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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559  2. เพื่อ
ประเมินกระบวนการ           การด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559  3. เพื่อประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ปีการศึกษา 2559  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน  ผู้บัญชาการกองร้อยและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก  จ านวน 130 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับการ
ประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559  แบบตรวจสอบรายการ  (Check list)  มีข้อค าถามจ านวน  5  ข้อ และ
แบบสอบถามมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X ̅̅ ̅= 3.95)   

2. ผลการประเมินกระบวนการ การด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559  พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (X̅=3.82)    

3. ผลการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสง่เสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559  ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=4.42) 
ค าส าคัญ : การประเมิน / โครงการ / โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 

Abstract 
The purposes of the research were 1) to evaluate the primary factors in the border 

patrol police school’s quality educational promotion project, Kamphaeng Phet Rajabhat 
University, 2016 2) to evaluate the process of the mentioned project and 3) to evaluate the 
outcome of the project. The sample was 130 people which categorized into director of border 
patrol police school, teachers of border patrol police school, company commander and officers 
from education division of the 34th border patrol police division, Tak province. Tools used in this 
research were check list questions and 5 scale rating questionnaire. 

The finding indicated that 
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1. As a whole, the satisfaction of the primary factors of border patrol police school’s 
educational promotion project was in high level ( X ̅̅ ̅=3.95). 

2. The satisfaction of the operational process of border patrol police school’s 
educational promotion project was also in high level ( X ̅̅ ̅= =3.82). 

3. Overall, the people who did the questionnaire satisfied with the outcome of the 
project, rating scale was at the high level as well ( X ̅̅ ̅= =4.42). 
Keywords : The Evaluation / Project / Border Patrol Police School 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสนพระทัยในเรื่องการศึกษาของเยาวชนในเขตชนบทเป็นอย่าง
มากด้วยทรงมีพระราชด าริว่าการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เยาวชนในชนบท มีความรู้ ความคิดและ สติปัญญาที่
เฉลียวฉลาดอันจะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาชนบท แต่จากการเสด็จออกเยี่ยมเยียนราษฎรในปีพุทธศักราช 
2507 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกลับทรงพบกับสภาพความขาดแคลน โรงเรียนส าหรับเยาวชนใน
ท้องถิ่นทุรกันดารด้วย  ในเวลานั้นกระทรวงศึกษาธิการยังขยายเขตการศึกษา ไปไม่ถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนที่
ห่างไกล ประกอบกับการสื่อสารโทรคมนาคมก็มิได้เจริญเฉกเช่นในปัจจุบัน  ทั้งในเวลานั้นเป็นช่วงที่มีการแทรกซึม
ของเหล่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างกว้างขวางท าให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเพิ่มความห่วง ใย
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตแทรกซึม  ซึ่งบางแห่งมิได้พูดภาษาไทยกันด้วยซ้ าจะเกิดความไม่แน่ชัดว่าตนคือคนไทย
ด้วยหรือไม่ ดังนั้นเมื่อความทราบใต้ฝ่าพระบาทว่ากองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ได้ก าหนดโครงการที่จะ
จัดสร้างโรงเรียนชาวเขาขึ้นในเขตพื้นท่ีตามแนวชายแดนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 
"ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา"  เป็นโครงการที่จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่ง
ประสบกับความขาดแคลนในหลายๆ  ด้านให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้อง 
ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาการอย่างดี   พร้อมที่จะไปศึกษาต่อใน
ระดับสูงต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอื่นๆ และช่วยให้ครูต ารวจตระเวนชายแดน  ซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงท าหน้าที่ครู
ได้อย่างมีประสิทธิภาพความเป็นมาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  50 ปีมาแล้ว  ที่หมู่ลาดตระเวนชายแดน
และต ารวจพลร่มเข้าไปในหมู่บ้านชาวเขา  และได้พบเห็นว่าไม่มีใครพูดภาษาไทยได้  แม้ว่าจะมีเด็กวัยเรียนจ านวน
มากไม่มีใครพูดภาษาไทยได้  แต่ก็ไม่มีใครไปจัดตั้งโรงเรียนในหมู่บ้านเหล่านั้น   ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลต่อ
ความมั่นคงของประเทศได้  ดังนั้นต ารวจตระเวนชายแดนจึงริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนชาวเขาและประชาชนห่างไกล
คมนาคมขึ้นเป็นครั้งแรก  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2499  เพื่อสอนให้เด็กชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้
เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไ ว้วางใจให้เกิดขึ้น
ระหว่างชาวบ้านและต ารวจตระเวนชายแดน  อันเป็นแนวทางของการพัฒนาที่ถาวรและน าไปสู่การพัฒนาในด้าน
อื่นๆ  

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ยังได้ทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไว้ใน
พระราชูปถัมภ์ ในปัจจุบันมีโรงเรียนเกือบ 400 โรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วได้ถูกโอนเข้าไปสังกัดใน
ส่วนงานการประถมศึกษา ส่วนท่ียังคงอยู่ในความรับผิดชอบของต ารวจตระเวนชายแดนมีเพียง ๑๗๐ โรงเรียน และ
เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้น ก็มิได้ทรงทอดทิ้ง  พระองค์ได้ทรงฝากให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงช่วยดูแลแทนดังพระราชกระแสที่ว่า "ย่าแก่แล้วไปไหนไม่ค่อย
ไหวถ้าสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯก็ให้เยี่ยม แทนย่าด้วย" นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเยาวชนในท้องถิ่น
ชนบทห่างไกลเป็นล้นพ้น   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2559) สมเด็จย่ากับการศึกษาของเยาวชนในชนบทไทย.
[ออนไลน์]. 

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เป็นโครงการที่ด าเนินการขึ้นในปี พ.ศ.2526  เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ซึ่งประสบกับความคลาดแคลนในหลาย ๆ ด้าน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็น
การศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาการ
อย่างดี  พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ และช่วยให้ครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูต ารวจ
ตระเวนชายแดน ซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรง ท าหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชด ารขิองสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีร่วมกับกองก ากับ
การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    ปีการศึกษา 2559   เพื่อ
เป็นสารสนเทศส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทความ
ต้องการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตรับผิดชอบ จ านวน 21 โรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของ                       
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559 

2. เพื่อประเมินกระบวนการ การด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559 

3. เพื่อประเมินผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559 ดังนี ้
 1. การประเมินครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี
การศึกษา 2559  จ านวน 21 โรงเรียน 
 2. แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    ปีการศึกษา 2559  
ประกอบด้วย 

2.1  ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัด
ตาก จ านวน  21  คน 

2.2  ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก 
จ านวน  63  คน 

2.3  ผู้บัญชาการกองร้อยและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 
34 จังหวัดตาก  จ านวน  4  คน 

3. ตัวแปรในการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
3.1 ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น (Input)  ได้แก่ 

3.1.1  บุคลากรด าเนินงาน 
3.1.2  วัสดุอุปกรณ์ 
3.1.3  สถานท่ี 

3.2 ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินโครงการ (Process)  ได้แก่ 
3.2.1  การเตรียมจัดโครงการ 
3.2.2  การด าเนินโครงการ 
3.2.3  การประสานงาน 
3.2.4  การก ากับและติดตาม 
3.2.4  การประเมินผล 
3.2.5  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 

3.3  ผลการด าเนินงาน (Performance) ได้แก่ 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 245 

 

3.3.1  ความพึงพอใจของของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.3.2  ประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ 

 
วิธีการวิจัย 

รูปแบบที่ใช้ในการประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมินเชิงระบบ (System Approach)  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559  ดังนี้ 
 1. การประเมินครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติง านโครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ปี
การศึกษา 2559  จ านวน 21 โรงเรียน 

2. แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    ปีการศึกษา 2559  
ประกอบด้วย 

2.1  ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัด
ตาก จ านวน 21 คน 

2.2  ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก  
โรงเรียนละ  3  คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 63 คน 

2.3  ผู้บัญชาการกองร้อย และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 
34 จังหวัดตาก จ านวน 4 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เปน็แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคณุภาพการศกึษา
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ 

และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการและการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา บริบทในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือ วิธีการวิจัย  
3. ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดย

แบ่งเป็น  3  ตอน ได้แก่  
  ตอนท่ี  1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check 

list)  มีข้อค าถามจ านวน  5  ข้อ 
  ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559   จ าแนกเป็น  3  ด้าน  
คือ  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ และด้านผลการด าเนินงาน  มีข้อค าถามจ านวน  40  ข้อ  แบบสอบถาม
ครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) โดยก าหนดค่าคะแนนดังนี้  
(ไพศาล วรค า, 2552, หน้า 227-240) 

 คะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 คะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
 คะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
 คะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
 คะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

เกณฑ์การประเมินค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 5 ระดบั ดังนี ้
 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ่4.50 – 5.00  หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสดุ  
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 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ่3.50 – 4.49  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ่2.50 – 3.49  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ่1.50 – 2.49  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ่1.00 – 1.49   หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สดุ  
 ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  มลีักษณะเป็นค าถามปลายเปิด  จ านวน  1  ข้อ 

4.  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ภาษา การวิจัย
ในการสร้างเครื่องมือวิจัย  จ านวน 3 ท่าน น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 
แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้งและผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินความสอดคล้อง 

 5. วิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยหาค่า IOC (Index of item Objective Congrunce) 
ได้ผลค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60  ขึ้นไป   

 6. น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบแล้วไปทดสอบ (Tryout) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน และน ามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยมีเกณฑ์ตัดสินว่า ถ้าคา่สัมประสิทธ์ิสหพันธ์มีค่าใกล้เคียง 0.80 ขึ้นไป 
จะไม่แก้ไขแบบสอบถาม แต่ถ้ามีค่าต่ ากว่า 0.80 ก็จะท าการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม  แล้วจึงถือว่าแบบสอบถาม
นี้สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ได้  
 แบบสอบถามเพื่อศึกษาบริบทและความต้องการพัฒนารปูแบบการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพื่อปลูกฝงั
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา อาจารย์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น  มีค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  เท่ากับ  0.89 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวความคิดในการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นข้ันตอน ดังนี ้ 

1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูใหญ่ ครู ผู้บัญชาการกองร้อย และเจ้าหน้าท่ีกองการศึกษา 
สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34  จังหวัดตาก จ านวน  130  คน  

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม  
3. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป มีรายละเอียด 

ดังนี ้
 1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามและให้คะแนนตามแนวทางที่ก าหนดไว้  
 2. น าคะแนนท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ข้อมลูใช้ค่าทางสถิต ิ 
 3. น าข้อมูลด้านปัจจยัเบื้องต้น ด้านกระบวนการ การด าเนินงานโครงการ ท าการวิเคราะห์โดยการ

ค านวณหาค่าเฉลีย่  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แปลผลของความหมายของค่าเฉลีย่ โดยเทียบกับเกณฑ ์ดังนี ้(ไชย
ยศ เรืองสุวรรณ 2533 : 138) 

4.51 - 5.00  หมายถึง  เห็นด้วย /เหมาะสมมากท่ีสดุ 
3.51 - 4.50  หมายถึง  เห็นด้วย /เหมาะสมมาก 
2.51 - 3.50  หมายถึง  เห็นด้วย /เหมาะสมปานกลาง 
1.51 - 2.50  หมายถึง  เห็นด้วย /เหมาะสมน้อย 
1.00 - 1.50  หมายถึง  เห็นด้วย /เหมาะสมน้อยที่สดุ 

 
สรุปผล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการตามวิธีการวิจัยและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
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1. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ของ                คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  (X̅ = 3.95)   

2. ผลการประเมินกระบวนการ การด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  (X̅ = 3.82)    

3. ผลการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสง่เสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559  ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅ = 4.42)   
 
อภิปรายผล 

จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559  พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้าน
กระบวนการและด้านผลการด าเนินงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน  เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก  
ในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก มีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน  มีกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ  ช้ีบ่งถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการวัดผล  การตรวจสอบรายงานผล  การควบคุมดูแล  การประมาณการ 
และการพิจารณาตัดสิน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารโครงการ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการ สอดคล้องกับ  
กฤษณา  นวลดี อ้างถึง ประชุม รอดประเสริฐ (2553, หน้า 16)   ที่ระบุว่าโครงการจะต้องได้รับการประเมินควบคู่
กันไปด้วยเสมอ คือ การประเมินข้อมูลน าเข้า ( Inputs)  การประเมินตัวกระบวนการ (Processor)  และการ
ประเมินผลงาน (Outputs)  ซึ่งแต่ละส่วน และโดยทั้งหมดของโครงการจะประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ  คือ  การ
ก าหนดวัตถุประสงค์โครงการ  การวิเคราะห์โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูล  ออกแบบการประเมิน  
เก็บรวบรวมและการกระท ากับข้อมูลและทรัพยากร  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  แปลความหมาย  และการสรุปผล
การประเมิน  ซึ่งผลการวิจัยที่ผู้วิจัยค้นพบสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  พิมพ์ประวีณา  แพ่งเมือง  (2551)  ได้
ท าการศึกษาเรื่อง “การประเมินผลโครงการก่อตั้งและการด าเนินงานของศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการก่อตั้งและการด าเนินงานของศูนย์อุดมศึกษาแม่
สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model)  เป็นแนวทางในการประเมิน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่  ผู้ด าเนินโครงการ จ านวน 20 คน  ผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น จ านวน 
20 คน  อาจารย์ จ านวน 50 คน  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 732 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์  ซึ่งผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง และให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบด้านเนื้อหา  น าไปทดลองหา
ความเที่ยง  โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ตามวิธีของ ครอนบาค  โดยขออนุญาตจากผู้อ านวยการศูนย์อุดมศึกษา
แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ผลการวิจัยพบว่า  1. กาประเมินผลด้านบริบท  โดยการประเมินความ
คิดเห็นและการสัมภาษณ์ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องกับโครงการก่อตั้งและด าเนินงานของศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มต่อวัตถุประสงค์ทุกข้อ
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ได้ก าหนดไว้  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า  ในด้านความเพียงพอเหมาะสมของ
หลักสูตร  งบประมาณ  บุคลากร  สื่อวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ พบว่าศูนย์อุดมศึกษาแม่สอดได้มีการจัดการ
เรียนการสอนตามความตอ้งการของท้องถิ่น  ในส่วนของงบประมาณของศูนย์แม่สอดส าหรับบริหารจัดการได้มาจาก
สองส่วนคือ จากงบประมาณแผ่นดิน และจากรายได้   ด้านบุคลากรและสิ่งก่อสร้างเพียงพอในการบริหารจัดการ  3. 
ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงาน  ในด้านความเหมาะสมของการบริหารจัดการ   โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด  และ 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนั กศึกษาต่อการ
ด าเนินงานของโครงการก่อตั้งและการด าเนินงานของศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ได้ก าหนดไว้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  กฤษณา  นวลดี (2553)  ได้ท าการประเมิน
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งตะแบก อ าเภอชนแดน จังหวัด
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เพชรบูรณ์  ผลการวิจัยพบว่า  1. ด้านบริบท พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นในภาพรวมว่าเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก  2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นในภาพรวมว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   3. ด้าน
กระบวนการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นในภาพรวมว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  4. ด้านผลผลิต พบว่า 
กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นในภาพรวมว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ   ยาใจ  พรหม
วงศ์  (2553)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง  จังหวัด
เชียงใหม่”  ปรากฏผลดังนี้  ได้ก าหนดหลักการเหตุผลสอดคล้องกับนโยบายของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธให้กับครูผู้สอน  จัดบุคลากรด าเนินงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างเพียงพอ  สนับสนุนงบประมาณ  ปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมติร  จัดท าแผนและปฏิทินปฏิบัติงาน  โดยให้ครู
มีส่วนร่วมวางแผน ฝึกฝนให้นักเรียนท างานด้วยความอดทนและขยันหมั่นเพียร  สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้เรียน  ส่งเสริมบุคลากรครูและนักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ผู้อื่น  ส่วน
องค์ประกอบที่ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนให้ข้อมูลว่า ไม่ได้ปฏิบัติคือ ก าหนดเวลาที่จัดโครงการประสานงานกับ
บุคคลและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมความสามัคคีให้แก่นักเรียนและครูผู้สอน  โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ ควรจัดป้ายนิเทศ ให้ข่าวสารสาระความรู้ เกี่ยวกับพุทธศาสนาในสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์การท า
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  มิลเลอร์ (Miller, 2005, 478-A) ได้ศึกษา
การประเมินค่าของโปรแกรมการศึกษาวิธีการเลือกเกี่ยวกับการฝึกฝนภายหลังของการท าให้เกิดผลในปีแรกของ
โรงเรียนทั่วรัฐเท็กซัสจ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขความต้องการของวุฒิสภาบิล 1995 จ านวน 37 
บท ซึ่งทางเขตได้ให้โปรแกรมทดลองเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเรื้อรังด้านพฤติกรรมการศึกษาการวิจัย
ที่ถูกพัฒนาในเขตโรงเรียนของรัฐเท็กซัส เขตบ้านนอกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโรงเรียนทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสก าลังน า
โปรแกรมนี้มาใช้โปรแกรมการศึกษาวิธีการเลือกเกี่ยวกับการฝึกฝนนี้เป็นการฝึกให้นักเรียนฝึกฝนตนเองให้เรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นยังฝึกฝนนิสัยของนักเรียนพวกที่ชอบท าลาย และรวมทั้งการปรับปรุงทางด้าน
วิชาการและเชิงพฤติกรรมรวมไปถึงทางสังคมการศึกษาการวิจัยค าอธิบายของโปรแกรมการศึกษานี้วิธีการเลือก
เกี่ยวกับการฝึกฝนและกลยุทธ์นั้นที่น าไปสู่การลดจ านวนนักเรียนที่เป็นปัญหา ภายหลังการร่วมโปรแกรมอย่าง
สมบูรณ์การศึกษาถูกอธิบายอย่างละเอียดจากการรับรู้ของประชากร 4 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง แคมปัส 
และผู้อ านวยการ ซึ่งโปรแกรมนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการลดจ านวนนักเรียนที่เป็นปัญหาภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
อย่างสมบูรณ์ ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งบทวิจารณ์ของเอกสารเก่า การบันทึกนักเรียนที่ผ่านการอบรม และ
แบบสอบถามการส ารวจจากกลุ่มคน การวิเคราะห์ของข้อมูล การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักการศึกษาทั่ว
สหรัฐอเมริกาเพื่อด าเนินการโปรแกรมที่ถูกสร้างโครงสร้างเพื่อนักเรียนที่ท าลายให้มีจ านวนลดลง ภายหลังร่วมด้วย
ในโปรแกรมที่เหมือนกันออกแบบเพื่อตรงตามเง่ือนไขความจ าเป็นของท้องถิ่น  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ทวีศักดิ์ อริยวัฒน์วงศ์ (2551, หน้า 78) ได้ศึกษาเรื่องการประเมนิโครงการพัฒนาวินัยนักเรยีนโรงเรียนวัดไรข่ิงวิทยา 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการวิเคราะห์สถานภาพครูผู้สอนและนักเรียน พบว่า ครูผู้สอนมีประสบการณ์ทางการ
สอน 21 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 84.21  และการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 77.19 สอนช่วงช้ันที่ 3 คิด
เป็นร้อยละ 73.68  ส่วนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 47.34 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 52.66  
นักเรียนช่วงช้ันที่ 3 และ 4 เท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ 50.00 รายได้ของผู้ปกครอง 10,001-20,000 บาทคิดเป็นร้อย
ละ 44.38 และผู้ปกครองมีอาชีพบริษัท/ห้างร้านคิดเป็นร้อยละ 35.80 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
โครงการพัฒนาวินัยนักเรียนของครูผู้สอน พบว่า ด้านบริบทโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น
โดยรวมมีความเพียงพออยู่ในระดับมาก  ด้านกระบวนการโดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต
โดยรวมมีความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก และด้านผลกระทบครูมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยการประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
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1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้  
1.1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  34  

จังหวัดตาก  สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงนโยบายในการก าหนดแนวทางการ การ
สนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน
ที่ 34 จังหวัดตาก 

1.2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 
จังหวัดตาก สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในเชิงปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาได้ อย่าง
เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 

1.3 ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  หรือ
โครงการอื่น ๆ  สามารถน าสารสนเทศที่ได้ไปใช้ปรับปรุง ก าหนดแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานในโครงการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 ควรท าการวิจัยการประเมินโครงการอื่น ๆ ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากับการ

ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก   
2.2 ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรยีนต ารวจตระเวน

ชายแดน กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก   
2.3 ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่ อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก   
2.4 ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อการบริหารโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก 
2.5 ควรท าการวิจัยการประเมินโครงการอื่น ๆ ในคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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