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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ 

 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ผูรายงานไดกำหนดวิธีดำเนินการประเมินโครงการ  เพื่อใหการประเมิน

ดำเนินไปตามวัตถุประสงค โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

 1. กรอบแนวทางการประเมินโครงการ 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 6. การวิเคราะหขอมูล 

 7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

1. กรอบแนวทางการประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการครั ้งนี้  ผูรายงานไดใชร ูปแบบการประเมินแบบซิปป  (CIPP  Model)   

ของ  Daniel  L. Stuffebeam (Stufflebeam, 2003)  ซึ ่งเปนร ูปแบบการประเมินโครงการที่

ครอบคลุมองคประกอบของระบบทั ้ง  4 ดาน  ไดแก 1) ดานบริบท (Context) ของโครงการ

พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั ้นเรียน เปนการประเมินความตองการที ่อยู

ภายนอกโครงการมีผลตอความสำเร็จ  หรือความลมเหลวของโครงการ  2) ดานปจจัยนำเขา (Input) 

ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เปนการประเมินทรัพยากร 

ที่จำเปนที่จะนำมาใชในการดำเนินโครงการวามีความเปนไปไดมีความเพียงพอหรือไม 3) ดานกระบวนการ 

(Process) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เปนการประเมิน

การบริหารโครงการ การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ การนำปจจัยนำเขาของโครงการมาใชอยาง

เหมาะสมหรือไม กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไม 4) ดานผลผลิต

(Product)  ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยดำเนินการ  

3 ระยะ ดังนี ้

 1.1 ระยะที่ 1 การประเมินกอนดำเนินการ  

  1.1.1 ดานบริบท (Context) เปนการประเมินความสอดคลองและความเหมาะสม

ของวัตถุประสงคของโครงการกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียน สถานการณ ปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 

ความตองการและความคาดหวังของโรงเรียน   

  1.1.2 ดานปจจัยนำเขา (Input) เปนการประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอ  

ความพรอม การสงเสร ิมสนับสนุนตาง ๆ ไดแก ความพรอมและความพอเพียงของบุคลากร 

ในการดำเนินงาน งบประมาณ เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการโครงการ  

 1.2 ระยะที่ 2 ประเมินระหวางดำเนินการ  

  ดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมินความเหมาะสมเกี ่ยวกับการดำเนินการ

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ในขั้นตอนตาง ๆ 4 ขั้นตอน ไดแก  

ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแกไข 

 1.3 ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ  

  ดานผลผลิต (Product) เปนการประเมินผลลัพธ (Output) โดยพิจารณาจากปริมาณ

และคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวตัถุประสงคของโครงการ ประกอบดวย 

   1.3.1 ผลงานวิจัยในชั ้นเรียนของครูจำแนกตามกลุ มสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา 

ผูเรียน ปการศึกษา 2562 

   1.3.2 ผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดย

ใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

   1.3.3  ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัยใน

ชั้นเรียน ปการศึกษา 2562 

   1.3.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

   1.3.5 ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียน   
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ผูรายงานไดนำรูปแบบการประเมินแบบซิปป  (CIPP  Model)  มาประยุกตเปนกรอบแนวทางการประเมินโครงการ ดังตาราง 3–1  
 

   ตาราง 3–1  กรอบแนวทางการประเมินโครงการ 

วัตถุประสงคของการประเมิน ตัวแปร/ประเด็นที่ศึกษา ขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล เกณฑการประเมิน 

1. เพื่อประเมินบริบทของ    

โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

 

1. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับ

   ความมุ งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา

   พ.ศ. 2542 

2. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบาย

   ของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพม.กท 2/

   โรงเรียน 

3. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับ

    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมิน

    ค ุณภาพการศึกษาทั ้งภายในและภายนอก 

    (สมศ.) 

4. วัตถ ุประสงค ของโครงการสอดคล องกับ

    สถานการณหรอืปญหาที่เกิดข้ึนในโรงเรียน 

5.  การกำหนดแนวทางการดำเนนิโครงการ 

 เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาครูตาม 

 มาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถพัฒนา 

     เปนผลงานทางวิชาการไดจริง 

6.  โครงการนี้สามารถที่จะนำไปใชในการแกปญหา   

    และพัฒนาการเรียน การสอนไดจริง 

– ผูบรหิาร 

– ครู 

 

        แบบสอบถาม 

 

 

– คาเฉลี่ย 

– สวนเบี่ยงเบน 

   มาตรฐาน 

 

– ความเหมาะสม โดย

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากกวาหรือเทากับ 

3.50 
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ตาราง 3–1  (ตอ) 

วัตถุประสงคของการประเมิน ตัวแปร/ประเด็นที่ศึกษา ขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล เกณฑการประเมิน 

 7. โครงการนี้สามารถที่จะพัฒนานักเรียน ให  

     มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึ ้น และมี 

    พฤติกรรมในทางลบลดลง ตามที่โรงเรียน 

     กำหนดไว 

  

  

2. เพื ่อประเมินปจจัยนำเขาของ

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

1.  ความพรอมและความพอเพียงของบุคลากร 

2.  ความพอเพียงของงบประมาณ  

3.  ความพอเพียงและความเหมาะสมของสื่อ 

 วัสดุอุปกรณ  

4.  การบริหารจัดการโครงการ 

5.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนิน  

 โครงการ 

  – คร ู

 

แบบสอบถาม – คาเฉลี่ย 

– สวนเบี่ยงเบน 

  มาตรฐาน 

 

–  ความเหมาะสมโดยมี  

 คาเฉลี ่ยอยู  ในระดับ 

 มากกวาหรือเทากับ  

 3.50 

 

3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนิน

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

1. ความเหมาะสมของขั้นเตรียมการ 

2.  ความเหมาะสมของขั้นดำเนินการ 

3.  ความเหมาะสมของขั้นประเมินผล 

4.  ความเหมาะสมของข้ันปรับปรุงแกไข  

  – คร ู

 

       แบบสอบถาม 

 

 

– คาเฉลี่ย 

– สวนเบี่ยงเบน 

   มาตรฐาน 

 

 – ความเหมาะสม โดยมี   

  คาเฉลี่ยอยูในระดับ   

  มากกวาหรือเทากับ 3.50 

 

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ  

 พัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใช  

 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

1. ผลงานวิจัยในชัน้เรียนของคร ู   

   จำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู    

   กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

  – คร ู     – รวบรวมเอกสาร 

     – แบบสอบถาม 

– ความถี่ 

– รอยละ 

 

– ครูผูเขารวมโครงการม ี  

ผลงานวิจัยในชัน้เรียน  

รอยละ 80  
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ตาราง 3–1  (ตอ) 

วัตถุประสงคของการประเมิน ตัวแปร/ประเด็นท่ีศึกษา ขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล     เกณฑการประเมิน   

4. เพื ่อประเมินผลผลิตของโครงการ  

 พัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใช  

 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (ตอ) 

2. ผลการพัฒนาครกูอนและหลงั 

   การดำเนินโครงการพัฒนา 

    การจัดการเรยีนรูโดยใช   

    กระบวนการวิจัยในชัน้เรียน  

 

   

 

 

      

 

– คาเฉลี่ย 

– สวนเบี่ยงเบน 

   มาตรฐาน 

 

– ครูผูเขารวมโครงการมี   

คุณลักษณะและไดรับ 

การสนับสนุนเพื่อพัฒนา 

การจัดการเรียนรูหลัง 

การดำเนินงานสูงกวากอน

การดำเนินงาน 

 3. ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลัง   

  การจดัการเรียนรูของครูโดยใช 

     กระบวนการวิจัยในชัน้เรียน 

4.  ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนักเรียนโดย 

    ใชกระบวนการวิจัยในชัน้เรียน 

   – นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนสูงข้ึนและแกไข

พฤติกรรมเชิงลบทาง 

การเรียนได 

 

 5.  ความพึงพอใจของครทูี่มตีอโครงการพัฒนา 

     การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยใน  

    ชั้นเรียน 

   – ครูมีความพึงพอใจโดยมี   

คาเฉลีย่อยูในระดับ   

มากกวาหรือเทากับ 3.50 
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 2.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการประเมินโครงการครั้งนี้ คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ

พัฒนาการเรียนการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบดวย 

ระยะที่ 1 การประเมินกอนดำเนินการ   

1) ผูบริหาร จำนวน          1 คน 

2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จำนวน          9 คน 

3) หัวหนางาน จำนวน         21 คน 

ระยะที่ 2 ประเมินระหวางดำเนินการ   

1) ครู จำนวน        160 คน 

ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ  

1) ครู จำนวน        160 คน 

 2.2 กลุมตัวอยาง กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) เปนการกำหนดจากจำนวน

ประชากรโดยการเปดตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) แลวนำมาทำ 

การสุม (Sampling) โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  (สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์,   

เตือนใจ  เกตุษา, และ บุญมี  พันธุไทย, 2545)  ดังนี ้

ระยะที่ 1 การประเมินกอนดำเนินการ   

1) ผูบริหาร จำนวน          1 คน 

2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จำนวน          9 คน 

3) หัวหนางาน จำนวน         21 คน 

ระยะที่ 2 ประเมินระหวางดำเนินการ   

1) ครู จำนวน        113 คน 

ระยะที่ 3 การประเมินหลงัสิ้นสุดโครงการ  

1) ครู จำนวน        113 คน 

 

3.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการประเมินครั ้งนี้  ผูรายงานไดสรางเครื ่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั ้งสิ้น  

จำนวน 4 ฉบับ ไดแก 

 3.1 แบบสอบถามประเมินดานบริบท (Context) และดานปจจัยนำเขา (Input) สำหรับ 

ผูบริหาร  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  หัวหนางาน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา แบงออกเปน 3 ตอน

ดังนี ้
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  3.1.1 ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายงาน (Checklist) ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณในการบริหารงานในโรงเรียน

ตำแหนงหนาที่ในสถานศึกษา  และประสบการณท่ีเก่ียวกับงานวิจัย  จำนวน  6 ขอ  

  3.1.2  ตอนที่ 2 ขอมูลดานบริบท (Context)  ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

โดยใชกระบวนการวิจ ัยในชั ้นเรียน มีรายการประเมินจำนวน  7 ขอ  ขอคำถามมีลักษณะเปน 

แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท  (Likert)   

  3.1.3  ตอนที ่ 3  ขอมูลดานปจจัยนำเขา (Input) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

โดยใชกระบวนการวิจ ัยในชั ้นเรียน มีรายการประเมินจำนวน 12 ขอ  ขอคำถามมีลักษณะเปน 

แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท  (Likert) ดังนี้    

     5   หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองมากท่ีสุด  

     4   หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองมาก  

     3   หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองปานกลาง 

     2   หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองนอย  

     1   หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองนอยที่สุด  

             หรือไมเคยปฏิบัติเลย  

     นำผลการประเมินแปลความหมายหาคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนเกณฑในการสรุปผล 

ตามวิธขีองเบสทและคาหน (Best and Kahn, 1993) ซึ่งตัวบงชี้ที่ไดตองมีคาคะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้

อยูในระดับมากกวาหรือเทากับ 3.50 ตามการแปลความหมายคาเฉลี ่ยแบบอิงเกณฑ และสวนการแปลผล 

กำหนดกฎเกณฑการตีความ ดังนี้ (ชูศรี วงศรตันะ, 2553) ดังนี ้      

        คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลอง 

                                                                                           มากที่สุด  

     คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองมาก  

     คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลอง  

                                                                                  ปานกลาง  

     คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองนอย  

     คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลอง  

                                                                      นอยที่สุดหรือไมเคยปฏิบัติเลย 

 3.2 แบบสอบถามการประเมินดานกระบวนการ (Process) สำหรับคร ูแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  

  3.2.1 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายงาน (Checklist) ประกอบดวย เพศ อายุ ว ุฒิการศึกษาสูงส ุด ประสบการณในการทำงาน  

จำนวน 4 ขอ  
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  3.2.2 ตอนที่ 2 ขอมูลดานกระบวนการของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มีรายการประเมินจำนวน 12 ขอ ขอคำถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ดังนี้    

     5    หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด  

     4    หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก  

     3    หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง  

     2    หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย  

     1    หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยท่ีสุด หรือไมเคยปฏิบัติเลย  

       นำผลการประเมินแปลความหมายหาคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนเกณฑในการสรุปผล 

ตามวิธขีองเบสทและคาหน (Best and Kahn, 1993) ซึ่งตัวบงชี้ที่ไดตองมีคาคะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้

อยูในระดับมากกวาหรือเทากับ 3.50 ตามการแปลความหมายคาเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ และสวนการแปลผล 

กำหนดกฎเกณฑการตีความ ดังนี้ (ชูศรี วงศรตันะ, 2553) ดังนี ้      

       คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด  

     คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก  

     คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง  

     คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย  

     คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยท่ีสุด  

                            หรือไมเคยปฏิบัติเลย  

 3.3 แบบสอบถามการประเมินดานผลผลิต (Product) สำหรับครูเกี่ยวกับการพัฒนาครู

กอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มีรายการ

ประเมินจำนวน 16 ขอ ขอคำถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ ตามวิธี

ของลิเคอรท (Likert)  ดังนี ้

     5   หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด  

     4   หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก  

     3   หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง 

     2   หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย  

     1   หมายถึง   มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยท่ีสุด หรือไมเคยปฏิบัติเลย  

   นำผลการประเมินแปลความหมายหาคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนเกณฑในการสรุปผลตามวิธี

ของเบสทและคาหน (Best, 1993) ซึ่งตัวบงชี้ที ่ไดตองมีคาคะแนนเฉลี ่ยของตัวบงชี ้อยูในระดับ

มากกวาหรือเทากับ 3.50 ตามการแปลความหมายคาเฉลี ่ยแบบอิงเกณฑ และสวนการแปลผล 

กำหนดกฎเกณฑการตีความ ดังนี้ (ชูศรี วงศรตันะ, 2553) ดังนี ้      
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   คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด  

   คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก  

   คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง  

   คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย  

   คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยท่ีสุด  

                         หรือไมเคยปฏิบัติเลย 

 3.4 แบบสอบถามการประเมินดานผลผลิต (Product) สำหรับครปูระเมินความพึงพอใจที่

มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มีรายการประเมินจำนวน 10 ขอ  

ขอคำถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert)  ดังนี้ 

   5    หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด  

   4    หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก  

   3    หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

   2    หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย  

   1    หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด  

  นำผลการประเมินแปลความหมายหาคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนเกณฑในการสรุปผลตามวิธีของ

เบสทและคาหน (Best and Kahn, 1993) ซึ่งตวับงชี้ที่ไดตองมีคาคะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้อยูในระดับ

มากกวาหรือเทากับ 3.50  ตามการแปลความหมายคาเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ และสวนการแปลผล 

กำหนดกฎเกณฑการตีความ ดังนี้ (ชูศรี วงศรตันะ, 2553) ดังนี ้      

   คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด   

   คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก  

   คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง   

   คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ความพึงพอใจนอย  

   คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด     

 

4. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 4.1 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  

  ในการประเมินครั้งนี้  ผูรายงานไดสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมิน โดยมีวิธีการสราง 

ตามข้ันตอน  ดังนี ้

  4.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของกับการประเมินโครงการพัฒนาการจัด 

การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ตามแนวทางของกระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือนำมาเปนแนวทางใน

การสรางแบบสอบถาม 
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  4.1.2 ศึกษาวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ

ลิเคอรท (Likert) และการสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open Ended)  

  4.1.3 ผูรายงานดำเนินการสรางแบบสอบถาม และหาคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อใช 

ในการประเมินในครั้งนี้ 

  4.1.4 นำแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อตรวจพิจารณาความสอดคลอง

ระหวางขอคำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (IOC : Index of item Objective Congruence)  พบวา มีคา 

ความสอดคลอง เทากับ 1.00   

  4.1.5 นำแบบสอบถามที ่ผ านการพิจารณาของผู  เช ี ่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 

  4.1.6 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ที่ไมได

เปนกลุมตัวอยางผูใหขอมูล โดยทดลองใชกับครู จำนวน 30 คน   

  4.1.7 นำแบบสอบถามที่ทดลองใชมาหาคาอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเปนราย

ขอโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมขออื่น ๆ 

(Item total correlation) พบวา คาอำนาจจำแนกรายขอของแบบสอบถามการประเมินโครงการ

พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีคาอยู

ระหวาง 0.79–0.95 ทั้ง 4 ฉบับ ดังนี้ 

     แบบสอบถามฉบับที่ 1  มีคาอำนาจจำแนกรายขอ เทากับ 0.82 ถึง 0.85 

     แบบสอบถามฉบับที่ 2  มีคาอำนาจจำแนกรายขอ เทากับ 0.94 ถึง 0.95 

     แบบสอบถามฉบับที่ 3  มีคาอำนาจจำแนกรายขอ เทากับ 0.79 ถึง 0.84 

     แบบสอบถามฉบับที่ 4  มีคาอำนาจจำแนกรายขอ เทากับ 0.87 ถึง 0.92 

  4.1.8 นำแบบสอบถามแตละขอที่มีคาอำนาจจำแนกเขาเกณฑตามตองการมาวิเคราะห 

หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)  

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) พบวา  

     แบบสอบถามฉบับที่ 1  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84 

     แบบสอบถามฉบับที่ 2 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 

     แบบสอบถามฉบับที่ 3  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82 

     แบบสอบถามฉบับที่ 4  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 

  4.1.9 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื ่อนำไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

ตอไป 
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 4.2  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ   

        ผูรายงานไดดำเนินการสรางเครื่องมือข้ึนตามข้ันตอน ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3–1  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือการประเมินโครงการ   

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล  

 การเก็บรวบรวมขอมูลผูรายงานไดดำเนินการตามขั้นตอน  ดังตอไปนี ้

    ระยะท่ี 1 การประเมินกอนดำเนินการ  

                 การประเมินกอนดำเนินการ ผูรายงานดำเนินการในวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 

    การประเมินดานบริบทของโครงการ ผูรายงานเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร หัวหนา 

กลุมสาระการเรียนรูและหัวหนางานดวยตนเอง เพื่อวิเคราะหและประเมินความเหมาะสมของบริบทของโครงการ 

ผลการเก็บรวบรวมขอมูล ไดขอมูลครบถวนท้ัง 31 ฉบับ ตรวจสอบแลวมีความสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 

100 นำขอมูลที่ไดมาวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

กำหนดจุดประสงคในการสรางเครื่องมือ 

ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานประเมินที่เก่ียวของ 

     กำหนดนิยามศัพทเฉพาะและเขียนนิยามปฏิบัติการ  

จัดทำเคร่ืองมือฉบับรางจากนิยามศัพทเฉพาะ และนิยามปฏิบัติการ 

ตรวจสอบคุณภาพข้ันตน 

  ทดสอบคร้ังที่ 1  

วิเคราะหคา IOC (คัดเลือกและปรับปรุงแบบสอบถาม) 

ทดสอบคร้ังที่ 2 

หาคาความเชื่อมั่น 

จัดทำเคร่ืองมือฉบับจริงเพื่อใชในการประเมิน 
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     การประเมินดานปจจัยนำเขาของโครงการ เปนการประเมินความเหมาะสม ความเพียงพอของ

บุคลากร งบประมาณ เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการโครงการ เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและหัวหนางาน ผลการเก็บรวบรวมขอมูล ไดขอมูลครบถวน ตรวจสอบแลว 

มีความสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 นำขอมูลที่ไดมาใชในการดำเนินการจัดหาปจจัยนำเขา 

ในการดำเนินงานใหเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินโครงการ 

    ระยะที่ 2  การประเมินระหวางดำเนินโครงการ   

     การประเมินดานกระบวนการของโครงการ เปนการประเมินความเหมาะสมของวิธีการ 

ขั้นตอนตาง ๆ ของการดำเนินโครงการ ประกอบดวย การเตรียมการ การดำเนินการ การติดตาม ประเมินผล 

และการปรับปรุงแกไข  ผูรายงานเก็บรวบรวมขอมูลจากครู ดำเนินการในวันที่  3 มิถุนายน 2562  ถึงวันที่ 

31 มกราคม 2563 ผลการเก็บรวบรวมขอมูลไดขอมูลครบถวน 113 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  นำขอมูลที่

ไดมาใชในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรค เพ่ือนำมาใชในการปรับปรุงการดำเนินโครงการ 

ปรับปรุงวิธดีำเนินโครงการตามผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรค 

    ระยะที่ 3  การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ   

    การประเมินดานผลผลิตของโครงการ เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ ้นสุดโครงการ

เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประกอบดวย  

    1) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผู เรียน 

ปการศึกษา 2562 

    2) ผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

    3) ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัยใน 

ชั้นเรียน ปการศึกษา 2562 

    4)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

    5) ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียน   
 

6. การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลผูรายงานไดวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสำเร็จรูป  

โดยทำการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน  ดังนี ้

 6.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโดยหาคาความถี่ (Frequency)  

รอยละ (Percentage) 
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 6.2 ความคิดเห็นการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ใน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนำเขา ดานกระบวนการ 

และดานผลผลิตของการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (X̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ

แปลความหมายตามวิธขีองเบสทและคาหน (Best and Kahn, 1993) ซึ่งตัวบงชี้ที่ไดตองมีคาคะแนนเฉลี่ย

ของตัวบงชี้อยูในระดับมากกวาหรือเทากับ 3.50 ตามการแปลความหมายคาเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ และ

สวนการแปลผล กำหนดกฎเกณฑการตีความ ดังนี้ (ชูศรี วงศรตันะ, 2553) ดังนี ้

  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง  มีความพรอม/มีการปฏิบัติ/มีคุณภาพ/ 

       มีความสอดคลองในระดับมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง  มีความพรอม/มีการปฏิบัติ/มีคุณภาพ/ 

       มคีวามสอดคลองในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง  มีความพรอม/มีการปฏิบัติ/มีคุณภาพ/ 

       มคีวามสอดคลองในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง   มีความพรอม/มีการปฏิบัติ/มีคุณภาพ/ 

       มคีวามสอดคลองในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความพรอม/มีการปฏิบัติ/มีคุณภาพ/ 

       มคีวามสอดคลองในระดับนอยที่สุด 
 

7.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 7.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก  

  7.1.1 คาความถี่ (Frequency)   

  7.1.2 รอยละ (Percentage)   

  7.1.3 คาเฉลี่ย (Mean)   

  7.1.4 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  7.1.5 การทดสอบคาที (t–Test) เพื ่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาครูกอนและหลัง 

การดำเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยใชคา t–Test 

for Dependent Samples (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) ดังตอไปนี ้
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 เม่ือ  t  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน t–distribution 

    D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

    N  แทน จำนวนคูของคะแนนหรือจำนวนคร ู

   D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง 

 

   
2D  แทน ผลรวมของกำลังสองของผลตางของคะแนนกอนและหลัง 

                                                   การทดลอง 

 7.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

  7.2.1  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 

ขอคำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ  (IOC : Index of item Objective Congruence) ดังนี ้(สมนึก  ภัททิยธนี, 2546) 
 

N

R
IOC


  

 

    เม่ือ IOC  หรือ  IC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ  

                   R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

                              N แทน จำนวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

  7.2.2  อำนาจจำแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

อยางงายระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมขออื่น ๆ (Item Total Correlation) ของเพียรสัน 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2547) 

     2222
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         เมื่อ  

xyr  แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคาตัวแปร X กับ Y 

        X   แทน  ผลรวมของคาตัวแปร X 

        Y   แทน  ผลรวมของคาตัวแปร Y 

       XYแทน  ผลรวมของกำลังสองของคาตัวแปร X และ Y 

         2X แทน  ผลรวมของผลคูณระหวางคาตัวแปร X 

        2Y แทน  ผลรวมของกำลังสองของคาตัวแปร Y 
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  7.2.3  ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) มีสูตรดังนี้ 
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       เมื่อ   แทน  คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

     n แทน  จำนวนขอของแบบสอบถาม 

     Si
2    แทน  คะแนนความแปรปรวนแตละขอ 

     St
2 แทน  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 


