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บทที่ 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

     การวิจัยการพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู  โดยใชชุดฝกอบรม
สําหรับวิทยากรระดับกลุมโรงเรียน ของกลุมโรงเรียนประจิมวิทยา  สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอฝาง  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม   ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง   
 

     ประชากร  ไดแก ครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียนในสังกดัสํานักงานการประถมศึกษา  
อําเภอฝาง   สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม จํานวน  300  คน 

     กลุมตัวอยาง  ที่ใชในการศึกษาวจิัยในครั้งนี้  ไดแก    
                   1.  ครูผูสอน และผูบริหารโรงเรียน ที่เขารับการอบรมครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูป
การเรียนรู ในกลุมโรงเรียนประจิมวิทยา   สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง     สํานักงาน       
การประถมศึกษาจังหวัดเชยีงใหม จํานวน 60  คน 
                   2.  นักเรียน และ ผูปกครองนักเรียน จากการสุมตัวอยาง จํานวน  7  โรงเรียน    ในกลุม
โรงเรียนประจมิวิทยา  หลังการอบรม จํานวน  40  คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
      

     การวิจยัคร้ังนี้เปนการวิจยัแบบทดลอง (Experimental Design)โดยมีการทดสอบกอน
และหลัง (Pretest-Posttest) และการติดตามผลหลังจากการใชชุดฝกอบรม  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
คร้ังนี้แบงออกเปน 2 ระยะ คือ 

     ระยะท่ี 1 ชวงการฝกอบรม เก็บขอมูลโดยการทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมระหวางการฝกอบรม  เครื่องมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนีไ้ดแก   
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นวัตกรรม (เครื่องมือพัฒนา) ซ่ึงไดแก ชุดฝกอบรมครูแกนนําตนแบบปฏิรูปการเรียนรูโดยจัดใหมี
การอบรมครูในกลุมโรงเรียนประจิมวิทยา  

      1)  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก  แบบทดสอบ (Pretest-Posttest)  ทดสอบ
กอน-หลังการฝกอบรม   
                    2) แบบสังเกตพฤติกรรมขณะฝกอบรม และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูเขารับ    
การอบรม 
      ระยะท่ี 2  ชวงหลังการฝกอบรมโดยครูแกนนําผานการอบรมนําความรูไปใชในการ จัด
กิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนของครูแกนนําในภาคเรียนที่ 2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม    
ขอมูลไดแก   
                    1) แบบสอบถาม ครู ผูบริหารโรงเรียนโดยผูวิจัยนําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูล       
ครั้งที่ 1 กอนที่ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรูในตนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 และ ใชเครื่องมือ 
ดังกลาวในการเก็บขอมูลคร้ังที่ 2 ปลายภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2545 
                    2) แบบสัมภาษณนักเรียน และผูปกครองนักเรียน ใชเก็บขอมูลปลายภาคเรียนที่ 2           
ปการศึกษา  2545   เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู 

 
                   การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

      เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้   
      1)  ศึกษาเอกสารตําราหลักสูตรการอบรมครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูของ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ
เก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนด 
                    2) ออกแบบชุดฝกอบรมครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู ซ่ึงมีเนื้อหาสาระ
จํานวน 7  ชุด ซ่ึงในแตละชุดจะประกอบดวย คูมือการฝกอบรม  คูมือสําหรับวิทยากรและเอกสาร
ประกอบสําหรับผูเขารับการอบรม นําชุดฝกอบรมไปปรึกษา ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก        
ไดขอเสนอแนะ นํามาปรับปรุงแกไข 
                    3)  สรางแบบทดสอบ (Pretest-Posttest) แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  ที่จะใชใน    
การวิจัยคร้ังนี้ ตามขอบเขตเนื้อหาที่จะศึกษา 
                    4) นําชุดฝกอบรม แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ไปใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ความถูกตองเหมาะสม และหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม      
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ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข กอนที่จะนําชุดฝกอบรมไปทดลองใช โดย     
การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ / นวัตกรรม  โดยใชวิธีการหาคา ความสอดคลองแบบ I.O.C 
                    5)  นําชุดฝกอบรมครูแกนนําตนแบบปฏิรูปการเรียนรู ไปใชในการอบรม 
                    6)  จัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณและนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 

      การหาความสอดคลอง ของเครื่องมือ/นวัตกรรม   I.O.C.  (Index of Item-objective 
Congruence)  ตามวิธีของ โรวินลและแฮมเบิลตัน ใชสูตรดังนี้ 

 I.O.C  = R ∑
              N  

      I.O.C = ดัชนีความสอดคลอง 

∑ R = ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากคณะกรรมการพิจารณา 
                           (ผลรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ) 

      N             =  จํานวนกรรมการที่ใหคะแนน (จํานวนผูเชี่ยวชาญ) 
คาคะแนนที่คณะกรรมการพิจารณามีคาคะแนนดังนี้ 

     -  ถาคาคะแนน I.O.C   มีคา  = -1   หมายถึง เครื่องมือนี้นําไปใชไมได 
     -  ถาคาคะแนน I.O.C   มีคา  =  0   หมายถึง เครื่องมือนี้ไมแนใจและตองไดรับ 

 การปรับปรุงแกไขกอนจึงจะนําไปใชได 
     -  ถาคาคะแนน I.O.C   มีคา = +1  หมายถึง เครื่องมือนี้มีความเหมาะสมสอดคลองกับ

การวิจัยสามารถนําไปใชได 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

      การเก็บรวบรวมขอมูล : เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยขอความรวมมือจากผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอน นักเรียนและผูปกครองในกลุมโรงเรียนประจิมวิทยา ในการใชแบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ กอนการอบรมและหลังการอบรม  

      ระยะที่ 1  เก็บขอมูลระหวางการฝกอบรม ดังนี้ 
      1.  อบรมครูแกนนําโดยใชชุดฝกอบรม  ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2545 
      2.  ประเมินความรูโดยการทดสอบกอน-หลังการฝกอบรม 
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     3.  สังเกตพฤติกรรมและสอบถามความคิดเห็นผูเขารับการอบรม 
     ระยะที่ 2  เก็บขอมูลโดยติดตามผล ใชเครื่องมือและวิเคราะหผล หลังจากการอบรม  
     1.  หลังการอบรมประมาณ 2-3 เดือนเก็บขอมูลหลังการอบรมตั้งแตเดือนมกราคม 2546 

ถึง เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2546  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545   
     2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ         

นักเรียน ครู ผูบริหารและผูปกครองนักเรียน โดยผูวิจัยนําเครื่องมือดังกลาวไปเก็บรวบรวมขอมูล
คร้ังที่ 1 กอนที่ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรูในตนภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2545  
                   3. ใชเครื่องมือเก็บขอมูลคร้ังที่ 2 ในปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนรูที่แสดงใหเห็นกระบวนการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน
ของครู  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 

      การวิเคราะหขอมูล แยกตาม ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 นําขอมูลท่ีไดมาหาประสิทธิภาพ
ของชุดฝกอบรมและผลของการพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรูโดยใชคาสถิติ 
พื้นฐานของเครื่องมือ  จากการศึกษาวิจัย : การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงตามระยะของ            
การดําเนินการวิจัยดังนี้ 

      ระยะที่ 1   ขอมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช  t - dependent  

      ระยะที่ 2   ขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมลูคุณลักษณะใชการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย 
(Descriptive) 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

      ϑ    การหาคารอยละ (% )    

    ϑ    การหาคาเฉลี่ย    ( X )    
                    ใชสูตร 

                                       X          =                   X 
                                                                N  

                     เมื่อ         X  คือ  คะแนนเฉลี่ย 

∑



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 
32 

         X คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ∑

         N คือ  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง  
       (ศรีพรรณ สิทธิพงศ, 2542 : 108) 
 

       ϑ การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนน S.D.    ใชสูตร 

    S.D.  =          ( X1 
 –  X )2 

                                N-1    
 เมื่อ S.D.  คือ  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

        X1
   คือ  ขอมูลดิบแตละตัว 

 N   คือ จํานวนครทูี่เขารับการอบรม 
              (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2543 : 92) 
 

ϑ   การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช  t – dependent   จากสูตร 
 

   t =              d 
                                                                   d2  -     (    d)2

                                         n  

                   n( n-1) 
 
t     = อัตราสวนวิกฤติ 

 n    = จํานวนครูที่เขารับการอบรม 
 d   = ตัวกลางเลขคณิตของผลตางของคะแนนการสอบกอน    
                                         และหลังการอบรม 

d             =     d 

∑

∑ ∑

∑

      n 
   d2     = ผลบวกความแตกตางกันของคะแนนการทดสอบกอน/ ∑

                            หลังอบรม ยกกําลังสอง 
                                                             (ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ, 2543 : 284) 
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    ขอมูลคุณลักษณะ  การวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย (Descriptive)  โดย 

นําขอมูลจากการสอบถามและสัมภาษณ มาวิเคราะหเชิงพรรณนาการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหทราบ
ความเหมาะสมของการพัฒนาครูแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของกลุมโรงเรียนประจิมวิทยา  
กําหนดระดับความตองการโดยใชเกณฑดังนี้ 

    1) คาคะแนนรอยละ ตามประเด็นที่กําหนดดังนี้ 
          คะแนนรอยละ     80.00-100.00 ความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
          คะแนนรอยละ    70.00- 79.00 ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

         คะแนนรอยละ  60.00- 69.00 ความเหมาะสมอยูในระดับนอย 
         คะแนนนอยกวารอยละ 59.00  ไมเหมาะสม ตองปรับปรุงแกไข 
 

                  2) คาเฉลี่ย  ตามประเด็นทีก่ําหนดดังนี ้
         5   หมายถึง   เหมาะสมที่สุด 
         4  หมายถึง   เหมาะสมมาก 
         3  หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
         2   หมายถึง   เหมาะสมนอย 
         1   หมายถึง       เหมาะสมนอยท่ีสุด 
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