บทที่ 3
วิธีดําเนินการประเมิน
การดําเนินงานครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม คือ การประเมินสภาวะแวดลอมหรือบริบท
การประเมินปจจัยเบื้องตนการประเมินกระบวนการดําเนินงาน และการประเมินผลผลิตของโครงการ
มีวิธีดําเนินการประเมินดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการประเมินครั้งนี้ กลุมเปาหมายเขารวมโครงการมีจํานวนทั้งสิ้น
307 คน ประกอบดวย
1.1.1 เจาหนาที่ และครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน จํานวน 19 คน
1.1.2 แกนนํานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 9 ตําบล ๆ ละ 32 คน
รวมจํานวน 288 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการมีจํานวนทั้งสิ้น
307 คน ประกอบดวย
1.2.1 เจาหนาที่ และครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน จํานวน 19 คน
ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง
1.2.2 แกนนํานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน จํานวน 9 ตําบล ๆ ละ
32 คนรวมจํานวน 288 คน ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง

51
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามผูใหขอมูล
ผูใหขอมูล
เจาหนาที่และครูการศึกษานอก
โรงเรียน
แกนนํานักศึกษาการศึกษานอก
โรงเรียน
รวม

ประชากร
19

กลุมตัวอยาง
19

288

288

307

307

2. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามซึ่งผูศึกษาไดสรางขึ้นโดยใช
แบบจําลองการประเมินซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) เปนแนวทางในการ
ประเมินโครงการ เพื่อสอบถามผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สําหรับเจาหนาที่ และครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนมเปนแบบประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทนจังหวัดนครพนม แบงออกเปน
4 ดาน ไดแก ดานสภาวะแวดลอมหรือบริบท ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ ดานผลผลิตมี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale ) มี 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert)
(บุญชม ศรีสะอาด. 2556)
ตอนที่ 2 สําหรับแกนนํานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน จังหวัด
นครพนม เปนแบบประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทนจังหวัดนครพนม ดานผลผลิต มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale ) มี 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด.
2556)
2.2 การสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทนจังหวัดนครพนม
มีรายละเอียดการสรางเครื่องมือ ดังนี้
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2.2.1 ผูป ระเมินไดดาํ เนินการศึกษาเอกสาร แนวคิดวัตถุประสงค ทฤษฎีและงานวิจัย
เกี่ยวของกับการประเมิน ตลอดจนไดศกึ ษาเครื่องมือการประเมินที่สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดจัดทําขึ้น
2.2.2 จากนั้นสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมิน แลวนําไป
ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)ของแบบประเมินวามีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและครอบคลุมเนื้อหาเพียงใด ตลอดจนพิจารณาสํานวนภาษาที่ใช
2.2.3 ผูประเมินไดนําขอมูลแนะเพิ่มเติมจากผูทรงคุณวุฒิแตละทานมาปรับปรุงแบบ
ประเมิน แลวนําแบบประเมินไปทดลองใช (try - out) เพื่อหาขอบกพรองของแบบประเมิน ทั้งในดาน
เนื้อหาและภาษาที่ใชสื่อความหมาย รวมทั้งหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน ดวยวิธีสัมประสิทธิ์
อัลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางใน
จังหวัดนครพนม
2.2.4 นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวทั้งสองฉบับมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก
เปนรายขอโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งหมด (ItemTotal Correlation) โดยเลือกขอที่มีขอความสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีคาความสัมพันธตั้งแต
.20 ขึ้นไป
2.2.5 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์อัลฟา) ตามวิธีการของ
ครอนบาค (Cronbach’s coefficient of Alpha) ปรากฏวา แบบสอบถามฉบับที่ 1 ไดรับความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ .94 แบบสอบถามฉบับที่ 2 ไดรับความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .86
2.2.6 จัดพิมพแบบสอบถามและนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับประชากรตอไป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ไดขอความรวมมือจากเจาหนาที่ ครู และแกนนํานักศึกษาศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทนเปนผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยดําเนินการดังนี้
3.1 ประชุมชี้แจงใหกับผูที่ตอบแบบสอบถาม ไดแกเจาหนาที่ ครู และแกนนํานักศึกษา
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับแบบการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม วัตถุประสงคของการ
ประเมิน แนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล
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3.2 จัดสงเครื่องมือการประเมินใหใหกับเจาหนาที ครู และแกนนํานักศึกษาศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทนตามจํานวนของกลุมตัวอยางที่ไดกําหนด
ไวและนัดเวลาเก็บแบบสอบถาม
3.3 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา แลวนําไปดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณและนํามาประมวลผลโดยคอมพิวเตอรใช
โปรแกรม SPSS/PC การวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและคาที (t - test) สวนการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยสําหรับขอคําถามมาตราสวน
ประเมินคานั้น มีเกณฑคะแนนในการพิจารณาระดับคุณภาพ ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/ทักษะ/การนําไปใชมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/ทักษะ/การนําไปใชมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/ทักษะ/การนําไปใชปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/ทักษะ/การนําไปใชนอย
1.00– 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/ทักษะ/การนําไปใชนอยที่สุด
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและการหาคุณภาพเครื่องมือ มีดังนี้
5.1 รอยละ (Percentage) คํานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2556)
P =
เมื่อ

F  100
n

P แทน รอยละ
F แทน ความถี่ที่ตองการแปลคาใหเปนรอยละ
n แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด
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5.2 คาเฉลี่ย (  ) คํานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2556)


เมื่อ 

x
n

x
= 
n

แทน คาเฉลี่ยของประชากร
แทน ผลรวมของขอมูลทั้งหมด
แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด

5.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) คํานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2556)

σ=

เมื่อ 



N

Σ(xร − μ)
N

แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน คาเฉลี่ยของประชากร
แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด

5.4 การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) คํานวณหาคา IOC จากสูตร
IOC

=

R


เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับ
วัตถุประสงค ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย
ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
5.5 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coeffcient) ตามวิธีครอนบาค (Cronbach alpha) เรียกกันอีกชือ่ หนึ่งวา วิธีหาความเชื่อมั่นโดย
ครอนบาค อัลฟา จะใชกับการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
มีสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2556)
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α

เมื่อ α
K
ΣSi2
S t2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

=

K1
K–1

ΣSi2
S t2

คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
จํานวนขอของเครื่องมือที่ใชวัด
ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ
คาความแปรปรวนของคะแนนรวม

