51

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21
และ 2)เพื่อจัดทาข้อมูลเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษ
ที่ 21 โดยผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดวิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย แบบผสมวิ ธี (Mixed Method Research) ซึ่ ง
ประกอบด้วย ประชากรและผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. แนวทำงและวิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
แนวทางและวิธีดาเนินการวิจัย ภายใต้แนวคิด (Concept) ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบใหม่ ที่ ผู้ เข้ ารั บ การพั ฒ นา มี ส่ ว นร่ว มในการกาหนดเนื้ อ หาและกระบวนการเรีย นรู้ร่ว มกั น
ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้หลัก (Core Module) ต่างๆ
กระบวนการเรี ย นรู้ ห ลั ก จะเป็ น การอบรมเชิงปฏิ บั ติ ก าร โดยวิท ยากรกระบวนการที่ มี
ความสามารถเฉพาะ โดยมี 6 กระบวนการ ใช้ระยะเวลาในการอบรม 8 ชั่วโมง ต่อ 1 กระบวนการ
หลัก ได้แก่
กระบวนการเรียนรู้ที่ 1 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน วิสัยทัศน์การพัฒนา ความกล้าหาญทาง
จริ ย ธรรม (Learning for Self-Development Vision of Educational and Moral Courage )
และการสร้างแรงบันดาลใจสาหรับการเป็นครูในศตวรรษที่ 21
กระบวนการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนทัศน์ทางการศึกษาใหม่และการเรียนรู้ในรู้แบบใหม่ (New
Paradigm in Education and Learning Approach) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3R+8C+2L)
กระบวนการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) สาหรับครูในศตวรรษที่ 21
กระบวนการเรียนรู้ที่ 4 เทคนิคการสอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก (Teach Less Learn More:
TLLM) และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กระบวนการเรียนรู้ที่ 5 การการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21
(Innovative Learning Design for Teachers in The 21st Century)
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กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ 6 การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ใ นสถานศึ ก ษา (Learning
Management in The School)

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง จำแนกเป็น
2.1 กลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณ จานวน 38 คน
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ าง ที่ ใช้ ในการพั ฒ นาทั กษะการจัด การเรียนรู้ส าหรับ ครูใน
ศตวรรษที่ 21 คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี คณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 และได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครู
ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิธีการได้มาจาก 2 วิธี คือ การเปิดรับสมัครนักศึกษาครุศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21 จานวน 19 คน
และการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยผู้วิจัยเป็นคนเลือกเข้ามาอีก จานวน 19 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 38
คน
2.2 กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพและผู้ให้ข้อมูล จานวน 67 คน จาแนกเป็น
2.2.1 นักศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21
จานวน 38 คน
2.2.2 ผู้ อานวยการสถานศึกษาที่นั กศึกษาที่ผ่ านการพั ฒ นาทั กษะการจัดการเรียนรู้
สาหรับครูในศตวรรษ 21 ไปฝึกปฏิบัติการสอน จานวน 5 คน
2.2.3 ครูพี่เลี้ ย งของนั กศึกษาที่ ผ่านการพัฒ นาทักษะการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21 จานวน 9 คน
2.2.4 เพื่อนของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษ
ที่ 21จานวน 5 คน
2.2.5 อาจารย์นิเทศทั่วไปของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับ
ครูในศตวรรษที่จานวน 5 คน
2.2.6 อาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชาของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒ นาทักษะการจัดการ
เรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษที่ 21 จานวน 5 คน
ทั้งนี้ ข้อมูลประชากรผู้ที่ให้ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จาแนกตามโปรแกรมวิชา/
สาขาวิชา ของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและผู้ให้ข้อมูลจาแนกตามสถานศึกษาที่นักศึกษาไปฝึก
ปฏิบัติการสอน (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) ปรากฏดังตารางที่ 3.1 และ 3.2 ดังนี้
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ตารางที่ 3.1 จานวนและร้อยละของประชากรที่ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ จาแนกตามกลุ่มโปรแกรมวิชา/
สาขาวิชาของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและสถานศึกษาที่นักศึกษาไปฝึกสอน
รายการ
จานวน
ร้อยละ
กลุ่มโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา ที่ได้รับการคัดเลือก
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
10
26.32
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
9
23.68
รายการ
จานวน
ร้อยละ
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
8
21.05
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
7
18.42
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
4
10.53
รวม
38
100
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
10
26.32
โรงเรียนสฤษดิเดช
10
26.32
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
10
26.32
โรงเรียนเทศบาลขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)
4
10.52
โรงเรียนเทศบาลขลุง 2
4
10.52
รวม
38
100
ตารางที่ 3.2 จานวนและร้อยละของประชากรที่ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
สถานศึกษา
กลุ่มประชากรที่ให้ข้อมูล
โรงเรียนอนุบาล
ผู้เข้ารับการพัฒนา
จันทบุรี
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ครูพี่เลี้ยง
เพื่อนนักศึกษาผู้เข้ารับการพัฒนา
อาจารย์นิเทศทั่วไป
อาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา
โรงเรียนสฤษดิเดช
ผู้เข้ารับการพัฒนา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ครูพี่เลี้ยง

จานวน
14
1
3
1
1
1
8
1
2

รวม
21

14
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เพื่อนผู้เข้ารับการพัฒนา
อาจารย์นิเทศทั่วไป
อาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา
โรงเรียนเบญจมา
ผู้เข้ารับการพัฒนา
นุสรณ์
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ครูพี่เลี้ยง
เพื่อนผู้เข้ารับการพัฒนา
อาจารย์นิเทศทั่วไป
อาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา
สถานศึกษา
กลุ่มประชากรที่ให้ข้อมูล
โรงเรียนเทศบาลขลุง 1 ผู้เข้ารับการพัฒนา
(บุรวิทยาคาร)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ครูพี่เลี้ยง
เพื่อนผู้เข้ารับการพัฒนา
อาจารย์นิเทศทั่วไป
อาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา
โรงเรียนเทศบาลขลุง 2 ผู้เข้ารับการพัฒนา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ครูพี่เลี้ยง
เพื่อนผู้เข้ารับการพัฒนา
อาจารย์นิเทศทั่วไป
อาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา
รวมทั้งสิ้น

3. เครื่องมือและกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม มีจานวน 1 ฉบับ จาแนกเป็น (ภาคผนวก ข)

1
1
1
7
1
2
1
1
1
จานวน
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

13

รวม
10

9

67
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ตอนที่ 1 ข้อมูล ทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ลั กษณะแบบสอบถามเป็ นแบบเลื อกตอบ
ประกอบด้วย กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการพัฒนา เพศ โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา สถานศึกษาที่
นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอน
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลลัพธ์ ของการวิจัย ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบจัดลาดับ แบบมาตรประมาณค่า และแบบปลายเปิด จาแนกเป็น
1. ด้านกระบวนการ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
1.1 แบบมาตรประมาณค่า 10 ระดับ โดยพิจารณาถึงขั้นตอนการพัฒนา โดยผ่านวิธีการ
ที่หลากหลาย เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Self-Study Self-Management และ Active Learning
รวมทั้งวิธีการในการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนา การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
1.2 แบบปลายเปิด สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ด้านกระบวนการ
2. ด้านผลผลิต ลักษณะของแบบสอบถาม
2.1 แบบมาตรประมาณค่ า 10 ระดั บ โดยพิ จ ารณาถึ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยโดยพิจารณาถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงาน
ที่ผ่านกระบวนการวิจัย
2.2 แบบปลายเปิด สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ด้านผลผลิต
3. ด้านผลลัพธ์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
3.1 แบบมาตรประมาณค่า 10 ระดับ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก การวิจัย
โดยดูถึงผลกระทบของการวิจัย ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นจากการทางานความยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้น และ
การนาความรู้และประสบการณ์ไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน และสังคม
3.2 แบบปลายเปิด สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ด้านผลลัพธ์
แบบสัมภาษณ์ มีจานวน 6 ฉบับ จาแนกเป็น (ภาคผนวก ข)
1. แบบสั ม ภาษณ์ ผู้ เข้ า ร่ ว มการพั ฒ นา ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบมี โ ครงสร้ า ง
ประกอบด้วย
1.1 การได้รับประโยชน์ในด้านความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการนาไปสู่การปฏิบัติ
จากการเข้าร่วมโครงการวิจัย
1.2 ความเหมาะสมของกระบวนการและกิจกรรมในการพัฒนาตามโครงการวิจัย
1.3 การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อองค์กรและชุมชนจากประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการวิจัย
1.4 ความพึงพอใจต่อโครงการและการบริหารจัดการโครงการโดยรวม
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1.5 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการวิจัย
2. แบบสัมภาษณ์ผู้อานวยการสถานศึกษา ที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอน
(ภาคผนวก ข) ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย
2.1 การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ บุคลิกภาพ มุมมอง ทัศนคติในการจัดการเรียนรู้
และการทางานหลังจากที่ได้ทาการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย
2.2 การใช้ ป ระสบการณ์ ม าพั ฒ นาการจั ด การเรีย นรู้ ห ลั งจากที่ ได้ ท าการพั ฒ นาตาม
กระบวนการวิจัย
2.3 การคิดค้นและนานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
2.4 การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาหลังจากที่ได้ทาการ
พัฒนาตามกระบวนการวิจัย
2.5 การใช้ความรู้ป ระสบการณ์ ม าขยายผลและส่ งต่อองค์ ความรู้ห ลั งจากที่ ได้ท าการ
พัฒนาตามกระบวนการวิจัย
2.6 ความพึ งพอใจต่ อ การจั ดการเรีย นรู้ข องนั กศึ กษาหลั งจากที่ ได้ ท าการพั ฒ นาตาม
กระบวนการวิจัย
2.7 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาต่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษ
ที่ 21
3. แบบสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยง ของนักศึกษาทีไ่ ปฝึกปฏิบัติการสอน (ภาคผนวก ข) ลักษณะแบบ
สัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย
3.1 การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ บุคลิกภาพ มุมมอง ทัศนคติในการจัดการเรียนรู้ และ
การทางานหลังจากที่ได้ทาการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย
3.2 การใช้ ป ระสบการณ์ ม าพั ฒ นาการจั ด การเรีย นรู้ห ลั งจากที่ ได้ ท าการพั ฒ นาตาม
กระบวนการวิจัย
3.3 การคิดค้นและนานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
3.4 การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาหลังจากที่ได้ทา
การพัฒนาตามกระบวนการวิจัย
3.5 การใช้ความรู้ประสบการณ์มาขยายผลและส่งต่อองค์ความรู้หลังจากที่ได้ทาการ
พัฒนาตามกระบวนการวิจัย
3.6 ความพึ งพอใจต่ อการจั ดการเรีย นรู้ข องนั กศึ กษาหลั งจากที่ ได้ ท าการพั ฒ นาตาม
กระบวนการวิจัย
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3.7 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาต่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษ
ที่ 21
4. แบบสั ม ภาษณ์ เพื่ อ นนั ก ศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการพั ฒ นาไปฝึ ก
ปฏิบัติการสอน (ภาคผนวก ข) ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย
4.1 การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ บุคลิกภาพ มุมมอง ทัศนคติในการจัดการเรียนรู้ และ
การทางานหลังจากที่ได้ทาการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย
4.2 การใช้ ป ระสบการณ์ ม าพั ฒ นาการจั ด การเรีย นรู้ห ลั งจากที่ ได้ ท าการพั ฒ นาตาม
กระบวนการวิจัย
4.3 การคิดค้นและนานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
4.4 การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น และสร้างเครือข่ายทางการศึก ษาหลังจากที่ได้ทาการ
พัฒนาตามกระบวนการวิจัย
4.5 การใช้ความรู้ป ระสบการณ์ ม าขยายผลและส่ งต่อองค์ ความรู้ห ลั งจากที่ ได้ท าการ
พัฒนาตามกระบวนการวิจัย
4.6 ความพึ งพอใจต่ อการจั ดการเรีย นรู้ข องนั กศึ กษาหลั งจากที่ ได้ ท าการพั ฒ นาตาม
กระบวนการวิจัย
4.7 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาต่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษ
ที่ 21
5. แบบสั ม ภาษณ์ อ าจารย์ นิ เทศทั่ ว ไป ของนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ การพั ฒ นา (ภาคผนวก ข)
ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย
5.1 การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ บุคลิกภาพ มุมมอง ทัศนคติในการจัดการเรียนรู้
และการทางานหลังจากที่ได้ทาการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย
5.2 การใช้ประสบการณ์มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลังจากที่ได้ทาการพัฒนาตาม
กระบวนการวิจัย
5.3 การคิดค้นและนานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
5.4 การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาหลังจากที่ได้ทา
การพัฒนาตามกระบวนการวิจัย
5.5 การใช้ความรู้ประสบการณ์มาขยายผลและส่งต่อองค์ความรู้หลังจากที่ได้ทาการ
พัฒนาตามกระบวนการวิจัย
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5.6 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากที่ได้ทาการพัฒนาตาม
กระบวนการวิจัย
5.7 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาต่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21
6. แบบสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศประจาโปรแกรม/สาขาวิชา ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
(ภาคผนวก ข) ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย
6.1 การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ บุคลิกภาพ มุมมอง ทัศนคติในการจัดการเรียนรู้ และ
การทางานหลังจากที่ได้ทาการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย
6.2 การใช้ ป ระสบการณ์ ม าพั ฒ นาการจั ด การเรีย นรู้ห ลั งจากที่ ได้ ท าการพั ฒ นาตาม
กระบวนการวิจัย
6.3 การคิดค้นและนานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
6.4 การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาหลังจากที่ได้ทาการ
พัฒนาตามกระบวนการวิจัย
6.5 การใช้ความรู้ประสบการณ์มาขยายผลและส่งต่อองค์ความรู้หลังจากที่ได้ทาการ
พัฒนาตามกระบวนการวิจัย
6.6 ความพึ งพอใจต่ อการจั ดการเรีย นรู้ข องนั กศึ กษาหลั งจากที่ ได้ ท าการพั ฒ นาตาม
กระบวนการวิจัย
6.7 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาต่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษ
ที่ 21
แนวทางในการสนทนากลุ่ม มีจานวน 2 ฉบับ
1. แนวทางการสนทนากลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา (ภาคผนวก ข) ลักษณะของแนวการสนทนา
กลุ่มเป็นแบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย
1.1 การได้รับประโยชน์ในด้านความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการนาไปสู่การปฏิบัติ
จากการเข้าร่วมโครงการวิจัย
1.2 ความเหมาะสมของกระบวนการและกิจกรรมในการพัฒนาตามโครงการวิจัย
1.3 การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อองค์กรและชุมชนจากประโยชน์ที่ได้รับ จาก
โครงการวิจัย
1.4 ความพึงพอใจต่อโครงการและการบริหารจัดการโครงการโดยรวม
1.5 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการวิจัย

59

2. แนวทางการสนทนากลุ่มเพื่อนร่วมงาน ในสถานศึกษาของนักศึกษาผ่านการพัฒนาไปฝึก
ปฏิบัติการสอน (ภาคผนวก ก) ลักษณะของแนวการสนทนากลุ่มเป็นแบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย
2.1 การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ บุคลิกภาพ มุมมอง ทัศนคติในการจัดการเรียนรู้ และ
การทางานหลังจากที่ได้ทาการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย
2.2 การใช้ ป ระสบการณ์ ม าพั ฒ นาการจั ด การเรีย นรู้ห ลั งจากที่ ได้ ท าการพั ฒ นาตาม
กระบวนการวิจัย
2.3 การคิดค้นและนานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
2.4 การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาหลังจากที่ได้ทาการ
พัฒนาตามกระบวนการวิจัย
2.5 การใช้ความรู้ป ระสบการณ์ ม าขยายผลและส่ ง ต่อองค์ ความรู้ห ลั งจากที่ ได้ท าการ
พัฒนาตามกระบวนการวิจัย
2.6 ความพึ งพอใจต่ อการจั ดการเรีย นรู้ข องนั กศึ กษาหลั งจากที่ ได้ ท าการพั ฒ นาตาม
กระบวนการวิจัย
2.7 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาต่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับครูในศตวรรษ
ที่ 21
3. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่
ได้มา ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม
3.2 สร้างเครื่องมือวิจัยให้ ครอบคลุ มวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตัวแปรทุกตัวตาม
กรอบ แนวคิดของการวิจัย
3.3 เสนอเครื่องมือการวิจัยฉบับร่างต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบรูปแบบความถูกต้อง
ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัด ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของ
ภาษา
3.4 ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
3.5 นาเครื่องมือวิจัยมาจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ สาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิจัยต่อไป
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4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดแบบสอบถาม จานวน
38 ฉบั บ โดยส่ งเอกสาร อิ เล็ ค ทรอนิ ค ส์ (E-mail) และก าหนดระยะเวลาในการตอบกลั บ คื น ทาง
เอกสารอิเล็คทรอนิคส์ (E-mail) และได้รับแบบสอบถามกลับคืน ครั้งที่ 1 จานวน 24 ฉบับ จากนั้น
ติดตามเพื่อเก็บ รวบรมข้อมู ลครั้ งที่ 2 ได้รับแบบสอบถามกลั บคืน จานวน 14 ฉบับ รวมทั้ งได้รับ
แบบสอบถามกลับคืน ทั้งสิ้น จานวน 38 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4.2 การเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากแนวทางการสนทนากลุ่ มและการสั มภาษณ์ ผู้ วิจัย จัดส่ ง
ประเด็นคาถามสาหรับแนวทางในการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายก่อนเดินทางไป
สัมภาษณ์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาประเด็น วางแผน และเตรียมข้อมูลประกอบการสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์ จากนั้นผู้วิจัยนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่และเดินทางไปจัดสนทนากลุ่มและ
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยใช้แนวทางการสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างพร้อมการ
บันทึกเสียงตลอดการสนทนา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในภายหลัง โดยดาเนินการจัดสนทนากลุ่ม
และสัมภาษณ์ ดังนี้
การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เข้าร่วมการพัฒนา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และ
กลุ่มครูพี่เลี้ยง กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มอาจารย์นิเทศทั่วไป และกลุ่มอาจารย์นิเทศประจาโปรแกรม/
สาขาวิชา จานวน 6 กลุ่ม
1. กลุ่ ม โรงเรี ย นอนุ บ าลจั น ทบุ รี ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารสนทนากลุ่ ม
ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมการพัฒนา จานวน 10 คน กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน กลุ่มครูพี่
เลี้ยงจานวน 3 คน กลุ่มเพื่อนร่วมงาน จานวน 1 คน กลุ่มอาจารย์นิเทศทั่วไป จานวน 1 คน กลุ่ม
อาจารย์นิเทศประจาโปรแกรม/สาขาวิชา จานวน 1 คน รวมเป็นจานวน 21 คน เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
2. กลุ่มโรงเรียนสฤษดิ เดช ผู้วิจัยดาเนินการจัดประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่มประกอบด้วย
ผู้เข้าร่วมการพัฒนา จานวน 8 คน กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน กลุ่มครูพี่เลี้ยงจานวน 2
คน กลุ่มเพื่อนร่วมงาน จานวน 1 คน กลุ่มอาจารย์นิเทศทั่วไป จานวน 1 คน กลุ่มอาจารย์นิเทศ
ประจาโปรแกรม/สาขาวิชา จานวน 1 คน รวมเป็นจานวน 14 คน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ
ห้องประชุมโรงเรียนสฤษดิ์เดช
3. กลุ่ ม โรงเรี ย นเบญจมานุ ส รณ์ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารสนทนากลุ่ ม
ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมการพัฒนา จานวน 7 คน กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน กลุ่มครูพี่
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เลี้ยงจานวน 2 คน กลุ่มเพื่อนร่วมงาน จานวน 1 คน กลุ่มอาจารย์นิเทศทั่วไป จานวน 1 คน กลุ่ม
อาจารย์ นิ เทศประจ าโปรแกรม/สาขาวิ ช า จ านวน 1 คน รวมเป็ น จ านวน 13 คน เมื่ อ วั น ที่ 15
มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมานุสรณ์
4 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) ผู้วิจัยดาเนินการจัดประชุมปฏิบัติการสนทนา
กลุ่มประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมการพัฒนา จานวน 5 คน กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน กลุ่มครู
พี่เลี้ยงจานวน 1 คน กลุ่มเพื่อนร่วมงาน จานวน 1 คน กลุ่มอาจารย์นิเทศทั่วไป จานวน 1 คน กลุ่ม
อาจารย์ นิ เทศประจ าโปรแกรม/สาขาวิ ช า จ านวน 1 คน รวมเป็ น จ านวน 10 คน เมื่ อ วั น ที่ 18
มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลขลุง 1
5. กลุ่ ม โรงเรี ย นเทศบาลขลุ ง 2 ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารสนทนากลุ่ ม
ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมการพัฒนา จานวน 4 คน กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน กลุ่มครูพี่
เลี้ยงจานวน 1 คน กลุ่มเพื่อนร่วมงาน จานวน 1 คน กลุ่มอาจารย์นิเทศทั่วไป จานวน 1 คน กลุ่ม
อาจารย์นิเทศประจาโปรแกรม/สาขาวิชา จานวน 1 คน รวมเป็นจานวน 9 คน เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลขลุง 2

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
5.1. แบบสอบถามเชิงปริมาณ เกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้วนผลผลิต และ
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการวิจัย จากผู้เข้าร่วมการพัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ แล้วนาเสนอผลในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
ตอนที่ 2 ข้ อมูลการวิจั ยด้านบริบท ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิ ต และความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อโครงการวิจัย
1. ข้อมูลด้านบริบท ซึ่งเป็นแบบสอบถามในการจัดลาดับความสาคัญของข้อความในข้อ 8
ลาดับ โดยระบุหมายเลข 1 ถึง 8 ลงในลาดับความสาคัญของแต่ละข้อ หมายเลข 1 หมายถึง ข้อความ
มีความสาคัญมากที่สุดที่ส่งผลให้เกิดการดาเนินการโครงการวิจัยนี้ขึ้น จนถึงหมายเลข 8 หมายถึง
ข้อความมีความสาคัญอยู่ในลาดับน้อยที่สุดที่ส่งผลให้เกิดการดาเนินการโครงการวิจัยนี้ขึ้น วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ในการบอกลาดับที่ของแต่ละรายการและถ่วงน้าหนัก
สาหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิดวิเคราะห์
เนื้อหาข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
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2. ข้อมูลด้านกระบวนการ ผลผลิต และความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการวิจัย ซึ่งเป็น
แบบสอบถามปลายเปิ ด แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 10 ระดั บ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ คานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
8.98-10.00
หมายถึง
มากที่สุด
6.98-8.97
หมายถึง
มาก
4.98-6.97
หมายถึง
ปานกลาง
2.98-4.97
หมายถึง
น้อย
0.00-2.97
หมายถึง
น้อยที่สุด
สาหรับ ความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ในแต่ละด้าน ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในแต่ล ะด้าน ซึ่งเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
5.2 แบบสอบถามเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ความ
ยั่งยืน การถ่ายโอนความรู้ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริห ารโครงการวิจัยและแนวทางการ
พัฒนาจากผู้เข้าร่วมการพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง เพื่อนร่วมงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
อาจารย์ นิ เทศทั่ ว ไป อาจารย์ นิ เทศประจ าโปรแกรม/สาชาวิช า ซึ่ งเป็ น แนวทางการสนทนากลุ่ ม
สั มภาษณ์ กลุ่ ม สั ม ภาษณ์ รายบุ คคล วิเคราะห์ ข้อมูล โดยการถอดเสี ยงการสนทนากลุ่ ม และการ
สัมภาษณ์จับประเด็นเนื้อหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม ATLA.ti แล้วแปลเป็นรหัส
นารหั สหรือโค๊ตที่มีป ระเด็น เดีย วกัน มารวมกันด้วยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล และสรุปเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพในแต่ละด้าน

6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

