
บทที่  3 
 

วิธีด ำเนินกำร 
 
 รายงานผลการอบรมและนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  ครั้งนี้  ผู้รายงานก าหนดวิธีด าเนินการดังนี้ 
   1.  ขอบเขตของการรายงาน 
  2.  วิธีด าเนินการ 
  3.  เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการและการตรวจสอบคุณภาพ 
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  6.  การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1.  ขอบเขตของกำรรำยงำน 
               ในการรายงานครั้งนี้  ผู้รายงานได้ก าหนดขอบเขตของการรายงาน  ดังนี้        
  1.1  พ้ืนที่ด าเนินการ  ได้แก่  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ  เขต 2 
  1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   ประกอบด้วย 
   1.2.1  ประชากร  ได้แก่ 
    1.2.1.1  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 270  คน 
    1.2.1.2  ผู้บริหารโรงเรียน  สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต 2   จ านวน 268 คน 
    1.2.1.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  จ านวน 4,873  คน 
   1.2.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
    1.2.2.1  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา  2557  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ที่มี
คะแนนผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ต่ ากว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และลดลงจากปีการศึกษา 2555 และสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 60  คน   
    1.2.2.2  ผู้บริหารโรงเรียน  สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต 2  ที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรม  ที่ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive Sampling)  จ านวน  60  คน 
    1.2.2.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2   จ านวน  120  คน  ที่ได้มา
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โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  ตามชั้นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการ
อบรม ชั้นละ  2  คน 
  
ตาราง  3   แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

รายการ จ านวนโรงเรียน 
จ านวน 

ผู้บริหารโรงเรียน 

จ านวนครูผู้สอน จ านวนนักเรียน 

จ านวน 60 60 60 120 
รวม 60 60 60 120 

 
  1.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2557 - 31 มีนาคม  2558 
 
2.  วิธีด ำเนินกำร 
 
 ในการด าเนินการอบรมและนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในครั้งนี้  
ผู้รายงานใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Work Shop)  และการนิเทศติดตาม   เป็นกิจกรรมใน
การพัฒนา  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน  ดังแผนภูม ิ 7 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูม ิ 5   รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
 

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 

ก าหนดหลักสูตรการอบรม 

เตรียมวิทยากร 

ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

นิเทศ 
ติดตาม 

ประเมินผล 
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 จากแผนภูมิ  5   การปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นตอน  มีรายละเอียดการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
  2.1  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา 
   2.1.1  ผู้รายงานประสานงานผู้เกี่ยวข้องประชุมวางแผนด าเนินการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา  โดยก าหนดให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในโรงเรียน ที่
มีคะแนนผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ต่ ากว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และลดลงจากปีการศึกษา 2555 
สมัครเข้าร่วมโครงการ    
   2.1.2  ท าหนังสือแจ้งโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต  2  ทุกโรงเรียนตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2   ที่                    
ศธ. 04039/2447   ลงวันที่  2  กันยายน  2557   เพ่ือแจ้งให้ครเูข้ารับการอบรม 
  2.2  ก าหนดหลักสูตรการอบรม   

 ก าหนดหลักสูตร  จัดท าคู่มือฝึกอบรม และสื่อประกอบการอบรม  โดยพิจารณา 
เนื้อหาสาระที่มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับพ้ืนฐานของครูที่จะพัฒนา  จัดท าแบบทดสอบ  
แบบสอบถามความคิดเห็น  ทดลองใช้ และหาคุณภาพเครื่องมือ น าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ  
และด าเนินการปรับปรุง   
  2.3  ก าหนดวิทยากร 

 2.3.1  ก าหนดและประสานงานวิทยากรจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ประจ าอ าเภอ  และวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่ก าหนด 
   2.3.2  ประชุมวางแผน  และมอบหมายภารกิจตามความรู้ความสามารถ และความ
ถนัดของแต่ละบุคคล   
  2.4  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   2.4.1  ด าเนินการอบรม  โดยใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร 
ที่ก าหนด  และใช้สื่อตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม  ในระหว่างวันที่  8 – 12  กันยายน  2557  
รวมระยะเวลาในการด าเนินการอบรม  30  ชั่วโมง  ตามตารางการอบรมดังนี้ 
 
ตาราง  4  ก าหนดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วัน / เวลา 09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น.  13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 
8 ก.ย. 57 พิธีเปิด/ประเมินผล หลักสตูร ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ 
9 ก.ย. 57 ค าและหน่วยค า ไวยากรณ์เบื้องต้น 
10 ก.ย.57 ไวยากรณ์เบื้องต้น ภาษาอังกฤษ 

ในห้องเรียน 
เกม 

11 ก.ย.57 แนวทางการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรม เพลง 
12 ก.ย.57 การวัดและประเมินผล การจัดท าแผนการสอน ประเมินผล/ 

พิธีปิด 
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   2.4.2  ประเมินความรู้ความเข้าใจด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการจัดการเรียน
การสอน  ก่อนและหลังการอบรม  โดยใช้แบบทดสอบ จ านวน  40  ข้อ 
   2.4.3  ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการอบรม  โดยใช้การสังเกต   
การสัมภาษณ์   และการตรวจสอบจากการท าใบงาน 
   2.4.4  ประเมินผลการอบรม  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่มตี่อการอบรม  จ านวน  20  ข้อ 
  2.5  การลงมือปฏิบัติ 
   ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ใช้เวลา  30  ชัว่โมง ระหว่างวันที่   8 – 12  กันยายน  2557 
  2.6  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
   ผู้รายงานด าเนินการนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลไปพร้อมกับขั้นตอนการอบรม 
ทั้งก่อนการอบรม ระหว่างการอบรม และหลังการอบรม โดยการนิเทศ ติดตามหลังการอบรม 
ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน  จ านวน  20  ข้อ   
17  ข้อ  และ  26  ข้อ  ตามล าดับระหว่างวันที่  1 - 15  กุมภาพันธ์  2558 
  2.7  การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   ผู้รายงานจัดให้มีการสัมมนา  รวมกลุ่มพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือทบทวนและสรุป
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ในวันที่  27  กุมภาพันธ์ 2558 
  2.8  สรุปผลการประเมินของการพัฒนาครูและเผยแพร่ผลงาน 
   ผู้รายงานสรุปผลการประเมินของการพัฒนาครูและเผยแพร่ผลงาน และคู่มือ 
ฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ดังนี้ 

 2.8.1  มอบศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา  
 อ าเภอภูเขียว  อ าเภอบ้านแท่น  อ าเภอแก้งคร้อ  อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์ และอ าเภอคอนสาร                  
ศูนยล์ะ  5  เล่ม 

 2.8.2  เผยแพร่ทางเว็บไซต์  http://www.chaiyaphum2.go.th 
 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรและกำรตรวจสอบคุณภำพ 
 3.1  เครือ่งมือที่ใช้ในการด าเนินการครั้งนี้  ประกอบด้วย 
  3.1.1  เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ  คือ คู่มือฝึกอบรม 
ครผูู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2 
  3.1.2  คู่มือการนิเทศ  เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนครผูู้สอนภาษาอังกฤษ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 
  3.1.3  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จ านวน  5  ฉบับ  ได้แก่ 
   3.1.3.1  แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม 
   3.1.3.2  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรม 
   3.1.3.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน 

http://www.chaiyaphum2.go.th/
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การสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
   3.1.3.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี่อการจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
   3.1.3.5  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการน าเอกสารไป
ใช้และการรับการนิเทศ   
 3.2  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ 
  ในการรายงานครั้งนี ้ ผู้รายงานด าเนินการโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   3.2.1  การสร้างคู่มือฝึกอบรมครผูู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ได้
ด าเนินการสร้าง และหาคุณภาพตามขั้นตอน  ดังนี้ 
    3.2.1.1  ศึกษาหลักสูตร  แนวคิด  ทฤษฎี  ที่เก่ียวข้องกับ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551   สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ผังมโนทัศน์ สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คู่มือ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551    การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
    3.2.1.2  วางแผนสร้างคู่มือฝึกอบรมครผูู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง  เนื้อหา และรายละเอียดของคู่มือฯ  และก าหนด 
กรอบก าหนดเนื้อหาในการจัดท าคู่มือประกอบการอบรม  ดังนี้ 
     1)   หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
     2)   ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา 
     3)   แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา 
    3.2.1.3  ด าเนินการสร้างคู่มือฝึกอบรมครผูู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษา         
ปีที่ 6  ตามกรอบที่ก าหนด 
    3.2.1.4  น าต้นฉบับคู่มือฝึกอบรมฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  5  คน  ประเมิน 
ความเหมาะสมและความสอดคล้องในองค์ประกอบต่าง ๆ ของคู่มือการอบรม  ได้แก่  ความเหมาะสม
ของเนื้อหา  ความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรม  ความสอดคล้องระหว่างวัตถปุระสงค์ของคู่มือ 
กับเนื้อหาการอบรม  และความสอดคล้องของเนื้อหาการอบรมกับกิจกรรมและวิธีการอบรม   
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 
     1)  นายประสาท   ขันชัยภูมิ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 
     2)  นางนพวรรณ   มนัสวิมล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2   
     3)  นางสิริกัญญา  ศรีโฉม  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อ 
หนองไผ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2 
     4)  นางแสงอรุณ   อาบสุวรรณ  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้าน
แก้งคร้อหนองไผ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2 
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     5)  นางจุฑาลักษณ์   หล้าเพชร    ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเพชรราษฎร์
บ ารุง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   
     ซึ่งจากการประเมินความเหมาะสมของคู่มือ  จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง  5 คน    
ไดค้่าเฉลี่ย  4.63  โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้ปรับปรุง
กิจกรรมการอบรม  ให้เน้นกระบวนการกลุ่ม  และเพ่ิมเติมใบงานในบางกิจกรรมย่อย   
ส่วนการประเมินความสอดคล้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  ตั้งแต่ 0.8  ขึ้นไปทุกข้อ 
    3.2.1.5  ผู้รายงานได้น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขคู่มือฝึกอบรม 
    3.2.1.6  น าคู่มือฝึกอบรมฯ  ไปทดลองแบบ  1 : 1  โดยน าไปใช้กับครูผู้สอน 
ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  
จ านวน  1  คนโดยท าการทดลองเพ่ือส ารวจความเป็นไปได้  ความเหมาะสมของคู่มือ  ภาษาท่ีใช้     สื่อ
ความหมาย  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ที่พบ 
    3.2.1.7  น าคู่มือฝึกอบรมฯ  ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองแบบกลุ่มเล็ก   
กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ  เขต  2  จ านวน  3  คน  เพ่ือส ารวจความเป็นไปได้  และความเหมาะสมของคู่มือ  ซ่ึง
ข้อบกพร่องที่พบ  คือ  ความถูกต้องของการสะกดค าศัพท์  และรูปแบบการน าเสนอในคู่มือบางส่วนไม่
น่าสนใจ  จึงน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อบกพร่องที่พบ 
    3.2.1.8  จัดท าคู่มือฝึกอบรมครผูู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         
ฉบับสมบูรณ์  จ านวน  60  ชุด    เพ่ือน าไปใช้จรงิ 
   3.2.2  การสร้างคู่มือการนิเทศ 
    การสร้างคู่มือการนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
เพ่ือใช้เป็นแผนนิเทศติดตามให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  ได้ด าเนินการสร้าง และหาคุณภาพตามขั้นตอน  
ดังนี้ 
       3.2.2.1  ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเอกสาร 
ทางวิชาการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     3.2.2.2  วางแผนสร้างคู่มือการนิเทศ  โดยก าหนดโครงสร้างและกรอบ 
ของคู่มือการนิเทศ  มีเนื้อหาประกอบด้วย 
      ตอนที่ 1  มาตรฐานครูผู้สอนภาษาอังกฤษของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      ตอนที่ 2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English) 
เพ่ือยกระดับความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา  
      ตอนที่ 3  การเตรียมการอบรม และกระบวนการอบรม 
      ตอนที่ 4  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
     3.2.2.3  ด าเนินการสร้างคู่มือการนิเทศ   
     3.2.2.4  น าคู่มือการนิเทศ เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ให้ความเห็นชอบและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเหมาะสมและความเป็น   ไป
ได้   ได้รับค าแนะน าให้ปรับแก้ไขให้ตัดเนื้อหาสาระบางส่วน  และให้เพ่ิมรายละเอียดในเรื่องการนิเทศ 
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     3.2.2.5  ปรับปรุงคู่มือการนิเทศ  ตามค าแนะน า 
     3.2.2.6  จัดท าคู่มือการนิเทศฉบับสมบูรณ์  เพ่ือใช้ในการควบคุมก ากับ  นิเทศ      
ติดตามและประเมินผล 
   3.2.3  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการด าเนินการครั้งนี้  แบ่งเป็นเครื่องมือ
ที่เป็นแบบทดสอบ  และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ด าเนินการดังนี้  
     3.2.3.1  แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ใช้ทดสอบก่อนและหลังอบรม  เป็นแบบทดสอบ 
ปรนัย  ชนิดจับคู่ และชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  40  ข้อ  ได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ  
ดังนี้     
      1)  ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ 
      2)  วิเคราะห์จุดประสงค์ / เนื้อหาของคู่มอืฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับ 
ประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่  2  เพ่ือก าหนดจ านวนข้อของแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหา 
      3)  ด าเนินการสร้างข้อสอบ  จ านวน  50  ข้อ เพ่ือต้องการใช้จริง  จ านวน  
40  ข้อ  และน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  
Validity)   รูปแบบของข้อสอบ  (Format)  และส านวนภาษา  (Wording) 
      4)   น าแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า  IOC   
แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า  IOC  ตั้งแต่  0.80-1.00  น าไปทดสอบกับครูผู้สอน  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  จ านวน  30  คน   
      5)  น ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน  เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย  
( P )  ค่าอ านาจจ าแนก  ( B )  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  ซึ่งแบบทดสอบชุดนี้ 
มีค่าความยากง่าย  ( P )  อยู่ระหว่าง 0.43-0.77  ค่าอ านาจจ าแนก  ( B )  อยู่ระหว่าง  0.22-0.61  
และ 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.848  ข้อสอบที่ผ่านคุณภาพ  จ านวน  40  ข้อ 
      6)   น าแบบทดสอบมาจัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์  เพื่อน าไป 
ใช้จริงต่อไป 
     3.2.3.2  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรม 
      แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรม 
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมินผลการอบรม  ลักษณะการสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scales)  ประเมิน  5  ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง  น้อย  และน้อยทีสุ่ด  
ของแต่ละประเด็น   แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
       ตอนที่  1  สอบถามข้อมูลทั่วไป    
       ตอนที่  2  สอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อ 
การอบรม ว่ามีความคิดเห็นในระดับมากน้อยเพียงใด       
       ตอนที่  3  สอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
     3.2.3.3  แบบประเมินผลการนิเทศ   
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      แบบประเมินผลการนิเทศ  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมินผล
การนิเทศ  ลักษณะการสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scales)  ประเมิน  5  
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  ของแต่ละประเด็น   ประกอบด้วย
แบบสอบถาม   
3  ฉบับ ดังนี้ 
       ฉบับที่  1  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อ 
การจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   แบ่งออกเป็น 2  ตอน  ดังนี้ 
        ตอนที่  1  สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อ 
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ว่ามีความคิดเห็นในระดับมากน้อยเพียงใด   
        ตอนที่  2  สอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
       ฉบับที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัด 
การเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง  โดยสอบถาม
นักเรียนตามระดับชั้นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรม ชั้นละ  2  คน แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น  3 ตอน  ดังนี้  
        ตอนที่  1  สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี่อการจัดการเรียน 
การสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ว่ามีความคดิเห็นในระดับมากน้อยเพียงใด   
        ตอนที่  2  สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะ- 
อันพึงประสงค์ของตนเองว่ามีคุณลักษณะอยู่ในระดับมากน้อยพียงใด      
       ตอนที่  3  สอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
       ฉบับที่  3  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มตี่อ
การน าเอกสารไปใช้และการรับการนิเทศ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
        ตอนที่  1  สอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มต่ีอ
การน าเอกสารไปใช้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   ว่ามีความคิดเห็นในระดับมากน้อยเพียงใด   
        ตอนที่  2  สอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อ
การรับการนิเทศของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ว่ามีความคิดเห็นในระดับมากน้อยเพียงใด   
        ตอนที่  3  สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   
     ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ลการอบรมเชิงปฏิบัติการ  และผลการนิเทศครผูู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   
มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้   
      1)  ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานรายงานที่เก่ียวข้อง 
กับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  การปฏิรูปการศึกษา  การปฏิรูปการเรียนรู้   
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   
ธรรมชาติวิชาภาษาอังกฤษ  โครงสร้างเนื้อหาหรือกิจกรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
คู่มือฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ  กิจกรรมการนิเทศ
การศึกษาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      2)  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ   แนวคิด   ทฤษฎี   ขั้นตอนการสร้าง และ 
พัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยวิธีการใช้  แบบสอบถาม  และแบบทดสอบ 
      3)  ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดขอบเขตของเครื่องมือตามลักษณะ
โครงสร้างแต่ละด้านของเครื่องมือแต่ละแบบ  
      4)  ร่างค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละด้าน  ตามขอบเขตของเครื่องมือ 
และลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
      5)  น าเครื่องมือที่สร้างข้ึนเสนอผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ
เกี่ยวกับรูปแบบ (Format)  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง  (Structure  Validity)  ความครอบคุลม
แนวคิดและวัตถุประสงค์  ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  ภาษา (Wording)   
ความสมบูรณ์ของค าชี้แจง  ความสอดคล้องสัมพันธ์กับข้อค าถาม  จ านวนค าถาม  และ 
ความเหมาะสมและอ่ืน ๆ   
      6)  พิจารณาเครื่องมือที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า  คัดเลือกข้อค าถามจาก
เครื่องมือแต่ละฉบับ  ที่มีค่าเฉลี่ยความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00  
มีความสมบูรณ์ตามโครงสร้างและเนื้อหา  และปรับปรุงแก้ไขอ่ืน ๆ    ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
      7)  น าเครื่องมือไปขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน 
วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1   กลุ่มละ  30  คน  ได้ศึกษา  ตรวจสอบ  
รูปแบบ  ภาษา  ความเข้าใจ  ความชัดเจนของประเด็น ค าถาม  เวลา  ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ   ของ
เครื่องมือแต่ละฉบับแล้วน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า  ( - Coefficient )  
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม  เท่ากับ 0.778   แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร  เท่ากับ 0.759  แบบสอบถามคิดเห็นของนักเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  
0.754  และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อการน าเอกสารไปใช้และการรับ
การนิเทศได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.738 
      8)  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
      9)  น าเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
        10)  จัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์  แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
4.   กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้รายงานด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
กับกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง  และมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายการศึกษา  และศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษาในอ าเภอภูเขียว  อ าเภอบ้านแท่น  อ าเภอ
แก้งคร้อ  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  และอ าเภอคอนสาร  เป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มเป้าหมาย  ระหว่างวันที่  1-15  กุมภาพันธ์  2558 
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 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้จ านวนแบบสอบถาม  ดังนี้ 
  4.1  แบบสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจ านวน  60  ชุด   
ได้รับคืน 60  ชุด  พิจารณาความสมบูรณ์แล้วคงเหลือ  60  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  100 
  4.2  แบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียน  จ านวน  60  ชุด  ได้รับคืน  60  ชุด   
พิจารณาความสมบูรณ์แล้วคงเหลือ  60  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  100 
  4.3  แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2557   
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 120  ชุด  ได้รับคืน  120 ชุด  พิจารณาความสมบูรณ์แล้วคงเหลือ   
120  ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
5.   กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 5.1   การวิเคราะห์ข้อมูล  ด าเนินการดังนี้ 
  5.1.1  ข้อมูลจากการทดลองใช้น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพ่ือหา 
ความเชื่อมั่นจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (  -  Coefficient )   
  5.1.2  ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อน – หลังการอบรม  วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อน – หลังอบรม แล้วทดสอบค่าที  ( t - test )   
  5.1.3  ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  
Scales)  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าเครื่องมือมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ  น าข้อมูล 
จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์นั้นมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
   5.1.3.1  ข้อมูลทั่วไปใช้จ านวนความถี่  ค่าร้อยละ (%)   
   5.1.3.2  ระดับความคิดเห็นใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S) 
   5.1.3.3  ข้อมูลปลายเปิดจากเครื่องมือทุกฉบับ  ซึ่งเป็นการตอบค าถาม หรือ 
เติมค าสั้น ๆ  ข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะ  หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืน ๆ   น ามาตรวจสอบความถี ่ 
สรุปเป็นความเรียง  แล้วจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล 
 5.2   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ในการด าเนินการครั้งนี้ใช้สถิติ  ดังนี้ 
   5.2.1  ร้อยละ  (Percentage ) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 104) 
 

         p   = 
N

f  x  100 

 
      เมื่อ P   แทน ร้อยละ 
        f  แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
        N  แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
  
   5.2.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 105) 
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          X   = 
N

X  

 
       เมื่อ    X   แทน ค่าเฉลี่ย 
         X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
        N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
   5.2.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังนี้  
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 106) 
 

 S   =
 

 1NN

XXN
22



   

 
      เมื่อ S     แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        X  แทน คะแนนแต่ละตัว 
        N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
              แทน ผลรวม 
 
   5.2.4  การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ โดยใช้ 
สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC  (สมนึก  ภัททิยธนี.  2546  :  217-220)  
 

         IOC =  
N

R  

 
       เมื่อ     IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา    
                                                    หรือ  ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
                  R   แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
                      N      แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
   5.2.5  การหาค่าระดับความยาก (Difficulty)  ของแบบทดสอบรายข้อ  โดยใช้ 
สูตรดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  : 84) 
 

          p   = 
N

R   

 
       เมื่อ P    แทน    ระดับความยาก 
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         R   แทน   จ านวนผู้ตอบถูกทั้งหมด 
         N   แทน   จ านวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
 
   5.2.6   การหาค่าอ านาจจ าแนก  (Discrimination) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรดังนี้  
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 90) 

         B  =  
21 n

L

n

U
  

      เมื่อ B     แทน    ค่าอ านาจจ าแนก 
        U       แทน    จ านวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
        L        แทน    จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีตอบถูก 
        

1n      แทน    จ านวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ 
        

2n     แทน    จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีตอบถูก 
 
   5.2.7  วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบทดสอบก่อนและหลังอบรม  
โดยใช้สูตรของโลเวทท์ (Lovett)  ดังนี้  ( บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  96) 
 

ccr  =  1   - 
   

 




2

i

2

ii

CXlk

XXk
 

 
      เมื่อ ccr   แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ   
        k  แทน จ านวนข้อสอบ 
        X i   แทน คะแนนของแต่ละคน 
        C   แทน คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ 
   5.2.8  วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็น  
และแบบประเมินผลการอบรม  โดยการหาสัมประสิทธิแอลฟา  (  - Coefficient ) ตามวิธีของ   
ครอนบาค (Cronbach ,1970)  โดยใช้สูตรดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 99 ) 
 

           =   
1k

k  
















2

t

2

i

S

S
1  

 
      เมื่อ     แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
         k  แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
          2

 iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
         2

tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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   5.2.9  การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังอบรมโดยการทดสอบ 
ค่าที  (t – test  แบบ  Dependent  Samples)  โดยใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 112-114) 
 

         t =  
 
1

22







DD

D  

    
      เมื่อ     t        แทน   ค่าวิกฤตใน  t – Distribution 
        D    แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
        N    แทน จ านวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
          D   แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรม 
                   2D  แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการ
อบรม                            แต่ละตัวยกก าลังสอง 
               ( 2D ) แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน                                  ทั้งหมดยกก าลังสอง 
 
6  กำรแปลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
  6.1  ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนและ หลังการอบรม  แปลผลตามความแตกต่าง 
ของคะแนนที่ได้ 
  6.2  ข้อมูลทั่วไปที่วิเคราะห์ โดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ แปลผลตามค่าความถี่ร้อยละ   
  6.3  ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบประเมินผลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
ด าเนินการแปลผลโดยก าหนดดังนี้ 
    มากที่สุด    ก าหนดคะแนนเท่ากับ  5  
    มาก    ก าหนดคะแนนเท่ากับ  4  
    ปานกลาง   ก าหนดคะแนนเท่ากับ  3  
    น้อย      ก าหนดคะแนนเท่ากับ  2  
    น้อยที่สุด     ก าหนดคะแนนเท่ากับ  1  
 
   จากนั้น  น าแบบประเมินผลการอบรมและแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ 
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เป็นรายข้อและภาพรวม   แล้วแปลผล
กลับ  โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์จุดกลาง  (Midpoint)  ของระดับช่วงคะแนน  5  ระดับ  
(บุญชม  ศรีสะอาด,  2545  :  103)  ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00   แปลความว่า มากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50   แปลความว่า มาก 
    ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50   แปลความว่า ปานกลาง 
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    ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  แปลความว่า น้อย 
    ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50   แปลความว่า น้อยที่สุด 
   จากการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยข้างต้น  ได้น ามาแปลผลการด าเนินการอบรม    
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง   
และความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่มีต่อการน าเอกสารไปใช้และการรับการนิเทศ   
ในแต่ละด้านและแต่ละรายข้อ  ดังนี้ 
    มากที่สุด  หมายถึง  ผลที่ได้จากการด าเนินการอบรม  ความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง  และความคิดเห็นของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ที่มีต่อการน าเอกสารไปใช้และการรับการนิเทศ  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เกิดผลดี   
มีประโยชน์ และ มีประสิทธิภาพ  ในระดับมากที่สุด 
    มาก  หมายถึง  ผลที่ได้จากการด าเนินการอบรม  ความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง  และความคิดเห็นของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ที่มีต่อการน าเอกสารไปใช้และการรับการนิเทศ  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เกิดผลดี   
มีประโยชน์ และ มีประสิทธิภาพ  ในระดับมาก 
    ปานกลาง  หมายถึง  ผลที่ได้จากการด าเนินการอบรม  ความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง  และความคิดเห็นของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ที่มีต่อการน าเอกสารไปใช้และการรับการนิเทศ  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เกิดผลดี   
มีประโยชน์ และ มีประสิทธิภาพ  ในระดับปานกลาง 
    น้อย  หมายถึง  ผลทีไ่ด้จากการด าเนินการอบรม  ความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง  และความคิดเห็นของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ที่มีต่อการน าเอกสารไปใช้และการรับการนิเทศ  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เกิดผลดี   
มีประโยชน์ และ มีประสิทธิภาพ  ในระดับน้อย 
    น้อยที่สุด  หมายถึง ผลที่ได้จากการด าเนินการอบรม  ความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง  และความคิดเห็นของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ที่มีต่อการน าเอกสารไปใช้และการรับการนิเทศ  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เกิดผลดี   
มีประโยชน์ และ มีประสิทธิภาพ  ในระดับน้อยที่สุด 


