
บทที่ 3 
วิธีการด าเนนิการประเมิน 

 
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตาม
แนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ  โดยผู้ประเมินได้ก าหนดวิธีการในการ
ด าเนินการประเมิน ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและวิธีการสร้างเครื่องมือ 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย 
  6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  7. กรอบการประเมินโครงการ 

 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน  

ผู้ประเมินก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้  เป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่  
1. คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ จ านวน 80 คน ผู้ประเมินได้แจก

แบบสอบถามและได้ติดตามแบบสอบถามจ านวนสองครั้ง พบว่า ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 
65 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.25 ผู้ประเมินจึงก าหนดว่าแบบสอบถามจ านวนนี้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้บริหาร และครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ที่เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 
2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  จ านวน 440 คน ผู้ประเมินได้แจก
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แบบสอบถามและ ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 264 ชุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 ผู้ประเมินจึง
ก าหนดว่าแบบสอบถามจ านวนนี้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3. ผู้บริหาร และครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคเหนือที่เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 
2558 ณ โรงแรมคุ้มภูค า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จ านวน 900 คน ผู้ประเมินได้แจกแบบสอบถามและ 
ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 749 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.22 ผู้ประเมินจึงก าหนดว่า
แบบสอบถามจ านวนนี้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 
2.เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและวิธีการสร้างเครื่องมือ 
 1. แบบประเมินโครงการ ฯ ส าหรับคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ               
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพ
ทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบให้เลือกตอบเพียง หนึ่งตัวเลือก จ านวน 6  ข้อ 
ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 32 ข้อ 
และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแบบให้แสดงความคิดเห็นจ านวน 1 ข้อ 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 2. ก าหนดหัวข้อประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 3. รวบรวมข้อค าถาม ข้อความหรือพฤติกรรมจากประเด็นที่จะศึกษาให้ได้มากที่สุด 
 4. พิจารณาแต่ละข้อค าถามว่ามีความเป็นปรนัย  หรือความชัดเจนทางภาษาเหมาะที่จะ
ใช้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่จะสอบถามหรือไม่ 
 5. ก าหนดสเกลหรือค าตอบที่เหมาะสม 
 6. น าข้อค าถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ ท่ี
มีความรู้ มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยการศึกษาและด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา จ านวน  7 คน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก )   เพื่อพิจารณาความครอบคลุมของ
ข้อค าถาม และความชัดเจนของภาษาของแบบประเมินเป็นรายข้อ (Item) ว่าเหมาะสม (+1)  ไม่
เหมาะสม (-1) และไม่แน่ใจ (0) (Item Objective Congruence : IOC)  แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC 
ต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป 
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 7. จากการพิจารณาแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประเมินคัดเลือกข้อรายการที่มีค่า 
IOC ต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป โดยข้อรายการที่มีค่า IOC ต่ ากว่าที่ก าหนด  ผู้ประเมินท าการตัดรายการ
นั้นออกไป และท าการปรับปรุงแก้ไขในบางรายการท่ีไม่สมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 8. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 30 คน แล้วน ามา
หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)             
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 
 9. น าเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์เครื่องมือชนิดต่างๆ เป็นฉบับสมบูรณ์ 
 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร และครูผู้ สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ที่มี
ต่อโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทาง
สมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
สถานภาพทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบให้เลือกตอบเพียงหนึ่งตัวเลือก 
จ านวน 8 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) 
จ านวน 21 ข้อ และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแบบให้แสดงความคิดเห็นจ านวน 1 ข้อ 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 2. ก าหนดหัวข้อประเด็นท่ีต้องการศึกษา 
 3. รวบรวมข้อค าถาม ข้อความหรือพฤติกรรมจากประเด็นที่จะศึกษาให้ได้มากที่สุด 
 4. พิจารณาแต่ละข้อค าถามว่ามีความเป็นปรนัยหรือความชัดเจนทางภาษาเหมาะที่จะใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลที่จะสอบถามหรือไม่ 
 5. ก าหนดสเกลหรือค าตอบที่เหมาะสม 
 6. น าข้อค าถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ ท่ี
มีความรู้ มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยการศึกษาและด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา จ านวน  7 คน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก )   เพื่อพิจารณาความครอบคลุมของ
ข้อค าถาม และความชัดเจนของภาษาของแบบประเมินเป็นรายข้อ (Item) ว่าเหมาะสม (+1)                         
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ไม่เหมาะสม (-1) และไม่แน่ใจ (0) (Item Objective Congruence : IOC)  แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า 
IOC ต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป 
 7. จากการพิจารณาแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประเมินคัดเลือกข้อรายการที่มีค่า 
IOC ต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป โดยข้อรายการที่มีค่า IOC ต่ ากว่าที่ก าหนด  ผู้ประเมินท าการตัดรายการ
นั้นออกไป และท าการปรับปรุงแก้ไขในบางรายการท่ีไม่สมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 8. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเวียงฝางจ านวน 30  
คน แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 
 9.น าเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์เครื่องมือชนิดต่างๆ เป็นฉบับสมบูรณ์ 
 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร และครูผู้ สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคเหนือที่มี
ต่อโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทาง
สมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  ระดับภาคเหนือ                  
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพ
ทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบให้เลือกตอบเพียงหนึ่งตัวเลือก จ านวน 8 ข้อ 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) จ านวน 28 ข้อ 
และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแบบให้แสดงความคิดเห็นจ านวน 1 ข้อ 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 2. ก าหนดหัวข้อประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 3. รวบรวมข้อค าถาม ข้อความหรือพฤติกรรมจากประเด็นที่จะศึกษาให้ได้มากที่สุด 
 4. พิจารณาแต่ละข้อค าถามว่ามีความเป็นปรนัยหรือความชัดเจนทางภาษาเหมาะที่จะใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลที่จะสอบถามหรือไม่ 
 5. ก าหนดสเกลหรือค าตอบที่เหมาะสม 
 6. น าข้อค าถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ ท่ี
มีความรู้ มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยการศึกษาและด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา จ านวน   7 คน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก )   เพื่อพิจารณาความครอบคลุมของ
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ข้อค าถาม และความชัดเจนของภาษาของแบบประเมินเป็นรายข้อ (Item) ว่าเหมาะสม (+1)                    
ไม่เหมาะสม (-1) และไม่แน่ใจ (0) (Item Objective Congruence : IOC)  แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า 
IOC ต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป 
 7. จากการพิจารณาแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประเมินคัดเลือกข้อรายการที่มีค่า 
IOC ต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป โดยข้อรายการที่มีค่า IOC ต่ ากว่าที่ก าหนด  ผู้ประเมินท าการตัดรายการ
นั้นออกไป และท าการปรับปรุงแก้ไขในบางรายการท่ีไม่สมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 8. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง จ านวน  30 
คน แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 
 9.น าเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์เครื่องมือชนิดต่างๆ เป็นฉบับสมบูรณ์ 
 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินได้ด าเนินการดังนี้ 
1. แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประเมินด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถาม

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง และไปรับคืนตามเวลาที่ก าหนด  
2. แบบประเมินผลการด าเนินงานส าหรับคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ  และ

แบบประเมินความพึงพอใจส าหรับผู้เข้ารับการอบรมทั้งระดับเขตพื้นที่ และระดับภาคเหนือ 
ผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากสถานที่ด าเนินการอบรม 

 
4.การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การศึกษาครั้งนี้  ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อหาค่าทางสถิติ                       
แล้วน าเสนอในรูปตารางและบรรยายสรุป ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะกลุ่มพฤติกรรม  โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)  

2. วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาความคงที่ภายในจากสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach) 

3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และวิเคราะห์หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                    
ของแบบสอบถาม 
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5.เกณฑก์ารแปลผลคะแนนเฉลี่ย 
 เกณฑ์การแปลความหมาย 
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับได้ก าหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ (บุญส่ง  นิลแก้ว : 2542 : 147) 
  คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด  
  คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับมาก  
  คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย  
  คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  
  
 เกณฑ์การแปลผลการประเมิน 
 ในการประเมินครัง้นี้  ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลการประเมิน  ดังนี้ 
   1. เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะกลุ่มพฤติกรรม                    
โดยพิจาณาค่าดัชนีความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)  ที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.60  
ขึ้นไป 
 2. เกณฑ์ในการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตาม
แนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับ
ภาคเหนือ ผู้ประเมินได้ก าหนดเกณฑ์การผ่านการประเมิน คือ ข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีผลการประเมินในระดับมากขึ้นไป  (ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป) 
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6.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ประเมินได้ใช้สถิติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1.  ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะกลุ่มพฤติกรรม  โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) โดยใช้สูตรดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ : 2545 : 59) 

 

      IOC = 
N
R  

 
เมื่อ    IOC    แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่ม           

 R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

    
2. วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาความคงที่ภายในจาก

สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สูตรดังนี้ (ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ : 2538 : 72) 

 

 












 



 2
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2
is11k
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α  

 

เมื่อ  α   แทน ความเชื่อมั่นของแบบประเมินโครงการ 
   k แทน จ านวนข้อของแบบประเมินโครงการ 

     2is  แทน คะแนนความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
        2

is  แทน ผลรวมของคะแนนความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
         2ts  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบประเมินโครงการ ทั้งฉบับ 
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3.  วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) โดยใช้สูตร ดังนี้   (กนกทิพย์  พัฒนาพัวพันธ์ : 2543 : 17) 
 

                                             X   =   
n
X  

 

 เมื่อX    แทน   ค่าเฉลี่ย 
   n      แทน   จ านวนข้อมูล 
      X   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 

 

4.  วิเคราะห์หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สูตร ดังนี้ (กนกทิพย์  พัฒนาพัวพันธ์ 
: 2543 : 18) 

 

                                        S.D.  =   
1n

2XX


   
 
 

เมื่อ S.D.   แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X       แทน    คะแนน 
  n        แทน    จ านวนข้อมูล 
      X        แทน    ค่าเฉลี่ย 
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7.กรอบการประเมินเพื่อประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี 
 จากการก าหนดกรอบแนวคิด การก าหนดแหล่งข้อมูล การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล การก าหนดเกณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล เพื่อประเมินโครงการในครั้งนี้  
ผู้ประเมินได้สรุปเป็นกรอบการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี              
ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  กรอบการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1  
  อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี 
 

สิ่งท่ีประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ 
วิธี

วิเคราะห์ 
เกณฑ ์

ด้านบริบท 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- แบบ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ด้าน
บริบท 

- ค่าเฉลี่ย 
(X ) 
- ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) 

การแปลผล  
 4.50-5.00 หมายถึง   
มีความเหมาะสมมากที่สุด  
3.50-4.49  หมายถึง   
มีความเหมาะสมมาก  
2.50-3.49  หมายถึง 
มีความเหมาะสม 
ปานกลาง 
1.50-2.49   หมายถึง 
มีความเหมาะสมน้อย   
1.00-1.49  หมายถึง 
มีความเหมาะสม 
น้อยที่สุด  
การประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป 
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สิ่งท่ีประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ 
วิธี

วิเคราะห์ 
เกณฑ ์

ด้านปัจจัย
น าเข้า 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- แบบ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน   
ด้านปัจจัย
น าเข้า 

- ค่าเฉลี่ย 
(X ) 
- ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) 

การแปลผล  
 4.50-5.00 หมายถึง   
มีความเหมาะสมมากที่สุด  
3.50-4.49  หมายถึง   
มีความเหมาะสมมาก  
2.50-3.49  หมายถึง 
มีความเหมาะสม 
ปานกลาง 
1.50-2.49   หมายถึง 
มีความเหมาะสมน้อย   
1.00-1.49  หมายถึง 
มีความเหมาะสม 
น้อยที่สุด  
การประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 
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สิ่งท่ีประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ 
วิธี

วิเคราะห์ 
เกณฑ ์

ด้าน
กระบวนการ 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- แบบ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน   
ด้าน
กระบวนการ 

- ค่าเฉลี่ย 
(X ) 
- ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) 

การแปลผล  
 4.50-5.00 หมายถึง   
มีความเหมาะสมมากที่สุด  
3.50-4.49  หมายถึง   
มคีวามเหมาะสมมาก  
2.50-3.49  หมายถึง 
มีความเหมาะสม 
ปานกลาง 
1.50-2.49   หมายถึง 
มีความเหมาะสมน้อย   
1.00-1.49  หมายถึง 
มีความเหมาะสม 
น้อยที่สุด  
การประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 
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สิ่งท่ีประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ 
วิธี

วิเคราะห์ 
เกณฑ ์

ด้านผลผลิต 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- แบบ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน   
ด้านผลผลิต 

- ค่าเฉลี่ย 
(X ) 
- ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) 

การแปลผล  
 4.50-5.00 หมายถึง   
มีความเหมาะสมมากที่สุด  
3.50-4.49  หมายถึง   
มีความเหมาะสมมาก  
2.50-3.49  หมายถึง 
มีความเหมาะสม 
ปานกลาง 
1.50-2.49   หมายถึง 
มีความเหมาะสมน้อย   
1.00-1.49  หมายถึง 
มีความเหมาะสม 
น้อยที่สุด  
การประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 
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สิ่งท่ีประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ 
วิธี

วิเคราะห์ 
เกณฑ ์

ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน 
ศึกษานิเทศก์ 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- ค่าเฉลี่ย 
(X ) 
- ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) 

การแปลผล  
 4.50-5.00 หมายถึง   
มีความเหมาะสมมากที่สุด  
3.50-4.49  หมายถึง   
มีความเหมาะสมมาก  
2.50-3.49  หมายถึง 
มีความเหมาะสม 
ปานกลาง 
1.50-2.49   หมายถึง 
มีความเหมาะสมน้อย   
1.00-1.49  หมายถึง 
มีความเหมาะสม 
น้อยที่สุด  
 

 


