
บทท่ี  3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย   

 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน                         
สู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development)  แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีด ำเนินกำร  ขั้นตอน  ผลที่ได้รับ 

ขั้นตอนท่ี 1  
ศึกษาสภาพและความต้องการ

ของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

สู่การเสริมสร้างนวัตกรรม               
ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

ด าเนินการศึกษาสภาพและ 
ความต้องการของครูเกีย่วกับ        

การจัดการเรยีนรู้  
โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้าง

นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

ผลการศึกษาสภาพและ 
ความต้องการของครูเกีย่วกับ        

การจัดการเรยีนรู้  
โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้าง

นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

ขั้นตอนที่ 2 
การสร้างและหาประสิทธิภาพ

ชุดฝึกอบรมเร่ืองการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การ
เสริมสร้างนวัตกรรมของ 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

ขั้นตอนที่ 3 
การประเมินผลการทดลอง

ใช้ชุดฝึกอบรมเรื่อง        
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย 

เป็นฐานสู่การเสริมสร้าง
นวัตกรรมของ

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

2.1 การศึกษาแนวทางการพัฒนา 
ชุดฝึกอบรมฯ โดยผู้เช่ียวชาญ 

2.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของ
ชุดฝึกอบรม ฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ   

2.3 การหาประสิทธิภาพของ                
ชุดฝึกอบรมฯ 

3.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์            
การฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกรอบรมฯ 

3.2 การรายงานผลงานนวัตกรรมของครูที่
ผ่านการฝึกอบรมฯ 

3.3 การรายงานผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ที่เกิดจากการเรียนรู้โดยการใช้วิจยัเป็นฐาน 
ได้รับรางวัลจากสิ่งประดิษฐ์ 3.4 การประเมินความคิดเห็นของครูที่ผ่าน
การฝึกอบรม 

3.5 การประเมินความพึงพอใจของครูที่ผ่าน
การฝึกอบรม 

โครงร่างการพัฒนาชุดฝึกอบรมฯ 

ความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมฯ 

ประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 

1. ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมก่อนและหลังการ
อบรม 

2. ผลงานนวัตกรรมของครูท่ีผ่านการ
ฝึกอบรม 

3. ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ หรืองาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้
โดยการใชว้ิจัยเป็นฐาน 

4. ผลการประเมินความคิดเห็นของครู 
ที่ผ่านการฝึกอบรม 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่
ผ่านการฝึกอบรม 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0 
0

0 

ภำพที่ 5 แสดงขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำสภำพและควำมต้องกำรของครูเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิจัย       
               เป็นฐำนสู่กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมของวิทยำลัยเทคนิคพะเยำ 
    ในการศึกษาสภาพและความต้องการของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย 
เป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีวิธีด าเนินการดังนี้ 
             1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

  1.1.1 ประชากร ได้แก่ ครูของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 
จ านวน 118 คน 

  1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 
จ านวน 92 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (KreJcie and Morgan) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 43) ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามสัดส่วนของครูแต่ละสาขาวิชา 
 
ตำรำงท่ี 3 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของครวูิทยาลัยเทคนิคพะเยา จ าแนกตามสาขาวิชา  

 
ที่มา: งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพะเยา, 2561

  ที ่ สำขำวิชำ 
จ ำนวน (คน) 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
1 พื้นฐาน (สามัญ-สัมพันธ์) 18 14 

2 เทคนิคพื้นฐาน 5 4 

3 ช่างเช่ือมโลหะ 7 5 

4 บัญชี 9 7 

5 เลขานุการ 5 4 

6 การตลาด 7 5 

7 คอมพิวเตอร์ 7 5 

8 การก่อสร้าง 10 8 

9 ช่างยนต์ 16 13 

10 ช่างเครื่องมือกล 10 8 

11 ช่างไฟฟ้าก าลัง 13 11 

12 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 6 4 

13 อาหารและโภชนาการ 5 4 

รวม 118 92 
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 1.2 เครื่องมือที่ใชใ้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การศึกษาสภาพและความต้องการของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
สู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                       
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
      ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบการตรวจสอบ
รายการ (Check list)  
   ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert’ Scale Type) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้ 
      5   หมายถึง   ระดับมีการปฏิบัติ/ความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      4   หมายถึง   ระดับมีการปฏิบัติ /ความต้องการอยู่ในระดับมาก 
      3   หมายถึง   ระดับมีการปฏิบัติ /ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
      2   หมายถึง   ระดับมีการปฏิบัติ/ความต้องการอยู่ในระดับน้อย 
          1   หมายถึง     ระดับมีการปฏิบัติ/ความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
(รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อยู่ในภาคผนวก  ข  หน้า  240) 
     

 วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1. ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน 
   2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
    3. สร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพและ
ความต้องการของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรม  
ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
   4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลด้าน   
การบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้านความถูกต้องเหมาะสม และความครบถ้วนของรายการในสิ่งที่ต้องการวัด 
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย  
   4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง                                         
                            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       
   4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อ านวยรัตน์                                             
                            สาขาวิชาการบริหารศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 



101 
 

   4.3 ดร.ประทีป  บินชัย                                                                       
                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ส านักงานคณะกรรมการการ   
                            อาชีวศึกษา 
   4.4 ดร.อรพิน  ดวงแก้ว                                                                                    
                              ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ส านักงานคณะกรรมการการ 
                             อาชีวศึกษา 
   4.5 ดร.ค านึง  ทองเกต ุ   ครชู านาญการพิเศษ                                                             
                            วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   5. น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณ หาค่า 
IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 
(รายละเอียดของค่า IOC อยู่ในภาคผนวก  ข  หน้า  245 - 246) 
    6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
    7. น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try- out) กับครู ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ โดยทดลอง
ใช้กับครูของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณ
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 (รายละเอียดของค่าความเชื่อมั่นอยู่ใน
ภาคผนวก  ข  หน้า  247 - 248) 
    8. ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถาม 
 1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามดังต่อไปนี้  
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามสภาพและความต้องการ 
ของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิค
พะเยา จากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จ านวน 92 ฉบับ ได้รับคืน จ านวน 92 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
แล้วน ามาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องเพ่ือเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

  1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

   การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสอบถามสภาพและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ 
   1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถ่ี 
และหาค่าร้อยละ 



102 
 

  2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  การแปลความหมายโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ  
ของบุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121) มีความหมายดังนี้   
    ค่าเฉลี่ย 4.51  –  5.00   หมายถึง มีการปฏิบัติ/ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51  –  4.50   หมายถึง มีการปฏิบัติ /ความต้องการอยู่ในระดับมาก 
      ค่าเฉลี่ย 2.51  –  3.50   หมายถึง มีการปฏิบัติ/ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51   –  2.50    หมายถึง  มีการปฏิบัติ/ความต้องการอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00  –  1.50    หมายถึง มีการปฏิบัติ/ความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 
ขั้นตอนที่ 2  กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพชุดฝึกอบรมเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ 
      วิจัยเป็นฐำนสู่กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมของวิทยำลัยเทคนิคพะเยำ 
        ในการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
สู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้ 
    ขั้นที่ 2.1 กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำชุดฝึกอบรมเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐำนสู่กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมของวิทยำลัยเทคนิคพะเยำ 
      ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยการสนทนากลุ่ม มีวิธีการ
ด าเนินการดังนี้   
                  2.1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
                   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม (Focus group 
Discussion) จ านวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
                    กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุดฝึกและด้านเนื้อหา 
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป มีประสบการณ์ในการ
เป็นวิทยากรหรือการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
                       1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง                                  
                          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
                                          ธัญบุรี            
                       2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อ านวยรตัน์                                                        
                                          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัย  
                                          พะเยา     
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                       3. ดร.ประทีป  บินชัย                                                                     
                                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ส านักงานคณะกรรมการ  
                                          การอาชีวศึกษา 
                       4. ดร.อรพิน  ดวงแก้ว                                                     
                                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ส านักงานคณะกรรมการ  
                                          การอาชีวศึกษา 
                       5. ดร.ค านึง ทองเกตุ                                                               
                                          ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ส านักงาน  
                                          คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

               กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าสื่อการเรียนการสอนและการ
จัดท าแผนการสอนโดยมีวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีวิทยาฐานะช านาญการพิเศษขึ้นไป                      
มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน มาไม่น้อยกว่า 15 ปี จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
              1. นายธนิด     ภัคธนาเดชานนท์     
                                                ครเูชี่ยวชาญ  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
                        2. ดร.ณัฐวทิย์  มุงเมือง                                  
                                           ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
                        3. นายศักดิ์ดา  สิมเสมอ                                                                   
                                           ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
                        4. นายสุวรรณ  ใจเที่ยง                                                                    
                                           ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
                 กลุ่มท่ี 3 เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยผ่านการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีประสบการณ์ในการสอนมาไม่น้อยกว่า 
10 ปี และเคยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
                        1. นางสุวรรณา     พูนกล้า   
                                           ครูช านาญการพิเศษ   วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
                           2. นางแสงเดือน    มีครู   
                                           ครูช านาญการพิเศษ   วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
                        3. นายชิตชัย แสงสว่าง  
                                           ครูช านาญการพิเศษ   วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
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      2.1.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
                  1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือใช้ประกอบการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  
                           2)  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด าเนินการ โดยน าแบบสัมภาษณ์กลุ่ม เพ่ือศึกษาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือพิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษา ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 
                        1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครัตน์  พูลกระจ่าง  
                                           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
                                           ธัญบุรี          
                        2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.โสภา    อ านวยรัตน์                                                                   
                                           สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย  
                                           พะเยา 
              3. ดร.ประทีป  บินชัย                                                                                          
                                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ส านักงานคณะกรรมการ 
                                           การอาชีวศึกษา 
              4. ดร.อรพิน    ดวงแก้ว                                                                                    
                                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ส านักงาน 
                                           คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                 5. ดร.ค านึง    ทองเกตุ                                                                                     
                                           ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ส านักงาน  
                                           คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   ผลการหาความตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) 
ได้ค่า IOC 0.8-1.00 (เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดการหาค่า IOC อยู่ใน
ภาคผนวก  ข  หน้า  249- 252) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
     2.1.3) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
          1) การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการดังนี้  ผู้วิจัยน าหนังสือจาก
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus group 
Discussion) โดยส่งเอกสารไปพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ ประกอบด้วย 1) โครงร่างงานวิจัย  
2) สรุปผลการท าวิจัยจากขั้นตอนที่1  3) แบบสัมภาษณ์กลุ่มเพ่ือใช้เป็นประเด็นในการสนทนากลุ่ม
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เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 
           2) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus 
group Discussion) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร
อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยมีดร.บรรจง ไชยรินค า อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยาเป็น              
ผู้ด าเนินรายการ (Moderators) นายอดิศักดิ์ ศรียะ นายเชียงชัย แปงณีวงค์ เป็นผู้บันทึกภาพและ
เสียง นางสาวสุภาวดี สินทพ นางสาวณัฐนันท์ สุกุล เป็นผู้บันทึกการสนทนากลุ่ม 
    2.1.4) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
             วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปตามฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ 
 
 ขั้นที่ 2.2 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของชุดฝึกอบรมเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐำนสู่กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมของวิทยำลัยเทคนิคพะเยำ  
        ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาจากขั้นที่ 2.1 มาจัดท าชุดฝึกอบรมเรื่องการจัด        
การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของชุดฝึก อบรม                
เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา              
โดยด าเนินการดังนี้ 
       2.2.1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
         กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการพิจารณาความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเรื่องการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ดังนี้ 
                   กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน มีคุณวุฒิจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกขึ้นไปมีประสบการณ์ด้านการจัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า  
10 ปี ประกอบด้วยจ านวน 4 คน ดังนี้ 
                         1.  ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว      
                                  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ส านักงาน   
                                  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                  2.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง     
                                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
                  3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ   บัวเจริญ                                                                 
                                  ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
                                  ราชมงคลล้านนา 
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                              4. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑล  ทองศร ี                                                                                      
                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 
     กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการฝึกอบรมการจัดการเรียน การสอนโดยใช้
วิจัยเป็นฐานและมีวิทยฐานะช านาญพิเศษเป็นต้นไป มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 คน  
                   1. นายวิทยา   ใจวิถี           
                        ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัด  
                                  เชียงใหม่ 
                   2. ดร.ดิเรก     สุวรรณฤทธิ์     
                                  ครเูชี่ยวชาญ  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
                   3. ดร.พลตรี    สังข์ศรี          
                                  ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
                              4. นายธนิด     ภัคธนาเดชานนท์  
                                  ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา   จังหวัดพะเยา                           
                              5. นายมงคล   ธุระ              
                                  ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่    

    2.2.2) เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
                เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสอบถามความเหมาะสมของชุดฝึก
อบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ซึ่งมีการขั้นตอนในการสร้างดังต่อไปนี้  
         1) ศึกษาข้อมูล เ พ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับก าหนดขอบเขตการสร้าง 
ข้อค าถามให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
สู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย                   
ที่เก่ียวข้อง และประสบการณ์ของผู้วิจัย 
          2)  สร้ า งแบบสอบถามตรวจสอบความเหมาะสมของชุดฝึ กอบรม  
โดยพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของชุดฝึกอบรม โดยแบบการประเมินความเหมาะสม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งการแปลความหมายโดยการก าหนด
เกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 251-256) มีความหมายดังนี้ 
      5   หมายถึง ชุดฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
      4   หมายถึง ชุดฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
         3  หมายถึง ชุดฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
      2  หมายถึง  ชุดฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
              1  หมายถึง ชุดฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด    
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        3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
และด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจความเที่ยงตรง           
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษา ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 
      1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครัตน์  พูลกระจ่าง  
                          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
       2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.โสภา    อ านวยรัตน์                                                                   
                               สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
      3. ดร.ประทีป  บินชัย                                                                                          
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ส านักงานคณะกรรมการการ 
                                   อาชีวศึกษา 
      4. ดร.อรพิน    ดวงแก้ว                                                                                    
                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ส านักงานคณะกรรมการการ 
                                   อาชีวศึกษา 
        5. ดร.ค านึง    ทองเกตุ                                                                                     
                                   ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ส านักงาน    
                                   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

        4) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณ 
หาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.5  ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.80 ถึง 1.00 (รายละเอียดแบบสอบถามค่า IOC อยู่ในภาคผนวก  ข  หน้า  253-260) 
          5) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ    
           6) จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
   2.2.3)  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 การ เก็บรวบรวมข้ อมู ล ผู้ วิ จั ย ได้ เ ก็ บรวบรวมข้ อมู ลแบบสอบถาม 
ความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรม 
ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้วยตนเอง และบางส่วนใช้บริการทางไปรษณีย์ โดยได้ท าหนังสือ 
ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ในการขอความอนุเคราะห์ เพ่ือตรวจสอบเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน               
9 ฉบับ ได้รับคืนทั้ง 9 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
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            2.2.4) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความเหมาะสมของชุดฝึก
อบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการแปลความหมาย
โดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับของ บุญชม ศรีสะอาด (2554: 121)  
มีความหมายดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมายถึง  ชุดฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
                      มากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50   หมายถึง  ชุดฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 
     ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง  ชุดฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  
         ปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมายถึง   ชุดฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
      ค่าเฉลี่ย    1.00 – 1.50   หมายถึง  ชุดฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ     
          น้อยที่สุด 
  
 ขั้นที่ 2.3 กำรหำประสิทธิภำพของชุดฝึกอบรมเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐำนสู่กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมของวิทยำลัยเทคนิคพะเยำ 
   การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การ
เสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยาผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
     2.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
            กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมี 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการ
ทดลองการใช้ชุดฝึกอบรมครั้งที่ 1 ประกอบด้วยครูวิทยาลัยเทคนิคพะเยา จ านวน 3 คน ท าการเลือก
แบบเจาะจงกับครูที่ไม่เคยผ่านการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมาก่อนและไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 
            กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการทดลองการใช้ชุดฝึกอบรมครั้งที่ 2 
ประกอบด้วยครูวิทยาลัยเทคนิคพะเยา จ านวน 6 คน ท าการเลือกแบบเจาะจงกับครูที่ไม่เคยผ่านการ
อบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมาก่อนและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
             กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการทดลองการใช้ชุดฝึกอบรมครั้งที่ 2  
ประกอบด้วย ครูวิทยาลัยเทคนิคพะเยา จ านวน 30  คน ท าการเลือกแบบเจาะจงกับครูที่ไม่เคยผ่าน
การอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมาก่อนและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
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     2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยชุดฝึกอบรมเรื่องการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ 2.2 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
อบรมก่อนและหลังอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้าง
นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องมือวัดผล  การเรียนรู้หรือผลสัมฤทธิ์
ทางการฝึกอบรมของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม เป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อทดสอบ 30 ข้อ ใช้เวลาทดสอบ 30 นาที มีขั้นตอนการสร้าง
และพัฒนา ดังนี้ 
                 1) ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารและต าราต่าง ๆ 
                 2) วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การฝึกอบรม และวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในชุดฝึกอบรม จัดท าข้อทดสอบ จ านวน 40 ข้อ แล้วตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม 
      3) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบทดสอบผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลและด้านเนื้อหา จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
                                   1   รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง                                         
                                            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
                                            ธัญบุรี  
                   2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อ านวยรัตน์                                             
                                            สาขาวิชาการบริหารศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย 
                                            พะเยา 
                   3   ดร.ประทีป  บินชัย                                                                       
                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ส านักงานคณะกรรมการ   
                                            การอาชีวศึกษา 
                   4   ดร.ณัฐวิทย์  มุงเมือง ครูช านาญการพิเศษ     
                                            วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                                                               
                   5   ดร.ค านึง   ทองเกต ุ ครชู านาญการพิเศษ                                                             
                                            วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ส านักงานคณะกรรมการการ  
                                            อาชีวศึกษา 
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ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจน และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์พิจารณาการให้คะแนน
จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ คือ 
   ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าเหมาะสม ให้คะแนน +1 คะแนน 
   ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าไม่เหมาะสม ให้คะแนน  -1 คะแนน 
   ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0 คะแนน 
   พิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จึงจะถือว่า
ค าถามน าไปใช้ได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) : ซึ่งรายข้อค าถามมีค่า IOC  ตั้งแต่ 0.8-1.00 
(รายละเอียดเครื่องมือและค่า IOC ในภาคผนวก  ข  หน้า  261-269,270-278) 
            4)  น าแบบทดสอบวัดความรู้และความเข้าใจที่สร้างขึ้น โดยมีข้อทดสอบ
ทั้งหมด  40 ข้อ ไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน น าผลมา
วิเคราะห์หาค่าความยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) คัดเลือกข้อทดสอบที่มีความยาก ระหว่าง 
0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป คัดเลือกข้อสอบ จ านวน 30 ข้อ ให้ครอบคลุม
เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้  (รายละเอียด ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกใน
ภาคผนวก  ข  หน้า  279 - 280 ) 
             5)  น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับครูวิทยาลัยเทคนิคพะเยาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ทดลอง จ านวน 30 คน จัดล าดับคะแนน คัดเลือกกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 27% เพ่ือน าผลที่ได้
ไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ตามวิธีการของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) โดยใช้
สูตร KR – 20 โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งสองฉบับที่สร้างขึ้น ฉบับก่อนการฝึกอบรมมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 และ หลังการฝึกอบรมมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 (รายละเอียดค่าความ
เชื่อมั่น ในภาคผนวก  ข  หน้า  281-282) 
               6) จัดท าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ 
     2.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
             การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย              
ชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิค
พะเยา โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
      1) น าชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ครั้งที่ 1 กับครูที่ยังไม่เคยผ่านการ
ฝึกอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมาก่อนแบบรายบุคคล (One to One Try-out) 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 3 คนเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561   
โดยด าเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมก่อนอบรม ด าเนินการฝึกอบรมโดยใช้ชุด
ฝึกอบรมที่สร้างขึ้น ด าเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม โดยสังเกต
พฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด และน าคะแนนที่ได้ไปค านวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
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80/80 แล้วพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจนเกี่ยวกับภาษาและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชุดฝึกอบรม  
     2) น าชุดฝึกอบรมมาปรับปรุง และทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับกลุ่มทดลองกลุ่ม
ย่อย (Small Group Try-out) ซึ่งเป็นครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ และไม่เคยผ่านการ
ฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมาก่อน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 6 คนเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561  ด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรมใน
ชุดฝึกอบรมตั้งแต่การประเมินก่อนการฝึกอบรม การฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น และการ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม เช่นเดียวกับข้อที่ 3 และพิจารณาความเหมาะสมชัดเจนเกี่ยวกับ
ภาษาอีกครั้ง และน าคะแนนที่ได้ไปค านวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และปรับปรุงชุดฝึก
อบรมให้มีความสมบูรณ์ 
      3) น าชุดฝึกอบรมไปปรับปรุงและทดลองใช้ครั้งที่ 3 กับกลุ่มทดลองกลุ่ม
ใหญ่ (Field Try-out) ซึ่งเป็นครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้และไม่เคยผ่านการฝึกอบรมเรื่อง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมาก่อน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 30 คน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรมในชุดฝึกอบรม
ตั้งแต่การประเมินก่อนการฝึกอบรม การฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น และการประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม รวมทั้งสอบถามความ พึงพอใจของครูที่เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม 
พิจารณาความเหมาะสมชัดเจนเกี่ยวกับภาษาอีกครั้ง และน าคะแนนที่ได้ไปค านวณหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และปรับปรุงชุดฝึกอบรมให้มีความสมบูรณ์ 
     2.3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
               การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ ร้อยละ (Percentage)    
                   วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย                  
เป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยการหาดัชนีประสิทธิผล                            
(The Effectiveness : E1  / E2  ) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2545: 295-297) โดย E1 
คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ค่าร้อยละของผลการประเมินปฏิบัติงาน
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่มีคะแนนประจ าหน่วย ส่วน E2 คือประสิทธิภาพของผลผลิต ซึ่งเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลรวมจากการวัดความรู้ เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้าง
นวัตกรรม  
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ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินผลกำรทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิจัย 
      เป็นฐำนสู่กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมของวิทยำลัยเทคนิคพะเยำ 
      การประเมินผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การ
เสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 
  ขั้นที่ 3.1 กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรมก่อนและหลังกำรฝึกอบรมด้วย                 
ชุดฝึกอบรมเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐำนสู่กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมของวิทยำลัยเทคนิค
พะเยำ 
           3.1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
                 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
2561 ที่เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 60 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) ต้องเป็นผู้ที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม และ 2) ต้องสามารถ 
เข้ารับการฝึกอบรมได้ครบทั้ง 3 วัน จ านวน  24 ชั่วโมง 
           3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
               เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบวัดผลสัมฤทธิ์                      
การฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การ
เสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา (รายละเอียดในภาคผนวก ข หน้า 261-266 และ 270-
275) 
    3.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
           น าแบบทดสอบไปใช้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 
60 คน โดยมีเป้าหมายเก็บ60 ฉบับได้60 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 ท าการทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม ชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์ผลต่อไป  
     3.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
                 สถิติที่ ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใช้ ชุดฝึกอบรมเรื่อง                   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยใช้                 
t-test แบบ Dependent  
 
 ขั้นที่ 3.2 กำรรำยงำนผลงำนนวัตกรรมของครูที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเรื่อง
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐำนสู่กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมของวิทยำลัยเทคนิคพะเยำ 
    3.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
            กลุ่มผู้ให้ข้อมูลไดแ้ก่ ครูที่ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 60 คน จากงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
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    3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
                               เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบรายงานผลงานนวัตกรรม
ของครูที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้าง
นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา (รายละเอียดแบบรายงานผลงานนวัตกรรมครู ภาคผนวก      
หน้า  283) 
    3.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
            การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากงานวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตามแบบ
รายงานผลงานนวัตกรรมของครูที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ครูที่เข้ารับการอบรมจ านวน 60 คน      
ได้นวัตกรรมจากครู จ านวน 46 ผลงาน 
    3.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ข้อมูลผลงานนวัตกรรมของครูที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยชุด
ฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  
 

 ขั้นที่ 3.3 กำรรำยงำนผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน  
ที่เกิดจำกกำรเรียนรู้โดยกำรใช้วิจัยเป็นฐำน 
    3.3.1 แหล่งข้อมูล 
                               แหล่งข้อมูลได้จากงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์                    
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
    3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบรายงานผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้โดยการใช้วิจัยเป็นฐาน (รายละเอียด 
แบบรายงานผลงานนวัตกรรม ฯ ในภาคผนวก  ข  หน้า  284) 
    3.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
                การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากงานวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
    3.3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์  
ของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้โดยการใช้วิจัยเป็นฐาน โดยการแจงนับ  
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 ขั้นที่ 3.4 กำรประเมินควำมคิดเห็นของครูที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรน ำควำมรู้ไป
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐำนสู่กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมของวิทยำลัยเทคนิคพะเยำ 
    3.4.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
         กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ครูของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
2561 ที่เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 60 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) ต้องเป็นผู้ที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม และ 2) ต้องสามารถเข้า
รับการฝึกอบรมได้ครบทั้ง 3 วัน จ านวน  24 ชั่วโมง 

    3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
              เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการน าความรู้ ไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
สู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา (รายละเอียดแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่
ผ่านการฝึกอบรมฯ ในภาคผนวก  ข  หน้า  285-287) 
          การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
น าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การ
เสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้วิจัยมีวิธีการสร้าง ดังนี้ 
                   1 ) ศึกษาข้อมูล เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับก าหนดขอบเขตการสร้าง            
ข้อค าถามให้ตรงกับจุดประสงค์ของชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การ
เสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
กระบวนการวิจัย 
                   2 ) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การน าความรู้ไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน              
สู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ       
(Rating Scale) ซึ่งการแปลความหมายโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ  
ของบุญชม ศรีสะอาด (2554: 121) มีความหมายดังนี้ 
          5  หมายถึง  มีการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด  
     4  หมายถึง  มีการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับมาก 
        3  หมายถึง  มีการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับปานกลาง 
     2  หมายถึง   มีการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับน้อย 
     1  หมายถึง  มีการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด    
      3 ) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านการบริหารสถานศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 คน เพ่ือประเมิน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความถูกต้องเหมาะสม และความครบถ้วน 
ของรายการในสิ่งที่ต้องการวัด ประกอบไปด้วย 
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       1. ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  ทวนทอง 
                  ผู้อ านวยการส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
           เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
       2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง   
                     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
                   ธัญบุรี          
       3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อ านวยรัตน์ 
                          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา                     
                                          มหาวิทยาลัย พะเยา  
       4. ดร.ประเวศ ยอดยิ่ง 
              อดีตผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี   
        จังหวัดนครราชสีมา 
       5. ดร.ค านึง ทองเกตุ 
                 ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

      4 ) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมา
ค านวณหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.80 ถึง 1.00 (รายละเอียดค่า IOC ภาคผนวก  ข หน้า  288) 
       5 ) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ   
      6 ) น าแบบสอบถามที่ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาและ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try - out) กับครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย              
ครั้งนี้ โดยทดลองใช้กับครูของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามมาค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93 
(รายละเอียดค่าความเชื่อม่ัน ภาคผนวก  ข  หน้า  289) 
         7 ) ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถาม เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป 
    3.4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่ผ่านการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้าง
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นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยาจากครูที่ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 60 คน เป้าหมาย 60 ฉบับ
ได้รับแบบสอบถามคืนมาจ านวน 60 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
    3.4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การน าความรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการแปลความหมาย
โดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับของ บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121)                      
มีความหมายดังนี้   
    ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมายถึง  มีการน าผลการอบรมไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50   หมายถึง  มีการน าผลการอบรมไปใช้อยู่ในระดับมาก 
     ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง  มีการน าผลการอบรมไปใช้อยู่ในระดับปานกลาง                     
   ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมายถึง  มีการน าผลการอบรมไปใช้ อยู่ในระดับน้อย 
     ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายถึง  มีการน าผลการอบรมไปใช้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 ขั้นที่ 3.5 กำรประเมินควำมพึงพอใจของครูที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมเรื่อง
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐำนสู่กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมของวิทยำลัยเทคนิคพะเยำ 
    3.5.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
             กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ครูของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
2561 ที่เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 60 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) ต้องเป็นผู้ที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม และ 2) ต้องสามารถ 
เข้ารับการฝึกอบรมได้ครบทั้ง 3 วัน จ านวน  24 ชั่วโมง 
    3.5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้าง
นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยาและได้จัดการเรียรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรม 
        การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อชุด
ฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิค
พะเยา ผู้วิจัยมีวิธีการสร้าง ดังนี้ 
                      1) ศึกษาข้อมูล เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับก าหนดขอบเขตการสร้าง
ข้อค าถามให้ตรงกับจุดประสงค์ของชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การ
เสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและ
กระบวนการวิจัย 
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                     2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อ
ชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิค
พะเยา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งการแปลความหมายโดยการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121) มีความหมาย
ดังนี้ 
            5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
       4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
          3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
       2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
       1  หมายถึง  มีความพึงพอใจคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด    
       3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผลด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 คน เพ่ือประเมิน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความถูกต้องเหมาะสม และความครบถ้วน 
ของรายการในสิ่งที่ต้องการวัด ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 
       1. ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  ทวนทอง 
                  ผู้อ านวยการส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
           เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
       2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง   
                     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
                   ธัญบุรี          
       3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อ านวยรัตน์ 
                          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย 
                  พะเยา  
       4. ดร.ประเวศ ยอดยิ่ง 
              อดีตผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  จังหวัด 
        นครราชสีมา 
       5. ดร.ค านึง ทองเกตุ 
                 ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

                     4) น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมา
ค านวณหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) และพิจารณาเลือกข้อรายการที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 71) ซึ่งรายการค าถามใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.80 ถึง 1.00 (รายละเอียดแบบสอบถามและค่า IOC ภาคผนวก  ข  หน้า  290-293 ) 
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         5) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
         6) น าแบบสอบถามที่ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาและ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try - out) กับครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย               
ครั้งนี้โดยทดลองใช้กับครูของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามมาค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.91 
(รายละเอียดค่าความเชื่อม่ัน ภาคผนวก  ข  หน้า   294   ) 
    3.5.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
        เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่ผ่านการอบรมและได้
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยาจากครู 
ที่ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 60 คน เป้าหมาย 60 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 60 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100   
    3.5.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
            ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่ผ่านการฝึกอบรมและได้จัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
      การแปลความหมายโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ
ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121) มีความหมายดังนี้   
      ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
      ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
       ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                       
     ค่าเฉลี่ย   1.51 – 2.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
      ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 


