
บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัเรื� อง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST ผูว้ิจยัได้
กาํหนดวธีิการดาํเนินการวจิยั ดงันี'  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั 
 2. รูปแบบการประเมิน 
 3. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 4. การสร้างเครื�องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือวจิยั 
 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 7. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 การวิจยัครั' งนี'  ใช้การเก็บขอ้มูลทั'งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยกาํหนดประชากร  
กลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูลหลกั  (Key Informants) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงันี'  
 กลุ่มประชากร 

 1. กลุ่มผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์ จาํนวน 4 คน 
 2. กลุ่มผูด้าํเนินโครงการ ไดแ้ก่ คณาจารยห์ลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  และเจา้หนา้ที�บริหารโครงการ จาํนวน 49 คน     
 3. กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศก์ สํานกังานเขตพื'นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผูบ้ริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 136 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 

 1.  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์ จาํนวน         
3 คน  ผูด้าํเนินโครงการ จาํนวน 34 คน ผูเ้ข้าร่วมโครงการ  จาํนวน 93 คน รวม 130 คน  โดยคาํนวณ             
จากตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) ด้วยวิธีการ   
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั'นตามสัดส่วนของประชากร ดงัตาราง 1 
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 2. กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
  การวิจยัครั' งนี'  ผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพื�อให้ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive) โดยเป็นผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของโครงการ ตลอดทุกกิจกรรม
และเป็นผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในการใชน้วตักรรมตน้แบบจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีพร้อมทั'ง
เขา้ร่วมนาํเสนอผลงาน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารโครงการจาํนวน 1 คน กลุ่มผูด้าํเนิน
โครงการ จาํนวน 3 คน และกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 5 คน รวม 9 คน ดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1  แสดงจาํนวนประชากร ตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูลหลกั จาํแนกตามกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

ประชากร ตวัอยา่ง ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
กลุ่มที� 1 ผู้บริหารโครงการ      
ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์   4 3 1 
กลุ่มที� 2 ผู้ดําเนินโครงการ    
2.1 คณาจารยห์ลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา   
      ภาษาไทย 

5 3 1 

2.2 ครูโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   35 25 1 
2.3 เจา้หนา้ที�บริหารโครงการ   9 6 1 

รวมกลุ่มที� 2 49 34 3 
กลุ่มที� 3 ผู้เข้าร่วมโครงการ    
3.1 ผูบ้ริหาร สาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษา 
      ประถมศึกษา จนัทบุรี เขต 1 

2 2 1 

3.2  ศึกษานิเทศก ์สาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษา 
       ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

9 6 1 

3.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการ 50 35 1 
3.4 ครูโรงเรียนประถมศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการ  75 50 2 

รวม กลุ่มที� 3 136 93 5 
รวมทั'งหมด 189 130 9 
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รูปแบบการประเมิน 
 การวิจยัครั' งนี'  ผูว้ิจยัประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPPIEST Model โดยมุ่งประเมิน 8 องค์ประกอบ   
ดงันี'  
 1. การประเมินบริบท (Context) 
 2. การประเมินปัจจยันาํเขา้ (Input) 
 3. การประเมินกระบวนการ (Process) 
 4. การประเมินผลผลิต (Product) 
 5. การประเมินผลกระทบ  (Impact) 
 6. การประเมินประสิทธิผล(Effectiveness) 
 7. การประเมินความย ั�งยนื (Sustainability) 
 8. การประเมินการถ่ายโยงความรู้ (Transportability) 
 รูปแบบการประเมินทั'ง 8 ดา้น สามารถเขียนเป็นรูปแบบการประเมินโครงการยกระดบั
คุณภาพดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน    
โดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2  แสดงรูปแบบการประเมิน CIPPIEST 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์              

การตดัสิน 
1. การ
ประเมิน
บริบท 

1. วตัถุประสงค์
ของโครงการมี
ความชดัเจน 
2. วตัถุประสงค์
ของโครงการมี
ความเหมาะสมกบั
สภาพของสงัคม 
3.  เป้าหมายของ
โครงการครอบคลุม
พื'นที�ที�ควรรับ          
การพฒันา 
4. วิธีการดาํเนินงาน 
สามารถพฒันา 

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

วิเคราะห์และ
สรุปผลดา้น
บริบท 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.50 
ขึ'นไป 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์             

การตดัสิน 
1.การ
ประเมิน
บริบท 
(ต่อ) 
 

การอ่าน เขียน และ
คิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนได ้
5.  ระยะเวลาของ
โครงการมีความ
เหมาะสม 

    

2. การ
ประเมิน
ปัจจยันาํเขา้ 

1. บุคลากร                   
มีความรู้              
ความสามารถ             
ในการดาํเนิน 
โครงการ 
2.  บุคลากร
สามารถสร้าง
นวตักรรมตน้แบบ
ได ้
3. ผูบ้ริหาร             
โครงการเสนอ
แผนงาน                  
อยา่งชดัเจน 
4.  งบประมาณ
ของโครงการ  
เพียงพอต่อการ
ดาํเนินงาน 
5.  วสัดุ - อุปกรณ์
มีความเพียงพอต่อ
การดาํเนินงาน 

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

วิเคราะห์และ
สรุปผลดา้น
ปัจจยันาํเขา้ 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.5 
ขึ'นไป 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์          

การตดัสิน 
3. การ
ประเมิน
กระบวน
การ 
 

1.  กิจกรรมมีความ
สอดคลอ้งกบั            
วตัถุประสงค ์
2.  ระยะเวลา                
ในการจดักิจกรรม
มีความเหมาะสม 
3.  แผนการจดั            
กิจกรรมมีความ
เหมาะสม 
4.  การจดักิจกรรม
เป็นไปตามแผน 
การดาํเนินงาน
กาํหนดไว ้
5.  การเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูของโครงการ
มีความชดัเจน 
6.  มีการสรุป             
รายงานผลแต่ละ
กิจกรรม              
อยา่งชดัเจน 

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

1. วิเคราะห์
และสรุปผล
ดา้นกระบวน
การ 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.50 
ขึ'นไป 

4. การ
ประเมิน 
ผลผลิต 

1. ผูเ้ขา้ร่วม               
โครงการมีความ
เขา้ใจต่อการ                
ยกระดบัคุณภาพ
การอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์ 
 

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

1. วิเคราะห์
และสรุปผล
ดา้นผลผลิต 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.5 
ขึ'นไป 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์                

การตดัสิน 
4. การ
ประเมิน 
ผลผลิต 
(ต่อ) 

2. ผูเ้ขา้ร่วม               
โครงการ มีความ
พึงพอใจต่อ
กระบวน               
การดาํเนินงาน 

    

 3. ผูเ้ขา้ร่วม            
โครงการมีความ
เขา้ใจต่อการสร้าง
นวตักรรมเพื�อ              
ยกระดบัคุณภาพ
การอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์ 
4.  ผูเ้ขา้ร่วม                    
โครงการนาํ
นวตักรรมตน้แบบ
ไปใชใ้นการยก
ระดบัคุณภาพของ
นกัเรียน 
5.  ผูเ้ขา้ร่วม               
โครงการ                     
ดาํเนินการ                
กิจกรรมเพื�อ                
ยกระดบัคุณภาพ
ของนกัเรียน 
6. นกัเรียนไดรั้บ
ความรู้ และการ
พฒันาทกัษะ              
การอ่าน การเขียน
และคิดวิเคราะห์
เพิ�มขึ'น 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์              

การตดัสิน 
5. การ
ประเมิน 
ผลกระทบ 
 

1. ครูนาํแนวคิด
ของนวตักรรมตน้
แบบไปใชใ้นการ
พฒันาสื�อหรือ
นวตักรรมของตน 
2. ครูสามารถสร้าง
สื�อหรือนวตักรรม
เพื�อยกระดบั               
คุณภาพนกัเรียน 

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

1. วิเคราะห์
และสรุปผล
ดา้นผล
กระทบ 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.50 
ขึ'นไป 

6.  การ
ประเมิน  
ประสิทธิผล 

1. ผูบ้ริหารมีความ
เขา้ใจและเห็นดว้ย
ต่อการยกระดบั
คุณภาพดา้น          
การอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียน 
2. ครูมีความเขา้ใจ
และเห็นดว้ยต่อ
การยกระดบั            
คุณภาพดา้น                
การอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียน 

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

1. วิเคราะห์
และสรุปผล
ดา้น                    
ประสิทธิผล 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.50 
ขึ'นไป 

 
 
 
 
 



 

 

76

ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์                

การตดัสิน 
6.  การ
ประเมิน   
ประสิทธิผล 
(ต่อ) 
 
 
 

3. ครูเกิด              
ความมุ่งมั�นที�จะ                 
ยกระดบั 
คุณภาพดา้น      
การอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียน             
ใหสู้งขึ'น 
4.  ผูเ้กี�ยวขอ้ง    
ทุกฝ่าย เห็นคุณค่า
ต่อการสร้าง
นวตักรรมเพื�อ               
ยกระดบัคุณภาพ
ดา้นการอ่าน      
การเขียน และ     
คิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนใหสู้งขึ'น 
5. กิจกรรมของ
โครงการสามารถ
ยกระดบัคุณภาพ
ดา้นการอ่าน      
การเขียน และ     
คิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนใหสู้งขึ'น
ได ้
6. นกัเรียน           
มีความสุข                        
ในการเรียนดว้ย
นวตักรรมตน้แบบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ค่าเฉลี�ย 3.50 
ขึ'นไป 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์               

การตดัสิน 
7. การ
ประเมิน
ความยั�งยืน 

1. ครูสามารถ
พฒันานวตักรรม
ต่อยอดจาก
นวตักรรมตน้แบบ 
2. ครูเกิดแนวคิด
ในการจดัการ   
เรียนรู้เพื�อยกระดบั
คุณภาพดา้น      
การอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียน                 
ใหสู้งขึ'น 
3. ผูเ้ขา้ร่วม               
โครงการสามารถ
นาํแนวคิดและ
ความรู้ที�ไดรั้บจาก
โครงการไปพฒันา
นกัเรียนไดอ้ยา่ง
ต่อเนื�อง 
4. แนวคิด              
การส่งเสริมทกัษะ   
การอ่าน การเขียน
และคิดวิเคราะห์
ดว้ยนวตักรรมตน้
แบบสามารถใช้
พฒันานกัเรียนได้
อยา่งต่อเนื�อง 

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

1. วิเคราะห์
และสรุปผล
ดา้นความ
ยั�งยืน 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.50 
ขึ'นไป 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์                 

การตดัสิน 
7. การ
ประเมิน
ความยั�งยืน 
(ต่อ) 

5.  ผูบ้ริหาร        
ทุกระดบั เห็นดว้ย
ต่อกิจกรรมการ             
ยกระดบัคุณภาพ
ดา้นการอ่าน      
การเขียน และ    
คิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนใหเ้กิดขึ'น
อยา่งต่อเนื�อง 
6. นกัเรียนตอ้งการ
การจดักิจกรรม         
การเรียนรู้ที�                  
ส่งเสริมทกัษะ   
การอ่าน การเขียน
และคิดวิเคราะห์  

    

8. การ
ประเมิน
การถ่าย
โยงความรู้ 

1. ครูสามารถ              
ถ่ายทอดความรู้            
ที�ไดรั้บการจาก 
เขา้ร่วมโครงการ        
สู่ครูคนอื�นได ้
2. ครูตน้แบบ 
สามารถจดัการ
เรียนรู้ใหเ้ป็นตน้แบบ
สาํหรับผูอื้�นได ้
3. ครูถ่ายทอด
นวตักรรมต่อครู
ภายในโรงเรียนได ้

1. ผูบ้ริหาร
โครงการ 
2. ผูด้าํเนิน
โครงการ 
3. ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 
 

1. วิเคราะห์
และสรุปผล
ดา้นการถ่ายโยง
ความรู้ 
โดยใช ้ X  และ 
S.D. 

ค่าเฉลี�ย 3.5 
ขึ'นไป 



 

 

79

ตาราง 2  (ต่อ) 
 

องค ์
ประกอบ 

ตวับ่งชี'  แหล่งขอ้มลู เครื�องมือ การวิเคราะห์ 
เกณฑ ์            

การตดัสิน 
8. การ
ประเมิน 
การถ่าย
โยงความรู้ 
(ต่อ) 

4. ครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการนาํความรู้
ที�ไดพ้ฒันาไป 
แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ต่อครูคนอื�น              
ในรูปแบบชุมชน
วิชาชีพได ้
5.  สื�อ หรือ
นวตักรรมต่อยอด
ที�ครูสร้างขึ'น                
ส่งผลใหน้กัเรียน    
มีผลสมัฤทธิi ดา้น
การอ่าน การเขียน
และคิดวิเคราะห์
สูงขึ'น 
6. ครูมีความ
ภาคภูมิใจที�ไดถ่้าย
ทอดความรู้และ
ประสบการณ์ต่อ
เพื�อร่วมวิชาชีพ 

    

  
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  
 1. แบบสอบถาม เพื�อใช้ในการรวบรวมข้อมูลประเมินโครงการยกระดับคุณภาพ                 
ดา้นการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใช ้          
รูปแบบ CIPPIEST จาํนวน 2 ฉบบั ดงันี'  
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  1.1 แบบสอบถาม สาํหรับผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที� 1 เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัสภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ   
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
   ตอนที�  2 เป็นข้อคําถามเกี�ยวกับการประเมินบริบท การประเมินปัจจัยนําเข้า        
การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต การประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล  
การประเมินความย ั�งยนื และการประเมินการถ่ายโยงความรู้ของโครงการยกระดบัคุณภาพดา้นการอ่าน   
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST มีลกัษณะเป็นขอ้คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัโดยมีเกณฑก์ารวดั ดงันี'  
   5  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด 
   4  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
   3  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
   2  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
   1  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบันอ้ยที�สุด 
  1.2 แบบสอบถามสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที� 1 เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัสภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
   ตอนที�  2 เป็นข้อคาํถามเกี�ยวกับ การประเมินบริบท การประเมินปัจจยันําเข้า        
การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต การประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล         
การประเมินความย ั�งยืน และการประเมินการถ่ายโยงความรู้ ของโครงการยกระดบัคุณภาพ ดา้นการอ่าน 
การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั'นพื'นฐาน โดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST มีลกัษณะเป็นขอ้คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารวดั ดงันี'  
   5  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด 
   4  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
   3  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
   2  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
   1  คะแนน หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบันอ้ยที�สุด 
 2.  แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
  แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างสาํหรับผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ผูบ้ริหาร ผูด้าํเนินโครงการ
และผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เป็นคาํถามเกี�ยวกบัแนวทางการส่งเสริมการยกระดบัคุณภาพ ดา้นการอ่าน 
การเขียน และคิดวเิคราะห์ ของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน  
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การสร้างเครื�องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือวจัิย 

 การวิจยัครั' งนี'  เก็บรวบรวมขอ้มูลทั'งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ รวมทั'งสิ'น 
3 ฉบบั ดงันี'  
 1. แบบสอบถาม สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู ้วิจ ัยได้ดําเนินการสร้าง               
แบบสอบถามจาํนวน 2 ฉบบั และตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือดงันี'  
  1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี มาสร้างเกณฑ์การประเมินทั'ง 8 ดา้น และ
ใชต้วับ่งชี'ของเกณฑก์ารประเมิน มากาํหนดเป็นขอ้คาํถามของแบบสอบถาม 

  1.2 นาํแบบสอบถามที�สร้างแลว้ไปเสนออาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการใชภ้าษาและครอบคลุมประเด็นที�จะศึกษา 

  1.3 ตรวจสอบความเที�ยงของเนื'อหา ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถาม ที�สร้างขึ'นให ้         
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอ้งของเนื'อหาในขอ้รายการกบัตวับ่งชี' ของเกณฑ์
การประเมิน และคาํนิยามศพัท์ของการประเมินครั' งนี'  โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC = 
Index.of.Items.Objective Congruence) โดยกําหนดให้คะแนนค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละ    
ขอ้คาํถาม ดงันี'  
   คะแนน +1 .เมื�อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั'นมีความตรงสอดคลอ้งกบัเนื'อหา 

   คะแนน -0..เมื�อไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั'นมีความตรงสอดคลอ้งกบัเนื'อหา 

   คะแนน -1..เมื�อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั'นไม่มีความตรงสอดคลอ้งกบัเนื'อหา 

   พิจารณาความเหมาะสมจากคาเฉลี�ยความคิดเห็นตั' งแต่ 0.05 ขึ' นไป จึงถือว่า             
แบบสอบถามนั'นมีความเที�ยงตรง สามารถนําไปสอบถามได้ ซึ� งจากการให้ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน                 
5 ท่านตรวจสอบเครื�องมือประเมิน พบวา่ 
   แบบสอบถามฉบบัที� 1 มีขอ้คาํถาม จาํนวน 46 ขอ้ โดยมีค่า IOC ระหวา่ง 0.80 - 1.00 
   แบบสอบถามฉบบัที� 2 มีขอ้คาํถาม จาํนวน 35 ขอ้ โดยมีค่า IOC ระหวา่ง 1.00 

  1.4 นาํแบบสอบถามที�ไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มผูบ้ริหาร 
ดาํเนินโครงการ และผูร่้วมโครงการที�ไม่ใช่ตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั จาํนวน 30 คน  
  1.5 นาํแบบสอบถามที�ได้รับจากการทดลองใช้มาคาํนวณหาค่าอาํนาจจาํแนก โดยใช ้       
ค่าสัมประสิทธิi สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และค่าความเชื�อมั�น

โดยหาค่าสัมประสิทธิi สหสัมพนัธ์แบบอลัฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
ปรากฏผลคุณภาพเครื�องมือ ดงันี'   
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   แบบสอบถามฉบบัที� 1 กลุ่มผูบ้ริหารและผูด้าํเนินโครงการ การประเมินโครงการ
ยกระดบัคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบัการ.จดัการศึกษา                  
ขั'นพื'นฐานโดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ไดค้่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง  0.49 - 0.86  มีค่าความเชื�อมั�น 
0.98 
   แบบสอบถามฉบับที�  2 กลุ่มผูเ้ข้าร่วมโครงการ การประเมินโครงการยกระดับ                
คุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการ.จดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน           
โดยใชรู้ปแบบ CIPPIEST ไดค้่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.41 - 0.90 มีค่าความเชื�อมั�น 0.97 
 2. แบบสัมภาษณ์ 
  2.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งเพื�อสร้างแบบสัมภาษณ์ 
  2.2 นาํแบบสัมภาษณ์ ที�สร้างแลว้ไปปรึกษาอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื�อตรวจ
คุณภาพ ความถูกตอ้งของการใชภ้าษาและครอบคลุมประเด็นที�จะปรึกษา 
  2.3 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์  ตามคําแนะนําของอาจารย์ที�ป รึกษาวิทยานิพนธ์            
ตรวจแกไ้ขจนสมบูรณ์ เพื�อใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี'  
 1. จดัทาํหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั ขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนในระดับ                  
การจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี ถึงกลุ่มผูบ้ริหาร              
และดาํเนินโครงการ และกลุ่มผูร่้วมโครงการ 
 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ  
  ผูว้ิจยัจดัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตัวอย่างตามที�ระบุไว ้และรับคืนด้วยตนเอง             
โดยไดรั้บคืนจาํนวน 130 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลักด้วยตนเอง ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562 ตามวนั เวลาที�ผูใ้หข้อ้มูลสะดวก 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
  วเิคราะห์ขอ้มูล 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ 
ประสิทธิผล ความย ั�งยืน และการถ่ายโยงความรู้ ของโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน               
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การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั'นพื'นฐานโดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST ด้วยค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงมาตรฐาน โดยใช้หลักเกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนเฉลี�ย          
ของเบสท ์(Best. 1997 : 190) ดงันี'  
  ค่าเฉลี�ย 4.51 - 5.00 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย 3.51 - 4.50 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
  ค่าเฉลี�ย 2.51 - 3.50 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย 1.51 - 2.50 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย 1.00 - 1.50 หมายถึง โครงการมีความเหมาะสมในระดบันอ้ยที�สุด 
  พร้อมทั'งประเมินทุกด้าน และทุกรายการตามเกณฑ์การตดัสินที�กาํหนดไว ้คือ ต้องมี          
ค่าเฉลี�ย 3.50 ขึ'นไป 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  เพื�อให้ได้ข้อมูลที�ถูกต้องและเชื�อถือได้ จึงใช้การสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูล             
แบบสามเส้า (Triangulation) จากบุคคล 3 ฝ่าย คือ กลุ่มผูบ้ริหาร ผูด้าํเนินโครงการ และผูเ้ขา้ร่วม
โครงการเกี�ยวกบัแนวทางการส่งเสริมด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบั              
การจดัการศึกษาขั'นพื'นฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะห์เนื'อหา (Content Analysis)  
  

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื1นฐาน 
 1. ค่าเฉลี�ย (Mean) 
 2. ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

 1. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 2. ค่าอํานาจจําแนกโดยหาค่าสัมประสิทธิi สหสัมพันธ์  (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ระหวา่งรายขอ้กบัคะแนนรวม 

 3. ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิi สหสัมพนัธ์แบบอลัฟา (α- 
Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  

 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 1. ใชก้ารวเิคราะห์เนื'อหา (Content Analysis) 
 




