
 

 
 

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการห้องสมุดดิจิท ัล เพื ่อส่งเสริมนิส ัยร ักการอ่าน  
ของนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร.  
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2565 
 

บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
รายงานผลการประเมินโครงการห้องสมุดดิจิทัล เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ประเมินสภาพแวดล้อมหรือบริบท ประเมินปัจจัยน าเข้า ประเมินกระบวนการด าเนินงานและ
ประเมินผลผลิตของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน 
โดยมีวิธีการประเมนิคือ การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม  

กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช ้ในการศึกษาครั ้งนี ้  ค ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุด
ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 
2564  ประกอบด้วย กลุ ่มตัวอย่างข้าราชการครู  จ านวน 72 คน กลุ ่มตัวอย่างคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน  กลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6  จ านวน 252 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 252 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  589 คน และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย
แบบสอบถาม  ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดับ และมีข้อค าถามปลายเปิด 
รวม 11 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .854-.968  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผลการประเมินพบว่า 

1. ผลการประเมินโครงการห้องสมุดดิจิทัล เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน โรงเรียน 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทของ
โครงการ ตามความคิดเห็นของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีระดับความจ าเป็น/
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.30 , S.D. = 0.75) 

2. ผลการประเมินโครงการห้องสมุดดิจิทัล เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน โรงเรียน 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 ด้านปัจจัยพื้นฐานการด าเนินงาน



 

 
 

โครงการ ตามความคิดเห็นของครู และกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยรวมมีระดับความ
เหมาะสม/เพียงพอ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.43 , S.D. = 0.73) 

3. ผลการประเมินโครงการห้องสมุดดิจิทัล เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน โรงเรียน 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการโครงการ ตามความ
คิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมมีระดับการปฏิบัติ/คุณภาพ ในระดับมาก ( X  = 
4.26 , S.D. = 0.68) 

 
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ 
 4.1 ผลการประเมินผลผลิตโครงการ ด้านกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

ตามความคิดเห็นของนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวมมีระดับการ
ปฏิบัติ/คุณภาพ ในระดับมาก ( X  = 3.87 , S.D. = 0.80) 

 4.2 ผลการประเมินผลผลิตโครงการ ด้านกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยรวมมีระดับการปฏิบัติ/คุณภาพในระดับมาก ( X  = 4.12 , S.D. = 0.81)   

 4.3 ผลการประเมินผลผลิตโครงการ ด้านกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจให้
นักเรียนที่ส่งผลงาน ตามความคิดเห็นของนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยรวมมีระดับการปฏิบัติ/คุณภาพในระดับมาก ( X  = 4.02 , S.D. = 0.82) 

4.4 ผลการประเมินผลผลิตโครงการ ด้านกิจกรรมที ่ 4 กิจกรรมเสริมทักษะ
สุภาพบุรุษบรรณารักษ์และสุดยอดนักอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์โดยรวมมีระดับการปฏิบัติ/คุณภาพในระดับมาก ( X  = 3.93 , S.D. = 0.78) 

4.5 ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวมมีระดับการปฏิบัติ/คุณภาพในระดับมาก (
X  = 3.66 , S.D. = 0.95) 

4.6 ผลการประเมินพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู และ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวมมีระดับการปฏิบัติ/
คุณภาพในระดับมาก ( X  = 4.32 , S.D. = 0.66) 

4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการ ตามความคิดเห็นของ
นักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวมมีระดับการปฏิบัติ/คุณภาพใน
ระดับมาก ( X  = 3.72 , S.D. = 0.92) 



 

 
 

4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองต่อโครงการ ตามความคิดเห็น
ของครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์โดยรวมมีระดับการปฏิบัติ/คุณภาพในระดับมาก ( X  = 4.34 , S.D. = 0.67) 


