
 

 

บทที$ 3  

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 

 

ในการศึกษาวิจยัโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียน

ศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี3  
 

3.1 วธีิวจัิย 
 

การประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนกัเรียนโรงเรียนศรี

สงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

3.1.1 รูปแบบการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียน

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ในครั3 งนี3  โดยใช ้แบบจาํลองซิปป์ (CIPP Model) ประเมินผลใน 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต 

3.1.2. กรอบแนวคิดในการประเมิน 

กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับ

นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ สรุปไดด้งัแสดงใน ตารางทีP 3.1 
 

ตารางที- 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการฟื> นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสําหรับ

นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

วตัถุประสงค์ 

การประเมิน 

โครงการ 

ประเดน็ 

การประเมิน 

แหล่งข้อมูลที@

ใช้ในการ

ประเมิน 

เครื@องมือที@ใช้

ในการประเมิน 

การวเิคราะห์

ข้อมูล 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

1. เพื$อประเมินบริบท

ของโครงการฟื5 นฟู

สมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับ

นกัเรียนโรงเรียนศรี

สงัวาลย ์

ความเหมาะสม

ดา้นบริบทของ

โครงการ 

- ครู(56) 

- บุคลากร

ทางการศึกษา (29 

คน) 

- คณะกรรมการ

สถานศึกษา (13 

คน) 

-ผูป้กครอง (146 

คน) 

แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลี$ย 

2. ส่วน

เบี$ยงเบน

มาตรฐาน 

เกณฑก์ารตดัสิน

พิจารณาจากขอ้

คาํถามที$มี

ค่าเฉลี$ยตั5งแต่ 

3.51 ขึ5นไปและ

ส่วน 
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ตารางที- 3.1 (ต่อ)      

วตัถุประสงค์ 

การประเมนิ 

โครงการ 

ประเดน็ 

การประเมนิ 

แหล่งข้อมูลที-

ใช้ในการ

ประเมิน 

เครื-องมือที-ใช้

ในการ

ประเมิน 

การวเิคราะห์

ข้อมูล 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

เชียงใหม่     เบีPยงเบน

มาตรฐานมีค่า 

ไม่เกิน 1 

แสดงวา่มี

ความ

เหมาะสม 

2. เพืPอประเมิน

ปัจจยันาํเขา้ของ

โครงการฟื3 นฟู

สมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับ

นกัเรียนโรงเรียน

ศรีสงัวาลย์

เชียงใหม่ 

ความ

เหมาะสม

ดา้นปัจจยั

นาํเขา้ทีPใชใ้น

การดาํเนิน

โครงการ 

- ครู(56 คน) 

- บุคลากร

ทางการศึกษา

(29 คน) 

-คณะกรรม 

การสถาน 

ศึกษา(13 คน) 

แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลีPย 

2. ส่วน

เบีPยงเบน

มาตรฐาน 

เกณฑก์าร

ตดัสิน

พิจารณาจาก

ขอ้คาํถามทีPมี

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 

3.51 ขึ3นไป

และส่วน

เบีPยงเบน

มาตรฐานมีค่า

ไม่เกิน 1 

แสดงวา่มี

ความ

เหมาะสม 

3. เพืPอประเมิน

กระบวนการของ

โครงการฟื3 นฟู

สมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับ

นกัเรียนโรงเรียน

ความ

เหมาะสม

ดา้น

กระบวนการ

การดาํเนิน

โครงการ 

- ครู(56 คน) 

- บุคลากร

ทางการศึกษา

(29 คน) 

 

แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลีPย 

2. ส่วน

เบีPยงเบน

มาตรฐาน 

เกณฑก์าร

ตดัสิน

พิจารณาจาก

ขอ้คาํถามทีPมี

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 

3.51 ขึ3นไป
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ตารางที- 3.1 (ต่อ)      

วตัถุประสงค์ 

การประเมนิ 

โครงการ 

ประเดน็ 

การประเมนิ 

แหล่งข้อมูลที-

ใช้ในการ

ประเมิน 

เครื-องมือที-ใช้

ในการ

ประเมิน 

การวเิคราะห์

ข้อมูล 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ศรีสงัวาลย์

เชียงใหม่ 

และส่วน

เบีPยงเบน

มาตรฐานมีค่า

ไม่เกิน 1 

แสดงวา่มี

ความ

เหมาะสม 

4. เพืPอประเมิน

ผลผลิตของ

โครงการฟื3 นฟู

สมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับ

นกัเรียนโรงเรียน

ศรีสงัวาลย์

เชียงใหม่ 

4.1 การมี

ส่วนร่วม  

4.2 ความพึง

พอใจ 

- ครู(56 คน) 

- บุคลากร

ทางการศึกษา

(29 คน) 

- นกัเรียน

(146 คน) 

-คณะกรรม 

การสถาน 

ศึกษาขั3น

พื3นฐาน(13 

คน) 

- ผูป้กครอง 

(146) 

แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลีPย 

2. ส่วน

เบีPยงเบน

มาตรฐาน 

เกณฑก์าร

ตดัสิน

พิจารณาจาก

ขอ้คาํถามทีPมี

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 

3.51 ขึ3นไป

และส่วน

เบีPยงเบน

มาตรฐานมีค่า

ไม่เกิน 1 

แสดงวา่มี

ความ

เหมาะสม 
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3.2 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2.1 ประชากร 

ประชากรทีP ใช้ในการศึกษาครั3 ง นี3  ประกอบด้วย  5 กลุ่มด้วยกันโดยมี

ความสัมพนัธ์กบัการดาํเนินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยันกัเรียน ในปีการศึกษา 2562 

จาํนวน 576 คน ไดแ้ก่ 

3.2.1.1 ครูโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ จาํนวน 64 คน 

3.2.1.2 บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ จาํนวน 31 คน 

3.2.1.3 นกัเรียนชั3นประถมศึกษาปีทีP 1 ถึงมธัยมศึกษาปีทีP 6 จาํนวน 233 คน 

3.2.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 15 คน 

3.2.1.4 ผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 233 คน 

3.2.2 กลุ่มตวัอยา่งทีPใชใ้นการศึกษา  

กลุ่มตวัอยา่งทีPใชใ้นการศึกษาครั3 งนี3  ไดแ้ก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง

นกัเรียน และนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ จาํนวน 390 คน โดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง

ของเครจซีPและมอร์แกน Krejcie and Morgan. (1970, p. 608-610) จากนั3 นใช้การสุ่มตัวอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) 
 

ตารางที- 3.2 รายละเอียดของกลุ่มตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูลโดยใชต้าราง 
 

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

สถานภาพ จาํนวน/คน จาํนวน/คน การกาํหนด/วธีิได้มา 

ครู 64 56 ตาราง Krejecie & Morgan /สุ่มอยา่งง่ายดว้ย

การจบัสลาก 

บุคลากร 31 29 ตาราง Krejecie & Morgan /สุ่มอยา่งง่ายดว้ย

การจบัสลาก 

นกัเรียน(ชั5น ป.1 ถึง ม.6) 233 146 ตาราง Krejecie & Morgan /สุ่มอยา่งง่ายดว้ย

การจบัสลาก 

คณะกรรมการสถานศึกษา 15 13 เลือกแบบเจาะจงเฉพาะผูที้$ไม่มีคุณสมบติัเป็น

ผูบ้ริหารและครู 

ผูป้กครอง 233 146 ตาราง Krejecie & Morgan /สุ่มอยา่งง่ายดว้ย

การจบัสลาก 

รวม 576 390  
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3.3 การกาํหนดตัวแปรที-จะศึกษา 
 

ตวัแปรทีPศึกษา โครงการนาํร่องการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัฯ ผูว้ิจยัไดใ้ช้

กรอบแนวคิดตามรูปแบบการประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้าน

กระบวนการ และดา้นผลผลิต รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข 

 

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื-องมือ 
 

3.4.1 เครืP องมือทีPใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการประเมิน

โครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ซึP งเป็น

แบบสอบถาม ประเภทคาํถามปลายปิด และคาํถามปลายเปิด โดยคาํถามปลายปิดมีลกัษณะเป็นตวัเลข

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ฉบบั ดงันี3  

ฉบบัทีP 1 การประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ดา้นบริบทของโครงการ(Context)  สาํหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ประเด็นคาํถามเกีPยวกบั ความสอดคลอ้งของโครงการต่อ

นโยบายในแต่ละระดบั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของผูป้กครอง/ นกัเรียน 

ฉบบัทีP 2 การประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ดา้นปัจจยันาํเขา้ทีPใชใ้นการดาํเนินโครงการ(Input)  สาํหรับ ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ประเดน็คาํถามเกีPยวกบั ความเหมาะสมและเพียงพอของ

ทรัพยากร ศกัยภาพของทีมงาน แผนงานแบบองคร์วม ภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์และการสร้างทีมงาน และ

ความร่วมมือ 

ฉบบัทีP 3 การประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ด้านกระบวนการการดาํเนินโครงการ(Process)  สําหรับ ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ประเดน็คาํถามเกีPยวกบั การดาํเนินงานในส่วนดา้นการวางแผน การจดัองคก์ร 

การจดับุคลากร การสัPงการ/ การมอบหมายงาน และการควบคุมติดตามประเมินผล 

ฉบบัทีP 4 การประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ดา้นผลผลิตของโครงการ(Product)  สาํหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั3นพื3นฐาน และผูป้กครอง ประเดน็คาํถามเกีPยวกบั การมีส่วนร่วม

และความพึPงพอใจของผูที้PเกีPยวขอ้ง 
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3.4.2 ลกัษณะของแบบสอบถามมีลกัษณะดงันี3  

ตอนทีP 1 แบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check List) เกีPยวกบัสถานภาพ

ของผูต้อบ 

ตอนทีP 2 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิ

เคิร์ท Likert (1961, p. 670) มี 5 ระดบั ดงันี3  

5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีPสุด 

4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยทีPสุด 

3.4.3 การสร้างเครืPองมือในการใชป้ระเมิน 

ในการสร้างเครืP องมือทีPใช้ในการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและ

สุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ดงันี3  

3.4.3.1 ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีPเกีPยวขอ้งกบั การประเมินโครงการ

ฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ รูปแบบ/วธีิการประเมิน

โครงการ 

3.4.3.2 กาํหนดรูปแบบการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  โดยใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม 

(Stufflebeam) ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท (Context) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ 

(Process) และดา้นผลผลิต (Product) 

3.4.3.3 วิเคราะห์ขอ้รายการคาํถามในแบบสอบถามทีPสอดคลอ้งกบัรูปแบบการ

ประเมินของ สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) 

3.4.3.4 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบข่ายของการประเมินโครงการ

ฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ   

ส่วนทีP 1 ขอ้มูลพื3นฐานของผูต้อบแบบประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสําหรับ

นกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP และส่วนทีP 2 คือ ขอ้เสนอแนะแนวทาง

การพฒันาการดาํเนินงานของโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรี

สงัวาลยเ์ชียงใหม่ 
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3.4.3.5 นาํแบบสอบถามทีPสร้างขึ3นเสนอผูเ้ชีPยวชาญ จาํนวน 5 คน เพืPอหาคุณภาพ

ของเครืPองมือ ไดด้าํเนินการตามขั3นตอนดงันี3  

1) ตรวจสอบความเทีPยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) และความ

ตรงตามเนื3อหา (content validity) ของแบบสอบถาม จัดทาํเครืP องมือ โดยผูท้รงคุณวุฒิ พิจารณา

ตรวจสอบ เพืPอใหไ้ดแ้บบสอบถามทีPมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ โดยผูเ้ชีPยวชาญ จาํนวน 5 คน ดงันี3  

1. ดร.พิกลุ เลียวศิริพงษ ์

อาจารยส์าขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2. ดร.อมัไพ อุตตาธรรม 

ขา้ราชการบาํนาญ อดีตผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  

ประจาํจงัหวดัพะเยา 

3. นางณภทัร สิงห์สี 

ขา้ราชการบาํนาญ อดีตครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู 

4. นายอมัรินทร์ พนัธ์ุวไิล 

ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดัลาํพนู 

5. นางสาวบวัเรียม พรมจีน 

ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 
 

2) ปรับปรุงเครืP องมือทีPใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับ

ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ ทีPไดใ้หข้อ้เสนอแนะของผูเ้ชีPยวชาญ และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

โดยคดัเลือกขอ้คาํถามทีPมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั3งแต่ 0.50 ขึ3นไปไว ้และบางขอ้ปรับปรุง

แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีPยวชาญโดยดาํเนินการไดผ้ลดงันี3  

ฉบบัทีP 1 ค่าความเชืPอมัPนเท่ากบั 1.00 

ฉบบัทีP 2 ค่าความเชืPอมัPนเท่ากบั 1.00 

ฉบบัทีP 3 ค่าความเชืPอมัPนเท่ากบั 1.00 

ฉบบัทีP 4 ค่าความเชืPอมัPนเท่ากบั 1.00 
 

3) นาํแบบสอบถามทีPปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) เพืPอหาค่าความ

เทีPยง (Reliability) กบับุคลากรดา้นสุขภาพ ครู และบุคลากร โรงเรียนสาํหรับคนพิการทางร่างกายและ

การเคลืPอนไหวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ทีPมีบริบทคลา้ยกบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง หัวหนา้
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หน่วยงานทีPเกีPยวขอ้ง ผูที้Pมีส่วนไดส่้วนเสียในการดูแลนักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และนักเรียนทีP

ไม่ไดท้าํการเก็บขอ้มูล จาํนวน 30 คน แลว้หาความเทีPยงของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ\

อลัฟ่า (Coefficient Alpha) ของครอนบาค Cronbach (1987, p. 202-204) ซึP งไดค่้าความเทีPยงดงันี3  
 

ฉบบัทีP 1 ค่าความเชืPอมัPน เท่ากบั 0.925 

ฉบบัทีP 2 ค่าความเชืPอมัPน เท่ากบั 0.925 

ฉบบัทีP 3 ค่าความเชืPอมัPน เท่ากบั 0.925 

ฉบบัทีP 4 ค่าความเชืPอมัPน เท่ากบั 0.901 
 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั โดยใช้

แบบสอบถาม ดาํเนินการตามขั3นตอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี3  

ระยะทีP 1 การเก็บขอ้มูลก่อนดาํเนินโครงการผูป้ระเมินประชุมครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา  2562 เพืPอชี3 แจงและขอความอนุเคราะห์ตอบ

แบบสอบถามของโครงการ จากนั3นดาํเนินการเก็บขอ้มูลดา้นบริบทจาก ครู บุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ด้านปัจจยันําเขา้จาก ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

คณะกรรมการสถานศึกษา ดา้นกระบวนการจากครูและบุคลากรทางการศึกษาผลการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลไดข้อ้มูลครบ และตอบสมบูรณ์ทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

ระยะทีP 2 การเก็บขอ้มูลหลงัเสร็จสิ3นโครงการผูป้ระเมินประชุมครู บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูป้กครอง และนกัเรียน หลงัปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 เพืPอชี3แจงและขอความอนุเคราะห์

ตอบแบบสอบถามของโครงการ จากนั3นดาํเนินการเก็บขอ้มูลดา้นผลผลิตจากครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั3นพื3นฐาน และผูป้กครอง เพืPอประเมินดา้นผลผลิตของ

โครงการในส่วนทีPเกีPยวกบั 1) ดา้นการมีส่วนร่วม 2) ดา้นความพึงพอใจ ผูป้ระเมินเก็บขอ้มูลครบ และ

ขอ้มูลสมบูรณ์ทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิที-ใช้ 
 

3.6.1 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั

สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ ดาํเนินการดงันี3  
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3.6.1.1 นําแบบสอบถามการประเมินด้านบริบท  ด้านปัจจัยนําเข้า  ด้าน

กระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องในการตอบ

แบบสอบถาม แลว้นาํมาตรวจสอบฉบบัทีPสมบูรณ์ และถูกตอ้งเพืPอนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.6.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลีPย และส่วนเบีPยงเบนมาตรฐานในการ

แปลความหมายของค่าเฉลีPยกาํหนดเกณฑ ์มีขั3นตอนดาํเนินการดงันี3  บุญชม ศรีสะอาด (2554, หนา้ 

121-127) 

1) หาค่าความถีP (frequency) และร้อยละ (percentage) ของขอ้มูลเกีPยวกับ

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

2) หาค่าเฉลีPย (mean) และส่วนเบีPยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของ

คะแนนจากการตอบแบบสอบถามทีPวดัความคิดเห็นของการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ 

โครงการฟื3 นฟูสมรรถภาพและสุขอนามยัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ 

3.6.1.3 แปลความหมายของค่าเฉลีPย โดยยดึเกณฑด์งันี3  

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 4.50 - 5.00 หมายความวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีPสุด 

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 3.50 - 4.49 หมายความวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 2.50 - 3.49 หมายความวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 1.50 - 2.49 หมายความวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉลีPยตั3งแต่ 1.00 - 1.49 หมายความวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยทีPสุด 

3.6.1.4 เกณฑ์ในการตดัสินผลการประเมิน ค่าเฉลีPยระดบัมากขึ3นไป (3.51 ขึ3น

ไป) และส่วนเบีPยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1 แสดงวา่มีความเหมาะสม 
 

3.6.2 สถิติทีPใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.6.2.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื3 อหา หรือ

ลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยนาํเครืPองมือทีPสร้างขึ3นไปให้ผูท้รงคุณวุฒิในเนื3อหา จาํนวน 3 คน 

ใหแ้ต่ละคนพิจารณาลงความคิดเห็นและใหค้ะแนน ดงันี3  

+1 เมืPอแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั3นเป็นตวัแทนคาํบรรยายเกีPยวกบัการประเมินคุณภาพ

และประสิทธิผลของโครงการ 

0 เมืPอไม่แน่ใจว่าข้อคาํถามนั3 นเป็นตัวแทนคาํบรรยายเกีPยวกับการประเมิน

คุณภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

-1 เมืPอแน่ใจว่าขอ้คาํถามนั3นไม่เป็นตวัแทนคาํบรรยายเกีPยวกับการประเมิน

คุณภาพและประสิทธิผลของโครงการ แลว้นาํคะแนนมาแทนค่าในสูตร 
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เมืPอ IOCหมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัเนื3อหาหรือลกัษณะพฤติกรรม 

  R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีPยวชาญเนื3อหาทั3งหมด 

  N หมายถึง จาํนวนผูเ้ชีPยวชาญ 

 

3.6.2.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 

 
 เมืPอ p หมายถึง ค่าคะแนนเฉลีPย 

   f หมายถึง ความถีP 

   n หมายถึง จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั3งหมด 
 

3.6.2.3 ค่าเฉลีPย ( ) 

 
 เมืPอ   หมายถึง ค่าเฉลีPย 

    หมายถึง ผลรวมของขอ้มูลทั3งหมด 

   n  หมายถึง จาํนวนขอ้มูล 
 

3.6.2.4 ส่วนเบีPยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

S.D. = 
 

 เมืPอ S.D. หมายถึง ส่วนเบีPยงเบนมาตรฐาน 

   x  หมายถึง คะแนนแต่ละในกลุ่มตวัอยา่ง 

   n-1  หมายถึง จาํนวนตวัแปรอิสระ 

   n  หมายถึง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั3งหมดยกกาํลงัสอง 

    หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
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3.6.2.5 สูตรของเครซีPและมอร์แกน Krejcie and Morgan (1970, p. 608-610) 

 
 เมืPอ n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N หมายถึง ขนาดของประชากร 

   e หมายถึง ระดบัความคลาดเคลืPอนของการสุ่มตวัอยา่งทีPยอมรับได ้

   x2 หมายถึง ค่าไคสแควร์ทีP df เท่ากบั 1 และระดบัความเชืPอมัPน 95% (x2-3.841) 

   p หมายถึง สดัส่วนของลกัษณะทีPสนใจในประชากร (ถา้ไม่ทราบใหก้าํหนด p = 0.5) 
 

3.6.2.6 สถิติในการหาค่าความเชืPอมนั (Reliability)  

   ค่าสมัประสิทธิ\ สมัพนัธ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) สูตรทีPใชใ้นการคาํนวณ

มีดงันี3  

 
 เมืPอ  หมายถึง ค่าสมัประสิทธิ\ ความเชืPอมัPนของแบบทดสอบ 

   n หมายถึง จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 

    หมายถึง ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายขอ้ 

    หมายถึง ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั3งฉบบั 


