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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
 การพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก มขีัน้ตอนด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของการศกึษา
ดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 การศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ 
 ขัน้ตอนที ่2 การคน้หาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ  
         ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  

         2.1 การศกึษาระดบัปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอน 
     แบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษา 
     ตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

         2.2 การศกึษาระดบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษา 
                                นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
         2.3 การศกึษาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบ 
     บรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
     ในภาคตะวนัออก 
 ขัน้ตอนที ่3 การพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษา 
                            นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ดงันี้ 
         3.1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ                     
         3.2 การสรา้งรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษา 
                                นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
         3.3 การตรวจสอบคุณภาพรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
                                ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
     ในภาคตะวนัออก 
         3.4 การประเมนิผลการใชร้ปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
                      ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
     ในภาคตะวนัออก  
 รายละเอยีดของแต่ละขัน้ตอน ดงันี้  
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ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษามโนทศัน์พฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
 

 1. วตัถปุระสงค ์ 
    เพือ่ศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ  
 

 2. การศึกษาเอกสารท่ีคดัเลือก 
    2.1 เอกสารแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน  23 คน/กลุ่ม/แนวคดิ 
    2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  จ านวน 14 เรือ่ง 
 

 3. เกณฑก์ารคดัเลือกเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
    วธิกีารเลอืกเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อตรวจสอบคุณค่าของวรรณกรรม
ใชเ้กณฑด์งันี้ (จติราภา กุณฑลบุตร, 2550 : 84-85 ; พชิติ พทิกัษ์เทพสมบตั,ิ 2551 : 254 ;  
กวนิธร เสถยีร, 2552 และพชัร ีจนัทรเ์พง็, 2553 : 23) 
    3.1 เอกสารมเีนื้อหาสาระทีเ่กีย่วกบัเรือ่งทีก่ าลงัท าวจิยัโดยตรง 
    3.2 ผูเ้รยีบเรยีงหรอืผูจ้ดัท าเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์เกี่ยวกบัเรือ่งทีเ่รยีบเรยีงหรอืมี
คุณวุฒแิละความเชีย่วชาญในสาระนัน้ ๆ  
    3.3 เอกสารต ารามเีนื้อหา ทฤษฎ ีและหลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสมในปัจจบุนั พจิารณา
จากปีทีพ่มิพห์รอืมกีารปรบัปรงุเนื้อหาในหนงัสอื 
    3.4 เนื้อหาในเอกสารมคีวามทนัสมยั โดยเฉพาะงานวจิยัควรเป็นงานวจิยัใหม ่ๆ  
ทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ไมเ่กนิระยะเวลา 5-10 ปี  
    3.5 ความน่าเชื่อถอืของประเภทเอกสาร มกีารพมิพเ์ผยแพร ่ระบุชื่อผูเ้รยีบเรยีง 
วนัเดอืนปีทีต่พีมิพ ์ และความน่าเชื่อถอืของสถานทีต่พีมิพ ์โรงพมิพ ์ 
    3.6 ความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ ความทนัสมยัของวนัเดอืน
ปีทีเ่ผยแพรห่รอืปรบัปรงุเวบ็ไซต ์วตัถุประสงคก์ารเผยแพร ่หน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของเวบ็ไซต์ 
    3.7 แหล่งตัง้ตน้ของขอ้มลูเป็นแหล่งขอ้มลูปฐมภมูหิรอืแหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิ
    3.8 การระบุแหล่งอา้งองิขอ้มลูและวธิเีขยีนอา้งองิทีเ่ป็นมาตรฐาน 
    นอกจากพจิารณาจากเกณฑข์า้งต้นแลว้ ผูศ้กึษาไดค้ดัเลอืกจาก 
    3.9 เอกสารทีม่เีนื้อหาตรงกบัเรื่องทีท่ าวจิยั มคีวามทนัสมยั อธบิายใหผู้อ่้านเขา้ใจ
ไดช้ดัเจน มคีวามน่าเชื่อถอื มกีารพมิพเ์ผยแพร่และระบุแหล่งทีม่าเพื่อตรวจสอบและอ้างองิได ้
ส่วนใหญ่ผู้ศกึษาทบทวนวรรณกรรมจากสื่อเอกสารหนังสอื ต าราเรยีน รองลงมาเป็นเอกสาร
สื่อสิง่พมิพท์ุตยิภมู ิและสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูออนไลน์ สารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์ 
และฐานขอ้มลู CD-Roms ตามล าดบั โดยท าการสบืคน้ในช่วงระยะเวลาปีทีท่ าการวจิยั 
 
 



  154 

    3.10 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดค้ดัเลอืกงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องทีท่ าวจิยัทีป่รากฏ
ในฐานขอ้มลูงานวจิยั ThaiLIS เป็นแหล่งคน้ควา้ฐานขอ้มลูงานวจิยัและวทิยานิพนธใ์นประเทศ 
และ ERIC เป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูวารสารวชิาการทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นต่างประเทศ ทีไ่ดร้บั
การยอมรบั เชื่อถอืได ้โดยท าการสบืคน้ในช่วงระยะเวลาปีทีท่ าการวจิยั 
 

 4. ขัน้ตอนในการวิเคราะหเ์น้ือหา 
    ขัน้ตอนในการวเิคราะหเ์นื้อหามดีงันี้ (สุภางค ์จนัทวานิช, 2555 : 146-148) 
    4.1 ตัง้กฎเกณฑส์ าหรบัการคดัเลอืกเอกสารและหวัขอ้ทีจ่ะท าการวเิคราะห์ 
    4.2 วางเคา้โครงของขอ้มลูเอกสารทีน่ ามาวเิคราะห์ 
    4.3 ค านึงถงึบรบิทของขอ้มลูเอกสารทีน่ ามาวเิคราะห์ 
    4.4 วเิคราะหเ์นื้อหาตามทีป่รากฏในเอกสารมากกว่ากระท ากบัเนื้อหาทีซ่่อนอยู่ 
    4.5 สรปุใจความ  
 5. การวิเคราะหข้์อมลูแบบสร้างข้อสรปุ 
    วธิกีารหลกัทีใ่ชใ้นการวเิคราะหม์ ี3 วธิ ีดงันี้ (สุภางค ์จนัทวานิช, 2555 : 131-142) 
    5.1 การวเิคราะหแ์บบอุปนัย (Analytic Induction) ใชก้บัการวเิคราะหเ์อกสารและ
การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวม โดยการตคีวามสรา้งขอ้สรปุจากขอ้มลูทีไ่ดม้า 
    5.2 การวเิคราะหโ์ดยการจ าแนกชนิดขอ้มลู (Typological Analysis) ใชก้ารจ าแนก
ขอ้มลูเป็นชนิด ๆ หรอืขัน้ตอนของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อเนื่องกนัไป 
    5.3 การวเิคราะห์โดยการเปรยีบเทยีบขอ้มลู (Constant Comparison) ใชว้ธิกีาร
เปรยีบเทยีบในการวเิคราะหซ์ึง่น าไปสู่การสรา้งขอ้สรปุเชงินามธรรมและการสรา้งทฤษฎี 
 6. เกณฑท่ี์ใช้ในการสงัเคราะหต์วัแปร 
    การสงัเคราะหต์วัแปรเพื่อคดัเลอืกเป็นตวัแปรในการวจิยั ก าหนดเกณฑท์ีม่ผีูศ้กึษา
เกีย่วกบัตวัแปรนัน้อยา่งน้อย 3 คน/กลุ่ม/แนวคดิขึน้ไป (พชัร ีจนัทรเ์พง็, 2553 : 30) 
 7. การสร้างมโนทศัน์พฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
    มขีัน้ตอนในการศกึษา ดงันี้  
    7.1 ทบทวนเอกสารและงานวจิยัทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการ 
    7.2 คดัเลอืกเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการตามเกณฑ์
ทีก่ าหนดในขอ้ 3 
    7.3 วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งจากขอ้ 7.2 เพื่อคดัเลอืก 
ตวัแปรทีเ่หมาะสมกบับรบิทงานวจิยัตามเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 6 
    7.4 ก าหนดค านิยามเชงิทฤษฎขีองตวัแปรในการวจิยั 
    7.5 ก าหนดค านิยามเชงิปฏบิตักิารของตวัแปรในการวจิยั 
    7.6 ก าหนดตวัชีว้ดัพฤตกิรรมของตวัแปรในการวจิยั 
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แผนภูมทิี ่4 สรุปการสรา้งมโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ 

 
 
 
 
 

สรปุการสร้างโนทศัน์พฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 

ทบทวนเอกสารและงานวจิยัทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการ 
 

คดัเลอืกเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบรูณาการตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อคดัเลอืกตวัแปรทีเ่หมาะสม 

ก าหนดค านิยามเชงิทฤษฎขีองตวัแปรในการวจิยั 

ก าหนดค านิยามเชงิปฏบิตักิารของตวัแปรในการวจิยั 

ก าหนดตวัชีว้ดัพฤตกิรรมของตวัแปรในการวจิยั 



  156 

ขัน้ตอนท่ี 2 การค้นหาปัจจยัพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ  
      ของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
 1. วตัถปุระสงค ์ 
     1.1 เพื่อศกึษาระดบัปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
     1.2 เพื่อศกึษาระดบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
     1.3 เพื่อศกึษาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    2.1 ประชากร 

       ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื ครูการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัยในภาคตะวนัออก 9 จงัหวัด ได้แก่ จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก 
ปราจนีบุร ีระยอง สมทุรปราการ และสระแกว้ ปีการศกึษา 2559 จ านวน 992 คน  
     2.2 กลุ่มตวัอย่าง 
         กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ จนัทบุร ีฉะเชงิเทรา ชลบุร ีตราด นครนายก ปราจนีบุร ี
ระยอง สมทุรปราการ และสระแกว้ ปีการศกึษา 2559 จ านวน 361 คน ดว้ยวธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมทุกจงัหวดั ใชต้ารางส าเรจ็รปูของเครจซี ่และ
มอรแ์กน ( Krejcie and Morgan ,1970 : 607-610 อา้งถงึใน สุวมิล ตริกานนัท,์ 2555 : 179)  
ตารางท่ี 8  จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

จงัหวดั ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

1.  จนัทบุร ี
2.  ฉะเชงิเทรา 
3.  ชลบุร ี
4.  ตราด 
5.  นครนายก 
6.  ปราจนีบุร ี
7.  ระยอง 
8.  สมทุรปราการ 
9.  สระแกว้ 

99 
185 
186 
56 
52 
101 
115 
76 
122 

36 
67 
68 
20 
19 
37 
42 
28 
44 

รวม 9 จงัหวดั 992 361 
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3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
               3.1 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา   
         จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ การสนับสนุนการท างานของคร ูเจตคติ
ต่ออาชพีครู การพฒันาครู คุณลกัษณะด้านวชิาชพี เจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการ และความ
พงึพอใจในงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะตวัแปร และสรา้งขอ้ค าถาม
ทีส่อดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร ไดแ้บบสอบถาม จ านวน 7 ฉบบั ดงันี้ 
     ฉบบัท่ี 1 แบบวดัพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ู 
  เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวดัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของการศกึษาครัง้นี้ 
ได้สรา้งขอ้ค าถามที่สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) และบางส่วนปรบัปรุงมาจาก
แบบสอบถามของสุภาพ เต็มรตัน์ (2550 : 173-176)  โดยอาศยัแนวคดิจากทฤษฎพีื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการสอนแบบบูรณาการ ได้แก่ ปรชัญาพิพฒันนิยม (Progressivism) ที่ Dewey 
น ามาใชใ้นการศกึษา ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของ Bruner ทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง Rogers 
และทฤษฎพีหุปัญญาของ Gardner (ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 
2543 : 28-55 ; ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 2549 : 34-70 ; 
นิรมล ศตวุฒ,ิ 2551 : 29-49 ; อรนุช ลมิตศริ,ิ 2553 : 27-44 ; สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 
165-168 ; ทศินา แขมมณี, 2557 : 26-90) ผนวกกบัหลกัการและแนวทางการจดัการศกึษาที่
เกี่ยวข้องกับการบูรณาการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
โดยเฉพาะตัง้แต่มาตราที ่22-30 แบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามเชงิบวก (Positive) มจี านวน 35 ขอ้ 
แบ่งเป็น 8 ดา้น ประกอบดว้ย 
  ดา้นที ่1 การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั 
                               ของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล จ านวน 6 ขอ้ 
  ดา้นที ่2 การฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยกุต์ 
    ความรู ้จ านวน 4  ขอ้ 
         ดา้นที ่3 การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตั ิ 
    ใหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง จ านวน  4 ขอ้  
  ดา้นที ่4 การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และปลูกฝังคุณธรรมทีด่งีาม  
    จ านวน 3 ขอ้ 
         ดา้นที ่5 การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีน 
    เกดิการเรยีนรู ้จ านวน 4 ขอ้ 
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          ดา้นที ่6 การจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความ 
      รว่มมอืกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน  
    จ านวน 5 ขอ้ 
          ดา้นที ่7 การส่งเสรมิการปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได้ 
    เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขจ านวน 5 ขอ้ 
  ดา้นที ่8 การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิมาเป็น 
    ขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน จ านวน 4 ขอ้     

     ฉบบัท่ี 2 แบบวดัการสนับสนุนการท างานของคร ู   
  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดการสนับสนุนการท างานของครูครัง้นี้  ได้สร้างข้อ
ค าถามที่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) และบางส่วนปรบัปรุงมาจากแบบ 
สอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 177-178) โดยอาศยัแนวคดิ ของทคิเคลิ (Tickle, 1994 : 180) 
เกีย่วกบัการสนบัสนุนการท างานของครใูนโรงเรยีน ประยุกต์กบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ทีก่ าหนดใหม้กีารสนบัสนุนการท างานของครู 
ทัง้ในดา้นมาตรฐานวชิาชพี สทิธปิระโยชน์ของคร ูทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรการศกึษา การลงทุน 
ในชุมชน สื่อและเทคโนโลยทีางการศกึษา และการสนับสนุนจากองคก์รต่าง ๆ  แบบสอบถาม
เป็นขอ้ค าถามเชงิบวก (Positive)  มจี านวน 25 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
  ดา้นที ่1  ขอ้มลูขา่วสารและเอกสารทางวชิาการของสถานศกึษา จ านวน 4 ขอ้ 
  ดา้นที ่2  การสนบัสนุนใหค้รไูดร้บัการพฒันาการเรยีนรู ้จ านวน 4 ขอ้ 
  ดา้นที ่3  การสนบัสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยกีารศกึษา จ านวน 7 ขอ้ 
  ดา้นที ่4  ความสามคัคขีองหมูค่ณะ จ านวน 5 ขอ้ 
  ดา้นที ่5  ความรว่มมอืกบัองคก์รในชุมชน จ านวน 5 ขอ้ 
 

     ฉบบัท่ี 3 แบบวดัเจตคติต่ออาชีพคร ู 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัเจตคตต่ิออาชพีครคูรัง้นี้ ได้สรา้งขอ้ค าถามทีส่อดคลอ้ง
กบันิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตาม
วธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) และบางส่วนปรบัปรุงมาจากแบบสอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ 
(2550 : 179-180) โดยอาศยัแนวคดิของโรเซน็เบริก์และโฮพแลนด ์(Rosenberg and Hovland, 
1960 อ้างถงึใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 59-60 ; สมจติรา เรอืงศร,ี 2554 : 42) 
ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของเจตคติประกอบด้วย 3 ประการ คือ ด้านความรู้ความคิด หรอื
สตปัิญญา ด้านความรู้สกึหรอือารมณ์  และด้านพฤตกิรรม แบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามเชงิบวก 
(Positive) จ านวน 17 ขอ้ และขอ้ค าถามเชงิลบ (Negative) จ านวน 8 ขอ้ รวมจ านวน 25 ขอ้ 
แบ่งเป็น 3 ดา้น  ประกอบดว้ย 
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  ดา้นที ่1  ความรู ้ จ านวน 10 ขอ้ 
  ดา้นที ่2  ความรูส้กึ จ านวน 7 ขอ้ 
  ดา้นที ่3  พฤตกิรรม จ านวน 8 ขอ้ 

 

                ฉบบัท่ี  4  แบบวดัการพฒันาคร ู 
      เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวดัการพฒันาครคูรัง้นี้  ได้สรา้งขอ้ค าถามทีส่อดคล้องกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิี
ของลเิคริท์ (Likert’s Method) และบางส่วนปรบัปรุงมาจากแบบสอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ 
(2550 : 181-183) โดยอาศยัแนวคดิของวนิ เชือ้โพธิห์กั (2537 : 20-22) ; เบยีรเ์รนส ์(Beerens, 
2000 : 20-30) ; มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2546 : 42-43) เกี่ยวกบัการพฒันาคร ูประยุกต์
กบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ. 2545  
ทีก่ าหนดให้มกีารพฒันาครู ทัง้ในด้านมาตรฐานวชิาชพี สทิธปิระโยชน์ของครู แบบสอบถาม
เป็นขอ้ค าถามเชงิบวก (Positive) มจี านวน 25 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
  ดา้นที ่1 การใหโ้อกาสครเูขา้รบัการประชุม อบรม สมัมนา แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
    ซึง่กนัและกนั  จ านวน 4 ขอ้ 
  ดา้นที ่2 ส่งเสรมิใหค้รพูฒันาตนเองในดา้นความรู ้ทกัษะ และเทคโนโลย ี 
    จ านวน 6 ขอ้ 
  ดา้นที ่3 ส่งเสรมิการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน  การสรา้งนวตักรรม   
    และการท าวจิยัในชัน้เรยีน  จ านวน 5 ขอ้ 
  ดา้นที ่4 การจดัท าโครงการส่งเสรมิ พฒันาบุคลากร  จ านวน 6 ขอ้ 
  ดา้นที ่5  การจดัสวสัดกิาร เครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการพฒันาคร ูจ านวน  4 ขอ้ 
 

               ฉบบัท่ี 5 แบบวดัคณุลกัษณะด้านวิชาชีพ   
   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพีครัง้นี้  ไดส้รา้งขอ้ค าถามทีส่อดคลอ้ง 
กบันิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตาม
วธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) และบางส่วนปรบัปรุงมาจากแบบสอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ 
(2550 : 184-185) โดยอาศยัแนวคดิของสาโรช บวัศร ี(2524 : 30-32) ; พารค์เคย ์และ
สแตนฟอรด์ (Parkay and Stanford, 1992 : 20-21) และสุรชาต ิสงัขร์ุ่ง (2537 : 53-54) 
เกี่ยวกบัคุณลกัษณะด้านวชิาชพี ประยุกต์กบัพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 7 ที่มเีจตนารมณ์ที่จะให้วชิาชพีครู เป็น
วชิาชพีชัน้สงู แบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามเชงิบวก (Positive) มจี านวน 25 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย 
  ดา้นที ่1 ความรูเ้กี่ยวกบัหลกัสตูร จ านวน 9 ขอ้ 
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  ดา้นที ่2 ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
    จ านวน  11 ขอ้ 
  ดา้นที ่3 ความรูค้วามสามารถในการท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้จ านวน 3 ขอ้ 
  ดา้นที ่4 ความสามารถในการใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา  
    จ านวน 2 ขอ้ 

                ฉบบัท่ี 6 แบบวดัเจตคติต่อการสอนแบบบรูณาการ  
  เครื่องมอืที่ใช้ในการวดัเจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการครัง้นี้ ได้สร้างข้อ
ค าถามที่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) และบางส่วนปรบัปรุงมาจากแบบ 
สอบถามของสุภาพ เต็มรตัน์ (2550 : 186-187) โดยอาศยัแนวคดิของโรเซน็เบริก์และโฮพแลนด ์
(Rosenberg and Hovland, 1960 อา้งถงึใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 59-60 ; 
สมจติรา เรอืงศร,ี 2554 : 42) ทีก่ล่าวถงึองคป์ระกอบของเจตคติประกอบดว้ย 3 ประการ คอื 
ด้านความรู้ความคิดหรือสติปัญญา ด้านความรู้สึกหรืออารมณ์  และด้านพฤติกรรม 
แบบสอบถามเป็นข้อค าถามเชิงบวก (Positive) จ านวน 16 ข้อ เป็นข้อค าถามเชิงลบ 
(Negative) จ านวน 9 ขอ้ รวมจ านวน 25 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
  ดา้นที ่1 ความรู ้ จ านวน 9 ขอ้ 
  ดา้นที ่2 ความรูส้กึ  จ านวน 6 ขอ้ 
  ดา้นที ่3 พฤตกิรรม จ านวน 10 ขอ้ 
 

              ฉบบัท่ี  7 แบบวดัความพึงพอใจในงาน  
   เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจในงานครัง้นี้  ได้สร้างข้อค าถามที่
สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) และบางส่วนปรบัปรุงมาจากแบบสอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ 
(2550 : 188-189) โดยอาศยัแนวคดิของทฤษฎสีองปัจจยั(Herzberg’s Two-Factors Theory) 
ทีก่ล่าวถงึ ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ้าจุน (Herzberg, Mausner and Snyderman, 1959 : 113-115) 
แนวคดิองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในงานของกลิเมอร ์(Gilmer, 1971: 280-283) และ
มยุเรศ  ฮาดวเิศษ (2544 : 25-26)  แบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามเชงิบวก (Positive) มจี านวน 
25 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
  ดา้นที ่1  ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ จ านวน 5 ขอ้ 
  ดา้นที ่2  ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน จ านวน 6 ขอ้ 
  ดา้นที ่3  ความกา้วหน้าในการท างาน จ านวน 3 ขอ้ 
  ดา้นที ่4  การไดร้บัการยอมรบันบัถอื  จ านวน 4 ขอ้ 
  ดา้นที ่5  ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน จ านวน 7 ขอ้ 
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                 3.2 เกณฑก์ าหนดค่าน ้าหนักของการประเมินและการแปลความหมาย 
                        เกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมนิ (ธานินทร ์ศลิป์จาร,ุ 2550 : 77) ดงันี้ 

ข้อค าถามเชิงบวก ข้อค าถามเชิงลบ 
ค่าน ้าหนักคะแนน ระดบั   ค่าน ้าหนักคะแนน ระดบั 

5 
4 
3 
2 
1 

มากทีสุ่ด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยทีสุ่ด 

1 
2 
3 
4 
5 

มากทีสุ่ด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยทีสุ่ด 
         
 

เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ ตามแนวคดิของเบสท ์(Best, 1981  
อา้งถงึใน จริาพร นราศร,ี 2550 : 136 ; ธานินทร ์ศลิป์จาร,ุ 2552 : 111) ดงันี้  

คะแนนเฉลีย่ การแปลความหมาย 
1.00 – 1.49 
1.50 – 2.49 
2.50 – 3.49 
3.50 – 4.49 
4.50 – 5.00 

น้อยทีสุ่ด 
น้อย 

ปานกลาง 
มาก 

มากทีสุ่ด 
 

เกณฑใ์นการยอมรบัครัง้นี้ ตอ้งมคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.50  ขึน้ไป    

 

           3.3 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
        1) การหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของเครือ่งมอื  

    โดยน าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ทัง้ 7 ฉบบั ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 7 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา ส านวนภาษา และหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามกบัวตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรมหรอืคุณลกัษณะที่ต้องการวดัตามที่ก าหนดไว้ในนิยาม 
ดว้ยการใชว้ธิวีเิคราะหค์่าดชันีความสอดคล้องหรอืค่าดชันีความเที่ยงตรง IOC (Item Objective 
Congruence Index) โดยใชเ้กณฑก์ารวเิคราะหค์ะแนนและประเมนิผล ดงันี้ +1  =  สอดคลอ้ง  
0 =  ไมแ่น่ใจ  -1 = ไมส่อดคลอ้ง และคดัเลอืกขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จงึจะถอืว่า 
วดัไดส้อดคลอ้งกนั (ไพโรจน์ ตรีณธนากุล และคณะ, 2546 : 158-160 ; สุวมิล ตริกานันท์, 2551 : 165) 
คณะผูเ้ชีย่วชาญอนัทรงคุณวุฒ ิจ านวน 7 คน จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก และมปีระสบการณ์
ดา้นการสอน 7 ปีขึน้ไป ดงันี้ 
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ผูเ้ช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและนวตักรรมการศึกษา : 
(1) รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา โชคเหรยีญสุขชยั 

                    -หวัหน้าหลกัสตูรนวตักรรมการสื่อสารมวลชนและอาจารยป์ระจ า 
    สาขาวชิาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และนวตักรรมสื่อสารมวลชน 
    คณะนิเทศศาสตร ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
                   -Ph.D. (International Communication) Macquarie University, Australia 
   -Certificate of Journalism and Mass Communication 
    Kent State University, Ohio, USA  
   -M.A. (Communication and Cultural Studies)  
    The University of Western Sydney, Nepean, Australia 
   -ปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา : 
(2) ดร.พงศธ์ร โพธิพ์ลูศกัดิ ์  

             -อาจารย ์(เกษยีณอาย)ุ คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
       -ปรญิญาเอก สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาโท สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
                              -ปรญิญาโท สาขา Management Information System 
                               มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

(3) ดร.สุรวีลัย ์ ลิม้พพิฒันกุล  
            -รกัษาการผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นส่งเสรมิมาตรฐานการศกึษานอกโรงเรยีน 

 ส านกังาน กศน. 
   -ปรญิญาเอก สาขาวชิาการอาชวีศกึษา  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

   -ปรญิญาโท สาขาการศกึษาผูใ้หญ่  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 (4) ดร.กุลธดิา รตันโกศล 

        -ครเูชีย่วชาญ  สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก  ส านกังาน กศน. 
       -ปรญิญาเอก สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
    คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   -(The 2014 Fall Semester) Conducing studies and research as  
    a part of the Doctorate in Education “Andragogy program”   
    Lindenwood University, St.Charles, Missouri, USA 
   -ปรญิญาโท  สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
    คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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                         ผู้เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล : 
(5) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล กฤชคฤหาสน์ 

   -หวัหน้าภาควชิาการประเมนิและการวจิยัและอาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาการประเมนิและการวจิยั คณะศกึษาศาสตร ์  
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

       -ปรญิญาเอก สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
-Certificate of Practice in Teacher Education  AUT University  
 New Zealand 
-Certificate of Psychological Measurement : Basic and  
 Applications   Illinois State University, Chicago, USA 
-ปรญิญาโท สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

(6) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงใจ ชนะสทิธิ ์
       -คณบด ีคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
        -ปรญิญาเอก สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศลิปากร 
   -ปรญิญาโท สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
                               มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา :  
(7) ดร.สมบรูณ์ บรูศริริกัษ์     

   -อาจารยป์ระจ า คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    
       -ปรญิญาเอก สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    

-ปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยทีางการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    
 

  ผลการพจิารณาความสอดคล้องของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม 
หรอืคุณลกัษณะทีต่อ้งการวดัและความเหมาะสมของรปูแบบการตอบสนองของแต่ละขอ้ค าถาม
ในแบบสอบถามทัง้ 7 ฉบบั พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Item–Objective Congruence Index) 
ของขอ้ค าถามในฉบบัที ่1-7 ทุกขอ้ มคี่าเท่ากบั 1.00 (รายละเอยีดการวเิคราะหค์่า IOC ฉบบัที ่1 
ภาคผนวก ฑ : 386, ฉบบัที ่2 ภาคผนวก ณ : 392, ฉบบัที ่3 ภาคผนวก ต : 396, ฉบบัที ่4 
ภาคผนวก ท : 400, ฉบบัที ่5 ภาคผนวก น : 404, ฉบบัที ่6 ภาคผนวก ป : 408 และฉบบัที ่7 
ภาคผนวก ฝ : 412)  
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  2) การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) รายข้อ และหาค่าความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ของเครื่องมอืแต่ละฉบบั โดยการน าแบบสอบถามทัง้ 7 ฉบบั ไปทดลองใชก้บัครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่าง
คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม ค่าอ านาจจ าแนก (Corrected Item - Total Correlation) ตัง้แต่ 
0.2 ขึน้ไป เป็นขอ้ทีม่คี่าอ านาจจ าแนก ใชไ้ด ้และน าไปหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั โดยใชว้ธิหีาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Coefficient Alpha) (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 
2553 : 147) พบว่า 
      ฉบบัที ่1 แบบวดัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ู  
     มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.219-0.664   
     มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.920   (ภาคผนวก ฒ : 389) 
      ฉบบัที ่2 แบบวดัการสนบัสนุนการท างานของคร ู 
     มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.328-0.894   
     มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.956  (ภาคผนวก ด : 394) 
      ฉบบัที ่3 แบบวดัเจตคตต่ิออาชพีคร ู  
     มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.285-0.717  
     มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.904  (ภาคผนวก ถ : 398) 
      ฉบบัที ่4 แบบวดัการพฒันาคร ู  
     มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.400-0.892  
     มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.965   (ภาคผนวก ธ : 402) 
      ฉบบัที ่5 แบบวดัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี   
     มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.366-0.762   
     มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.953  (ภาคผนวก บ : 406) 
      ฉบบัที ่6 แบบวดัเจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการ   
     มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.215-0.732  
     มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.861  (ภาคผนวก ผ : 410) 
      ฉบบัที ่7 แบบวดัความพงึพอใจในงาน   
     มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.248-0.792   
     มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.913   (ภาคผนวก พ : 414)      
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แผนภูมทิี ่5 สรุปการสรา้งและการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

สรปุการสร้างและการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

ศกึษาแนวคดิและการสรา้งเครือ่งมอื 

ก าหนดขอบขา่ยการสรา้งแบบสอบถาม 

สรา้งแบบสอบถาม 

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ/วเิคราะหค์่า IOC/ปรบัปรงุ 

ทดลอง (Try Out) 

ตรวจใหค้ะแนนแบบสอบถาม 

วเิคราะหค์่าอ านาจจ าแนก  

วเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ 

จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ 
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4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
     การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
   4.1 ประสานงานเพื่อขอความรว่มมอืในการเกบ็ขอ้มลูกบัส านกังาน กศน. จงัหวดั  9 แห่ง 
ในภาคตะวนัออกในเบือ้งตน้ 
   4.2 ส่งแบบสอบถามใหส้ านกังาน กศน. จงัหวดั 9 แห่งในภาคตะวนัออก ในวนัที ่
10 มถุินายน 2559  
   4.3 รบัแบบสอบถามกลบัดว้ยตนเองและไดร้บักลบัคนื ระหว่างวนัที ่7 - 8 กรกฎาคม 
2559 จ านวน 361 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 
   4.4 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 

          5. การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 
    การวเิคราะหข์อ้มลู ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
   5.1 น าแบบสอบถามทีส่มบรูณ์มาลงรหสั ใหค้ะแนนตามน ้าหนกัคะแนนแต่ละขอ้ 
และบนัทกึขอ้มลูลงคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รปูทางสถติ ิ 
   5.2 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รปูทางสถติ ิ ดงันี้ 
          1) วเิคราะหร์ะดบัปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  โดยการค านวณค่าเฉลีย่ ( )  
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) จ านวน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่   

  (1) การสนบัสนุนการท างานของคร ู 
  (2) เจตคตต่ิออาชพีคร ู 
  (3) การพฒันาคร ู 
  (4) คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี  
  (5) เจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ  
  (6) ความพงึพอใจในงาน  

 

ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนโดยแบ่งค่าเฉลีย่เป็นช่วง ๆ  ตามแนวคดิของเบสท ์ 
(Best, 1981 อ้างถงึใน จริาพร นราศร,ี 2550 : 136 ; ธานินทร ์ศลิป์จารุ, 2552 : 111) แต่ละช่วง 
มคีวามหมาย ดงันี้ 
 4.50-5.00     หมายถงึ คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อปัจจยันัน้ ๆ มผีลต่อ  
              พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 3.50-4.49     หมายถงึ   คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อปัจจยันัน้ ๆ มผีลต่อ  
     พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ อยูใ่นระดบัมาก 
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 2.50-3.49     หมายถงึ   คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อปัจจยันัน้ ๆ มผีลต่อ 
        พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.50-2.49     หมายถงึ   คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อปัจจยันัน้ ๆ มผีลต่อ 
             พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ อยูใ่นระดบัน้อย 
 1.00-1.49     หมายถงึ  คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อปัจจยันัน้ ๆ มผีลต่อ 
             พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ อยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 
 

  2) วเิคราะหร์ะดบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษา 
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก โดยการค านวณค่าเฉลีย่ ( ) และ 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) จ านวน 8 ดา้น ไดแ้ก่   

   (1) การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ 
ผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล   

   (2) การฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์ และการประยกุต ์
ความรู ้  

   (3) การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัิ 
ใหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง   

   (4) การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลกูฝังคุณธรรมทีด่งีาม  
   (5) การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิ 

การเรยีนรู ้  
   (6) การจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความ 

รว่มมอืกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีน    
   (7) การส่งเสรมิการปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได้ 

เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข  
   (8) การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิมาเป็น 

ขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน   
 

ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยแบ่งค่าเฉลีย่เป็นช่วง ๆ ตามแนวคดิของเบสท ์ 
(Best, 1981 อา้งถงึใน จริาพร นราศร,ี 2550 : 136 ; ธานินทร ์ศลิป์จารุ, 2552 : 111) แต่ละช่วง 
มคีวามหมาย ดงันี้ 
 4.50-5.00    หมายถงึ  คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อพฤตกิรรม 

การสอนแบบบูรณาการดา้นนัน้ ๆ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 3.50-4.49    หมายถงึ   คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อพฤตกิรรม 

การสอนแบบบูรณาการดา้นนัน้ ๆ อยูใ่นระดบัมาก 
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 2.50-3.49    หมายถงึ   คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อพฤตกิรรม 
การสอนแบบบูรณาการดา้นนัน้ ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.50-2.49   หมายถงึ คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อพฤตกิรรม 
การสอนแบบบูรณาการดา้นนัน้ ๆ อยูใ่นระดบัน้อย 

 1.00-1.49   หมายถงึ คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อพฤตกิรรม 
    การสอนแบบบูรณาการดา้นนัน้ ๆ อยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 
 

                    3) วเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรพยากรณ์กบัพฤตกิรรม
การสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก โดย
การหาค่าสมัประสทิธิ ์สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment  Correlation Coefficient)   
 

          ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ โดยแบ่งค่าเป็นช่วง ๆ  
(ชศูร ีวงศร์ตันะ, 2544 : 316) ดงันี้ 
 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์   30       หมายถงึ มคีวามสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัต ่า 

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 0.31–0.70    หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 0.71–1.00 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัสงู 
 

  4) วเิคราะหปั์จจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก โดยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบ
ขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ในรปูคะแนนดบิและรปูคะแนนมาตรฐาน 
 
ขัน้ตอนท่ี 3 การพฒันารปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศึกษา 
         นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
 

 ขัน้ท่ี 1 การศึกษาข้อมลูพื้นฐานในการพฒันารปูแบบพฤติกรรมการสอน 
    แบบบรูณาการ 
 

  1.1 วตัถปุระสงค ์
       1) เพื่อศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานสภาพการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา
       2) เพื่อศกึษาแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันารปูแบบ 
       3) เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันารปูแบบและคู่มอืประกอบรปูแบบ  

        1.2 แหล่งข้อมลู 
       แหล่งขอ้มลูของการศกึษาในขัน้น้ี ไดแ้ก่ 
       1) ขอ้มลูจากสื่อ เอกสาร หลกัฐาน ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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       2) ขอ้มลูจากการลงพืน้ทีส่งัเกต การสมัภาษณ์ การนิเทศ และการประชุม 
       3) ขอ้มลูจาการสนทนาแบบไม่เป็นทางการกบัครผููส้อนสถานศกึษา กศน.
อ าเภอ ใน 9 จงัหวดัเขตภาคตะวนัออก โดยเลอืกผูใ้ห้ขอ้มลูแบบเจาะจงจากบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการจดัการเรยีนรู ้
 

        1.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
       เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาขัน้น้ี ไดแ้ก่ แบบบนัทกึขอ้มลู    

        1.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากสื่อ เอกสาร ต ารา งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  และ
การสนทนาแบบไม่เป็นทางการกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการเรยีนรู้ในสถานศึกษา 
กศน.อ าเภอ ใน 9 จงัหวดัเขตภาคตะวนัออก 
 

        1.5 การวิเคราะหข้์อมลู 
       โดยการตรวจสอบขอ้มูลก่อนท าการวเิคราะห์โดยใช้การตรวจสอบขอ้มูล
แบบสามเส้า (Triangulation) ในวธิกีารตรวจสอบสามเส้าด้านวธิรีวบรวมขอ้มูล (Methodological 
Triangulation) เพื่อวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนของประเดน็การสนทนาเฉพาะเรื่องทีเ่กี่ยวกบัสภาพ
การจดัการเรยีนรู ้บรบิทของสถานศกึษา ปัญหา  และความต้องการของครูผู้สอนและผู้เรยีน 
ใชว้ธิรีวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ กนั  เพื่อรวบรวมขอ้มลูเรื่องเดยีวกนั โดยวเิคราะหจ์ากแหล่งขอ้มลู 
3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูจากสื่อ เอกสาร หลกัฐาน ต ารา และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 2) ขอ้มลูจาก
การลงพืน้ทีส่งัเกต สมัภาษณ์ การนิเทศ การประชุม และ 3) ขอ้มลูจาการสนทนาแบบไมเ่ป็นทางการ  
       การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เป็นแบบพรรณนาความ และสงัเคราะหแ์นวคดิ เพื่อสรา้งรปูแบบพฤตกิรรมการสอน
แบบบรูณาการ 
 

 ขัน้ท่ี 2 การสร้างรปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศึกษา 
                           นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
 

        2.1 วตัถปุระสงค ์
       เพื่อสรา้งรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  
 

        2.2 แหล่งข้อมลู 
       แหล่งขอ้มลูของการศกึษาในขัน้น้ี ไดแ้ก่ 
       1) ขอ้มลูจากผลการวเิคราะหข์อ้มลูขัน้ที ่1 : การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานใน
การพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ  
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        2) ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ผลการศึกษามโนทศัน์
พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ (ตวัแปรเกณฑ)์ และตอนที ่2 ผลการคน้หาปัจจยัพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัในภาคตะวนัออก (ตวัแปรพยากรณ์)  

        2.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
       เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาขัน้น้ี ไดแ้ก่ แบบบนัทกึขอ้มลู   

        2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากขัน้ที ่1 : การศกึษา 
ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ และข้อมูลจากผลการ
วเิคราะหข์อ้มลู ตอนที ่1 ผลการศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ (ตวัแปรเกณฑ)์ 
และตอนที ่2 ผลการคน้หาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของ
ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก (ตวัแปรพยากรณ์)  

        2.5 การวิเคราะหข้์อมลู 
       โดยการสงัเคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลู และน าขอ้มูลที่มี
ความสมัพนัธ์กนัมาเชื่อมโยงระหว่างกนัเพื่อสรา้งเป็นรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

 ขัน้ท่ี 3 การตรวจสอบคณุภาพรปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
                                 ของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

        3.1 วตัถปุระสงค ์
       เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของ
ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

        3.2 แหล่งข้อมลู 
       แหล่งข้อมูลของการศึกษาในขัน้นี้ ใช้วิธีการประเมนิความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มต่ีอรูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ในดา้นความเหมาะสมของรปูแบบ ดา้นความเป็นไป
ได้ของรปูแบบ และด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ รวมถงึความเหมาะสมของคู่มอืประกอบ
รปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
ในภาคตะวันออก  โดยเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม จ านวน 7 คน  มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปรญิญาเอก มปีระสบการณ์ดา้นการสอนไมต่ ่ากว่า 7 ปี 
        3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
       เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาขัน้นี้  ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม
โดยรวมของรูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก และแบบประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืประกอบ
รูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในภาคตะวันออก ซึ่งแบบสอบถามการประเมนิความคิดเห็นที่สร้างขึ้นบางส่วน
ปรบัปรงุมาจากแบบสอบถามของนนัทวนั เรอืงอร่าม (2554 : 174) โดยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) การหาคุณภาพของ
เครื่องมอื โดยการน าแบบสอบถามที่จดัท าขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญชุดเดมิตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิ
เนื้อหา (Content Validity) ส านวนภาษา และหาดชันีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการวัดตามที่ก าหนดไว้ ด้วยการใช้วิธี
วเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้งหรอืค่าดชันีความเทีย่งตรง IOC (Item Objective Congruence 
Index) โดยใชเ้กณฑก์ารวเิคราะหค์ะแนนและประเมนิผล ดงันี้ +1  =  สอดคลอ้ง  0 =  ไม่แน่ใจ  
-1 = ไม่สอดคล้อง และคดัเลอืกข้อค าถามที่มคี่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จงึจะถอืว่า วดัได้
สอดคลอ้งกนั (ไพโรจน์ ตรีณธนากุล และคณะ, 2546 : 158-160 ; สุวมิล ตริกานนัท,์ 2551 : 165) 
เกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนักของการประเมนิ (ธานินทร ์ศลิป์จาร,ุ 2550 : 77) ดงันี้  
 
 
 

ค่าน ้าหนักคะแนน ระดบัการประเมิน 
1 
2 
3 
4 
5                           

น้อยทีสุ่ด 
น้อย 

ปานกลาง 
มาก 

มากทีสุ่ด 
         

เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ ตามแนวคดิของเบสท ์(Best, 1981  
อา้งถงึใน จริาพร นราศร,ี 2550 : 136 ; ธานินทร ์ศลิป์จาร,ุ 2552 : 111) ดงันี้  

คะแนนเฉลีย่ การแปลความหมาย 
1.00 – 1.49 
1.50 – 2.49 
2.50 – 3.49 
3.50 – 4.49 
4.50 – 5.00 

น้อยทีสุ่ด 
น้อย 

ปานกลาง 
มาก 

มากทีสุ่ด 
 

เกณฑใ์นการยอมรบัครัง้นี้ ตอ้งมคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.50  ขึน้ไป   
 

        3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการน าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณา
ประเมนิความคดิเหน็ และเกบ็ขอ้มลูกลบัคนืดว้ยตนเอง  
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        3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 
       วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รปูทางสถติ ิ ดว้ยการวเิคราะห ์
หาค่าสถติพิืน้ฐานของแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ( ) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

 ขัน้ท่ี 4 การประเมินผลการใช้รปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ู   
    การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก    

        4.1 วตัถปุระสงค ์
       เพื่อประเมนิผลการใช้รูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  

        4.2 แหล่งข้อมลู 
       แหล่งขอ้มลูของการศกึษาในขัน้นี้  เป็นการเลอืกสถานศกึษาแบบเจาะจง
โดยท าการศกึษา กรณศีกึษา : กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่เป็นสถานศกึษา
ขนาดเลก็ และมกีารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  
       1) ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื นกัศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 188 คน  
       2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื นักศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน  127 คน 
ดว้ยวธิกีารสุ่มอยา่งงา่ย (Simple Random Sampling)  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเรจ็รปู 
ของเครจซี ่และมอรแ์กน ( Krejcie and Morgan ,1970 : 607-610 อ้างถงึใน สุวมิล ตริกานันท์, 
2555 : 179)   

        4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
       เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาขัน้นี้ ได้แก่ แบบประเมนิความพงึพอใจของ
นักศกึษาต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) เป็นแบบสอบถามชุดเดยีวกบัแบบวดัพฤตกิรรมการสอน
แบบบูรณาการของครูฉบบัที่ 1 โดยปรบัขอ้ความ ลดจ านวนขอ้ และเรยีงล าดบัด้านใหม่ เพื่อ
ความเหมาะสมกบัการตอบของผู้เรยีน เป็นข้อค าถามเชงิบวก (Positive) มจี านวน 34 ข้อ 
แบ่งเป็น 8 ดา้น ประกอบดว้ย  
         ดา้นที ่1 การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตั ิ 
    ใหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง จ านวน  4 ขอ้  
  ดา้นที ่2 การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และปลูกฝังคุณธรรมทีด่งีาม  
    จ านวน 3 ขอ้ 
  ดา้นที ่3 การฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยกุต์ 
    ความรู ้จ านวน 4  ขอ้ 
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  ดา้นที ่4 การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั 
                               ของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล จ านวน 6 ขอ้ 
  ดา้นที ่5 การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิมาเป็น 
    ขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน จ านวน 4 ขอ้ 
          ดา้นที ่6 การส่งเสรมิการปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได้ 
    เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข จ านวน 5 ขอ้ 
         ดา้นที ่7 การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีน 
    เกดิการเรยีนรู ้จ านวน 4 ขอ้ 
          ดา้นที ่8 การจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความ 
      รว่มมอืกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน  
    จ านวน 4 ขอ้ 
 

                  1)  เกณฑก์ าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมนิและการแปลความหมาย 
                         เกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมนิ ดงันี้ 
                         (ธานินทร ์ศลิป์จาร,ุ 2550 : 77)   

 

ข้อค าถามเชิงบวก ข้อค าถามเชิงลบ 
ค่าน ้าหนักคะแนน ระดบั   ค่าน ้าหนักคะแนน ระดบั 

5 
4 
3 
2 
1 

มากทีสุ่ด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยทีสุ่ด 

1 
2 
3 
4 
5 

มากทีสุ่ด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยทีสุ่ด 
         

2) เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ ตามแนวคดิของเบสท ์(Best, 1981 
   อ้างถงึใน จริาพร นราศร,ี 2550 : 136 ; ธานินทร ์ศลิป์จารุ, 2552 : 111) ดงันี้

  

คะแนนเฉลีย่ การแปลความหมาย 
1.00 – 1.49 
1.50 – 2.49 
2.50 – 3.49 
3.50 – 4.49 
4.50 – 5.00 

น้อยทีสุ่ด 
น้อย 

ปานกลาง 
มาก 

มากทีสุ่ด 
 

เกณฑใ์นการยอมรบัครัง้นี้ ตอ้งมคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.50  ขึน้ไป    
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            4.4 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
              1) การหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของเครือ่งมอื  

          โดยการน าแบบสอบถามทีจ่ดัท าขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญชุดเดมิตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา ส านวนภาษา และหาดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการวัดตามที่ก าหนดไว้ ด้วยการใช้วิธี
วเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้งหรอืค่าดชันีความเที่ยงตรง IOC (Item Objective Congruence 
Index) โดยใชเ้กณฑก์ารวเิคราะหค์ะแนนและประเมนิผล ดงันี้ +1  =  สอดคลอ้ง  0 =  ไม่แน่ใจ  
-1 = ไมส่อดคลอ้ง และคดัเลอืกขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จงึจะถอืว่า วดัไดส้อดคลอ้งกนั 
(ไพโรจน์ ตรีณธนากุล และคณะ, 2546 : 158-160 ; สุวมิล ตริกานนัท,์ 2551 : 165) 
    ผลการพจิารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับวตัถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรม หรอืคุณลกัษณะทีต่อ้งการวดัและความเหมาะสมของรปูแบบการตอบสนองของแต่ละขอ้
ค าถามในแบบสอบถาม พบว่า ค่าดชันีความสอดคล้อง IOC (Item–Objective Congruence Index) 
ของขอ้ค าถามของแบบสอบถาม มคี่าเท่ากบั 1.00 (ภาคผนวก ฟ : 416) 
        2) การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) รายขอ้ และหาค่าความเชื่อมัน่  
(Reliability) ของเครือ่งมอื โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่างคะแนน
รายขอ้กบัคะแนนรวม ค่าอ านาจจ าแนก (Corrected Item - Total Correlation) ตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป 
เป็นขอ้ทีม่คี่าอ านาจจ าแนกใชไ้ด ้และน าไปหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Coefficient Alpha) (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2553 : 147) 
พบว่า มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.210-0.887  และมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.915 
(ภาคผนวก ภ : 419)    

        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการขอความอนุเคราะห์จากผู้บรหิารสถานศกึษา 
กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพื่อขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบประเมนิ
ความพงึพอใจ และไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากสถานศกึษาส่งแบบรายงานค่าสถติคิะแนนสอบ
ปลายภาคแยกตามระดบัชัน้และรายวชิาที่ลงทะเบยีน ของ กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ในปีการศกึษา 2559 และปีการศกึษา 2560  
 

        4.6 การวิเคราะหข้์อมลู 
       วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รปูทางสถติ ิ ดว้ยการวเิคราะห ์
หาค่าสถติพิืน้ฐานของแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ( )  และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 


