
บทที ่3 
วธิีด าเนินการประเมนิโครงการ 

 
 รายงานการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน
โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ”  โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2560  ผูร้ายงานน าเสนอ
วธีิการด าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี  
 
1. รูปแบบของการประเมินโครงการ 
 รายงานการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน
โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ”  โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  ปีการศึกษา 2560  ผูร้ายงานใชรู้ปแบบ
การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตฟัเพิลบีม (Stufflebeam’s) เป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมิน โดยการแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation) 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) และดา้นผลผลิต
(Product Evaluation)  ซ่ึงผูร้ายงานไดด้ าเนินการตามล าดบั 3 ระยะ ดงัน้ี 
 1.  การประเมินก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ ประเมิน 2 ส่วน คือ 
  1.1   ประเมินดา้นสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพฒันาทกัษะ
อาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ”  โรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม ปีการศึกษา 2560 เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ  
ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ ความสอดคลอ้งกบันโยบายหน่วยงานตน้สังกดั และความเป็นไป
ไดข้องโครงการ 
  1.2  ประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาความ  
พร้อมของบุคลากร  ความเพียงพอของงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์และอาคารสถานท่ี  ความเหมาะสม
การบริหารจดัการ และหน่วยงานท่ีสนบัสนุนโครงการ 
 2.   การประเมินขณะด าเนินโครงการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินดา้นกระบวนการ
ด าเนินงานของโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและระดับปฏิบัติท่ี เก่ียวกับการวางแผน                     
การด าเนินการจดักิจกรรม การติดตามประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและพฒันา 
 3.  การประเมินหลงัส้ินสุดโครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมินดา้นผลผลิต 
หลงัเสร็จส้ินโครงการ ดงัน้ี 
  3.1  คุณภาพของการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนกัเรียน 
โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560   
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  3.2  พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน  
  3.3  ทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม               
ปีการศึกษา 2560   
  3.4  ความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน
ของนกัเรียน โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560   
  
2. ขั้นตอนการประเมิน 
 ผูร้ายงานได้ก าหนดกรอบการประเมิน และผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา ประเด็นท่ีตอ้งการวดั  
เกณฑ์การประเมินแต่ละตัวช้ีว ัดของกรอบแนวคิด โดยมีสาระท่ีด า เนินการตามขั้ นตอน                     
ดงัแผนภาพ 5 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน
ของนกัเรียนโดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ”  โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560   
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       ประเด็นทีต้่องการ         การด าเนินการ          ผลทีไ่ด้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการประเมิน 
- ศึกษาแนวคิดการประเมิน 
- ศึกษารายละเอียดโครงการ/เอกสาร/บุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

-  

แนวทางการประเมิน 
รูปแบบ CIPP 

 

กรอบแนวคิดการประเมิน 
- ก าหนดประเดน็การประเมิน 
- ก าหนดตวัช้ีวดั 
- ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 

 

 

-  

ร่างกรอบแนวคิดท่ีมี
ประเดน็/ ตวัช้ีวดั/ 
เกณฑก์ารประเมิน 
รูปแบบ CIPP  

ตรวจสอบกรอบแนวคิด
การประเมิน 

- น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได ้

 

 

-  

กรอบแนวคิดท่ีผา่น
การตรวจสอบแลว้ 

 
 

ขอบเขตการประเมิน 

- ก าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
- ก าหนดเคร่ืองมือ 
- ก าหนดการวเิคราะห์เคร่ืองมือ 
- ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 

 

 

-  

กรอบแนวคิดการ
ประเมินท่ีมีขอบเขต

การประเมิน 

 

 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

- ร่างแบบสอบถาม/แบบบนัทึกส าหรับเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จ านวน 7 ฉบบั 
- เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบ
เคร่ืองมือและเกณฑก์ารประเมิน 
- ปรับปรุง 

 

-  

 
เคร่ืองมือท่ีผา่นการ
ตรวจสอบพฒันา
คุณภาพแลว้ 

 

 
เก็บรวบรวมและวเิคราะห์

ขอ้มูล 

- เก็บรวบรวมตามตวัช้ีวดัดา้น
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ 
และผลผลิตของโครงการ จากนกัเรียน ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ เครือข่ายชุมชน 
- วเิคราะห์ขอ้มูล 

 

 

-  

 
 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มลู
ตามตวัช้ีวดั 

 
 

สรุปผลการประเมิน 

- สรุปผลการวเิคราะห์ 
- ตดัสินผลการประเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
- รายงานผลตามวตัถุประสงค ์
- เขียนรายงาน 

 

-  

 

แนวทางการประเมิน 
รูปแบบ CIPP 

แผนภาพ 5  กรอบแนวคิดการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของ 
     นกัเรียนโดย  ใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  ปีการศึกษา 2560   
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3. เกณฑ์การประเมินโครงการ 
 เกณฑ์การประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่างเรียนของนกัเรียน
โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ”  โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2560  เพื่อตดัสินว่า             
การด าเนินโครงการในดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความพร้อมของปัจจยั ดา้นกระบวนการ และดา้น
ความส าเร็จของผลผลิต ผ่านการประเมินของผูเ้ก่ียวขอ้งปีการศึกษา 2560 โดยการใชค้่าเฉล่ียของ
ระดบัความเหมาะสม 3.50 ข้ึนไป จาก 5 ระดบั ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จากท่ีกล่าวมา สามารถเขียน
เป็นกรอบการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโดย          
ใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  ปีการศึกษา 2560  ปรากฏดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1  แสดงกรอบแนวคิดการประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ”  โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 
2560   

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวช้ีวดั เกณฑ์ผ่าน เคร่ืองมือ แหล่งข้อมูล 
การ

วเิคราะห์ 
ดา้น
สภาพแวดลอ้ม 
(Context) 

1.  ความตอ้งการจ าเป็น
ในการด าเนินโครงการ 
2.  ความเหมาะสมของ
วตัถุประสงค ์
3.  ความสอดคลอ้ง
ดา้นนโยบายตน้สังกดั 
4.  ความเป็นไปได้
ของโครงการ 

 , ≥ 3.50,  
, S.D.< 1 
 จากมาตราส่วน
ประมาณค่า  
5 ระดบั 
 

แบบสอบถาม - ครู 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

, 
X , S.D. 

ดา้น 
ปัจจยัน าเขา้ 
(Input) 

1.  ความพร้อมของ
บุคลากร 
2.  ความเพียงพอ
ของงบประมาณ 
3. วสัดุอุปกรณ์และ
อาคารสถานท่ี 
4.  ความเหมาะสม 
การบริหารจดัการ 
5. หน่วยงานสนบัสนุน 

  ≥ 3.50, 
< 1  
จากมาตราส่วน
ประมาณค่า  
5 ระดบั 
 

แบบสอบถาม - ครู , 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวช้ีวดั เกณฑ์ผ่าน เคร่ืองมือ แหล่งข้อมูล 
การ

วเิคราะห์ 
กระบวนการ 
(Process) 

1.  การวางแผน 
2.  การด าเนินการจดั
กิจกรรม 
3.  การติดตามและ
ประเมินผล 
4.  การน าผลไป
ปรับปรุงและพฒันา 

X ,≥ 3.50,  
S.D.,  < 1 
จากมาตราส่วน
ประมาณค่า  
5 ระดบั 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 

- นกัเรียน 

- ครู 
- ผูป้กครอง 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- เครือข่าย
ชุมชน 

X , S.D. 
, 
 
 
 
 
 

ผลผลิต 
(Product) 

1.  คุณภาพของการ
พฒันาทกัษะอาชีพ
เพื่อการมีรายได้
ระหวา่งเรียนของ
นกัเรียน โดยใช ้             
กลยทุธ์ “พลงั              
ประชารัฐ”โรงเรียน
ตะเครียะวทิยาคม                  
ปีการศึกษา 2560  

X ,≥ 3.50,  
S.D.,  < 1 
จากมาตราส่วน
ประมาณค่า  
5 ระดบั 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

- นกัเรียน 

- ครู 
- ผูป้กครอง 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- เครือข่าย
ชุมชน 

X , S.D. 
, 
 
 
 
 
 
 

 2. พฤติกรรมการ
จดัการเรียนรู้ของครู
ในการส่งเสริม
พฒันาทกัษะอาชีพ
เพื่อการมีรายได้
ระหวา่งเรียนของ
นกัเรียน โรงเรียน
ตะเครียะวทิยาคม  
ปีการศึกษา 2560                

≥ 3.50, 
S.D.< 1  
จากมาตราส่วน
ประมาณค่า  
5 ระดบั 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

- นกัเรียน 

- ผูป้กครอง 
 

X , S.D.  
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวช้ีวดั เกณฑ์ผ่าน เคร่ืองมือ แหล่งข้อมูล 
การ

วเิคราะห์ 
 3.  ทกัษะอาชีพเพื่อ

การมีรายได้
ระหว่างเรียนของ
นักเรียนโรงเรียน
ตะเครียะวทิยาคม  
ปีการศึกษา 2560 

 , ≥ 3.50,  
, S.D.< 1 
จากมาตราส่วน
ประมาณค่า  
5 ระดบั 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

- ครู 
- ผูป้กครอง 
 

, 
X , S.D. 
 
 
 
 

 4. ความพึงพอใจของ
นกัเรียน ครู  
ผูป้กครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครือข่าย
ชุมชนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานโครงการ   

X ,≥ 3.50,  
S.D.,  < 1 
จากมาตราส่วน
ประมาณค่า  
5 ระดบั 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 

- นกัเรียน 

- ครู 
- ผูป้กครอง 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- เครือข่าย
ชุมชน 

X , S.D. 
, 
 
 
 
 
 
 

 
4. การก าหนดค่าน า้หนักและเกณฑ์การประเมิน 
 การประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน              
โดยใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 คร้ังน้ี ได้ก าหนด
เกณฑก์ารประเมิน 2 ระดบั และก าหนดค่าน ้าหนกัจะเป็นลกัษณะผา่น หรือไม่ผา่นในลกัษณะ 1 กบั 
0 ถา้ตวัช้ีวดัใดผา่นจะได ้1 เม่ือน าไปคูณกบัค่าน ้ าหนกัจะไดค้ะแนนเต็ม  ถา้ตวัช้ีวดัใดไม่ผา่นจะได ้
0 เม่ือน าไปคูณกบัค่าน ้ าหนกัจะได ้0 โดยผูร้ายงานด าเนินการน าประเด็นการประเมิน และตวัช้ีวดั
ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของประเด็นการประเมิน และตวัช้ีวดั 
ก าหนดค่าน ้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน แล้วน ามาพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นการ
ประเมิน และตวัช้ีวดั พิจารณาค่าเฉล่ียของน ้าหนกั และเกณฑก์ารประเมิน ปรากฏดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงสรุปผลการพิจารณาค่าน ้ าหนกัและเกณฑ์การประเมินตวัช้ีวดัแต่ละประเด็นการ               
ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 

ประเด็น/ตัวช้ีวดั ค่าน า้หนัก (%) เกณฑ์การประเมิน 

ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ (15%) 
1.  ความตอ้งการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
2.  ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์
3.  ความสอดคลอ้งดา้นนโยบายตน้สังกดั 
4.  ความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 
4 
3 
4 
4 

 
 ,≥ 3.50, ,S.D. < 1 
 ,≥ 3.50, ,S.D. < 1 
 ,≥ 3.50, ,S.D. < 1 
 ,≥ 3.50, ,S.D. < 1 

ด้านปัจจัยการด าเนินโครงการ (15%) 
1.  ความพร้อมของบุคลากร 
2.  ความเพียงพอของงบประมาณ 
3.  วสัดุอุปกรณ์อาคารสถานท่ี 
4.  การบริหารจดัการ 
5.  หน่วยงานท่ีสนบัสนุนโครงการ 

 
3 
3 
3 
3 
3 

 
 ≥ 3.50, < 1 
 ≥ 3.50, < 1 
 ≥ 3.50, < 1 
 ≥ 3.50, < 1 
 ≥ 3.50, < 1 

ด้านกระบวนการ (20%) 
1.  การวางแผน 
2.  การด าเนินการจดักิจกรรม 
3.  การติดตามและประเมินผล 
4.  การน าผลไปรับปรุงและพฒันา 

 
4 

10 
3 
3 

 

 , ≥ 3.50,  S.D., < 1 

 , ≥ 3.50,  S.D., < 1 

 , ≥ 3.50,  S.D., < 1 

 , ≥ 3.50,  S.D., < 1 

ด้านผลผลติ (50 %) 
1. คุณภาพของการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ”
โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560   
2.  พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครู 
3.  ทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน  
4.  ความพึงพอใจของนกัเรียน ครู  ผูป้กครองคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน 

 
10 

 
 

15 
15 

 
10 

 
 , ≥ 3.50,  S.D., < 1 

 
 

≥ 3.50,  S.D. < 1 
 ,≥3.50, ,S.D.< 1 

 
 , ≥ 3.50,  S.D., < 1 

รวม 100 
ทุกประเด็นตัวช้ีวดั 
ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด 
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5. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 5.1  ประชากร ประกอบดว้ย 
       5.1.1  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 153  คน 
       5.1.2  ครู ท่ีปฏิบติัการสอนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15คน 
       5.1.3  ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 จ านวน  153 คน   
   5.1.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 9 คน  
      5.1.5 เครือข่ายชุมชน 5 เครือข่าย ไดแ้ก่ เครือข่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเครียะ 
เครือข่ายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เครือข่ายนาอินทรีย์บ้านหนองถ้วย 
เครือข่ายกลุ่มเล้ียงปลาดุกบา้นขาว และเครือข่ายส านกังานเกษตรอ าเภอระโนด 
 5.2  กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการประเมินประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
       5.2.1  นกัเรียน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางประมาณค่าของเครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1960 : 608) และสุ่มแบบแบ่งชั้นอยา่งเป็นสัดส่วน (Stratified 
Random Sampling) โดยใช้ระดบัชั้นเป็นหน่วยการสุ่ม และสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random) โดย
วธีิการจบัฉลาก ไดก้ลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา 2560 จ านวน 108 คน  
       5.2.2  ครูศึกษาจากประชากรครูที่ปฏิบตัิการสอน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน
       5.2.3  ผูป้กครอง ก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้
ผูป้กครองของนกัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ลุ่มตวัอย่าง  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
108 คน 
       5.2.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) โดยยกเวน้ผูอ้  านวยการโรงเรียนและผูแ้ทนครู ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ปีการศึกษา 
2560  จ  านวน 7 คน  
       5.2.5  เครือข่ายชุมชน 5 เครือข่าย ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) โดยใชเ้ครือข่ายละ 3 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน 
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6. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 
 การประเมินโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โดย
ใช้กลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ประเมินโครงการจ านวน 7 ฉบบั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท (Likert, อา้งใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 75-77) ดงัน้ี 
 ฉบับที ่1  แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อม เป็นแบบสอบถามในการพิจารณาความ
ตอ้งการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ  ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ความสอดคลอ้งกบันโยบาย
หน่วยงานตน้สังกดั และความเป็นไปไดข้องโครงการ ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของครู และ
คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 ขอ้ ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดบั ทั้งค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อทราบขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินโครงการ 
  ระดบั 5 หมายถึง  จ  าเป็น/ เหมาะสมมากท่ีสุด  
  ระดบั 4 หมายถึง  จ  าเป็น/ เหมาะสมมาก  
  ระดบั 3 หมายถึง  จ  าเป็น/ เหมาะสมปานกลาง  
  ระดบั 2 หมายถึง  จ  าเป็น/ เหมาะสมนอ้ย  
  ระดบั 1 หมายถึง  จ  าเป็น/ เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด  
 ฉบับที ่2  แบบสอบถามดา้นปัจจยัน าเขา้ เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดบัความเหมาะสม
เก่ียวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี            
ความเหมาะสมของการบริหารจดัการ และหน่วยงานท่ีสนบัสุนนโครงการ ส าหรับแบบสอบถามความ
คิดเห็นของครู จ านวน 15 ขอ้  ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั               
ทั้งค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อทราบขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัด้านปัจจยัน าเข้า              
ในการด าเนินโครงการ 
  ระดบั 5  หมายถึง  เหมาะสม/เพียงพอมากท่ีสุด 
  ระดบั 4  หมายถึง  เหมาะสม/เพียงพอมาก 
  ระดบั 3  หมายถึง  เหมาะสม/เพียงพอปานกลาง 
  ระดบั 2  หมายถึง  เหมาะสม/เพียงพอนอ้ย 
  ระดบั 1  หมายถึง  เหมาะสม/เพียงพอนอ้ยท่ีสุด 
 ฉบับที ่3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับความ
เหมาะสม เก่ียวกบัการวางแผน  การด าเนินการจดักิจกรรม การติดตามและประเมินผล การน าผลไป
ปรับปรุงและพฒันา ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน จ านวน 20 ขอ้  ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดบั ทั้งค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อทราบขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัดา้นกระบวนการในการด าเนินโครงการ 
  ระดบั 5  หมายถึง  การปฏิบติั/คุณภาพมากท่ีสุด 
  ระดบั 4  หมายถึง  การปฏิบติั/คุณภาพมาก 
  ระดบั 3  หมายถึง  การปฏิบติั/คุณภาพปานกลาง 
  ระดบั 2  หมายถึง  การปฏิบติั/คุณภาพนอ้ย 
  ระดบั 1  หมายถึง  การปฏิบติั/คุณภาพนอ้ยท่ีสุด 
 ฉบับที ่4 แบบสอบถามด้านผลผลิต เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดบัคุณภาพของการ
ด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์              
“พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เครือข่ายชุมชน จ านวน 20 ขอ้  
ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ทั้งค าถามปลายเปิด (Open-Ended 
Questionnaire) เพื่อทราบขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน
ของนกัเรียน โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ”  

ระดบั 5  หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพมากท่ีสุด 
ระดบั 4  หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพมาก 
ระดบั 3  หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพปานกลาง    
ระดบั 2  หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพนอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพนอ้ยท่ีสุด 

 ฉบับที ่5   แบบสอบถามดา้นผลผลิต เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดบัคุณภาพพฤติกรรม
การจดัการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน และผูป้กครอง จ านวน 15 ขอ้  ลกัษณะขอ้ค าถามเป็น
แบบประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ทั้งค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อทราบ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัพฤติกรรมการสอนของครูในการส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหวา่งเรียนของนกัเรียน  

ระดบั 5 หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพมาก 
ระดบั 3 หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพปานกลาง    
ระดบั 2 หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพนอ้ย 
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   ระดบั  1  หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพนอ้ยท่ีสุด 
 ฉบับที ่6 แบบสอบถามด้านผลผลิต เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับคุณภาพของ
ทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 
2560 ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของ ครู และผูป้กครอง จ านวน 15 ขอ้  ลกัษณะขอ้ค าถาม
เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ทั้งค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) 
เพื่อทราบขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภาพของทกัษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2560 

ระดบั 5  หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพมากท่ีสุด 
ระดบั 4  หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพมาก 
ระดบั 3  หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพปานกลาง    
ระดบั 2  หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพนอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง  มีการปฏิบติัและมีคุณภาพนอ้ยท่ีสุด 

ฉบับที ่7   แบบสอบถามดา้นผลผลิต เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ
โครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เครือข่ายชุมชน จ านวน 10 ขอ้ ลกัษณะขอ้
ค าถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ทั้ งค าถามปลายเปิด (Open-Ended 
Questionnaire) เพื่อทราบขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ”  

ระดบั 5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ระดบั 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง    
ระดบั 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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7.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อใช้ในการประเมิน
โครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ผูร้ายงานไดด้ าเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือใน
การประเมินโครงการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 7.1   ศึกษาแนวคิดทฤษฏี และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงการ 
 7.2   ก าหนดแผนงานและโครงการ 
 7.3   ก าหนดกิจกรรมหรืองานท่ีปฏิบติัในแต่ละขั้นตอน 
 7.4   ศึกษาวิธีการและสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยมีข้อค าถามครอบคลุม
วตัถุประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมหรืองานท่ีปฏิบติัตลอดโครงการ  
 7.5   น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ความครอบคลุมเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษา และความชดัเจนของขอ้ความ ตลอดจนเสนอแนะ
ส่วนท่ีบกพร่องในแบบสอบถาม 
 7.6   น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จและตรวจสอบแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้สูตรโรวิลเนลล่ี และ แฮมเบิลตนั (Rovinelli and  
Hambleton. 1978 : 34-37 อา้งอิงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 177) โดยท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน คือ 
 1.   รศ.สุเทพ สันติวรานนท ์รองศาสตราจารย ์ 
  ประจ าสาขาวชิาการประเมินผลและวจิยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

2. นางชนิดา  วสิะมิตนนัท ์อดีตศึกษานิเทศก ์ วทิยฐานะเช่ียวชาญ 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 16 

 3. นายวฒันา  ถนอมศกัด์ิ   ผูอ้  านวยการ วทิยฐานะเช่ียวชาญ  
  โรงเรียนมหาวชิราวธุ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 
 4.  นางวรรณี เสือสิงห์  ผูอ้  านวยการ วทิยฐานะเช่ียวชาญ  
      โรงเรียนสามแยกบา้นเนียง(สิทธิพนัธ์อนุกลู) 
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1 

 5.  ดร.ปรีชา  เวชศาสตร์  ผูอ้  านวยการ วทิยฐานะเช่ียวชาญ 
    วทิยาลยัเทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปัตตานี  
  สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 7.7   น าผลการตรวจสอบและความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน มาหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC : Index of Consistency) เพื่อครวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity)
โดยใชสู้ตรโรวิลเนลล่ี และ แฮมเบิลตนั (Rovinelli  and  Hambleton. 1978 : 34-37 อา้งอิงใน พวงรัตน์ 
ทวรัีตน์. 2540 : 177) ไดค้่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ดงัน้ี  
 ฉบับที ่1   แบบสอบถามดา้นสภาพแวดลอ้ม เป็นแบบสอบถามในการพิจารณาความ
ต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ ความสอดคล้องกับ
นโยบายหน่วยงานตน้สังกดั และความเป็นไปไดข้องโครงการ ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็น
ของครู และคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดค้่าความสอดคลอ้งแต่ละขอ้ค าถาม เท่ากบั 1.00
 ฉบับที ่2  แบบสอบถามด้านปัจจยัน าเขา้ เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดบัความ
เหมาะสมเก่ียวกบัความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานท่ี ความเหมาะสมของการบริหารจดัการ และหน่วยงานท่ีสนับสุนนโครงการ ส าหรับ
แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ไดค้่าความสอดคลอ้งแต่ละขอ้ค าถาม อยูร่ะหวา่ง 0.8 ถึง 1.00 
 ฉบับที ่3  แบบสอบถามดา้นกระบวนการ เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดบัความ
เหมาะสม เก่ียวกบัการวางแผน  การด าเนินการจดักิจกรรม การติดตามและประเมินผล การน าผลไป
ปรับปรุงและพฒันา ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ไดค้่าความสอดคลอ้งแต่ละขอ้ค าถาม อยู่ระหว่าง 0.8 
ถึง 1.00 
 ฉบับที ่4  แบบสอบถามดา้นผลผลิต เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดบัคุณภาพของ
การด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนกัเรียน โดยใช้กลยุทธ์ 
“พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ได้ค่าความ
สอดคลอ้งแต่ละขอ้ค าถามอยูร่ะหวา่ง 0.8 ถึง 1.00 
 ฉบับที ่5 แบบสอบถามด้านผลผลิต เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดับคุณภาพ
พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน
ของนกัเรียน ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน และผูป้กครอง ไดค้่าความสอดคลอ้ง
แต่ละขอ้ค าถามเท่ากบั 1.00 
 ฉบับที ่6 แบบสอบถามดา้นผลผลิต เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดบัทกัษะอาชีพ
เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ส าหรับ
แบบสอบถามความคิดเห็นของครู และผูป้กครอง ไดค้่าความสอดคลอ้งแต่ละขอ้ค าถามเท่ากบั 1.00 
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 ฉบับที ่7   แบบสอบถามดา้นผลผลิต เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบระดบัความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์                
“พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เครือข่ายชุมชน ได้ค่าความ
สอดคลอ้งแต่ละขอ้ค าถามเท่ากบั 1.00 

7.8  น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญไปปรับปรุงแก้ไข และน าไป
ทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียนคลองแดนวิทยา อ าเภอระโนด จังหวดัสงขลา และโรงเรียน                  
สทิงพระชนูปถัมภ์ อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นโรงเรียนมีบริบทใกล้เคียงกบัโรงเรียน 
ตะเครียะวิทยาคม โดยน าแบบสอบถามแต่ละฉบับไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายซ่ึงมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยา่ง  

7.9  น าแบบสอบถามท่ีทดลองใช้มาตรวจสอบวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของเคร่ืองมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s) โดยใช้โปรแกรม SPSS 
for Windows Version 16 ไดค้วามเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม รายละเอียดปรากฏ ดงัตาราง 3 

 
ตาราง 3  แสดงแบบสอบถาม กลุ่มทดลอง และค่าความช่ือมัน่ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

แบบสอบถาม กลุ่มทดลอง ค่าความเช่ือมั่น 

1. ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.75 
2. ครู 0.91 
3. นกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน และ เครือข่ายชุมชน 
0.84 

4. นกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ เครือข่ายชุมชน 

0.87 

5. นกัเรียน และผูป้กครอง 0.80 
6 ครู และผูป้กครอง 0.75 
7 นกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน และ เครือข่ายชุมชน 
0.77 

 
 7.10 น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ ไปใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งในการประเมินผลต่อไป 
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8. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 8.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการประเมินโครงการพฒันาพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม                 
ปีการศึกษา 2560  ผูร้ายงานไดก้ าหนดระยะเวลาเก็บรวบรวมขอ้มูลและผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี               
 ฉบบัท่ี 1 แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อม ส าหรับ ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหวา่งวนัท่ี 22-25 พฤษภาคม  2560 
 ฉบบัท่ี 2  แบบสอบถามดา้นปัจจยัน าเขา้ ส าหรับครู ระหวา่งวนัท่ี 22-25 พฤษภาคม  
2560 
 ฉบบัท่ี 3  แบบสอบถามด้านกระบวนการ  ส าหรับนักเ รียน ครู  ผู ้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ระหวา่งวนัท่ี 15-25 ธนัวาคม 2560 
 ฉบบัท่ี 4  แบบสอบถามดา้นผลผลิต คุณภาพของการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะ
อาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” ส าหรับนกัเรียน ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน  ระหวา่งวนัท่ี 12-31 มีนาคม 
2561  
 ฉบบัท่ี 5  แบบสอบถามด้านผลผลิต เก่ียวกบัคุณภาพพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้
ของครูในการส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน ส าหรับนกัเรียน 
และผูป้กครอง ระหวา่งวนัท่ี 12-31 มีนาคม 2561   
 ฉบบัท่ี 6  แบบสอบถามดา้นผลผลิต เก่ียวกบัทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
เรียนของนักเรียน  ส าหรับครู และผูป้กครอง ระหวา่งวนัท่ี 12-31 มีนาคม 2561  
 ฉบบัท่ี 7  แบบสอบถามด้านผลผลิต เก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการพฒันา
ทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” ส าหรับ
นกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน  ระหว่างวนัท่ี 
12-31 มีนาคม 2561 
 8.2  การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูล  ผูร้ายงานไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  8.2.1  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นนกัเรียน ผูร้ายงานไดข้อความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
โดยช้ีแจงวตัถุประสงค์และรายละเอียดในการประเมินโครงการแต่ละชั้ นตามท่ีก าหนด และ                 
ไดร้วบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองตามเวลาและจ านวนท่ีก าหนด 
  8.2.2   ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นครู ผูร้ายงานไดข้อความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดย
ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดในการประเมินโครงการ พร้อมไดร้วบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง
ตามเวลาและจ านวนท่ีก าหนด 
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  8.2.3   ผู้ให้ข้อมูลท่ี เป็นผู ้ปกครอง  ผู ้รายงานได้ขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม โดยส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ช้ีแจงวตัถุประสงค์และรายละเอียดในการประเมิน
โครงการไปกบันักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง พร้อมไดร้วบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองตามเวลาและ
จ านวนท่ีก าหนด 
  8.2.4   ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูร้ายงานไดข้อความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม โดยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ช้ีแจงวตัถุประสงค์และรายละเอียด             
ในการประเมินโครงการไปดว้ยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถามตามเวลาและจ านวนท่ีก าหนด 
  8.2.5   ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีเป็นเครือข่ายชุมชน ผูร้ายงานได้ขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม โดยน าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ช้ีแจงวตัถุประสงค์และรายละเอียดในการประเมิน
โครงการไปดว้ยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถามตามเวลาและจ านวนท่ีก าหนด 
  8.2.6  ผูร้ายงานเก็บรวบรวมแบบสอบถามแต่ละฉบับด้วยตนเองจากผูใ้ห้ข้อมูล               
ทุกกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดร้อยละ 100 พร้อมน าแบบสอบถามท่ีไดด้ าเนินการตามขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์
ขอ้มูลต่อไป 
 
9. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้รายงานได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) for windows  Version 16 ดงัน้ี  
 9.1   การตรวจนบัจ านวนแบบสอบถาม 
 9.2   ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับทุกฉบบั แล้วคดัเลือกฉบบัท่ี
สมบูรณ์มาวเิคราะห์ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 100 
 9.3   แยกแบบสอบถามประเด็นท่ีประเมินและแหล่งขอ้มูล 
 9.4   กรอกขอ้มูลท่ีไดล้งแบบรหัสขอ้มูล เพื่อเตรียมวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 9.5   วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อเสนอผลการประเมินโครงการ จ าแนกได ้ดงัน้ี 
  9.5.1  น าขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ีเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
ค  านวณหาค่าร้อยละในส่วนท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)ท าการตรวจให้คะแนน
แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย ( , ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D., ) การแปลผล เปรียบเทียบกบั

ค่าเฉล่ียท่ีก าหนดในส่วนท่ีเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ใชเ้กณฑ์ (พิษณุ  ฟองศรี, 2549 : 
184) ดงัน้ี 
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 คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัความเหมาะสม/การปฏิบติั/คุณภาพ               
มากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัความเหมาะสม/การปฏิบติั/คุณภาพมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความเหมาะสม/การปฏิบติั/คุณภาพ          
ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความเหมาะสม/การปฏิบติั/คุณภาพนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความเหมาะสม/การปฏิบติั/คุณภาพนอ้ย
ท่ีสุด 
  9.5.2   ขอ้มูลผลผลิต คุณภาพของการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการ
มีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ”  คุณภาพพฤติกรรมการจดัการ
เรียนรู้ของครู  ทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจท่ีมีต่อ
โครงการ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการค านวณค่าเฉล่ีย ( X ,) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D., ) 
แลว้น าไปแปลผลเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีการปฏิบติั/มีคุณภาพ/มีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีการปฏิบติั/มีคุณภาพ/มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีการปฏิบติั/มีคุณภาพ/มีความพึงพอใจปาน

กลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบติั/มีคุณภาพ/มีความพึงพอใจนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีการปฏิบติั/มีคุณภาพ/มีความความพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุด 
  9.5.3   ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) บอกถึงความคิดเห็น หรือ
ความพึงพอใจท่ีสอดคลอ้งตามกนัหรือแตกต่างกนั ถา้ S.D.,  มีค่าสูง แสดงวา่รายการสอบถามนั้น 
ผูต้อบมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจแตกต่างกัน แต่ถ้า ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) มีค่าต ่าแสดงวา่รายการสอบถามนั้น ผูต้อบมีความคิดเห็น หรือความพึงพอใจคลอ้ยตาม
กนั ถา้ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีค่า 0 แสดงวา่รายการสอบถามนั้น ผูต้อบ
มีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจเหมือนกนัทุกคน 
  9.5.4   ขอ้มูลท่ีเป็นข้อคิดหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการพฒันาพฒันาทกัษะ
อาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยุทธ์ “พลงัประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะ
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วทิยาคม ปีการศึกษา 2560 จากแบบสอบถามปลายเปิด ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจง
ความถ่ีแลว้วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 9.6  น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้ 9.5.1– 9.5.4  มาเทียบกบัเกณฑ์การตดัสินเพื่อ
ประเมินโครงการ  
 
10.  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพื่อการมีรายไดร้ะหว่าง
เรียนของนกัเรียน โดยใชก้ลยทุธ์ “พลงัประชารัฐ”  ผูร้ายงานใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 10.1 สถิติพืน้ฐานทีใ่ช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ มีดงัน้ี 
  10.1.1   การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามแต่ละขอ้ โดยใช้สูตร 
IOC หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (บุญชม ศรีสะอาด,  2545 : 98)  ดงัน้ี 

    
∑ 

 
 

เม่ือ   IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความของ
แบบทดสอบถามกบั ประเด็นหลกั 

∑  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้งหมด 

  N  แทน   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยก าหนดคะแนนจากการพิจารณาดงัน้ี 
+ 1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ความของแบบสอบถามสอดคลอ้กบัประเด็นหลกั 
0 เม่ือไม่แน่ใจขอ้ความของแบบสอบถามสอดคลอ้งกบัประเด็นหลกั 
- 1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ความของแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งกบัประเด็นหลกั 

  10.1.2   สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวิธีการหา 
ค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient 
อา้งในผอ่งศรี วาณิชยศุ์ภวงศ,์ 2546 : 147) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 10.2 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  10.2.1   ค่าร้อยละ (Percentage)  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปวเิคราะห์ขอ้มูล 
  10.2.2  ค่าเฉล่ีย ( X ,) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D., )โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปวเิคราะห์ขอ้มูล  
 


