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รายงานการประเมินโครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านของโรงเรี ยนอนุบาล
วัดกลางดอนเมืองชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
นางดวงเดือน วินิจฉัย
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รายงานการประเมินโครงการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านโรงเรี ยนอนุ บาลวัดกลางดอนเมือง
ชลบุ รี สัง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาชลบุ รี เขต 1 ฉบับนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อประเมิ นผล
การดาเนินงานโครงการ ใน 4 ด้าน คือ 1) ประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) งานปั จจัย
นาเข้าในการดาเนิ นงานตามโครงการ 3) ด้านกระบวนการที่ใช้ในการดาเนิ นงานตามโครงการ
และ 4) ด้านผลผลิตของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model)
ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หารโครงการ จานวน 6
คน นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จานวน 318 คน และผูป้ กครองนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
4-6 จานวน 318 คน โรงเรี ยนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี รวมทั้งหมด จานวน 768 คน
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการประเมิ นเป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ การดาเนิ นการโครงการ
ส่ งเสริ มนิ สัยรั กการอ่าน ที่ผูร้ ายงานสร้ างขึ้น การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
สาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน พบว่า
1. การประเมินโครงการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน โดยภาพรวม มีความเหมาะสม อยูใ่ น
ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม รองลงมา คือ ด้านผลผลิต
ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยนาเข้า
2. การประเมินด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี ค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มากทุ กข้อ ข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู ง สุ ด
ได้แ ก่ โครงการมี ค วามสอดคล้อ งกับ แนวนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและโรงเรี ย น
รองลงมา คื อ กิ จกรรมตามโครงการจะช่ วยสร้ า งนิ สั ยรั ก การอ่ านที่ ย งั่ ยืนให้แก่ นัก เรี ย น และ
เป้ าหมายของโครงการที่ดาเนินการกับนักเรี ยนทุกระดับชั้นและทุกคน ตามลาดับ
3. การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่

ข
บุคลากรให้ความร่ วมมือในการดาเนินงานโครงการ รองลงมา คือ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ในการดาเนินโครงการและสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ตามลาดับ
4. การประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่
การแบ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบงานชั ด เจน รองลงมา คื อ ใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารจัด กิ จ กรรมที่
หลากหลาย และวิธีดาเนินการตามโครงการมีความชัดเจนและมีความยืดหยุน่ ตามลาดับ
5. การประเมินด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า มีก ารปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมากทุ กข้อ ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ นักเรี ยนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รองลงมา คือ นักเรี ยนใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ดว้ ย
การอ่านและนักเรี ยนรับรู ้และเห็นความสาคัญของการอ่าน ตามลาดับ

