
บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

  
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560)  เป็นการวิจยัและ
พฒันา (research and development) ผูว้ิจยัด  าเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 

ประชากรและลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 
ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น ครูโรงเรียนศึกษาปัญญา  อ  าเภอ

เมือง จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 30 คน   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
  1. หลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
  2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 

             3. แบบสอบความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ือง
การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบั
ปรับปรุง 2560) 

ขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือ 
1. หลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง หลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
  1.1 การสร้างหลกัสูตร  

 การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 

 ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler, 1950) มีขั้นตอนในการ
พฒันา 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การก าหนดจุดประสงค ์การเลือกเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้   ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ขั้นที่ 1 การก าหนดจุดประสงค์ 
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 ด าเนินการโดยศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน จากการวิเคราะห์หลกัสูตร หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุงพุทธศกัราช 2560) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
หลกัสูตรฝึกอบรม ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
  1) เพื่อใหค้รูผูส้อนเขา้ใจหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
(ฉบบัปรับปรุงพุทธศกัราช 2560) 
  2) เพื่อใหค้รูผูส้อนสามารถออกแบบการสอนและจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551(ฉบบัปรับปรุงพุทธศกัราช 
2560) 
  3) เพื่อใหค้รูผูส้อนมีเจตคติท่ีดีในการออกแบบการสอนและจดัท าแผนการเรียนรู้
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
  ขั้นที่ 2 การเลือกเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

              ผูว้ิจยัก  าหนดเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้     ก  าหนดองคป์ระกอบ 
และโครงสร้าง เร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ประกอบดว้ยเน้ือหาสาระ 3 หน่วย  รวมระยะเวลาฝึกอบรม
ตลอดหลกัสูตร 16 ชัว่โมง รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1  
ตารางท่ี 3.1 เน้ือหาของหลกัสูตรฝึกอบรม 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย จ านวนเวลา (ชัว่โมง) 
1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
4 

2 องคป์ระกอบและการออกแบบแผนการจดั    
การเรียนรู้ 

4 

3 การจดัท าแผนการจดัการการเรียนรู้ 8 
        ขั้นที่ 3 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
  หลกัสูตรฝึกอบรมเร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ไดก้  าหนดแนวทางของการฝึกอบรม 
เพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
  1) เนน้กระบวนการฝึกอบรมโดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการอบรม
ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้   
  2) เนน้การจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแต่ละคนไดล้งมือปฏิบติัจริง
เก่ียวกบัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง  
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ขั้นที่ 4 การประเมนิผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์และเพื่อท่ีจะตรวจสอบดูว่าการจดัการ

เรียนการสอนไดบ้รรลุตามจุดประสงคท่ี์ก  าหนดไวห้รือไม่ สมควรจะมกีารปรับแกใ้นส่วนใดบา้ง 
โดยพิจารณาจากส่ิงต่อไปน้ี 

1) ก าหนดจุดประสงคท่ี์จะวดัและพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
2) วดัและวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมเหล่านั้น 
 3) ศึกษาส ารวจขอ้มูลเพ่ือสร้างเคร่ืองมือท่ีจะวดัพฤติกรรมเหล่านั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4) การพจิารณาผลการประเมินใหเ้ป็นประโยชน์ เพ่ืออธิบายผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล

หรือกลุ่ม การอธิบายถึงส่วนดีของหลกัสูตรหรือส่ิงท่ีจะตอ้งปรับแก ้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 

 1.2 ตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตร 
  ผูว้ิจยัด  าเนินการน าร่างหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการพฒันาหลกัสูตร จ  านวน 2 ท่านและผูท้รงคุณวุฒิดา้นการวดัและประเมินผล
การศึกษา จ านวน 1 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของหลกัสูตร โดยใชแ้บบ
ประเมินจ านวน 1 ฉบบั ทั้งน้ีผูว้ิจยัก  าหนดเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง
ของหลกัสูตรฝึกอบรม ซ่ึงจะตอ้งมีค่าเฉล่ียมากกว่าหรือเท่ากบั 3.50 ความหมายของระดบัคะแนน
และเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) แบบประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรฝึกอบรม  การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มีลกัษณะเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) ในแต่ละระดับมีความหมายคะแนน      
ดงัตารางท่ี 3.2  
ตารางท่ี 3.2  ระดบัคะแนนและความหมาย จากแบบประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตร 

คะแนน ความหมาย 
5 หลกัสูตรมีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด 
4 หลกัสูตรมีความเหมาะสมระดบัดีมาก 
3 หลกัสูตรมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
2 หลกัสูตรมีความเหมาะสมระดบันอ้ย 
1 หลกัสูตรมีความเหมาะสมระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของหลกัสูตรโดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและแปลผลโดยน าค่าเฉล่ียมาเทียบกบัเกณฑ ์ตามแนวคิดของเบสท ์(Best, 1981 อา้งถึงใน
ประวีณา เอ่ียมยีสุ่น, 2559: 68) รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.3   

ตารางท่ี 3.3  เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียจากแบบแบบประเมินความเหมาะสมของ
หลกัสูตร 

คะแนน ความหมาย 
5 หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดีมาก 
3 หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

   2) แบบประเมินความสอดคลอ้งของหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)มี
ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) ในแต่ละระดบัมีความหมาย
คะแนนดงัตารางท่ี 3.4 

 ตารางท่ี 3.4  ระดบัคะแนนและความหมาย จากแบบประเมินความสอดคลอ้งของหลกัสูตร 
คะแนน ความหมาย 

5 หลกัสูตรมีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด 
4 หลกัสูตรมีความเหมาะสมระดบัดีมาก 
3 หลกัสูตรมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
2 หลกัสูตรมีความเหมาะสมระดบันอ้ย 
1 หลกัสูตรมีความเหมาะสมระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคลอ้งของหลกัสูตร โดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและแปลผลโดยน าค่าเฉล่ียมาเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์(Best, 1981 อา้งถึงใน
ประวีณา เอ่ียมยีสุ่น, 2559:68) รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.5  

ตารางท่ี 3.5  ระดบัคะแนนและความหมาย จากแบบประเมินความสอดคลอ้งของหลกัสูตร 

คะแนน ความหมาย 
4.50 -5.00 หลกัสูตรมีความเสอดคลอ้งระดบัมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 หลกัสูตรมีความเสอดคลอ้งระดบัดีมาก 
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2.50 – 3.49 หลกัสูตรมีความความเสอดคลอ้งระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49 หลกัสูตรมีความความเสอดคลอ้งระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49 หลกัสูตรมีความความเสอดคลอ้งระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของหลกัสูตรและความเหมาะสมของหลกัสูตร ไดผ้ลดงั
ตาราง 3.6  - 3.7  

ตารางท่ี 3.6 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของหลกัสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. หลกัการและเหตุผลมีความสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

4.80 0.77 มากท่ีสุด 

2. โครงสร้างและเวลามีความสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

4.70 0.73 มากท่ีสุด 

3. เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

4.40 0.55 มาก 

4. กิจกรรมอบรมมีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

4.60 0.50 มาก 

5. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

4.20 0.84 มาก 

6. ส่ือสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร 

4.60 0.55 มาก 

รวม 4.55 0.66 มาก 

 จากตารางท่ี 3.6 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของหลกัสูตรในภาพรวม พบว่าหลกัสูตร 
มีความสอดคลอ้งในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55. และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.66 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ หลกัการและเหตุผลมีความสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และดา้นโครงสร้างและเวลามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตร มีความสอดคล้องในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.80 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.77 
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ตารางท่ี 3.7  ผลการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. หลกัการและเหตุผลของหลกัสูตร 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 4.20 0.45 มาก 

3. โครงสร้างเน้ือหาและเวลา 3.70 0.90 มาก 

4. เน้ือหา 4.20 0.45 มาก 

5. กิจกรรมการฝึกอบรม 4.20 0.45 มาก 

6. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 4.30 0.44 มาก 

7. การวดัและประเมินผล 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.22 0.54 มาก 

 จากตารางท่ี 3.7 ผลการประเมินความเหมาะสมในภาพรวม พบว่า หลกัสูตรมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ หลกัการและเหตุผลของหลกัสูตรโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55  

   1.3 การปรับปรุงหลกัสูตรก่อนไปทดลองใช้  
   ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  ทั้ง 3 ท่านมาพิจารณาปรับแกไ้ขหลกัสูตรให้มี
ความเหมาะสม ก่อนน าไปทดลองใช ้ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิดงัตารางท่ี 3.8 -3.9 
ตารางท่ี 3.8  ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิดา้นความสอดคลอ้งของหลกัสูตร 

ผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้เสนอแนะ 

คนท่ี 2 ปรับความยากง่ายของเน้ือหาอบรม ควรเร่ิมจากขอ้มูลง่ายไปหายาก 

คนท่ี 3 เน้ือหาการอบรมมากเกินไป ควรลดจ านวนเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัเวลา 
และใหผู้เ้ขา้อบรมมีเวลาลงมือปฏิบติั 
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ตารางท่ี 3.9 ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิดา้นความเหมาะสมของหลกัสูตร 

ผูท้รงคุณวฒิุ ขอ้เสนอแนะ 

คนท่ี 1 เมื่อจบแต่ละหน่วยควรมีการทดสอบก่อนและหลงัเรียนใหส้อดคลอ้งกบั
เน้ือหา 

  1.4 การทดลองใช้หลกัสูตร 
   หลงัจากผูว้ิจยัไดป้รับปรุงหลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะขอผูท้รงคุณวุฒิแลว้แลว้น าไปใช้
กบักลุ่มตวัอยา่ง(ครูโรงเรียนศึกษาปัญญา) จ  านวน 30 คน  ด  าเนินการฝึกอบรมระหว่างวนัท่ี 18 - 19 
ตุลาคม 2562 สถานท่ีในการอบรม หอ้งประชุมโรงเรียนศึกษาปัญญา จงัหวดัเพชรบุรีโดยผูว้ิจยัได้
เชิญนางสุภคัญาณี   สุขส าราญ ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   เป็นวิทยากร 
ตารางท่ี 3.10 ตารางการฝึกอบรม 

วนั เดือน ปี เวลา 

18 ตุลาคม 2562 

08.00 – 12.00 น. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
13.00 – 17.00 น.  องค์ประกอบและโครงสร้างการออกแบบ
แผนการจดัการเรียนรู้ 

19 ตุลาคม 2562 
08.00 – 12.00 น.  การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
13.00 – 17.00 น. น าเสนองาน 

   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้ เข้ารับการอบรม  หลกัสูตร
ฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
  2.1 การสร้างแบบทดสอบ หลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
   2) วิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหา ใหค่้าน ้ าหนกัและก าหนดจ านวนขอ้สอบ 
ตารางท่ี 3.10 ตารางวิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหา 
หน่วยท่ี  ช่ือหน่วย น ้าหนกั จ านวน

ขอ้สอบ 
1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 

(ฉบบัปรับปรุง 2560) 
25% 8 
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2 องคป์ระกอบและโครงสร้างการออกแบบแผนการจดั 
การเรียนรู้ 

25% 8 

3 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 50% 14 

   3) ก าหนดชนิดของแบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม เป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ  านวน 30 ขอ้ 
  2.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ 
        การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนแลว้ให้
ผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ภาษาท่ีใชแ้ละความ
ถูกตอ้งของแบบทดสอบ วิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (index of item objective: IOC) ค่าดชันี
ความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.8 จึงถือว่าแบบทดสอบ มีความสอดคลอ้งกนัและสามารถน าไปใชไ้ด ้  
  2.3 การปรับปรุงแบบทดสอบก่อนไปทดลองใช้  
           ผูว้ิจัยน าข้อเสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  ทั้ ง  3 ท่านมาพิจารณาปรับแก้ไข
แบบทดสอบใหม้ีความเหมาะสม ก่อนน าไปใช ้
   2.4 การใช้แบบทดสอบ 
    น าแบบทดสอบใชก้บัครูโรงเรียนศึกษาปัญญา จ  านวน 30 คน 
 3. แบบสอบความคดิเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มต่ีอหลกัสูตรฝึกอบรม 
     ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง การ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบั
ปรับปรุง 2560)   ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปส าหรับ ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า   
5 ระดบั  จ  านวน 9 ขอ้ 
  3.1 การสร้างแบบสอบถาม 

   1)  ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

   2) ก  าหนดรายการท่ีจะสอบถาม ไดแ้ก่ ระยะเวลา กิจกรรม เน้ือหา ส่ือท่ีใช ้ความรู้
และทกัษะของวิทยากร 

   3) สร้างแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของ   
ลิเคิร์ท (Likert) ในแต่ละระดบัมีความหมายคะแนน ดงัตารางท่ี 3.11 
ตารางท่ี 3.11 ตารางวิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหา 

ระดบัความคิดเห็น  ช่ือหน่วย 
5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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4 เห็นดว้ยมาก 
3 เห็นดว้ยปานกลาง 
2 เห็นดว้ยนอ้ย 
1 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

   วิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัศึกษาหลงัการฝึกอบรม โดยใชค่้าเฉล่ียและ  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลโดยน าค่าเฉล่ียมาเทียบกบัเกณฑ์ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 
1981 อา้งถึงใน ประวีณา เอ่ียมยีสุ่น, 2559: 75)  
ตารางท่ี 3.12 เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ียจากแบบสอบถามความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ระหว่าง ความหมาย 
4.50-5.00 เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.50-4.49 เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
2.50-3.49 เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50-2.49 เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00-1.49 เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

  3.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
  การตรวจสอบคุณภาพของสอบถาม ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนแลว้ให้
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการวดัและประเมินผล จ  านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content 
validity) ภาษาท่ีใชแ้ละความถูกตอ้งของแบบสอบถาม วิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (index of 
item objective: IOC) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ไดค่้า IOC เท่ากบั 0.7 จึงถือว่าแบบสอบถามน้ี
สามารถน าไปใชไ้ด ้
  3.3 การปรับปรุงแบบสอบถามก่อนไปทดลองใช้  
   ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  ทั้ง 3 ท่านมาพิจารณาปรับแกไ้ขแบบสอบถาม
ใหม้ีความเหมาะสม และน าแบบสอบถามไปใช ้
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง   การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t- test for dependent) 

 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ือง การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) โดยวิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 


