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ภาคผนวก จ 
ผลการวเิคราะห์ค่าคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 

 
- ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความตอ้งการพฒันาหลกัสูร 
-  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ความตอ้งการพฒันาหลกัสูตร 
- ค่าดชันีความสอดคลอ้งของประเดน็สนทนากลุ่ม 
- ค่าดชันีความสอดคลอ้งของหลกัสูตร 
- ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบ 
- ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 
- ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นนกัเรียน 
- คุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
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ตารางที ่18 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบสอบถามความตอ้งการในการพฒันา 
                   หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ขอ้ ประเด็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(IOC) 
ขอ้ 

เสนอแนะ 1 2 3 4 5 
1 ความสอดคลอ้งของประเด็นการ

สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของประเด็นการ
สอบถามเก่ียวกบัเน้ือหาสาระท่ีนกัเรียน
ตอ้งการเรียนรู้เร่ือง การจดัสวน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

3 คามสอดคลอ้งของประเด็นการ
สอบถามเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เร่ือง 
การจดัสวน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

4 ความสอดคลอ้งของประเด็นการ
สอบถามเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
การจดัการเรียนรู้เร่ือง การจดัสวน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

5 ความสอดคลอ้งของประเด็นการ
สอบถามเก่ียวกบัผูป้ระเมินผลการ
เรียนรู้เก่ียวกบัเร่ือง การจดัสวน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

6 ความสอดคลอ้งของประเด็นการ
สอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการของ
นกัเรียนในเร่ืองรูปแบบและประเภท
ของส่ือการเรียนรู้ เร่ือง การจดัสวน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 
มีความ
สอดคลอ้ง 

 
 
 
 
 



281 
 

ตารางที ่19  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน  
                    รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ  ครูผูส้อนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
                    ในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียน 
                    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ขอ้ ประเด็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(IOC) 
ขอ้ 

เสนอแนะ 1 2 3 4 5 
1 ความสอดคลอ้งของประเด็นการ

สัมภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูล
ทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของประเด็นการ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัความส าคญัและความ
จ าเป็นท่ีตอ้งจดัการเรียนรู้หลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ
ใหก้บันกัเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 
มีความ
สอดคลอ้ง 

3 ความสอดคลอ้งของประเด็นการ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 
มีความ
สอดคลอ้ง 

4 ความสอดคลอ้งของประเด็นการ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัจุดประสงคข์อง
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ย
สองมือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

5 ความสอดคลอ้งของประเด็นการ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัเน้ือหา สาระ วธีิการ
จดัการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้  การวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ เวลาเรียน 
และสถานท่ีในการจดัการเรียนรู้
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ย
สองมือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่ 20  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของประเด็นการสนทนากลุ่มเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมี 
                     ต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ขอ้ ประเด็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(IOC) 
ขอ้ 

เสนอแนะ 1 2 3 4 5 
1 ความสอดคลอ้งของประเด็น

สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูร่้วม
สนทนากลุ่ม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของประเด็นการ
สนทนากลุ่มเก่ียวกบัความส าคญัและ
ความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัการเรียนรู้
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ย
สองมือใหก้บันกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

3 ความสอดคลอ้งของประเด็นการ
สนทนากลุ่มเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมใน
การจดัการเรียนรู้และพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

4 ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนา
กลุ่มเก่ียวกบัความรู้ความสามารถและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนควรมีในหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

5 ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนา
กลุ่มเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อ
จุดประสงคข์องหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 
สวนสวยดว้ยสองมือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

6 ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนา
กลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่ 20  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของประเด็นการสนทนากลุ่มเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมี 
                     ต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   
                     (ต่อ) 
 

ขอ้ ประเด็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(IOC) 
ขอ้ 

เสนอแนะ 1 2 3 4 5 
7 ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนา

กลุ่มเก่ียวกบัวธีิการจดัการเรียนรู้ของ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ย
สองมือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

8 ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนา
กลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบและประเภทของ
ส่ือการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

9 ความสอดคลอ้งของประเด็นการ
สนทนากลุ่มเก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผลหลกัสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

10 ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนา
กลุ่มเก่ียวกบัระยะเวลาและสถานท่ีท่ี
ใชใ้นการจดัการเรียนรู้หลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

11 ความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนา
กลุ่มเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางที่ 21  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของโครงร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ   
                   ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ขอ้ ประเด็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(IOC) 
ขอ้ 

เสนอแนะ 1 2 3 4 5 
1 ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบใน

หลกัสูตรฉบบัร่าง 
+1 +1 +1 0 +1 0.80 

มีความ
สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งระหวา่งแนวการ
ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแผน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

3 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

4 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

5 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

6 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

7 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

8 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

9 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

10 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

11 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

12 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่ 21 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของโครงร่างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ   
                    ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ) 
 

ขอ้ ประเด็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 (IOC) 
ขอ้ 

เสนอแนะ 1 2 3 4 5 
13 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ

ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

มีความ
สอดคลอ้ง 

14 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

15 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 
มีความ
สอดคลอ้ง 

16 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

17 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 15 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

18 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 16 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

19 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 17 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

20 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 18 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

21 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 19 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

22 ความสอดคลอ้งระหวา่งส่วนประกอบ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 20 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

23 ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัเวลา
ในแต่ละแผน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

24 ความสอดคลอ้งของกิจกรรมการ
เรียนรู้กบัเวลาในแต่ละแผน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่ 22  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
                     เร่ือง  สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ผลการเรียนรู้ ขอ้ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(IOC) ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1.  อธิบายความรู้พื้นฐาน
การจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
9 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีความสอดคลอ้ง 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
14 +1 +1 0 +1 0 0.60 มีความสอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
16 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

2.  ส ารวจและวเิคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐานการจดัสวน
ในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

17 0 +1 +1 +1 +1 0.80 มีความสอดคลอ้ง 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
19 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีความสอดคลอ้ง 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
21 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
22 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
23 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีความสอดคลอ้ง 
24 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที ่ 22  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
                     เร่ือง  สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ) 
 

ผลการเรียนรู้ ขอ้ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(IOC) ความหมาย 
1 2 3 4 5 

3.  อธิบายหลกัการ
ออกแบบจดัสวน และ
ออกแบบจดัสวนในพื้นท่ี
ก าหนดไดอ้ยา่งมีความคิด
สร้างสรรค ์ 

25 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
26 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
27 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
28 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
29 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
30 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
31 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
32 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
33 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
34 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
35 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
36 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
37 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
38 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
39 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
40 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
41 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
42 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที ่ 22  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
                     เร่ือง  สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ) 
 

ผลการเรียนรู้ ขอ้ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(IOC) ความหมาย 
1 2 3 4 5 

4.  อธิบายการจดัตกแต่ง
สวน วเิคราะห์และวาง
แผนการปฏิบติังานจดัสวน
และปฏิบติังานจดัสวนให้
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีได้
อยา่งเหมาะสม 

43 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
44 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
45 +1 +1 0 +1 +1 0.80 มีความสอดคลอ้ง 
46 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
47 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
48 0 +1 +1 +1 +1 0.80 มีความสอดคลอ้ง 
49 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
50 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

51 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
52 +1 +1 +1 0 +1 0.80 มีความสอดคลอ้ง 

5.  สรุปประเมินผลและ
เผยแพร่ผลงานการจดั
ตกแต่งสวนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

53 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

54 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
55 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 

56 +1 +1 +1 +1 0 0.80 มีความสอดคลอ้ง 
57 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
58 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
59 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
60 +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที ่23  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั จากการเรียนรู้ 
                    หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ขอ้ ประเด็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(IOC) 
ขอ้ 

เสนอแนะ 1 2 3 4 5 
ขั้นเตรียมการ        
1 การส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
2 การวางแผนการท างาน +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
ขั้นการปฏิบัติงาน        
3 การออกแบบจดัสวน +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
4 การเลือกใชอุ้ปกรณ์พนัธ์ุไม ้ +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
5 การแกปั้ญหาการท างาน +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
6 ความรับผดิชอบ +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
7 ความขยนัอดทนในการปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
8 ความประหยดัและคุม้ค่า +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
9 ความสามคัคีในกลุ่ม +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
ขั้นหลังการปฏิบัติงาน        
10 ความสะอาดของสถานท่ีและเคร่ืองมือ

ท่ีใช ้
+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
11 การจดัเก็บอุปกรณ์ +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่ 23 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั จากการเรียนรู้ 
                    หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ)   
 

ขอ้ ประเด็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(IOC) 
ขอ้ 

เสนอแนะ 1 2 3 4 5 
ผลงาน        
12 ความส าเร็จของงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
13 ถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
14 ความประณีตเรียบร้อยของงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
15 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ +1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ

สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่ 24  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัการใช้ 
                     หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ขอ้ ประเด็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(IOC) 
ขอ้ 

เสนอแนะ 1 2 3 4 5 
ดา้นบรรยากาศการเรียน        
1 ส่ือการเรียนท่ีใชเ้ร้าความสนใจไม่น่า

เบ่ือ 

+1 +1 +1 0 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 

2 ครูผูส้อนสนบัสนุนใหแ้ต่ละกลุ่มมี
อิสระในการท างานเพิ่มข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 

3 กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้
นกัเรียนรู้จกันิสัยเพื่อนในการท างาน
ร่วมกนัมากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 

4 นกัเรียนมีการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม รู้จกัตนเอง  
และมีคุณลกัษะอนัพึงประสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 

5 กิจกรรมกระบวนการกลุ่มท่ีใชผ้า่นการ
เรียนแบบร่วมมือ ช่วยใหน้กัเรียนมี
ความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 

ด้านการจัดกจิกรรมการสอน        
6 นกัเรียนมีอิสระในการออกแบบจดั

สวนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีและ
ตรงตามความตอ้งการของนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 

7 กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ให้นกัเรียนได้
ปฏิบติัจริงทั้งในและนอกโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 

8 ครูผูส้อนสนบัสนุนและกระตุน้การ
เรียนรู้ของนกัเรียนใหเ้กิดทกัษะ
กระบวนการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 

9 นกัเรียนมีส่วนร่วมคน้ควา้สรุปดว้ย
ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่ 24  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัการใช้ 
                     หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ) 
 

ขอ้ ประเด็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(IOC) 
ขอ้ 

เสนอแนะ 1 2 3 4 5 
10 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้

ส่ือการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 

11 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
เขา้ใจง่ายและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 

12 ใบงานส าหรับท ากิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 

13 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการ
ท างานเพื่อพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 

14 พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุจดัสวนมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ        
15 หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ืองสวนสวยดว้ย

สองมือสามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่ 25  การหาค่าความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ 
 

ขอ้ท่ี p r ผลการวเิคราะห์  ขอ้ท่ี p r ผลการวเิคราะห์ 
1 0.70 -0.50   31 0.73 -0.25  
2 0.43 0.88 ใชไ้ด ้ขอ้ 1.  32 0.20 -0.38  
3 0.50 0.75 ใชไ้ด ้ขอ้ 2.  33 0.43 0.25 ใชไ้ด ้ขอ้ 23. 
4 0.50 0.50 ใชไ้ด ้ขอ้ 3.  34 0.80 -0.25  
5 0.50 0.50 ใชไ้ด ้ขอ้ 4.  35 0.57 0.25 ใชไ้ด ้ขอ้ 24. 
6 0.53 0.63 ใชไ้ด ้ขอ้ 5  36 0.03 0.00  
7 0.37 -0.63   37 0.37 0.75 ใชไ้ด ้ขอ้ 25. 
8 0.63 0.50 ใชไ้ด ้ขอ้ 6.  38 0.20 -0.13  
9 0.13 -0.25   39 0.30 0.38 ใชไ้ด ้ขอ้ 26. 
10 0.13 0.13   40 0.37 0.75 ใชไ้ด ้ขอ้ 27. 
11 0.23 0.38 ใชไ้ด ้ขอ้ 7.  41 0.53 0.38 ใชไ้ด ้ขอ้ 28. 
12 0.53 0.38 ใชไ้ด ้ขอ้ 8.  42 0.33 0.50 ใชไ้ด ้ขอ้ 29. 
13 0.43 0.50 ใชไ้ด ้ขอ้ 9.  43 0.57 -0.38  
14 0.47 0.63 ใชไ้ด ้ขอ้ 10.  44 0.13 0.00  
15 0.47 0.63 ใชไ้ด ้ขอ้ 11.  45 0.33 0.50 ใชไ้ด ้ขอ้ 30. 
16 0.67 0.50 ใชไ้ด ้ขอ้ 12.  46 0.33 0.75 ใชไ้ด ้ขอ้ 31. 
17 0.80 -0.25   47 0.40 0.38 ใชไ้ด ้ขอ้ 32. 
18 0.57 -0.13   48 0.50 0.25 ใชไ้ด ้ขอ้ 33. 
19 0.60 0.38 ใชไ้ด ้ขอ้ 13.  49 0.33 -0.38  
20 0.40 0.88 ใชไ้ด ้ขอ้ 14.  50 0.60 0.50 ใชไ้ด ้ขอ้ 34. 
21 0.57 0.50 ใชไ้ด ้ขอ้ 15.  51 0.67 0.50 ใชไ้ด ้ขอ้ 35. 
22 0.37 0.25 ใชไ้ด ้ขอ้ 16.  52 0.47 -0.38  
23 0.60 0.25 ใชไ้ด ้ขอ้ 17.  53 0.10 0.13  
24 0.43 -0.25   54 0.07 0.13  
25 0.43 0.75 ใชไ้ด ้ขอ้ 18.  55 0.50 0.88 ใชไ้ด ้ขอ้ 36. 
26 0.43 0.38 ใชไ้ด ้ขอ้ 19.  56 0.80 0.25 ใชไ้ด ้ขอ้ 37. 
27 0.10 -0.25   57 0.33 0.63 ใชไ้ด ้ขอ้ 38. 
28 0.43 0.50 ใชไ้ด ้ขอ้ 20.  58 0.50 0.25 ใชไ้ด ้ขอ้ 39. 
29 0.47 0.38 ใชไ้ด ้ขอ้ 21.   59 0.23 -0.25  
30 0.43 0.63 ใชไ้ด ้ขอ้ 22.  60 0.30 0.88 ใชไ้ด ้ขอ้ 40. 

ค่าความเช่ือมั่น  0.80 


