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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรประเมินโครงกำร 
  
 การประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ในครั้งนี้  
ผู้รายงานใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  (CIPP  Model)  ของสตัฟเฟิลบีม  เป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมิน  และด าเนินการประเมินโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed  Method)  โดยมี
วิธีด าเนินการดังนี้ 
  1.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการและการประเมินโครงการ  

 2.  ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และกลุ่มเป้าหมายในการประเมินโครงการ 
  3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7.  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  8.  เกณฑ์ความส าเร็จที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
 
1. ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำรและกำรประเมินโครงกำร 
 ผู้รายงานได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินโครงการและการประเมินโครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  โดยมีข้ันตอนการประเมิน ดังภาพที่ 8   
 1. ขั้นตอนกำรประเมินโครงกำร 
  1)  การก าหนดแนวทางการประเมิน 
   2)  การก าหนดกรอบแนวทางในการประเมิน 
  3)  การก าหนดขอบเขตการประเมิน 
  4)  การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5)  การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
  6)  การสรุปผลการประเมิน 
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ประเด็นที่ต้องกำร      กำรด ำเนินกำร           ผลที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่  8  แสดงขั้นตอนการประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
                              โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 

1. การก าหนด 
   แนวทาง   
   การประเมิน 

- ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการประเมิน 
- ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
- ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการประเมินโดย
ใช้รูปแบบ CIPP  MODEL 

2. การก าหนด 
   กรอบแนวทางใน 
   การประเมิน 

- ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน   
  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านบริบท  ด้านปัจจัย     
  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต 
- ก าหนดตัวชี้วัด 
- ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

กรอบแนวทางในการ
ประเมินที่มีวัตถุประสงค์
การประเมิน/ตัวชี้วัด/
เกณฑ์ 

4. การสร้าง    
   เครื่องมือเก็บ 
   รวบรวมข้อมูล 

- แบบสอบถาม จ านวน 5 ฉบับ 
- แบบสัมภาษณ์ 1 ฉบับ 
- ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์  ที่ผ่านการ
ตรวจสอบพัฒนาคุณภาพ 

3. การก าหนด 
    ขอบเขต    
    การประเมิน 

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
- ก าหนดเครื่องมือ 
- ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูล 

กรอบแนวทางใน 
การประเมินที่มีขอบเขต 
การประเมิน 

5. การเก็บรวบรวม 
    และวิเคราะห์ 
    ข้อมูล 

- เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 5 ฉบับ  
   จากกลุ่มตัวอย่าง 554  คน  วิเคราะห์ 
   ข้อมูลทางสถิติ 
- เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 12  คน  
   วิเคราะห์เนื้อหา 

- ผลการประเมิน 4  ด้าน      
  และผลการประเมิน 
  ความพึงพอใจ 
- ผลการวิเคราะห์เนื้อหา 
  จากแบบสัมภาษณ์ 

6. การสรุปผล 
    การประเมิน 

- สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์ 
  ที่ก าหนด 
- สรุปรายงานผลตามการประเมิน 

 
รายงานผลการประเมิน
โครงการฉบับสมบูรณ์ 



94 
 

2. กรอบแนวทำงในกำรประเมิน 
  การประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  น าเสนอกรอบแนวทางในการประเมิน โดยก าหนดวัตถุประสงค์
ของการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูล  รายละเอียดดังตารางที่ 8  
 
ตำรำงท่ี 8 แสดงกรอบแนวทางในการประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30   
 

วัตถุประสงค์ 
ของกำรประเมิน 

 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ใน 

กำรประเมิน 

 

แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ในกำรประเมิน 
กำรวิเครำะห์

ข้อมูล 
1. เพ่ือประเมินด้านบริบท 
ในการด าเนินการของ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์  30 

1. ความต้องการจ าเป็น 
ในการจัดท าโครงการ 
2. ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
กับกิจกรรมในโครงการ 
3. สภาพบริบทของโรงเรียน
เหมาะสมเอ้ือต่อการด าเนิน
โครงการ 

1. ค่าเฉลี่ยจากการตอบ
แบบสอบถาม ตั้งแต่ 3.51-5.00  
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าไม่
เกิน 1 แสดงว่ามีความเหมาะสม 
3. ได้รับคัดเลือกว่าเป็นโครงการ
ที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 

กลุ่มตัวอย่าง 554  คน 
ประกอบด้วย 
- ผู้บริหารสถานศึกษา   
- คร ู  
- นักเรียน   
- ผู้ปกครองนักเรียน   
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แบบสอบถามด้าน
บริบท เกี่ยวกับสภาพ
การด าเนินงาน
โครงการ 
 

1. วิเคราะห์
เนื้อหาเป็น 
ความเรียง 
2. ค่าเฉลี่ย 
3. ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
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ตำรำงท่ี 8 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
ของกำรประเมิน 

 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ใน 

กำรประเมิน 

 

แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ในกำรประเมิน 
กำรวิเครำะห์

ข้อมูล 
2. เพ่ือประเมินด้านปัจจัย 
ในการด าเนินการของ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์  30     

ความเหมาะสม  ความ
พอเพียง  ความพร้อม   
ของบุคลากร  งบประมาณ  
พัสดุ  อุปกรณ์  สถานที่  
และการบริหารจัดการ 

1. ค่าเฉลี่ยจากการตอบ
แบบสอบถาม ตั้งแต่ 3.51-5.00 
แสดงว่ามีความเหมาะสม  
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าไม่
เกิน 1 แสดงว่ามีความเหมาะสม 
 

กลุ่มตัวอย่าง 554  คน  
- ผู้บริหารสถานศึกษา   
- คร ู  
- นักเรียน   
- ผู้ปกครองนักเรียน   
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แบบสอบถาม 
ด้านปัจจัย  

1. ค่าเฉลี่ย 
2. ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3. เพ่ือประเมินด้าน
กระบวนการ  ในการ
ด าเนินงานของโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์  30    
 

 

1. ความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน  PDCA 
2. ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 
3. การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  

1. ค่าเฉลี่ยจากการตอบ
แบบสอบถาม ตั้งแต่ 3.51-5.00  
แสดงว่ามีความเหมาะสม 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าไม่
เกิน 1 แสดงว่ามีความเหมาะสม 
 

กลุ่มตัวอย่าง 554  คน  
- ผู้บริหารสถานศึกษา   
- คร ู  
- นักเรียน   
- ผู้ปกครองนักเรียน   
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แบบสอบถาม 
ด้านกระบวนการ 

1. ค่าเฉลี่ย 
2. ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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ตำรำงท่ี 8 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
ของกำรประเมิน 

 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ใน 

กำรประเมิน 

 

แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ในกำรประเมิน 
กำรวิเครำะห์

ข้อมูล 
4. เพ่ือประเมินด้าน
ผลผลิต ในการด าเนินการ
ของโครงการอันเนื่อง  
มาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์  30    

1. ความส าเร็จของกิจกรรม
ตามโครงการ   
2. การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ   
3. ผลสะท้อนที่เกิดข้ึนจาก
การด าเนินโครงการ 

1. ค่าเฉลี่ยจากการตอบ
แบบสอบถาม ตั้งแต่ 3.51-5.00  
แสดงว่ามีความเหมาะสม 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
ไม่เกิน 1 แสดงว่ามีความ
เหมาะสม 
 

กลุ่มตัวอย่าง 554  คน  
- ผู้บริหารสถานศึกษา   
- ครู   
- นักเรียน   
- ผู้ปกครองนักเรียน   
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แบบสอบถาม 
ด้านผลผลิต 
 

1. ค่าเฉลี่ย 
2. ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

5. เพ่ือประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อของโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์  30    

ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

1. ค่าเฉลี่ยจากการตอบ
แบบสอบถาม ตั้งแต่ 3.51-5.00 
แสดงว่ามีความเหมาะสม 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
ไม่เกิน 1 แสดงว่ามีความ
เหมาะสม 
 

กลุ่มตัวอย่าง 554  คน  
- ผู้บริหารสถานศึกษา   
- ครู   
- นักเรียน   
- ผู้ปกครองนักเรียน   
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
2. แบบสัมภาษณ์ 
กึ่งโครงสร้าง 
3. แบบบันทึก 
การสนทนากลุ่ม  

1. ค่าเฉลี่ย 
2. ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
3. การวิเคราะห์
เนื้อหา 
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3.  ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำรและประเมินโครงกำร 
 ผู้รายงานได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและการประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ดังตารางที่  9 
    
ตำรำงท่ี  9  ขั้นตอนการด าเนินการและการประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน กำรประเมิน ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ/รูปแบบกำรประเมิน 

1.ขั้นเสนอโครงกำร 
  1.1 ประชุมครู
ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมในโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
  1.2 วางแผนการ
ท างานร่วมกัน 
  1.3 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
  1.4 เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

พฤษภาคม  
2562 

1. ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการกับ
เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
นโยบาย จุดเน้นของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และกระทรวงศึกษาธิการ   
2. วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ (Needs  Assessment)    
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของบริบท
โรงเรียน   
4. น าข้อมูลจากข้อ  1 – 3  มาประมวลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการจัดท า
โครงการ  และเสนอโครงการ 

1. การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  
9  คน 
2. การวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็น จาก
กลุ่มตัวอย่าง 554  คน 
3. การประเมิน 
ด้านบริบท  
(Context : C)  
จากกลุ่มตัวอย่าง  
554  คน  

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ   
2. กลุ่มตัวอย่าง  
 
 

1. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง   
(Semi-Structured Interview) 
2. แบบประเมินความต้องการจ าเป็น 
โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) 
3. การประเมินด้านบริบท  โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ผสมผสานแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended) 
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ตำรำงที่  9  (ต่อ) 
 
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน กำรประเมิน ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ/รูปแบบกำรประเมิน 

2.  ขั้นเตรียมกำร 
  2.1  การพิจารณา
อนุมัติงบประมาณ 
  2.2  การก าหนด
รูปแบบการด าเนิน
โครงการ และวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  

พฤษภาคม  
2562 

1. จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการให้
กิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
2. จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 
3. วางรูปแบบการบริหารโครงการโดยใช้ 
วงจรเดมมิ่ง  (P-D-C-A)  ในการด าเนินการ 

การประเมินด้านปัจจัย 
(Input : I) 
 

กลุ่มตัวอย่าง  
554  คน  
 

การประเมินด้านปัจจัย โดยใช้
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ผสมผสานแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended) 

3. ข้ันด ำเนินกำร 
  3.1 การด าเนินการ
กิจกรรม 8 กิจกรรม   
  3.2 การประเมิน
กิจกรรม 8 กิจกรรม   
 

พฤษภาคม  
2562 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2563 

1. ด าเนินกิจกรรมทั้ง  8 กิจกรรมตามปฏิทิน
โครงการโดยใช้รูปแบบการบริหาร  P-D-C-A 
2. ประเมินกิจกรรมทั้ง  8  กิจกรรม   
เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการ 
3. นิเทศติดตามและสรุปรายงานเป็นระยะ 

การประเมินด้าน
กระบวนการ  
(Process  :  P) 
 

กลุ่มตัวอย่าง  
554  คน  
 

การประเมินกิจกรรม  8  กิจกรรม  
ตามโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
(Rating Scale) ผสมผสาน
แบบสอบถามแบบปลายเปิด  
(Open Ended) 
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ตำรำงท่ี  9  (ต่อ) 
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน กำรประเมิน ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ/รูปแบบกำรประเมิน 

4. ข้ันประเมิน 
ผลผลิต 
  4.1 การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลส าเร็จ
ของโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
  4.2 สรุปผลการ
ประเมิน 

พฤษภาคม  
2562 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2563 

1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

การประเมิน 
ด้านผลผลิต  
(Product  :  P) 
 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
554  คน  

1. การประเมินด้านผลผลิต โดยใช้
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ  (Rating 
Scale) ผสมผสานแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended) 
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ตำรำงท่ี  9  (ต่อ) 
 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน กำรประเมิน ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ/รูปแบบกำรประเมิน 

5. ขั้นสรุปผล
โครงกำร   
  5.1 การประชุม
สรุปผลการประเมิน
โครงการ  (ปรับปรุง/
ยุบเลิกโครงการ) 
  5.2 การหาแนวทาง 
การพัฒนาโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

มีนาคม 
2563 

1. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2. สอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3. สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
4. ประชุมสรุปผลการด าเนินการโครงการเพ่ือ
ตัดสินใจในการด าเนินการต่อ  ปรับปรุง  
พัฒนาหรือยุบเลิกโครงการ 
5. สรุปรายงานผลการประเมินเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อไป 

1. การสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการ 
2. การประเมินความ
พึงพอใจ 
 

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนนิ
โครงการ 12 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง  
554  คน  
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในการสนทนากลุ่ม  
จ านวน 9 คน 
4. คณะกรรมการ
สรุปผลการด าเนิน
โครงการ  10  คน 

1. การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินโครงการ  โดยใช้
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  
(Semi-Structured Interview) 
2. การสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินการโครงการ โดย
ใช้แบบสอบถาม แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
(Rating Scale) ผสมผสาน
แบบสอบถามแบบปลายเปิด 
(Open Ended) 
3. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion) 
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 โรงเรียนได้ก าหนดรายละเอียดการด าเนินการกิจกรรมทั้ง  8  กิจกรรมตาม โครงการ            
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  น าเสนอดังตารางที่  10 

 
ตำรำงที่  10  การด าเนินการกิจกรรมทั้ง  8  กิจกรรม  ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
                โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   
 
ที ่ กิจกรรม กำรประเมิน ระยะเวลำ 
1 ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   ประเมินด้าน

กระบวนการ  
(Process  :  P) 

 

พฤษภาคม 
2562 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2563 

1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน าและนักเรียนแกนน าถอด
บทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
1.2 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.3 การขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่หน่วยงานภายนอก   
1.4 พัฒนาฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 7 ฐาน 
1.5 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้เสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง 

2 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเมินด้าน
กระบวนการ  

(Process  :  P) 

พฤษภาคม 
2562 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2563 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3 สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ประเมินด้าน
กระบวนการ  

(Process  :  P) 
 

พฤษภาคม 
2562 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2563 

3.1 การจัดท าป้ายชื่อ 
3.2 การรวบรวมพันธุไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 
3.3 การศึกษาข้อมูลพรรณไม้ 
3.4 การเขียนรายงานข้อมูลพรรณไม้ 
3.5 การบูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4 ธนำคำรโรงเรียน ประเมินด้าน
กระบวนการ  

(Process  :  P) 

พฤษภาคม 
2562 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2563 

กิจกรรมย่อยที่ 4.1 นักออมดีเด่น 
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 สร้างสรรค์งานกับการออม 
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ตำรำงท่ี  10  (ต่อ) 
 
ที ่ กิจกรรม กำรประเมิน ระยะเวลำ 
5 โรงสีข้ำวพระรำชทำน ประเมินด้าน

กระบวนการ  
(Process  :  P) 

พฤษภาคม 
2562 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2563 

5.1 กิจกรรมการเรียนรู้วิถีข้าวไทย 
5.2 กิจกรรมการเรียนรูโ้รงสีข้าว 
5.3 กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ ามันร าข้าว 

6 สหกรณ์โรงเรียน ประเมินด้าน
กระบวนการ  

(Process  :  P) 

พฤษภาคม 
2562 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2563 

หนูน้อยนักสหกรณ์ 

7 ยุวเกษตรกร ประเมินด้าน
กระบวนการ  

(Process  :  P) 

พฤษภาคม 
2562 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2563 

เกษตรกรน้อย 

8 TO BE NUMBER ONE ประเมินด้าน
กระบวนการ  

(Process  :  P) 

พฤษภาคม 
2562 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2563 

8.1 การรณรงค์ปลูกจิตส านึกป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
8.2 ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 

 
 
2. ประชำกร  กลุ่มตัวอย่ำง  และกลุ่มเป้ำหมำยในกำรประเมินโครงกำร 
 2.1  ประชำกร 
  ประชากร จ านวนทั้งสิ้น 1,391 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครู 
จ านวน 65 คน นักเรียน จ านวน 656 คน (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  6)  ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 656 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน  
(ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา และกรรมการที่เป็นตัวแทนครู)  
 2.2  กลุ่มตัวอย่ำง  
  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครู จ านวน 56 คน นักเรียน จ านวน 
242 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 242 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน  
รวมทั้งสิ้น  554 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การค านวณจากสูตรของเครจซี่และมอร์แกน  
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(สุวิมล  ติรกานันท์,  2557,  หน้า  179)  เมื่อก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ  0.05  โดยใช้สูตร 
ดังนี้ 
 

𝑛 =
𝑥2𝑁𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑥2𝑝(1 − 𝑝)
 

    

  𝑛  คือ   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  𝑁   คือ   ขนาดของประชากร 

  e  คือ  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 

  𝑥2 คือ  ค่าไคสแควร์ที่  df  เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95%  (x2 =  3.841) 
  p    คือ  สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชาการ  (P  =  0.5) 
 
ตำรำงท่ี  11  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

ที ่ สถำนภำพ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา   1 1 
2 คร ู 65 56 
3 นักเรียน 656 242 
4 ผู้ปกครองนักเรียน 656 242 
5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 13 13 

รวม 1,391 554 
 
 2.3  กลุ่มเป้ำหมำยในกำรประเมินโครงกำร 
  2.3.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  9  คน  เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการกับ
เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย  จุดเน้นของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive  Sampling)  ประกอบด้วย 
   1) ดร. วุฒิศักดิ์  เหล็กค า  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   2) ดร. ประมวล  พลอยกมลชุณห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ            
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ   
   3) ดร. อนงค์  พืชสิงห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  
วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ   
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   4) ดร. อภิชา  ถีระพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  50  จังหวัด
ขอนแก่น  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ   
   5) นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย  
วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
   6) ดร. เจตนิพิฐ  รอบคอบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝาง   วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
   7) ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
   8) นางอารีย์  โยธา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ  วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
   9) นางสาวสายใจ  สุวรรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพียงหลวง  1  วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 2.3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  จ านวน 9 คน  ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ประกอบด้วย 
  1)  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ที่มีความรู้   ความสามารถเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  3  คน  ได้แก่ 
    1.1) ดร. วุฒิศักดิ์  เหล็กค า  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
    1.2) ดร. ประมวล  พลอยกมลชุณห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ            
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ   
   1.3) นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัด
เชียงราย  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
  2) ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  จ านวน  3  คน  ได้แก่ 
   2.1) นางนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
   2.2) นายปัญจพัฒน์  พรวชิรวิทย์  ต าแหน่ง  ครู   
   2.3) นางสาวณัชยา  รุจิระพงศ์  ต าแหน่ง  ครู   
   3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  3  คน  ได้แก่ 
    3.1) นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    3.2) นายบุญทา  แสนค าชื่น  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    3.3) นายจรูญ  ปันธิยะ  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  2.3.3 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  จ านวน  10  คน  เพ่ือประชุมสรุปผลการ
ด าเนินการโครงการเพื่อตัดสินใจในการด าเนินการต่อ  ปรับปรุง  พัฒนาหรือยุบเลิกโครงการ 
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   1) นายปัญจพัฒน์  พรวชิรวิทย์  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) นางสาวณัชยา  รุจิระพงศ์  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) นายนรุตม์ชัย  ทรายมูล  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
   4) นายไพบูลย์  พันหนองหว้า  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   5) นายณัฐพงศ  ใจเปรมปรีดี  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   6) นางนิศารัตน์ เหลาพนัสสัก  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ธนาคารโรงเรียน 
   7) ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์   สิงห์น้อย  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  โรงสีข้าวพระราชทาน   
   8) นางสุภัสสร  ศรีสวัสดิ์  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  สหกรณ์โรงเรียน 
   9) นายศราวุธ  จินะธรรม  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ยุวเกษตรกร    
   10) นางสาวศศิธร  แซ่เติ๋น  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  TO BE NUMBER  ONE 
  2.3.4  ผู้ถูกสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  
(Semi-Structured Interview)  จ านวน  12  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  
Sampling) ประกอบด้วย 
   1) นักเรียน  จ านวน  3  คน 
   2) ครู  จ านวน  3  คน  
   3) ผู้ปกครองนักเรียน  จ านวน  3  คน 
   4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  3  คน 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  ผู้ประเมินใช้เครื่องมือ
ในการประเมินดังนี้ 
 3.1  เครื่องมือประเมินด้ำนบริบท  (Context  :  C)  ประกอบดัวย 
  3.1.1  แบบประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs  Assessment) ในการด าเนินโครงการ         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  จ านวน 1 ฉบับ  แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check  list) 
 ตอนที่   2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ            
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  จ านวน  10  ข้อ   
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 ตอนที่  3  แบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open  Ended)  เกี่ยวกับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมในการด าเนินโครงการ   
  3.1.2 แบบสัมภาษณ์ กึ่ งโครงสร้าง  (Semi-Structured Interview)  เกี่ ยวกับความ
สอดคล้องของโครงการกับวัตถุประสงค์โครงการ  เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
นโยบาย  จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  ความเหมาะสมของบริบท  สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน  ในการด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จ านวน  1  ฉบับ 
 3.1.3 แบบสอบถามด้านบริบท  (Context  :  C)  ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  จ านวน  1  ฉบับ  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
     ตอนที่  1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  (Check  list) 
  ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ  ความต้องการจ าเป็นในการจัดท าโครงการ  
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับกิจกรรมในโครงการ  และสภาพบริบทของโรงเรียน
เหมาะสมเอ้ือต่อการด าเนินโครงการ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  
5  ระดับ  จ านวน  10  ข้อ   
  ตอนที่  3  แบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open  Ended)  เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านบริบทในการด าเนินโครงการ   
 3.2  เครื่องมือประเมินด้ำนปัจจัย  (Input  :  I)   
  แบบสอบถามด้านปัจจัย  ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุ-
เคราะห์ 30  จ านวน  1  ฉบับ  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check  list) 
  ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ  ความเหมาะสม ความพอเพียง ความพร้อม ของบุคลากร  
งบประมาณ  พัสดุ  อุปกรณ์  สถานที่  และการบริหารจัดการ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  จ านวน  10  ข้อ   
  ตอนที่  3  แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open  Ended)  เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยในการด าเนินโครงการ   
 3.3  เครื่องมือประเมินด้ำนกระบวนกำร  (Process  :  P)   
  แบบสอบถามด้านกระบวนการ  ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน       
ราชประชานุเคราะห์ 30  ใช้ในการประเมินกิจกรรม  8 กิจกรรมตามโครงการ  จ านวน  1  ฉบับ  
แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้   
   ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check  list) 
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  ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ  ความเหมาะสมของขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน  PDCA  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  การมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงาน         
ที่เก่ียวขอ้ง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับ จ านวน 10 ข้อ   
   ตอนที่  3  แบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open  Ended)  เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านกระบวนการในการด าเนินโครงการ  
 3.4  เครื่องมือประเมินด้ำนผลผลิต  (Product  :  P)  ประกอบด้วย 
  แบบสอบถามด้านผลผลิต  ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุ-
เคราะห์ 30  จ านวน  1  ฉบับ  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
   ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check  list) 
   ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ  ความส าเร็จของกิจกรรมตามโครงการ  การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)            
5  ระดับ  จ านวน  10  ข้อ   
    ตอนที่  3  แบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open  Ended)  เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านผลผลิตของโครงการ    
 3.5  เครื่องมือประเมินควำมพึงพอใจ  
  3.5.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน    
ราชประชานุเคราะห์ 30  จ านวน  1  ฉบับ  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
   ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check  list) 
   ตอนที่  2  แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating  Scale)  5  ระดับ  จ านวน  10  ข้อ   
    ตอนที่  3  แบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open  Ended)  เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ  
  3.5.2  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ 
ความเหมาะสมด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  จ านวน  6  ข้อ 
  3.5.3  แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  
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4. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้  ผู้ประเมินด าเนินการสร้างตามขั้นตอน
ดังนี้ 
 4.1 เครื่องมือประเมินด้ำนบริบท  (Context  :  C)  มีวิธีการสร้างดังนี้ 
  4.1.1  แบบประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็น (Needs  Assessment) มีวิธีการสร้าง  ดังนี้ 
   1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs  
Assessment)  เอกสารแนวทางการสร้างแบบประเมินความต้องการจ าเป็น  แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   และเอกสารการประเมินโครงการ เพ่ือสร้างแบบ
ประเมินความต้องการจ าเป็น 
  2)  สร้างแบบประเมินความต้องการจ าเป็น  (Needs  Assessment) ในการด าเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  30  จ านวน 1 ฉบับ             
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554,  
หน้า 121)  

   5  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบัน  และสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด 
    4  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบัน  และสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก 
    3  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบัน  และสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 
    2  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบัน  และสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับน้อย 
    1  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบัน  และสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   3)  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  ดังนี้ 
    3.1)  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  และค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม  ( Index  of  Item  Objective  Congruence: IOC)  และความ
เหมาะสมของภาษาของแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  (วรรณี แกมเกตุ,  2555,  หน้า 219 - 235)    
โดยที่เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้อง  มีดังนี้ 
     +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดไม่ตรงตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  จ านวน  5  คน  ได้แก่ 
     1) รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  ผู้เชี่ยวชาญการสร้างเครื่องมือวิจัย 
     2) ดร. จักรปรุฬ วิชาอัครวิทย์ ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา     
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย 
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     3) ดร . วุฒิศักดิ์   เหล็กค า  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
     4) ดร. อนงค์  พืชสิงห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     5) ดร. อภิชา  ถีระพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  50  จังหวัด
ขอนแก่น  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    3.2)  น าผลที่ได้จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญไปหาค่า     
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้ อหา  ( Item  Objective  Congruence : IOC)               
(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,  2556,  หน้า  135-139)  โดยใช้สูตร  ดังนี้ 
 

     สูตร    𝐼𝑂𝐶 =
R 

𝑁
 

 
 

  เมื่อ  IOC   คือ  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  

    R   คือ  ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อค าถามของผู้เชี่ยวชาญ  
    N    คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
    เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  ดังนี้ 
    ถ้า  IOC  ≥  0.50  ถือว่า  ข้อค าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
    ถ้า  IOC  ≤  0.50  ถือว่า  ข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     ผลการหาค่า  IOC  พบว่า  ข้อค าถามมีค่า  IOC  อยู่ระหว่าง  0.60 – 1.00 
   4)  ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตามค่า  IOC  และข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ   
   5)  น าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  กับผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และครูผู้สอน  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  (Try  out)  จ านวน  30  คน  วิเคราะห์ข้อมูลกับโปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ   ครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) 
ผลการหาค่าความเชื่อม่ัน  พบว่า  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  0.90 
   6)  ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพื่อน าไปเก็บข้อมูลต่อไป 
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  4.1.2 แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-Structured Interview)  เกี่ยวกับความ
สอดคล้องของโครงการกับวัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
นโยบาย  จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  ความเหมาะสมของบริบท  สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน  ในการด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จ านวน  1  ฉบับ  มีวิธีการสร้างดังนี้ 
   1)  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากเอกสาร  ต าราต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ ์
   2)  ก าหนดกรอบประเด็นการสัมภาษณ์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ
สัมภาษณ์ 
   3)  สร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบประเด็นการสัมภาษณ์ 
   4)  น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ  ประกอบด้วย 
    4.1)  รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  ผู้เชี่ยวชาญการสร้างเครื่องมือวิจัย 
    4.2) ดร. จักรปรุฬ วิชาอัครวิทย์ ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา      
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย 
    4.3) ดร . วุฒิศักดิ์   เหล็กค า  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
    4.4) ดร. อนงค์  พืชสิงห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    4.5) ดร. อภิชา  ถีระพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  50  จังหวัด
ขอนแก่น  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   5)  ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  และจัดพิมพ์เตรียมน าไป
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 4.1.3  แบบสอบถำมด้ำนบริบท  (Context  :  C)  มีวิธีการสร้าง  ดังนี้ 
   1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ  และกิจกรรม  8  กิจกรรม  
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพื่อสร้างแบบสอบถามประเมินด้านบริบท 
 2)  สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ  ความต้องการจ าเป็นในการจัดท าโครงการ  ความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับกิจกรรมในโครงการ   และสภาพบริบทของโรงเรียน
เหมาะสมเอ้ือต่อการด าเนินโครงการ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  
5  ระดับ  คือ  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : หน้า 121)  
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 5  หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับมาก 
 3 หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับน้อยที่สุด 

   3)  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  ดังนี้ 
    3.1)  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  และค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม  ( Index  of  Item  Objective  Congruence: IOC)  และความ
เหมาะสมของภาษาของแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  (วรรณี แกมเกตุ,  2555,  หน้า 219-235)    
โดยที่เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้อง  มีดังนี้ 
     +1  หมายถึง  แน่ใจว่าขอ้ค าถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดไม่ตรงตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  จ านวน  5  ท่าน  ได้แก่ 
     1) รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  ผู้เชี่ยวชาญการสร้างเครื่องมือวิจัย 
     2) ดร. จักรปรุฬ วิชาอัครวิทย์ ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา    
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย 
     3) ดร . วุฒิศักดิ์   เหล็กค า  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
     4) ดร. อนงค์  พืชสิงห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     5) ดร. อภิชา  ถีระพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  50  จังหวัด
ขอนแก่น  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    3.2) น าผลที่ได้จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญไปหาค่า     
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ เนื้ อหา  ( Item  Objective  Congruence: IOC)         
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ,  2556,  หน้า  135 - 139)  โดยใช้สูตร  ดังนี้ 
 

     สูตร    𝐼𝑂𝐶 =
R 

𝑁
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  เมื่อ  IOC   คือ  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  

    R   คือ  ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อค าถามของผู้เชี่ยวชาญ  
    N    คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
    เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  ดังนี้ 
    ถ้า  IOC  ≥  0.50  ถือว่า  ข้อค าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
    ถ้า  IOC  ≤  0.50  ถือว่า  ข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     ผลการหาค่า  IOC  พบว่า  ข้อค าถามมีค่า  IOC  อยู่ระหว่าง  0.60 – 1.00 
   4)  ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตามค่า  IOC  และข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ   
   5)  น าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  กับผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และครูผู้สอน  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  (Try  out)  จ านวน  30  คน  วิเคราะห์ข้อมูลกับโปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient: α)      
ผลการหาค่าความเชื่อม่ัน  พบว่า  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  0.93 
   6)  ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพื่อน าไปเก็บข้อมูลต่อไป  
 4.2  เครื่องมือประเมินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  (Input  :  I)  มีวิธีการสร้างดังนี้ 
  1)  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ  และกิจกรรม  8  กิจกรรม      
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพื่อสร้างแบบสอบถามประเมินด้านปัจจัย 
  2)  สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ  ความเหมาะสม ความพอเพียง ความพร้อม ของบุคลากร  
งบประมาณ  พัสดุ  อุปกรณ์  สถานที่  และการบริหารจัดการ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : หน้า 121)  

   5   หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับมาก 
 3  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับน้อย 
 1  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับน้อยที่สุด 

  3)  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  ดังนี้ 
   3.1)  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  และค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบสอบถาม  (Index  of  Item  Objective  Congruence: IOC)  และความเหมาะสมของ
ภาษาของแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  (วรรณี แกมเกตุ,  2555,  หน้า 219 - 235) โดยที่เกณฑ์ใน
การพิจารณาค่าความสอดคล้อง  มีดังนี้ 
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    +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
    0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
    -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดไม่ตรงตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
    ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  จ านวน  5  ท่าน  ได้แก่ 
     1) รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  ผู้เชี่ยวชาญการสร้างเครื่องมือวิจัย 
     2) ดร. จักรปรุฬ วิชาอัครวิทย์ ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา     
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย 
     3) ดร . วุฒิศักดิ์   เหล็กค า  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
     4) ดร. อนงค์  พืชสิงห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     5) ดร. อภิชา  ถีระพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  50  จังหวัด
ขอนแก่น  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    3.2)  น าผลที่ได้จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญไปหาค่า    
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ เนื้ อหา  ( Item  Objective  Congruence: IOC)        
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ,  2556,  หน้า  135 - 139)  โดยใช้สูตร  ดังนี้ 
 

     สูตร    𝐼𝑂𝐶 =
R 

𝑁
 

 
 

  เมื่อ  IOC   คือ  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  

    R   คือ  ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อค าถามของผู้เชี่ยวชาญ  
    N    คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
    เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  ดังนี้ 
    ถ้า  IOC  ≥  0.50  ถือว่า  ข้อค าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
    ถ้า  IOC  ≤  0.50  ถือว่า  ข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     ผลการหาค่า  IOC  พบว่า  ข้อค าถามมีค่า  IOC  อยู่ระหว่าง  0.60 – 1.00 
   4)  ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตามค่า  IOC  และข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ   
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   5)  น าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  กับผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และครูผู้สอน  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  (Try  out)  จ านวน  30  คน  วิเคราะห์ข้อมูลกับโปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ   ครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) 
ผลการหาค่าความเชื่อม่ัน  พบว่า  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  0.93 
   6)  ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพื่อน าไปเก็บข้อมูลต่อไป  
 4.3  เครื่องมือประเมินด้ำนกระบวนกำร  (Process  :  P)  มีวิธีการสร้าง  ดังนี้ 
  1)  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ  และกิจกรรม  8  กิจกรรม      
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพื่อสร้างแบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการ 
  2)  สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ  ความเหมาะสมของขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน  
PDCA  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  การมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ  (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2554,  หน้า 121)  

   5   หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับมาก 
 3  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับน้อย 
 1  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับน้อยที่สุด 

  3)  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  ดังนี้ 
   3.1)  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  และค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบสอบถาม  (Index  of  Item  Objective  Congruence: IOC)  และความเหมาะสมของ
ภาษาของแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  (วรรณี แกมเกตุ,  2555,  หน้า 219 - 235)  โดยที่เกณฑ์   
ในการพิจารณาค่าความสอดคล้อง  มีดังนี้ 
    +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
    0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
    -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดไม่ตรงตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
    ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  จ านวน  5  ท่าน  ได้แก่ 
     1) รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  ผู้เชี่ยวชาญการสร้างเครื่องมือวิจัย 
     2) ดร. จักรปรุฬ วิชาอัครวิทย์ ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา    
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย 
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     3) ดร . วุฒิศักดิ์   เหล็กค า  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
     4) ดร. อนงค์  พืชสิงห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     5) ดร. อภิชา  ถีระพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  50  จังหวัด
ขอนแก่น  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    3.2)  น าผลที่ได้จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญไปหาค่า    
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้ อหา  ( Item  Objective  Congruence : IOC)        
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ,  2556,  หน้า  135 - 139)  โดยใช้สูตร  ดังนี้ 
 

     สูตร    𝐼𝑂𝐶 =
R 

𝑁
 

 
 

  เมื่อ  IOC   คือ  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  

    R   คือ  ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อค าถามของผู้เชี่ยวชาญ  
    N    คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
    เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  ดังนี้ 
    ถ้า  IOC  ≥  0.50  ถือว่า  ข้อค าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
    ถ้า  IOC  ≤  0.50  ถือว่า  ข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     ผลการหาค่า  IOC  พบว่า  ข้อค าถามมีค่า  IOC  อยู่ระหว่าง  0.60 – 1.00 
   4)  ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตามค่า  IOC  และข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ   
   5)  น าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  กับผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และครูผู้สอน  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  (Try  out)  จ านวน  30  คน  วิเคราะห์ข้อมูลกับโปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient: α)     
ผลการหาค่าความเชื่อม่ัน  พบว่า  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  0.90 
   6)  ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพื่อน าไปเก็บข้อมูลต่อไป  
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 4.4.  เครื่องมือประเมินด้ำนผลผลิต  (Product  :  P)  
  แบบสอบถำมด้ำนผลผลิต  (Product  :  P) มีวิธีการสร้าง  ดังนี้ 
   1)  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ  และกิจกรรม  8  กิจกรรม      
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพื่อสร้างแบบสอบถามประเมินด้านผลผลิต 
   2)  สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ  ความส าเร็จของกิจกรรมตามโครงการ  การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)            
5  ระดับ  คือ  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : หน้า 121)  

    5   หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับมาก 
  3  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับน้อย 
  1  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ในระดับน้อยที่สุด 

   3)  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  ดังนี้ 
    3.1)  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  และค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม  ( Index  of  Item  Objective  Congruence: IOC)  และความ
เหมาะสมของภาษาของแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  (วรรณี แกมเกตุ,  2555,  หน้า 219 - 235)    
โดยที่เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้อง  มีดังนี้ 
     +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดไม่ตรงตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  จ านวน  5  ท่าน  ได้แก่ 
      1) รองศาสตราจารย์  ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบ ดีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ผู้เชี่ยวชาญการสร้างเครื่องมือวิจัย 
      2) ดร. จักรปรุฬ วิชาอัครวิทย์ ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย 
      3) ดร. วุฒิศักดิ์  เหล็กค า  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
      4) ดร. อนงค์  พืชสิงห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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      5) ดร. อภิชา  ถีระพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  50  
จังหวัดขอนแก่น  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้ เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
     3.2)  น าผลที่ได้จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญไปหาค่า
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ เนื้ อหา  ( Item  Objective  Congruence: IOC)        
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ,  2556,  หน้า  135-139)  โดยใช้สูตร  ดังนี้ 
 

     สูตร    𝐼𝑂𝐶 =
R 

𝑁
 

 
  เมื่อ  IOC   คือ  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  

    R   คือ  ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อค าถามของผู้เชี่ยวชาญ  
    N    คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
    เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  ดังนี้ 
    ถ้า  IOC  ≥  0.50  ถือว่า  ข้อค าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
    ถ้า  IOC  ≤  0.50  ถือว่า  ข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     ผลการหาค่า  IOC  พบว่า  ข้อค าถามมีค่า  IOC  อยู่ระหว่าง  0.60 – 1.00 
    4)  ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตามค่า  IOC  และข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ   
    5)  น าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่ อมั่น   (Reliability)  กับผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และครูผู้สอน  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  (Try  out)  จ านวน  30  คน  วิเคราะห์ข้อมูลกับ
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha 

Coefficient: α) ผลการหาค่าความเชื่อม่ัน  พบว่า  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  0.94 
    6)  ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพ่ือน าไปเก็บข้อมูลต่อไป  
 4.5  เครื่องมือประเมินควำมพึงพอใจ   
  4.5.1 เครื่องมือประเมินควำมพึงพอใจ  มีวิธีการสร้าง  ดังนี้ 
   1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ      
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
   2)  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : หน้า 121)  
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 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมาก 
 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด 

   3)  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  ดังนี้ 
    3.1)  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  และค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม  (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  และความ
เหมาะสมของภาษาของแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  (วรรณี แกมเกตุ,  2555,  หน้า 219 - 235)    
โดยที่เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้อง  มีดังนี้ 
     +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดไม่ตรงตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
    ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  จ านวน  5  ท่าน  ได้แก่ 
     1)  รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  ผู้เชี่ยวชาญการสร้างเครื่องมือวิจัย 
     2) ดร. จักรปรุฬ วิชาอัครวิทย์ ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา    
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย 
     3) ดร . วุฒิศักดิ์   เหล็กค า  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
     4) ดร. อนงค์  พืชสิงห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     5) ดร. อภิชา  ถีระพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  50  จังหวัด
ขอนแก่น  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    3.2)  น าผลที่ได้จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญไปหาค่า    
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ เนื้ อหา  ( Item  Objective  Congruence: IOC)        
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ,  2556,  หน้า  135 - 139)  โดยใช้สูตร  ดังนี้ 
 

     สูตร    𝐼𝑂𝐶 =
R 

𝑁
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  เมื่อ  IOC   คือ  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  

    R   คือ  ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อค าถามของผู้เชี่ยวชาญ  
    N    คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
    เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  ดังนี้ 
    ถ้า  IOC  ≥  0.50  ถือว่า  ข้อค าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
    ถ้า  IOC  ≤  0.50  ถือว่า  ข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     ผลการหาค่า  IOC  พบว่า  ข้อค าถามมีค่า  IOC  อยู่ระหว่าง  0.60 – 1.00 
   4)  ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตามค่า  IOC  และข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ   
   5)  น าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  กับผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และครูผู้สอน  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  (Try  out)  จ านวน  30  คน  วิเคราะห์ข้อมูลกับโปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient: α)     
ผลการหาค่าความเชื่อม่ัน  พบว่า  ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ  0.92 
   6)  ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพื่อน าไปเก็บข้อมูลต่อไป  
  4.5.2  แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-Structured Interview)  เป็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับ ความเหมาะสมด้านปัจจัย  ด้านกระบวรการ  และด้านผลผลิต  จ านวน 6 ข้อ  มีวิธีการสร้าง  
ดังนี้ 
   1)  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากเอกสาร  ต าราต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
   2)  ก าหนดกรอบประเด็นการสัมภาษณ์  เพ่ือให้สามารถได้ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ
สัมภาษณ์ 
   3)  สร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบประเด็นการสัมภาษณ์ 
   4)  น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ  ประกอบด้วย 
    4.1) รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  ผู้เชี่ยวชาญการสร้างเครื่องมือวิจัย 
    4.2) ดร. จักรปรุฬ วิชาอัครวิทย์ ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา      
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย 
    4.3) ดร . วุฒิศักดิ์   เหล็กค า  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   



122 

    4.4) ดร. อนงค์  พืชสิงห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    4.5) ดร. อภิชา  ถีระพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  50  จังหวัด
ขอนแก่น  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   5)  ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  และจัดพิมพ์เตรียมน าไป
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  4.5.3  กำรจัดสนทนำกลุ่ม  (Focus  Group  Discussion)  ตรวจสอบการประเมิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  ตามวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินโครงการ  มีวิธีการสร้าง  ดังนี้ 
   1)  ก าหนดประเด็นการสนทนาหรือข้อค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน 
   2)  ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินโครงการ  และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Selection)  จ านวน     
9  คน  และก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้น  ดังนี้ 
   2.1)  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความรู้  ความสามารถเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  3  คน  ได้แก่ 
     2.1.1) ดร. วุฒิศักดิ์  เหล็กค า  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
     2.1.2) ดร. ประมวล  พลอยกมลชุณห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ   
    2.1.3) นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัด
เชียงราย  วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
   2.2) ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  จ านวน  3  คน  ได้แก่ 
     2.2.1) นางนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
     2.2.2) นายปัญจพัฒน์  พรวชิรวิทย์  ต าแหน่ง  ครู   
     2.2.3) นางสาวณัชยา  รุจิระพงศ์  ต าแหน่ง  ครู   
    2.3)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  3  คน  ได้แก่ 
     2.3.1) นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2.3.2) นายบุญทา  แสนค าชื่น  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2.3.3)  นายจรูญ  ปันธิยะ  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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5. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้รายงานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 5.1 ก่อนกำรด ำเนินโครงกำร  ผู้รายงานด าเนินการเก็บข้อมูล เดือน  พฤษภาคม 2562         
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  5.1.1 การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs  Assessment) ก่อนด าเนินโครงการ         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความ
ต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โดยใช้แบบสอบถาม 
  5.1.2 การสัมภาษณ์  เกี่ยวกับความสอดคล้องของโครงการกับวัตถุประสงค์โครงการ  
เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย  จุดเน้นในการพัฒนาผู้ เรียนของส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  
ความเหมาะสมของบริบท  สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ในการด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)   
 5.1.3  การประเมินด้านบริบท  (Context  :  C)  ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  เป็นการสอบถามเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นในการจัดท าโครงการ  
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับกิจกรรมในโครงการ  และสภาพบริบทของโรงเรียน
เหมาะสมเอื้อต่อการด าเนินโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม  
  5.1.4  การประเมินด้านปัจจัย  (Input  :  I)  ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสม ความพอเพียง ความ
พร้อม ของบุคลากร  งบประมาณ  พัสดุ  อุปกรณ์  สถานที่   และการบริหารจัดการ   โดยใช้
แบบสอบถาม 
  5.1.5  วางกรอบแนวทางการประเมิน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน      
ราชประชานุเคราะห์  30  โดยน าผลการประเมินความต้องการจ าเป็น การประเมินด้านบริบท       
ด้านปัจจัย  มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
 5.2 ระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร ผู้รายงานด าเนินการเก็บข้อมูล เดือน พฤษภาคม  2562  ถึง 
เดือน  กุมภาพันธ์  2563  มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  5.2.1 การประเมินด้านกระบวนการ  (Process  :  P)  ของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามข้ันตอน  PDCA  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  การมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
หน่วยงาน  ซึ่งเป็นการประเมินกิจกรรม  8 กิจกรรมตามโครงการ  โดยใช้แบบสอบถาม  
  5.2.2 เก็บ รวบรวมข้อมู ลกิจกรรมการนิ เทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการ                
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  
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 5.3 หลังกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ผู้รายงานด าเนินการเก็บข้อมูล เดือน  มีนาคม 2563
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  5.3.1 การประเมินด้านผลผลิต  (Product  :  P)  ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  เป็นการสอบถามเกี่ยวกับ  ความส าเร็จของกิจกรรมตามโครงการ  
การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ   
  5.3.2 การสัมภาษณ์  เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  และด้าน
ผลผลิต  โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)   
  5.3.3 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เพ่ือตรวจสอบผลการ
ประเมินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
  5.3.4 การประเมินความพึงพอใจ ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียน    
ราชประชานุเคราะห์ 30  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 
6.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้รายงานท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 6.1  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency)  หาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง   
 6.2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามความต้องการจ าเป็น (Needs  Assessment)        
ในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  โดยน าข้อมูลมา
แจกแจงความถี่ เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง โดยแปลค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554, 
หน้า 121)  
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า  มีความต้องการจ าเป็น  ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า  มีความต้องการจ าเป็น  ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า  มีความต้องการจ าเป็น  ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า  มีความต้องการจ าเป็น  ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่า  มีความต้องการจ าเป็น  ในระดับน้อยที่สุด 
 6.3  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 
ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  โดยน าข้อมูลมาแจกแจงความถี่ เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง โดยแปลค่าเฉลี่ยของคะแนน
จากแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด,  2554, หน้า 121)  
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  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า  มีความสอดคล้อง เหมาะสม  ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า  มีความสอดคล้อง เหมาะสม  ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า  มีความสอดคล้อง เหมาะสม  ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า  มีความสอดคล้อง เหมาะสม  ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่า  มีความสอดคล้อง เหมาะสม  ในระดับน้อยที่สุด 
 6.4  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อโครงการ          
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และ       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง โดยแปลผลค่าเฉลี่ย       
ของคะแนนจากแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554,  หน้า 121) 
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า  มีความพึงพอใจ  ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า  มีความพึงพอใจ  ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า มีความพึงพอใจ  ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า  มีความพึงพอใจ  ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่า  มีความพึงพอใจ  ในระดับน้อยที่สุด 
 6.5  วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์  โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 6.6  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion)       
โดยการสรุปเป็นความเรียง 
 การประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30  ผู้ประเมิน
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  น าเสนอดังตารางที ่ 12 
 
ตำรำงที ่ 12  รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
                  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   
 

กำรประเมิน ระยะเวลำ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. เครื่องมือประเมิน 
ด้ำนบริบท (Context  :  C)   

   

  1.1  แบบประเมินความ
ต้องการจ าเป็น (Needs  
Assessment) 

พฤษภาคม 
2562 

กลุ่มตัวอย่าง  554  คน 1. ร้อยละ 
2. ความถี่ 
3. X  
4. S.D. 
5. PNImodified 
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ตำรำงที่  12  (ต่อ) 
 

กำรประเมิน ระยะเวลำ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  1.2  แบบสัมภาษณ์ 
กึ่งโครงสร้าง   

พฤษภาคม 
2562 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  9  คน 1. วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  Analysis) 

  1.3 แบบสอบถามด้าน
บริบท 

พฤษภาคม 
2562 

กลุ่มตัวอย่าง  554  คน 1. X  
2. S.D. 
3. วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  Analysis) 

2. เครื่องมือประเมินด้ำน
ปัจจัยน ำเข้ำ  (Input  :  I)   

   

  2.1 แบบสอบถามด้านปัจจัย  พฤษภาคม 
2562 

กลุ่มตัวอย่าง  554  คน 
 

1. X  
2. S.D.  
3. วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  Analysis) 

3. เครื่องมือประเมินด้ำน
กระบวนกำร (Process  : P) 

   

  3.1 แบบสอบถาม 
ด้านกระบวนการ  

พฤษภาคม 
2562 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 
2563 

กลุ่มตัวอย่าง  554  คน 
 

1. X  
2. S.D.  
3. วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  Analysis)   

4.  เครื่องมือประเมินด้ำน
ผลผลิต  (Product  :  P)   

   

 4.1  แบบสอบถาม 
ด้านผลผลิต 

กุมภาพันธ์ 
2563 

กลุ่มตัวอย่าง  554  คน 
 

1. X  
2. S.D.  
3. วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  Analysis)   

  4.2  แบบสัมภาษณ์ 
กึ่งโครงสร้าง 

มีนาคม 
2563 

กลุ่มตัวอย่าง  12  คน วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  Analysis)   
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ตำรำงท่ี  12  (ต่อ) 
 

กำรประเมิน ระยะเวลำ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  4.3  การสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion)  

มีนาคม 
2563 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  9  คน วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  Analysis)   

 4.4  แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินการโครงการ 

มีนาคม 
2563 

กลุ่มตัวอย่าง  554  คน 
 

1. X  
2. S.D.  
3. วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  Analysis)   

5.  กำรสรุปโครงกำร มีนาคม 
2563 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 
จ านวน  10  คน 

ตัดสินใจ ยุบ เลิก 
ปรับปรุง หรือ
ด าเนินการต่อ 

 
 
7. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 7.1  หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  เป็นการตรวจสอบความตรง        
เชิงเนื้อหาของผู้ เชี่ยวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา (Item  
Objective  Congruence : IOC)  (พิชิต ฤทธิ์จรูญ,  2556,  หน้า  135 -139)  โดยใช้สูตร  ดังนี้ 
 

     สูตร    𝐼𝑂𝐶 =
R 

𝑁
 

 
  เมื่อ  IOC   คือ  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  

    R   คือ  ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อค าถามของผู้เชี่ยวชาญ  
    N    คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
    เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์  ดังนี้ 
    ถ้า  IOC  ≥  0.50  ถือว่า  ข้อค าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
    ถ้า  IOC  ≤  0.50  ถือว่า  ข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
 7.2  หาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา      

(α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สูตรดังนี้  (พิสณุ  ฟองศรี, 2553ก,     
หน้า 246) 
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   เมื่อ α  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
       k แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
      2

iS  แทน ความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละข้อ 
     2

tS  แทน ความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้ 

 7.3  หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายข้อ  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ระหว่ างคะแนนของแต่ ล ะข้ อกั บ คะแนนรวม   ( Item  Total  Correlation)  โดย ใช้ สู ต ร              
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545,  หน้า 120 - 127) 
 
 

      
( )( )

( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
= 2222xy Y-YNX-XN

YX-XYN
r  

    
   เมื่อ rxy แทน ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

    N แทน จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 
     X แทน คะแนนของแต่ละข้อของแบบประเมินของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         แต่ละคน 
     Y แทน คะแนนรวมของแต่ละคน  
 
   7.4 หาค่าเฉลี่ย ( )  ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554, หน้า    
120 - 127) 

          =  X 

           N  
 

       เมื่อ  X   คือ   ค่าเฉลี่ย 

          X คือ  ผลรวมข้อมูล 
         N   คือ  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
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   7.5  หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของแบบสอบถาม ใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด
, 2556,  หน้า 121) 
 

      S.D. = N X2  -  ( X2 ) 
          N(N-1) 
  
 

   เมื่อ  S.D. คือ   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X  คือ คะแนนระดับ ความเหมาะสม/ เพียงพอ/ การปฏิบัติ/ ความพึงพอใจ 
     N  คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 
 7.6  หาค่าร้อยละ โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554, หน้า 120 - 127) 
 

        100



f  

  
   เมื่อ   แทน ค่าร้อยละ 
     f  แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นค่าร้อยละ 
       แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
8. เกณฑ์ควำมส ำเร็จที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร 
 8.1  การประเมินผลส าเร็จของโครงการในครั้งนี้  ผู้ประเมินก าหนดเกณฑ์การความส าเร็จของ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  (Ratting  Scale)  5  ระดับ  และก าหนด
เกณฑ์ความหมายของค่าเฉลี่ยจากการวัดดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า  121)   
    ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00  หมายถึง  การด าเนินงานส าเร็จ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51–4.00  หมายถึง  การด าเนินงานส าเร็จ อยู่ในระดับ มาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51–3.00  หมายถึง  การด าเนินงานส าเร็จ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51–2.00  หมายถึง  การด าเนินงานส าเร็จ อยู่ในระดับ น้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50  หมายถึง  การด าเนินงานส าเร็จ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 8.2  การสรุปผลส าเร็จของโครงการโดยภาพรวม  ผู้ประเมินก าหนดเกณฑ์ตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหารโครงการดังนี้ 
 
 



130 

ตำรำงท่ี  13  เกณฑ์ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อสรุปผลส าเร็จ 
     ของโครงการโดยภาพรวม   
 
ที ่ ตัวบ่งชี้ ควำมหมำย 
1 กิจกรรมมีผลการประเมินระดับมากข้ึนไป  ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความส าเร็จระดับมากท่ีสุด 
2 กิจกรรมมีผลการประเมินระดับมากข้ึนไป  ร้อยละ 70 - 79  มีความส าเร็จระดับมาก 
3 กิจกรรมมีผลการประเมินระดับมากข้ึนไป  ร้อยละ 60 - 69  มีความส าเร็จระดับปานกลาง 
4 กิจกรรมมีผลการประเมินระดับมากข้ึนไป  ร้อยละ 50 - 59 มีความส าเร็จระดับน้อย 
5 กิจกรรมมีผลการประเมินระดับมากข้ึนไป  ร้อยละ 0 - 49 มีความส าเร็จระดับน้อยที่สุด 

 
 


