
 

 

 

บทที่ 3 

วิธดีาํเนนิการวจิยั 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของครูตามแนวคิดของไวก็อตสก้ีโดยใช้
หลักการเป็นหุ้นส่วน ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยโดยกําหนดระเบียบวิธีวิจัยในด้านต่าง ๆ ในแต่ละประเด็น
ดังต่อไปน้ี  
 
 3.1  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

   
 3.1.1  ประชากร 
     ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยค ร้ั ง น้ี  ประกอบด้วยโร ง เรี ยนสั งกั ดสํ านั กงานเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งอยู่ในสํานักงานเขตลาดกระบัง จํานวน 20 โรงเรียน ประกอบด้วย  

1.  โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)    
2.  โรงเรียนวัดสังฆราชา   
3.  โรงเรียนวัดพลมานีย์    
4.  โรงเรียนวัดปากบึง    
5.  โรงเรียนประสานสามัคคี  (บ้านทับยาว)   
6.  โรงเรียนแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)    
7.  โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์    
8.  โรงเรียนวัดลานบุญ  
9.  โรงเรียนสุเหร่าลํานายโส (กุลางกูรอุปถัมภ์)   

10.  โรงเรียนวัดราชโกษา   
11.  โรงเรียนวัดบึงบัว    
12.  โรงเรียนตําบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)    
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13.  โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคําอุปถัมภ์)   
14.  โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา    
15.  โรงเรียนวัดบํารุงรื่น    
16.  โรงเรียนวัดทิพพาวาส    
17.  โรงเรียนวัดขุมทอง    
18.  โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา    
19.  โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  
20.  โรงเรียนลําพะอง (ราษฎร์จําเริญบํารุง) 

 
   3.2.2  กลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ โรงเรียนแสงหิรัญวิทยาและโรงเรียนวัดราช
โกษา สังกัดสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ซึ่งครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยการพัฒนา
สมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงและด้วยความสมัครใจ 
รวมทั้งส้ิน 41 คน ดังภาพที่ 3.1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1  การเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของครู 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของครูตามแนวคิดของ        
ไวก็อตสก้ีโดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังน้ี  

   1.  ศึกษารายละเอียดและประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู  

2.  นําข้อมูลที่ได้ศึกษาไปสร้างแบบประเมินสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนของครูให้เหมาะสมสําหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแบบประเมินดังกล่าวมีลักษณะพอสังเขป  ดังน้ี  

           ตอนที่ 1  เป็นข้อคําถามให้เลือกตอบ (Checklist) ซึ่งสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบ 

             ตอนที่ 2  เป็นแบบประเมินสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งจะสอบถามถึงสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน
ตามสภาพที่เป็นจริงกับตามที่คาดหวังเกี่ยวกับความรู้ในการระบุปัญหาของการวิจัยจํานวน 10 ข้อ  
ความรู้ในเรื่องการดําเนินการวิจัยจํานวน 5 ข้อ และความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวน 7 ข้อ   
สําหรับแบบประเมินสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู เป็นดังต่อไปนี้ 

แบบประเมินสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู 
ตอนที่  1   ข้อมูลส่วนบุคคล 
               1. เพศ  ◯ ชาย         ◯ หญิง 
               2. อายุ 
         ◯ น้อยกว่า 25 ปี          ◯ 25-29 ปี          ◯ 30-34 ปี 
                          ◯ 35-39 ปี                 ◯ 40-44 ปี          ◯ 45-49 ปี 
                          ◯ 50-54 ปี                 ◯ ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป                   
              3. ประสบการณ์การสอน   
         ◯ น้อยกว่า 1 ปี            ◯ 1-3 ปี             ◯ 4-6 ปี 
                          ◯ 7-9 ปี                    ◯ 10-12 ปี          ◯ 13-15 ปี 
                          ◯ ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป                   
              4. ประสบการณ์การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
         ◯ น้อยกว่า 1 ปี            ◯ 1-3 ปี             ◯ 4-6 ปี 
                          ◯ 7-9 ปี                    ◯ 10-12 ปี          ◯ 13-15 ปี 
                          ◯ ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป                   
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ตอนที่  2   สมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่เป็นจริงและที่คาดหวัง  
        

ข้อ รายการ ระดับสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ระดับที่เป็นจริง ระดับที่คาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
       ด้านความรู้ในการระบุปัญหาของการวิจัย   
1 การนํารายละเอียดในประสบการณ์การ

จัดการเรียนการสอนมาใช้ในการกําหนด
ปัญหาของการวิจัย 

          

2 การสะท้อนความคิดเห็นเกี่ ยวกับคุณค่า  
ความเชื่อ  ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการเรียน
การสอน 

          

3 การระบุได้อย่างชัดเจนเก่ียวกับความแตกต่าง
ระหว่างคุณค่า  ความเชื่อ และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน 

          

4 การระบุจุดเน้นของงานวิจัยตามบริบทของ
ชั้นเรียน 

          

5 การระบุที่มาของปัญหาการวิจัยตามลําดับ
ความสําคัญ 

          

6 การให้เหตุผลในแนวทางของงานวิจัยที่จะ
ดําเนินการสามารถระบุได้อย่างชัดเจน 

          

7 ความรู้ เ ก่ี ยวกับการ เก็บรวมรวมข้อมู ล 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สัมพันธ์
กับปัญหาของการทําวิจัย 

          

8 ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ วิ ธี ก า ร เ ขี ย น  แ ล ะ
ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องของวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เช่น เป็นสิ่งที่วัดและประเมินได้ 

          

9 ความเข้าใจในการระบุคําถามการวิจัยกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้สอดคล้องกัน 
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ข้อ รายการ ระดับสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ระดับที่เป็นจริง ระดับที่คาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
        ด้านความรู้ในการระบุปัญหาของการวิจัย(ต่อ) 
10 ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสืบสอบที่

เก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
          

       ด้านความรู้ในด้านการดําเนินการวิจัย   
11 การให้เหตุผลเพื่ออธิบายการดําเนินการวิจัยที่

กําหนดได้อย่างชัดเจน 
          

12 ความชัดเจนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ตอบคําถามการวิจัย 

          

13 วิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัยเพื่อตอบ
คําถามการวิจัย 

          

14 ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการทําวิจัยตาม
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

          

15 การระบุรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอนของการทําวิจัย 

          

       ด้านความรู้ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล             
16 ความเข้าใจที่ชัดเจนในการจัดกระทําข้อมูล  

การอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          

17 การตีความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล           
18 การนําผลงานวิจัยที่เ ก่ียวข้องมาสนับสนุน 

หรือแสดงความแตกต่างกับผลงานวิจัยที่
ค้นพบได้ของท่าน 

          

19 ความเข้าใจวิ ธีการวิเคราะห์ข้อ มูลที่ เก็บ
รวบรวมได้ 

          

20 การเขียนสะท้อนความคิดหลังจากวิเคราะห์
ข้อมูลเสร็จแล้ว 

          

www.ssru.ac.th



52 
 

 

ข้อ รายการ ระดับสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ระดับที่เป็นจริง ระดับที่คาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
       ด้านความรู้ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  (ต่อ) 
21 การเขียนข้อเสนอแนะในการวิจัยที่ เป็น

ประโยชน์ต่อการนําไปใช้ และในการวิจัย
แบบต่อยอดต่อไป 

          

22 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 

          

 
 3.  นําแบบประเมินสมรรถนะวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 

ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity)  ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา  พร้อมกับหา
ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหารายข้อ (I-CVI) และดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาทั้งฉบับ (S-CVI)  
สําหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อคําถามรายข้อและทั้งฉบับที่จะใช้ในงานวิจัยน้ีจะต้องมีค่า I-CVI และ     
S-CVI  เท่ากับ 1.00  (Lynn, 1986: 382-385; Aljojo et al., 2009: 717)  พบว่าข้อคําถามรายข้อและ  
ทั้งฉบับที่จะใช้ในงานวิจัยนี้มีค่า I-CVI และ S-CVI  ตั้งแต่ 0.80-1.00  ส่วนค่าความเชื่อถือได้ของแบบ
ประเมินข้างต้น ผู้วิจัยนําไปทดลองกับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือม่ันโดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.971  

การเก็บรวบรวมขอ้มลู  

ผู้วิจัยนําแบบประเมินสมรรถนะการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูเก็บรวบข้อมูลด้วยตนเองที่โรงเรียน
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี โดยขอความร่วมมือจากครู ในการรายงานจากการประเมินตนเอง 
รวมถึงการใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับคณะผู้บริหารและครูเพื่อยืนยันผลสมรรถนะของครูได้ตรงตาม
ความเป็นจริงมากขึ้น   

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เน้ือหา
กับข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแบบให้เลือกตอบ วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี 
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2. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ผู้วิจัยได้นําข้อมูลมา
หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สําหรับเกณฑ์แปลความหมายของค่าเฉลี่ย  ผู้วิจัยได้เลือกใช้
เกณฑ์ตามแนวคิดของบุญชุม ศรีสะอาด (บุญชม และบุญส่ง, 2535) ซึ่งกําหนดดังตาราง 3.1 ต่อไปนี้ 
ตาราง  3.1   เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 

ค่าเฉลี่ย การแปลผลระดับสมรรถนะ 
4.51  -  5.00 มากที่สุด 
3.51  -  4.50 มาก 
2.51  -  3.50 ปานกลาง 
1.51  -  2.50 น้อย 
1.00  -  1.50 น้อยที่สุด 

3. วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) กับข้อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมได้จากการตรวจ
เอกสารงานวิจัยของครู  หาประเด็นที่เกิดความคลาดเคลื่อนในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 
โดยมีขั้นตอนย่อยดังน้ี (Goh & Matthews, 2011: 96) 

อ่านและอ่านซํ้าเอกสารรายงานการวิจัยของครู  เพื่อหาประเด็นร่วมที่เกี่ยวกับสมรรถนะใน
การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ได้แก่การระบุปัญหาของการวิจัย การดําเนินการวิจัย และ
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิ เคราะห์ประเด็นที่ เป็นความคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจไม่ ถูกต้องในการทําวิจัย           
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู  โดยการพิจารณาจากประเด็น และรายละเอียดที่ครูเขียนรายงานและ
กล่าวอ้างถึงในเอกสารรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนซ่ึงเป็นส่ิงที่ครูคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจไม่
ถูกต้องและชัดเจนในการทําวิจัย 

4. วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) กับข้อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมได้จากการเขียน
บันทึกสะท้อนความคิดของครูและการสัมภาษณ์ ซ่ึงผู้วิจัยมีการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นกับข้อมูลเชิง
คุณภาพดังกล่าวโดยมีขั้นตอนย่อยดังน้ี (Goh and Matthews, 2011: 96) 

อ่านและอ่านซํ้ากับบันทึกสะท้อนความคิดของครู  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถามปลายเปิด  เพื่อหาประเด็นร่วมที่เกี่ยวกับสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน   
ของครู ได้แก่การระบุปัญหาของการวิจัย การดําเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ประเด็นที่เหมือนและแตกต่าง  พร้อมหาหัวข้อ  รายละเอียดย่อยที่เกี่ยวข้องและ
ความถี่ในประเด็น หัวข้อที่ผู้บริหารและครูกล่าวอ้างถึง 
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