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บทที่ 3 
 

วิธีการประเมินโครงการ 
 
 การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 
คือการเข้าร่วมสังเกตกิจกรรมระหว่างด าเนินโครงการ และเก็บข้อมูลปฐมภูมิและน ามาวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ส่วนการประเมินเชิงปริมาณคือ 
การออกแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 
ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ฯลฯ ตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นด้านบริบท  ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิตของโครงการ  
 
กรอบแนวทางการประเมินภาพรวม 
 ผู้ประเมินก าหนดกรอบการประเมินที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ  
ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน  4  ข้อ  คือ 
 1. การประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด

มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์   

 2. การประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด

มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์   

3. การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

4. การประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรวีัด

มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ผู้ประเมินได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการประเมินเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1. การประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการ เป็นการประเมินขั้นเตรียมการ โดยประเมินด้าน

บริบทของโครงการในวันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2561 

2. การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ เป็นการประเมินขั้นด าเนินการและขั้นติดตามผล 

โดยประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 
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3. การประเมินหลังด าเนินโครงการ เป็นการประเมินขั้นรวบรวมสรุป โดยการประเมิน

ผลผลิตของโครงการ ในวันที่ 1 มกราคม – 31 มกราคม 2562 

 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของ         
การประเมินตัวบ่งชี้/ข้อมูลที่ต้องการ แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์ในการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ที่ใช้
เป็นกรอบแนวทางในการประเมินโครงการ ดังปรากฏในตาราง



 

 

ตารางท่ี 4 กรอบแนวทางในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
 

 

วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ / ข้อมูล 
ที่ต้องการ 

แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห ์
ข้อมูล 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. เพื่อประเมินบริบทของ
โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม  

   ในพระบรมราชินูปถัมภ์   

- ความสอดคล้อง 
ของโครงการกับ 
นโยบายของ สพฐ. 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษา โรงเรียนและ
บริบทของโรงเรียน 

คณะกรรมการ
บริหารโครงการ 
(n = 20) 
 

- แบบสอบถาม 
ด้านบริบทโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
ของนักเรียน โรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม         
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
(แบบสอบถาม   
  ฉบับที่ 1) 

- ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ค่าเฉลี่ยมากกวา่หรือ
เท่ากับ 3.51 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)       

วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ / ข้อมูล 
ที่ต้องการ 

แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห ์

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินผล 

2. เพื่อประเมินปัจจัยของ
โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์   

- ความเหมาะสม / 
 ความเพียงพอของ 
 ปัจจัยเกี่ยวกับ 
  1. บุคลากร 
  2. งบประมาณที่ไดร้ับ
การสนับสนุน 
  3. วัสด ุ อุปกรณ ์
  4. สถานที ่
  5. ระยะเวลา 

คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ  
(n =137) 

- แบบสอบถาม 
ด้านปัจจัย โครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียน 
โรงเรียนสตรวีัดมหาพฤฒา
ราม          ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 
(แบบสอบถาม 
  ฉบับที่ 2)       

 - คา่เฉลี่ยและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 

ค่าเฉลี่ยมากกวา่หรือ
เท่ากับ 3.51 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)     

วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ / ข้อมูล 
ที่ต้องการ 

แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห ์

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินผล 

3.  เพื่อประเมิน
กระบวนการของ
โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ 

- ความเหมาะสมของ
การปฏิบัติงาน 
ตามโครงการใน 
แต่ละขั้นตอน 

• การวางแผนในการ
จัดกิจกรรม 

• การด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

• การประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 

• การแก้ไขปรับปรุง
การจดักิจกรรม 

คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
 (n = 137) 

- แบบสอบถาม 
ด้านกระบวนการโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียน โรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ 
(แบบสอบถามฉบับที่ 3) 

- ค่าเฉลี่ยและ 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   
 

ค่าเฉลี่ยมากกวา่หรือ
เท่ากับ 3.51 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)              

วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ / ข้อมูล 
ที่ต้องการ 

แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห ์

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินผล 

4.เพื่อประเมินผลผลิตของ
โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒารามใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ 

- ผลที่เกิดจากการ
ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรวีัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ ์
  1.1 คุณลักษณะดา้น
ความขยัน 
  1 2 คุณลักษณะด้าน
ความประหยัด 
 1.3 คุณลกัษณะด้าน
ความซื่อสัตย ์   

1.คร ู
2.คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
3.ผู้ปกครอง
นักเรียน (n = 442) 

1. แบบสอบถาม 
ด้านผลผลิตโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียน โรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ 
(แบบสอบถาม 
  ฉบับที่ 4) 

- ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 

ค่าเฉลี่ยมากกวา่หรือ
เท่ากับ 3.51 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)                                                                                                                                                                                      

วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ / ข้อมูล 
ที่ต้องการ 

แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์ 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินผล 

   1.4 คุณลักษณะดา้น
ความมีวินัย 
  1.5 คุณลักษณะดา้น 
ความสุภาพ  
  1.6 คุณลักษณะดา้น 
ความสะอาด 
  1.7 คุณลักษณะดา้น 
ความสามคัค ี
  1.8 คุณลักษณะดา้น 
ความมีน ้าใจ 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)                                                                                                                                                                                           

วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ / ข้อมูล 
ที่ต้องการ 

แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห ์

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินผล 

 - ระดับความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   
 

1. คร ู
2. นักเรียน   
3. คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
4. ผู้ปกครอง
นักเรียน  
(n = 749) 

1. แบบสอบถามความพงึ
พอใจโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียน โรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ 
(แบบสอบถาม  
  ฉบับที่ 5) 

 - คา่เฉลี่ยและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ยมากกวา่หรือ 
เท่ากับ 3.51 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)                                                                                                                                                                                           

วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ / ข้อมูล 
ที่ต้องการ แหล่งข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห ์
ข้อมูล เกณฑ์การประเมินผล 

  - ผลที่เกิดจากการด าเนนิงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรวีัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ก่อนการด าเนินโครงการ 
- ผลที่เกิดจากการด าเนนิงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวดัมหาพฤฒาราม  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
หลังการด าเนินโครงการ 

1. คร ู
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
3. ผู้ปกครอง
นักเรียน ก่อนและ
หลังด าเนิน
โครงการ 
(n = 442) 

1. แบบสอบถาม 
ด้านผลผลิตโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียน โรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ 
(แบบสอบถาม ฉบับที่ 4) 

- ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการด าเนินโครงการหลัง
การด าเนินโครงการ สูงกว่า
ก่อนการด าเนินโครงการ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 
 ประชากร จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการบริหาร
โครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง 2) ผู ้ด าเนินโครงการ ได้แก่
คณะกรรมการด าเนินโครงการ และครู และ 3) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2,053 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย  
    คณะกรรมการบริหารโครงการ จ านวน 20 คน 
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม          
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ านวน 13 คน (ไม่นับรวมตัวแทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา) 
    ผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 ที่เป็นผู้ปกครองของ
กลุ่มตัวอย่างของนักเรียน จ านวน 305 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
    คณะกรรมการด าเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน และครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
จ านวน  124 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 137 คน 
    ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ านวน 124 คน  
ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 124 คน  
    นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,053 คน ก าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางเครนซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 305 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คือแบบสอบถามตามประเด็น ประเมินโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
โดยใช้แบบประเมิน CIPP Model จ านวน 5 ฉบับ คือ 
  ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบทของโครงการ เพื่อประเมินความสอดคล้องของ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ กับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
จ านวน 10 ข้อ 
  ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินการ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จ านวน 10 ข้อ 
  ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินงานของ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จ านวน 10 ข้อ   
  ฉบับที่ 4 แบบสอบถามผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ านวน 40 ข้อ จ าแนกตามคุณลักษณะ  
ทั้ง 8 ด้าน ดังนี้ 
   4.1 คุณลักษณะด้านความขยัน  จ านวน 5 ข้อ 
    4.2 คุณลักษณะด้านความประหยัด จ านวน 5 ข้อ 
   4.3 คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ จ านวน 5 ข้อ 
   4.4 คุณลักษณะด้านความมีวินัย จ านวน 5 ข้อ 
   4.5 คุณลักษณะด้านความสุภาพ จ านวน 5 ข้อ 
   4.6 คุณลักษณะด้านความสะอาด จ านวน 5 ข้อ 
   4.7 คุณลักษณะด้านความความสามัคคี จ านวน 5 ข้อ 
   4.8 คุณลักษณะด้านความมีน ้าใจ จ านวน 5 ข้อ 
 โดยสอบถามก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 
  ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีต่อ
โครงการ จ านวน 10 ข้อ   
 
วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมิน โครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์            
ได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
  1. แบบสอบถามบริบทด้านความสอดคล้องของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  กับนโยบายของส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
   1.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับแนวคิดและหลักการ
ประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model และศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จากกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
   1.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) (Rating Scale) 5 ระดับ จากต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1.3 ก าหนดนิยามและกรอบโครงสร้างของสิ่งที่จะประเมินบริบทของโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามรูปแบบ CIPP Model ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมินโครงการ 
   1.4 สร้างแบบสอบถามโดยถามครอบคลุมด้านบริบทของโครงการในข้อ 1.3 
จ านวน 10 ข้อ เป็นค าถามปลายปิด 
   1.5 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารการศึกษา ด้าน        
การประเมินผล และด้านการวิจัย ตรวจและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ภาษาและความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และประเมินความสอดคล้อง การพิจารณาความสอดคล้องใช้
เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ดังนี้ 
       + 1  หมายถึง  มีความเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน 
       0  หมายถึง  มีความเห็นว่ามีความไม่แน่ใจ 
           1  หมายถึง มีความเห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกัน 
    ก าหนดเกณฑ์ค ่าความสอดคล้อง (IOC) ไว ้ ต ั ้งแต ่ 0.5 ขึ ้นไป ถือว่า                              
มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์น าไปใช้ได้ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย 
     1.5.1 ผศ.ดร.กิตติคุณ รุ ่งเร ือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     1.5.2 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
     1.5.3 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธ ารงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร 
การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     1.5.4 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร   
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     1.5.5 ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอน        
สังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
   1.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี ่ยวชาญ และน าผล       
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น (IOC) ซึ่งพบว่า
ได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ใช้ได้ทุกข้อ 
   1.7 น าแบบสอบถามที ่ได้ร ับความเห็นชอบจากผู ้เช ี ่ยวชาญไปทดลองใช้             
(Try-Out) กับผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยซึ่ง
มีบริบทของโรงเรียนใกล้เคียงกัน จ านวน 30 คน  
                1.8 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้น าไปทดลองใช้มาหาค่าอ านาจจ าแนก
แบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ ์อย ่างง ่าย ( Item-total 
Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อ ได้ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.27 ถึง 0.97 และหาค่าความ
เชื่อมั่น ทั้งฉบับโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545:  99) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.78 
                1.9 น าแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง 
  2. แบบสอบถามเก ี ่ยวก ับความเหมาะสมหร ือความเพ ียงพอของป ัจจัย                    
ในการด าเนินงานตามโครงการ   
   2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับแนวคิดและหลักการ
ประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model และศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จากกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
   2.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) (Rating Scale) 5 ระดับ จากต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   2.3 ก าหนดนิยามและกรอบโครงสร้างของสิ่งที่จะประเมินปัจจัยของโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามรูปแบบ CIPP Model ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมินโครงการ 
   2.4 สร้างแบบสอบถามโดยจะถามครอบคลุมด้านปัจจัยของโครงการในข้อ 2.3 
จ านวน 10 ข้อ เป็นค าถามปลายปิด 
   2.5 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารการศึกษา ด้าน        
การประเมินผล และด้านการวิจัย ตรวจและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ภาษาและความเที่ยงตรง
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เชิงเนื้อหา (Content Validity) และประเมินความสอดคล้อง การพิจารณาความสอดคล้องใช้
เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence :  IOC) ดังนี้ 
       + 1  หมายถึง  มีความเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน 
       0  หมายถึง  มีความเห็นว่ามีความไม่แน่ใจ 
           1  หมายถึง มีความเห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกัน 
    ก าหนดเกณฑ์ค ่าความสอดคล้อง (IOC) ไว ้ ต ั ้งแต ่ 0.5 ขึ ้นไป ถือว่า                              
มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์น าไปใช้ได้ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย 
     2.5.1 ผศ.ดร.กิตติคุณ รุ ่งเร ือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     2.5.2 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
     2.5.3 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธ ารงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร 
การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     2.5.4 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร   
     2.5.5 ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอน        
สังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
   2.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี ่ยวชาญ และน าผล       
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น (IOC) ซึ่งพบว่า
ได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ใช้ได้ทุกข้อ 
   2.7 น าแบบสอบถามที ่ได้ร ับความเห็นชอบจากผู ้เชี ่ยวชาญไปทดลองใช้            
(Try-Out) กับบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยซึ่งมี
บริบทของโรงเรียนใกล้เคียงกัน จ านวน 30 คน  
   2.8 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้น าไปทดลองใช้มาหาค่าอ านาจจ าแนก
แบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ ์อย ่างง ่าย ( Item-total 
Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อ ได้ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.15 ถึง 0.91 หาค่าความ
เช ื ่อม ั ่น ท ั ้งฉบับโดยว ิธ ีหาค่าส ัมประสิทธ ิ ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค            
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545:  99) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 
   2.9 น าแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง 
  3. แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ 
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   3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับแนวคิดและหลักการ
ประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model และศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จากกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
   3.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) (Rating Scale) 5 ระดับ จากต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   3.3 ก าหนดนิยามและกรอบโครงสร้างของสิ่งที่จะประเมินด้านกระบวนการของ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามรูปแบบ CIPP Model ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการประเมินโครงการ 
   3.4 สร้างแบบสอบถามโดยจะถามครอบคลุมด้านกระบวนการด าเนินงานของ
โครงการในข้อ 3.3 จ านวน 10 ข้อ เป็นค าถามปลายปิด 
   3.5 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารการศึกษา ด้าน        
การประเมินผล และด้านการวิจัย ตรวจและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ภาษาและความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และประเมินความสอดคล้อง การพิจารณาความสอดคล้องใช้
เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence :  IOC) ดังนี้ 
       + 1  หมายถึง  มีความเห็นว่ามีความ สอดคล้องกัน 
       0  หมายถึง  มีความเห็นว่ามีความ ไม่แน่ใจ 
           1  หมายถึง มีความเห็นว่ามีความ ไม่สอดคล้องกัน 
    ก าหนดเกณฑ์ค ่าความสอดคล้อง (IOC) ไว ้ ต ั ้งแต ่ 0.5 ขึ ้นไป ถือว่า                              
มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์น าไปใช้ได้ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย 
     3.5.1 ผศ.ดร.กิตติคุณ รุ ่งเร ือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     3.5.2 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
     3.5.3 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธ ารงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร 
การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     3.5.4 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร   
     3.5.5 ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอน        
สังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  



    

 

 

   3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี ่ยวชาญ และน าผล       
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น (IOC) ซึ่งพบว่า
ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น (IOC) ซึ่งพบว่าได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 
0.80 ถึง 1.00 ใช้ได้ทุกข้อ 
   3.7 น าแบบสอบถามที ่ได้ร ับความเห็นชอบจากผู ้เชี ่ยวชาญไปทดลองใช้            
(Try-Out) กับบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยซึ่งมี
บริบทของโรงเรียนใกล้เคียงกัน จ านวน 30 คน  
   3.8 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้น าไปทดลองใช้มาหาค่าอ านาจจ าแนก
แบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ ์อย ่างง ่าย ( Item-total 
Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อ ได้ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.94 หาค่าความ
เชื่อมั่น ทั้งฉบับโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545:  99) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 
   3.9 น าแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง 
  4. แบบสอบถามผลผลิตของโครงการ 
   4.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับแนวคิดและหลักการ
ประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model และศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จากกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
   4.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) (Rating Scale) 5 ระดับ จากต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   4.3 ก าหนดนิยามและกรอบโครงสร้างของสิ่งที่จะประเมินด้านผลผลิตของ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามรูปแบบ CIPP Model ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการประเมินโครงการ 
   4.4 สร้างแบบสอบถามโดยจะถามครอบคลุมด้านผลผลิตของโครงการในข้อ 
4.3 จ านวน 40 ข้อ เป็นค าถามปลายปิด 
   4.5 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารการศึกษา ด้าน        
การประเมินผล และด้านการวิจัย ตรวจและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ภาษาและความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และประเมินความสอดคล้อง การพิจารณาความสอดคล้องใช้
เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence :  IOC) ดังนี้ 
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       + 1  หมายถึง  มีความเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน 
       0  หมายถึง  มีความเห็นว่ามีความไม่แน่ใจ 
           1  หมายถึง มีความเห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกัน 
    ก าหนดเกณฑ์ค ่าความสอดคล้อง (IOC) ไว ้ ต ั ้งแต ่ 0.5 ขึ ้นไป ถือว่า                              
มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์น าไปใช้ได้ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย 
     4.5.1 ผศ.ดร.กิตติคุณ รุ ่งเร ือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     4.5.2 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
     4.5.3 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธ ารงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร 
การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     4.5.4 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร   
     4.5.5 ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอน        
สังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
   4.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี ่ยวชาญ และน าผล       
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น (IOC) ซึ่งพบว่า
ได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ใช้ได้ทุกข้อ 
   4.7 น าแบบสอบถามที ่ได้ร ับความเห็นชอบจากผู ้เชี ่ยวชาญไปทดลองใช้            
(Try-Out) กับบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยซึ่งมี
บริบทใกล้เคียงกัน จ านวน 30 คน  
   4.8 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้น าไปทดลองใช้มาหาค่าอ านาจจ าแนก
แบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ ์อย ่างง ่าย ( Item-total 
Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อ ได้ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.11 ถึง 0.47 หาค่าความ
เชื่อมั่น ทั้งฉบับโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545:  99) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.73 
   4.9  น าแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง  
  5. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีต่อ
โครงการ  
                 5.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับแนวคิดและหลักการ
ประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model และศึกษาค้นคว้าเอกสาร
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และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จากกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
                 5.2 ด าเนินการสร้างเครื ่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ตามแนวคิดและ
หลักการประเมินโครงการตามรูปแบบ CIPP Model พร้อมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถาม 
   5.3 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) (Rating Scale) 5 ระดับ จากต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
   5.4 ก าหนดกรอบโครงสร้างของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
   5.5 สร้างแบบสอบถามโดยจะถามครอบคลุมความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ       
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ในข้อ 5.4 จ านวน 10 ข้อ เป็นค าถามปลายปิด 
   5.6 น าแบบสอบถามที ่สร ้างขึ ้นไปให้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านบริหารการศึกษา              
ด้านการประเมินผล และด้านการวิจัย  ตรวจและให้ค าแนะน าเกี ่ยวกับการใช้ภาษาและ           
ความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และประเมินความสอดคล้อง การพิจารณา               
ความสอดคล้องใช้เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence :  IOC) 
ดังนี้ 
       + 1  หมายถึง  มีความเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน 
       0  หมายถึง  มีความเหน็ว่ามีความไม่แน่ใจ 
           1  หมายถึง มีความเห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกัน 
    ก าหนดเกณฑ์ค ่าความสอดคล้อง (IOC) ไว ้ ต ั ้งแต ่ 0.5 ขึ ้นไป ถือว่า                 
มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์น าไปใช้ได้ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย 
     5.6.1 ผศ.ดร.กิตติคุณ รุ ่งเร ือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     5.6.2 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
     5.6.3 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธ ารงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     5.6.4 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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        5.6.5 ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอน             
สังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   5.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู ้เชี ่ยวชาญ และน า            
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น (IOC) ซึ่ง
พบว่าได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ใช้ได้ทุกข้อ 
   5.8 น าแบบสอบถามที ่ได้ร ับความเห็นชอบจากผู ้เช ี ่ยวชาญไปทดลองใช้                  
(Try-Out) กับครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และผู ้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซึ่งมีบริบทของโรงเรียนใกล้เคียงกัน จ านวน 30 คน  
   5.9 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้น าไปทดลองใช้มาหาค่าอ านาจจ าแนก
แบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ ์อย ่างง ่าย ( Item-Total 
Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อ ได้ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.90 หาค่าความ
เชื่อมั่น ทั้งฉบับโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545: 99) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 
   5.10 น าแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. แจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง ทั้งก่อนด าเนินโครงการ ระหว่าง     
การด าเนินโครงการ และหลังด าเนินโครงการ 
  2. การประเมินบริบท ด้านความสอดคล้องของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยให้ คณะกรรมการบริหารโครงการ 
จ านวน 20 คน เป็นผู้ประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบทั้งหมด 20 ฉบับ (ในวันที่ 16 – 30 
พฤษภาคม 2561) 
  3. การประเมินเกี ่ยวกับความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยในการ
ด าเนินงานตามโครงการ โดยให้คณะกรรมการด าเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน และครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จ านวน 124 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 137 คน เป็นผู้ประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลได้
ครบทั้งหมด 137 ฉบับ (ในวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2561) 
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  4. การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงการ โดยให้คณะกรรมการด าเนินโครงการ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน และครูโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ านวน 124 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 137 คน เป็นผู้ประเมิน 
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบทั้งหมด 137 ฉบับ (1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2561) 
  5. การประเมินผลผลิตโครงการ โดยประเมิน 2 ด้าน คือ   
   5.1 การประเมินผลก่อนและหลังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยให้ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ านวน 124 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน 
และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 305 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 442 คน เป็นผู้ประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ครบ ทั้งหมด 442 ฉบับ 
   5.2 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีผล
ต่อการด าเนินการตามโครงการ โดยให้ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
จ านวน 124 คน นักเรียนจ านวน 305 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน 
และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 305 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 747 คน เป็นผู้ประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ครบทั้งหมด 747 ฉบับ (15 – 31 มกราคม 2562) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.ข้อมูลจากเอกสารและการสังเกตระหว่างด าเนินกิจกรรม ใช้วิธีการวิเคราะห์ เชิง
เน้ือหา (Content Analysis) 
 2. ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้วิธีการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน ผู้ประเมิน ได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั ้งหมด เพื ่อเลือก         
ฉบับสมบูรณ์ไว้วิเคราะห์ 
  2. ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยก าหนดค่าน ้าหนักหรือคะแนน   
ออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด , 2545: 99) ซึ ่งก าหนด               
ค่าคะแนน ดังนี้    
   ระดับ มากที่สุด   ให้น ้าหนักหรือคะแนนเป็น 5 
   ระดับ มาก    ให้น ้าหนักหรือคะแนนเป็น 4 
   ระดับ ปานกลาง   ให้น ้าหนักหรือคะแนนเป็น 3 
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   ระดับ น้อย    ให้น ้าหนักหรือคะแนนเป็น 2 
    ระดับ น้อยที่สุด   ให้น ้าหนักหรือคะแนนเป็น 1 
  แปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99) 
   คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับ มากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับ มาก 
   คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับ ปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับ น้อย 
    คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับ น้อยที่สุด 
   3. เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการ ระหว่างก่อนและหลังด าเนินโครงการ            
โดยใช้ t-test แบบ Dependent Sample test ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ 
                  1.1 หาค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item - Total Correlation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 108)   
                  1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา  
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีสูตรดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99) 
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    เมื่อ    แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
      k  แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
      2

 iS  แทน ผลรวมของการแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
      2tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
 
  1.3 เกณฑ์ประเมินความสอดคล้อง การพิจารณาความสอดคล้องใช้เกณฑ์                     
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีสูตรการค านวณ ดังนี้  
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    เมื่อ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
       N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
     2. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
               2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน มีสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103) 
 

                                                  �̅� =
∑𝑿

𝑵
 

 

    เมื่อ �̅�  แทน ค่าเฉลี่ย 

       X  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

       N  แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
               2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรดังนี้  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103) 

𝑆. 𝐷.= √
∑(X-μ)2

𝑁
 

   เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    X แทน คะแนนแต่ละตัว 

     แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประชากร 
    N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

     แทน ผลรวม 
 3. สถิติทดสอบสมมติฐาน   
3.1 t-test แบบ Dependent Sample test (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 115) ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

N 

IOC   R = 
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