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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนรักการอาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียนบานคลอง 22 2) เพ่ือประเมินผลการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนบานคลอง 22 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

บานคลอง 22 ตอโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22  

ประชากรที่ในการวิจัย ไดแก 1) ครูผูสอนโรงเรียนบานคลอง 22 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนบานคลอง 22 จํานวน 9 คน 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนบานคลอง 22 จํานวน 31 คน 3. ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2558 โรงเรียนบานคลอง 22 จํานวน 31 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบประเมินโครงการ

โรงเรียนรักการอาน สําหรับผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตามรูปแบบ CIPP Model 2) แบบประเมินโครงการ

โรงเรียนรักการอานสําหรับผูปกครองชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตามรูปแบบ CIPP Model 3) แบบทดสอบการ

อานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองตอโครงการโรงเรียนรักการอาน 

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเมนมาตรฐาน และรอยละ 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการประเมินโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่1 โรงเรียนวัด

บานคลอง 22 จากการประเมินโดยผูสอนโรงเรียนบานคลอง 22 และผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

มีผลการดําเนินงานตามโครงการ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขาเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต อยู

ในระดับมาก  2) ผลการทดสบการอานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถอานออกไดทุกคน คิดเปนรอย

ละ 100 และ 3) ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอโครงการ

โรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสะแกงาม อยูในระดับพึงพอใจมาก 
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Abstract 

The objective of this research were: 1) to evaluate school love reading of  

Prathomsuksa 1st students project in Ban Klong 22 School 2) to evaluate reading of  

Prathomsuksa 1st students project in Ban Klong 22 School 3) to evaluate the parents 

students’ satisfaction of the school loves reading project in Ban Klong 22 School. 

 The population were: 1) 9 teachers of Prathomsuksa 1st 2) 181 Prathomsuksa  

1st students. 3) 50 parents Prathomsuksa 1st students . The research instrument were: 1) the 

questionnaires CIPP Model of teachers affect school love reading of Prathomsuksa 1st  

students project in Ban Klong 22 School 2) ) the questionnaires CIPP Model of parents 

Prathomsuksa 1st students affect school love reading of Prathomsuksa 1st students project in  

Ban Klong 22 School 3) achievement reading test 4) satisfaction questionnaires of parents  

Prathomsuksa 1st students. The statistics were analyzed data percentage, mean and standard  

Deviation 

  The research results were following: 1) the school love reading project  

implementation according to the opinions of the teachers, student’s parents in the aspects  

of context, input, process and product was at the high level 2) all the Prathomsuksa 1st 

students passed the reading test 3) student’s parents had high level satisfaction. 

บทนํา 

  ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรม อันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ  และ

เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจ

และความสัมพันธที่ดีตอกัน ดํารงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข และเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรู 

แหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู กระบวนการคิด วิเคราะห วิจารณ และสรางสรรค ใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ีนอกจากน้ียังเปนสิ่งทีแ่สดงภูมิ

ปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ ซึ่งเปนสมบัติล้ําคาแกการเรียนรู และอนุรักษและ

สืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป ภาษาไทยจึงเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนไววาผูเรียนภาษาไทยจะตองเรียนรูเกี่ยวกับการอาน

ออกเสียงคํา ประโยค การอานบทรอยแกว คําประพันธชนิดตาง ๆ การอานในใจเพ่ือสรางความเขาใจ และการ

คิดวิเคราะห สังเคราะหความรูจากสิ่งที่อาน เพ่ือนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

การอานหนังสือเปนการพัฒนาตนเอง และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน    แตปจจุบันการอาน

หนังสือของคนไทยเปนกิจกรรมที่ไมแพรหลาย การอานหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งนอยลงไปอีก สาเหตุมีอยู

หลายประการนับตั้งแตการขาดแคลนหนังสือที่ด ี และตรงกับความสนใจ  ทั้งเกิดการแยงเวลาของสื่ออ่ืน ๆ 



เชน โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุนใหเห็นความสําคัญของการอาน ที่สําคัญยิ่ง

คือ การใชเวลาวางไปในการใชอินเตอรเน็ต และการเลมเกม ทําใหนิสัยรักการอานทั้งในและนอกโรงเรียนของ

เด็กขาดหายไป เม่ือเทียบความเพลิดเพลินและการไดฟง ไดรู ไดเห็นเร่ืองตาง ๆ จากโทรทัศนและวิทย ุ

กระจายเสียง และอินเตอรเน็ต การอานหนังสือเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาว ตองมีทักษะในการอาน ถาจะใหการ

อานหนังสือเกิดเปนนิสัย จําเปนตองมีการปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจ เพ่ือใหสังคมไทยเปนสังคมการ

อาน จึงจําเปนตองมีการสงเสริมนิสัยรักการอานอยางตอเน่ืองและเพ่ิมมากขึ้น และสอดคลองกับกระทรวง 

ศึกษาธิการไดกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาโดยมีเปาหมายหลักคือ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ โดยให

ครอบคลุมทั้งดานความสามารถ ทักษะและดานคุณลักษณะที่พึงประสงค สภาพการอานออก เขียนได  

กําหนดนโยบายสําคัญใหนักเรียนทุกระดับชั้นอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง  และสื่อสารได เพื่อเปน

การวางรากฐานสําคัญในการเรียนรูระดับสูง  เปนไปตามเจตนารมณของรัฐบาลโดยปการศึกษา 2558 โดย

ประกาศเปนปปลอดนักเรียนอานไมออกเขียนไมได  และไดกําหนดนโยบายให “เด็กนักเรียนชั้นประถม ศึกษา

ปที่ 1 เม่ือเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที ่1 ตองอานออกเขียนได  และมีมาตรการประเมินผลใหเปนรูปธรรม”      

จากเหตุผลขางตน และจากการสํารวจการอานออกไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

บานคลอง 22 ในปการศึกษา 2557 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ยังอานออก ไมครบทุกคน (โรงเรียน

บานคลอง 22, 2557: 5) โรงเรียนบานคลอง 22 ไดสนองนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการที่สงเสริมและ

พัฒนาการอาน และเห็นวาการอานเปนการแสวงหาความรูที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายดาน เชน  การรับรู  การ

ตระหนัก  การพัฒนา  การสนองตอบ และการใชจินตนาการ เปนตน โรงเรียนบานคลอง 22 จึงไดจัดโครงการ 

“โรงเรียนรักการอาน” ขึ้นเพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  อันจะเปนประโยชนตอการเรียนรู  และ

การดํารงชีวิต  ของนักเรียนทั้งในปจจุบันและในอนาคต ทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนชั้นที่เตรียม

ความพรอมและเรียนรูในชั้นที่สูงขึ้นตอไปหากไมสามารถอานออกไดแลวจะสงผลตอการเรียนรูในระดับชั้นท่ี

สูงขึ้นตอไป และไมสามารถใชชีวิตในประจําวันไดอยางมีความสุข  

ผูวิจัยในฐานะศึกษานิเทศกที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดานวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนชอง

โรงเรียนบานคลอง 22 จึงไดทําการศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนรักการอาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 1 ของโรงเรียนบานคลอง 22 โดยใชรูปแบบการประเมินแบบจําลอง (CIPP Model)  เพื่อใหทราบผลการ

ดําเนินงานของโครงการ ประกอบดวย บริบท ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ และผลผลิต ผลจากการประเมิน

โครงการจะทําใหไดทราบจุดเดน และจุดดอยของโครงการไดบรรลุเปาหมายหรือไม สอดคลองกับ สมหวัง   

พิธิยานุวัฒน (2528: 45) และประชุม รอดประเสริฐ (2535: 73) ไดกลาวถึงการประเมินโครงการวา การ

ประเมินโครงการจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ เปนกระบวนการในการเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูล

ของการดําเนินโครงการ มีความเปนปรนัย ผลการประเมินจึงจะเปนประโยชนและเปนที่ยอมรับ ผูวิจัยจึงไดทํา

การประเมินโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 ในคร้ังนี ้

วัตถุประสงคของการวิจัย 



 1. เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียน  

บานคลอง 22  

 2. เพ่ือประเมินผลการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 

 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 ตอ

โครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22  

ขอบเขตในการวิจัย 

 การวิจัยเพ่ือประเมินโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 

กําหนดขอบเขตในการวิจัย ดังน้ี 

 1. ประชากร  ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 

    1.1 ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนบานคลอง 22 

จํานวน 9 คน 

    1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนบานคลอง 22 

จํานวน 6 หองเรียน  จํานวน 31 คน 

    1.3 ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนบานคลอง 

22 จํานวน 31 คน 

 2. เน้ือหา  การประเมินโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22   

ในคร้ังนี้ทําการประเมินเฉพาะชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยใชรูปแบบการ

ประเมิน CIPP Model ประกอบดวย 4 ดาน ดังน้ี ดานบริบท (context)  ดานปจจัยเบื้องตน (input)  ดาน

กระบวนการ (process) และดานประเมินผลผลิต (product)  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบถึงผลการดําเนินการประเมินโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนบานคลอง 22 

2. เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการโครงการโรงเรียนรักการอานชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ไดทราบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถม ศึกษาปที่ 

1 โรงเรียนบานคลอง 22 

นิยามศัพทเฉพาะ 

เพ่ือใหการศึกษาคร้ังน้ีมีความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย ดังน้ี 

โครงการโรงเรียนรักการอานของโรงเรียนบานคลอง 22 หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมที่

สงเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหมีพัฒนาการในการอาน ทั้งดานความเขาใจในการอาน และทัศนคติที่



ดีตอการอาน สามารถอานหนังสือได โดยเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนไดจัดทําขึ้นประกอบดวย กิจกรรมสุภาษิต

คําพังเพย กิจกรรมเลาขาว  กิจกรรมคําศัพทวันละคํา  กิจกรรมอานหนังสือใหฟง  กิจกรรมหนังสือใหม  

กิจกรรมเลานิทาน  กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที ่ กิจกรรมหนังสือนาอาน  กิจกรรมยอดนักอาน  กิจกรรม

ลายมืองามตามแบบไทย  กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู  กิจกรรมสัปดาหหองสมุด  

  การประเมินโครงการโรงเรียนรักการอานช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 หมายถึง 

การตรวจสอบหรือหาคําตอบ อุปสรรค ปญหา ของการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนรักการอานนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1  โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model ประกอบดวย 4 ดาน คือ บริบทหรือสภาวะ

แวดลอม ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ และผลผลิต  

1. การประเมินบริบท (context) เปนการประเมินสภาพการที่เปนพื้นฐานที่นําไปสูหลักการ ที ่จะ

สงผลตอการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียนบานคลอง 22 

2. การประเมินปจจัยนําเขาเบื้องตน (input) เปนการประเมินความพรอมของปจจัยที่ชวยในการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 

3. การประเมินดานกระบวนการดําเนินงาน (process) เปนการประเมินขั้นตอนในการดําเนินงาน

โครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 

4. การประเมินดานผลผลิต (product) เปนการประเมินผลที่ไดรับจากการดําเนินงานตามโครงการ

โรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 

กิจกรรมโครงการโรงเรียนรักการอาน  หมายถึง กิจกรรมตาง ๆที่จัดเพ่ือกระตุน ชักจูง เปดโอกาส 

และชี้แนะแนวทางใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 เพื่อใหความสนใจในการอาน และ

นําไปสูการอานออกได 

การประเมินผลสัมฤทธิ์การอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 หมายถึง การทดสอบการอาน

หลังการดําเนินการตามโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 ดวย

แบบทดสอบการอานที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากบัญชีคําพ้ืนฐาน และหาประสิทธิภาพแลว แบงเปน 3 ระยะ ตามชวง

การดําเนินงานตามโครงการ ประกอบดวย 

ระยะที่ 1 หลังจากการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนรักการอาน สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2558  

ระยะที่ 2 หลังจากการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนรักการอาน สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2558  

ระยะที่ 3 หลังจากการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนรักการอาน สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ 2559 

ความพึงพอใจของผูปกครอง หมายถึง ระดับความรูสึกในเชิงบวกที่มีตอการดําเนินการจัดกิจกรรม

เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออกได ตามโครงการโรงเรียนรักการอาน ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 โดยใชแบบประเมินคา 5 ระดับ ระดับความพึงพอใจ ดังน้ี มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 



ครูผูสอน หมายถึง ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียน

บานคลอง 22   

นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนบาน

คลอง 22   

ผูปกครองนักเรียน  หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ดูแล หรือเลี้ยงดู หรือปกครองนักเรียนชั้นประถม ศึกษาป

ที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนบานคลอง 22 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การประเมินโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนบานคลอง 22 

ในคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเชิงประเมิน (evaluation research) มีวิธีการวิจัยตามขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังน้ี 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 

 1. แบบประเมินโครงการโรงเรียนรักการอาน สําหรับผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตาม 

รูปแบบ CIPP Model 

 2. แบบประเมินโครงการโรงเรียนรักการอาน สําหรับผูปกครองชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตาม 

รูปแบบ CIPP Model 

 3. แบบทดสอบการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

 4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองตอโครงการโรงเรียนรักการอาน 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร  ดังน้ี 

 1. วิเคราะหการประเมินโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 

ตามรูปแบบ CIPP Model โดยผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยสถิติ คาเฉลี่ย () คาเบี่ยงบนมาตรฐาน ( ) 

 2. วิเคราะหการประเมินโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 

ตามรูปแบบ CIPP Model โดยผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยสถิติ คาเฉลี่ย () คาเบี่ยงบน

มาตรฐาน ( )   

 3. วิเคราะหผลทดสอบการอานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยสถิติ แจกแจงความถี่ (f) รอยละ 

 4. วิเคราะหความพึงพอใจผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตอโครงการโรงเรียนรักการอาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสะแกงาม ดวยสถิติ  คาเฉลี่ย () คาเบี่ยงบนมาตรฐาน ( )   

ผลการวิจัย 

 1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่1 โรงเรียนบานคลอง 22 จากการ

ประเมินโดยผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีผลการดําเนินงาน



ตามโครงการ ประกอบดวย ดานบริบท ดานปจจัยนําเขาเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. ผลการทดสบการอานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถอานออกไดทุกคน คิดเปน 

รอยละ 100  

 3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอโครงการโรงเรียน

รักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสะแกงาม อยูในระดับพึงพอใจมาก 

อภิปรายผล 

1. ในภาพรวม การดําเนินการตามโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน    

บานคลอง 22 อยูในระดับมาก ทุกดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขาเบื้องตน ดานกระบวนการ และ

ดานผลผลิต โดยการประเมินจากผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ย 3.63และการประเมินจาก

ผูปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ย 3.65 เปนไปตามเกณฑการประเมินที่กําหนดไวใน

ระดับมาก หรือคาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป สอดคลองกับสํานักงานการศึกษาเมืองพัทยา (2553: บทคัดยอ) บุญทิพย 

กลิ่นทุม (2553: 119) ที่ไดทําการประเมินโครงการรักการอานในภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน โดยมีการ

ดําเนินการดานบริบท และดานปจจัยเบื้องตน เปนปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการตามโครงการโรงเรียนรักการ

อานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22 ใหดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามเปาประสงคของโครงการ  

และ นฤมล พรมมาก (2553: 104) ไดทําการประเมินโครงการสงเสริมการรักการอานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน 3 ดาน คือ ดานปจจัยพ้ืนฐาน

ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ (Context) ดานกระบวนการปฏิบัต ิระหวางการดําเนินงานของโครงการ 

(Process) และดานผลผลิตของโครงการ (Outcome) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ครู

ผูรับผิดชอบโครงการและนักเรียน ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก 

2. ดานบริบท  จากผลการวิจัยประเมินโครงการในคร้ังนีภ้าพรวม อยูในระดับมาก ทั้งจากการ

ประเมินจากผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และจากผูปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ย 

4.14 และ3.56 ตามลําดับ เน่ืองจากการดําเนินงานโครงการรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน    

บานคลอง 22 เปนการดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไดกําหนดเร่ืองนี้ไวในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานคลอง 2 ทีเ่นน

กิจกรรมสงเสริมการอาน เนนทักษะกระบวนการ  สอดคลองกับ แววตา  พฤกษา (2550: 95-96) ไดประเมิน

โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต 1 พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ คณินนุช  จิจิตรนรการ (2550: 

96) ทําการประเมินโครงการรักการอานของครูผูสอน พบวา ดานบริบทมีความเหมาะสมระดับด ี

3. ดานปจจัยนําเขาเบื้องตน จากผลการวิจัยในภาพรวม ดานปจจัยนําเขาเบื้องตน อยูในระดับมาก 

การประเมินผลโครงการดังกลาวเปนการประเมินผลของผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และจากผูปกครองของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ย 3.57 และ 3.60 ตามลําดับ พบวา ในทุกรายการประเมินของ

ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และผูปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมาก สอดคลอง



กับ วรรณนิภา  ขัติรัตน (2550:88-89) ทําการประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของโรงเรียนทรงวิทยา 

ในดานปจจัยนําเขาเบื้องตนตอโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน  อยูในระดับมากที่สุด  และสอดคลองกับการ

ประเมินโครงการรักการอานของโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ของ นารีรัตน  พงษเจริญ (2551: 

75-76) พบวาปจจัยนําเขาเบื้องตนอยูในระดับมาก 

 3. ดานกระบวนการ ผลการวิจัยในภาพรวม ดานกระบวนการ ที่ประเมินโดยผูสอนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 1 อยูในระดับปานกลาง แตประเมินโดยผูปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อยูระดับมาก แตมี

ประเด็นผูปกครองมีสวนรวมในการชี้แนะ และสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน และประเด็น

โรงเรียนใหโอกาสบุคลากรภายนอกมีสวนรวมจัดกิจกรรม เน่ืองจากชุมชนและผูปกครองของโรงเรียนบาน

คลอง 22 ทําการเกษตรกรรม และ ทํานา  ทําใหผูปกครองไมมีเวลาเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาม

โครงการโรงเรียนรักการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดเทาทีค่วร 

4. ดานผลผลิต ผลการวิจัยในภาพรวม ดานผลผลิต ที่ประเมินโดยผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อยูใน

ระดับปานกลาง แตประเมินโดยผูปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อยูระดับมาก   แตมีประเด็นที่

ประเมินโดยผูปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในระดับปานกลาง ในเร่ืองโรงเรียนกําหนดขั้นตอน

การจัดกิจกรรมไวอยางเปนระบบ , โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานอยางตอเน่ือง , โรงเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมตามแผนของโครงการ และโรงเรียนแบงหนาที่ความรับผิดชอบของกิจกรรมอยางชัดเจน สอดคลองกับ 

คณินนุช  พิจิตรนรการ (2550: 98) ทําการประเมินกิจกรรมโครงการสงเสริมการอานอยูในระดับมาก 

ผูปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความเห็นในการประเมินดานผลผลิตตางจากการประเมินของ

ผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อาจเน่ืองมาจาก ผูปกครองเห็นวานักเรียนในความปกครองสามารถอาน และมี

การพัฒนาการอานเพ่ิมขึ้น ถือวามีความพอใจแลวตอการอานไดของนักเรียนในความปกครอง 

 5. การทดสอบการอานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แบงเปน 3 ระยะตามการดําเนินกิจกรรมของ

โครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานคลอง 22  ผลการทดสอบนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่1 โรงเรียนบานคลอง 22 สามารถผานการทดสอบการอานทุกคน เปนไปตามจุดมุงหมายของ

โรงเรียนที่จะยกระดับคุณการศึกษาของโรงเรียนบานคลอง 22  จึงไดจัดทําโครงการโรงเรียนรักการอานชั้น

ประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ขึ้นมา โดยมีพัฒนาการการอานเพ่ิมขึ้นตามกิจกรรมของโครงการ ระยะที่ 1 มีนักเรียน

ผานการทดสอบการอานคิดเปนรอยละ 82.32  ระยะที่ 2 มีนักเรียนผานการทดสอบการอานคิดเปนรอยละ 

94.48 และระยะที่ 1 มีนักเรียนผานการทดสอบการอานทุกคน คิดเปนรอยละ 100  จะเห็นไดวาจะมี

พัฒนาการความกาวหนาเพ่ิมขึ้นตลอดจนสิน้สุด  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับผลกระทบของโครงการโรงเรียนรักการอานชั้นประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียน

บานคลอง 22  เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาโครงการใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ควรทําการวิจัยเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวของกับโครงการโรงเรียน รักการ

อานชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพ่ือนําผลมาพัฒนาโครงการ หรือกิจกรรมรักการอานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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