
บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรประเมิน 

การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ครั้งนี้ เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP 
Model) ไดด้ าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1. รูปแบบการประเมินโครงการและขั้นตอนการประเมินโครงการ 
 2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. รูปแบบกำรประเมินโครงกำรและขั้นตอนกำรประเมินโครงกำร 
 รูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แบ่งเป็น 2 ตอน คือ รูปแบบการประเมินโครงการ 
และข้ันตอนการประเมินโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 รูปแบบกำรประเมินโครงกำร 
       การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
ของ สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983 : 123) ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context 
Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
และด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
  ดังนั้นการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงประกอบด้วยกระบวนการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. การประเมินบริบท (Context Evaluation: C) 
  2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I) 
  3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) 
  4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) 

  จากกระบวนการทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก ที่จะด าเนินการประเมินในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ก าหนดกรอบแนวทางการประเมินโครงการ ดัง
แสดงในตารางที่ 9   

 
ตำรำงที่ 9 กรอบแนวทางการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
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วัตถุประสงค์ของ
กำรประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวแปร 
ที่มุ่งศึกษำ 

แหล่งข้อมลู/
กลุ่มผู้ให้ข้อมลู 

วิธีกำรเก็บ
ข้อมูล/เคร่ืองมือ 

วิธีกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

1. เพื่อประเมิน
บริบท   
 

1. ความต้องการการ
ท าโครงการ 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผูส้อน  

- แบบสอบถาม 
  
 

 , S.D. 
 

    3.50 
S.D. 1   

 2. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค ์

     

   3. ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ 

    
 

  
 

 
 

2. เพื่อประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น  

1. ความเหมาะสมของ 
บุคลากร  
 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผูส้อน 

- แบบสอบถาม 
  
 

 , S.D. 
 

 

    3.50 
S.D. 1   
 

 2. ความเหมาะสม
เพียงพอของ
งบประมาณ 

    

 3. ความเหมาะสมของ
อาคาร/สถานที ่

   
 

 
 

 
 

 4. ความเหมาะสม
เพียงพอของวัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือ   

   
 

  
 

  

 3. เพื่อประเมิน
กระบวนการ  
 

1. การวางแผน (Plan) 
  1.1 การประชุมเพื่อ 
วางแผนการด าเนินงาน 
  1.2 การก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้รับผิดชอบงาน 
  1.3 การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผูส้อน 

- แบบสอบถาม 
  
 
 

 , S.D. 
 

 

    3.50 
S.D. 1   
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ตำรำงท่ี 9 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์
ของกำรประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวแปร 
ที่มุ่งศึกษำ 

แหล่งข้อมลู/กลุม่
ผู้ให้ข้อมูล 

วิธีกำรเก็บ
ข้อมูล/เคร่ืองมือ 

วิธีกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

 2. การด าเนินการ (Do) 
  2.1 ด าเนินกิจกรรมไป
ตามปฏิทินการปฏิบตัิงาน 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผูส้อน    

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์

 , S.D. 
 

    3.50 
S.D. 1   
 

    2.2 มีการประสานงาน
ระหว่างผูร้ับผดิชอบ 
  2.3 ผู้บริหารสนับสนุน
และจูงใจในการท างาน 
  2.4 มีการจัด
สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การด าเนินงานตาม
กิจกรรมภายใตโ้ครงการ 

    

   3. การติดตามและ
ประเมินผล (Check) 
   3.1 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผล 
   3.2 มีการประชุม
วางแผนติดตามและ
ประเมินผล 
   3.3 มีการติดตามและ
ประเมินผลพร้อมท้ังสรุป
และรายงานผล 

- ผู้บริหาร
สถานศกึษา และ
ครูผูส้อน 
 

- แบบสอบถาม 
  

 , S.D. 
 
 
 
 
 

    3.50 
S.D. 1   
 
 
 

  
 
 

4. การปรับปรุงแก้ไข(Act) 
   4.1 มีการน าผลการ
ติดตามและประเมินเข้าที่
ประชุมเพื่อหาแนว
ทางแก้ไข 
   4.2 มีการด าเนินการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคให้
สอดคล้องเหมาะสมกับ
กิจกรรมของโครงการ 
   4.3 มีการรายงานผลต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผูส้อน  

- แบบสอบถาม 
  

 , S.D. 
  

 
 

    3.50 
S.D. 1   
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ตำรำงท่ี 9 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ของ
กำรประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวแปรที่มุ่ง
ศึกษำ 

แหล่งข้อมลู/
กลุ่มเป้ำหมำย 

วิธีกำรเก็บ
ข้อมูล/เคร่ืองมือ 

วิธีกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

 4. เพื่อประเมิน
ผลผลติ   

4.1 ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อโครงการ 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผูส้อน   

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์
 

 , S.D. 
 
 
 

    3.50 
S.D. 1   
 

 4.2 ความพึงพอใจของ
ผู้เรยีนที่มีต่อการสง่เสริม
การพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก 

- ผู้เรียน - แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ ์

 , S.D. 
 

    3.50 
S.D. 1   
 

 4.3 คุณภาพผู้เรียนใน
การเป็นคนดี คนเก่งและ
มีความสุข 

- ผู้เรียน - แบบประเมิน
ตนเองของผู้เรียน 

 , S.D. 
 

    3.50 
S.D. 1 

 4.4 ผลการประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่น 
องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 

- งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก 

- แบบรายงาน เหรียญรางวัล 
 

 เหรียญทอง 

 4.5 จ านวนโครงการที่
ด าเนินการตาม
แผนงานกิจกรรม
พัฒนาสมาชิกองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

- งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก 

- แบบรายงาน จ านวน 
 

20 โครงการ 

 4.6 จ านวนเกียรติบัตร/
รางวัลเชิดชูเกียรติของ
การด าเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย ที่
ผู้เรยีนและสถานศึกษา
ได้รับ 

- งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก 

- แบบรายงาน  
 

จ านวน 
 

5 รางวัล 
 

 4.7 ผลการสัมภาษณ ์ - ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครู 
และผูเ้รียน 

- แบบสัมภาษณ ์ วิเคราะหเ์นื้อหา  

 รำยละเอียดของกำรประเมินแต่ละด้ำน ดังนี้ 
 1. การประเมินด้านบริบท เป็นการตรวจสอบความต้องการจ าเป็นของโครงการ และประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มอิีทธิพลต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับความต้องการของการ
ท าโครงการและสถานศึกษา ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับบริบท นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และของสถานศึกษา และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ    
 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น  เป็นการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ   
บ้านตาก อันที่จะท าให้โครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับการประเมิน
โครงการครั้งนี้ ได้แก่ ประเมินปัจจัยด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคาร/สถานที่ และด้านวัสดุ 
อุปกรณ ์และเครื่องมือ 
 3. การประเมินกระบวนการ  เป็นการตรวจสอบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินงานของโครงการ ส าหรับการประเมินโครงการครั้งนี้  เป็นการตรวจสอบ
กระบวนการการวางแผนด าเนินงาน การด าเนินการจัดกิจกรรมของโครงการ การติดตามประเมินผล 
การแก้ไขและปรับปรุง   
 4. การประเมินผลผลิต เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ  
บ้านตาก ประเมินเกี่ยวกับ 1) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก 2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 3) คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขจากการด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 4) ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 5) จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 6) จ านวนเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการด าเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ และ 7) การสัมภาษณ์
การประเมินโครงการเพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลจากแบบสอบถาม และเสริมข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
ผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ปีการศึกษา 2561   
 
 

 1.2 ขั้นตอนกำรประเมินโครงกำร 
  ผู้ประเมินได้ด าเนินการประเมินโครงการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  1. ก าหนดจุดประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ ประเมินโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาม
รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983 
: 123) ที่ประเมินในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  
  2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการประเมินโครงการ 
  3. ก าหนดโครงสร้างของการประเมิน โดยแสดงสิ่งที่จะศึกษาหรือตัวแปร แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์ที่ใช้การประเมิน โดยใช้
รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) เป็นกรอบการประเมิน 
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  4. ก าหนดขอบเขตและหัวข้อการประเมิน โดยก าหนดมิติที่ประเมิน ข้อค าถาม และ
ผู้ให้ข้อมูล ตามความเหมาะสม 
  5. สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตามโครงสร้างของการประเมิน ที่ก าหนดไว้
แล้วมาขยายรายละเอียดของข้อค าถามตามมิติที่ประเมิน และสิ่งที่ประเมิน   
  6. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุงแก้ไข 
  7. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น 
  8. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง 
  9. น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ือยืนยันข้อมูลจากแบบสอบถาม
และเพ่ือเสริมข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น 
 

2. ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
   ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้ประเมินก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 2.1 ประชากรที่ใช้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน ครูผู้สอน 
จ านวน 36 คน และผู้เรียน จ านวน 771 คน เป็นบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ปีการศึกษา 
2561 รวมทั้งสิ้นจ านวน 810 คน   
 2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน ครูผู้สอน 
จ านวน 33 คน และผู้เรียน จ านวน 262 เป็นบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ปีการศึกษา 2561  
จ านวนทั้งสิ้น 298 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 42-43) และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
ดังตารางที ่10 
 
 

ตำรำงท่ี 10 แสดงต าแหน่ง/สถานภาพ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และจ านวนที่ใช้ตอบแบบสอบถามใน 
               การประเมินโครงการ   
               

ต ำแหน่ง/สถำนภำพ   ประชำกร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
ผู้บริหารสถานศึกษา 3 3 
ครูผู้สอน 36 33 
ผู้เรียน 771 262 

รวม 810 298 
   

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ เรียน โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ได้แก่ 

 2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน และครูผู้สอน จ านวน 5 คน รวมจ านวน 7 คน 
โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือเป็นครูผู้สอนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ที่ร่วม
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ด าเนินงานในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

 2.3.2 ผู้ เรียน จ านวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ เรียนของวิทยาลัยการอาชีพ     
บ้านตาก ที่ร่วมด าเนินงานหรือมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  มี 2 ชนิด คือ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 11 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ   
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้วยแบบสอบถาม 

 

กลุ่มตัวอย่ำง ประเด็นที่ประเมิน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  ด้ำนบริบท (Context) 

- ความต้องการของโครงการและสถานศึกษา           
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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ตำรำงท่ี 11 (ต่อ) 
 

กลุ่มตัวอย่ำง ประเด็นที่ประเมิน 
 ด้ำนปัจจัยเบื้องต้น (Input) 

- ความเหมาะสมของบุคลากร ความเหมาะสมเพียงพอของ
งบประมาณ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ และความ
เหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ   
ด้ำนกระบวนกำร (Process) 
- ความพร้อมในการวางแผน การด าเนินการตามแผน   
การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 

   ด้ำนผลผลิต (Product) 
- ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

2. ผู้เรียน ด้ำนผลผลิต (Product) 
- คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 
- ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

 

 
ตำรำงท่ี 12 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการพัฒนา  
               สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ 
               บ้านตาก ด้วยแบบสัมภาษณ์ 
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประเด็นที่สัมภำษณ์ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  - ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ 
บ้านตาก ด้านผลผลิตของโครงการ  

2. ผู้เรียน - ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 

 

 ลักษณะของเครื่องมือแต่ละชนิด  
 ลักษณะของเครื่องมือแต่ละชนิด มีดังนี้ 

   1. แบบสอบถาม  ใช้ส าหรับประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป 
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(CIPP Model) โดยการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
จ านวน 6 ฉบบั ดังนี้ 
   1.1 การประเมินด้านบริบท มีแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
        ฉบับที่ 1 แบบสอบถามบริบทของโครงการ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
   1.2 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น มีแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
    ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน  
    1.3 การประเมินด้านกระบวนการ มีแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
    ฉบับท่ี 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการของโครงการ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน   
   1.4 การประเมินด้านผลผลิต มีแบบสอบถาม จ านวน 3 ฉบบั ได้แก่ 
   ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
   ฉบับที่ 5 แบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และ 
มีความสุข 
                  ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ส าหรับผู้เรียน 

  รำยละเอียดของแบบสอบถำมแต่ละฉบับ มีดงันี้ 
  1. การประเมินด้านบริบทของโครงการ 
      ฉบับที่ 1 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น  2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับบริบทของโครงการ 
ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับความต้องการของการท าโครงการ ความสอดคล้อง และเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์โครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ    
  
  2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 
      ฉบับที่ 2 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ ความความเหมาะสมของบุคลากร ความเหมาะสมเพียงพอ
ของงบประมาณ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับโครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ        
  3. การประเมินด้านกระบวนการ 
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   ฉบับที่ 3 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เกี่ยวกับกระบวนการของ
โครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินการ การติดตามและประเมินผล และ
การปรับปรุงแก้ไข มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
  4. การประเมินด้านผลผลิต 
   ฉบับที่ 4 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
   ฉบับที่ 5 ส าหรับผู้เรียน เป็นแบบสอบถามการประเมินตนเองของผู้เรียนในการเป็นคนดี   
คนเก่ง และมีความสุข แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เป็นการประเมินตนเองของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
   ฉบับที่ 6 ส าหรับผู้เรียน เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เป็นระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 2. แบบสัมภาษณ์  ใช้ส าหรับประเมินความคิดเห็นที่มีต่อผลผลิตของโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
 ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มี
ต่อผลผลิตของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
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   ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   ซึ่งแบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ฉบับ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
   ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
   ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน โดยสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริม
การพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
  3. แบบรายงาน ได้แก่ 
                  ฉบับที่ 1 แบบรายงานผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 
   ฉบับที่ 2 แบบรายงานจ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   ฉบับที่ 3 แบบรายงานจ านวนเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการด าเนินงานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับ 
 
 
 

  กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ทั้งแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1. การสร้างแบบสอบถาม ผู้ประเมินสร้างแบบสอบถาม จ านวน 6 ฉบับ โดยแต่ละฉบับมี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1) ศึกษาวัตถุประสงค์ในการประเมิน 
  2) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) และรูปแบบการประเมินโครงการ 
  3) ก าหนดโครงสร้างของการประเมิน โดยแสดงถึงสิ่งที่จะศึกษา แหล่งข้อมูล  และ
เครื่องมือที่ใช้ จ าแนกตามโครงสร้างของการประเมิน ตามรูปแบบของแบบประเมินบริบท ปัจจัย
เบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต   
  4) ก าหนดขอบเขตและประเด็นการประเมิน สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างของการ
ประเมินที่ก าหนดไว้ แล้วขยายรายละเอียดของข้อค าถามตามมิติที่ประเมิน สิ่ งที่ประเมิน และกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นประเด็นในการสร้างแบบสอบถาม 
   จากนั้นผู้ประเมินน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวัดและประเมินผล 
ด้านการบริหารสถานศึกษา หรือด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความถูกต้องเหมาะสม ความ
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ครอบคลุม และความครบถ้วนของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการจะวัด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
ได้แก่  
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน   อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
  3) ดร.สงวน หอกค า                        ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  4) ดร.ศยามล นิติพงศ์สุวรรณ           ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  5) ดร.เร่งรัด สุทธิสน      กรรมการผู้จัดการบริษัทกู๊ด เฟอร์ติไลเซอร์  
อะกรีคัลเจอรัล จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร 
      น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณหาค่ า IOC 
(Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปที่แสดงว่าข้อค าถามนั้น
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 71) ซึ่งรายการค าถามใน
แบบสอบถามทุกฉบับใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุง
ด้านส านวนภาษา ผู้ประเมินไดป้รับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 หลังจากนั้นน าแบบสอบถามแต่ละฉบับไปทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ 
 1) แบบสอบถามฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 น าไปทดลองใช้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้แก ่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
ของวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า (Alpha Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556: 116-117) ได้ค่าความเชื่อมั่น ฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.914 ฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.920 ฉบับที่ 3 เท่ากับ
0.918 และ ฉบับที่ 4 เท่ากับ 0.927  
 2) แบบสอบถามฉบับที่ 5 และ ฉบับที่  6 น าไปทดลองใช้กับผู้ เรียน ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน ได้แก่ ผู้ เรียนของวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตาม
วิธีของ ครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 116-117) ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ .873 
  2. การสร้างแบบสัมภาษณ์  มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
   2.2 ก าหนดขอบเขตและประเด็นการสัมภาษณ์  ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน โดยสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก 
  2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
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     1) แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 1 ฉบับ 
    2) แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้เรียน  จ านวน 1 ฉบับ 
   2.4 น าแบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ฉบับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ แก้ไข 
และให้ข้อเสนอแนะ ในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อความ และความถูกต้องชัดเจนของ
ภาษา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นชุดเดียวกันกับที่ตรวจสอบแบบสอบถาม   
   2.5 ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อความของแบบสัมภาษณ์ และ
ความถูกต้องของการใช้ภาษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   2.6 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
   2.7 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแล้ว จัดพิมพ์เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ประเมินด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ประเมินเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการ  ระหว่างตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 ใช้
แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครผูู้สอน เป็นผู้ตอบ 
 ระยะที่ 2 ประเมินระหว่างด าเนินโครงการ  ระหว่าง ธันวาคม 2560 – กรกฎาคม 2561  
ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 3 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครผูู้สอน เป็นผู้ตอบ 
 ระยะที่ 3 ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ  ระหว่าง สิงหาคม 2561 – กันยายน 2561 ใช้
แบบสอบถาม ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครผูู้สอน และผู้เรียน เป็นผู้ตอบ  
 และผู้ประเมินได้ใช้แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน 
ระหว่าง สิงหาคม – กันยายน 2561 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้ประเมินแจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง   
 2. ผู้ประเมินติดตาม และรวบรวมแบบสอบถามที่เป็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และผู้เรียน ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ แล้วน ามาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 5.1 กำรจัดท ำข้อมูล 
   ผู้ประเมินน าข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างและจากแบบ
สัมภาษณ์ มาจัดกระท า ดังนี้ 
  1. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนจากแบบสอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
ผู้เรียน และชุมชน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังต่อไปนี้ 
   1.1 การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการของโครงการ 
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  5   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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  4   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  3   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
  1   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 
   1.2 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  5   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  4   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับมาก 
  3   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
        1   หมายถึง  มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ การแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ 
ของ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 69) มีความหมายดังนี้  
   2.1 การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการของโครงการ 
แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
   2.2 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการก าหนด
เกณฑ ์ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49     หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
    3. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของโครงการโดยรวม ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
และด้านกระบวนการ ใช้เกณฑ์ของ รัตนะ บัวสนธ์ (2552 : 71) ก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  
ถือว่าผลการประเมิน เหมาะสม โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
   3.1 ด้านบริบท       ใช้เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ย 3.50  ขึ้นไป  ผลการประเมิน 
เหมาะสม 
     3.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น   ใช้เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  ผลการประเมิน 
เหมาะสม 
     3.3 ด้านกระบวนการ     ใช้เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  ผลการประเมนิ 
เหมาะสม 
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     3.4 ด้านผลผลิต        
          3.4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ตาก ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 หรือระดับมากขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน 
     3.4.2 คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ใช้เกณฑ์การ
ประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 หรือระดับมากขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน 
         3.4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 
3.50 หรือระดับมากขึ้นไป  ผลการประเมิน ผ่าน 
      3.4.4 ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ใช้เกณฑ์การประเมิน รางวัลระดับเหรียญทอง  ผลการประเมิน ผ่าน 
      3.4.5 จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ใช้เกณฑ์การประเมิน เป้าหมายละ 5 โครงการขึ้นไป 
ผลการประเมิน ผ่าน 

   3.4.6 จ านวนเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการด าเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใช้เกณฑ์การประเมิน 10 รางวัลขึ้นไป ผลการประเมินผ่าน  
  4. วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการจากแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถาม      
มาจัดระบบ และท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือค านวณค่าสถิติ ดังนี้ 
   4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 
น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
   4.2 วิเคราะห์ระดับความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น ระดับความรู้/การปฏิบัติ
ของผู้เรียน และระดับความพึงพอใจ จากการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (  ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
   5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
6. สถิตทิี่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้ประเมินด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 

      1. ค่าร้อยละ 
      2. ค่าเฉลี่ย   โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 34-35) 
 

  = 
n

  
 

  เมื่อ     = แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 X   = แทนผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 
 n   = แทนจ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
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                 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 60-61) 
 

 

S.D. =  
    

 

    เมื่อ  S.D.  = ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n  = จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 X  = ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
( X)2  = ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 
 
 
 

              4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) ของ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2554: 141-142) 
 

 

  IOC     =   
N

R  

       เมื่อ IOC     แทน    ดัชนีความสอดคล้อง 
   R   แทน    คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ 
   N        แทน    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญก าหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้ 
+1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น

สอดคล้องกับจุดประสงค์  
0 หมายถงึ ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น

สอดคล้องกับจุดประสงค์  
-1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นไม่

สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 
 
 

           5. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 117) 
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เมื่อ      = ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
 n = จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

S 2

i  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
S 2

t  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
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