
 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการประเมิน 

 

 การประเมินโครงการครั้งนี้เปนการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ                 

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2                               

ซึ่งมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการประเมินโครงการ 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

4. การสรางเครื่องท่ีใชในการประเมินโครงการ 

5. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

6. การวเิคราะหขอมูล 

7. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ข้ันตอนการประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการครั้งนี้ผูรายงานใชรูปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Daneil 

Stufflebeam) เนื่องจากตองการสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอยางครอบคลุม เพื่อนําไปวางแผน

ปรับปรุงกระบวน การดําเนินการและทราบผลรวมของโครงการ นําไปประกอบการตัดสินใจในการ

ดําเนินการตอไป ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินโครงการเปน 3 ระยะ ดังนี ้

 ระยะท่ี 1 การประเมินกอนดําเนินการ เปนการเตรียมการจัดทําโครงการ คือ การประเมิน

ดานบริบท (Context) และการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) 

 ระยะท่ี 2 การประเมินระหวางดําเนินการ เปนการประเมินขณะนําแผนไปปฏิบัติงาน คือ 

การประเมินดานกระบวนการ (Process) 

 ระยะท่ี 3 การประเมินหลังส้ินสุดโครงการ เปนการสรุปผลโครงการและประเมินผล                    

การดําเนินการ คือ การประเมินดานผลผลิต (Product) 

 จากรูปแบบและข้ันตอนการแบงการประเมินดังกลาวขางตน ผูรายงานไดดําเนินการ                   

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 การประเมินกอนดําเนินการ 

 1.1 ดานบริบท (Context) เปนการประเมินความสอดคลอง ความเหมาะสม และความ

คาดหวัง ของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรยีน วัตถุประสงคของโครงการ สถานการณ 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนและความตองการ ความคาดหวังของโรงเรียน 

 1.2 ดานปจจัยนําเขา (Input) เปนการประเมินความเพียงพอ ความพรอม การสงเสริม

สนับสนุนตางๆ ไดแก ความพรอมและความพอเพียงของนโยบายบุคลากรในการดําเนินงาน 

งบประมาณเอกสาร ส่ือ วัสดุอุปกรณและการบริหารจัดการโครงการ 

 ระยะท่ี 2 ประเมินระหวางดําเนินการ  

 ดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมินเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในข้ันตอนตางๆ 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ               

ข้ันประเมินผล และข้ันปรับปรุงแกไข 

 ระยะท่ี 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ  

 ดานผลผลิต (Product) เปนการประเมินผลลัพธ (Output) โดยพิจารณาจากปริมาณ

และคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ ประกอบดวย 

 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ของปการศึกษา 2561  

 3.2 ความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียน กลุมบริหารวิชาการ และหัวหนา

โครงการจากโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

(English Program) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอ              

การดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมี

ตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.4 ความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมี

ตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.5 ความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีบุตรหลานเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร ท่ีใชในการประเมินครั้งนี้  ประกอบดวย ผู ท่ีมีบทบาทและมีสวนรวมกับ

โครงการต้ังแตกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินโครงการและหลังส้ินสุดโครงการ ไดแก  

 1.1 ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 26 คน 

 1.2 รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ จํานวน 26 คน 

 1.3 หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ จํานวน 26 คน 

 1.4 ครูผูสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ  จํานวน 52 คน 

 1.5 นักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ จํานวน 910 คน 

 1.6 ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 910 คน         

2. กลุมตัวอยาง ไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) (สุรศักด์ิ           

อมรรัตนศักด์ิ,  เตือนใจ เกตุษา และ บุญมี พันธุไทย, 2545: 122-123) คือ การเลือกกลุมบุคคล          

ตาง ๆ แบบเจาะจง ประกอบดวย 

 2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 26 คน 

 2.2 รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ จํานวน 26 คน 

 2.3 หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ จํานวน 26 คน 

 2.4 ครูผูสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ จํานวน 52 คน 

 2.5 นักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการจํานวน 910 คน 

 2.6 ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 910 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน 

 ในการประเมินครั้งนี้ ผูประเมินไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีท้ังหมด

จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้ 
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 ฉบับท่ี 1 แบบประเมินโครงการดานบริบท (Context) และดานปจจัยนําเขา (Input)                  

ผูประเมิน คือ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ ของโรงเรียนท่ี

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษของโรงเรยีน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  แบงออกเปน 3 ตอน 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายงาน 

(Checklist) ประกอบดวยเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณในการบริหารงานในโรงเรียน 

และตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา  

  ตอนท่ี 2 ขอมูลดานบริบทของโครงการ มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ มาตรประเมินคา (Rating Scale) 

  ตอนท่ี 3 ขอมูลดานปจจัยนําเขาของโครงการ มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ  

 ฉบับท่ี 2 แบบประเมินโครงการดานกระบวนการ (Process) ผูประเมิน คือ รองผูอํานวยการ

สถานศึกษากลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการฯ และครูผูสอนของโรงเรียนท่ีจัดการการศึกษาตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 แบงออกเปน 2 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมิน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) ประกอบดวยเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณในการทํางาน  

 ตอนท่ี 2 ขอมูลดานกระบวนการ (Process) ของโครงการ (ข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ              

ข้ันประเมินผลและข้ันปรับปรุงแกไข) มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

 ฉบั บ ท่ี  3  แบบประเมินความพึ งพอใจต อด านผลผลิต  (Product) ผู ป ระ เมิน  คือ               

รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการฯ และครูผูสอนของโรงเรียนท่ีจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แบงออกเปน 2 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ มีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวยเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณในการทํางาน  

 ตอนท่ี 2 ขอมูลดานผลผลิต (Product) ของโครงการ มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณ

คา (Rating Scale) 5 ระดับ  

 ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  เปนมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ แบงออกเปน 2 ตอน 
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  ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) ประกอบดวยเพศ ระดับช้ันท่ีศึกษา   

  ตอนท่ี 2 ขอมูลดานผลผลิต (Product) ของโครงการ มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณ

คา (Rating Scale) 5 ระดับ  

 ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีบุตรหลานเรียนในโครงการจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ                  

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน 2 ตอน 

   ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) ประกอบดวยเพศ และอายุ  

   ตอนท่ี 2 ขอมูลดานผลผลิต (Product) ของโครงการ มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณ

คา (Rating Scale) 5 ระดับ  

 ฉบับท่ี 6 ความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการจัดการเรียน 

การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอมูล

จากนักเรียนกอน-หลังเขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ ลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

 

การสรางเคร่ืองท่ีใชในการประเมินโครงการ 

 รูปแบบการสรางเคร่ืองมือประเมินโครงการ 

 ผูรายงานไดสรางรูปแบบการสรางเครื่องมือเพื่อประเมินโครงการจัดการเรียนการสอน                   

เปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบดวย ประเด็นการประเมิน เกณฑการประเมิน เครื่องมือและผูประเมิน 

ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงรูปแบบการสรางเครื่องมือการประเมินโครงการ 
 

ประเด็นการประเมิน/ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เคร่ืองมือ ผูประเมิน 

ดานบริบท (Context) 

- นโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./

สพม.2/โรงเรียน 

- วัตถุประสงคของโครงการ 

- ความตองการและความ

คาดหวังของโรงเรียน และ

ชุมชน 

มีความสอดคลอง 

ความเหมาะสมใน

ระดับมากข้ึนไป         

𝜇𝜇 ≥ 3.50 จาก  

มาตรประมาณคา  

5 ระดับ 

 

ฉบับท่ี 1             

แบบประเมิน

โครงการดาน

บริบท (Context) 

และดานปจจัย

นําเขา (Input) 

(ตอนท่ี 2) 

 

- ผูอํานวยการโรงเรียน 

- รองผูอํานวยการ

โรงเรียน กลุมบริหาร

วิชาการ 

ดานปจจัยนําเขา (Input)      

มีความเพียงพอ ความชัดเจน 

ความพรอม การใหการ

สนับสนุนและความรูความ

เขาใจในระดับมากข้ึนไป โดยมี

ตัวช้ีวัด ดังนี้  

แนวการดําเนินการ 

- ความชัดเจนของแนวการ

ดําเนินงานวิธีการ 

บุคลากร 

- จํานวนบุคลากร 

- ความรวมมือในการดําเนินงาน 

- การสนับสนุนการดําเนินงาน 

- ความรูความเขาใจใน

วัตถุประสงค บทบาท หนาท่ี 

งบประมาณ 

- มีการสนับสนุนดาน

งบประมาณ 

มีความสอดคลอง    

ความเหมาะสมใน

ระดับมากข้ึนไป          

𝜇𝜇 ≥ 3.50 จาก

มาตรประมาณคา  

5 ระดับ 

 

ฉบับท่ี 1                       

แบบประเมิน

โครงการดาน

บริบท (Context) 

และดานปจจัย

นําเขา (Input) 

(ตอนท่ี 3) 

 

- ผูอํานวยการโรงเรียน 

- รองผูอํานวยการ

โรงเรียน กลุมบริหาร

วิชาการ 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

ประเด็นการประเมิน/ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เคร่ืองมือ ผูประเมิน 

เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

- ความเหมาะสมของเอกสาร 

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ นวัตกรรม

และเทคโนโลยี 

- จํานวน ส่ือ วัสดุ อุปกรณ 

สถานท่ี 

- สถานท่ีจัดกิจกรรมเหมาะสม 

ระยะเวลา 

- ระยะเวลาในการดําเนินการ

เหมาะสม 

   

ดานกระบวนการ (Process) 

โดยมีตัวช้ีวัด ดังนี้  

การเตรียมการ (Plan) 

- การประชุมวางแผนในการ

ดําเนินงาน 

- การแตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

- กําหนดบทบาท หนาท่ีของผูท่ี

เกี่ยวของ 

- การประสานงานกับหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ 

การดําเนินการ (Do) 

- การประชาสัมพันธโครงการ 

- การใหความรูในการดําเนินงาน 

- การปฏิบัติงานตามปฏิทิน

ปฏิบัติงาน 

 

มีความสอดคลอง  

ความเหมาะสมใน

ระดับมากข้ึนไป 

𝜇𝜇≥ 3.50 จากมาตร

ประมาณคา            

5 ระดับ 

 

ฉบับท่ี 2                         

แบบประเมิน

โครงการ                

ดานกระบวนการ 

(Process) 

- ผูอํานวยการโรงเรียน  

- รองผูอํานวยการ

โรงเรียน กลุมบริหาร

วิชาการ 

- หัวหนาโครงการฯ  

- ครูผูสอน 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

ประเด็นการประเมิน/ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เคร่ืองมือ ผูประเมิน 

- ผูเกี่ยวของปฏิบัติหนาท่ีอยาง

เหมาะสม 

การประเมินผล (Cheek) 

- การประเมินผล 

- การสรุปและรายงานผล     

การจัดกิจกรรม 

การปรับปรุงแกไข (Action) 

- การนําผลไปปรับปรุงพัฒนา 

   

ดานผลผลิต(Product) 

โดยมีตัวช้ีวัด ดังนี้ 

   

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

การทดสอบระดับชาติข้ัน

พื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ของ 

ปการศึกษา 2560 และ 2561 

เปรียบเทียบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับ สพม.2          

กับคะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ 

แบบรายงาน

ผลสัมฤทธิ์ 

จากผลรายงาน             

การทดสอบระดับชาติ

ข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

2. ความพึงพอใจของรอง

ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหาร

วิชาการ หัวหนาโครงการฯ และ

คร ูจากโรงเรียนท่ีจัดการการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ                

ตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   

เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการ

จัดการเรียนการสอนเปนภาษา 

อังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

มีความสอดคลอง          

ความเหมาะสมใน

ระดับมากข้ึนไป             

𝜇𝜇 ≥ 3.50 จาก

มาตรประมาณคา 

5 ระดับ 

 

ฉบับท่ี 3                       

แบบประเมินความ           

พึงพอใจตอดาน

ผลผลิต (Product)  

- รองผูอํานวยการ

โรงเรียนกลุมบริหาร

วิชาการ  

- หัวหนาโครงการฯ  

- ครูผูสอน 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

ประเด็นการประเมิน/ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เคร่ืองมือ ผูประเมิน 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนใน

โครงการจัดการเรียนการสอน 

เปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการ

ดําเนินโครงการจัดการเรียนการ

สอนเปนภาษา อังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

มีความสอดคลอง                      

ความเหมาะสม                 

ในระดับมากข้ึน

ไป 𝜇𝜇 ≥ 3.50                        

จากมาตร

ประมาณคา 5 

ระดับ 

 

ฉบับท่ี 4  

แบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียน

ในโครงการจัดการ

เรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตาม

หลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการของ

โรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

- นักเรียนในโครงการ

จัดการเรียนการสอน                 

เปนภาษาอังกฤษ   

ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ 

ของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

4. ความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมี

บุตรหลานเรียนในโครงการ

จัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการ

ดําเนินโครงการจัดการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

มีความสอดคลอง                      

ความเหมาะสมใน

ระดับมากข้ึนไป               

𝜇𝜇 ≥ 3.50 จาก                 

มาตรประมาณคา             

5 ระดับ 

 

ฉบับท่ี 5  

แบบสอบถามความ

คิดเห็นของผูปกครอง

ท่ีมีบุตรหลานเรียนใน

โครงการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษา 

อังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ 

ของโรงเรยีน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

 

 

- ผูปกครองท่ีมีบุตร

หลานเรียนใน

โครงการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษา 

อังกฤษ ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

ประเด็นการประเมิน/ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เคร่ืองมือ ผูประเมิน 

4. ความคิดเห็นของนักเรียน

กอนและหลังการดําเนินการ

ของโครงการจัดการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

มีความสอดคลอง                      

ความเหมาะสม                 

ในระดับมากข้ึน

ไป 𝜇𝜇 ≥ 3.50 

จากมาตร

ประมาณคา 5 

ระดับ 

 

ฉบับท่ี 6  

แบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียน

กอนและหลังการ

ดําเนินการของ

โครงการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษา 

อังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ 

- นักเรียนในโครงการ

จัดการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ  

 

 ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 

 ผูรายงานไดดําเนินการสรางเครื่องมือแตละฉบับในการประเมินโครงการ ดังนี ้

 เคร่ืองมือฉบับท่ี 1 แบบประเมินโครงการดานบริบท (Context) และดานปจจัยนําเขา 

(Input)              

 1. ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน

โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรยีน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินให

ครอบคลุมตรงตามเนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัย  

 2. ศึกษาการประเมินรูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam โดยศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี 

หลักการ ลักษณะภาพรวม องคประกอบ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการสรางเครื่องมือ               

โดยประยุกตใช CIPP Model ในการประเมินดานบริบท (Context) และดานปจจัยเบ้ืองตน (Input) 

แลวนํามาประยุกตใชในการสรางแบบประเมิน  

 3. สรางแบบประเมินใหครอบคลุมการประเมิน โครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 และสอดคลองกับวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย  

 4. นําแบบประเมินเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน (รายช่ือผูเช่ียวชาญแสดงไวในภาคผนวก 

ก) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินตามเกณฑการประเมินความสอดคลองระหวาง                   

ขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective Congruence: IOC)   
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 5. นําแบบประเมินไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

โดยผูเช่ียวชาญใหคะแนน ดังนี้ 

1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงค ดานบริบท (Context)  

และดานปจจัยเบ้ืองตน (Input) 

0    เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงค ดานบริบท (Context)    

      และดานปจจัยเบ้ืองตน (Input) 

  -1   เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นไมตรงตามจุดประสงคดานบริบท (Context)  

        และดานปจจัยเบ้ืองตน (Input) 

 นําขอมูลท่ีไดมาคํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนนรายขอ โดยใชสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 

2560: 220-221) 

IOC  =  
R

N

å
 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับ 

     เนื้อหาหรือระหวางขอสอบจุดประสงค 

  Rå  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

  N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

 จากการวิเคราะหแบบประเมินไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 จึงสามารถนําไปใชงานได 

 เกณฑการประเมินดานบริบท และดานปจจัยนําเขา มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ ในแตละระดับมีความหมาย ดังนี้  

 5 หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก 

 3 หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย 

 1 หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยท่ีสุดหรือไมเคยปฏิบัติเลย 

 นําผลการประเมินแปลความหมายหาคาเฉล่ียเพื่อใชเปนเกณฑในการสรุปผล ดังนี้ 

 คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยท่ีสุด                 

หรือไมเคยปฏิบัติเลย 
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 เกณฑการตัดสินใจ ผูรายงานกําหนดใหมีคาเฉล่ียต้ังแต 3.51 ข้ึนไป ซึ่งหมายถึง ความ

คิดเห็นระดับมาก 

 6. ปรับปรุงแกไขแบบประเมินตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญแลวนําไปทดลองใช (Try 

Out) กับประชากร จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง  

  7. หาคาความเช่ือม่ันของแบบประเมิน ท้ังฉบับ โดยใช สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของ Cronbach (1990: 202-204) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบประเมินท้ังฉบับ เทากับ 

.806 

 8. จัดพิมพแบบประเมินฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป     

     

 ฉบับท่ี 2 แบบประเมินโครงการดานกระบวนการ (Process)  

 1. ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน

โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรยีน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินให

ครอบคลุมตรงตามเนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัย  

 2. ศึกษาการประเมินรูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam โดยศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี 

หลักการ ลักษณะภาพรวม องคประกอบ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการสรางเครื่องมือ               

โดยประยุกตใช CIPP Model ในการประเมินดานกระบวนการ (Process) แลวนํามาประยุกตใช               

ในการสรางแบบประเมิน  

  3. สรางแบบประเมินใหครอบคลุมการประเมิน โครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 และสอดคลองกับวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย  

 4. นําแบบประเมินเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน (รายช่ือผูเช่ียวชาญแสดงไวในภาคผนวก 

ก) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินตามเกณฑการประเมินความสอดคลองระหวาง             

ขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective Congruence: IOC)   

 5. นําแบบประเมินไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

โดยผูเช่ียวชาญใหคะแนน ดังนี้ 

 1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานกระบวนการ (Process) 

 0 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานกระบวนการ (Process) 

 -1 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นไมตรงตามจุดประสงคดานกระบวนการ (Process) 

 นําขอมูลท่ีไดมาคํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนนรายขอ โดยใชสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 

2560: 220-221) 
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IOC  =  
R

N

å
 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับ 

     เนื้อหาหรือระหวางขอสอบจุดประสงค 

  Rå  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

  N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

 จากการวิเคราะหแบบประเมินไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 จึงสามารถนําไปใชงานได 

 เกณฑการประเมินดานกระบวนการ (Process) มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ ในแตละระดับมีความหมาย ดังนี้  

 5 หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก 

 3 หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย 

 1 หมายถึง  มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยท่ีสุดหรือไมเคยปฏิบัติเลย 

 นําผลการประเมินแปลความหมายหาคาเฉล่ียเพื่อใชเปนเกณฑในการสรุปผล ดังนี ้

 คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยท่ีสุด 

   หรือไมเคยปฏิบัติเลย 

 เกณฑการตัดสินใจ ผูรายงานกําหนดใหมีคาเฉล่ียต้ังแต 3.51 ข้ึนไป ซึ่งหมายถึง ความ

คิดเห็นระดับมาก 

 6. ปรับปรุงแกไขแบบประเมินตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญแลวนําไปทดลองใช (Try 

Out) กับประชากรจํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง  

 7. หาคาความเช่ือมั่นของแบบประเมิน ท้ังฉบับ โดยใช สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของ Cronbach (1990: 202-204) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบประเมินท้ังฉบับ เทากับ 

.804 

 8. จัดพิมพแบบประเมินฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป     
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 ฉบับท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจตอดานผลผลิต (Product)  

 1. ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน

โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินให

ครอบคลุมตรงตามเนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัย  

 2. ศึกษาการประเมินรูปแบบ CIPP ของ 1 7Stufflebeam โดยศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี 

หลักการ ลักษณะภาพรวม องคประกอบ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการสรางเครื่องมือโดย

ประยุกตใช CIPP Model ในการประเมินดานผลผลิต (Product) แลวนํามาประยุกตใชในการสราง

แบบประเมิน  

 3. สรางแบบประเมินใหครอบคลุมการประเมิน โครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 และสอดคลองกับวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย  

 4. นําแบบประเมินความพึงพอใจเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน (รายช่ือผูเช่ียวชาญแสดง

ไวในภาคผนวก ก) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินตามเกณฑการประเมิน                      

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective Congruence : IOC)   

 5. นําแบบประเมินความพึงพอใจไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม 

กับจุดประสงค โดยผูเช่ียวชาญใหคะแนน ดังนี้ 

1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product) 

0    เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product) 

  -1   เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นไมตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product) 

 นําขอมูลท่ีไดมาคํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนนรายขอ โดยใชสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 

2560: 220-221) 

IOC  =  
R

N

å
 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับ 

     เนื้อหาหรือระหวางขอสอบจุดประสงค 

  Rå  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

  N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

 จากการวิเคราะหแบบประเมินไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 จึงสามารถนําไปใชงานได 

 เกณฑการประเมินดานผลผลิต (Product)  มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ ในแตละระดับมีความหมาย ดังนี้  
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 5 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 

 1 หมายถึง  มีมีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 นําผลการประเมินความพึงพอใจแปลความหมายหาคาเฉล่ียเพื่อใชเปนเกณฑในการ

สรุปผล ดังนี้ 

 คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 เกณฑการตัดสินใจ ผูรายงานกําหนดใหมีคาเฉล่ียต้ังแต 3.51 ข้ึนไป ซึ่งหมายถึง ความพึง

พอใจ ในระดับมาก 

 6. ปรับปรุงแกไขแบบประเมินความพึงพอใจตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญแลวนําไป

ทดลองใช (Try Out) กับประชากรจํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง  

 7. หาคาความเช่ือม่ันของแบบประเมิน ท้ังฉบับ โดยใช สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของ Cronbach (1990: 202-204) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบประเมินท้ังฉบับ เทากับ 

.872 

 8. จัดพิมพแบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป 

 

 ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ     

 1. ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน

โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรยีน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามให

ครอบคลุมตรงตามเนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัย  

 2. ศึกษาการประเมินรูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam โดยศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี 

หลักการ ลักษณะภาพรวม องคประกอบ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการสรางเครื่องมือโดย
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ประยุกตใช CIPP Model ในการประเมินดานผลผลิต (Product) แลวนํามาประยุกตใชในการสราง

แบบสอบถาม 

 3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 และสอดคลองกับวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย  

 4. นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน (รายช่ือผู เช่ียวชาญแสดงไวใน

ภาคผนวก ก) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง ของแบบสอบถามตามเกณฑการประเมินความ

สอดคลองระหวาง ขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective Congruence: IOC)   

 5. นําแบบสอบถามไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม กับจุดประสงค 

โดยผูเช่ียวชาญใหคะแนน ดังนี้ 

1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product) 

0    เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product) 

  -1   เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นไมตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product) 

 นําขอมูลท่ีไดมาคํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนนรายขอ โดยใชสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 

2560: 220-221) 

IOC  =  
R

N

å
 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับ 

     เนื้อหาหรือระหวางขอสอบจุดประสงค 

  Rå  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

  N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

 จากการวิเคราะหแบบประเมินไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 จึงสามารถนําไปใชงานได 

 เกณฑการประเมินดานผลผลิต (Product)  มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ ในแตละระดับมีความหมาย ดังนี้  

 5 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

 3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

 1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 นําผลการประเมินความคิดเห็น แปลความหมายหาคาเฉล่ียเพื่อใชเปนเกณฑในการ

สรุปผล ดังนี้ 
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 คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 เกณฑการตัดสินใจ ผูรายงานกําหนดใหมีคาเฉล่ียต้ังแต 3.51 ข้ึนไป ซึ่งหมายถึง ความ

คิดเห็น ในระดับมาก 

 6. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็น ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญแลวนําไป

ทดลองใช (Try Out) กับประชากรจํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง  

 7. หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นท้ังฉบับ โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของ Cronbach (1990) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบประเมินท้ังฉบับ เทากับ 

.808 

 8. จัดพิมพแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป 

 

 ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีบุตรหลานเรียนในโครงการจัด               

การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 1. ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฏี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน

โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรยีน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามให

ครอบคลุม ตรงตามเนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัย  

 2. ศึกษาการประเมินรูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam โดยศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี 

หลักการ ลักษณะภาพรวม องคประกอบ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการสรางเครื่องมือ            

โดยประยุกตใช CIPP Model ในการประเมินดานผลผลิต (Product) แลวนํามาประยุกตใชในการ

สรางแบบสอบถาม 

  3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 และสอดคลองกับวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย  
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 4. นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน (รายช่ือผู เช่ียวชาญแสดงไวใน

ภาคผนวก ก) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง ของแบบสอบถามตามเกณฑการประเมินความ

สอดคลองระหวาง ขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective Congruence: IOC)   

 5. นําแบบสอบถามไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

โดยผูเช่ียวชาญใหคะแนน ดังนี้ 

1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product) 

0    เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product) 

  -1   เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นไมตรงตามจุดประสงคดานผลผลิต (Product) 

 นําขอมูลท่ีไดมาคํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนนรายขอ โดยใชสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 

2560: 220-221) 

IOC  =  
R

N

å
 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับ 

     เนื้อหาหรือระหวางขอสอบจุดประสงค 

  Rå  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

  N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

 จากการวิเคราะหแบบประเมินไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 จึงสามารถนําไปใชงานได 

 เกณฑการประเมินดานผลผลิต (Product)  มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ ในแตละระดับมีความหมาย ดังนี้  

 5 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

 3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

 1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 นําผลการประเมินความคิดเห็น แปลความหมายหาคาเฉล่ียเพื่อใชเปนเกณฑในการ

สรุปผล ดังนี้ 

 คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
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 เกณฑการตัดสินใจ ผูรายงานกําหนดใหมีคาเฉล่ียต้ังแต 3.51 ข้ึนไป ซึ่งหมายถึง ความ

คิดเห็น ในระดับมาก 

 6. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็น ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญแลวนําไป

ทดลองใช (Try Out) กับประชากรจํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง  

 7. หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นท้ังฉบับ โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของ Cronbach (1990) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบประเมินท้ังฉบับ เทากับ 

.816 

 8. จัดพิมพแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป 

 

ฉบับท่ี 6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของ

โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 1. ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน

โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนแนวทางใน

การสรางแบบสอบถามใหครอบคลุม ตรงตามเนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัย  

 2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย  

 3. นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน (รายช่ือผู เช่ียวชาญแสดงไวใน

ภาคผนวก ก) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง ของแบบสอบถามตามเกณฑการประเมินความ

สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective Congruence: IOC)   

 4. นําแบบสอบถามไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม กับจุดประสงค 

โดยผูเช่ียวชาญใหคะแนน ดังนี้ 

1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงค 

0    เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงค 

  -1   เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามนั้นไมตรงตามจุดประสงค 

 นําขอมูลท่ีไดมาคํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนนรายขอ โดยใชสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 

2560: 220-221) 

IOC  =  
R

N

å
 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับ 

     เนื้อหาหรือระหวางขอสอบจุดประสงค 

  Rå  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 
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  N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

  จากการวิเคราะหแบบประเมินไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 จึงสามารถนําไปใชงานได 

  เกณฑการประเมินดานผลผลิต (Product) มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ ในแตละระดับมีความหมาย ดังนี้  

 5 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 4 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

 3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 

 2 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

 1 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

  นําผลการประเมินความคิดเห็น แปลความหมายหาคาเฉล่ียเพื่อใชเปนเกณฑในการ

สรุปผล ดังนี้ 

 คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

  เกณฑการตัดสินใจ ผูรายงานกําหนดใหมีคาเฉล่ียต้ังแต 3.51 ข้ึนไป ซึ่งหมายถึง ความ

คิดเห็น  ในระดับมาก 

 5. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็น ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญแลวนําไป

ทดลองใช (Try Out) กับประชากรจํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง  

 6. หาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นท้ังฉบับ โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของ Cronbach (1990) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบประเมินท้ังฉบับ เทากับ 

.816 

 7. จัดพิมพแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูรายงาน ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

 1. เก็บขอมูลดานบริบท (Context) จากผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียน                 

กลุมบริหารวิชาการ ของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   
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 2. เก็บขอมูลดานปจจัยนําเขา (Input) จากผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการ

โรงเรียนกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   

 3. เก็บขอมูลดานการดําเนินงาน (Process) จากผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ

โรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ  หัวหนาโครงการฯ และครูผูสอนของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน                  

เปนภาษาอังกฤษ  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2   

 4. เก็บขอมูลดานผลผลิตของโครงการ (Product) จากรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหาร

วิชาการ หัวหนาโครงการฯ  ครูผูสอน  นักเรียนและผูปกครองของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน              

เปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2   

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งนี้ ผูรายงายได

วิเคราะหขอมูล ดังนี้                              

 1. การวิเคราะหขอมูลการประเมินกอนดําเนินการ ในดานบริบท (Context) และดานปจจัย

นําเขา (Input) โดยหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และ            

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. การวิเคราะหขอมูลการประเมินระหวางดําเนินการ ดานกระบวนการ (Process) โดยหา

คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) 

3. การวิเคราะหขอมูลการประเมินหลังส้ินสุดโครงการ ดานผลผลิต (Product) โดยหา

คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) ประกอบดวย 

  3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ของปการศึกษา 2561  

  3.2 ความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการฯ 

และครูผูสอนจากโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
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 3.3 ความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมี

ตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.4 ความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีบุตรหลานเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ 

4. การวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการ

ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ โดยหาคาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) และคาที (t-test) 

5. การวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนของนักเรียน

กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ โดยหา

คาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และคาที (t-test) 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. รอยละ (Percentage) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 122) 

P  =  
F

N
 x 100 

 เมื่อ P  แทน รอยละ 

  F แทน ความถ่ีท่ีตองการแปลใหเปนรอยละ 

  N แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

 2. การหาคาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 123-124) 

µ = 
N

X∑   

 เมื่อ µ แทน คาเฉล่ีย 

  ∑ X  แทน ผลรวมของในกลุมคะแนนท้ังหมด 

   N แทน จํานวนคนในกลุม 
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 3. การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2560: 126) 

σ  =  
( )

( )1

22

−

−∑ ∑
NN

XXN
 

 เมื่อ σ แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

  X แทน คะแนนของนกัเรียนแตละคน 

  N แทน จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

  ∑ X  แทน ผลรวมคะแนนนักเรียนท้ังหมด 

 4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการ

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนของนักเรียนกอน

และหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ โดยใชสูตร            

t-test ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 112)  

t  =  
( )

( )1

22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
 

 เมื่อ t แทน คาสถิติท่ีใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต   

      เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ  

  D แทน คาผลตางระหวางคะแนนกอนและหลัง  

  n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง หรือจํานวนคูคะแนน 

  ∑D  แทน  ผลรวมท้ังหมดของผลตางของคะแนนกอน 

    และหลังการทดลอง 

  ( )2∑D  แทน ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนกอน 

    และหลังการทดลอง 
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