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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ผู้วิจัยด าเนินการ
วิจัยเพื่อตอบค าถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 33 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   

ขั้นตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   

ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 4 
การประเมินรปูแบบชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์

ผลการประเมินรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33   

ประเมินรูปแบบใน 4 ด้าน 
- ด้านความเป็นประโยชน์  
- ด้านความเป็นไปได้  
- ด้านความเหมาะสม  
- ความถูกต้องครอบคลุม 

น ารูปแบบชุมชนแห่ง       
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 
ไปใช้กับครู ในปีการศึกษา 
2562 

ขั้นตอนที่ 3 
ผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์

1. ผลการประเมินคณุภาพ
แผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

2. ผลการประเมินการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงรุก 

3. ผลการประเมินผลงานของ
นักเรียน 

ขั้นตอนที่ 2 
การสร้างรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์

ขั้นที่ 1 ยกร่างรูปแบบและ
จัดท าคู่มือรูปแบบฯ 
ขั้นที่ 2 ประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบและคู่มือการใช้
รูปแบบฯ   
 

รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค ์

ขั้นตอนกำรวิจัย ผลกำรวิจัย วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาองค์ประกอบของ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค ์

องค์ประกอบของรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์

ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
ขั้นที่ 2 สัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวุฒิ 
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ตำรำงที่ 21 กรอบแนวทางการด าเนินการวิจัย เรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ประเด็นที่ศึกษำ แหล่งข้อมลู / กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ

รูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 33 

องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค ์

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ               
จ านวน 10 คน  

 

 
 
แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 
 

วิเคราะหเ์นื้อหาและสรุป
ข้อมูล (Content analysis) 
 

2. เพื่อสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอม
พระประชาสรรค์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 33 

1. ยกร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ และจัดท าคู่มือการใช้
รูปแบบฯ 

2. ตรวจสอบความสอดคล้องและความ
เหมาะสมของรูปแบบและคูม่ือการใช้
รูปแบบฯ  

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน   1. ร่างรูปแบบฯ 
2. แบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบฯ 
3. แบบประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือการใช้
รูปแบบ 
 

1. ค่าเฉลี่ย 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
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ตำรำงท่ี 20  (ต่อ)  
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ประเด็นที่ศึกษำ แหล่งข้อมลู / กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33   

1. ประเมินคณุภาพแผนการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุก 

2. ประเมินการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก 
3. ประเมินผลงาน/ช้ินงานของนักเรียน              

ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์       
ปีการศึกษา 2562  
จ านวน  122 คน  

1. แบบประเมินคณุภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 

2. แบบประเมินการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก 

3. ประเมินผลงาน/ช้ินงานของ
นักเรียน              

1. ค่าเฉลี่ย 
2. ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  

4. เพื่อประเมินรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 33 

ประเมินรูปแบบฯ ใน 4 ประเด็น  
- ด้านความเป็นประโยชน์  
- ด้านความเป็นไปได้  
- ด้านความเหมาะสม  
- ความถูกต้องครอบคลุม 
 

ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์       
ปีการศึกษา 2562  
จ านวน 122 คน  

แบบประเมินรูปแบบฯ 
 

1. ค่าเฉลี่ย 
2. ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 

 
ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษำองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำ   
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 33 โดยกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดการพัฒนารูปแบบและ
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559 : 25) Senge 
(1994 : 33) Louis & Miles (1995) Newman et al. (1996) Hord (1997) DuFour & Eaker 
(1998) Hipp & Huffman (2003) Stoll & Thomas (2006 : 14) Hord (2010 : 5) วิจารณ์  พานิช 
(2555: 139) ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ (2558 : 40) แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และแนวคิดสมรรถนะ
ครู และสังเคราะห์รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัยของอ านาท เหลือน้อย (2561) ศยามน อินสะอาด (2560) ธีระชัย รัตนรังสี 
(2560) จิราพร รอดพ่วง (2560) บังอร เสรีรัตน์ (2560) ลภัสรดา เวียงค า (2560) ประภาภรณ์       
ค าโอภาส (2560) สุธิภรณ์ ขนอม (2559) ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558) สมุทร สมปอง (2558) วรลักษณ์ 
ชูก าเนิด (2557) สิวรี พิศุทธิ์สินธพ (2554) 

ขั้นที่ 2 ศึกษำองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ    
เขต 33  โดยกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ความรู้ด้านบริหาร

จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปี หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและมีประสบการณ์บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
อย่างน้อย 3 ปี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารการศึกษา อย่างน้อย 
3 ปี หรือด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มาโดย
การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เรื่อง รูปแบบ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์ 
2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีข้อค าถามการสัมภาษณ์ในประเด็นต่อไปนี้ 

2.3.1 หลักการของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ควรมีหลักการอย่างไร 

2.3.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา เป็นอย่างไร 

2.3.3 กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง  

2.3.4 กระบวนการเรียนรู้ของของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง 

2.3.5  ผลลัพธ์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ควรเป็นอย่างไร 

2.3.6  เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา มีอะไรบ้าง 

2.4 น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อค าถาม โดยใช้การหา
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด ( Item Objective Congruence: 
IOC) และก าหนดคะแนนการพิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292) 

+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
แล้วน าไปค านวณหาค่า IOC พบว่า ข้อค าถามทั้งหมดมีค่า IOC  เท่ากับ 1.00   

ทุกข้อ ซ่ึงเป็นข้อค าถามที่ใช้ได้  
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2.5 จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับใหม่ เพื่อน าไปใช้จริงกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 12 คน 

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยท าหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์ นัดหมายวัน เวลา 

และสถานที่ เป็นการล่วงหน้า และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกลงในแบบสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง
ถอดเทปบันทึกข้อมูลค าสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 คน  

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และสรุปเป็นประเด็นตามข้อ

ค าถามการสัมภาษณ์ทั้ง 5 ข้อ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปข้อมูล (Content analysis) 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

 
ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ยกร่ำงรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้   
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

ผู้วิจัยน าผลการวิจัยที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมจัดท าคู่มือการใช้รูปแบบ 

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบควำมสอดคล้องและควำมเหมำะสมของรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 33 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ซึ่งได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติ คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปี หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ งผู้บริหารสถานศึกษาและ     
มีประสบการณ์บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา อย่างน้อย 3 ปี 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  

2.1 ร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

2.2 แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  

2.3 คู่มือและแบบตรวจสอบความเหมาะสมคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

3. ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
3.1 แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  

3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3.1.2 จัดท าแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)          
มี 5 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 280) 

 
ระดับ ระดับควำมเหมำะสม 

5 มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
4 มีความเหมาะสมในระดับมาก 
3 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
2 มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
1 มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 
3.1.3 น าแบบตรวจสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเนื้อหากับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด โดยใช้
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การหาค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence: 
IOC) และก าหนดคะแนนการพิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292) 

+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 

แล้วน าไปค านวณหาค่า IOC พบว่า ข้อค าถามทั้งหมดมีค่า IOC  เท่ากับ 1.00    
ทุกข้อ ซ่ึงเป็นข้อค าถามที่ใช้ได้  

3.1.4 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าและน าแบบตรวจสอบไปใช้จริงกับผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 9 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ต่อไป 

3.2 คู่มือและแบบตรวจสอบคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 

3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

3.2.2 จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

3.2.3 จัดท าแบบตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
มี 5 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 280) 

 

ระดับ ระดับควำมเหมำะสม 
5 มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
4 มีความเหมาะสมในระดับมาก 
3 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
2 มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
1 มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
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3.2.4 น าแบบตรวจสอบที่สร้างขึ ้นไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณา
ตรวจสอบความเที ่ยงตรงของเนื ้อหา ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ เนื ้อหากับจุดประสงค์           
ที่ต้องการวัด โดยใช้การหาค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด ( Item 
Objective Congruence: IOC) และก าหนดคะแนนการพิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292) 

+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
แล้วน าไปค านวณหาค่า IOC พบว่า ข้อค าถามทั้งหมดมีค่า IOC  เท่ากับ 1.00    

ทุกข้อ ซ่ึงเป็นข้อค าถามที่ใช้ได้  
3.2.5 จัดพิมพ์แบบตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

3.2.6 น าคู่มือและแบบตรวจสอบคู่มือการใช้รูปแบบไปใช้จริงกับผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 9 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดย มีข้ันตอนดังนี้ 

4.1 ประสานผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และคู่มือการใช้รูปแบบ 

4.2 จัดท าหนังสือจากโรงเรียนถึงผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแนบเอกสารประกอบ 
4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและการให้ข้อเสนอแนะ 
4.4 ปรับปรุงรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้    

เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตาม
ข้อเสนอแนะ 

4.5 วิเคราะห์ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยไดว้ิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

5.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้เช ิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี ่ย ( x̅) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 69) 
 

ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมเหมำะสม 
4.51-5.00 มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 มีความเหมาะสมในระดับมาก 
2.51-3.50 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
1.00-1.50 มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 
 
ขั้นตอนที่ 3 ผลกำรใช้รูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 

โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33   
 

การด าเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่ง        
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ใหข้้อมูล  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 122 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)   
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  

2.1 แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระ   
ประชาสรรค์ 

2.2 แบบประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
2.3 แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  

3. ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
3.1 แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชา

สรรค์ มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพ

ของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
3.1.2 ก าหนดขอบเขต ประเด็นการประเมิน และรูปแบบของแบบประเมิน

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
3.1.3 สร้างแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอม

พระประชาสรรค์ โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสาระส าคัญ จ านวน 4 ข้อ ด้าน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จ านวน 5 ข้อ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวน 3 ข้อ ด้านสาระ
การเรียนรู้ จ านวน 3 ข้อ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 10 ข้อ ด้านสื่อการเรียนรู้ จ านวน 4 
ข้อ และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 ข้อ รวมจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 34 ข้อ และได้
ก าหนดระดับความเหมาะสมซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 280) 

 

ระดับ ระดับควำมเหมำะสม 
5 มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
4 มีความเหมาะสมในระดับมาก 
3 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
2 มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
1 มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 
3.1.4 น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พิจารณา

ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและความครอบคลุมจุดประสงค์ที่ต้องการวัด โดยใช้การหาค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence: IOC) 
และก าหนดคะแนนการพิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292) 
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+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
แล้วน าไปค านวณหาค่า IOC พบว่า ข้อค าถามทั้งหมดมีค่า IOC  เท่ากับ 1.00   

ทุกข้อ ซ่ึงเป็นข้อค าถามที่ใช้ได้  
3.1.5 ปรับปรุงแก้ไขการพิมพ์ผิดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
3.1.6 จัดพิมพ์แบบประเมินเพ่ือน าไปใช้ในการประเมินคุณภาพของแผนการ

จัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 122 คน ต่อไป 
3.2 แบบประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  มี

ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก 
3.2.2 ก าหนดขอบเขต ประเด็นการประเมิน และแบบประเมินการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก 
3.2.3 สร้างแบบประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชา

สรรค์ โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จ านวน 15 ข้อ ด้านสื่อ
การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ จ านวน 6 ข้อ ด้านการจัดบรรยากาศและการบริหารชั้นเรียน จ านวน 6 
ข้อ และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 6 ข้อ รวมจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 33 ข้อ และ           
ได้ก าหนดระดับความคดิเห็นซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 280) 

 
ระดับ ระดับควำมคิดเห็น 

5 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
4 มีความคิดเห็นในระดับมาก 
3 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
2 มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
1 มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

 
3.2.4 น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พิจารณา

ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและความครอบคลุมจุดประสงค์ที่ต้องการวัด โดยใช้การหาค่า



173 
 

ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence: IOC) 
และก าหนดคะแนนการพิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292) 

+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
แล้วน าไปค านวณหาค่า IOC พบว่า ข้อค าถามทั้งหมดมีค่า IOC  เท่ากับ 1.00   

ทุกข้อ ซ่ึงเป็นข้อค าถามที่ใช้ได้  
3.2.5 ปรับปรุงแก้ไขการพิมพ์ผิดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
3.2.6 จัดพิมพ์แบบประเมินเพ่ือน าไปใช้ในการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 122 คน ต่อไป 
3.3 แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มีขั้นตอน

การสร้าง ดังนี้ 
3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินผลงาน/

ชิ้นงานของนักเรียน  
3.3.2 ก าหนดขอบเขต ประเด็นการประเมิน และแบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน

ของนักเรียน 
3.3.3 สร้างแบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอมพระ        

ประชาสรรค์ ซึ่งมจี านวนข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ และได้ก าหนดระดับความคิดเห็นซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 
2557 : 280) 

 

ระดับ ระดับควำมคิดเห็น 
5 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
4 มีความคิดเห็นในระดับมาก 
3 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
2 มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
1 มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

 
3.3.4 น าแบบประเมินที่สร ้างขึ ้นไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญจ านวน 5 คน พิจารณา

ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและความครอบคลุมจุดประสงค์ที่ต้องการวัด  โดยใช้การหาค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence: IOC) 
และก าหนดคะแนนการพิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292) 
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+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
แล้วน าไปค านวณหาค่า IOC พบว่า ข้อค าถามทั้งหมดมีค่า IOC  เท่ากับ 1.00   

ทุกข้อ ซ่ึงเป็นข้อค าถามที่ใช้ได้  
3.3.5 ปรับปรุงแก้ไขการพิมพ์ผิดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
3.3.6 จัดพิมพ์แบบประเมินเพ่ือน าไปใช้ในการประเมินผลงาน/ชิ้นงานของ

นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ไปใช้จริงในปีการศึกษา 2562 โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ 

4.1 ผู้วิจัยและครูทุกคนของโรงเรียนร่วมประชุมวางแผนพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

4.2 ชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการด าเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่ง      
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ และวางแผน
การด าเนินงานตามคู่มือการใช้รูปแบบ 

4.4 ครูร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
โดยใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวิเคราะห์ (Analyze) 
ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan) ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน (Teaching and 
Observation) ขั้นสะท้อนคิดเพ่ือการพัฒนา (Reflect) และขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และพัฒนา
ต่อเนื่อง (Revise) 

4.4 ผู้วิจัยร่วมนิเทศ ติดตาม สังเกตชั้นเรียน และให้ข้อเสนอแนะในระหว่างการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

4.5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

4.6 ประชุมครูทุกคนเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง
และพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่างต่อเนื่องและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

4.7 ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
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4.8 ประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
4.9 ประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
4.10  สรุปผลการด าเนนิงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ               เพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ผลการประเมินโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 69) 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

 
ในขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา   

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 122 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)   

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ใน 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ 
ด้านความเหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุม 
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3. ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3.2 ก าหนดประเด็นการประเมิน และเลือกรูปแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การประเมิน 
3.3 สร้างแบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ใน 4 
ประเด็น ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และความถูกต้อง
ครอบคลุม จ านวน 41 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 280) 

5 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้อง 
   ครอบคลุมในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้อง 
   ครอบคลุมในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้อง 
   ครอบคลุมในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้อง 
   ครอบคลุมในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้อง 
   ครอบคลุมในระดับน้อยที่สุด 
3.4 น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญจ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบ

ความชัดเจนของภาษาและความครอบคลุมเนื้อหา โดยใช้การหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence: IOC) และก าหนดคะแนนการ
พิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292) 

+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 

แล้วน าไปค านวณหาค่า IOC พบว่า ข้อค าถามทั้งหมดมีค่า IOC  เท่ากับ 1.00   ทุกข้อ 
ซ่ึงเป็นข้อค าถามที่ใช้ได้  
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3.5 ปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์แบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 

3.6 น าแบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ไปใช้
จริงกับครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 122 คน     

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

4.1 แจกแบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัด    
การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 แก่
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 122 คน และได้รับกลับคืน
มาจ านวน 122 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  

4.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี ่ย ( x̅) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 69) 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ 
    ความถูกต้องครอบคลุมในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ 
    ความถูกต้องครอบคลุมในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ 
    ความถูกต้องครอบคลุมในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ 
    ความถูกต้องครอบคลุมในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ 
    ความถูกต้องครอบคลุมในระดับน้อยที่สุด 

 
 


