
บทที่  3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยใช้รูปแบบ
การประเมินของ  CIPP  Model  ผู้วิจัยมีวิธีดำเนินการตามลำดับขั้นตอน  ดังนี้ 
  1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
  2. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 
 1. ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหาร  จำนวน  4  คน  ครูผู้สอนในโครงการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  จำนวน  35  คน  นักเรียนใน 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ปีการศึกษา  2562  จำนวน  281  คน  และผู้ปกครองนักเรียนในโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน  281  คน  รวมท้ังส้ินจำนวน  
601  คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนในโครงการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา  2562  และผู้ปกครองนักเรียนใน
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  จำนวน  214  คน  
การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีวิธีการดังนี้ 
   2.1  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  
ได้ผู้บริหารท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  4  คน 
   2.2  ครูผู้สอนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  ได้ครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  30  คน 
   2.3  นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสตรีศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งตามระดับช้ันแต่ละระดับช้ันสุ่มนักเรียนระดับช้ัน  ได้นักเรียนเป็น
กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  จำนวน  45  คน  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
จำนวน  45  คน  ได้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  90  คน 
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   2.4  ผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสตรีศึกษา  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  และนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จำนวนผู้ปกครองนักเรียน  ซึง่เป็นผู้ปกครองของ
นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  90  คน 
 
เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 1.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ 
ดังนี้  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยท่ีสุด  แบ่งเป็น  3  ฉบับ  คือ 
  ฉบับที่ 1  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโครงการท่ีมีต่อ 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา 
จังหวัดร้อยเอ็ด  เกี่ยวกับความเหมาะสม  ความพอเพียง  การปฏิบัติงาน  และความพงึพอใจในโครงการ  
เพื่อนำไปประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ใน  4  ด้าน  คือ  ด้านบริบทของโครงการ (Context)  ด้านปัจจัย
นำเข้าโครงการ (Input)  ด้านกระบวนการโครงการ (Process)  และด้านผลผลิตของโครงการ (Product)  
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับเพศ
สถานภาพของท่าน  อายุราชการ  วุฒิทางการศึกษา  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีทำการสอน (สำหรับ
ครูผู้สอนในโครงการ)  เป็นข้อคำถามและมีคำตอบให้เลือกตอบโดยใช้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง (    )
ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
   ตอนท่ี 2  แบบประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน  4  ด้าน  คือ 
    1.  ด้านบริบทของโครงการ (Context)  ถามความเหมาะสมด้านการดำเนินงาน
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ของโครงการ   
เป้าหมายของโครงการ  การเตรียมการการดำเนินโครงการ  ความเหมาะสมของโครงการ  และนโยบาย
ของโรงเรียนมากน้อยเพียงใด 
    2.  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ (Input)  ถามความพอเพียงของทรัพยากรท่ีนำมาใช้
ในการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้รับผิดชอบโครงการ  การดำเนินงานโครงการ  
ระยะเวลา  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ  และกิจกรรมของโครงการ 
    3.  ด้านกระบวนการโครงการ (Process)  ถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโครงการจัด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ว่ามีการปฏิบัติงานมากนอ้ยเพียงใด  ในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ  การดำเนินโครงการ  การติดตาม
และประเมินผล  และการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 
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    4.  ด้านผลผลิตของโครงการ (Product)  ถามความเป็นจริงท่ีมีต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจของผู้เรียน  การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ตามโครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด   
   ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนใน 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
   แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโครงการท่ีมีต่อโครงการจัด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้กำหนดเกณฑ์ให้น้ำหนักคะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  ดังนี้ 
    5 หมายถึง ความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ   มากท่ีสุด 
    4 หมายถึง ความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ มาก 
    3 หมายถึง ความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ   ปานกลาง 
    2 หมายถึง ความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ น้อย 
    1 หมายถึง ความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ   น้อยท่ีสุด 
  ฉบับที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  แบ่งออกเป็น  
2  ตอน  ได้แก่ 
   ตอนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  ข้อคำถามเกี่ยวกับเพศ  
ระดับช้ันเรียน  นับถือศาสนา  และสถานภาพของครอบครัว  ซึ่งเป็นข้อคำถามและคำตอบให้เลือกตอบ  
โดยให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง (    )  ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
   ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ  การดำเนินโครงการ  การติดตาม 
และประเมินผล  และการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา (ด้านกระบวนการโครงการ)  และการ
บรรลุวัตถุประสงค์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจของผู้เรียน  การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
(ด้านผลผลิตของโครงการ)  ในแต่ละข้อคำถามได้ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับ 
   ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนใน
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
   แบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้กำหนดเกณฑ์ให้น้ำหนักคะแนนเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  ดังนี้ 
    5 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ  มากท่ีสุด 
    4 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ  มาก 
    3 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ  ปานกลาง 
    2 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ  น้อย 
    1 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด 
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  ฉบับที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 
แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ได้แก่ 
   ตอนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  ข้อคำถามเกีย่วกับเพศ  
ระดับการศึกษา  และอาชีพผู้ปกครอง  ซึ่งเป็นข้อคำถามและคำตอบให้เลือกตอบ  โดยให้ทำเครื่องหมาย / 
ลงในช่อง (    )  ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
   ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน  ความพงึพอใจของผู้เรียน  การนำไปใช้ในชีวิตประจำวนั (ด้านผลผลิตของโครงการ)  ในแต่ละ
ข้อคำถาม  ได้ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับ 
   ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนใน
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
   แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้กำหนด
เกณฑ์ให้น้ำหนักคะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  ดังนี้ 
    5 หมายถึง ความพึงพอใจ  มากท่ีสุด 
    4 หมายถึง ความพึงพอใจ  มาก 
    3 หมายถึง ความพึงพอใจ  ปานกลาง 
    2 หมายถึง ความพึงพอใจ  น้อย 
    1 หมายถึง ความพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด 
 1.2  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในการวิจัย  เพื่อใช้ประเมินโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน็ภาษาองักฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้วิจัยดำเนนิการ
ตามข้ันตอน  ดังนี้ 
   1. ศึกษาแนวคิด  หลักการ  เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมิน
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  
จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและพัฒนาแบบสอบถามให้ครอบคลุม
ตรงตามเนื้อหาของเรื่องท่ีทำการวิจัย 
   2. ศึกษารูปแบบการประเมินจากแบบจำลองซิปป์ (CIPP  Model)  ของแดเนียลแอล 
สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam)  โดยศึกษาค้นคว้าองค์ประกอบในการประเมินท้ัง  4  ด้าน
ประกอบด้วย  การประเมินบริบท (Context  Evaluation)  การประเมินปัจจัยนำเข้า  (Input  Evaluation) 
การประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation)  และการประเมินผลผลิต (Product  Evaluation)  
แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือ 
   3. นำร่างแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น  เสนอผู้เช่ียวชาญ  5  ท่าน  เพื่อตรวจสอบและแก้ไข 
ด้านเนื้อหาให้เกิดความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา (Content  Validity)  ความเหมาะสมด้านภาษา  และ
ความชัดเจนของคำถาม  ซึ่งผู้เช่ียวชาญ  ได้แก่ 
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     3.1 ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา  เขต 27  ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา 
     3.2 นายชอบ  ธาระมนต์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา 
     3.3 ผศ.ดร.สุรวาท  ทองบุ  ตำแหน่ง  คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาสารคาม  ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัย 
     3.4 ดร.ปรีดา  ลำมะนา  ตำแหน่ง  อดีตผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียน
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัย 
     3.5 นายอธิศ  ไชยคิรินทร์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและประเมินผล 
   4. นำแบบสอบถามมาทำการปรับปรุง  แก้ไขเนื้อหาตามท่ีได้รับการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ  เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อคำถาม 
   5. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วตามผู้เช่ียวชาญไปให้ผู้เช่ียวชาญชุดเดิมได้
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  พิจารณาลงความเห็นและทำการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระหว่างข้อคำถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม (Index  of  Item – Objective  Congruence  :  IOC) 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
       +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
        0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
       -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
นำมาหาค่าเฉล่ียเทียบกับเกณฑ์ท่ีกำหนด  โดยถือว่าค่าเฉล่ียคะแนนต้ังแต่  0.50 – 1.00  แสดงว่า  ข้อคำถามนั้น 
สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  พบว่า 
       5.1 แบบสอบถามฉบับท่ี 1  มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  1.00  ทุกข้อ
แสดงว่า  เป็นข้อคำถามท่ีมีอยู่ในเกณฑ์ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช้ได้  โดยใช้สูตรของ  Hambleton 
(1978  :  135) (ดังภาคผนวก  ข) 
       5.2 แบบสอบถามฉบับท่ี 2  มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  1.00  ทุกข้อ
แสดงว่า  เป็นข้อคำถามท่ีมีอยู่ในเกณฑ์ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช้ได้  โดยใช้สูตรของ  Hambleton 
(1978  :  135) (ดังภาคผนวก  ข) 
       5.3 แบบสอบถามฉบับท่ี 3  มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  1.00  ทุกข้อ
แสดงว่า  เป็นข้อคำถามท่ีมีอยู่ในเกณฑ์ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช้ได้  โดยใช้สูตรของ  Hambleton 
(1978  :  135) (ดังภาคผนวก  ข) 
    6. นำแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ (Try - out)  แล้วนำผลการทดลองใช้
แบบสอบถามมาหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อด้วยวิธี  t – test (บุญชม ศรีสะอาด.    2545  :  94)  โดย
คัดเลือกเอาข้อท่ีมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อต้ังแต่  1.75  ขึ้นไป  และวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach  Method) ดังนี้ 
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       6.1 นำแบบสอบถามฉบับท่ี 1  ท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ (Try - out)  กับผู้บริหาร 
โรงเรียนและครูผู้สอนในโครงการของโรงเรียนท่ีเปิดสอนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาองักฤษ  ท่ีสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27  ได้แก่  
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน  30  คน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
แล้วนำผลการทดลองใช้แบบสอบถามฉบับท่ี 1  มาหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  พบว่า  ข้อคำถาม
มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  2.01 – 9.15  แสดงว่า  แบบสอบถามมีอำนาจจำแนกตามเกณฑ์  และ
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ  พบว่า  มีค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  มีค่า 
เท่ากับ  0.74 (ดังภาคผนวก  ข) 
       6.2 นำแบบสอบถามฉบับท่ี 2  ท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ (Try - out)  กับนักเรียน
ในโครงการของโรงเรียนท่ีเปิดสอนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ  ท่ีสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27  ได้แก่  โรงเรียนร้อยเอ็ด
วิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน  90  คน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  แล้วนำ
ผลการทดลองใช้แบบสอบถามฉบับท่ี 2  มาหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  พบว่า  ข้อคำถามมีค่า 
อำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  2.71 – 9.39  แสดงว่า  แบบสอบถามมีอำนาจจำแนกตามเกณฑ์  และ
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ  พบว่า  มีค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  มีค่าเท่ากับ  
0.87 (ดังภาคผนวก  ข) 
       6.3 นำแบบสอบถามฉบับท่ี 3  ท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ (Try - out)  กับ
ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการของโรงเรียนท่ีเปิดสอนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาองักฤษ  ท่ีสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27  ได้แก่ 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน  90  คน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัย  แล้วนำผลการทดลองใช้แบบสอบถามฉบับท่ี 3  มาหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  พบว่า  
ข้อคำถามมีค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  3.23 – 12.20  แสดงว่า  แบบสอบถามมีอำนาจจำแนก
ตามเกณฑ์  และวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ  พบว่า  มีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
มีค่าเท่ากับ  0.85 (ดังภาคผนวก  ข) 
   7.  จัดพิมพ์แบบสอบถามท้ัง  3  ฉบับ  เป็นฉบับสมบูรณ์  เพื่อนำไปเก็บข้อมูลกับ 
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

  1.  ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแจงแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อทำการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
  2.  ตรวจสอบความถูกต้อง  และความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อคำถาม  
ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์  3  ฉบับ  ใช้วิเคราะห์ได้คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. จัดทำไฟล์ข้อมูลลงรหัสและทำการลงรหัส (Coding)  ข้อมูลท่ีได้รับเพื่อนำไปในการจัด
กระทำข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
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การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การจัดกระทำข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยดำเนินการจัดกระทำข้อมูล  โดยนำแบบสอบถามท่ีได้รับกลับมา 
ท้ังหมด  มาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  ดังนี้ 
(บุญเรียง  ขจรศิลป์.    2543  :  89 - 90) 
   1.1  ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโครงการเกี่ยวกับการประเมิน 
ด้านบริบทของโครงการ  ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ  ด้านกระบวนการโครงการ  และด้านผลผลิตของ
โครงการ  ท่ีมีต่อโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  สำหรับเกณฑ์ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้กำหนดเกณฑ์
ให้น้ำหนักคะแนนเป็น  5  ระดับดังนี้ 
    5  คะแนน หมายถึง ความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด     
    4  คะแนน หมายถึง  ความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ  
มาก     
    3  คะแนน   หมายถึง   ความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ   
ปานกลาง     
    2  คะแนน หมายถึง  ความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 
น้อย     
    1  คะแนน หมายถึง   ความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ  
น้อยท่ีสุด 
   1.2  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการเกี่ยวกับการประเมินด้านกระบวนการโครงการ 
และด้านผลผลิตของโครงการ  ท่ีมีต่อโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  สำหรับเกณฑ์ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ได้กำหนดเกณฑ์ให้น้ำหนักคะแนนเป็น  5  ระดับ  ดังนี้ 
    5  คะแนน  หมายถึง  การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ  มากท่ีสุด 
    4  คะแนน  หมายถึง  การปฏิบัติ/ ความพึงพอใจ  มาก 
    3  คะแนน  หมายถึง  การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ  ปานกลาง 
    2  คะแนน  หมายถึง  การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ  น้อย 
    1  คะแนน  หมายถึง  การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด 
   1.3  ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนในโครงการเกี่ยวกับการประเมินด้านผลผลิต 
ของโครงการ  ท่ีมีต่อโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  สำหรับเกณฑ์ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้กำหนด
เกณฑ์ให้น้ำหนักคะแนนเป็น  5  ระดับ  ดังนี้ 
    5  คะแนน  หมายถึง  ความพึงพอใจ  มากท่ีสุด 
    4  คะแนน  หมายถึง  ความพึงพอใจ  มาก 
    3  คะแนน  หมายถึง  ความพึงพอใจ  ปานกลาง 
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    2  คะแนน  หมายถึง  เป็นจริง/ความพึงพอใจ  น้อย 
    1  คะแนน  หมายถึง  เป็นจริง/ความพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด 
   1.4  นำข้อมูลแนวทางในการพฒันานักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  จากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
ครูผู้สอนในโครงการ  นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียนมาวิเคราะห์เนื้อหา 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ (บุญเรียง  ขจรศิลป์.    2543  :  89 - 90) 
   2.1  วิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพของผู้บริหาร  ได้แก่  เพศ  สถานภาพของท่าน 
อายุราชการ  วุฒิทางการศึกษา  สถานภาพของครูผู้สอนในโครงการ  ได้แก่  เพศ  สถานภาพของท่าน 
อายุราชการ  วุฒิทางการศึกษา  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีทำการสอน  สถานภาพของนักเรียน  ได้แก่
เพศ  ระดับช้ันเรียน  นับถือศาสนา  และสถานภาพของครอบครัว  และสถานภาพของผู้ปกครองนักเรียน 
ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา  และอาชีพผู้ปกครอง  สถิติท่ีใช้คือ  การหาร้อยละ (Percentage) 
   2.2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทของโครงการ  
ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ  ด้านกระบวนการโครงการ  และด้านผลผลิตของโครงการ  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  นำเสนอข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 
   2.3  เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วจะใช้คะแนนเฉล่ียแปลผล  5  ระดับ
ซึ่งมีเกณฑ์ในการตัดสิน  ดังนี้ (วิเชียร  เกตุสิงห์.    2538  :  9) 
    คะแนนเฉล่ีย  4.50 - 5.00  หมายถึง  ระดับความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/
ความพึงพอใจ  มากท่ีสุด 
    คะแนนเฉล่ีย  3.50 - 4.49  หมายถึง  ระดับความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/
ความพึงพอใจ  มาก 
    คะแนนเฉล่ีย  2.50 - 3.49  หมายถึง  ระดับความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/
ความพึงพอใจ  ปานกลาง 
    คะแนนเฉล่ีย  1.50 - 2.49  หมายถึง  ระดับความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/
ความพึงพอใจ  น้อย 
    คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.49  หมายถึง  ระดับความเหมาะสม/พอเพียง/การปฏิบัติ/
เป็นจริง/ความพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด 
   2.4  นำข้อมูลจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ในโครงการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีศึกษา 
จังหวัดร้อยเอ็ด  ของผู้บริหาร  ครูผู้สอนในโครงการนักเรียน  และผู้ปกครอง  รวบรวมข้อมูลมาสรุป 
เป็นประเด็นแล้วมาวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของเนื้อหา 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 1.  สถิติพื้นฐาน  ได้แก่ 
  1.1  ร้อยละ (Percentage)  ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.    2545  :  101) 

 

100
N
fP x=  

 
   เมื่อ   P   แทน  ร้อยละ 
     f    แทน  ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
     N  แทน  จำนวนความถ่ีท้ังหมด 
 
  1.2  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.    2545  :  102) 
 

N
XX 

=  

 
   เมื่อ x      แทน  ค่าเฉล่ีย 
     X  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
     N       แทน  จำนวนคนในกลุ่ม 
 
  1.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 
2545  :  103) 
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   เมื่อ   S.D.    แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X     แทน  คะแนนแต่ละตัว 

     X  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

     
2X  แทน  ผลรวมของกำลังสองของคะแนนแต่ละตัว 

     N  แทน  จำนวนคนในกลุ่ม 
 
 2.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1  การหาความเท่ียงตรง (Validity)  ของแบบสอบถาม  โดยใช้สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) (สมนึก  ภัททิยธนี.    2544  :  221) 
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N

R
IOC


=  

 
   เมื่อ   IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับเนื้อหา 
                   หรือระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     R    แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
     N       แทน   จำนวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
 
  2.2  การหาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination)  ของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจรายข้อ 
โดยใช้  t - test  (บุญชม  ศรีสะอาด.    2545  :  94) 
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   เมื่อ    t  แทน อำนาจจำแนก 
     Hx  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มสูง 
     Lx   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มต่ำ 
     2

HS   แทน ความแปรปรวนของกลุ่มสูง 
     2

LS   แทน ความแปรปรวนของกลุ่มต่ำ 
     N  แทน จำนวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ำ  ซึ่งมีจำนวนเท่ากัน 
 
  2.3  การหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) 
ตามวิธีของ  ครอนบาค (Cronbach)  โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.    2545  :  96) 
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  เมื่อ         แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น 
    k       แทน  จำนวนข้อของเครื่องมือวัด 
    2

is  แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
    2

ts    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 


