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นกัเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 
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ปีทีประเมิน ปีการศึกษา 2557 

คาํสาํคญั พฒันาหอ้งสมุดมีชีวิต , เสริมสร้างนิสยัรักการอ่าน 

 

บทคดัยอ่ 

 

 รายงานการประเมินโครงการการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวิต เพือเสริมสร้างนิสยัรักการอ่านของนกัเรียน 

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 มีวตัถุประสงค์เพือประเมินความเหมาะสมของ

โครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินทีเน้นการตัดสินใจของ Stufflebeam  ทีเรียกว่า “CIPP 

approach”  โดยมุ่งเนน้ใน 4 ดา้น คือ การประเมินสภาพแวดลอ้ม (context evaluation)  การประเมินปัจจยั

นาํเขา้  (input evaluation)  การประเมินกระบวนการ (process evaluation)  และการประเมินผลผลิต (product 

evaluation) ในดา้นคุณภาพคุณภาพ การพฒันาห้องสมุดมีชีวิต ดา้นพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของ

นกัเรียน ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน มาตรฐานที 3 และความพึง

พอใจ ประชากรและกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยครู นักเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขนั

พืนฐาน เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู จาํนวน 7 ฉบบั โดยมีลกัษณะเป็นแบบประเมินมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั และแบบบนัทึกผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน 

มาตรฐานที 3 ผูเ้รียนผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเนือง ตามสภาพจริง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS  ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู สรุปไดด้งันี 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้มโครงการการพฒันาห้องสมุดมีชีวิต เพือเสริมสร้าง

นิสยัรักการอ่านของนกัเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครู 

และ คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน  โดยภาพรวมทงั 2 กลุ่มทีประเมินมีคามเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก   

ไดค้ะแนนรวมเฉลีย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตวัชีวดัทีประเมิน   เมือพิจารณารายกลุ่มผู ้

ประเมิน พบว่า ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (= 4.26, = 0.76) มีค่าเฉลียโดยภาพรวมสูงสุด 

ไดค้ะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดบั มาก   ( X= 4.24, S.D. = 0.71) ไดค้ะแนน 15  ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมือ

พิจารณาเป็นรายตวัชีวดัแต่ละดา้น พบว่า ทุกดา้นมีค่าเฉลียสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เช่นกนั 
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2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยันาํเขา้โครงการการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวิต เพือเสริมสร้างนิสยั

รักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครู 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.88, = 0.65) ไดค้ะแนนรวมเฉลีย 15 ผ่านเกณฑ์ ภาพรวมและทุก

ประเด็นตวัชีวดัทีประเมิน   

3.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นกระบวนการในการดาํเนินโครงการการพฒันาห้องสมุดมีชีวิต เพือ

เสริมสร้างนิสยัรักการอ่านของนกัเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557  ตามความ

คิดเห็นของครู นกัเรียน และผูป้กครอง โดยภาพรวมทงั 3 กลุ่มทีประเมินมีการปฎิบติัหรือคุณภาพ อยู่ในระดบั

มาก ไดค้ะแนนรวมเฉลีย  20 ผ่านเกณฑ์ ภาพรวมและทุกประเด็นตวัชีวดัทีประเมิน เมือพิจารณารายกลุ่มผู ้

ประเมิน พบว่า ผูป้กครองมีการปฏิบัติหรือคุณภาพในภาพรวมสูงสุด ( X= 4.12, S.D. = 0.70) อยู่ใน

ระดับมาก ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกตัวชีวดัทีประเมิน รองลงมา คือ ครูมีการปฏิบติั

หรือคุณภาพในภาพรวม (= 4.11, = 0.67) อยูใ่นระดบัมาก ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุก

ตัวชีวดัทีประเมิน ส่วนนักเรียน มีการปฏิบติัหรือคุณภาพในภาพรวมตาํสุด  (X= 4.06, S.D. = 0.70)  อยู่ใน

ระดบัมาก ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกตัวชีวดัทีประเมิน เช่นกนั   

4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นดา้นผลผลิต โครงการการพฒันาหอ้งสมุดมีชีวิต เพือเสริมสร้างนิสัย

รักการอ่านของนกัเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557  จาํแนกตามตวัชีวดั 

4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูผลผลิตดา้นคุณภาพเกียวกบัคุณภาพการพฒันาห้องสมุดมีชีวิต เพือ

เสริมสร้างนิสยัรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 ตามความ

คิดเห็นของ ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน โดยภาพรวมทงั 4 กลุ่มทีประเมิน

มีการปฏิบติัหรือมีคุณภาพ อยู่ในระดบัมาก   ได้คะแนนรวมเฉลีย 20 ผ่านเกณฑ์ ภาพรวมและทุกประเด็น

ตวัชีวดัทีประเมิน เมือพิจารณาเป็นรายกลุ่มผูป้ระเมิน พบว่ากลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลียใน

ภาพรวมสูงสุด (X= 4.38, S.D. = 0.20) อยู่ในระดบัมาก ไดค้ะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา

ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครองมีค่าเฉลีย  (X= 4.27, S.D. = 0.51) อยู่ในระดบัมาก ไดค้ะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลียในภาพรวมตาํทีสุด ( = 4.20, = 0.65 )   อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนน 20 ผ่าน

เกณฑก์ารประเมินและเมือพิจารณาเป็นรายตวัชีวดัแต่ละดา้นพบว่า ทุกดา้นมีมีการปฏิบติัหรือคุณภาพสูงกว่า

เกณฑที์กาํหนด ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

4.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นผลผลิตเกียวกบัพฤติกรรมนิสยัรักการอ่านของนกัเรียนโรงเรียน

หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557  ตามความคิดเห็นของ ครู และผูป้กครอง โดยภาพรวมทงั 2 

กลุ่มทีประเมินมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉลีย 10  ผ่านเกณฑ์ ภาพรวมและทุกประเด็น

ตวัชีวดัทีประเมิน  เมือพิจารณา เป็นรายกลุ่มผูป้ระเมิน  พบว่ากลุ่มผูป้กครองมีค่าเฉลียสูงสุด  (X= 4.42, S.D. = 

0.62)  อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนน 10  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มครู (= 3.86,  = 0.57) 

อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนน 10  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน และเมือพิจารณาเป็นรายตวัชีวดั  พบว่า ทุกตวัชีวดัมี

ค่าเฉลียสูงกว่าเกณฑที์กาํหนด ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
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 4.3 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดบัการศึกษาขัน

พืนฐาน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 มาตรฐาน 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก (ร้อยละ 

83.75) ไดค้ะแนนรวม  10  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน เมือพิจารณาตามตวัชีวดั พบว่า มีตวัชีวดั 3 รายการทีมีค่า

ร้อยละสูงสุด ได้แก่ตัวชีวดัที 3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา ความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง

เรียนรู้ และสิงต่าง ๆ รอบ ๆ ตวั  ตวัชีวดัที 3.3  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลียน ความคิดเห็น เพือการ

เรียนรู้ระหว่างกนัและตวัชีวดัที 3.4  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน (ร้อยละ 85) อยูใ่นระดบั

ดีมาก ไดค้ะแนน 10 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ส่วนตวัชีวดัที 3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตงั

คาํถามเพือคน้ควา้หาความรู้เพิมเติม มีค่าร้อยละตาํสุด (ร้อยละ 80) อยู่ในระดบัดีมาก ไดค้ะแนน 10 ผ่าน

เกณฑก์ารประเมิน เช่นกนั 

4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลผลิตดา้นความพึงพอใจของ ครู นักเรียน ผูป้กครอง และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน      ต่อการดาํเนินโครงการพฒันาคุณภาพห้องสมุดมีชีวิต เพือ

เสริมสร้างนิสยัรักการอ่านของนกัเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557  โดยภาพรวม

ทงั 4 กลุ่มทีประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  ไดค้ะแนนรวมเฉลีย 10 ผ่านเกณฑ์ ภาพรวมและทุก

ประเด็นตวัชีวดัทีประเมิน เมือพิจารณาเป็นรายกลุ่มผูป้ระเมิน พบว่ากลุ่มครู มีค่าเฉลียสูงสุด (= 4.43, = 

0.54) อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนน 10 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครอง (X= 4.40, S.D. 

= 0.51) อยู่ในระดบัมาก ไดค้ะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน สาํหรับกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขัน

พืนฐาน มีค่าเฉลียตาํสุด (X= 4.36, S.D. = 0.51) อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนน 10 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน และ

เมือพิจารณาเป็นรายตัวชีวดั  พบว่า ทุกตวัชีวดัมีค่าเฉลียสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เช่นกนั 

 สรุปผลการประเมินโครงการต่อการดาํเนินโครงการพฒันาคุณภาพหอ้งสมุดมีชีวิต เพือเสริมสร้าง

นิสยัรักการอ่านของนกัเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557  ตามประเด็นตวัชีวดัค่า

นาํหนกัและเกณฑก์ารประเมิน  พบว่า ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้มของโครงการ ค่านาํหนัก 15% ผลการ

ประเมินเมือเทียบกบัเกณฑ์ทีกาํหนดโดยภาพรวมทุกกลุ่มทีประเมิน และทุกประเด็นตัวชีวดัทีประเมิน  

ผ่านเกณฑ์ทีกาํหนด ดา้นปัจจยันาํเขา้ของโครงการ ค่านาํหนัก 15% ผลการประเมินเมือเทียบกบัเกณฑ์ที

กาํหนดทงัภาพรวม และทุกประเด็นตวัชีวดัทีประเมิน ผา่นเกณฑที์กาํหนด  ดา้นกระบวนการของโครงการ 

ค่านาํหนัก 20% ผลการประเมินเมือเทียบกบัเกณฑ์ทีกาํหนดโดยภาพรวม  ทุกกลุ่มทีประเมิน และทุก

ประเด็นตวัชีวดัทีประเมิน  ผ่านเกณฑ์ทีกาํหนด  ดา้นผลผลิตของโครงการ ค่านาํหนัก 50% ผลการประเมิน

เมือเทียบกบัเกณฑที์กาํหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มทีประเมิน และทุกประเด็นตวัชีวดัทีประเมิน  ผ่านเกณฑ์ที

กาํหนด  สรุปรวมทงั 4 ดา้นของโครงการ ค่านาํหนกั 100% ผลการประเมินเมือเทียบกบัเกณฑ์ทีกาํหนด โดย

ภาพรวมทุกกลุ่มทีประเมิน และทุกประเด็นตวัชีวดัทีประเมิน  ผา่นเกณฑที์กาํหนด 


