
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งนี้ ผูรายงานได

วิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห โดยแบงเปนผลการวิเคราะหออกเปน ดังนี้  

 1.  การประเมินกอนดําเนินการ 

  1.1 ดานบริบท (Context) เปนการประเมินความสอดคลอง ความเหมาะสมและความ

คาดหวัง ของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียน วัตถุประสงคของโครงการ สถานการณ 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนและความตองการ ความคาดหวังของโรงเรียน 

  1.2 ดานปจจัยนําเขา (Input) เปนการประเมินความเพียงพอ ความพรอม การสงเสริม

สนับสนุนตาง ๆ  ไดแก ความพรอมและความพอเพียงของนโยบายบุคลากรในการดําเนินงาน งบประมาณ

เอกสาร ส่ือ วัสดุอุปกรณและการบริหารจัดการโครงการ 

2. การประเมินระหวางดําเนินการ  

  ดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมินเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ในข้ันตอนตาง ๆ  4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ ข้ันประเมินผล และ 

ข้ันปรับปรุงแกไข 

3. การประเมินหลังส้ินสุดโครงการ  

  ดานผลผลิต (Product) เปนการประเมินผลลัพธ (Output) โดยพิจารณาจากปริมาณ

และคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ ประกอบดวย 

  3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ของปการศึกษา 2561  

  3.2 ความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการ

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และครูผูสอนจากโรงเรียนท่ี

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
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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. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการ

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

5. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนของนักเรียนกอนและ           

หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ  

 โดยมีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 

1. การประเมินกอนดําเนินการ 

 1.1 ผลการประเมินดานบริบท (Context) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษา 

อังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 เกี่ยวกับการประเมินความสอดคลอง ความเหมาะสม และความคาดหวัง ของนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียน วัตถุประสงคของโครงการ สถานการณ ปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนและ

ความตองการ ความคาดหวังของโรงเรียน ผูรายงานนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมินดานบริบท (N = 52) 
 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน รอยละ 

1.  เพศ   

      ชาย 21 40.38 

      หญิง 31 59.62 

2. อายุ   

      30 – 40 ป 16 30.77 

      41 – 50 ป 20 38.46 

      มากกวา 50 ป 16 30.77 

3. วุฒิการศึกษา   

      ปริญญาโท 47 90.38 

      สูงกวาปริญญาโท 5 9.62 

4. ประสบการณในการบริหารงานในโรงเรียน   

      นอยกวา 5 ป 6 11.54 

      5 – 10 ป 19 36.54 

      11 – 15 ป 17 32.69 

      มากกวา 15 ป 10 19.23 

5. ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา   

      ผูอํานวยการโรงเรียน 26 50 

      รองผูอํานวยการโรงเรียน  26 50 

 

 จากตารางท่ี 3 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน

รอยละ 59.62 เพศชาย คิดเปนรอยละ 40.38 อายุอยู ในชวง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 38.46          

วุฒิการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 90.38 ประสบการณในการบริหารงาน   

ในโรงเรียนสวนใหญ 5-10 ป คิดเปนรอยละ 36.54 ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษาเปนผูอํานวยการ

โรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียน เทากันคิดเปนรอยละ 50  
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ตารางท่ี 4 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินดานบริบท (Context)  

 ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

 ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 

ขอท่ี รายการประเมิน µ σ แปลผล 

1. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความมุงหมายของ

กระทรวงศึกษาธิการ 4.90 0.30 มากท่ีสุด 

2. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของ                     

สพฐ. / สพม.2 / โรงเรียน 4.55 0.68 มากท่ีสุด 

3. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและ

ภายนอก (สมศ.) 4.81 0.40 มากท่ีสุด 

4. วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับสถานการณ                 

หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 4.87 0.34 มากท่ีสุด 

5. การกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการเปนสวนหนึ่งของ                  

การพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  4.71 0.46 มากท่ีสุด 

6. โครงการนี้สามารถท่ีจะนําไปใชในการแกปญหาและพัฒนา               

การเรียนการสอนไดจริง 4.81 0.40 มากท่ีสุด 

7. โครงการนี้สามารถท่ีจะพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงข้ึนและมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ                             

ตามคาเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนดไว 4.06 0.89 มาก 

 โดยรวม 4.67 0.29 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา โดยภาพรวมการประเมินดานบริบท (Context) ของโครงการจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.67, σ= 0.29) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น 

พบวา มี 1 ประเด็นอยูในระดับมาก คือ โครงการนี้สามารถท่ีจะพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงข้ึนและมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษตามคาเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนดไว              

(µ= 4.06, σ= 0.89) สวนประเด็นอื่นอยูในระดับมากท่ีสุด 
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 สรุปผลการประเมินดานบริบทของโครงการนี้สามารถท่ีจะพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงข้ึนและมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษตามคาเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนดไว 

คือ ผลการประเมินดานบริบทของผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ

ของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความสอดคลอง ความเหมาะสมกับสภาพปญหาและความ

ตองการจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการ / สพฐ. / สพม.2 / โรงเรียน โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด            

(µ= 4.67, σ= 0.29) 

 

 1.2 ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) ของโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2  

 เปนการประเมินเกี่ยวกับความเพียงพอ ความพรอม การสงเสริมสนับสนุนตาง ๆ  ไดแก 

ความพรอมและความพอเพียง บุคลากรในการดําเนินงาน งบประมาณ เอกสาร ส่ือ วัสดุอุปกรณและ   

การบริหารจัดการโครงการ ผูรายงานนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดานปจจัยนําเขา (Input) ของโครงการจัดการเรียน        

การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ขอท่ี รายการประเมิน µ σ แปลผล 

1. การกําหนดนโยบาย หรือขอกําหนดตาง ๆ ชัดเจน 4.61 0.56 มากท่ีสุด 

2. การกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการชัดเจน สามารถ

นํามาปฏิบัติไดจริง 4.65 0.55 มากท่ีสุด 

3. มีการบริหารจัดการท่ีดี โปรงใส เปนธรรม เอื้อตอการมีสวนรวม 4.61 0.50 มากท่ีสุด 

4. ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของใหความรวมมือในการดําเนินโครงการ 4.90 0.30 มากท่ีสุด 

5. การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกโรงเรียน 4.81 0.48 มากท่ีสุด 

6. บุคลากรมีความเขาใจ ในวัตถุประสงคและบทบาทหนาท่ี 4.32 0.54 มาก 

7. จํานวนบุคลากรในการดําเนินโครงการมีเพียงพอ 4.52 0.81 มากท่ีสุด 

8. การสนับสนุนดานงบประมาณมีเพียงพอ 4.10 0.87 มาก 

9. เอกสาร ส่ือ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี                       

มีจํานวนเพียงพอตอการดําเนินโครงการ 4.03 1.02 มาก 

10. เอกสาร ส่ือ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี                      

ท่ีนํามาใชมีความเหมาะสมกับโครงการ 4.52 0.57 มากท่ีสุด 

11. สถานท่ีใชดําเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.48 0.72 มาก 

12. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.61 0.56 มากท่ีสุด 

 โดยรวม 4.51 0.36 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา โดยภาพรวมการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) ของโครงการ

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.51, σ= 0.36) เมื่อพิจารณาเปนราย

ประเด็น พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 7 ประเด็น โดยประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด คือ 

ผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวของใหความรวมมือในการดําเนินโครงการ (µ= 4.90, σ= 0.30) รองลงมา 

คือ การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกโรงเรียน (µ= 4.81, σ= 0.48) สวนประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียอยู

ในระดับมาก มี 4 ประเด็น คือ สถานท่ีใชดําเนินโครงการมีความเหมาะสม (µ= 4.48, σ= 0.72) 

รองลงมา คือ บุคลากรมีความเขาใจในวัตถุประสงคและบทบาทหนาท่ี (µ= 4.32, σ= 0.54) 
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รองลงมา คือการสนับสนุนดานงบประมาณมีเพียงพอ (µ= 4.10, σ= 0.87) และเอกสาร ส่ือ วัสดุ 

ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีจํานวนเพียงพอตอการดําเนินโครงการ (µ= 4.03, σ= 1.02)  

ตามลําดับ  

 สรุป ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คือ 

ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาของผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหาร

วิชาการของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความเหมาะสม เพียงพอ ท้ังในดานบุคลากร 

งบประมาณ เอกสาร ส่ือ วัสดุ อุปกรณ นวัตกรรม และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ โดยภาพรวม            

อยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.51, σ= 0.36) 

 

2. การประเมินระหวางดําเนินการ  

 ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process) เกี่ยวกับการดําเนินการโครงการจัดการเรียน 

การสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2  ในข้ันตอนตาง ๆ  4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ ข้ันประเมินผล 

และข้ันปรับปรุงแกไข ผูรายงานนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมินดานกระบวนการ (Process) (N = 130) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.  เพศ   

      ชาย 48 36.92 

      หญิง 82 63.08 

2. อายุ   

      นอยกวา 30 ป 36 27.69 

      30 – 40 ป 41 31.54 

      41 – 50 ป 25 19.23 

      มากกวา 50 ป 28 21.54 

3. วุฒิการศึกษา   

      ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 55 42.31 

      ปริญญาโท 67 51.54 

      สูงกวาปริญญาโท  8 6.15 

4. ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา   

      ผูอํานวยการโรงเรียน 26 20.00 

      รองผูอํานวยการโรงเรียน  26 20.00 

      หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

26 20.00 

      ครูผูสอน  52 40.00 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมินดานกระบวนการ (Process) 

สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.08 เพศชายคิดเปนรอยละ 36.92 อายุสวนใหญอยูในชวง 

30–40 ป คิดเปนรอยละ 31.54 วุฒิการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 51.54 

ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา สวนใหญเปนครูผูสอน คิดเปนรอยละ 40.00 และเปนผูอํานวยการ

โรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 20.00  
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ตารางท่ี 7 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดานกระบวนการ (Process) ของโครงการจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 

ขอท่ี รายการประเมิน µ σ แปลผล 

 ข้ันเตรียมการ    

1. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดําเนินโครงการ

อยางตอเนื่อง 4.65 0.65 มากท่ีสุด 

2. มีการกําหนดจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 4.56 0.70 มากท่ีสุด 

3. มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม 4.78 0.42 มากท่ีสุด 

4. มีการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 4.78 0.52 มากท่ีสุด 

 รวมรายข้ัน 4.69 0.34 มากท่ีสุด 

 ข้ันดําเนินการ    

5. มีการประชาสัมพันธโครงการใหทราบอยางท่ัวถึง 4.78 0.42 มากท่ีสุด 

6. การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเปนไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 4.93 0.26 มากท่ีสุด 

7. ผูเกี่ยวของปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสม 4.01 1.05 มาก 

8. มีการประสานงานและขอความรวมมือระหวางผูรบัผิดชอบ 4.70 0.49 มากท่ีสุด 

9. มีการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือระหวางการดําเนินโครงการ 4.71 0.48 มากท่ีสุด 

 รวมรายข้ัน 4.63 0.39 มากท่ีสุด 

 ข้ันประเมินผล    

10. มีการประเมินผลระหวางดําเนินการ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

11. มีการประเมินผลหลังการดําเนินการ 4.58 0.74 มากท่ีสุด 

12. มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการ 4.59 0.49 มากท่ีสุด 

 รวมรายข้ัน 4.67 0.31 มากท่ีสุด 

 ข้ันปรับปรุงแกไข    

13. มีการนําผลการประเมินเสนอตอผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ  4.60 0.52 มากท่ีสุด 

14. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 4.58 0.74 มากท่ีสุด 

 รวมรายข้ัน 4.59 0.49 มากท่ีสุด 

 รวมท้ังหมด 4.67 0.31 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 7 พบวา โดยภาพรวมการประเมินดานกระบวนการ (Process) ของ

โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.67, σ= 0.31) พบวา ข้ันเตรียมการ 

ข้ันดําเนินการ ข้ันประเมินผล และข้ันปรับปรุงแกไข ทุกข้ันอยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.69,                

σ= 0.34, µ= 4.63, σ= 0.39, µ= 4.67, σ= 0.31, µ= 4.59, σ= 0.49 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณา

เปนรายข้ัน พบวา ข้ันเตรียมการ มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.69, σ= 0.34) 

 สรุปผลการประเมินดานกระบวนการของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

คือ ผลการประเมินดานกระบวนการ โดยผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนา

โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และครูผูสอนของ

โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีกระบวนการดําเนินการของโครงการท้ัง 4 ข้ันตอน คือ               

ข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ ข้ันประเมินผล และข้ันปรับปรุงแกไข มีการปฏิบัติและมีความเหมาะสม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.67, σ= 0.31) 

 

3.  การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ  

 ผลการประเมินดานผลผลิต (Product) เกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ (Output) โดยพิจารณา

จากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ ผูรายงานนําเสนอผล

การวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 และ 6 ของปการศึกษา 2561 

 

ตารางท่ี 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยม 

ศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 และ 2561 ของผูเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 

ปการศึกษา 
จํานวนผูเรียนท่ีเขารับการ

ทดสอบ 

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ 

คะแนนเฉล่ีย 

ระดับสพม.2 

2560 21,396 30.45 36.45 

2561 21,061 29.45 35.33 
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 จากตารางท่ี 8 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน             

(O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในวิชาภาษาอังกฤษเมื่อพิจารณาเปนรายปการศึกษา พบวา 

คะแนนเฉล่ียระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

ท้ัง 2 ปการศึกษา  

 

ตารางท่ี 9  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 และ 2561 ของผูเรียนในโครงการจัดการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 

ปการศึกษา 
จํานวนผูเรียนท่ีเขารับการ

ทดสอบ 

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ 

คะแนนเฉล่ีย 

ระดับสพม.2 

2560 16,919 28.31 35.93 

2561 16,711 31.41 39.86 

 

  จากตารางท่ี 9 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน        

(O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในวิชาภาษาอังกฤษเมื่อพิจารณาเปนรายปการศึกษา พบวา 

คะแนนเฉล่ียระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

ท้ัง 2 ปการศึกษา  

 3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ หัวหนา

โครงการฯ และครูผูสอน จากโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการ

ดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
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ตารางท่ี 10 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมินดานผลผลิต (Product) (N = 104) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.  เพศ   

      ชาย 36 34.62 

      หญิง 68 65.38 

2. อายุ   

      นอยกวา 30 ป 36 34.62 

      30 – 40 ป 32 30.77 

      41 – 50 ป 19 18.26 

      มากกวา 50 ป 17 16.35 

3. วุฒิการศึกษา   

      ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 55 52.88 

      ปริญญาโท 46 44.24 

      สูงกวาปริญญาโท  3 2.88 

4. ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา   

      รองผูอํานวยการโรงเรียน  26 25.00 

      หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ          

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

26 25.00 

      ครูผูสอน  52 50.00 

 

 จากตารางท่ี 10 พบวา ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมินดานผลผลิต (Product) 

สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.38 เพศชายคิดเปนรอยละ 34.62 อายุสวนใหญอยูในชวง

นอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 34.62 วุฒิการศึกษาสวนใหญเปนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา               

คิดเปนรอยละ 52.88 ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา สวนใหญเปนครูผูสอน คิดเปนรอยละ 50.00 และ

เปนรองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ มีสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 25.00  
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ตารางท่ี 11 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียน                 

 กลุมบริหารวิชาการ หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ และครูผูสอนจากโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 (N = 104) 
 

ขอท่ี รายการประเมิน µ σ แปลผล 

1. ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   4.55 0.89 มากท่ีสุด 

2. ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 4.38 0.96 มาก 

3. ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2   4.56 0.79 มากท่ีสุด 

4. ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2   4.68 0.77 มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอการบริหารจัดการโครงการจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการของผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 4.56 0.75 มากท่ีสุด 

6. ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอครูผูสอนในโครงการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 4.88 0.59 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอความสามารถดานการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน 4.40 0.91 มาก 

8 ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอส่ือ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีใช

ในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 4.59 0.75 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 11 (ตอ) 
 

ขอท่ี รายการประเมิน µ σ แปลผล 

9. ความพึงพอใจของทานท่ีมีตออาคาร สถานท่ีและแหลงเรียนรู

ในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 4.57 0.78 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอโครงการจัดการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวม  4.55 0.78 มากท่ีสุด 

 โดยรวม 4.57 0.64 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวา โดยภาพรวม รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ 

หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และ

ครูผูสอนจากโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ อยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.57,           

σ= 0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มี 2 ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก สวน

ประเด็นอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด โดยประเด็นท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คือ ความพึงพอใจท่ีมีตอครูผูสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ อยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.88, σ= 0.59) สวนประเด็นท่ีอยูในระดับมาก คือ 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการ (µ= 4.38, σ= 0.96) และความพึงพอใจท่ี

มีตอความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียน (µ= 4.40, σ= 0.91) 

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 



113 

 3.3 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ตารางท่ี 12 ขอมูลพื้นฐานของนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอโครงการจัดการเรียน 

 การสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (N = 910) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.  เพศ   

      ชาย 402 44.17 

      หญิง 508 55.83 

2. ระดับช้ัน   

      มัธยมศึกษาตอนตน 786 86.37 

      มัธยมศึกษาตอนปลาย  124 13.63 

 

 จากตารางท่ี 12 พบวา ขอมูลพื้นฐานของนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอ

โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สวนใหญเปนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 55.83 เพศชายคิดเปนรอยละ 44.17 และสวนใหญอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

คิดเปนรอยละ 86.37 และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 13.63 
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ตารางท่ี 13 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียนตอโครงการจัดการเรียน 

การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (N = 910) 
 

ขอท่ี รายการประเมิน µ σ แปลผล 

1. โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร 4.55 0.61 มากท่ีสุด 

2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาท่ีมีเนื้อหาทันสมัยกับ

เหตุการณในชุมชนและสังคมในปจจุบัน 4.51 0.55 มากท่ีสุด 

3. ครูผูสอนอบรมนักเรียนใหมีความรูและเปนผูประพฤติดี 4.70 0.45 มากท่ีสุด 

4. ครูผูสอนจัดกิจกรรมใหนักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก และ           

มีความคิดริเริ่มใหม ๆ 4.67 0.49 มากท่ีสุด 

5. ครูผูสอนสงเสริมใหนักเรียนรูจักแกปญหาและชวยตนเองได

มากข้ึน 4.61 0.66 มากท่ีสุด 

6. ครูผูสอนสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนตามธรรมชาติ                 

ความถนัดและสนใจใฝเรียนรูส่ิงท่ีอยูรอบตัว 4.72 0.42 มากท่ีสุด 

7. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร แผนการเรียนเหมาะสมกับ

ความสามารถ และเวลาของนักเรียน 4.58 0.58 มากท่ีสุด 

8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยเครื่องมือ อุปกรณ และ   

ส่ือการเรียนรูท่ีทันสมัย 4.64 0.60 มากท่ีสุด 

9. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย เชน 

คายกิจกรรม การแขงขัน ทัศนศึกษา 4.79 0.31 มากท่ีสุด 

10. ปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนมีการวางแผนใหรายละเอียด

การเรียนไดเหมาะสม 4.51 0.42 มากท่ีสุด 

 โดยรวม 4.63 0.51 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 13 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียนตอโครงการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ อยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.63,           

σ= 0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย เชน คายกิจกรรม การแขงขัน ทัศนศึกษา             

อยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.79, σ= 0.31) รองลงมา คือ ครูผูสอนสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนตาม

ธรรมชาติ ความถนัดและสนใจใฝเรียนรูส่ิงท่ีอยูรอบตัว อยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.72, σ= 0.42) 

และครูผูสอนอบรมนักเรียนใหมีความรูและเปนผูประพฤติดี อยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.70,            
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σ= 0.45) ตามลําดับ สวนประเด็นความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ โรงเรียนจัดการเรียน               

การสอนวิชาท่ีมีเนื้อหาทันสมัยกับเหตุการณในชุมชนและสังคมในปจจุบัน (µ= 4.51, σ= 0.55) 

 3.5 ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีบุตรหลานเรียนในโครงการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีตอการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ตารางท่ี 14 ขอมูลพื้นฐานของผูปกครองท่ีตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอโครงการ                              

 จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (N = 910) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.  เพศ   

      ชาย 298 32.75 

      หญิง 612 67.25 

2. อายุ   

      นอยกวา 30 ป 36 3.96 

      30 – 40 ป 355 39.01 

      41 – 50 ป 434 47.69 

      มากกวา 50 ป 85 9.34 

3. ผูปกครองของนักเรียนระดับช้ัน   

      มัธยมศึกษาตอนตน 786 86.37 

      มัธยมศึกษาตอนปลาย  124 13.63 

 

 จากตารางท่ี 14 พบวา ขอมูลพื้นฐานของผูปกครองท่ีตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอ

โครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สวนใหญเปน            

เพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.25 เพศชาย คิดเปนรอยละ 32.75 อายุสวนใหญอยูระหวาง 41–50 ป             

คิดเปนรอยละ 47.69 และสวนใหญเปนผูปกครองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนคิดเปน

รอยละ 86.37 
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ตารางท่ี 15  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูปกครองตอโครงการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (N = 910) 
 

ขอท่ี รายการประเมิน µ σ แปลผล 

1. ผูปกครองเห็นวาทางโรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการสอน

นักเรียนตรงตามหลักสูตร 4.87 0.32 มากท่ีสุด 

2. ผูปกครองเห็นวาทางโรงเรียนสอนวิชาท่ีมีเนื้อหาทันสมัย      

กับเหตุการณในชุมชน สังคมปจจุบัน 4.67 0.55 มากท่ีสุด 

3. ผูปกครองเห็นวาครูผูสอนอบรมนักเรียนใหมีความรูและ                

เปนผูประพฤติดี 4.63 0.67 มากท่ีสุด 

4. ผูปกครองเห็นวาครูสอนใหนักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก 

และมีความคิดริเริ่มใหม ๆ 4.53 0.51 มากท่ีสุด 

5. ผูปกครองเห็นวาครูสงเสริมใหนักเรียนรูจักแกปญหาและ  

ชวยตนเองไดมากข้ึน 4.57 0.63 มากท่ีสุด 

6. ผูปกครองเห็นวาครูสอนใหนักเรียนไดเรียนตามธรรมชาติและ

สนใจใฝเรียนรูส่ิงท่ีอยูรอบตัว 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

7. ผูปกครองเห็นวาการจัดหลักสูตร แผนการเรียนเหมาะสม                  

กับความสามารถและเวลาของนักเรียน 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

8. ผูปกครองเห็นวาโรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยเครื่องมือ 

อุปกรณ และส่ือการสอนท่ีทันสมัย 4.86 0.35 มากท่ีสุด 

9. ผูปกครองเห็นวาโรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครอง 

ไดมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

10. ผูปกครองเห็นวาปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนมีการวางแผน                      

ใหรายละเอียดการเรียนไดเหมาะสม 4.90 0.31 มากท่ีสุด 

 โดยรวม 4.73 0.15 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 15 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นของผูปกครองตอโครงการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ อยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.73 ,                

σ= 0.15) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

ผูปกครองเห็นวาปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนมีการวางแผนใหรายละเอียดการเรียนไดเหมาะสมอยู

ในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.90, σ= 0.31) รองลงมา คือ ผูปกครองเห็นวาทางโรงเรียนดําเนินการ
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จัดการเรียนการสอนนักเรียนตรงตามหลักสูตร (µ= 4.87, σ= 0.32) และผูปกครองเห็นวาโรงเรียนมี

การบริหารจัดการดวยเครื่องมือ อุปกรณ และส่ือการสอนท่ีทันสมัย (µ= 4.86, σ= 0.35) ตามลําดับ 

สวนประเด็นความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ผูปกครองเห็นวาครูสอนใหนักเรียน กลาคิด             

กลาแสดงออก และมีความคิดริเริ่มใหม ๆ (µ= 4.53, σ= 0.51) 

4. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการ

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

ตารางท่ี 16 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดานผลผลิต (Product) ความคิดเห็นของนักเรียน 

กอนและหลังการดําเนินการของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (N = 910) 
 

ขอท่ี รายการ 

ความคิดเห็นของนักเรียน 

กอนเขา หลังเขา 

µ σ µ σ 
1 นักเรียนเห็นคุณคาของโครงการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ   4.57 0.49 4.75 0.38 

2 นักเรียนมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 4.38 0.60 4.59 0.61 

3 ครูมีความรูในเนื้อหาท่ีสอนและสามารถแกปญหาของ

นักเรียนในการเรียนได 4.09 0.61 4.51 0.72 

4 ผูบริหารใหการสนับสนุนสงเสริมโครงการอยางตอเนื่อง 4.62 0.51 4.84 0.41 

5 โรงเรียนมีคลินิกท่ีปรึกษาดานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน 

อยางเหมาะสม 4.10 0.93 4.78 0.42 

6 ครูรวมสนับสนุน และมีสวนรวมในโครงการจัดการเรียน          

การสอนเปนภาษาอังกฤษ 3.98 0.87 4.84 0.48 

7 สามารถพัฒนาการเรียนการสอน หรือสามารถและลด

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนได 4.13 0.92 4.55 0.57 

8 ครูสามารถสามารถจัดการเรียนการสอน จัดหา จัดทํา พัฒนา

ส่ือการสอนใหม ๆ 4.34 0.78 4.51 0.62 

9 มีแหลงคนควาอยางเพียงพอ 2.98 0.95 4.59 0.60 

10 โครงการมีความเหมาะสมและควรดําเนินการอยางตอเนื่อง 4.28 0.71 4.56 0.54 

 โดยรวม 4.16 0.46 4.65 0.13 
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 จากตารางท่ี 16 พบวา โดยภาพรวมเมื่อพิจารณาจากคาเฉล่ียความคิดเห็นของนักเรียน

กอนและหลังการดําเนินการของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ จะเห็นวาหลังการเขาโครงการ (µ= 4.63, σ= 0.428) มีคาเฉล่ียสูงกวากอน

เขาโครงการ (µ= 4.16, σ= 0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นระหวางกอนเขารวมโครงการกับหลัง

เขารวมโครงการ จะเห็นวา หลังเขารวมโครงการจะมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารใหการสนับสนุนสงเสริม

โครงการอยางตอเนื่อง (µ= 4.84, σ= 0.41) และครูรวมสนับสนุน และมีสวนรวมในโครงการจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตาม (µ= 4.84, σ= 0.48) 

 

ตารางท่ี 17 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการ  

 จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (N = 910) 
 

 N µ σ t P 

กอนเขารวม 910 4.15 0.46 
3.54* 0.00 

หลังเขารวม 910 4.65 0.13 

*  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 17 พบวา ผลการเปรียบเทียบความความคิดเห็นของนักเรียนกอนและหลัง

การดําเนินการของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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5. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนของนักเรียนกอนและหลัง          

การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ  

 

ตารางท่ี 18 ผลการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(GPA) ระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกอน

และหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

ลําดับ โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) 

กอนเขา หลังเขา 
คาพัฒนา 

ป 2560 ป 2561 

 หองเรียนพิเศษ EP. 

1 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 3.24 3.51 0.27 

2 สตรีวิทยา 2 3.31 3.63 0.32 

3 บดินทรเดชา (สิงหสิงหเสนี) 2 3.37 3.61 0.24 

4  สิริรัตนาธร 3.12 3.37 0.25 

5 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 3.23 3.41 0.18 

6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 3.38 3.67 0.29 

7 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 3.29 3.61 0.32 

8 ฤทธิยะวรรณาลัย 3.30 3.48 0.18 

9 สตรีศรีสุริโยทัย 3.25 3.56 0.31 

10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนการสุวรรณภูมิ 3.19 3.52 0.33 

11 รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 3.13 3.35 0.22 

12 ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 3.21 3.43 0.22 

 หองเรียนพิเศษ MEP. 

13 สารวิทยา 3.32 3.47 0.15 

14 เทพศิรินทรรมเกลา 3.29 3.38 0.09 

15 สิริรัตนาธร 3.34 3.49 0.15 

16 สายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ 3.27 3.52 0.25 

17 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 3.14 3.39 0.25 

18 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 3.21 3.32 0.11 
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ตารางท่ี 18 (ตอ) 

 

 จากตารางท่ี 18 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนท่ีเรียนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดแก หองเรียนพิเศษ EP. จํานวน 12 โรงเรียนและหองเรียน

พิเศษ MEP. จํานวน 14 โรงเรียน รวมท้ังหมด 26 โรงเรียน พบวา ทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพิ่มข้ึนทุกโรงเรียน และมีคาพัฒนาเพิ่มข้ึนทุกโรงเรียนคิดเปนรอยละ 100 

 

ตารางท่ี 19 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA)ระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

กอนเขารวมโครงการ และหลังเขารวมโครงการ (N=910) 
 

 N µ σ t P 

กอนเขารวม 910 3.23 .090 
16.41* .000 

หลังเขารวม 910 3.47 .092 

*  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 19 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษกอนและหลังการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

ลําดับ โรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) 

กอนเขา หลังเขา 
คาพัฒนา 

ป 2560 ป 2561 

19 เทพลีลา 3.09 3.34 0.25 

20 มัธยมวัดหนองจอก 3.11 3.48 0.37 

21 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 3.19 3.43 0.24 

22 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  3.37 3.52 0.15 

23 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4 3.17 3.49 0.32 

24 ดอนเมืองจาตุรจินดา 3.15 3.40 0.25 

25 ราชดําริ 3.12 3.45 0.33 

26 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ 3.13 3.49 0.36 

 โดยรวม 3.23 3.47 0.25 
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กระทรวงศึกษาธิการ พบวา หลังเขารวมโครงการนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน เทากับ 

3.47  

 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ระดับโรงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนกอนและหลังการดําเนินการของโครงการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 


	06. บทที่ 4

