในปี
2546 ที่ กระทรวงศึกษาธิการจัดทาโครงการ ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และจัด
กิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปี 2548 พบว่าพฤติกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนและเวลาทางาน
ของประชากรไทยมีอัตราเพิ่มมากขึ้น 26 (สานักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park. 2554 : 26-29)
3.5.3 สาเหตุที่ทาให้คนไทยขาดพฤติกรรมรักการอ่าน มีสาเหตุหลายประการพอสรุปได้
ดังนี้
สุขุม เฉลยทรัพย์ (2529 : 195– 196) ได้อธิบายถึงสาเหตุที่คนไทยขาดนิสัยรักการ
อ่านว่า มีสาเหตุดังต่อไปนี้
1. หนังสือ ตาราและเอกสารต่าง ๆ มีอยู่ไม่เพียงพอกับการค้นคว้าหาความรู้ เด็กถูก
บังคับให้อ่านหนังสือเพียงเล่มเดียวคือ หนังสือเรียน เช่น สมัยก่อนอ่านนิทาน “ หนังสือนิทาน
อีสป” เรื่องเดียว หรือแม้แต่การหาซื้อมาอ่านเองก็มีราคาแพงเกินกาลังซื้อของประชาชนที่อยู่ใน
ระดับเศรษฐกิจต่าและในระดับกลาง
2. กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ไม่เอื้ออานวยต่อการฝึก พฤติกรรมในการอ่าน
เช่น ไม่มีการส่งเสริมให้ใช้ห้องสมุด เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับไปแล้วจึงไม่มี พฤติกรรมที่จะศึกษา
ค้นคว้าจากห้องสมุดประชาชน หรือแหล่งค้นคว้าอื่น
3. หนังสืออ่านสาหรับเด็กเป็นเอกสารสาคัญที่จะปลูกฝังเด็กให้มี พฤติกรรมรักการ
อ่านยังไม่สามารถผลิตออกมาเพียงพอกับความต้องการของเด็กเท่าที่ควร และยังมีราคาแพงอยู่เป็น
อันมากเด็กที่มาจากครอบครัวระดับต่าและระดับกลางไม่สามารถซื้อหามาอ่านได้
4. พื้นฐานการศึกษาของคนไทยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ต่า คืออยู่ในระดับประถมศึกษา
เป็นส่วนใหญ่ การรักการอ่านจึงยังไม่เกิด
5. สถานที่สาหรับการส่งเสริมการอ่านมีอยู่จานวนน้อย เช่น ห้องสมุดประชาชนที่ เริ่ม
ดาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 300 กว่าแห่ง แต่ประชากรมีตั้ง 50 ล้าน
คน ห้องสมุดประชาชนจึงไม่มีทีท่าว่าจะเพียงพอกับคนอ่าน
6. ผู้ผลิตหนังสือยังเล็งเห็นเรื่องของธุรกิจการค้าขายหนังสือ และไม่กล้าที่จะลงทุน
ผลิตหนังสือเด็ก จึ งทาให้ ราคาหนังสื อเด็กยังคงมีต้นทุนสูง ผู้มีรายได้น้อยจึงไม่ส ามารถจัดหาให้
ลูกหลานของตนอ่านได้
ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2542 : 35 – 41) กล่าวถึงสาเหตุที่คนไทยขาดนิสัยรักการ
อ่านว่า
1. ไม่เห็นความสาคัญของการอ่าน การที่คนไทยไม่เห็นความสาคัญของการอ่านนั้น
มิ ไ ด้ ห มายความว่ า คนไทยไม่ ท ราบว่ า การอ่ า นมี ค วามส าคั ญ อย่ า งไร แต่ ค วามเป็ น จริ ง
ในชีวิตประจาวันคนไทยส่วนใหญ่ไม่จาเป็นต้องใช้การอ่าน ไม่พึ่งพาการอ่านเพื่อประกอบอาชีพ และ
การดารงชีวิตเกษตรกรซึ่งเป็ น ประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตาม
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ประสบการณ์ที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เมื่อถึงฤดูฝนก็ทานา ไถ หว่าน ปักดาตามที่เคยทา
มาและตามธรรมชาติที่อานวยให้ เมื่อมีปัญหาในการดารงชีวิตก็หันไปพึ่งพระสงฆ์ที่ไม่ใช่พุทธสาวก
ที่แท้จริง พึ่งหมอดู หมอผี ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่อาจลบล้างได้ แม้แต่ยุคของความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีเช่นปัจจุบัน คนไทยอาชีพอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ในเมื่อไม่เห็นความสาคัญของการอ่านแล้ว
เขาเหล่านั้นจะอ่านไปทาไม ถึงไม่อ่านก็อยู่ในสังคมแบบไทยได้อย่างมีความสุข แม้แต่นักเรียนยังมี
ความเชื่อว่า หากมัวไปอ่านหนังสืออื่น ๆ ก็จะทาให้ ไม่มีเวลาท่องหนังสือตาราเรียน เวลาสอบ ครูก็
ไม่ได้ออกข้อสอบนอกเหนือไปจากตาราเรียน แม้แต่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนจาเป็นต้อง
ค้นคว้ามาก แต่ผู้ส อนก็ไม่เอาจริงเอาจั งในเรื่องนี้ ประกอบกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจมากกว่า
ท้าทายมากกว่า นักศึกษาจึงไม่สนใจการอ่าน หรือบางคนอ่านแล้วก็ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจาวันได้ หรือยังไม่มีโอกาสนามาใช้ จึงรู้สึกว่าอ่านไปก็ไร้ประโยชน์
2. ปัญหาการอ่านที่มีผลทาให้คนไทยขาดนิสัยรักการอ่าน พอสรุปได้ดังนี้
2.1 คนไทยส่วนหนึ่งยังอ่านหนังสือไม่ออกถึงแม้รัฐบาลจะได้ทาโครงการรณรงค์
การรู้หนังสือทั่วประเทศอย่างจริงจัง แต่หลังจากพ้นโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือไปแล้วไม่นาน
ประชาชนก็กลับลืมหนังสืออีก
2.2 คนไทยอ่านหนังสือออกแต่อ่านไม่แตกฉาน ไม่รู้จักผสมคา อ่านช้า อ่านไม่
คล่อง อ่านผิด ๆ ถูก ๆ อ่านออกเสียงผิด เช่น ตัว ส เป็น ซ หรือ ถ เป็น ด
2.3 อ่านได้แตกฉานแต่ไม่เข้าใจความหมาย ไม่สามารถสรุปใจความได้เนื่องจาก
ไม่ทราบความหมายของคา อ่านเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง ทาให้ความหมายของข้อความเปลี่ยนไป
2.4 อ่านแล้วไม่ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากความรู้เดิม เนื่องจากขาดประสบการณ์
ทางด้านภาษา ได้แก่ความหมายของคา และขาดการสะสมความรู้เดิมในเรื่องต่างๆ
3. วัสดุสาหรับอ่าน ในเรื่องของวัสดุสาหรับอ่านในที่นี้ หมายถึงเฉพาะหนังสือหรือ
เอกสารที่มีการจัดพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่มเกี่ยวกับวัสดุการอ่านที่เป็นสาเหตุทาให้คนไทยไม่มีนิสัยรักการ
อ่าน สรุปได้ดังนี้
3.1 มี ป ริ ม าณน้ อ ยไม่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ และขาดการเผยแพร่ อ ย่ า ง
กว้างขวาง ประชาชนในเมืองใหญ่ ๆ เท่านั้นที่ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานต่า งๆ หากเป็นชนบทและ
ที่ห่างไกลความเจริญประชาชนไม่มีโอกาสได้พบเห็นหนังสือ มีโรงเรียนประถมศึกษาน้อยแห่งที่มี
ห้องสมุด ถึงมีก็ไม่มีหนังสือที่นักเรียนสนใจอ่าน
3.2 รู ป ร่ า งภายนอกไม่ ช วนอ่ า นโดยเฉพาะหนั ง สื อ แบบเรี ย นภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษา ใช้กระดาษไม่ดี พิมพ์ไม่สวย ไม่ชัดเจน ขนาดตัวหนังสือเล็กมาก
3.3 เนื้อหาไม่น่าอ่าน ภาษาสื่ อสารไม่ไพเราะทางอรรถรส ไม่สนุก มีหนังสือ
แปลมากกว่ า ที่ แ ต่ ง เอง ท าให้ ผู้ อ่ า นโดยเฉพาะผู้ เ ยาว์ ไ ม่ รู้ จั ก ตนเอง ไม่ รู้ จั ก บ้ า นเมื อ ง ตลอดจน
วัฒนธรรมของตนเอง
3.4 ขาดคุณภาพ หนังสือหลายเล่มให้ความรู้เล็ก ๆน้อย ๆ คือผู้เขียนไม่รู้จริง
เด็กอ่านไม่มีความรู้ลึกซึ้งจึงเห็นจริงตามไปด้วย
3.5 ขาดนักเขียนหนังสือสาหรับชนบทโดยเฉพาะด้วยนิสัย สิ่งแวดล้อม ความ
สนใจของชาวชนบทต่างจากชาวเมือง จึงไม่อาจเข้าใจหนังสือที่เขียนสาหรับชนบท
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3.6 หนังสือสวยและดีราคาแพง หนังสือราคาถูกไม่ชวนอ่าน
4. ขาดการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน นิสัยรักการอ่านนั้นมิได้เกิดเองโดย
ธรรมชาติ จาเป็นต้องอาศัยการปลูกฝัง กระตุ้นและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และการปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านนั้นจาเป็นต้องทาตั้งแต่อายุ ยังน้อย ๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่โดยตรง หากพ่อแม่
ผู้ป กครองหรื อสมาชิก ในครอบครัว ไม่มีนิสั ยรักการอ่าน ไม่อ่านให้ เด็กเห็นเป็นตัว อย่าง ไม่ส ะสม
หนังสือไว้ในบ้าน ไม่รู้จักเล่านิทานให้ลูกหรือเด็กในครอบครัวฟัง ไม่สนับสนุนและให้กาลังใจเมื่อลูก
สนใจหรือประสบความสาเร็จในการอ่าน การที่จะหวังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านย่อมเป็นได้ยาก และ
เมื่อไปโรงเรียนเด็กถูกบังคับให้อ่านหนังสือเพียงเล่มเดียว ถึงแม้จะเป็นเรื่องสนุกแต่ถ้าต้องอ่านเพียง
เล่มเดียวซ้าแล้วซ้าอีก เมื่ออยากอ่านหนังสืออื่นก็ไม่มี พ่อแม่ ครูไม่อนุญาตให้ อ่าน ไม่มีสิทธิ์เลือก
อ่านเอง ในที่สุดก็เบื่ อและไม่อยากอ่านอีกต่อไป เด็กในวัยเรียนมีการบ้านมากจนไม่มีเวลาอ่าน
หนังสือ กิจกรรมในโรงเรียน เช่น การเรียนการสอนของครูไม่เอื้อ อานวยต่อการฝึกนิสัยให้รักการ
อ่าน ครูไม่ได้ฝึกให้เรียนจากห้องสมุด
5. ความบกพร่องทางร่างกายมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ ส่งผลให้ไม่สนใจการอ่าน ความบกพร่องทางร่างกายที่มีผลถึงการสร้างนิสัยรักการอ่านมีดังนี้
5.1 สายตา สายตาเป็ นอวั ย วะที่ ส าคั ญที่ จ ะต้ องใช้ ก ารอ่ า น เช่ น สายตาสั้ น
สายตายาว สายตาเอียง ตาพร่ามองภาพไม่ชัด
5.2 หู เช่น หูตึงและมีความบกพร่องทางการได้ยิน ทาให้การอ่านไม่ประสบ
ผลสาเร็จ เพราะไม่ได้ยินเสียงอ่านที่ถูกต้อง
5.3 สุขภาพ คนที่มีสุขภาพภาพไม่ดี ย่อมมีผลทาให้ไม่อยากอ่านอย่างแน่นอน
6. ความสามารถทางสมอง ความสามารถทางสมองเป็นส่วนประกอบที่จาเป็นต่อการ
อ่าน
7. ความพร้อมที่จะเรียน หมายถึงระดับวุฒิภาวะและความสามารถในการเรียนรู้
การอ่าน
8. สภาพอารมณ์ คนที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์เนื่องจากสาเหตุต่างๆที่เกิดความ
กดดันจากทางบ้านหรือโรงเรียนจากเพื่อนฝูง ย่อมมีผลทาให้เกิดความวิตกกังวล ทาให้ไม่มีสมาธิใน
การอ่าน
9. สภาพเศรษฐกิจ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนคือ ปัจจัยสี่ ถ้าร่างกาย
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ ความต้องการด้านอื่นๆย่อมไม่เกิดตามไปด้วย
10. อิทธิพลจากสิ่งอื่น ๆ สิ่งที่ให้ความรู้ความบันเทิงที่มีอิทธิพลมากสาหรับคนไทย
คือ สื่อชนิดต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
11. ค่านิยมของคนไทย โดยเฉพาะชาวชนบทที่ไม่ใช่อาชีพรับราชการมีความเห็น
การอ่านไม่มีความจาเป็นสาหรับตนเอง
3.5.4 องค์กรที่มีบทบาทในการสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน
ไพพรรณ อินทนิล (2546 : 101 - 103) กล่าวถึง การส่งเสริมให้เด็กมี นิสัยรักการ
อ่าน เมื่อเด็กอ่านหนังสือออกแล้วควรมีขั้นตอนการส่งเสริมการอ่านต่อเนื่องเพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการ
อ่านตลอดชีวิต ลักษณะของผู้มีนิสัยรักการอ่าน คือ ชอบอ่านหนังสือมากสามารถอ่านหนังสือได้ทุก
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ครั้ ง ที่ มี โ อกาสและติ ด หนั ง สื อ ต้อ งอ่ า นทุ ก วั น ถ้ า วั นใดไม่ อ่ า นจะเหมื อ นทากิ จ วั ตรประจาวั น ไม่
ครบถ้วน ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู บรรณารักษ์
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542 : 56) กล่าวว่า บ้านหรือครอบครัว (Family) บ้านเป็น
สถานที่ที่เด็กจะเรียนรู้ได้ทั้งวัน การสร้างความสนใจในการอ่านต้องเริ่มที่บ้านก่อน ผู้ที่มีบทบาทมาก
ที่สุดก็คือ พ่อแม่ (โดยเฉพาะแม่) ผู้ ปกครองญาติผู้ใหญ่และพี่เลี้ยง จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับ
เด็กตั้งแต่การพัฒนาทารกในครรภ์ เป็นการเตรียมพร้อมทั้งสมองและอารมณ์ เพื่อการเรียนรู้แ ละ
การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น ครอบครัวเป็นสถาบันที่สาคัญ ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่นจะช่วย
พัฒ นาการเรี ย นรู้ ของเด็กให้ ป ระสบผลส าเร็จ เป็นคนเฉลี ยวฉลาดและเป็นคนรักการอ่าน เด็ก
ส่วนมากโดยเฉพาะเด็กในยุคปัจจุบัน ประสบปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวมากที่สุด จึ งทาให้เด็ก
ไม่ รั ก การอ่ า น การเรี ย นตกต่ าไม่ ป ระสบผลส าเร็ จ ในด้ า นการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น จากการออก
แบบสอบถามของนิตยสารลูกรัก (2538 : 7) ได้สอบถามความคิดเห็นของเด็กวัยประถมศึกษา 1,401
คน ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และการใช้เวลาอยู่ร่วมกันในบ้าน พบว่า เด็กใช้
เวลาวันหยุดให้หมดไปกับการดูวีดีทัศน์ถึง 45.72% เล่นวีดีทัศน์เกม 19.02% เล่นกับพี่น้อง 33.42%
อ่านหนังสือ 32.66% ช่วยงานบ้าน 34.19% ในวันหยุดพ่อมักจะใช้เวลากับครอบครัวด้วยกิจกรรม
พาไปห้างสรรพสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ อยู่บ้านเฉยๆ เด็กๆ ต้องการให้พ่อแม่กลับบ้าน
เพื่อมีเวลาอยู่กับลูกๆ มากที่สุด รองลงมาคืออยากกอดพ่อกับแม่ก่อนนอนทุกคืน อยากให้พ่อแม่เล่า
นิทานให้ฟังก่อนนอน และอย่าบ่นลูกๆ บ่อยเกินความจาเป็น
ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2542 : 43) กล่าวถึงครอบครัวกับการปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านไว้ว่า บ้านหรือครอบครัวเป็นแหล่งสาคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านโดยได้รับอิทธิพลและแรง
บันดาลใจจากพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว แต่มีพ่อแม่และผู้ปกครองบางคนทาไปโดยไม่ได้หวังว่า
การกระทานั้นเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่ลูกเพียงแต่หาวิธีเลี้ยงลูกให้ง่ายขึ้น ครอบครัวที่
เลี้ยงลูกด้วยหนังสือจะทาให้ลูกว่านอนสอนง่าย มีเหตุผลและฉลาด
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542 : 94-95) ได้กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตรัสอธิบายเมื่อ พ.ศ. 2535 ถึงวิธีการส่งเสริมการอ่าน ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถว่ า สมเด็ จ แม่ ท รงมี กิ จ กรรมหลายอย่ า ง เช่ น ทรงเล่ า เรื่ อ งหนั ง สื อ
พระราชทาน ทรงอ่า นหนั ง สื อพระราชทานทรงเล่ านิ ท านพระราชทาน ทรงพาไปทั ศ นศึ ก ษา
เวลามีเวลาว่างสมเด็จแม่จะทรงซื้อหนังสือมาอ่าน แล้วเล่าพระราชทานตั้งแต่หนังสือนิทานสาหรับ
เด็ก เรื่องประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวั ติบุคคลสาคัญ เรื่องศิลปวัฒนธรรม ทั้งไทยและสากล
แม้แต่ข่าวหนังสือพิมพ์บทวิจารณ์ต่างๆ เมื่อเล่าพระราชทานแล้ว บางทีก็พระราชทานหนังสือไปให้
อ่านเองต่อ บางเรื่องก็สนุกและชอบอ่านมาจนทุกวันนี้ เช่น การ์ตูนผจญภัยของ Tin Tin ของ
นักเขียนการ์ตูนชาวเบลเยี่ยม ชื่อ Herge ถึงจะเป็นการ์ตูนก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
เหตุการณ์ในโลกที่เกิดขึ้นในเวลานั้น เพราะว่าก่อนที่จะแต่งเรื่อง ผู้แต่ งได้ไปค้นคว้าวิจัยข้อมูลต่างๆ
มาจริงๆ ไม่ใช่ฝันเอาเอง สมเด็จแม่เล่าเรื่องการ์ตูน เรื่องนี้ตั้งแต่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อข้าพเจ้า
อายุเพียง 5 ปี ตอนหลังอ่านเองได้ ทรงแนะนาทั้งการอ่านในใจและการอ่านดังๆ ซึ่งมีรับสั่งว่าจะ
ช่วยให้ภาษาพูดของเราดีขึ้น ทรงสนับสนุ นให้ตั้งห้องสมุดสะสมหนังสือ สมเด็จแม่โปรดให้เราอ่าน
หนังสือมากกว่าดูโทรทัศน์ มีเหตุผลว่าดูโทรทัศน์ (ซึ่งในตอนนั้นมีอยู่เพียงสองสามช่อง) เหมือนกับ
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สะกดจิตให้ต้องดูและฟังรายการที่ผู้ จัดรายการมีเพียงคนสองคนจัดขึ้น ในขณะที่หนังสือมีให้เลือก
อย่างหลากหลาย ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ ห้ามการดูโทรทัศน์ไปเสียทีเดียว แต่ต้องมีเวลากาหนดว่าดูได้
เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนบ่าย นอกจากการอ่านหนังสือสื่อการศึกษาที่ทรงสนับสนุน คือ การไป
ที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งไป “พิพิธภัณฑ์”
อารี สัณหฉวี (2537 : 5) กล่าวถึงบทบาทของครอบครัว ในการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน จากงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่อ่านหนังสือได้เร็วและไม่มีปัญหาการอ่านในสหรั ฐอเมริกาจะแสดงถึง
ลักษณะของสิ่งแวดล้อมทางบ้าน ที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 4 ลักษณะ คือ พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้าน
อ่านหนังสือให้เด็กฟังเป็นประจา ที่บ้า นมีสิ่งพิมพ์ หนังสือและวารสาร ที่บ้านมีอุปกรณ์ส่งเสริมการ
เรียนของเด็ก เช่น กระดาษ ดินสอสี ผู้ใหญ่สนใจและส่ งเสริมการอ่านของเด็ก เช่น พาไปห้องสมุด
ซื้อหนังสือให้เป็นของขวัญ ช่วยเขียนตามคาบอกของเด็ก สนทนาพูดคุยตอบคาถามทั่วๆ ไปของเด็ก
การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง หรือให้เด็กอ่านให้ฟังดังๆ หรืออ่านในใจเงียบๆ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน
ทั้งที่บ้านและโรงเรียนจะไม่เน้นให้อ่านหนังสือออก สะกดตัวได้หรือทดสอบความรู้ความเข้าใจแต่มุ่งที่
จะให้เด็กได้รับความเพลิดเพลิน ได้รับความรู้โดยไม่เครียด การสอนให้อ่านออกจับใจความได้นั้น
เป็นเรื่องที่เด็กต้องเรียนรู้จากการเรียนการสอนในหลักสูตรอยู่แล้ว แต่กิจกรรมอ่านหนังสือสร้างนิสัย
รักการอ่าน เจตคติที่ดีต่อหนังสือ เพราะเด็กจะเห็นว่าหนังสือเป็นสิ่งที่ให้ความสุขและได้ความรู้โดย
ไม่เครียด เมื่อเด็กมีนิสัยรักการอ่านแล้ว ก็จะเรียนอ่านเขียนได้เร็ว และมีทักษะในการค้นคว้าหา
ความรู้และข้อมูลด้วยตนเองทาให้เรียนหนังสือได้เก่ง
กรมวิชาการ( 2542 : 64) กล่าวถึงวิธีการสร้างนิสัยรักการอ่านไว้ว่า เด็กจะมีนิสัยรัก
การอ่าน ต้องได้รับการหล่อหลอมและส่งเสริม จากสถาบันหลักของมนุษยชาติ คือ บ้านกับโรงเรียน
หากเจาะจงถึงตัว ผู้รับผิ ดชอบก็คงไม่พ้นพ่อ แม่ ผู้ปกครองและครูอาจารย์ที่จะร่วมมือกันส่งเสริม
สนับสนุนการอ่านให้กับเด็กๆ ของเรา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กแกร่งและเก่งเพียงพอต่อการ
มีทักษะการดารงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน พ่อแม่ที่มีนิสัยรักการอ่านจะเป็นแรงบันดาลใจและ
แบบอย่างให้เด็ กเกิดนิสัยรักการอ่านตามไปด้วย แต่ครอบครัวไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาอ่านเพื่อความ
บันเทิงมากกว่าหนังสือเพิ่มความรู้ ขณะเดียวกันพ่อแม่ก็มักบังคับให้เด็กอ่านหนังสือเรียนเพียงอย่าง
เดีย วซึ่งเด็กๆ มักอุทธรณ์ว่าไม่อยากอ่านหรืออ่านไม่ส นุก วิธีการนี้ไม่ช่วยส่ งเสริ มการอ่านหรือ
พัฒนาการอ่านมากนัก เว้นไว้แต่จะใช้วิธีจูงใจให้เด็กอ่านหนังสือเรียนได้ด้วยความเต็มใจ ก็จะเกิดผลดี
ต่อการอ่านมากกว่าการบังคับ วิธีที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการอ่านสาหรับพ่อและแม่มีหลายวิธี
อาทิ
1. พ่อและแม่ต้องหมั่นสารวจว่าลูกชอบอ่านหนังสืออะไร แล้วหาหนังสือประเภท
นั้นๆ ให้ลูกอ่าน ซึ่งจะช่วยให้เด็กเต็มใจอ่านมากกว่าถูกบังคับ แม้ว่าลูกจะอ่านหนังสือการ์ตูนก็ควร
ตามใจ พ่อแม่มีหน้าที่ที่จะให้คาปรึกษา แนะนา และระมัดระวังสื่อลามกที่ลูกอาจได้รับจากสังคม
ภายนอกที่แอบแฝงมาในลักษณะต่างๆ และอย่าตกใจ ถ้าเกิดไปพบว่าลูกมีสื่อประเภทนี้ แต่ควร
อธิบายให้ความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องให้กับเขาอย่างใจเย็น
2. เลือกหนังสือที่ชอบความรอบรู้ประจาไว้ที่บ้าน หนังสือที่มีเนื้อหาสาระหลากหลาย
ไว้ให้ลูกอ่าน เมื่อเขาอยากอ่านหรือมีความพร้อมที่จะอ่านหนังสือ

60
3. การให้ของขวัญที่ดีสาหรับลูกในโอกาสสาคั ญ เช่น วันเกิด วันปีใหม่ วันเด็ก วัน
ครอบครัว ฯลฯ ควรให้หนังสือเป็นของขวัญแทนของเล่นหรือขนม เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับ
ลูกรวมถึงการให้รางวัลอื่นๆ เช่น สอบได้คะแนนดี ทาความดีที่ควรแก่การชื่นชม
4. หาเวลาว่างพาลูกๆ ไปร้านหนังสือ แทนการไปศูนย์การค้า พ่อแม่ควรเปิดโอกาส
ให้ลูกเลือกหนังสือที่เขาสนใจ ภายใต้คาแนะนาของพ่อและแม่
5. พ่อแม่และลูกช่วยกันจัดบรรยากาศภายในบ้านให้เหมาะสมแก่การอ่าน เช่น หา
โต๊ะและเก้าอี้ที่เหมาะสมสาหรับอ่านหนังสือ มีมุมสบายในบ้านที่เหมาะสมกับการอ่าน
6. การอาสาพาลูกไปห้องสมุดบ่อยๆ จะเป็นการส่งเสริมให้ลูกมีนิสัยรักการค้ นคว้า
คุ้นเคยกับการใช้ห้องสมุด รู้จักวิธีการค้นคว้าหาหนังสือตามระบบห้องสมุด ตลอดจนทาให้ลูกรู้สึกถึง
ความเอื้ออาทรของพ่อแม่ได้เป็นอย่างดี
7. พ่อแม่ควรสร้างกฎกติการ่วมกับลูก เช่น เวลาไหนจะดูโทรทัศน์ พักผ่อน อ่าน
หนังสือ ฯลฯ ควรรักษาวินัยและกฎกติกาเป็นสิ่งที่สาคัญมาก หากถึงเวลาอ่านหนังสือของลูก ผู้ใหญ่
ก็ไม่ควรดูละครหลังข่าวหรือเปิดวิทยุให้มีเสียงรบกวน หรือสร้างความราคาญให้กับลูก มิฉะนั้นเป็น
การเร้าใจลูกให้อยากมาดูละครหรือฟังรายการวิทยุร่วมกับพ่อแม่ได้
8. ประการสาคัญพ่อแม่จะต้องอ่านหนังสือเล่มเดี ยวกับลูก การอ้างว่าไม่มีเวลาจะ
นามาใช้ไม่ได้เป็นอันขาด การอ่านหนังสือเล่มเดียวกับลูกจะช่วยให้พ่อกับแม่คุยกับลูกได้สะดวก เป็น
การทบทวนเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนั้น ฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์คุณค่าสาระของหนังสือเพราะ
นอกจากทาให้ลูกพัฒนาการอ่าน ยังฝึกให้ลูกมีวิจารณญาณในการอ่านกล้าแสดงความคิดเห็น เกิด
ความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและช่วยสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กได้อีกด้วย
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542 : 62 – 65) กล่าวถึง วิธีการสร้างนิสัยรักการอ่านใน
ครอบครัว มีดังนี้
1. สอนอ่าน สอนการสะกดคา สอนทาการบ้าน สอนร้องเพลง เล่านิทาน อ่านบท
กลอน อ่านหนังสือให้ฟัง หนังสือภาพสวยๆ เล่าเรื่องหนังสือ สนทนาเกี่ยวกับหนังสือ ร้องเพลง
แสดงละครและการเล่นของเล่น
2. พาลูกไปทัศนศึกษาพาไปวัดศึกษาธรรม พาไปร้านจาหน่ายหนังสือและของเล่น
ช่วยลูกเลือกหนังสือและของเล่น พาลูกไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ เช่น พาไปสวนสัตว์ ไปวัด
พระแก้ว ไปดูจิตรกรรมฝาผนังเพื่อเสริมสร้างจินตนาการเรื่องรามเกียรติ์และการวาดภาพประกวด
นอกจากนั้นพาไปทาบุญที่วัดเป็นประจา ตอนแรกเด็กอาจจะไปเพราะเกรงใจพ่อแม่ ผู้ปกครองพ่อ
แม่ผู้ปกครองต้องอธิบายอย่างลึกซึ้งด้วยการปฏิบัติจริง
3. พ่อแม่พาลูกไปร้านจาหน่ายหนังสือ ช่วยลูกเลือกหนังสือที่ลูกชอบแล้วควรพาไป
ชมงานแสดงนิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ เช่ น งานสั ป ดาห์ ห นั ง สื อ แห่ ง ชาติ พาไปอ่ า นหนั ง สื อ
ที่ห้องสมุดประชาชนใกล้ๆ บ้าน หรือหอสมุดแห่งชาติ พาไปร่วมกิจกรรมสาหรับเด็กที่ห้องสมุดจัดขึ้น
ในโอกาสวันสาคัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันวิทยาศาสตร์และวันลอยกระทง เป็นต้น
4. พาลู ก เล่ น เกมต่ างๆ เช่น เกมทายปัญ หา คิด เกมเอง หรือ เล่ น เกมในหนั งสื อ
วารสาร หนังสือพิมพ์ เช่น การวาดภาพระบายสี ตอบคาถาม ต่อตัวอักษร เกมอักษรไขว้ เล่มเกม
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สาเร็จรูป เกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยฝึกเชาวน์ปัญญาและไหวพริบให้กับเด็ก ทาให้เด็กสนุกสนาน
เพลิดเพลินและรักการอ่านโดยไม่รู้ตัว
5. พ่อแม่ ผู้ปกครองควรฝึกให้ลูกจัดทาสมุดภาพและสมุดบันเทิงเรื่องที่อ่านและสิ่งที่
ได้พบเห็นจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีแ่ ละจากการอ่าน
6. พ่อแม่ควรติดแผ่นภาพตัวอักษรในระดับสายตา ที่เด็กจะมองเห็นได้ชัดเจน และ
มือชี้ถึงได้เพื่อฝึกการอ่านและนอกจากนั้นควรติดแผนที่ประเทศไทยไว้ด้วยเพื่อสอนให้ลูกดูแผนที่เวลา
จะไปศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ น อกสถานที่ ควรให้ เ ด็ ก ดู แ ละศึ ก ษาแผนที่ จั ง หวั ด ที่ จ ะไป ให้ ถู ก ต้ อ ง
ก่อน ตลอดจนข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจากหนังสือ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ หนังสือนาเที่ยว ฯลฯ
7. ควรซื้อหนังสือเป็นของขวัญและรางวัลให้ลูกในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น ของขวัญ
วัน เกิด ของขวัญวัน ปี ใหม่ ของขวัญรางวัล ที่สอบได้คะแนนดี แทนที่จะเป็นของเล่ นราคาแพง
ควรจะเป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กมากกว่า
8. พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรจัดชั้นหนังสือ โต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัวให้กับเด็ก
9. บอกรั บ วารสารส าหรับเด็ก ให้ กั บเด็กโดยเฉพาะ เด็ กจะได้ ภ าคภูมิ ใจที่ได้ เป็ น
เจ้ าของและทาให้รั กการอ่านโดยไม่รู้ตัว ซึ่งสร้างความประทับใจจากวารสาร ที่พ่อแม่ผู้ ปกครอง
บอกรับเป็นสมาชิกให้
10. พ่ อ แม่ ไ ม่ ค วรตามใจลู ก ด้ ว ยการซื้ อ ของทุ ก อย่ า งที่ ลู ก ต้ อ งการ ควรจะมี ข้ อ
แลกเปลี่ยนให้ลูกได้อ่านหนังสือ ค้นคว้า เล่าเรื่อง ร้องเพลงหรือตอบคาถามที่ต้องอ่านจากหนังสือ
เมื่อเด็กได้ทาตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้ไว้แล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองก็ให้สิ่งที่เด็กต้องการได้
11. พ่อแม่ ควรแนะนาให้ ลู กรู้จักส่ ว นต่างๆ ของหนังสื อ เช่น หน้าปก หน้าปกใน
หน้าคานา หน้าสารบัญ หน้าอภิธานศัพท์และหน้าดัชนี และหัดให้ใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของ
หนังสือในการอ่านเพื่อความรวดเร็ว เช่น เวลาค้นความหมายจากคาศัพท์ให้รู้จักใช้อภิธานศัพท์
12. พ่อแม่ควรหัดให้ลูกรู้จักใช้หนังสืออ้างอิงง่ ายๆ ที่ควรซื้อประจาไว้ที่บ้าน เช่น
พจนานุ ก รมภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศ สารานุ ก รมส าหรั บ เด็ ก ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศและหนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

13. พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างในการถนอมหนังสือและสอนการใช้หนังสืออย่างถูกวิธี
ให้กับลูก
14. พ่อแม่กระตุ้นให้ลูกวาดภาพ แต่งเรื่องจากภาพหรือแต่งนิทานแล้วรวบรวมเป็น
หนังสือภาพเล่มเล็กๆ ของลูก หรือนิทานที่แม่แต่งขึ้นและให้เด็กร่วมแต่งด้วยแล้วรวมเป็นเล่มเป็น
หนังสือนิทานแม่ลูกแต่งด้วยกัน
15. เมื่ออ่านหนังสือให้ลูกฟังแล้ว ควรวางหนังสือไว้ใกล้ๆ ลูกเพื่อให้ลูกได้สัมผัสหรือ
หยิบอ่านต่อ
16. หลังจากที่อ่านหนังสือให้ฟัง เล่านิทาน เล่าเรื่องหนังสือแล้ว ควรสนทนากับลูก
เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ตัวละครที่ลูกชอบให้ลูก เล่าตอนจบ ถามคาถามง่ายๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
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และเพื่อเพิ่มความสนใจ เช่น ภาพนี้คือภาพอะไร ในรูปนี้มีต้นไม้กี่ต้น ลูกชอบตัวละคนตัวไหนมาก
ที่สุด ทาไมจึงชอบ รูปนี้มีหมูกี่ตัว ลูกหมูอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ไหน ฯลฯ
17. พ่อแม่แนะน าให้ ลู กอ่านหนังสื อคู่มือฝึ กปฏิบัติด้ว ยตนเอง ที่เรียกว่าหนังสื อ
ประเภท “ทาอะไรก็ได้ด้วยตนเอง” (How-to) และฝึกให้เด็กลองปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยการปฏิบัติ
จริง เช่น ทาขนมฝอยทอง ขนมเค้ก ทากระทง ทาของเล่น ทาตัวหุ่นตุ๊กตา ฯลฯ
18. พาลูกไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรม “พ่อ
แม่ลูกอ่านหนังสือด้วยกัน ” “สนทนาเกี่ยวกับหนังสือ ” สมัครเป็นสมาชิกหรืออาสาสมัครถ้าเป็น
กิจกรรมที่ต้องการผู้ปกครองเป็นอาสาสมัครทาโครงการส่งเสริมการอ่าน
19. ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม ฟังการอภิปรายเกี่ ยวกับการส่งเสริมการอ่านเพื่อนา
เทคนิคต่างๆ มาใช้ส่งเสริมการอ่านของลูก
20. พาลูกไปหอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประชาชนในวันหยุด เพื่อให้ลูกคุ้นเคยกับ
ห้ อ งสมุ ดไปรู้ จั ก กับ บรรณารั ก ษ์ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ จะได้ข อความช่ ว ยเหลื อ ในการใช้ ห นั ง สื อ ของลู ก
ในห้องสมุด
21. กาหนดเวลาดูโ ทรทัศน์ให้ กับ ลู ก เพราะโทรทัศน์แ ละวีดิทัศน์ดึ งความสนใจ
ของเด็กได้มากกว่าการอ่าน
22. ขณะที่เด็กกาลังดูโทรทัศน์รายการที่เหมาะกับเด็ก อย่าให้เด็กอ่านหนังสือหรือ
วาดภาพไปด้วย แต่ถ้าเป็นการสอนการวาดภาพหรือฝึกทากิจกรรมต่างๆ ให้เด็กทาตามได้
23. เวลาเด็กดูโทรทัศน์ พ่อแม่ ผู้ปกครองควรดูกับเด็กด้วย เพื่อตรวจสอบรายการ
โทรทัศน์ที่เหมาะกับลูกๆ
24. การดูการ์ตูน ไม่ควรปล่อยให้เด็กดูตามลาพัง ถึงแม้ว่าการ์ตูนญี่ปุนจะทาให้เด็ก
ติดใจและชอบดูมากเสมือนเพื่อนสนิทของลูกก็ตาม แต่การ์ตู นญี่ปุนมีเนื้อหาทั้งดีและไม่ดี การที่เด็ก
ชอบดูการ์ตูนญี่ปุนเพราะมีเนื้อเรื่องที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับธรรมชาติและอารมณ์ของเด็กมากที่สุด
ตลอดจนก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการอย่างกว้างขวาง แต่ขณะเดียวกันก็ชื่น
ชมและเลี ย นแบบ เวลานั่ ง ดู ก าร์ ตู น กั บ ลู ก พ่ อ แม่ ค วรพู ด คุ ย ซั ก ถามแลกเปลี่ ย นความคิ ด กั บ ลู ก
เพื่อชี้ให้ลูกรู้จักแยกสิ่งดีและสิ่งที่ไม่ดีที่สะท้อนให้เห็นจากตัวละครการ์ตูนได้ พ่อแม่ต้องอธิบายว่า
ทาไมตัวการ์ตูนจึงต้องทาอย่างนั้น ซึ่งจะทาให้เด็กค่อยๆ เรียนรู้และติดตามจนกระทั่งสามารถจะ
แยกความดีและความไม่ดีออกจากกันได้ ตลอดจนความก้าวร้าวรุนแรงต่างๆ พ่อแม่ต้องค่อยๆ
สอนชี้แนะให้ลูกรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักเสียสละ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ์ตูนสร้างสื่อสัมพันธ์และ
ความอบอุ่นในครอบครัวได้เป็นอย่างดี หนังสือการ์ตูนก็เช่นเดียวกันจะช่วยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน
ได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ หนั ง สื อ อื่ น ๆ เพี ย งแต่ ใ นหนั ง สื อ การ์ ตู น เด็ ก จะขาดอรรถรสจากบรรยายโวหาร
และพรรณนาโวหารเท่านั้น
25. สนับสนุนและแนะนาการทากิจกรรมประกวด หรือแข่งขันเกี่ยวกับหนังสือและ
การอ่านของลูก ตลอดจนส่งเสริมความถนัดของลูก เพื่อให้ลูกเติบโตไปอย่างมีคุณภาพทั้งสมอง
ร่างกายและจิตใจ
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26. ส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อนเกี่ยวกับหนังสือและการอ่าน
ที่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเพื่อจะได้รู้จักเพื่อนๆ ต่างสถาบัน และได้ประโยชน์จากการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
27. ให้ลูกอ่านหนังสือให้ฟังเมื่อลูกอ่านได้แล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบการอ่านของลูก
ทาให้ ลู กมีความรู้ ไปด้ว ย เช่น เรื่ องศาสนา วรรณคดีไทย ความรู้ทั่ว ๆ ไป มีผู้ เชี่ยวชาญด้าน
วรรณคดี ไ ทยหลายคนยอมรั บ ว่ า ตอนเป็ น เด็ ก พ่ อ แม่ ใ ห้ อ่ า นวรรณคดี ไ ทยให้ ฟั ง จึ ง ท าให้ ส นใจ
วรรณคดีไทยรักและเชี่ยวชาญวรรณคดีไทยเมื่อเติบโตขึ้นมาเวลาที่อ่านหนังสือด้วยกันนั้นเป็นโอกาสที่
พ่อแม่จะได้สอดแทรกความคิดเห็นแนะนาศีลธรรมจรรยาและมรรยาทไปในตัว
28. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรมีเวลาคุยกับลูกเรื่องโรงเรียน การเรียน เพื่อนๆ และ
หนังสือที่ลูกชอบโดยใช้ภาษาเดียวกับลูก พยายามทาตัวเป็นเพื่อนกับลูก ไม่ดุ ไม่ตาหนิ และไม่
เข้มงวดเกินไป เมื่อลูกปรึกษาหารือก็รับฟังและให้คาแนะนากับลูก ลูกจะได้ไม่ปิดบังพ่อแม่เมื่อมี
ปัญหาอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาจะทาให้เด็กเลียนแบบ และทาให้เด็กเป็นคนก้าวร้าวได้
29. ปรึกษากับครูและโรงเรียนเมื่อลูกมีปัญหา ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหากับ
โรงเรียน
ไพพรรณ อินทนิล (2546 : 101 - 103) เสนอแนวทางการส่งเสริมให้เด็กมี พฤติกรรม
รักการอ่าน มีขั้นตอนดังนี้
1. มุ่งมั่นตั้งใจ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นเตรียมการเพื่อให้พร้อมสาหรับการสร้างพฤติกรรมรัก
การอ่านให้กับลูก โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกคู่ครอง การดาเนินชีวิตตามครรลองคลองธรรม
2. เตรียมลูกให้อ่านหนังสือโดยอ่านให้ฟัง ชี้รูปให้ดู จัดเตรียมสถานที่อ่านหนังสือ
โดยจัดสถานที่เล่นให้กว้างและมีหนังสือกองรวมไว้กับของเล่น
3. ซื้อหนังสือสม่าเสมอในโอกาสต่างๆ ให้กับลูก
4. อธิบายความรู้เมื่อเดินทางไปสถานที่ต่างหรือเครื่องหมายต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็ก
เป็นคนใฝุรู้ ทบทวนสานฝัน เมื่อไปเที่ยวที่ต่างๆ ควรเลือกถ่ายรูปและนารูปถ่ายมาให้เด็กเขียนสั้นๆ
ประกอบภาพ ให้รางวัลเป็นหนังสือดีกว่าสิ่งอื่นๆ เช่นวันเกิด การประกวดเรียนดี
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542 : 66 – 67 ) กล่าวว่า โรงเรียน (School) โรงเรียนเป็น
สถานที่สาคัญรองลงมาจากครอบครัวที่จะต้องให้ความรักและความอบอุ่นเหมือนบ้าน เสริมสร้าง
ความสนใจในการอ่านโดยจัดทากิจกรรมที่จะส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างพฤติกรรมรัก
การอ่ า น ตลอดจนสร้ า งความสามารถในการอ่ า นให้ กั บ เด็ ก อี ก ทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรเป็ น
ผู้มีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่กว้างไกลในเรื่องของการอ่าน ต้องตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์
ของการอ่านจะต้องสนับสนุนให้มีห้องสมุดที่ได้มาตรฐานในโรงเรียนและจัดให้มีมุมหนังสือในห้องเรียน
จัดสรรงบประมาณสาหรับห้องสมุดในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เหมาะสม จัดซื้อของเล่น หนังสือเด็ก
เกมเสริมสมอง หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศ นูปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ
เช่ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน ซี ดี -รอม อิ น เทอร์ เ น็ ต ฯลฯ
เพื่อให้บริการผู้อื่นได้ตรงกับวัย ความรู้ ความสนใจและความต้องการของผู้อ่านในโรงเรียนจัดหา
บรรณารักษ์ประจาห้องสมุดที่มีความรู้ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มาจัดห้องสมุดให้
สมบูรณ์ถูกต้อง สะอาดสวยงามกว้างขวาง มีที่นั่งอ่านหนังสือเพียงพอติดรูปภาพและปูายคาขวัญ
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เชิญชวนเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุด จัดนิทรรศการหมุนเวียนตามวันสาคัญต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
จะช่ว ยดึงดูดความสนใจให้ ผู้ อ่านอยากเข้าไปใช้ ห้ องสมุด ส าหรับโรงเรี ยนอนุบาลและโรงเรีย น
ประถมศึกษา ควรมีห้องสมุดของเล่นที่เสริมสมองและพัฒนาการกล้ามเนื้อ การมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี
ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมีส่วนสาคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้อ่านอยากเข้าไปอ่านในห้องสมุด
เช่นเดียวกัน บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดควรให้บริการด้ วยความเต็มใจ สะดวกรวดเร็วมี
จรรยาบรรณของบรรณารักษ์ มีบริการต่างๆ ที่ช่วยเหลือผู้อ่าน เช่น บริการตอบคาถามและช่วย
ค้นคว้าเมื่อผู้อ่านมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านการค้นคว้าและเขียนรายงาน บริการสอบถามใช้ห้องสมุด
บริการจองหนังสือ บริการยืมหนังสือ บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการให้ผู้ปกครองยืมของเล่นไปเล่นที่
บ้ า นก่ อน ให้ เ ด็ก ยื มไปเล่ น บริ ก ารใช้เ ครื่ องคอมพิว เตอร์แ ละบริ ก ารอิน เตอร์เ น็ต เป็ น ต้น การ
ให้บริการของห้องสมุดควรให้บริการตลอดวัน ไม่ควรปิดห้องสมุดในตอนกลางวัน ห้องสมุดควรจะ
ให้บริการก่อนกาหนดเวลาโรงเรียนเข้าและปิดหลังโรงเรียนเลิก เพื่อให้โอกาสนักเรียนได้มายืมคืน
และใช้ห้องสมุดได้เต็มที่ นอกจากนั้นห้องสมุดต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ โดยบรรณารักษ์
เป็นผู้ดาเนินการจัดเองในห้องสมุดหรือบรรณารักษ์จัดร่วมกับครูในโรงเรียน อาจจะจัดในชั้นเรียน
หรือจัดในห้องสมุด หรือจัดทั้งในห้องเรียนในห้องสมุดด้านหน้าของห้องสมุดและในห้องประชุมของ
โรงเรียน
สถาบันภาษาไทย (2542 : 65 – 68) กล่าวถึงบทบาทของโรงเรียนกับการส่งเสริม
พฤติกรรมรักการอ่านว่า ครูอาจารย์ทุกคนในโรงเรียนควรถือเป็นหน้าที่ที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านให้ สอดคล้ องกับ จุ ดประสงค์และเนื้อหาแต่ล ะรายวิช าเพื่อส่ งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียนให้
ครบถ้วนทั้งพุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และทักษะกระบวนการของแต่ละรายวิชาที่ครูรับผิดชอบ
จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน ตลอดจนสามารถบูรณา
การเนื้อหาและทักษะไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณค่า ทาให้การเรียนของนักเรียนมีความหมาย
มีพฤติกรรมใฝุรู้ใฝุเรียนสามารถใช้กระบวนการอ่านเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์แห่งความรู้ และ
เป็นการศึกษาเพื่อชีวิตอย่างจริง ทาให้เป็นคนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและรู้วิธี การแก้ปัญหาของ
สังคมได้อย่างแท้จริง การคาดหวังว่าครูที่สอนภาษาไทยจะต้องรับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เพียงฝุายเดียวย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องเริ่ มต้นที่การส่งเสริมการ
อ่าน ครู อาจารย์ต้องให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง อย่างไรก็ ตามครูผู้สอนวิชาภาษาไทยจะต้อง
เป็นหลักรับผิดชอบการฝึกฝนทักษะการอ่านให้กับนักเรียนโดยฝึกให้อ่านตั้งแต่อ่านเอาเรื่อง อ่านจับ
ใจความจนถึงการอ่านตีความ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะช่วยส่งเสริมด้านการอ่านให้กับนักเรียน
ทาให้นักเรียนอยากอ่านหนังสือ สนใจการอ่านและรั กการอ่าน โดยครูอาจารย์อาจจัดกิจกรรมได้
อย่างหลากหลายตามความสนใจหรือความสมัครใจของนักเรียน ดังนี้
1. การจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมนักอ่าน โดยรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นให้
คาแนะนาวิธีพัฒนาทักษะการอ่านพร้อมกับให้นักเรียนอ่านหนังสือแล้วสรุปสาระสาคัญ ข้อคิดหรือ
คาคมจากเรื่ องที่อ่ าน ประกวดหรื อจั ดอั น ดับ ยอดนั ก อ่า นประจ าเดือ น โดยมี เกณฑ์ห รือ กติ ก า
ที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น ครูที่ปรึกษาชุมนุมเซ็นรับรองลงในแฟูมหรือสมุดสะสมการอ่าน
2. การใช้นาฏการประกอบการสอน นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความสามารถใน
งานประดิษฐ์และกิจกรรมการแสดง มีความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและจินตนาการ การนากิจกรรม
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การแสดง เช่น บทบาทสมมุติ เล่นละคร การเชิดหุ่นกระบอก การเชิดหนังตะลุง ฯลฯ มาประกอบ
ในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน นอกจากจะช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นภาษาไทยของนั ก เรี ย นสนุ กสนาน
เพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถบูรณาการวิชาต่างๆ มาใช้อีกด้วย โดยนักเรียนจะช่วยกันไปอ่านเรื่องที่
ต้องแสดง ต้องช่ ว ยกัน รั บ ผิ ดชอบเขียนบทละคร สร้างตัว หุ่ นหรือสร้างโรงละคร ฯลฯ ซึ่งนับ ว่ า
สอดคล้องกับการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนด้วย
3. การจัดนิทรรศการหนังสื อหรือการปริทัศน์หนังสือ จะมีคุณค่าให้นักเรียนสนใจ
การอ่าน อยากอ่านหนังสือ หรือทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ในวงการหนังสือก่อให้เกิดการขยายตัว
ในเรื่องการอ่านอย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแต่ละชั้นรับผิดชอบในการนาเสนอที่
ปูายนิเทศให้เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนได้ทราบอย่างทั่วถึง
4. การจัดห้องสมุดและมุมหนังสือของหมวดวิชา เพื่อสะดวกที่จะให้นักเรียนสามารถ
เข้ามาศึกษาค้นคว้าตามความสนใจของแต่ละคน นอกจากจะช่วยให้ครูอาจารย์จัดกิจกรรมสนับสนุน
การอ่านได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของแต่ละรายวิชาที่ครูรับผิดชอบแล้ว ยังช่วยให้เกิดความสะดวก
ในการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลอีกส่วนหนึ่งด้วย
5. ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยอาจให้ศึกษาค้นคว้าแล้ ว
จัดทาเป็นรายงานวิชาการ เช่น เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม สารคดีท่องเที่ยว การอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ตานานหรือประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นอาชีพและการทามาหากินของชุมชน
รอบโรงเรีย น ฯลฯ เมื่อครูได้ตรวจให้ คะแนนแล้ว นามาเก็บไว้ในห้ องสมุดของหมวดวิชาหรือมุม
หนังสือ นอกจากจะช่วยให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและผูกพันในท้องถิ่นแล้ว ยังทาให้นักเรียน
เห็น ช่องทางในการประกอบอาชีพและนับเป็นกุศโลบายของครู ในการฝึกทักษะการเขียนให้กับ
นักเรียน
6. การจั ดกิจ กรรมรายงานข่าวสารคดี ก่อนการสอนในแต่ล ะคาบของครูโ ดยให้
นักเรียนแสดงข้อคิดเห็น หรือนาเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ต่อการเรียนออกมารายงานอย่าง
สั้นๆ หน้าชั้น ผลัดเปลี่ยนกันคนละประมาณ 2 – 4 นาที จะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะ
ไปศึกษาหารายละเอียดเพิ่มเติมหรืออย่างน้อยนักเรียนที่ออกมานาเสนอก็จะต้องไปอ่านหรือศึกษามา
ล่วงหน้า และฝึกทักษะการพูดให้นักเรียนด้วยเช่นกัน
7. การจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ มที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ช่วย
ส่งเสริมการอ่าน เช่น การแบ่งกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าแล้วจัดทารายงานเสนอ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทั้ง
ทักษะการอ่าน การเขียน และการพูดอย่างกว้างขวาง หรือการจัดการเรียนเป็นคู่ (Learning cell)
โดยนักเรียนจะจับคู่กันและอ่านหนังสือ เรื่องเดียวกัน จากนั้นผลัดกันตั้งคาถามเพื่อถามคู่ของตน
หากตอบผิดจะต้องเฉลยให้อีกฝุายทราบก่อน อาจมีการแข่งขันเพื่อเพิ่มความสนุกสนานก็ได้
8. กิจกรรมหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านเท่านั้น กิจกรรมนี้ทาได้ไม่ยากโดยครูผู้สอนได้ตั้ง
กฎเกณฑ์ว่าก่อนจะสอนจะอนุญาตให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่ชอบ เป็นเวลา 5 นาที ทุกคนจะต้อง
อ่านรวมทั้งครูผู้สอนให้อ่านอย่างมีสมาธิเงียบสงบจะช่วยฝึกสมาธิในการอ่านให้กับนักเรียน ช่วยปรับ
อารมณ์ของนักเรียนที่อาจมีความคับข้องใจจากวิชาอื่นที่เรียนมาก่อนหน้า หรือครูอาจชวนสนทนา
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หรือให้นักเรียนสรุปเรื่องที่นักเรียนอ่านมาสั้นๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจหรือเป็นการขยายความรู้จาก
เรื่องที่อ่านให้นักเรียนคนอื่นๆ ได้ทราบ
9. การจัดกิจกรรมประกวดการอ่าน หมวดวิชาภาษาไทยได้จัดกิจกรรมประกวดการ
อ่านอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ โดยเลือกบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองที่น่าสนใจให้นักเรียนอ่าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน วิธีการนี้
ครูผู้สอนจะได้ทราบว่านักเรียนมีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงในเรื่องการอ่านอย่างไรบ้าง วิธีการนี้
ครูผู้สอนจะได้ทราบว่านักเรียนมีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงในเรื่องการอ่านอย่างไรบ้าง หรืออาจ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านใด
10. การนากิจกรรมการพูดมาใช้ผสมผสานกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ การ
โต้วาที การพูดอภิปราย การแสดงสุนทรพจน์ ฯลฯ โดยจัดญัตติหรือหัวข้อให้เกี่ยวข้องกับบทเรียน
หรือสัมพันธ์กับทักษะการใช้ภาษาไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนมี พฤติกรรมใฝุรู้ใฝุเรียน รัก
การศึกษาค้นคว้ามากขึ้น
11. การจั ดกิจ กรรมทัศนศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่นักเรียนให้ความสนใจมาก โดยเลือกสถานที่ที่น่าสนใจและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้ าให้กับ
นักเรียน เช่น พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติ ชายทะเล ฯลฯ ก่อนเดินทางครู
อาจารย์แนะน าสถานที่ที่นักเรี ยนจะไปทัศนศึกษาแล้ว ให้ นักเรียนจัดทารายงานส่งเพื่อนาเป็นสื่ อ
ส่งเสริมการอ่านในโอกาสต่อไป ซึ่งเจ้าของรายงานก็เกิดความภาคภูมิใจที่รายงานของเขาได้รับความ
สนใจให้เป็นเอกสารเพื่อการศึกษา
12. การจัดค่ายเยาวชนเพื่อการอ่าน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนให้ความสนใจเพราะ
กิจกรรมที่จัดให้ระหว่างอยู่ค่าย จะมี ทั้งภาควิชาการและภาคนันทนาการ ได้รับทั้งความรู้ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและได้ท่องเที่ยว ไปในสถานที่ ที่มีบรรยากาศชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดให้
ระหว่างอยู่ค่าย เช่น ประกวดการอ่านบทกวีการตอบปัญหาจากเรื่องที่อ่าน แข่งขันการเขียนเรื่องหัว
ข่าวหนังสือพิมพ์ เป็นเรื่องสั้น ฯลฯ
จากบทบาทของโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน ของนักเรียน
ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ควรร่วมมือกัน กาหนดนโยบายบริหารจัดการในโรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม พฤติกรรม
รักการอ่านให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
บ้านและโรงเรียนเป็นสถาบันสาคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมการอ่าน ให้กับเด็กใน
ความปกครองหรือนักเรียน การให้ความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียนในการส่งเสริมพฤติกรรม
รักการอ่าน จะช่วยปูองกันไม่ให้เด็กเป็นเด็กเกเร ไม่อยากเรียนหนังสือ ชอบหนีเรียน
มีพฤติกรรมก้าวร้าว ติดยาเสพติด จะช่วยเป็นเกราะปูองกันสิ่งไม่ดีทั้งหลาย และช่วยสร้างเสริม
สติปัญญาให้เฉลียวฉลาดกับเด็กอีกด้วยจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่บ้านและโรงเรียนต้องเร่งรัดในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับบุตรและนักเรียน ซึ่งเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
3.7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
แม้นมาส ชวลิต (2529 : 218) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมายถึง
การกระทาต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายเกิดความสนใจในการอ่าน เห็นความสาคัญและความจาเป็น
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ของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน พยายามพัฒนาการอ่านของตนให้ถึงระดับการอ่าน
เป็นและอ่านจนเป็นพฤติกรรม
ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2542 : 53) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านว่า
หมายถึง การกระทาใดๆ ก็ตามที่มุ่งหวังให้กลุ่มเปูาหมายมีความสนใจในหนังสือ เห็นความสาคัญ
และความจาเป็นของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน กระหายใคร่อ่านอยู่ตลอดเวลาจน
กลายเป็นพฤติกรรมรักการอ่านในที่สุด
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542 : 94) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านว่า
หมายถึง สภาพการเรียนรู้ที่เด็กได้ใช้ร่างกายและสมองในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่าน
เช่น การเล่านิทาน การเชิดหุ่น การแสดงละคร เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการในการอ่าน
ทั้งทางด้านความเข้าใจในการอ่าน และทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทาได้ทั้งใน
ครอบครัว (พ่อแม่, ผู้ปกครอง) โรงเรียน (ครู,บรรณารักษ์) ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน
กรมวิชาการ (2546 ข : 77) ให้ความหมายกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือการกระทาต่างๆ
เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายเกิดความสนใจในการอ่าน เห็นความสาคัญและความจาเป็นของการอ่านเกิด
ความเพลิดเพลินในการอ่าน พยายามพัฒนาการอ่านจนเป็น พฤติกรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
มีลักษณะสาคัญ ดังนี้
1. เร้าใจ บุคคลที่เป็นเปูาหมาย อาจเป็นคนคนเดียว หรือกลุ่มบุคคลทั่วไป ให้เกิดความ
อยากอ่านหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือที่มีคุณภาพตามที่ประสงค์ หรือผู้ที่จัดกิจกรรมเห็นควรว่าควร
อ่ า น กิ จ กรรมที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การอ่ า นเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น มี ค วามส าคั ญ มี ป ระโยชน์ ต่ อ บุ ค คล สั ง คม
นานาประการ
2. จูงใจ ให้บุ คคลที่เป็น เปูาหมายเกิ ดความพยายามที่จะอ่านให้แตกฉาน เพื่อที่จะได้ รู้
เรื่องราวอันน่ารู้ น่าสนุก ที่มีอยู่ในหนังสือตามที่ผู้จัดกิจกรรมนามากล่าว นอกจากประโยชน์แล้วยัง
รู้สึกว่าความพยายามอ่านให้เข้าใจถ่องแท้นั้นคุ้มค่า ให้ความรู้สึกเป็นอิสระเสรี ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นให้
ช่วยอ่าน ช่วยตีความ ซึ่งบางครั้งอาจจะคลาดเคลื่อนได้ เห็นความจาเป็นที่จะต้องฝึกฝนการอ่านและ
การใช้คู่มือช่วยการอ่าน พจนานุกรมศัพท์วิชาเฉพาะ เป็นต้น ไม่เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ที่จะต้ อง
ต่อสู้เอาชนะหนังสือให้ได้
3. กระตุ้นแนะนาให้อยากรู้อยากเห็น เรื่องราวต่างๆ ที่มีอยู่ในหนังสือมากมายหลายอย่าง
อยากมองดูให้รู้รอบและรู้ลึกซึ้ง เปิดความคิดให้กว้าง เมื่อท่านอ่านเรื่องหนึ่งแล้วก็อยากอ่านอีกเรื่อง
หนึ่งต่อไป มีความรู้สึกว่าการอ่านเป็น กิจกรรมประจาวันที่จะขาดเสียมิได้ เกิดความรู้สึกว่าหนังสือ
ท้าทายให้อ่าน ให้วิจารณ์ ให้ประเมินค่า ให้อยากนาเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ อยากเขียนหนังสือ
ทานองเดียวกันนี้ดีกว่าเล่มที่อ่านเหล่านี้เป็นต้น
4. สร้างบรรยากาศการอ่านขึ้นในบ้าน ในโรงเรียนและในสังคม นอกจากกิจกรรมจะเร้าใจ
ให้อ่านและกระตุ้นให้เกิดความคิดให้กว้างแล้ว กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะเกี่ยวข้องกับการผลิตวั สดุ
การอ่านให้เหมาะสม การสร้างและปรับปรุ งแหล่งวัสดุการอ่านให้มีเพียงพอ การบูรณาการการอ่าน
เข้าไว้ในการเรียนการสอนและในการตัดสินใจเพื่อดาเนินการต่างๆ
กรมวิชาการ (2546 ข : 78 – 79) ได้ให้ความสาคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไว้
ดังนี้
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1. การอ่านมิใช่ทักษะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถ
เรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่มีการบันทึกไว้ด้วยตัวหนังสือในภาษาแต่ละภาษา (บางภาษาก็ไม่มีตัวหนังสือต้อง
อาศัยตัว หนังสื อของชนชาติอื่น ) ต้องเรียนจึงจะรู้ตัว อักษรและต้องอ่านคาเขียนหรือคาที่ตีพิมพ์
สาหรับบางคนการเรียนการอ่านเป็นการยากต้องอาศัยการแนะนา ต้องฝึกฝนด้วยตนเองและมีโอกาส
ได้อ่านการที่จะรู้ว่าหนังสือให้ความรู้และความเพลิดเพลินอย่างไรก็ต้องหัดอ่านให้แตกฉานก่อนถึง
เวลานั้น จะต้องมีผู้บอกให้รู้ว่าหนังสือจะให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างไรบ้างในระยะแรกเริ่มการเรียน
การอ่านจะต้องมีการแนะนาให้รู้จักหนังสือ เร้าใจให้เกิดความอยากอ่าน
2. การอ่านเป็นพฤติกรรมการสื่อสารและการรับสารอย่างหนึ่ ง พฤติกรรมเช่นนี้จะเจริญ
งอกงามเมื่อมีผู้กระทามากกว่าหนึ่งคน เพื่อส่งสาร รับสาร ย่อยสาร สนองตอบสาร พัฒนาสาร
และกระจายหรือส่งสารต่อไป เป็นวงจรดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นการกระทาที่มีผู้เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยสองคน คือผู้จัดกิจกรรมหนึ่งคนและเปูาหมายหนึ่งคน หนึ่งคนที่เป็นเปูาหมายอาจมีการ
รับสาร พัฒนาสาร และกระจายไปสู่กลุ่มคนได้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่วนใหญ่ที่จัดโดยหน่วย
ราชการ สมาคม องค์การเอกชนจะเป็นการจัดโดยกลุ่มคน มีกลุ่มคนเป็นเปูาหมาย ดังนั้น จึงมี
ความรู้สึกร่วมหรือรู้สึกว่าจะต้องแข่งขันเพื่อให้ได้ดีที่สุด
3. ผู้ที่อ่านหนังสือแตกฉานแล้ว และสังคมที่ประกอบด้วยผู้อ่านที่พัฒนาการอ่านไปมากแล้ว
ก็ยังมีความอยากรู้เรื่องราวต่างๆ ให้มากหลากหลายขึ้นไปอีก ยังต้องการการกระตุ้นหรือแนะนาให้
ทราบถึงแหล่งวัสดุการอ่านที่ มีหนังสือมากๆ อยากรู้ว่ามีหนั งสือใหม่ๆ ในเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกหรือไม่
บางครั้งถ้าเกิดความพอใจว่าได้อ่านมากแล้ว รู้มากแล้ว ความพอใจเช่นนี้เป็นอันตราย เพราะจะปิด
กั้น ความเจริ ญทางสติปั ญญา ความรู้ของตนเอง ปิดตนเองให้ อยู่แต่ในสมองของตนเองเท่านั้ น
จึงจาเป็นต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อรักษาความสนใจในการอ่านให้ต่อเนื่อง เป็นการ
เปิดทางเพื่อพัฒนาตนเองจนตลอดชีวิต
เนื่องจากการอ่านมีความสาคัญต่อการศึกษาและการดารงชีวิต ดังได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น
จึงเป็ นการสมควรที่พ่อแม่ ผู้ ป กครอง ครูห รืออาจารย์ผู้ ส อนและบรรณารักษ์ห้ องสมุดโรงเรียน
จะได้ จั ด ท ากิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นขึ้ น เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ผู้ อ่ า นได้ มี พ ฤติ ก รรมรั ก การอ่ า น
เห็นความสาคัญของการอ่าน มีความสามารถในการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้และประสบการณ์
จากการอ่านด้วยตนเองจนเป็นพฤติกรรมรักการอ่าน
กรมวิชาการ (2546 ข : 86 – 88) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีหลายรูปแบบหลายแนวทาง
ในที่นี้จะกล่าวถึงการรวมกลุ่มตามลักษณะกิจกรรมดึงดูดความสนใจทางประสาทสัมผัสอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน
1. กิจกรรมซึ่งเร้าโสตประสาท ชวนให้ฟัง ใช้เสียงและคาพูดเป็นหลัก กิจกรรมประเภทนี้
ได้แก่ การเล่านิทานให้ฟัง การเล่าเรื่องจากหนังสือ การอ่านหนังสือให้ฟัง การแนะนาร้องเพลงจาก
บทละครร้ อง ทาให้เกิดความเพลิ ดเพลินในอรรถรส ถ้อยคานั้นนอกจากฟังเพราะแล้ วยังทาให้
มองเห็นภาพ ได้กลิ่น ทาให้รู้สึกอร่อย ได้รู้สึกสัมผัสความร้อนหนาว ให้รู้สึกดีใจ เสียใจ เกลียดชัง
รัก แช่มชื่น สงบ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมซึ่งเน้นให้รู้จักเพลิดเพลินในอรรถรส ไม่มีการใช้อุปกรณ์
ที่เบี่ยงเบนความสนใจไปทางอื่ น เช่น ภาพ การใช้ท่าทาง ฯลฯ ยกเว้นแต่เมื่อจาเป็ นที่จะต้องใช้
เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่กาลังพูดถึงเท่านั้น
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2. กิจ กรรมซึ่ง เร้ า จั ก ษุป ระสาท ชวนให้ ดู เพิ่ง พินิจ และอ่านความหมายของสิ่ งที่ เห็ น
กิจ กรรมประเภทนี้ ได้แก่ การจั ดแสดงภาพชนิดต่างๆ อาทิ ภาพถ่าย ภาพประกอบที่ตัดเก็บ
รวบรวมจากวารสารหรือปฏิทิน เป็น เรื่อง เป็นชุด ภาพเขียน ภาพประกอบหนังสือ นิทรรศการ
หนังสือสิ่งของต่าง ๆ ในการแสดงภาพ หนังสือ และสิ่งของจะมีคาบรรยายอธิบายสิ่งที่แสดงสรุป
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงประวัติ (ตามความจาเป็น) มุ่งให้ผู้ชมใช้สมาธิในการชมเช่นเดียวกับเสียง
ภาพ สิ่งที่แสดง ตลอดจนคาเขียนอธิบายภาพ นอกจากเร้าจักษุสัมผัสแล้ว ยังมีส่วนทาให้ได้ยิน
เสียง ได้สัมผัส ได้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ ด้วย
3. กิจกรรมซึ่งเร้าโสตและจักษุประสาทในขณะเดียวกัน ได้แก่ กิจกรรมซึ่งชวนให้ฟังและดู
ไปพร้อมๆ กัน ประสานประสาททั้งสองให้ทางานร่วมกัน อาทิ เล่านิทานโดยให้ดูภาพประกอบซึ่ง
จั ดเตรี ย มไว้เ ฉพาะ เล่ านิ ทานและให้ ดูภ าพประกอบในหนัง สื อ เล่ า นิทานโดยใช้โ สตทั ศนวัส ดุ
ประกอบ ฉายภาพนิ่งซึ่งมีคาบรรยาย ฉายภาพยนตร์ ฉายแถบบันทึกเสียงและภาพสาธิตเทคนิค
วิธีการบางอย่างจากหนังสือที่นามาจัดนิทรรศการ การจัดสัปดาห์ห้องสมุด
4. กิจกรรมซึ่งให้ผู้เรียนได้ร่วมด้วย กิจกรรมทานองนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกและ
ภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ ตัวอย่าง เมื่อเล่านิทานแล้วก็ให้ผู้ฟังวาดภาพประกอบ
ให้แสดงท่าทางประกอบให้ร้องเพลงตามตัวละครในนิทาน ให้ แข่ งกันเล่ าเรื่องที่ได้ฟังไปแล้ว ให้
แข่งขันเรียบเรียงเรื่องที่ได้ฟังหรือให้เขียนนิทานขึ้นใหม่ตามแต่เรื่องของนิทานที่ได้ฟังไปแล้ว ให้ตอบ
คาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟัง ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครหรือเหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ่งใน
นิทาน ให้ร่วมในวงสนทนาหรือโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ
กิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องเตรียมการล่วงหน้าพอสมควร จะเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้บุคคลผู้เรียน
ดาเนินการเอง ผู้จัดเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน วางกฎเกณฑ์และ
กติกาจัดการประชาสัมพันธ์และหารางวัลให้สาหรับบางกิจกรรม แนะนาวิธีดาเนินการกิจกรรมทานอง
นี้ ได้แก่ การจัดโครงการยอดนักอ่าน สาหรับหนังสือบางประเภท อาทิ หนังสืออ่านนอกเวลา
หนังสือที่ชนะการประกวดต่างๆ หนังสือชุดความรู้ต่างๆ การจัดค่ายฤดูร้อนเพื่อการอ่านและการ
เขียน การประชุมปฏิบัติการ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน การจัดชมรมนักอ่าน
กรมวิชาการ (2546 ข : 100 – 316) ได้นาเสนอการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้
1. การอ่านหนังสือให้ฟัง เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหนึ่งที่จะจูงใจผู้ฟังให้เกิดการรัก
หนังสืออยากติดตามเรื่องที่ได้ฟังต่อไปด้วยตนเอง ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่ มีประโยชน์อย่างยิ่งยวด
คือ ได้ฟังการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง การอ่านที่ถูกวิธี ได้ฟังความไพเราะของภาษาอันเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนภาษา ในประเทศไทย การอ่านหนังสือให้ฟังเป็นกิจกรรมจูงใจการอ่านที่ยังมีการจัดทา
ไม่ แ พร่ ห ลายนั ก ทั้ ง ที่ เ รื่ อ งการอ่ า นหนั ง สื อ ให้ ฟั ง เป็ น สิ่ ง ที่ นิ ย มท ากั น ในครอบครั ว มาช้ า นาน
เช่น ลูกหลานอ่านหนังสือให้ปูุย่าตายายฟัง พ่อแม่พี่ปูาน้าอา อ่านหนังสือให้ลูกหลานฟัง ปัจจุบัน
แม้จะมีสถานีวิทยุบางแห่งจะจัดรายการอ่านหนังสือให้ฟังอยู่บ้างก็ตาม แต่การอ่านหนังสือให้ฟังก็ยัง
ไม่แพร่หลาย ทั้งนี้เนื่องจากเรามักจะคิดว่าการอ่านหนังสือให้ฟังเป็นเรื่องของการหัดอ่าน หรือบาง
คนก็เห็น ว่าเมื่อมีคนมาอ่านหนั งสื อให้ ฟังก็สะดวกดี ไม่ต้องอ่านด้วยตนเอง ดังนั้น ถ้าเรามีการ
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กระทากิ จ กรรมการอ่ า นหนั งสื อ ให้ ฟั ง อย่ า งถู ก วิธี กระทากั นให้ แพร่ ห ลายมากขึ้น และท าอย่ า ง
สม่าเสมอเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง การอ่านหนังสือให้ฟังจะมีส่วนส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านได้อย่างดี
และจะมีส่วนส่งเสริมการอ่านภาษาไทยอย่างถูกต้องอีกด้วย
2. การเล่านิทาน เป็นประสบการณ์ทางการศึกษาหลายรูปแบบโดยมีความสุขสนุกสนาน
เป็นองค์ประกอบสาคัญ ประสบการณ์ที่เด็กจะได้รับจากการฟังนิทาน ได้แก่
2.1 เกิดการเร้าทางสื่อภาษาการเรียนรู้ในเรื่องการอ่านขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเด็ก
ด้านภาษา ทั้งที่ได้ยินกับหูและเห็นกับตา การเล่านิทานทาให้เด็กได้เข้าใจรูปแบบการใช้ภาษาในการ
เล่าเรื่องในบทสนทนาต่างๆ ได้เพิ่มความรู้ในศัพท์ใหม่ๆ เมื่อเห็นศัพท์นั้นๆ ในหนังสือก็จะเข้าใจได้
ง่ายยิ่งขึ้น
2.2 เกิ ด การเร้ า ทางส าเนี ย ง การเล่ า นิ ท านที่ มี บ ทบรรยาย บทสนทนาที่ มี เ สี ย ง
มีจังหวะที่แปรเปลี่ยนไปจะจูงใจให้เด็กตั้งใจฟัง และสามารถจับความหมายในน้าเสียงนั้นได้
2.3 เกิดการเร้าทางจักษุ ซึ่งได้แก่ รายการนิทานที่ใช้ภ าพประกอบ หนังสื อภาพ
ภาพยนตร์ หุ่น ของจริ ง และสื่อทางจักษุอื่นๆ และยังรวมถึงตัวผู้ เล่าเองโดยเด็กมองเห็นสี หน้า
ท่าทางอากัป กิริยาที่แสดงออก เป็นสิ่งเร้าให้ เกิดการรับรู้ในเรื่องนิทานที่เล่าทั้งสิ้น นิทานที่ ดีจะ
กระตุ้นให้มีอารมณ์สนองตอบ ผู้ฟังเกิดความรู้สึกกลัว รัก กังวล เครียดและอารมณ์ผ่อนคลาย
เป็นไปตามท้องเรื่อง นิทานช่วยฝึกฝนจินตนาการและสาหรับเด็กโต นิทานบางเรื่องช่วยลดความ
กังวลในอารมณ์เมื่อได้รู้ สึ กว่าปั ญหาบางอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นนั้นก็ส ามารถเผชิญ ปัญหาจนแก้ไข
ให้ลุล่วงในที่สุด
2.4 เกิดการรับรู้เกี่ยวกับสังคม นิทานนาเด็กให้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ของชนแต่ละหมู่ ศีลธรรมจรรยา รูปแบบการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมต่างๆ ของคนในสังคม
แม้แต่บรรยากาศขณะรายการนิทานดาเนินไปเด็กก็ จะมีปฏิสัมพันธ์กันกับผู้เล่าด้วย ทาให้เรียนรู้ถึง
การปฏิบัติตนในสังคม เข้าใจบทบาทของคน มีความพร้อมในการคบหาสมาคมกับผู้อื่นด้วย คุณค่า
ของการเล่านิทานนั้น นอกจากเพื่อโน้มน้าวจูงใจให้เด็กรู้จักหนังสือนิทานดีๆ และเป็นการเริ่มต้น
ปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่านหนังสือแก่เด็กๆ แล้ว การเล่านิทานเป็นสิ่งที่เด็กๆ พอใจฟังเป็นที่สุด
แม้ว่าเด็กต่างเพศ ต่างวัย จะสนใจในนิทานต่างประเภทกันอยู่บ้างก็ตาม เนื้อหาของนิทานที่เล่า
ย่อมช่วยปลูกฝังคุณธรรม ความดี ความเป็นสุภาพชน ความละเอียดอ่อนขึ้นในจิตใจของเด็กและ
สร้างความคิดริเริ่มและการเลียนแบบที่ดีให้แก่เด็กอีกด้วย
3. การสนทนาเรื่องหนังสือ การสนทนาเรื่องหนังสือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหนึ่ง
สร้างขึ้นบนพื้นฐานพฤติกรรมของคนเราที่ชอบเล่ากันถึงภาพยนตร์ที่ตนดูแล้วชอบหรือหนังสือที่อ่าน
แล้วจับใจ ในการสนทนากันในชีวิตประจาวันนั้น ส่วนใหญ่ก็จะพูดกันเฉพาะเรื่องหรือตัวละครที่ตน
ชอบหรือไม่ชอบ ถ้าเป็นหนังสือสารคดีหรือหนังสือวิชาการ อาจมีการกล่าวถึงความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของหนังสือนั้นๆ ประโยชน์ที่ตนได้รับจากหนังสือนั้น แล้วแต่พื้นฐานความรู้และความ
ต้องการของผู้อ่าน การสนทนาในชีวิตประจาวันแบบนี้ก็เป็นการประเทืองปัญญาและเป็นทางกระตุ้น
กันและกันให้เกิดความอยากอ่านหรืออ่านแล้วอยากอ่านทบทวนอีกครั้ง เป็นพฤติกรรมซึ่งควรช่วยกัน
ส่งเสริมให้มีขึ้น การสนทนาเรื่องหนังสือที่จัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั้น จะมีกระบวนการอัน
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เป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะให้การสนทนานั้นเป็นเครื่องประเทืองปัญญาในชีวิตประจาวันแล้ว ยังช่วย
พัฒนาการอ่านไปสู่ระดับวิเคราะห์วิจารณ์และสังเคราะห์
อีกด้ว ย ผู้ส นทนาจะเป็ นผู้ ซึ่งพัฒนาการในการอ่านมากแล้ว ผู้ ฟังการสนทนาและบางคนที่ร่ว ม
สนทนาซึ่งอาจยั งไม่พัฒ นาการอ่านของตนไปได้ มากนัก ก็จะได้ประโยชน์จากการฟังข้อคิดเห็ น
เกี่ยวกับหนังสือนั้นๆ จากผู้อ่านที่มีการอ่านพัฒนาไปมากแล้ว การสนทนาเป็นกิจกรรมที่มีผู้ร่วม
มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป อาจเป็นวงสนทนาของกลุ่มคน 4 – 5 คน สนทนากันภายในกลุ่ม ไม่มีผู้อื่น
เป็นคนฟังหรืออาจเป็นการสนทนา ซึ่ งจัดขึ้นให้คนกลุ่มใหญ่ฟัง คนฟังที่สนใจอาจซักถามออกความ
คิดเห็น เข้าร่วมสนทนาด้วยก็ได้
4. การเล่าเรื่องจากหนังสือ หมายถึง การนาหนังสือมาพูดให้ผู้ฟังเกิดความสนใจโดยเลือก
จุดเด่นๆ ของหนังสือมาเล่าพร้อมทั้งแสดงรูปเล่มหนังสือนั้นๆ ให้ดูด้วย นับเป็นวิธีเชิ ญชวนให้สนใจ
เพื่ออยากอ่านเองต่อไปแตกต่างกับการเล่านิทาน เพราะไม่จาเป็นต้องเล่าจนจบทั้งเล่มและแตกต่าง
จากการแนะนาหนังสือ เพราะการแนะนาหนังสือเป็นการแนะนาการอ่านวิธีหนึ่งเท่านั้น ผู้เล่าต้อง
เป็นผู้ที่อ่านมาก มีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องหนังสือและความรู้ด้า นอื่นๆ ซึ่งจาเป็นในการฟังทาให้
อ่านเข้าใจได้มาก ต้องเป็นผู้พูดที่ดี มีศิลปะในการพูด เพราะต้องใช้วิธีพูดเป็นการสื่อสารกับผู้ฟัง
มี ค วามมั่ น ใจในเรื่ อ งที่ เ ล่ า ต้ อ งรู้ จั ก จนบั น ทึ ก เรื่ อ งราวที่ จ ะน าไปเล่ า ว่ า ตอนใดสมควรเล่ า
แล้วจดบันทึกเรียงลาดับไว้ใช้ เช่น สานวนโวหารที่ดี หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ เป็นต้น ประเภท
ของหนังสือที่จะเล่า คือ สารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องใหม่ หนังสือใหม่ที่ได้รับเป็นคราวๆ และ
หนังสือชนะการประกวดในแต่ละปี ซึ่งมีหลายประเภท
5. การโต้วาทีเพื่อนาไปสู่การอ่าน การโต้วาทีนามาใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่าง
หนึ่ ง มีวั ตถุ ป ระสงค์ ที่ใ ห้ ผู้ ฟัง ได้ฟั งข้ อคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ หนั งสื อ ทั้ง ในด้า นดี และไม่ดี การได้ฟั ง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่านั้นหรือในเรื่องนั้นๆ จากบุคคลหลายคนทุกแง่ทุกมุม จะช่วยให้ผู้ฟัง
รู้จักอ่านโดยไตร่ตรองรู้จักมองหนังสือในหลายด้านนอกจากนั้นผู้ที่จะฟังการโต้วาทีอาจอ่านหนังสือ
เล่มนั้นๆ ก่อนแล้วจะได้เปรียบเทียบข้อคิดเห็นของตนกับข้อคิดเห็นของผู้โต้วาทีอีกด้วย การโต้วาที
เป็นกิจกรรมซึ่งใช้การพูด ผู้พูดจะต้องอ่านหนังสือหลายเล่มเพื่อนาข้อมูลและหลั กฐานมาสนับสนุน
ความคิดของตน ต้องอ่านหนังสือเล่มที่กล่าวถึงโดยเฉพาะอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม เป็นการฝึกอ่าน
ในขั้นสูงขึ้นไปอย่างดี
6. การจัดนิทรรศการหนังสือ การจัดนิทรรศการ คือ การจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยมีข้อมูลและใช้สื่อหลายๆ อย่าง เช่ น รูปภาพ หนังสือ หุ่น เป็นต้น เป็นการสรุปความรู้อย่าง
ย่อๆ ซึ่งจะน าไปสู่ การหาความรู้ จากหนังสื อให้ กว้างขวางยิ่งขึ้นในภายหลั ง การจัดนิทรรศการ
หนังสือเป็นการจัดแสดงหนังสือเป็นสาคัญอาจมีรูปภาพ สิ่งของ ประกอบ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ในหนั งสื อ เพื่อเร้ าใจให้ เกิดความสนใจในการอ่านหนังสื อ สนใจหนังสื อและรู้จักหนังสื อต่างๆ
มากขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาการแขนงต่างๆ ในด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
สั ง คม ฯลฯ เท่ า ที่ ป รากฏในรู ป ของหนั ง สื อ เพื่ อ แสดงหนั ง สื อ ใหม่ ที่ ห้ อ งสมุ ด ได้ รั บ แต่ ล ะครั้ ง
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านหนังสือแก่ผู้ชม
ฉวีวรรณ คูหาอภินันท์ (2542 : 105 – 108) เสนอแนะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สามารถจัดได้หลายรูปแบบ ดังนี้
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1. การเล่านิทาน คือ การเล่าเรื่องที่มีผู้เล่าสืบกันมา หรือเล่าเรื่องจากหนังสือนิทานที่มี
ผู้แต่งขึ้นมา ได้แก่ การเล่านิทานในห้องสมุด การแข่งขันการเล่านิทาน
2. การเสนอหนังสือหรือวัสดุการอ่าน และสื่อการอ่านต่างๆ คือ การแนะนาทรัพยากร
สารสนเทศที่น่าสนใจให้กับผู้อ่าน เพื่อ ดึงดูดความสนใจให้อยากอ่านนั่นเอง ได้แ ก่ การเล่าเรื่อง
หนั งสื อ การแนะน าหนังสือ การอ่านหนังสื อให้ ฟัง การสนทนาเกี่ยวกับหนังสื อ การอภิปราย
เกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ การบรรยายเกี่ ยวกั บ หนั งสื อ การโต้ ว าทีเ กี่ ย วกั บหนั ง สื อ การจั ดท ารายชื่ อ
ทรัพยากรสารนิเทศและการทาบรรณนิทัศน์ การจัดนิทรรศการ
3. การแสดงนาฏกรรมและอื่นๆ เช่น การแสดงละคร การแสดงจินตลีลา การร้องเพลง
การแสดงละครใบ้ การแสดงละครหุ่น
4. การทากฤตภาค คือ การตัดปะข่าว บทความ รูปภาพ หรือทั้งรูปภาพและเรื่องที่น่า
สนในเพื่ อ บริ ก ารผู้ อ่ า น ได้ แ ก่ การจั ด ท ากฤตภาคเป็ น เล่ ม การท ากฤตภาคข่ า วติ ด ไว้ ที่ ปู าย
นิทรรศการด้านหลังห้องเรียนทุกวัน
5) การแข่ ง ขั น ต่ า งๆ จากการอ่ า น คื อ การแสดงความสามารถในการอ่ า นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ แข่งขันเปิดพจนานุกรมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ แข่งขันตอบปัญหา
จากหนั ง สื อ เช่ น แข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาหนั ง สื อ สารานุ ก รม ส าหรั บ เยาวชน แข่ ง ขั น ตอบปั ญ หา
สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน แข่งขันตอบปั ญหา The world Book Encyclopedia
ฯลฯ การแข่งขันโต้วาที การแข่งขันการตอบปัญหาทั่วๆ ไป การแข่งขันตอบปัญหาสาขาวิชาต่างๆ
เช่น ปัญหาวิทยาศาสตร์ กฎหมาย ฯลฯ
6. การประกวดเกี่ยวกับการอ่าน เช่น ประกวดการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง ประกวด
การอ่านทานองเสนาะ ประกวดการอ่านบทสนทนา ประกวดการอ่านบทละคร ประกวดการอ่าน
ข่าว
7. การเล่นเกมที่นาไปสู่การอ่านได้แก่ เกมของเล่นต่างๆ และเกมคอมพิวเตอร์ เกมวาดภาพ
เกมเติมคาศัพท์ เกมค้น หาคา เกมทายปัญหา เกมต่อคาพังเพย เกมการละเล่ นต่างๆ เกมพับ
กระดาษ เกมประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ฯลฯ

8. การจัดทาโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น โครงการสัปดาห์ห้องสมุด โครงการ
ยอดนักอ่าน โครงการอ่านหนัง สือให้ฟัง โครงการแนะนาหนังสือ โครงการเสนอหนังสือในรูปแบบ
ต่างๆ โครงการหนังสือดีที่น่า อ่าน โครงการหนังสือใหม่ในวันนี้ โครงการหนังสือสู่ชนบท โครงการ
หนังสือคือเพื่อนคู่คิด โครงการยอดนักอ่านระดับประถมศึกษา โครงการยอดนักอ่านระดับมัธยมศึกษา
โครงการยอดนักอ่านระดับประชาชน โครงการจัดนิทรรศการโครงการอ่านวรรณคดีสัญจร โครงการ
รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการประกวดการเล่ า นิ ท าน โครงการประกวดเรื่ อ งสั้ น สะท้ อ นปั ญ หา
สิ่ งแวดล้ อม โครงการประกวดการอ่า นสุ น ทรพจน์ โครงการจั ดตั้ง ห้ องสมุด ในชนบท โครงการ
ทอดผ้าปุาหนังสือ โครงการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ โครงการประกวดการเขียนเรียงความ โครงการ
ประกวดคาขวัญห้องสมุด โครงการปัญหาพาสนุกจากการอ่าน โครงการแสดงละคร โครงการอ่าน
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ตามสาย โครงการแสดงละครหุ่น โครงการละครใบ้ โครงการพี่เล่าให้น้องฟัง โครงการจัดตั้งชมรม
นักอ่าน โครงการออกค่ายนักอ่าน โครงการเยาวชนพบนักเขียน โครงการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ
กรมวิชาการ (2546 ข : 15) กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการอ่าน
เนื่องในปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 2546 โดยให้โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และ
ชุมชนร่วมกันส่งเสริ มสนั บสนุน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ไว้ดังนี้
1. จัดกิจกรรม วางทุกงาน อ่านทุกคน
1.1 จัดเตรียมสถานที่และจัดหาหนังสือหรือสาเนาบทความที่เป็นประโยชน์หรือให้ความ
เพลิ ด เพลิ น เพื่ อให้ ผู้ บ ริ ห าร นั ก เรีย น ครูแ ละบุค ลากรอื่น ๆ เลื อกอ่านได้อย่ างหลากหลายและ
มีปริมาณพอเพียง
1.2 สร้างบรรยากาศ จัดเวลาตอนเช้า ก่อนเข้าเรี ยน ให้นักเรียน ครูและบุคลากร
ทุ ก คนอ่ า นหนั ง สื อ หรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ส าระใดก็ ไ ด้ ต ามความสนใจพร้ อ มกั น ทุ ก วั น อย่ า งน้ อ ยวั น ละ
15 นาที (อาจเปิดเพลงเป็นสัญญาณเริ่มอ่าน และหยุดอ่าน)
2. จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการอ่าน” ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายและ
สม่าเสมอที่ได้ผลครอบคลุมทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน (สุ จิ ปุ ลิ)
3. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการอ่าน และสร้างความรู้สึกให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตั้งแต่เริ่มคิด เริ่มทา และมีความผูกพันกับโครงการฯ
4. สร้างแรงจูงใจและชี้แนะให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก
“มีพฤติกรรมรักการอ่าน”
5. พัฒนาการอ่านของนักเรียนตามลาดับ ตั้ งแต่ระดับ อ่านออก อ่านเป็น อ่านสม่าเสมอ
จนกระทั่งอ่านเป็นพฤติกรรม พร้อมทั้งติดตามการอ่านของเด็กอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ยอดนักอ่าน ค่ายนักอ่าน เล่านิทาน อ่านหนังสื อให้ฟัง
เล่าเรื่องจากหนังสือ แนะนาหนังสือ จัดนิทรรศการหนั งสือ โต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ และการแข่งขัน
เช่น Reading Rally
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับการแก้ปัญหาของโรงเรียน (กรมวิชาการ, 2546 ข : 313)
การอ่านเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้เกิดจนเป็นพฤติกรรมได้ ซึ่งถ้าได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ อ่านออก
อ่านได้ อ่านได้เร็ว เข้าใจความหมายในเนื้อหาที่อ่านและสามารถสรุปประเด็นสาคัญของเนื้อหาและ
นาเอาไปใช้กับตนเองได้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม ในการที่จะพัฒนาเด็กให้อ่าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องได้รับการแนะแนวทางจากผู้ใกล้ชิด คือผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ในการ
ให้กาลังใจ ตลอดจนช่วยแก้เมื่อเด็กมี ปัญหาในการอ่าน รวมทั้งจัดเวลา โอกาสและสถานที่ ให้เด็ก
ได้ทากิจกรรมการอ่านของเขาอย่างพอใจและมีความสุข โดยที่ เขาไม่รู้สึกว่าเป็นการบังคับ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากทุกฝุายร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ครู โรงเรียน ห้องสมุดและ
ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและสาหรับครู อาจารย์ โรงเรีย นนั้น จะเป็นผู้ที่เด็กใกล้ชิดมากเมื่อออกจาก
บ้าน ดังนั้ น ครู อาจารย์ จึ งควรพัฒ นาเด็กของตนเองให้ เกิดพัฒ นาการทางด้านการอ่านอย่ าง
ต่อเนื่อง ให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จักการอ่านเพิ่มเติมให้ได้ความรู้เพิ่ม เติมจาก
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เนื้อหาวิชาที่เรียนนั้น ก็จะก่อให้เกิดการอ่านได้เร็วและเพาะพฤติกรรมการอ่าน เป็นทักษะที่จะติดตัว
ไปได้
3.8 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการอ่าน
ศรีรัตน์ เจิงกลิ่มจันทร์ (2542 : 41-43) ระบุว่าพฤติกรรมการอ่านไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง
โดยธรรมชาติ จาเป็นจะต้องสร้างขึ้นมา โดยเปรียบเทียบว่าคล้ายกั บการปลูกต้นไม้ การปลูกฝัง
พฤติกรรมรักการอ่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ โดยเตรียมความพร้อมด้ านต่างๆ และความ
พร้อมในการอ่านให้แก่เด็กก่อน ด้วยการให้ความรัก ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้ร่างกาย
และสติปัญญาพัฒนาไปตามลาดับขั้น โดยผู้เป็นบิดามารดา และครอบครัวจัดเป็นองค์ประกอบ
เบื้ อ งต้ น ที่ จ ะปลู ก ฝั ง และให้ ก ารสนั บ สนุ น พฤติ ก รรมการอ่ า นแก่ บุ ค คล สมเด็ จ พระเทพ
พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เคยมีรับสั่งถึงเหตุจู งใจในการอ่านหนังสือของพระองค์
ท่านว่าโชคดีที่เกิดในครอบครัวที่รักการอ่ าน สามารถหาหนังสืออ่านได้และถูกฝึกมาตั้งแต่ยังทรง
พระเยาว์ ให้ รั กการอ่ านและรู้ จั กค้ นคว้า และที่ท รงรั กการอ่านจนถึง ทุกวั นนี้ เนื่ องจากสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอ่านให้ฟังมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์
แม้นมาส ชวลิต (2529 : 6-15) ได้เสนอว่า ในระดับอุดมศึกษา อาจารย์ ผู้สอน สามารถ
พัฒนาพฤติกรรมการอ่านด้วยวิธีต่าง ๆ คือ
1. กาหนดรายชื่อหนังสือที่นักศึกษาจะต้องอ่าน
2. แนะนาหนังสือที่ต้องอ่านให้นักศึกษารู้ว่าคือย่างไร ใครแต่ง
3. การออกข้อสอบจากเรื่องที่กาหนดหรือแนะนาให้อ่าน
4. อ่านแล้วทาบรรณนิทัศน์นาเสนอหน้าห้อง
สอดคล้องกับขอเสนอของ ศรีสุดา จริยากูล (2545 : 37-41) ระบุถึงวิธีปลูกฝังพฤติกรรม
รักการอ่านไว้ ดังนี้
1. จูงใจให้เกิดความอยากอ่าน เช่น การแนะนาหนังสืออย่างย่อหรือบางส่วน
2. เลือกหนังสือที่ตรงกับรสนิยมของนักเรียน นักศึกษา
3. จัดหาหนังสือ วารสาร นิตยสาร ไว้ในห้องเพื่อให้นักศึกษายืม
4. ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีอยู่กับหนังสือนั้น ๆ
5. แนะนาให้มีการสะสมหนังสือหลาย ๆ ประเภท
6. ใช้เกมหรือการทายที่นามาจากหนังสือ
สุขุม เฉลยทรัพย์ (2529 : 26-32) ระบุว่า แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านมิใช่เป็น
เรื่ องที่กระทาได้ง่าย เพราะมีอิทธิพลจากองค์ประกอบต่าง ๆ หลายประการ คือ มิใช่เป็นเรื่อ ง
ที่กระทาได้ง่าย เพราะมีอิทธิพลจากองค์ประกอบต่าง ๆ หลายประการ คือ
1. ระดับสติปัญญา
2. ความพร้อม
3. แรงจูงใจ
4. สภาพร่างกาย
5. สภาพอารมณ์
6. สภาพแวดล้อมทางบ้านและโรงเรียน
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7. สานักพิมพ์และสื่อมวลชน
ส่วน อรพรรณ สุขสมัย (2541 : 73-77) กล่าวว่า พฤติกรรมการอ่านควรปลูกฝังมาแต่
เยาว์วัย แต่ถึงแม้ว่าจะมาสร้างพฤติกรรมรักการอ่านเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็มิใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างไร
วิธีการเชิงเสนอแนะ ได้แก่
1. อ่านยามว่าง เช่น 5.00 – 6.00 น., 12.00-13.00 น., 18.00-20.00 น.
2. อ่านหนังสือหลาย ๆ ประเภท
ส่วนวิศนี ศีลตระกูล (2532 : 28-31) สรุปผลการประชุมผู้แทนสมาชิกประเทศกลุ่มเอเชีย
แปซิฟิค จานวน 22 คน 17 ประเทศ ซึ่งศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียของยูเนสโก (ACCU) เป็นผู้จัด
มีประเด็นสาคัญ ที่สมควรพิจารณาประกอบการพัฒนารูปแบบเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่านสาหรับ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ได้คือ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยแยกจากการเรียนภาษา
2. จัดกิจกรรมและวิธีการใหม่ ๆ
3. แนะนาวารสาร
นอกจากนั้น ประเด็นการคัดเลือกวัสดุการอ่าน ควรเลือกวัสดุที่ดึงดูดความสนใจจัดภาพ
น่าสนใจ จัดให้มีห้องสมุดในในชั้นเรียน ในบ้าน หอพัก จัดตั้งสโมสรหนังสือ เป็นต้น เนื่องจาก
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาต้องอ่านหนังสือมาก ทุกสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ศรี รั ตน์ เจิ งกลิ่ น จั น ทร์ (2542 : 157-159) ยังได้เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้า ง
พฤติกรรมการอ่านสาหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาไว้อีกบางประการ คือ
1. เน้นการฝึกอ่าน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็นวิชาพื้นฐานในปีแรกร่วมกับ
วิชาการใช้ห้องสมุด
2. จัดสถานที่สาหรับอ่านให้สวยงาม สงบเงียบ สะอาด สะดวกใช้ สบายใจ
3. อาจารย์ผู้สอนเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. อาจารย์ให้รายชื่อหนังสือ แนะนาหนังสือให้ทราบว่าดีอย่างไร ผู้แต่งน่าสนใจเพียงใด
ทาไมจึงต้องอ่าน ให้นักศึกษาทาบัตรบรรณนิทัศน์นาเสนอหน้าห้องเรียนด้วยปากเปล่าให้เพื่อนร่วม
ชั้นฟัง
ชุติมา สัจจานนท์ (2529 : 16-18) ได้นาเสนอข้อคิด กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการอ่านไว้
น่าสนใจหลายกิจกรรม เช่น
1. แข่งขันการอ่านในเวลาที่กาหนด
2. เสนอหนังสือที่นักศึกษาสนใจ
3. แต่งแฟนซี มีสาระ เช่น แต่งตัวเป็นขุนพลในหนังสือพาเหรดตัวละครจากหนังสือ
4. กิจกรรมเพียงคืนเดียว
5. ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการอ่าน
6. เชิญนักเขียน จิตรกร นักข่าว บรรณาธิการมารับประทานอาหารกับนักศึกษาอ่าน
งานของท่านผู้มีเกียรติ
7. นักศึกษาเป็นสมาชิกชมรมการอ่าน จัดกิจกรรม เชิญนักศึกษาผู้ใหญ่มาร่วมงาน
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ถวัลย์ มาศจรัส (2545 : 27-28) ได้นาเสนอข้อเสนอแนะขององค์กร UNESCO ว่าด้วยการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านไว้ดังนี้
1. การปลูกฝังให้เกิดความรักหนังสือ
1.1 สร้างครู อบรมให้ครูรักการอ่าน
1.2 ให้รางวัลหรือกาลังใจ
1.3 ตั้งชมรมการอ่าน
1.4 แลกหนังสือพิมพ์
1.5 มอบหนังสือเป็นรางวัล
1.6 รักษาและพัฒนาทักษะการอ่านให้ดียิ่งขึ้น
2. หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือและการอ่าน
2.1 ศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้อ่าน
2.2 ศึกษาผู้เรียนว่าอะไรคือแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะอ่าน
2.3 ส่งเสริมการวิจัยของนักศึกษาในกระบวนการรักหนังสือ เยี่ยมสานักพิมพ์
3.นาหนังสือสู่ประชาชน
3.1 จัดนิทรรศการในโรงเรียนเกี่ยวข้องกับรายวิชาในห้องสมุด
3.2 รวบรวมผลงานเขียน แปล ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในห้องสมุด
3.3 ส่งเสริมการผลิตและแจกเอกสารที่มีประโยชน์ เช่น สุขภาพ การเกษตร
การท่องเที่ยว
3.4 จัดทาหนังสือพิมพ์วารสาร
ส่วน วิจิตร ศรีสะอ้าน กรมวิชาการ (2529 : 480) เสนอแนะว่าการจะพัฒนา
พฤติกรรมการอ่านจาเป็นต้องเน้นการพัฒนาที่ระบบการอ่าน พัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่านและ
วัตถุประสงค์การอ่าน
จากข้ อ เสนอแนะที่ ก ล่ า วมา สามารถคั ด เลื อ กองค์ ป ระกอบที่ อ าจส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
พฤติกรรมรักการอ่านได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านปัจจัยนาเข้า
1.1 เนื้อหา เนื้อหาที่ก่อให้เกิด พฤติกรรมรักการอ่านจะต้องเป็นเนื้อหาที่มีความ
สอดคล้องกับรสนิยมของนักศึกษา สอดคล้องกับวิชาเอกหรืออาชีพที่นักศึกษาเลื อกและมีประโยชน์
ต่อนักศึกษา
1.2 กลุ่มเพื่อน จากรายงานวิจัยพบว่ากลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลในการชักจูงและ
โน้มน้าวพฤติกรรมระหว่างกันและกันอยู่มาก การใช้กลุ่มเพื่อนเป็นปัจจัยในการสร้างพฤติกรรมการ
อ่านจึงมีความสอดคล้องกับวัยของนักเรียน
1.3 ทัศนคติด้านการอ่านของผู้สอน
1.4 บรรยากาศที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน ได้แก่ ความพร้อมของห้องสมุด ความ
เงียบ ความสะดวกสบายของห้องสมุด หรือสถานที่ที่ใช้ในการอ่าน
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1.5 เวลา
2. ด้านกระบวนการ
2.1 กิ จ กรรม กิ จกรรมที่ ส มควรนามาใช้ ในการเสริม สร้ างพฤติก รรมการอ่า น
ได้แก่ การแนะนาหนังสือ การให้อ่านเพิ่มขึ้น การท่องจา การกาหนดรายชื่อหนังสือให้อ่าน การ
พัฒนาระบบการอ่าน ซึ่งมีลักษณะการสร้างภาพในใจทางบวก
2.2 การวัดผลและการประเมินผล จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและรายงาน
การวิจัย พบว่า การจัดรูปแบบการประเมิน พฤติกรรมการอ่าน กระทาได้หลายลักษณะ ที่สาคัญ
ได้แก่ การให้นักศึกษารู้ผลงาน การใช้เครื่องล่อใจต่าง ๆ เช่น รางวัลที่เป็นหนังสือ การออกข้อสอบ
จากเรื่องหรือหนังสือที่กาหนดให้อ่าน การนาเสนอ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยภายในประเทศ
วรรณนิภา ขัติรัตน์ (2550) ได้ ทาการประเมินโครงการรักการอ่าน โรงเรียนทรงวิทยา
จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูโรงเรียนทรงวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ
ความคิดเห็นในด้านบริบทอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยเห็นด้วยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ ด้าน
วิธีการดาเนินงานของโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในด้านการ กระตุ้น
ให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของการอ่าน และ การเรียนรู้และวิธีการดาเนินงานของ โครงการ
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ
โรงเรียนทรงวิทยา จังหวัด สมุทรปราการ ของผู้บริหาร และครู ด้านปัจจัยนาเข้าอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุ ด โดยเห็นมากที่สุ ดเป็นอันดับหนึ่ง คือ ในเรื่องจานวนบุคลากรที่จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสั ย
รักการอ่านมีความเพียงพอและเหมาะสม แสดงว่าผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้ างไกลในเรื่อง
ของการอ่ า น ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ว่ า การอ่ า นเป็ น การเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ความรู้ ความคิ ด และ
วิจารณญาณให้คนเรา มีความงอกงามทางวุฒิภาวะ วุฒิปัญญา และความสามารถ อีกทั้งส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนการ พัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณของผู้อ่านให้เป็ นไปในทางที่ดีงามได้ด้วยตนเอง เนื่อง
ด้วยเหตุผล ดังกล่าว ผู้บริหารจึงสนับสนุนโดยจัดบุคลากรที่จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มี
ความ เพียงพอ และเหมาะสม
คณินนุช พิจิตรนรการ (2550 ) ได้ทาการประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนพรประสาท
วิทยา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพครูผู้สอนและนักเรียนพบว่าครูผู้สอนมีประสบการณ์ทางการ
สอน 21 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 60.00 การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 53.30
สอนช่วงชั้นที่ 1 และสอนช่วงชั้นที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 50.70 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 49.30 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 33.55 รายได้ของผู้ปกครอง 10,001-20,000 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 44.10 และผู้ปกครองมีอาชีพอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 36.80
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการรักการอ่านของครูผู้สอนพบว่าด้านบริบท
โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมดีด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยรวมมีความเพียงพออยู่ในระดับปานกลางด้าน
กระบวนการโดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางด้านผลผลิตโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลางและด้านผลกระทบครูมีความคิดเห็นว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนิสัยรักการอ่านของนักเรียนพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางมีนิสัยรักการอ่านมากที่สุดในหัวข้อข้าพเจ้าคิดว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
4. ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน
4.1 ความพึ งพอใจของนั กเรีย นที่มี ต่อ กิจ กรรมส่ งเสริ มการรัก การอ่า นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากโดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือการค้นหาข้อความจากการอ่านและ
การตอบปัญหาจากการอ่านส่วนความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของกิจกรรมส่งเสริม
การรักการอ่านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือนักเรียนได้รับ
ความรู้ และความสนุกเพลิดเพลินและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.2 พฤติกรรมการรักการอ่านพบว่านักเรียนอ่านหนังสือในเวลาว่างเป็นส่วนใหญ่
ใช้เวลาอ่านครั้งละ 30 นาทีเพราะได้รับประโยชน์และได้ความรู้เพิ่มเติมหนังสือที่ชอบอ่านมากที่สุด
คือการ์ตูนแล้วจะยืมหนังสือจากห้องสมุดสัปดาห์ละ 1-3 ครั้งและชอบอ่านหนังสือที่บ้านจากการ
เข้าร่ว มกิจกรรมนักเรียนให้ความคิดเห็ นว่ากิจกรรมน่าสนใจทาให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอยากอ่าน
หนังสือมากขึ้นและพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านได้แก่ฟัง พูด อ่าน เขียน
4.3 ผลการบันทึกการอ่านพบว่าคะแนนบันทึกการอ่านโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ
84.7 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมากโดยมีนักเรียนที่มีคะแนนบันทึกการอ่านอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
จานวน 27 คนอยู่ในระดับคุณภาพดีจานวน 12 คนและอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้จานวน 1 คน
พิณทิพย์ เอี่ย มพริ้ง (2550) ได้ทาการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ปัจจัยพื้นฐานด้าน
สภาวะแวดล้อม กระบวนการปฏิบัติ ผลผลิต และเพื่อเปรียบเทียบการประเมินผลโครงการผลการ
ประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร 55 คน
ครู 110 คน ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น 135 คน นั ก เรี ย น 100 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA)
และเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ (Scheff’s Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ด้านภาวะแวดล้อม ผลการประเมินอยู่ในระดับมากกระบวนการปฏิบัติระหว่างดาเนินโครงการ อยู่ใน
ระดับ มาก ผลผลิตของโครงการ อยู่ในระดับมาก 2. ผลการประเมินโครงการจาแนกตามขนาด
โรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ปาน
กลาง มาก และปานกลาง ตามลาดับด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดาเนินโครงการ โรงเรียนใหญ่
พิเศษ ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง อยู่ในระดับมาก โรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
ผลผลิตของโครงการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ อยู่ในระดับมาก โรงเรี ยนขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง 3. การเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการทั้ง 3 ด้าน ผลการ
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ประเมินโครงการจาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายคู่ที่
แตกต่างกัน ได้แก่ ครู และนักเรียน มีความเห็นแตกต่างกันด้านกระบวนการปฏิ บัติระหว่างดาเนิน
โครงการ ผลการประเมินโครงการจาแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 รายคู่ที่แตกต่างกันได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็น
แตกต่างกันด้านกระบวนการปฏิบัติ ระหว่างดาเนินโครงการ และด้านผลผลิต ของโครงการ โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ และโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและโรงเรียนขนาดเล็ก มีความ
แตกต่างกัน
แววตา พฤกษา (2550 ) ได้ทาการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนสังกัดสางานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมิน
แบบชิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ปัจจัยนาเข้ากระบวนและผลผลิตของ
โครงการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ศึกษานิเทศก์ จานวน 34 คน ผู้บริหารจานวน 16 คน ครู จานวน 115
คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 235 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน
1. ด้านบริบทความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู เกี่ยงกับด้านบริบท ของโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่ การศึ กษาพระนครศรี อยุ ธ ยาเขต 1 โดยภาพรวม มี ค่า เฉลี่ ยอยู่ใ นระดั บมาก เมื่ อพิ จารณา
เป็นรายข้อ พบว่ามีค่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมากอย่างละ 3 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
จากมากที่สุด ได้แก่ วัตถุป ระสงค์ของโครงการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย รองลงมาคือ โครงการ
ส่ ง เส ริ ม นิ สั ยรั ก ก ารอ่ า นของ เขตพื้ นที่ ก า รศึ ก ษ ากั บ โ ยบาย ส่ ง เส ริ ม นิ สั ยรั ก ก ารอ่ า น
ของกระทรวงศึกษาธิการ และน้อยที่สุดคือความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับกิจกรรม
2. ด้านปัจจัยนาเข้าความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู เกี่ยงกับด้านปัจจัยนาเข้า
ของโครงการส่ งเสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นของนั กเรีย น โรงเรี ย นสั งกั ดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ระดับมาก 4 ข้อ ระดับปานกลาง 9 ข้อและระดับน้อย 1 ข้อ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบในโครงการ มีความเหมาะสม
ต่อหน้าที่รองลงมา ได้แก่ สถานที่อ่านหนังสือมีเพียงพอ และน้อยที่สุด คือ มีการนาเทคโนโลยีต่างๆ
มาใช้เช่น คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลภายในห้องสมุด
3. ด้านกระบวนการความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู เกี่ยวกับด้านกระบวนการ
ของโครงการส่ งเสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นของนั กเรีย น โรงเรี ย นสั งกั ดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
พระนครศรี อยุธ ยาเขต 1 โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 10 ข้อ และระดับปานกลาง 7 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์แต่ละโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้น รองลงมา ได้แก่ ความ
เหมาะสมของกิจกรรมแรลลี่ ครอบครัว ส่ งเสริมการอ่าน พ่อแม่เล่ านิทานให้ ลู กฟัง และน้อยที่สุ ด
ได้แก่ ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม

80
4. ด้านผลผลิตของโครงการนักเรียนปฏิบั ติเกี่ยวกับการอ่านซึ่งเป็นผลผลิต ของโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ส่วนใหญ่มีนักเรียนปฏิบัติ 18-21 รายการ มีจานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10 รองลงมา
มีนักเรียนปฏิบัติ 14-17 รายการ มีจานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 470.90 และน้อยที่สุดมีนักเรียน
ปฏิบัติ 22-25 รายการ มีจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ คือ ร้อยละ 80
พบว่า ผลผลิตอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละสะสม=88.00)
เพ็ญพิไลลักษณ์ มณีภาค (2551) ได้ประเมินโครงการส่ง เสริมรักการอ่าน โรงเรียนหนอง
พอกวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 การประเมินสรุปได้ดังนี้ 1. ด้ า นบริ บ ทหรื อ สภ าว ะ
แวดล้อม ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า บริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริม
รักการอ่าน โดนรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การกาหนดหลักการ
ของโครงการ สอดคล้ องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย
ของโรงเรียน การกาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง กับปัญหา และหลักการของโครงการ และพบว่า
การกาหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย หลักการ ของโครงการมีความสอดคล้องกัน ประกอบกับมีการ
เตรียมการภายในของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับมาก
2. ด้านปัจจัยพื้นฐานของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดค่าเฉลี่ย 4.54 ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นว่า รายการที่มีความพร้อมซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ มี ค รู และบุ คคลากรรั บ ผิ ด ชอบโครงการเพี ย งพอ มีน โยบาย และวิสั ย ทั ศน์ ข องสถานศึ ก ษา
สนับสนุน มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และอาคารสถานที่เพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ด้านกระบวนการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ครูและผู้ปกครองนักเรียน
มีความคิดเห็นว่าด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ มีป ฏิทิน การนิ เทศภายใน มีการประเมินการทางานมีคาสั่ งแต่งตั้งผู้ รับผิ ดชอบ แบะมีการให้
คาปรึกษาแนะนา
4. ด้านผลผลิต
4.1 ผลการประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ย 4.45 เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมวันสาคัญ กิจกรรมว่างจากงาน
อ่าน ทุกคน กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมอ่านบทเพลงสู่งานเขียน และกิจกรรมพี่ช่วยน้องรักการ
อ่าน ด้วยหนังสือเล่มเล็ก
4.2 ผลการประเมินรักการอ่านของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
4.55 ข้ อที่ มีค่า เฉลี่ ย สู งสุ ดคือ ให้ ความส าคั ญของการอ่าน อ่ านอย่า งต่อ เนื่ องใช้เ วลาว่า งให้ เป็ น
ประโยชน์โดยการอ่าน อ่านหนังสือได้หลายประเภท และอ่านหนังสือได้จานวนหน้าเพิ่มขึ้นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.46 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นาการอ่านมาเป็นกิจวัตรประจาวัน นักเรียนมีสมุดบันทึกการ
อ่าน และเข้าเรียนตรงเวลา
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมรักการ
อ่านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พึงพอใจต่อเครือข่ายส่งเสริมการ
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อ่าน ภายใน พึงพอใจกิจกรรมว่างจากงานอ่านทุกคน และกิจกรรมโครงการมีความเหมาะสม
4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียนต่อโครงการส่งเสริมรัก
การอ่าน ผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการ
ส่งเสริมรักการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมของ
นักเรียน ความพึงพอใจต่อเครือข่ายส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียนและความพึงพอใจ กิจกรรมว่าง
จากงานอ่านทุกคน อยู่ในระดับมาก
4.6 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ผลการเรี ย นจากคะแนนผลการสอบปลายปี ร ะหว่ า ง
ปีการศึกษา 2550 กับ 2551 ใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ พบว่า ปีการศึกษา 2550 นักเรียนได้ ระดับผลการเรียนระดับ 3 รวม 5 วิชาหลัก
จานวน 201 คน ปีการศึกษา 2551 นักเรียนได้ระดับผลการเรียนระดับ 3 รวม 5 วิชาหลัก จานวน
362 คน นักเรียนมีระดับผลการเรียนระดับ 3 เพิ่มขึ้น 161 คน คิดเป็นร้อยละ 23
นารีรัตน์ พงษ์จรูญ (2552 ) ได้ทาการประเมินโครงการรักการอ่า นของโรงเรียนพนมสาร
คาม “พนมอดุล วิทยา” ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งประเมินโดยใช้รูป
แบบจาลองซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยดาเนินงาน และ
ด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร 5 คน ครูผู้สอน 78 คน นักเรียน 338 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบท ผู้บริหารประเมินว่าโครงการรักการอ่าน
มี ค วามสอดคล้ อ งอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ครู ผู้ ส อนประเมิ น ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งอยู่ ใ นระดั บ มาก
ด้านปัจจัยเบื้องต้น ครูผู้สอนประเมินว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการดาเนินงาน
ครู ผู้ ส อน และนั กเรี ย นประเมิน ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก ด้านผลผลิ ต ครู ผู้ ส อน และ
นักเรียน ประเมินว่ามีเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
นฤมล พรมมาก (2553) ได้ทาการประเมินโครงการส่งเสริมการรักการอ่านของสถานศึกษา
สั งกัด ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ซึ่งมี วัตถุ ประสงค์เ พื่อประเมิน 3 ด้า น คื อ
ด้า นปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มของโครงการ (Context) ด้า นกระบวนการปฏิ บัติ ร ะหว่ างด าเนิ นงาน
ของโครงการ (Process) และด้านผลผลิตของโครงการ (Outcome) ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียนกลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่
ผู้บ ริห ารสถานศึกษา จ านวน 40 คน ครู ผู้ รับผิดชอบโครงการ จานวน 80 คน ครูผู้ส อน จานวน
120 คน และนักเรียน จานวน 480 คน รวมทั้งสิ้น 720 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 2) ด้ า นกระบวนการปฏิ บั ติ ร ะหว่ า งด าเนิ น งานของโครงการ ผลการประเมิ น ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และ 3) ด้านผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ประหยัด อนุศิลป์ (2554: บทคัดย่อ) ผลการประเมินโครงการพบว่า
1. การประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการ ได้แก่ การประเมินความต้องการจาเป็นในการ
จัดทาโครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการ และการเตรียมการของ
บุคลากรภายในโครงการ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
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2. การประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้า ของโครงการ ได้ แ ก่ การประเมิ น ความพร้อ มของปั จ จั ย
ดาเนินงาน ได้แก่ บุคลากร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และงบประมาณในการดาเนินโครงการ
พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
3. การประเมินกระบวนการในการดาเนินโครงการ ได้แก่ การประเมิน กิจกรรมดาเนิน
โครงการการดาเนินงานตามโครงการ การนิเทศติดตาม กากับ และการประเมินผล พบว่ามีผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับมาก
4. การประเมินผลผลิตของโครงการ ได้แก่ การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ ความ
พึงพอใจของผู้ปกครอง และผลการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4.1 ผลการประเมินผลผลิตด้านการดาเนินงานตามโครงการโดยภาพรวม พบว่า
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
4.2 ผลการประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองโดยภาพรวมพบว่า
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
4.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยสามารถ
แก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนได้จานวนร้อยละ 72.08 ของนักเรียนที่มีปัญหาด้าน
การอ่านและการเขียน
ศุภชัย สระพรหม (2554) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ผู้บริหาร
ครู และนักเรียน มีความคิดเห็น โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก และผลการสารวจข้อมูล
พบว่าโครงการมีวัสดุอุปกรณ์และอาคาร สถานที่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด 2) ด้านกระบวนการดาเนินการ
พบว่า ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก และ 3) ด้าน
ผลผลิตพบว่าผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ผลการ
สารวจข้อมูลพบว่านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับดีมาก นักเรียนรักการอ่านในระดับดี สถิติการใช้
ห้องสมุดและการยืมหนังสือผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
สิริภรณ์ อรัญวารี (2557) ได้ทาการประเมินโครงการรักการอ่านของโรงเรียนชัยนาคา
วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ ผลการประเมินในภาพรวม
ต่อโครงการรั กการอ่ าน กลุ่ ม ที่ 1 ผู้ บ ริห ารโรงเรี ยน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
สถานศึกษา ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยด้านที่มีความ
คิดเห็นสูงที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ด้านผลผลิตของโครงการ และด้านกระบวนการตามลาดับ
โดยด้านที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัยนาเข้า ผลการประเมินในภาพรวมต่อโครงการ
รักการอ่าน กลุ่มที่ 2 ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรักการอ่านในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยด้านที่มีความคิดเห็นสูงที่สุดเรียงจากการไปหาน้อย คือ
ด้านผลผลิตของโครงการ รองลงมาคือ ด้านบริบทของโครงการ และด้านกระบวนการ ตามลาดับ โดย
ด้านที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัยนาเข้า ผลการประเมินในภาพรวมต่อโครงการรัก
การอ่าน กลุ่มที่ 3นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรักการอ่านของโรงเรียนชัยนาคาวิทยา ในภาพรวมทั้ง 4
ด้าน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยด้านที่มีความคิดเห็นสูงที่สุดเรียงจากมากไปหา
น้อยคือ ด้านผลผลิตของโครงการ รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ และด้านบริบทของ
โครงการ ตามลาดับ ด้านที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการ
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4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
ในต่างประเทศได้มีการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุ หรืออิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการอ่านไว้ดังนี้
พาโวเน็ทตี้ และคนอื่นๆ (Pavonetti & Others. 2000 ) ศึกษาเปรียบเทียบนิสัยรักการ
อ่านของเด็กมัธยมต้น ที่ได้รับการเร่งการอ่านขณะที่อยู่ในโรงเรียนประถมกับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้รับ
การเร่งการอ่านในขณะที่อยู่ในระดับประถม โยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเกรด 7 จานวน 1,531 โดยใช้
เครื่องมือในการวัดพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของเด็ก เป็นการบันทึกการอ่านและการจดจาของเด็ก
การจดบันทึกของเด็ก การศึกษาครั้งนี้พบว่า เด็กที่ได้รับการเร่งการอ่านในโรงเรียนประถมศึกษา
มีนิสัยรักการอ่านที่ไม่แตกต่างจากเด็กที่ไม่ได้รับการเร่งการอ่านในระดับประถม แต่สาหรับโรงเรียน
นอกเขตเทศบาล พบว่า เด็กที่ไม่ได้รับการเร่งการอ่านในโรงเรียนประถมศึกษานั้น มีนิสัยรักการอ่าน
มากกว่าเด็กที่ได้รับการเร่งการอ่าน
มอร์ริส (Morris. 2002) ได้ศึกษาโปรแกรมการอ่านที่มีอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาภาคใต้ และ
การประเมินการอ่านเชิงพัฒนาที่เสริมโปรแกรมการอ่านและการตีความระดับความมั่นใจของครู
ในขณะที่ใช้เครื่องมือประเมินนี้ และศึกษาผลกระทบของแบบประเมิน การอ่านเชิงพัฒนาต่อการสอน
ของครู ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนและการประเมินของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนทั้งหมด การเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้หลายวิธี ได้แก่ การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต และการสารวจผล
การศึกษา พบว่า ได้ทราบวิธีการที่นักเรียนมีปฏิกิริยาต่อการสอนอ่าน และการประเมินการอ่าน
วิธีที่ครูประสมประสานเครื่องมือวัดที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือวัดการอ่านเชิงพัฒนาเข้าไว้ใช้
ในห้ องเรี ยนของพวกตน รวมทั้งได้ทราบวิธีการที่ครูโรงเรียนประถมศึกษาภาคใต้ระบุประโยชน์
ของโปรแกรมประเมินการอ่าน พวกตนได้เป็นผู้เข้าร่วมวิจัยกระตือรือร้นแบบประเมินการอ่านเชิง
พัฒนาได้ช่วยเชื่อมช่ องว่างระหว่างความสามารถทางการอ่าน วิธีการสอนที่ดีเยี่ยมกับการเรียนรู้
ที่โรงเรียนประถมศึกษาภาคใต้
ออยย์ลูด (Oyelude. 2004) ได้ทาการประเมินห้องสมุดเคนเนทดิคส์ (Kenneth Dike
Library) ประเทศในจีเรีย หลังจากการประเมินพบว่า
1. ทรัพยากรภายในห้องสมุดมีอย่างเพียงพอและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
2. ผู้ ใช้บ ริ การห้องสมุดสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ดี จากการจัดระบบเป็น
หมวดหมู่
3. ห้องสมุดมีวางแผนกลยุทธ์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงวรรณกรรมได้ดียิ่งขึ้น
4. ผู้ใช้ห้องสมุดมีความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุด ที่เข้าถึงผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยผ่านการยืมทางโทรศัพท์และสามารถใช้บริการ
ยืม-คืนระหว่างห้องสมุดได้
5. ข้อเสนอแนะคือห้องสมุดควรจัดการบริการยืม-คืนด้วยตนเองเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้
6. ข้อเสนอแนะคือมีการฝึกอบรมพนักงานในการจัดการทรัพยากรและการบริการ
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7. ข้ อ เสนอแนะคื อ ควรมรการประเมิ น การให้ บ ริ ก ารให้ บ ริ ก ารภายในห้ อ งสมุ ด อย่ า ง
สม่าเสมอ
เบสเตอร์ (Battle. 2004) ได้ศึกษาผลกระทบเบื้องต้นของการรู้หนังสือ (ILI) ซึ่งอาจมี 2
ด้าน คือ ด้านความกังวลทั่วไป และความกังวลเฉพาะด้านของห้องสมุดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี่เป็น นักเรีย นนานาชาติที่ใช้ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชน ความกังวลระหว่างนักศึกษานานาชาติ
กับห้องสมุดอาจเกิดจากปัญหาเหล่านี้ เช่น อุปสรรคด้านภาษา การสื่อสาร การปรับตัวเข้ากับระบบ
ใหม่ของห้องสมุด และการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมทั่วไป ซึ่งปัญหาทั่วไปของการใช้ห้องสมุดเกิดจาก
ตัวนั กศึกษาเอง ซึ่งมีความรู้ สึกด้านลบ เช่น ความตึงเครียด ความกลั ว ความกังวลใจ ซึ่งอารมณ์
เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทาการค้นคว้าวิจัยในห้องสมุด เพื่ อให้นักศึกษา
ได้ ป ระสบผลส าเร็ จ ในพฤติ ก รรมเหล่ า นี้ ต้ อ งได้ รั บ การบรรเทาในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ช้ นั ก เรี ย น
นานาชาติ 2 กลุ่ม ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมการพูดภาษาอังกฤษสาหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (ESOL)
นักศึกษาแต่ละคนจะได้ใช้เครื่องวัดความกังวล และเครื่องค้นพบความกังวลเพื่อให้เข้าถึงระดับความ
กังวลก่อนและหลังการรักษา กลุ่มที่ 1 (กลุ่มทดลอง) เข้าเรียนการใช้ห้องสมุดเบื้องต้น (โดยใช้ข้อมูล
ของ Kuhltau’s) สืบค้ากลุ่มที่ 2 (กลุ่มควบคุม) ให้ทางานศึกษาค้นคว้าโดยไม่ได้เรียนการใช้ห้องสมุด
เบื้องต้นหรือวิธีการสืบค้นข้อมูลหลังการทดลอง ผู้วิจัยและผู้ให้คาแนะนาโปรแกรม ESOL วัดระดับ
ความกังวลระหว่างกลุ่ม ANCOVA ได้ถูกใช้เพื่อวิเคราะห์สมมติฐานเปรียบเทียบก่อนทดลองและหลัง
ทดลอง ผลการวิเคราะห์บ่งชี้อย่างแน่นอนว่า ความกังวล ของนักเรียนนานาชาติลดลง เมื่อได้รับ
รู้วิธีการสืบค้นข้อมูลห้องสมุด
วานอบเบอร์แกน บี., ดาเอมส์เอ็ม. และ แวน ทิลเปิร์กเอส. (Vanobbergen, B., Daems,
M., & Van Tilburg, S. 2009 ) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อ
นิ สั ย รั ก การอ่ า นของลู ก การวิ จั ย ในครั้ง นี้ เริ่ มจากสมาคมอ่ า นเวสต์ เฟลมิช และซึ่ ง เป็ นห้ อ งสมุ ด
ประชาชนมีโครงการนาร่องจัดในห้องสมุด 10 แห่งในเมืองเมืองเวสต์เฟลมิชโดยห้องสมุดได้ขอความ
ร่ ว มมื อ จาก 82 ครอบครั ว ที่ มี ลู ก อยู่ ใ นวั ย เรี ย นเพื่ อ เข้ า ร่ ว ม โครงการที่ เ รี ย กว่ า “สนุ ก สนาน
กับหนังสือ” วัตถุประสงค์ของการวิจัยเกี่ยวกับการมรส่วนร่วมของผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการอ่านของ
เด็ก โดยมีจุ ดมุ่งหมายดังนี้ (1) สร้ างแนวคิดและให้ คาแนะนาผู้ปกครองเกี่ยวกับการแนะนาการ
อ่านให้แก่ลูกๆ และให้การสนับสนุนให้สนุกให้สนุกสนานกับการอ่าน (2) นาเสนอหลากหลายตัวอย่าง
การปฏิ บั ติ และยั ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะให้ ค รอบครั ว ที่ มี นิ สั ย รั ก การอ่ า นน้ อ ย จากการส ารวจ
จากครั วเรื อนในเมืองเวสต์เฟลมิช รวมทั้งสิ้ น 3 ครั้ง มีการประเมินโครงการหลั งจากการเข้าร่ว ม
โครงการแล้ว ผลการประเมินคือ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ มีการแนะนา
หนังสือให้ลูกๆ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านขึ้นผ่านในครอบครัว
จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การพัฒ นาการเสริมสร้างการ
อ่านเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจให้เกิดนิสัยรักการอ่านของนักเรียนเป็นหน้าที่สาคัญของบุคคลทุกฝุายไม่ว่า
จะเป็น ครอบครัว พ่อแม่ ครู อาจารย์ ในโรงเรียนที่จะส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนเห็นความสาคัญ
ของการอ่าน เพราะการอ่านช่วยพัฒนานักเรียนด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และพฤติกรรมและการดารงชีวิต อ้นจะส่งผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน รวมถึงรูปแบบในการประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นา
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แนวคิดทฤษฎีจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวข้องต้น มาใช้
ในการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ อาเภอเมือง
วาริน ช าราญ จั งหวัดอุบ ลราชธานี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบชิปป์ โดยการประเมินทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการดาเนินงาน และด้านผลผลิต
5. กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ
อาเภอเมืองวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ
CIPP MODEL ของสตัฟเฟิลบีม โดยกาหนดกรอบแนวคิดในการประเมิน ดังนี้
5.1 การประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม(Context Evaluation) หมายถึง การ
ประเมินด้านความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้องกันของหลักการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย
วิธีดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ การจัดบรรยากาศในการดาเนินงาน และการประสานงาน
ระหว่างคณะกรรมการทุกฝุายที่ทาให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินโครงการ
5.2 การประเมินโครงการด้านปัจจัย (Input Evaluation) หมายถึง การประเมินในด้าน
การวางแผนการดาเนินงาน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการดาเนินการ
5.3 การประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process
Evaluation) หมายถึง การ
ประเมินโครงการในด้านการปฏิบัติงานตามแผน การดาเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือที่
ได้รับมอบหมาย ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
5.4 การประเมินโครงการด้านผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึง การประเมินผล
โครงการในด้านผลสาเร็จตามเปูาหมายและผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ
ประเมินสภาวะแวดล้อม(บริบท)
Context Evaluation

ประเมินปัจจัยเบื้องต้น
Input Evaluation

หลักการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เปูาหมายของโครงการ
การเตรียมการภายในโครงการ
บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
งบประมาณ

