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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรประเมินโครงกำร 
 

    การประเมินโครงการครั้งนี้มุ่งประเมินผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     1. รูปแบบการประเมินโครงการ  
  2. การก าหนดค่าน้ าหนักและเกณฑ์การประเมิน 

         3. การด าเนินการประเมินโครงการ 
         4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1.รูปแบบกำรประเมินโครงกำร 
 

      1.1 รูปแบบกำรประเมิน 
 

          ในการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมิน
แ บ บ ซิ ป ป์  ( Context  Input  Process  Product  Evaluation  Model : CIPP ) โด ย แ บ่ ง                     
การประเมินออกเป็น 4 ส่วน  ดังแผนภูมิ 3.1  
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รูปแบบการประเมินโครงการ 
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 3.1 รูปแบบการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 
  1.ประเมินสภาพแวดล้อมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยสอบถาม คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการด าเนินโครงการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน ความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ความพร้อมของสถานศึกษาในการด าเนิน
โครงการความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการ                 
กับโครงการ 
  2.ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยสอบถาม 
คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการด าเนินโครงการ เกี่ยวกับจ านวนและคุณภาพของ

การประเมิน 
ด้านสภาพแวดล้อม 

การประเมิน 
ด้านปัจจัยน าเข้า 

การประเมิน 
ด้านกระบวนการ 

การประเมิน 
ด้านผลผลิต 

- สภาพปัจจุบัน 
- ความต้องการจ าเป็นใน 
   การด าเนินโครงการ    
-  ความพร้อมของ 
   สถานศึกษาในการด าเนิน    
   โครงการ  
 - ความเหมาะสมของวัตถ ุ
   ประสงค์ของโครงการ 
-  ความสอดคล้องของกจิกรรม   
   ตามโครงการกับโครงการ 

- จ านวนและคุณภาพของ
บุคลากร  
- ความเพียงพอ เหมาะสม ของ
งบประมาณ   
- ความพร้อมของสือ่  วัสด-ุ 
อุปกรณ์ สถานท่ี  
- ความเหมาะสม ชัดเจน 
ของวิธีการด าเนินการ 
- การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับการจัดการศึกษา 

-การวางแผน   
-การด าเนินการ   
-การติดตามประเมินผล 
-การน าผลไปปรับปรุง
พัฒนา 
 

-ผลการด าเนินกจิกรรมตาม
โครงการพฒันาทกัษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจดัการ
เรยีนรูแ้บบ EIS 
- คุณภาพการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูข้องครูเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดว้ย
การจัดการเรยีนรู้รูปแบบEIS    
- คุณภาพของนักเรยีนด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาองักฤษด้วยการ
จัดการเรียนรูรู้ปแบบEIS 
- ความพึงพอใจของ ครู   
นักเรียน  ผู้ปกครอง และ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานการด าเนินโครงการฯ  
พัฒนาทักษะการสื่อสาร   
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ 
เรียนรู้รูปแบบ EIS 
    
 
 

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง แก้ไข 

เขียนรายงานและเผยแพร ่
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บุคลากร ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมของสื่อ วัสดุ –อุปกรณ์ 
สถานที่ ในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการด าเนิน โครงการและ                   
การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
  3.ประเมินกระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยสอบถาม คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการด าเนินโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินการ การติดตาม
ประเมินผลและการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา  

4.ประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ  
 4.1 ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย

การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยสอบถามครู
และนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  
   4.3 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ประเมินระดับ
คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ในรายวิชา
ของตนเอง 
   4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  โดยสอบถาม คร ู
นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  

 
 1.2 ขั้นตอนกำรประเมิน 
 

 ผู้ประเมินได้ก าหนดแนวคิดการประเมินและให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาประเด็นข้อมูลที่               
ต้องการวัด  เกณฑ์การประเมินและค่าน้ าหนักแต่ละประเด็นตัวชี้วัดของกรอบแนวคิดการประเมิน 
โดยมีสาระที่ได้ด าเนินการตามข้ันตอน  เสนอดังแผนภูมิ  3.2   
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           ประเด็นที่ต้องการ                    การด าเนินการ                            ผลที่ได้             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 3.2 ขั้นตอนการด าเนินการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                       
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย                      
( ที่มา: ปรับจาก พิสณุ   ฟองศรี, 2550 : 75 ) 

 
ผู้ประเมินได้น าสาระตามขั้นตอนการประเมินมาก าหนดขอบเขตข้อมูลที่ ต้องการ  

แหล่งข้อมูล  และเครื่องมือการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ปรากฏผลดังรายละเอียดใน
ตาราง 3.1 
 

แนวทางการประเมิน - ศึกษาแนวคิดการประเมิน 
- ศึกษารายละเอยีดโครงการ/เอกสาร/บุคคล
ที่เกี่ยวขอ้ง 

แนวทางการประเมินใช้รูปแบบ 
CIPP 

กรอบแนวคิดการ
ประเมิน 

- ก าหนดประเด็นการประเมิน 
- ก าหนดตัวชีว้ัด 
- ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

ร่างกรอบแนวคิด ที่มีประเด็น/
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน 

 

ขอบเขตการประเมิน - ก าหนดกลุ่มประชากร 
- ก าหนดเครื่องมือ 
- ก าหนดการวิเคราะห์ขอ้มูล 

กรอบแนวคิดการประเมินที่มี
ขอบเขตการประเมิน 

เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล - ร่างแบบเกบ็รวบรวมข้อมูลและแบบสอบถาม 

- คณะกรรมการด าเนินโครงการตรวจสอบให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้
สมบูรณ์ 
- คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ / ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คนตรวจสอบความเท่ียงโดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง ( IOC ) 
- ทดลองใช้แบบสอบถาม 
- วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
- ปรับปรงุแก้ไขจัดท าแบบสอบถามฉบบัจริง 

เครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบ
พัฒนาคุณภาพ 

เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

-เก็บรวบรวมข้อมูลตามตวัชี้วัดด้าน
สภาพแวดล้อม ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต 
-เก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตของโครงการ 
-สอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
-วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปผลการประเมิน -สรุปผล 
-ตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
-รายงานผลตามวัตถุประสงค์ 
-เขียนรายงานการประเมินโครงการ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
ตัวชี้วัด 

รายงานผลการประเมินโครงการ
ส าหรับเผยแพร่ต่อไป 
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ตำรำง 3.1  แสดงกรอบแนวคิดการประเมิน โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                    
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ์ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ กำรวิเครำะห์ 
1.สภาพแวดล้อม 1)สภาพปัจจุบันการ

ด าเนินโครงการ 
 งานสานสนเทศ            

ฝ่ายวิชาการ 
-แบบรวบรวม
ข้อมูล 

บันทึกรายการ 

 2)ความต้องการ
จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ 

1.ศึกษำเอกสำร 
  -นโยบายหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
  -วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์
ของโรงเรียน 
  -บันทึกการประชุม
ผู้ปกครอง,
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2.ผู้ให้ข้อมูล 
- คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายวิชาการ 
- คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

-แบบบันทึก
ข้อมูล
การศึกษา
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมิน 

บันทึกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ,   
 
 
 
 

 3)ความพร้อมของ
สถานศึกษาในการ
ด าเนินโครงการ 

 ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ 

- คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายวิชาการ 
- คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
- คณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

แบบประเมิน   ,   
 
 

 4)ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ 

- คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายวิชาการ 
- คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
- คณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

แบบประเมิน   ,   
 
 
 

 4)ความสอดคล้องของ
กิจกรรมตามโครงการ
กับโครงการ 

  ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ 

- คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายวิชาการ 
- คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

แบบประเมิน   ,   
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ตำรำง 3.1  (ต่อ)  
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ์ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ กำรวิเครำะห์ 
2.ปัจจัยน าเข้า จ านวนและคณุภาพ

ของบุคลากร                
ความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของ
งบประมาณ ความ
พร้อมของ สื่อ วัสดุ –
อุปกรณ์ สถานท่ีใน
การปฏิบัติงาน  
ความเหมาะสมและ
ความชัดเจนของ
วิธีการด าเนินการ
และการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา 

  ≥ 3.50 จาก
มาตรประมาณ
ค่า5 ระดับ 

- คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายวิชาการ 
- คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
 

แบบประเมิน   ,   
 

4.กระบวนการ ความเหมาะสมของ
กระบวนการด าเนิน
โครงการ เกี่ยวกับ           
การวางแผน                        
การด าเนินงาน                
การประเมินผลและ
การน าผลไปปรับปรุง
พัฒนา 

1.    ≥ 3.50 
จากมาตร
ประมาณค่า       
5 ระดับ 
 

- คณะกรรมการ
บริหารฝ่ายวิชาการ 
- คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
 

แบบประเมิน   ,   
 
 
 

5.ผลผลิต 1) ผลการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจดัการเรียนรู้
แบบEIS 

จ านวนกิจกรรม
บรรลุ ร้อยละ70-
79 

งานแผนงาน แบบรวบรวม
ข้อมูล 

จ านวน 

 2)คุณภาพการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ของครูเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS 
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ตำรำง 3.1  (ต่อ)  
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ์ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ กำรวิเครำะห์ 
     2.1)ระดับการ

ปฏิบัติของครูด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษา 
อังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรูรู้ปแบบEIS 

  , X  ≥ 3.50 
จากมาตร
ประมาณค่า  
5 ระดับ 
 

- ครู 
- นักเรียน 
 
 

แบบประเมิน   ,   
X  , S.D. 
 
 

    2.2)รางวัลที่ครูผู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจดัการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ไดร้ับ 

ครูไดร้ับรางวัล
ระดับภาค 

คร ู
(รวบรวมจากงาน
สารสนเทศ) 

แบบรวบรวม
ข้อมูล 

จ านวน 

 3)คุณภาพของ
นักเรียนด้านทักษะ
การสื่อสารภาษา 
อังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรูรู้ปแบบEIS 

    

     3.1)ระดับคุณภาพ
ของนักเรียนด้าน
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ
EIS 

  ≥1.80 
จาก 4 ระดับ
คุณภาพ  
(ได้แก่ 0,1,2,3) 

- ครูประเมินนักเรยีน 
 

แบบประเมิน   ,   
 

     3.2)นักเรียนได้รับ
รางวัลที่เกิดจากการ
พัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจดัการเรียนรู้
รูปแบบ EIS 

นักเรียนได้รับ
รางวัลระดับภาค 

นักเรียน 
(รวบรวมจากงาน
สารสนเทศ) 

แบบรวบรวม
ข้อมูล 

จ านวน, 
ร้อยละ 

 4) ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการด าเนิน
โครงการ 
  

 , X  ≥ 4.00 
จากมาตร
ประมาณค่า  
5 ระดับ 
 

-ครู 
-นักเรียน 
-ผู้ปกครอง 
-คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แบบสอบถาม   ,   
X  , S.D. 
X  , S.D. 
  ,   
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2. กำรก ำหนดค่ำน้ ำหนักและเกณฑ์กำรประเมิน 
     

      การประเมินโครงการ ครั้งนี้ได้ด าเนินการโดยน าประเด็นการประเมิน  ก าหนดค่าน้ าหนัก 
โดยใช้เกณฑ์ระดับปานกลาง  น ามาก าหนดเป็นเกณฑ์ผ่าน  ยกเว้นด้านผลการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EISและ
ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินโครงการใช้ระดับมาก  ดังรายละเอียดในตาราง  3.2  
 

ตำรำง 3.2 ค่าน้ าหนักและเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเด็นและตัวชี้วัด 
 

 ประเด็น  ค่ำน้ ำหนัก
(%) 

ระดับ/ ตัวคูณ เกณฑ์ผ่ำน 
(ค่ำน้ ำหนักxตัวคูณ)  1/.2 2/.4 3/.6 4/.8 5/1.0 

 น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำก
ที่สุด 

สภำพแวดล้อมของโครงกำร  10%  ,X  
< 2.99 

 ,X  
=3.00-
3.49 

 ,X  
=3.50-
3.99 

 ,X  
=4.00-
4.49 

 ,X  
≥4.50 

≥6.0 

 1)สภาพปัจจุบนั      -       
 2)ความต้องการจ าเปน็ 3      ≥1.8 
 3)ความพร้อมของสถานศึกษา 2      ≥1.2 

 4)ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2      ≥1.2 

 5)ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
กับกิจกรรมตามโครงการ 

3      ≥1.8 

ปัจจัยน ำเข้ำของโครงกำร 10%   < 
2.99 

 = 
3.00 -
3.49 

 = 
3.50 -
3.99 

 = 
4.00-4.49 

 ≥4.50 ≥6.0 

 1) จ านวนและคุณภาพของ
บุคลากรที่รับผิดชอบ 

2      ≥1.2 

 2) ความเพียงพอและความ
เหมาะสมของงบประมาณ 

2      ≥1.2 

 3) ความพร้อมของ วัสดุ – 
อุปกรณ์  สถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน 

2      ≥1.2 

 4) ความเหมาะสม และ ความ
ชัดเจนของวิธีการด าเนนิโครงการ 

2      ≥1.2 

 5) การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีสว่น
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

2      ≥1.2 
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ตำรำง 3.2 (ต่อ)  
 

 ประเด็น  ค่ำน้ ำหนัก
(%) 

ระดับ/ ตัวคูณ เกณฑ์ผ่ำน 
(ค่ำน้ ำหนักxตัวคูณ)  1/.2 2/.4 3/.6 4/.8 5/1.0 

 น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกท่ีสุด 

กระบวนกำรด ำเนินโครงกำร 20%  X  < 
2.99 

X =3.00 
-3.49 

X  
=3.50 -
3.99 

X  
=4.00 -
4.49 

X  ≥4.50 ≥12.0 

ผลผลิตของโครงกำร   60%       ≥42.0 
 1) ผลการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจดัการเรียนรู้
แบบEISของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย     

 จ านวนกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์  
20 ร้อยละ< 

49 
ร้อยละ
50-59 

ร้อยละ
60-69 

ร้อยละ
70-79 

ร้อยละ≥ 
80 

≥12.0 

 2)คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบEIS 

       

      2.1)ระดับการปฏิบัติของครู
ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้         
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา 
อังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบEIS ของโรงเรียน                
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

10 X  < 
2.99 

X =3.00 
-3.49 

X  
=3.50 -
3.99 

X  
=4.00 -
4.49 

X  ≥ 4.50 ≥6.0 

      2.2)รางวัลที่ครูผู้จดักิจกรรม    
การเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ                
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจดั           
การเรยีนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน                  
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ไดร้ับ 

5 ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
เขต 

ระดับ 
ภาค 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

≥3.0 
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ตำรำง 3.2 (ต่อ)  
 

 ประเด็น  ค่ำน้ ำหนัก
(%) 

ระดับ/ ตัวคูณ เกณฑ์ผ่ำน 
(ค่ำน้ ำหนักxตัวคูณ)  1/.2 2/.4 3/.6 4/.8 5/1.0 

 น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกท่ีสุด 

 3) คุณภาพขอนักเรียนด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของ
โรงเรียนด ารงราษฎรส์งเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

       

     3.1) ระดับคุณภาพของนักเรียน
ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจดัการเรียนรู้รูปแบบ EIS 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

10 X  < 
0.59 

X  
=0.60-
1.19 

X  
=1.20-
1.79 

X  
=1.80-
2.39 

X  ≥2.40 ≥8.0 

     3.2) นักเรียนไดร้ับรางวลัที่เกิด
จากการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจดัการเรียนรู้
รูปแบบ EIS 

5 ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
เขต 

ระดับ 
ภาค 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

≥3.0 

 4) ความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการของ 
    -ครู  
    -นักเรียน   
    -ผู้ปกครองนักเรียนและ 
คณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐานท่ีมี 

10 
 

X  < 
2.99 

X =3.00 
-3.49 

X  
=3.50 -
3.99 

X  = 
4.00 -
4.49 

X  ≥4.50 ≥8.0 

 รวม 100      ≥64.0 

 (ที่มา: ปรับจาก พิษณุ  ฟองศร.ี 2550: 235 )   
 
3. ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรประเมินโครงกำร 
 ผู้ ป ระ เมิ น ใช้ รูป แบบการประเมิ นแบบซิ ปป์  ( Context  Input  Process  Product  
Evaluation  Model : CIPP ) โดยแบ่งการด าเนินการประเมินโครงการออกเป็น 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
 3.1 ขั้นตอนที่ 1 ประเมินสภำพแวดล้อมโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วย
กำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย  
    ประเมินสภาพแวดล้อมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ด าเนินการ 3 ขั้นตอนย่อย  
คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการด าเนินโครงการ 2) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ และ 3) การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
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 1.แหล่งข้อมูลขั้นตอนที่ 1  
 

     1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของการด าเนินโครงการ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพจริง
จากเอกสารหลักฐานของงานสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร 
งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ และคุณภาพของนักเรียน
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของคร ู 
   1.2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  แหล่งข้อมูล ได้แก่  เอกสาร
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วิสั ยทั ศน์  พันธกิจ  เป้ าประสงค์ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์   และศึกษาบันทึ ก                
การประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา  
   1.3 การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
    1) คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ  จ านวน  27  คน            
    2) คณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน  21 คน 
    3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จ านวน15 คน           
    รวมทั้งสิ้น 63 คน 
 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน ขั้นตอนที่ 1 
    2.1 แบบรวบรวมข้อมูลสภาพจริงของการด าเนินโครงการ ได้แก่ โครงสร้างการบริหารที่ 
บุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ และคุณภาพของ
นักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของครู โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานของงานสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ 
    2.2 แบบบันทึกการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ                 
ด้านความจ าเป็น ได้แก่  ความจ าเป็นที่ ต้องด าเนิน โครงการเกี่ ยวกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ และด้านความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
    2.3 แบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ              
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผู้ประเมิน
ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการด าเนินโครงการและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งแบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ 
       ตอนที่1ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ                    
( Check  list ) 
     ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมของโครงการ ประกอบด้วย ความต้องการจ าเป็นของโครงการ 
ความพร้อมของสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ  
และความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ  มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert)  แบ่งเป็น 5 ระดับ  คือ  
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     5 หมายถึง   มีความต้องการจ าเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง   
     อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   

             4 หมายถึง   มีความตอ้งการจ าเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง   
              อยู่ในระดับ  มาก 

3 หมายถึง   มีความต้องการจ าเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง   
             อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความต้องการจ าเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง   
               อยู่ในระดับ  น้อย 
1 หมายถึง  มีความต้องการจ าเป็น ความพร้อม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง   
               อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

         ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 
 
  3. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 1 
 
  ผู้ประเมินได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมของ
โครงการ ดังนี้ 

   3.1 ศึกษาเอกสารทฤษฎี  หลักการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
โครงการด้านสภาพแวดล้อม ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันน ามาปรับปรุง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ  
          3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการจากเอกสาร  ต าราและ
งานวิจัยต่างๆ เพื่อเตรียมการสร้างแบบสอบถาม    
       3.3 สร้างแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ 

    3.4 น าแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการปรึกษาผู้ เชี่ ยวชาญ ครั้ งที่  1                     
เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย 
ความถูกต้องและความเหมาะสมด้านภาษา โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง  โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้   

       1.เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา  
       2.เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาและบริหารโรงเรียนที่

จัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  มากกว่า 5 ปี จ านวน 1 คน 
       3.เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา มากกว่า 10 ปี จ านวน 1 

คน 
       4.เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญา

เอก สาขาการบริหารการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จ านวน 1 คน 
       5.เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านงานแผนงาน มากกว่า 10 ปี จ านวน 1 คน 
     3.5 น าแบบบันทึกการศึกษาเอกสารและแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการมา

ปรับตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
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               3.6 น าแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ  เสนอผู้ เชี่ ยวชาญ  ครั้ งที่  2                   
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้อง
ของรายการข้อค าถามว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่ระบุไว้ รวมทั้ง
พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่าง
รายการกับประเด็นหลักของเนื้อหา ตามวิธีการของโรวิเนลลี่และแฮมเบิลตั น( Rovinelli  and  
Hambeletton 1978:34-37 อ้างในพวงรัตน์  ทวีรัตน์,2540:117) โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ 
ดังนี้ 
    +1  =  แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ 

     0   = ไม่แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ได้หรือไม่ 
    -1   = แน่ใจว่ารายการวิจัยไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ 

ก าหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  คือ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า รายการสอบถามของเครื่องมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากับ 0.99 ถือว่ามีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก ค ) ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ปรับแก้ 
ด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาในรายการสอบถาม 

  3.7  ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการตามค าแนะน าเพ่ิมเติมของ
ผู้เชี่ยวชาญให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
    3.8 น าแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการไปทดลองใช้ (Try Out ) กับครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน                         
พะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน  30 คน ด าเนินการเดือนมีนาคม 2559                    
โดยทดลองใช้ก่อนด าเนินโครงการ แล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า(Cronbach Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค(Cronbach, อ้างถึงในล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2538 : 200) ก าหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  คือ มากกว่า .60 
ปรากฏค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .862  โดยถือว่ามีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ (ปรากฏ
ดังภาคผนวก จ ) 

  3.9 น าแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขและ
จัดท าแบบประเมินฉบับจริง  แล้วน าแบบประเมินไปด าเนินการเก็บข้อมูลกับแหล่งข้อมูลในการ
ประเมินต่อไป 
 
  4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 1 
 

  การประเมินครั้งนี้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล โดยผู้ประเมินเก็บข้อมูล
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ดังนี้ 

  4.1 ผู้ประเมินและคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันของการด าเนินงานตามโครงการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานสารสนเทศ                      
ฝ่ายวิชาการ  บันทึกผลการรวบรวมข้อมูลลงในแบบรวบรวมข้อมูล 

      4.2 ผู้ประเมินและคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ร่วมกันศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ              
ความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ด้านความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการเกี่ยวกับนโยบาย
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ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ และด้านความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บันทึกผล
การศึกษาเอกสารลงในแบบบันทึกการศึกษาเอกสาร 

  4.3 ผู้ให้ข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยใช้แบบประเมินสภาพแวดล้อม
ของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยประเมินก่อนด าเนินโครงการ   

  4.4 รับแบบประเมินกลับคืนแล้วด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 

    แยกตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้ 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการจ าเป็น

ในการด าเนินโครงการจาก ผู้ ประเมินได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติ เชิงคุณภาพ 
(Qualitative data)  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) เพ่ือหาความต้องการ ความ
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  และน าความต้องการ ความจ าเป็นที่ได้ไปจัดท าแบบประเมิน
สภาพแวดล้อมของโครงการ  ในล าดับต่อไป 
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะ                 
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์                  
จังหวัดเชียงราย โดยวิเคราะห์ข้อมูล ด้านปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน ดังนี้ 
       5.2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมิน คัดเลือกเฉพาะแบบประเมินที่มีความ
สมบูรณ์ น ามาหาค่าร้อยละของแบบประเมินที่ได้คืนมาท้ังหมด           
   5.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามลักษณะของแบบประเมิน โดยข้อมูลจากแบบ
ประเมินมี 3 ลักษณะ ประกอบด้วย 
      1) เป็นแบบส ารวจรายการ (Check– list ) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ   
      2) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ชนิด 5 ระดับ      
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X( และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แยกเปน็ปีการศึกษา ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ของ                    
วัน  เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
             ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า ความต้องการจ าเป็น/ความพร้อม/ 
                 ความเหมาะสม /ความสอดคล้องอยู่ในระดับ มากที่สุด 
              ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า ความต้องการจ าเป็น/ความพร้อม/ 
           ความเหมาะสม /ความสอดคล้องอยู่ในระดับ มาก     
              ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า ความต้องการจ าเป็น/ความพร้อม/ 
           ความเหมาะสม /ความสอดคล้องอยู่ในระดับ ปานกลาง 
              ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า ความต้องการจ าเป็น/ความพร้อม/ 
           ความเหมาะสม /ความสอดคล้องอยู่ในระดับ น้อย 
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              ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่า ความต้องการจ าเป็น/ความพร้อม/ 
           ความเหมาะสม /ความสอดคล้องอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

   3) มีลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยการ
สรุปประเด็น ตรวจนับจ านวนและหาค่าความถ่ี 

 
 3.2 ขั้นตอนที่ 2 ประเมินปัจจัยน ำเข้ำของโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 

  1. ประชำกรขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย  
   1.คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จ านวน  27 คน  
   2.คณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2559 จ านวน  
21 คน  
   รวมทั้งสิ้น 48 คน 

 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน ขั้นตอนที่ 2 
 

 แบบประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤ ษ                     
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผู้ให้ข้อมูล 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการด าเนินโครงการ ซึ่งแบบประเมิน
ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ 
           ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ
(Check list ) 

  ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าของโครงการ จ านวน 5 ข้อ มีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating  Scale ) ตามแบบของลิเคอร์ท  ( Likert )  แบ่งเป็น   5  ระดับ 
คือ 
     5   หมายถึง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   
           4   หมายถึง มคีวามเหมาะสม อยู่ในระดับ  มาก 
     3   หมายถึง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

2  หมายถึง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ  น้อย 
1  หมายถึง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

      ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 
 

 3. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 
 

  3.1 ศึกษาเอกสารทฤษฎี  หลักการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
ด้านปัจจัยน าเข้า ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันน ามาปรับปรุง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน
ปัจจัยน าเข้าของโครงการ  
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        3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการจากเอกสาร  ต าราและ
งานวิจัยต่างๆ เพื่อเตรียมการสร้างแบบประเมิน    
     3.3 สร้างแบบประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ 
   3.4 น าแบบประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 เพ่ือตรวจสอบ
ความครอบคลุม ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย ความถูกต้อง
และความเหมาะสมด้านภาษา 

  3.5 น าแบบประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการมาปรับตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
            3.6 น าแบบประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ เสนอผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องของรายการข้อ
ค าถามว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้อง
และความเหมาะสมของภาษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างรายการกับประเด็นหลักของ
เนื้อหา ตามวิธีการของโรวิเนลลี่และ แฮมเบิลตัน( Rovinelli  and  Hambeletton 1978:34-37 
อ้างในพวงรัตน์  ทวีรัตน์,2540:117) โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
   +1  =  แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ 

    0   = ไม่แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ได้หรือไม่ 
   -1   =  แน่ใจว่ารายการวิจัยไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ 

ก าหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  คือ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า รายการสอบถามของเครื่องมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากับ 1.00  คือ ถือว่ามีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก ค )   

  3.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการตามค าแนะน าเพ่ิมเติมของ
ผู้เชี่ยวชาญให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

  3.8  น าแบบประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการไปทดลองใช้ (Try Out ) กับครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  จ านวน 30 คน โดยด าเนินการเดือนมีนาคม 2559 โดยทดลอง
ใช้ก่อนด าเนินโครงการแล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
(Cronbach Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค(Cronbach, อ้างถึงในล้วน  สายยศและ
อังคณา สายยศ, 2538: 200) ก าหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  คือ มากกว่า .60 ปรากฏค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .862 โดยถือว่ามีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก 
จ ) 

  3.9 น าแบบประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขและ
จัดท าแบบประเมินฉบับจริง  แล้วน าแบบประเมินไปด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตั วอย่าง                      
ในการประเมินต่อไป 
 

  4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 
 

  การประเมินครั้งนี้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล โดยผู้ประเมินด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตนเอง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ดังนี้ 
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  4.1 ผู้ให้ข้อมูลประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ โดยใช้แบบประเมินปัจจัยน าเข้าของ
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียน                  
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเมินก่อนด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2559 ด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559 

  4.2 รับแบบประเมินกลับคนืแล้วด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 
 

    การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามข้ันตอน ดังนี้ 
       5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมิน คัดเลือกเฉพาะแบบประเมินที่มี                  
ความสมบูรณ์ น ามาหาค่าร้อยละของแบบประเมินที่ได้คืนมาทั้งหมด           
   5.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามลักษณะของแบบประเมิน โดยข้อมูลจากแบบประเมินมี 
3 ลักษณะ ประกอบด้วย 
      1) เป็นแบบส ารวจรายการ (Check– list ) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ   
      2) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ชนิด 5 ระดับ            
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X( และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แยกเป็นปีการศึกษา ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ของ
วัน  เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
            ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด 
             ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก     
             ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ ปานกลาง 
             ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ น้อย 
             ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

         3) มีลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยการ
สรุปประเด็น ตรวจนับจ านวนและหาค่าความถ่ี 
 

3.3 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินกระบวนกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ               
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย  
 

   การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                  
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ด า เนิ น ก า ร   
2 รอบ ปีการศึกษา คือ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยด าเนินการ 
ดังนี้ 

1. ผู้ให้ข้อมูลขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ 
 

   1.คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าทีค่ณะกรรมการด าเนินโครงการ  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน  27 คน และปีการศึกษา 2560  จ านวน  27 คน  
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   2.คณะกรรมการด าเนินโครงการ ยกเว้นครูที่เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จ านวน  
21 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน 
 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน ขั้นตอนที่ 3 
 

    แบบประเมินกระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                      
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการด าเนินโครงการ ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ 
แบง่ออกเป็น 3 ตอน  คือ 
           ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ              
( Check  list ) 

  ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินโครงการ จ านวน 10 ข้อ มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  Scale ) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) แบ่งเป็น 5  ระดับ  
คือ 
     5   หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   
           4   หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  มาก 
     3   หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
     2   หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  น้อย 
     1   หมายถงึ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

    ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 
 
 3.กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 
 

  การสร้างแบบประเมินส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เพ่ือใช้ในการประเมิน
กระบวนการด าเนินโครงการ  ผู้ประเมินได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
โครงการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

   3.1 ศึกษาเอกสารทฤษฎี  หลักการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
กระบวนการด าเนินโครงการ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันน ามาปรับปรุง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ 
            3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินกระบวนการด าเนินโครงการในการประเมินโครงการ
จากเอกสาร  ต าราและงานวิจัยต่างๆ เพ่ือเตรียมการสร้างแบบประเมิน    
       3.3 สร้างแบบประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ 
     3.4 น าแบบประเมินกระบวนการด าเนินโครงการปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญ ครั้งที่  1                   
เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย 
ความถูกต้องและความเหมาะสมด้านภาษา 

     3.5 น าแบบประเมินกระบวนการด าเนินโครงการมาปรับตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
               3.6 น าแบบประเมินกระบวนการด าเนิน โครงการเสนอผู้ เชี่ ยวชาญ  ครั้ งที่  2                        
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้อง
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ของรายการข้อค าถามว่ามีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่ระบุไว้ รวมทั้ง
พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่าง
รายการกับประเด็นหลักของเนื้อหา ตามวิธีการของโรวิเนลลี่และ แฮมเบิลตัน( Rovinelli  and  
Hambeletton 1978:34-37 อ้างในพวงรัตน์  ทวีรัตน์,2540:117) โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ 
ดังนี้ 
    +1  =  แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ 

     0   = ไม่แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ได้หรือไม่ 
    -1   =  แน่ใจว่ารายการวิจัยไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ 

ก าหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  คือ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า รายการสอบถามของเครื่องมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากับ 1.00 ถือว่ามีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก ค )   

  3.7  ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินกระบวนการด าเนินโครงการตามค าแนะน าเพ่ิมเติมของ
ผู้เชี่ยวชาญให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

  3.8 น าแบบประเมินกระบวนการด าเนินโครงการไปทดลองใช้ (Try Out ) กับครูที่ปฏิบัติ
หน้าทีค่ณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการด าเนินโครงการฯของโรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา จ านวน 30 คน เดือนมีนาคม 2559 โดยทดลองใช้ก่อนด าเนินโครงการ 
แล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach Alpha 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค(Cronbach, อ้างถึงในล้วน  สายยศและอังคณา สายยศ, 2538: 
200) ก าหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  คือ มากกว่า .60 ปรากฏค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.912  โดยถือว่ามีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก จ ) 

  3.9 น าแบบประเมินกระบวนการด าเนินโครงการที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขและ
จัดท าแบบประเมินฉบับจริง  แล้วน าแบบประเมินไปด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง                       
ในการประเมินต่อไป 
 
  4.กำรเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่ 3 
 

  การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ โดยผู้ประเมินด าเนินการเก็บรบรวมข้อมูลโดย
ตนเอง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ดังนี้ 

  4.1 ผู้ให้ข้อมูลประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ โดยใช้แบบประเมินกระบวนการ
ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเมินการด าเนินการ 2 รอบปีการศึกษา โดยด าเนินการ
ประเมินระหว่างด าเนินโครงการ (ปลายปีการศึกษาเพ่ือให้ด าเนินครบถ้วนตามข้ันตอนที่ได้วางแผนไว้) 
ดังนี้ 

รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเมินเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประเมินเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

  4.2 รับแบบประเมินกลับคืนแล้วด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
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5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 
 

    การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินกระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามข้ันตอน ดังนี้ 
       5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมิน คัดเลือกเฉพาะแบบประเมินที่มีความ
สมบูรณ์ น ามาหาค่าร้อยละของแบบประเมินที่ได้คืนมาท้ังหมด           
   5.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามลักษณะของแบบประเมิน โดยข้อมูลจากแบบประเมินมี 
3 ลักษณะ ประกอบด้วย 
      1) เป็นแบบส ารวจรายการ (Check– list ) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ   
      2) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ชนิด 5 ระดับ   
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X( และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แยกเป็นปีการศึกษา ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ของ
วัน  เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
             ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด 
              ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก     
              ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ ปานกลาง 
              ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ น้อย 
              ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่า ความเหมาะสม อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

         3) มีลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยการ
สรุปประเด็น ตรวจนับจ านวนและหาค่าความถ่ี 
 
3.4 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลผลิตของโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำร
จัดกำรเรียนรู้รปูแบบEIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย  
 

การประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ด าเนินการ 2 รอบปีการศึกษา 
ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่  

  1.ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                                
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

  2.คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
  3.คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

  4.ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                    
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
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      1. ประชำกร 
 
1.1 ผลกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ                      

ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 

 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จากงานแผนงาน 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เอกสารการสรุปผลการด าเนินโครงการ                   
ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560   
 

 1.2 คุณภำพกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย 
 

    คุณภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกเป็น 2 
ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS และ 2) รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ 
 

    1.2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงด้ำนระดับกำรปฏิบัติของครูด้ำนจัดกิจกรรม                
กำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียน
ด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 

    ประชำกร  ได้แก่ 
 

       1.ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                    
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา  
2559  จ านวน  53  คน ปีการศึกษา  2560 จ านวน  52  คน 

      2.นักเรียน ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 จ านวน 
1,854  คน และปีการศึกษา  2560  เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           
ปีที ่2,3,5 และ 6 จ านวน 1,820 คน   

        ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 1,907  คน  ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 1,872 คน  
 

    กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่   
 

      1. ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559  
จ านวน  53  คน ปีการศึกษา  2560 จ านวน  52  คน 

      2.นักเรียน ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 ได้มา
โดยใช้ตารางก าหนดขนาดของเครซีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan) (อ้างถึงในพิษณุ  ฟองศรี.
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2551:109) ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็น
สัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling )โดยใช้ชั้นมัธยมศึกษาเป็นชั้นของการสุ่ม
นักเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย( Sample Random Sampling ) โดยวิธีจับฉลากรายชื่อนักเรียน 
จ านวน 318  คนและ ปีการศึกษา  2560  เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2,3,5 และ 6 จ านวน 318 คน   

        ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 371  คน  ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 370 คน  
 
 

  1.2.2 ผู้ให้ข้อมูลด้ำนรำงวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย ได้รับ 

 

  เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานสารสนเทศของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มประชากร ได้แก่  ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 
2559  จ านวน  53  คน ปีการศึกษา  2560 จ านวน  52  คน 
 
 1.3 คุณภำพของนักเรียนด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ 
EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 

 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  
แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS และ 2) นักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดจากการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ดังนี้ 
 

  1.3.1 ระดับคุณภำพของนักเรียนด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำร
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 

   ประชำกร ได้แก่  
    ครูผู้ จั ดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ               

ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 
2559  จ านวน  53  คน ปีการศึกษา  2560 จ านวน  52  คน ประเมินระดับคุณภาพของนักเรียนด้าน
ทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ในรายวิชาของตนเอง                         
โดยปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 จ านวน 1,854  คนและ                  
ปีการศึกษา  2560  เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 
จ านวน 1,820 คน   
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   1.3.2 นักเรียนได้รับรำงวัลที่เกิดจำกกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วย
กำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS 
 

  ประชำกร ได้แก่  
 

  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานสารสนเทศของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์                   
เก็บข้อมูลกับกลุ่มให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาปีการศึกษา 
2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน  1,391 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวนนักเรียน  
1,357 คน จ านวนทั้งสิ้น 2,765 คน ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 1,384 
คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน  1,334 คน จ านวนทั้งสิ้น 2,748 คน 
 
  1.4 ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วย
กำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 

  1.4.1 ควำมพึงพอใจของครูที่มีต่อกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย         

 
  ประชำกร ได้แก่ ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอั งกฤษด้ วยการจั ด การเรียน รู้ รู ป แบบ  EIS ของโรงเรี ยนด ารงราษฎร์ส งเคราะห์                  
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา  2559  จ านวน  53  คน ปีการศึกษา  2560 จ านวน  52  คน 

 
      1.4.2 ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร

ภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย  

 

  ประชำกร  ได้แก่ 
 

  นักเรียน ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 จ านวน 
1,854  คนและ ปี การศึ กษา  2560  เจาะจงนั ก เรียนกลุ่ ม เดิ มที่ เลื่ อนชั้ น เป็ นนั ก เรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จ านวน 1,820 คน   

 

  กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่   
 

     นักเรียน ปีการศึกษา 2559 เจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 ได้มาโดย
ใช้ตารางก าหนดขนาดของเครซีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan) (อ้างถึงในพิษณุ  ฟองศรี.
2551:109) ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็น
สัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling )โดยใช้ชั้นมัธยมศึกษาเป็นชั้นของการสุ่ม
นักเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย( Sample Random Sampling ) โดยวิธีจับฉลากรายชื่อนักเรียน 
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จ านวน 318  คนและ ปีการศึกษา  2560  เจาะจงนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2,3,5 และ 6 จ านวน 318 คน   

       

      1.4.3 ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่มีต่อกำรด ำเนินโครงกำรพฒันำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ EIS 
ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 

  ประชำกร ได้แก่ 
 

  1.ผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประชากร 
การศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 เจาะจงเป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 
5 จ านวน 1,854  คนและ ปีการศึกษา  2560  เจาะจงเป็นผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้น
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จ านวน 1,820 คน 
  2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้นผู้อ านวยการสถานศึกษาและตัวแทนครู 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน  13 คน และปีการศึกษา 2560  จ านวน 13 คน 

  ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 1,866  คน  ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 1,832 คน 
 

  ผู้ให้ข้อมูล ไดแ้ก่  
  

  1.ผู้ปกครองนักเรียน เจาะจงผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 318  คนและ ปีการศึกษา  2560  จ านวน 318 คน 
  2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้นผู้อ านวยการสถานศึกษาและตัวแทนครู 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 13 คน และปีการศึกษา 2560  จ านวน 13 คน 

  ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 331 คน  ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 330 คน 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน  
 

  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ได้แก่ 

  1.แบบเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
เก็บรวบรวมจากงานแผนงานของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็น
ตารางเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรมตามโครงการ  เป้าหมายของกิจกรรม
ตามโครงการ  ผลของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ งบประมาณที่ได้รับ  งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 
งบประมาณคงเหลือ สรุปผลการบรรลุวัตถุประสงคแ์ยกตามกิจกรรม  

  2.แบบสอบถามระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูและนักเรียน ซึ่งแบบประเมินฉบับนี้ แบ่งออกเป็น  3 ตอน  คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบส ารวจรายการ ( Check  list ) 
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ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย โดยประเมินระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  จ านวน 5 ข้อ มีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า( Rating  Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert )  แบ่งเป็น  5  ระดับ คือ 
     5   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   
           4   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  มาก 
     3   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
     2   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  น้อย 
     1   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
     ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 
 

   3.แบบเก็บรวบรวมรางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
ได้รับ มีลักษณะเป็นแบบเติมข้อมูลลงในแบบเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเกณฑ์การพิจารณารางวัลที่ถือว่า
เป็นรางวัลของครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS คือ ครูได้น าผลการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ไปน าเสนอ ประกวดหรือแข่งขันในเวทีทางวิชาการ            
ต่าง ๆ จนได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรรับรอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานสารสนเทศของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   
   4.แบบเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS  ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
คร ูประเมินนักเรียนรายบุคคล ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น  3 ตอน  คือ 
    ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะของผู้ประเมิน และข้อมูลระดับชั้นของนักเรียน
ที่รับการประเมิน เป็นค าถามปลายเปิด  
    ตอนที่  2  ผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 5 ทักษะ มีลักษณะ
เป็นแบบเติมตัวเลขที่แทนระดับคุณภาพ  แยกเป็นระดับคุณภาพของนักเรียนแบ่งเป็น  4  ระดับ
คุณภาพ คือ 
    3   หมายถึง มีการปฏิบัติอยูใ่นระดับ  ดีมาก 
          2   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  ดี 
    1   หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  ผ่าน 

0 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  ไม่ผ่าน 
โดยมีเกณฑ์ประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียนจากการเรียนรู้รูปแบบEIS ดังนี้ 
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ตำรำง 3.3 เกณฑ์ประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียนจากการเรียนรู้รูปแบบEIS 
 

 

รำยกำรทักษะ ระดับทักษะกำรสื่อสำรของนักเรียนจำกกำรเรียนรู้รูปแบบEIS 
0 1 2 3 

1.การฟัง-เข้าใจและ
ปฏิบัติตาม 

ฟังไม่เข้าใจ 
ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามค าสั่ง/เงื่อนไข
ได้ 

ฟังเข้าใจ 
ปฏิบัติตามค าสั่ง/
เงื่อนไข 
ได้เล็กน้อย/
บางส่วน 

ฟังเข้าใจ 
ปฏิบัติตามค าสั่ง/
เงื่อนไข 
ได้ถูกต้องเป็น
ส่วนมากและ ไม่
ครบถ้วน  

ฟังเข้าใจ 
ปฏิบัติตามค าสั่ง/
เงื่อนไข 
ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

2.การพูด-การสื่อสาร/
ถามตอบในห้องเรียน 

ตอบไม่ได้ ตอบสั้นๆ  
 

ตอบเป็นประโยค ตอบเป็นประโยค
และประกอบได้
อธิบาย ขยาย
ความได้ 

3.การอ่าน อ่านไม่ออก อ่านเข้าใจเป็น
ส่วนน้อย/ ตอบ
ค าถามรูปแบบ
ต่างๆได้สั้นๆ 

อ่านเข้าใจเป็น
ส่วนมาก/ ตอบ
ค าถามได้รูปแบบ
ต่างๆได้ถูกต้อง 
แต่ไม่ครบถ้วน 

อ่านเข้าใจ
ทั้งหมด/ ค าถาม
ไดรู้ปแบบต่างๆ
ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

4.การเขียน ไม่สามารถเขียนได้
ด้วยตนเอง 

เขียนตอบสั้นๆได้
ด้วยตนเอง 
พอที่จะสื่อความ
ได้ 

เขียนเป็นประโยค 
สื่อความได้ 
ถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วน 

เขียนเป็นประโยค 
สื่อความได้ 
ถูกต้อง ครบถ้วน  

5.การน าเสนอ/เน้น
การพูด 

ไม่สามารถ
น าเสนอได้ 

น าเสนอด้วย
ประโยคสั้น(ถาม
และตอบได้) 

น าเสนอด้วย
ประโยคที่ยาว 
(ถามและตอบได้) 

น าเสนอด้วย
ประโยคทีย่าว 
อธิบายประกอบ
(ถามและตอบได้) 

 
                ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 

 
  5.แบบเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนได้รับรางวัลที่ เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
มีลักษณะเป็นแบบเติมข้อมูลลงในแบบเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเกณฑ์การพิจารณารางวัลที่ถือว่าเป็น
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รางวัลของนักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS คือ รางวัลที่เกิดจากการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในเวทีทางวิชาการต่างๆ จนได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตร
รับรอง  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากจากงานสารสนเทศ ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย มีลักษณะเป็นแบบเติมข้อมูลลงในแบบเก็บรวบรวมข้อมูล 

  6.แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งแบบประเมินฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบส ารวจรายการ ( Check  list )
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating  Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท                        
( Likert )  แบ่งเป็น  5  ระดับ คือ 
    5   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   
          4   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มาก 
    3   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
    2   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อย 
    1   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
    ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 

 

  7.แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งแบบประเมินฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบส ารวจรายการ ( Check  list )
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า( Rating  Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท                    
( Likert )  แบ่งเป็น  5  ระดับ คือ 
    5   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   
          4   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มาก 
    3   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
    2   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อย 
    1   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
    ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 

  8.แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
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เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งแบบประเมินฉบับนี้ แบ่ง
ออกเปน็  3 ตอน  คือ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะของผู้ตอบแบบส ารวจรายการ ( Check  list )
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า( Rating  Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert )  แบ่งเป็น  5  ระดับ คือ 
    5   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด   
          4   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  มาก 
    3   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
    2   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อย 
    1   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
    ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 

 
   3. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

   การสร้างแบบเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย  ผู้ประเมินได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการตามขั้นตอน  
ดังนี้ 

   3.1 ศึกษาเอกสารทฤษฎี  หลักการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
โครงการด้านผลผลิตของโครงการ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินโครงการด้านผลผลิต
ของโครงการ  
              3.2 ศึกษาวิธีการสร้างประเมินผลผลิตของโครงการจากเอกสาร  ต าราและงานวิจัย
ต่างๆ เพื่อเตรียมการสร้างแบบเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถาม 
        3.3 สร้างแบบเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถาม เพ่ือใช้ประเมินผลผลิตของ
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียน                    
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
      3.4  น าแบบเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ ปรับให้มีความเหมาะสมและน าไปปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 เพ่ือตรวจสอบความ
ครอบคลุม ความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย  ความถูกต้องและ
ความเหมาะสมด้านภาษา 

   3.5 น าแบบเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถาม มาปรับตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
    3.6 น าแบบสอบถามทุกฉบับ เสนอผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องของรายการข้อค าถามว่า
มีความสอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นหลักของเนื้อหาที่ระบุไว้ รวมทั้งพิจารณาความถูกต้องและความ
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เหมาะสมของภาษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างรายการกับประเด็นหลักของเนื้อหา 
ตามวิธีการของโรวิเนลลี่และ แฮมเบิลตัน( Rovinelli  and  Hambeletton 1978:34-37 อ้างถึงใน
พวงรัตน์  ทวีรัตน์,2540:117) โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
    +1  =  แนใ่จว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ 

     0   = ไม่แน่ใจว่ารายการวิจัยสามารถประเมินตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ได้หรือไม่ 
  -1   =  แน่ใจว่ารายการวิจัยไม่สามารถประเมินตามประเด็นหลักท่ีระบุไว้ 
ก าหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  คือ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า รายการสอบถามของเครื่องมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากับ 1.00  คือ ถือว่ามีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก ค )  ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้
ปรับแก้ กิจกรรมย่อยพัฒนาครูผู้สอนโดยจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนครูไทย โดยควรอธิบายให้ชัดเจนว่า
พัฒนาอย่างไร  

  3.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าเพ่ิมเติมของผู้ เชี่ยวชาญให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  

  3.8 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out ) กับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลให้สอดคล้องกับ
แบบสอบถามแต่ละฉบับ โดยใช้ผู้ให้ข้อมูลจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
จ านวน  30 คน โดยด าเนินการทดลองใช้ เดือนมีนาคม 2559  แล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โด ย ใช้ สู ต รสั ม ป ระสิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ่ า (Cronbach Alpha Coefficient) ต าม วิ ธี ก า ร
ของครอนบัค(Cronbach, อ้างถึงในล้วน  สายยศและอังคณา สายยศ, 2538: 200) ก าหนดเกณฑ์ค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability)  คือ มากกว่า .60 ปรากฏค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.690-
0.862 โดยถือว่ามีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ (ปรากฏดังภาคผนวก จ ) 
  3.9 น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขและจัดท าแบบประเมินฉบับจริง  
แล้วน าแบบประเมินไปด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการประเมินต่อไป 
 

  4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
     ผู้ประเมินโครงการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะ                 

การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย โดยก าหนดช่วงเวลาที่ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
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ตำรำง 3.4 ก าหนดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตของโครงการ 
 

ที่ ผลผลิตของโครงกำร รอบที่ 1 
ปีกำรศึกษำ2559 

รอบที่ 2 
ปีกำรศึกษำ2560 

1 ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เมษายน 2560 เมษายน 2561 
2 ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS  
มีนาคม 2560 มีนาคม 2561 

3 รางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ 

พฤษภาคม 2560 พฤษภาคม 2561 

4 คุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

มีนาคม 2560 มีนาคม 2561 

5 นักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS 

พฤษภาคม 2560 พฤษภาคม 2561 

6 ระดับความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการด าเนิน
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรูรู้ปแบบ EIS 

มีนาคม 2560 มีนาคม 2561 

 
 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

     การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถามด้านผลผลิตของโครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ดังนี้ 
   5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ                
มีลักษณะเป็นตารางเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรมตามโครงการ  
เป้าหมายของกิจกรรมตามโครงการ  ผลของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ งบประมาณที่ได้รับ  
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง งบประมาณคงเหลือ สรุปผลการบรรลุวัตถุประสงค์แยกตามกิจกรรม  
วิเคราะห์โดยการสรุปประเด็นและตรวจนับจ านวน  

      5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ื อ พัฒ นาทั กษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้ วยการจัดการเรียนรู้ แบบ  EIS ของโรงเรียน                  
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์              
ตามขั้นตอน ตรวจสอบความสมบู รณ์ ของแบบ ประเมิน  คัดเลือกเฉพาะแบบประเมินที่ มี            
ความสมบูรณ์ น ามาหาค่าร้อยละของแบบประเมินที่ได้คืนมาทั้งหมด วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตาม
ลักษณะของแบบประเมิน โดยข้อมูลจากแบบประเมิน มี 3 ลักษณะ ด าเนินการวิเคราะห์ตามลักษณะ
ข้อมูล ดังนี้ 
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      1) เป็นแบบส ารวจรายการ (Check– list ) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ   
      2) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ชนิด 5 ระดับ         
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X( และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แยกเป็นปีการศึกษา ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria)  
ของวัน  เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
             ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
              ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก     
              ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
              ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อย 
              ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

         3) มีลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดย    
การสรุปประเด็น ตรวจนับจ านวนและหาค่าความถ่ี 
   5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
จากงานสารสนเทศ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 รอบปีการศึกษา คือ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และ
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560 น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าสารสนเทศแยกปีการศึกษา  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านปริมาณ ด้วยการตรวจนับจ านวนรางวัลที่ได้และหาค่าร้อยละ 
   5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามลักษณะของแบบประเมิน โดยข้อมูลจากแบบประเมินมี                   
3 ลักษณะ ประกอบด้วย 
      1)  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะของผู้ประเมิน และข้อมูลระดับชั้นของนักเรียนที่รับ
การประเมิน เป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการตรวจนับจ านวนและหาค่าร้อยละ   
      2) ข้อมูลคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายเป็นแบบเติมตัวเลขที่แทน
ระดับคุณภาพ ข้อมูลที่ได้เป็นระดับคุณภาพของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560                  
น าข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X( และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แยกเป็นปีการศึกษา 
น ามาแยกเป็น 5 ระดับคุณภาพ ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
             ค่าเฉลี่ย 2.40-3.00  หมายความว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
              ค่าเฉลี่ย 1.80-2.39  หมายความว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับ มาก   
              ค่าเฉลี่ย 1.20-1.79  หมายความว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
              ค่าเฉลี่ย 0.60-1.19  หมายความว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับ น้อย 
             ค่าเฉลี่ย 0.00-0.59  หมายความว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
     3) มีลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยการ
สรุปประเด็น ตรวจนับจ านวนและหาค่าความถ่ี 
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   5.5 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  จากงานสารสนเทศ ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 รอบปีการศึกษา คือ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และรอบที่ 2  ปีการศึกษา 
2560 น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าสารสนเทศแยกปีการศึกษา  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณ ด้วยการ
ตรวจนับจ านวนรางวัลที่ได้และหาค่าร้อยละ 

   5.6 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ  EIS ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย จ านวน 3 ฉบับ โดยสอบถาม ครู นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมิน คัดเลือกเฉพาะแบบประเมินที่มีความสมบูรณ์ น ามาหาค่า
ร้อยละของแบบประเมินที่ได้คืนมาทั้งหมด วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามลักษณะข้อมูล ดังนี้  
    1) เป็นแบบส ารวจรายการ (Check– list ) วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ   
      2) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ชนิด 5 ระดับ         
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ท าการตรวจให้คะแนนแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X( และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) แยกเป็นปีการศึกษา ใช้วิธีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria)  
ของวัน  เดชพิชัย (2535 : 531-532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
             ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
              ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก     
              ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
              ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย 
              ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
            3) มีลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นข้อมูลด้านปัญหาข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดย    
การสรุปประเด็น ตรวจนับจ านวนและหาค่าความถ่ี 
 
4.สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

     4.1 สถิติวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ  ประกอบด้วย 
 

                   4.1.1 การหาความเที่ ยงตรงเชิงเนื้ อหา  (Content Validity) ของแบบประเมิน                      
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับประเด็นหลักของเนื้อหา(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 
2540: 117)  จากสูตร 
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N

R
IOC


=  

   
เมื่อ IOC  แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับ

ประเด็นหลักของเนื้อหา 
 R  แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

      

                    4.1.2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมิน โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา          
(-Coefficient) ของครอนบัค  (ล้วน  สายยศและอังคณา สายยศ. 2538 : 200) 
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เมื่อ  แทน   สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
 n       แทน   จ านวนข้อ 
 Σ 2

iS  แทน   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 
 2

tS  แทน คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
 
 

 4.2 สถิติบรรยายหรือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

         4.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) จากสูตร 
 

             
N

f
P

100
=  

  
เมื่อ P แทน   ร้อยละ 
 f    แทน   ความถี่ของรายการนั้น 
 N แทน   ความถี่ท้ังหมด 

 
  4.2.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 137) จากสูตร 
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เมื่อ n แทน   จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
 X  แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 

iX  แทน   คะแนนแต่ละตัว 
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4.2.3  ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน จากสูตร 
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เมื่อ X    แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 N,n       แทน   จ านวนทั้งหมดในกลุ่มประชากร,กลุ่มตัวอย่าง 
 

iX  
แทน   ค่าตัวเลขหรือค่าคะแนนแต่ละข้อ 

 


