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บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัยกรณี : การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) 
และได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้ 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

            1. ประชำกร ได้แก่  
                 1.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559   
                 1.2  ครูผู้สอนและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการนิเทศในเขตท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 
         2. กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่  
              2.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับผู้วิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย และร่วม
ปฏิบัติการเป็นวิทยากรภาคสนามเพ่ือบริการวิชาการแก่สถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 ได้มาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive  sampling) จ านวน 35 คน 
               2.2 ครูผู้สอนและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการนิเทศในเขตท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ที่
สมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนได้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
ครูผู้สอนจ านวน10คน นักเรียน จ านวน181คน โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ครูผู้สอนจ านวน10คน นักเรียน 
จ านวน87คน และโรงเรียนบ้านโป่งน้อยครูผู้สอนจ านวน10คน นักเรียน จ านวน163คน 
 

เครื่องมือที่ใช้วิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
              1. คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐาน 
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              2. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน        
              3. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน และนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  

                4. แบบประเมินผลงานการออกแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา  
 

กำรด ำเนินกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัย  

              1. คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐานด าเนินการสร้างดังนี้          
                 1.1 ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน                 
                 1.2 จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานและน าไปให้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยใช้ค่า IOC และใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบพิจารณา ดังนี้ 

ให้คะแนน  +1 ถ้าแน่ใจว่าคู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานมีความเหมาะสมตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ให้คะแนน    0   ถ้าไม่แน่ใจว่าคู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานมีความเหมาะสมตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  ให้คะแนน  -1  ถ้าแน่ใจว่ารคู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานมีความเหมาะสมตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.3 น าคู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐานที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ได้ค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00  และถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้และคู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน มีความเหมาะสมตรงตามเกณฑ ์

1.4 ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาเพ่ือ
เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมของนักศึกษาก่อนน าไปใช้จัดกิจกรรมกับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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          2 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ด าเนินการสร้าง ดังนี้ 

     2.1 ศึกษาเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐาน  

2.2 สร้างแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา
รู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานส าหรับนักศึกษาเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 15 ข้อ และน าไปให้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยใช้ค่า IOC หรือค่าดัชนีสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับรายการประเมินของแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบพิจารณา ดังนี้ 

ให้คะแนน  +1    ถ้าแน่ใจว่าแบบสอบถามวัดได้ตรงวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน    0   ถ้าไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามวัดได้ตรงวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   -1    ถ้าแน่ใจว่าแบบสอบถามวัดได้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ 
แล้วน าผลคะแนนที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาค านวณหาค่า IOC และได้ค่า IOC ที่มีค่าอยู่

ระหว่าง 0.67-1.00  และถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้ 
      2.3 น าแบบทดสอบที่ผ่านการพิจารณาค่า IOC ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ

ทรงคุณวุฒิ และคัดไว้จ านวน 10 ข้อ 
      2.4 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาคุณภาพ 

และได้แบบสอบถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.22 ขึ้นไป มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.54 - 
0.57 และมีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.76 ทั้งนีม้ีแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้ปรับปรุงก่อน
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 2 ข้อ เนื่องจากมีค่าอ านาจจ าแนก และความยากง่ายไม่เหมาะสม  
            3. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน  นักเรียน  และนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ด าเนินการสร้างดังนี้ 
                3.1 ศึกษาเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูผู้สอน นักเรียน และนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน                   

3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน  นักศึกษา  และนักเรียนที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน และน าไปให้
ทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยใช้ค่า IOC หรือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินความพึง
พอใจกับวัตถุประสงค์โดยใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบพิจารณา ดังนี้ 
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ให้คะแนน    +1    ถ้าแน่ใจว่ารายการประเมินความพึงพอใจวัดได้ตรงวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน    0      ถ้าไม่แน่ใจว่ารายการประเมินความพึงพอใจวัดได้ตรงวัตถุประสงค ์
ให้คะแนน   -1      ถ้าแน่ใจว่ารายการประเมินความพึงพอใจวัดได้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ 
น าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC และได้ค่า IOC ที่มีค่าเท่ากับ 

1.00  และถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้  
               3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน และผ่านการพิจารณาค่า IOC. 
และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพที่ก าหนดไว้  5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย     4.50 – 5.00    หมายถึง      มีความพึงพอใจมากที่สุด     
คะแนนเฉลี่ย     3.75 – 4.49     หมายถึง      มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย     3.50 – 3.74    หมายถึง      มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย     2.50 – 3.49     หมายถึง      มีความพึงพอใจน้อย   
คะแนนเฉลี่ย     0.00 – 2.49      หมายถึง     มีความพึงพอใจน้อยมาก 
3.4 น าแบบสอบถามครูผู้สอนซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิดที่ผ่านการพิจารณาค่า 

IOC. จากผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และน าค าตอบมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพและจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่   
            4. แบบประเมินผลงานการออกแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา ด าเนินการสร้างดังนี้ 
 4.1 ศึกษาเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินผลงานการออกแบบ
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา                     
 4.2 สร้างแบบประเมินผลงานการออกแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยใช้เกณฑ์
ในการพิจารณาจัดระดับคุณภาพซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว 
ส าหรับองค์ประกอบของเกณฑ์ดังนี้คือ  
                    4.2.1 มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ 1) ชื่อกิจกรรม 2) ชั้นที่ใช้สอน 3) 
วัตถุประสงค์ 4) วิธีด าเนินกิจกรรม 5) วัสดุ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ และ 6)การวัดและประเมินผล  
                    4.2.2 มีความสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา 
                    4.2.3 มีความเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของผู้เรียน 
                    4.2.4 มีการใช้แหล่งการเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  
                    4.2.5 สนองต่อองค์ 4 แห่งการศึกษา(4H)ด้านใดด้านหนึ่งหรือครอบคลุมได้ครบ
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพุทธิศึกษา (Head) คือ ความรอบรู้วิชาการที่จ าเป็นสาหรับการดารงชีวิต
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การศึกษา และ การเรียนรู้ 2) ด้านจริยศึกษา (Heart)  คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์
ต่อตนเองและผู้อ่ืนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีสานึกที่ดีต่อส่วนรวม  3) ด้านหัตถศึกษา (Hand) 
คือ ความรู้และทักษะในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการ
ท างาน  4) ด้านพลศึกษา (Health)  คือ การมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และการออก
ก าลังกายให้ เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย 
 4.3 ก าหนด คะแนนระดับคุณภาพของผลงานการออกแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษาเป็น5ระดับ ดังนี้ 

ระดับดีเยีย่ม ได้คะแนน 5 หมายถึง ผลงานมีคุณภาพตามเกณฑ์ครบทั้ง 5 ข้อ 
ระดับดีมาก ได้คะแนน 4 หมายถึง ผลงานมีคุณภาพโดยผ่านเกณฑ์ข้อ1และข้ออ่ืน

อีก 3 ข้อ 
ระดับดี  ได้คะแนน 3 หมายถึง ผลงานมีคุณภาพโดยผ่านเกณฑ์ข้อ1และข้ออ่ืนอีก 

2 ข้อ 
ระดับพอใช้  ได้คะแนน 2 หมายถึง ผลงานมีคุณภาพโดยผ่านเกณฑ์ข้อ1และข้ออ่ืน

อีก 1 ข้อ 
ระดับควรปรับปรุง  ได้คะแนน 1 หมายถึง ผลงานมีคุณภาพโดยไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ    

1 และไม่ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และใช้เกณฑ์การประเมินในภาพรวมดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย     4.50 – 5.00    หมายถึง      มีคุณภาพดีเยี่ยม     
คะแนนเฉลี่ย     3.75 – 4.49    หมายถึง      มีคุณภาพดีมาก     
คะแนนเฉลี่ย     3.50 – 3.74    หมายถึง      มีคุณภาพดี 
คะแนนเฉลี่ย     2.50 – 3.49    หมายถึง       มีคุณภาพพอใช้     
คะแนนเฉลี่ย     0.00 – 2.49    หมายถึง       ควรปรับปรุง 

  4.4 น าแบบประเมินไปให้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยใช้ค่า IOC หรือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างรายการประเมินผลงานการออกแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้กับระดับคุณภาพ
ของผลงานโดยใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบพิจารณา ดังนี้ 

ให้คะแนน  +1    ถ้าแน่ใจว่ารายการประเมินผลงานการออกแบบการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สอดคล้องกับระดับคุณภาพของผลงาน 

ให้คะแนน    0   ถ้าไม่แน่ใจว่ารายการประเมินผลงานการออกแบบการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สอดคล้องกับระดับคุณภาพของผลงาน 

ให้คะแนน   -1    ถ้าแน่ใจว่ารายการประเมินผลงานการออกแบบการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไม่สอดคล้องกับระดับคุณภาพของผลงาน 
                น าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณ ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00    
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           4.5 น าแบบประเมินผลงานการออกแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพที่
ก าหนดไว้   
  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบการสอนใน
รายวิชา CI 3508 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในบทเรียนที่ 5 และรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการวิจัยในการเป็นวิทยากรร่วมกับผู้สอน (ผู้วิจัย) 

2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3. นักศึกษาออกแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานและประเมินผลงานโดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นักศึกษาปรับปรุง
แก้ไขผลงานก่อนน าไปใช้กับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสมัครใจเข้าร่วมโครงการ  

4. ท าหนังสือจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือประสานงานและ
สอบถามความต้องการรับบริการ การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
กรณีศึกษา : การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐาน ในโรงเรียนเครือข่ายการนิเทศในเขตท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการจ านวน 3 โรงเรียนโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  โรงเรียนวัด
ข่วงสิงห์ และโรงเรียนบ้านโป่งน้อย 

5. วางแผนการท างานร่วมกับนักศึกษาพิจารณาความต้องการของโรงเรียนที่สมัครใจ
ร่วมโครงการ และคัดเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐานที่โรงเรียนเสนอความต้องการมา ก าหนดตารางการประชุมปฏิบัติการตามวัน เวลาที่โรงเรียน
ก าหนดโดยใช้คาบเวลาลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ที่โรงเรียนก าหนด และแต่ละโรงเรียนเลือกกิจกรรม
ดังนี้ 
               โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  กิจกรรมการพับผ้าเป็นของช าร่วย การร้อยลูกปัด 
การท าดอกไม้ใบเตย การท าขนมบัวลอยสามสี การท าขนมทองพับ การตัดตุง 
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               โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ กิจกรรมการพับผ้าเป็นของช าร่วย การตัดตุง การร้อยลูกปัด การท า
ดอกไม้ใบเตย การประดิษฐ์ดอกไม้ดารารัตน์  
               โรงเรียนบ้านโป่งน้อย กิจกรรมการร้อยลูกปัด การท าดอกไม้ใบเตย การพับผ้าเป็นของ
ช าร่วย การตัดตุง 

6. จัดประชุมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน แก่นักเรียนโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและขอรับบริการโรงเรียน
ละ 1 วัน และสอบถามความพอใจของครูผู้สอน นักเรียน  และนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 

7. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
8. สรุปและเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
9. น าผลการวิจัยไปขยายผลในคณะครุศาสตร์ และน ามาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติม

เนื้อหา การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  ใน
ต าราเรียนรายวิชา CI 3508 แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้ประกอบการสอนกับ
นักศึกษารุ่นต่อไป 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล   
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วธิีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

      1. วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือวิจัยที่เป็นแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  หาค่าความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา โดยใช้ค่า IOC และน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์หาคุณภาพโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  

      2. วิเคราะห์ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด ด้ วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

      3. วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณภาพผลงานการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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       4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดผู้วิจัยสร้างขึ้น และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่     

       5. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา และนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

 
 

 
 
 




