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บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 
 
 รายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัย รายงานตามหัวข้อดังนี้  

1.  รูปแบบการวิจัย 
2.  กลุ่มที่ศึกษา 
3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1.  รูปแบบกำรวจิัย 
 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
เน้นการศึกษาเชิงลึกด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นที่เป็นวงจร
ต่อเนื่องกันของ Kemmis and McTaggart (2008,  p.278)  คือ ขั้นร่วมวางแผน ขั้นร่วมลงมือปฏิบัติ 
ขั้นร่วมสังเกตผล และขั้นร่วมสะท้อนผล แบ่งการด าเนินงานมีทั้งสิ้น 3 วงจร (2 ระยะ) ทั้ง 3 วงจร 
จะสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (LS) ของกลุ่มครูพัฒนาบทเรียน (LSG) และ
ระยะของการเก็บข้อมูล  การวิจัย ดังแผนภาพที่ 3.1 ส าหรับรายละเอียดของการเก็บข้อมูลแต่ละ
ระยะจะอธิบายในหัวข้อต่อไป  
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ภาพที ่3.1 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
    ปรับจาก Model of action research (Kemmis and McTaggart, 2008, p.278) 

 
2.  กลุ่มทีศึ่กษำ  
 
 กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัยจากโรงเรียน
ประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และ 2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 9 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีนักเรียนไม่เกิน 
1,000 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้เกณฑ์การเลือกโรงเรียนประถมศึกษาที่ผู้บริหาร
สนใจและให้การสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องระหว่างการด าเนินการวิจัย เกณฑ์การเลือก
ครูกลุ่มที่ศึกษา คือ ครูที่เข้าร่วมการวิจัยมีความสนใจและยินดีเข้าร่วมการด าเนินงานตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ด้วยความสมัครใจ สามารถรวมกลุ่มครูอย่างน้อย 2 คน เพื่อจัดเป็นกลุ่มครูพัฒนาบทเรียน 
เรียก LSG ของแต่ละโรงเรียนตามรายวิชาที่ครูรับผิดชอบสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
 กลุ่มครูพัฒนาบทเรียน (LSG) มีทั้งหมด 15 ทีม แต่ละทีมจะมีครูที่เป็นสมาชิก 2-3 คน 
รวมเป็นครูจ านวน 31 คน จาก 9 โรงเรียน มี 5 วิชาเอก ประกอบด้วย 1) วิทยาศาสตร์ จ านวน 4 ทีม 
ครู 8 คน จาก 3 โรงเรียน 2) คณิตศาสตร์ จ านวน 3 ทีม ครู 6 คน จาก 3 โรงเรียน 3) ภาษาอังกฤษ 
จ านวน 3 ทีม ครู 6 คน จาก 3 โรงเรียน 4) ภาษาไทย จ านวน 2 ทีม ครู 5 คน จาก 2 โรงเรียน และ  

การเตรียมการ
ด าเนินงาน 

การพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันวงจรที่ 1 (LS1) 

การพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันวงจรที่ 2 (LS2) 

ระยะที่ 1 

ระยะที่ 2 
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5) ปฐมวัย จ านวน 3 ทีม ครู 6 คน จาก 3 โรงเรียน รายชื่อโรงเรียนและจ านวนทีมเป็นไปตามตาราง
ที่ 3.1 (ชื่อโรงเรียนและครูที่ใช้ในงานวิจัยเป็นนามสมมติ)  
 
ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวน LSG สมาชิกของทีมแต่ละวิชาเอกของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมวิจัย 
 

ที ่
โรงเรียน 

(ขนาดโรงเรียน) 
จ านวน LSG ตามวิชาเอก (จ านวนครูท่ีเป็นสมาชิก) 

รวม 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ปฐมวัย 

1 โรงเรียนสุขวิชา (ใหญ่) 2 (4) 1 (2)   1 (2) 4 (8) 
2 โรงเรียนขุนไกรศึกษา (กลาง)   1 (2)   1 (2) 
3 โรงเรียนบ้านแสนสุข (ใหญ่) 1 (2) 1 (2)  1 (3) 1 (2) 4 (8) 
4 โรงเรียนบุญญาศึกษา (ใหญ)่   1 (2)   1 (2) 
5 โรงเรียนคลองวิทยานุสรณ์ (ใหญ)่    1 (2)  1 (2) 
6 โรงเรียนสัมฤทธิ์อนุสรณ์ (ใหญ่)   1 (2)   1 (2) 
7 โรงเรียนนัยศึกษา (กลาง)  1 (2)    1 (2) 
8 โรงเรียนขวัญประชานิยม (กลาง)   1 (2)     1 (2) 
9 โรงเรียนเกร็ดวิทยาศึกษา (กลาง)     1 (2) 1 (2) 
 รวม 4 (8) 3 (6) 3 (6) 2 (5) 3 (6) 15 (31) 

 
 การพัฒนาบทเรียนร่วมกันแต่ละทีมจะมี 2 บทบาท คือ ครูผู้สอน และครูร่วมทีม (ท า
หน้าที่สังเกตการสอนในขณะที่สอนตามบทเรียนที่พัฒนาขึ้น) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละทีมว่าจะก าหนด
ว่าครูท่านใดเป็นผู้สอนแต่ละบทเรียน ส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ ครูที่ใช้ในการศึกษาการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้  จะเป็นครูที่ได้ท าหน้าที่สอนอย่างน้อย 1 บทเรียน เนื่องจากสามารถ
เก็บข้อมูลได้ครบตามองค์ประกอบย่อยของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่นิยามไว้ จากการก าหนด
บทบาทและวางแผนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของแต่ละทีม พบว่า ครูผู้สอน มีจ านวน 22 คน 
จ าแนกเป็น ครูวิทยาศาสตร์ 8 คน ครูคณิตศาสตร์ 3 คน  ครูภาษาอังกฤษ 3 คน ครูภาษาไทย 5 คน ครู
ปฐมวัย 3 คน รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอนและครูร่วมทีม จะรายงานในบทที่ 4 
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3.  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ 2) แบบสัมภาษณ์สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 3) แบบประเมินสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ 4) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 5) การสังเกตการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 เคร่ืองมือ
ย่อย คือ (1) แบบสะท้อนการจัดการเรียนรู้และการรายงานผลการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
รายแผน  (2) แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์และก าหนดกรอบการสร้างเคร่ืองมือจาก
นิยามของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความรู้และด้านความสามารถ โดย
แต่ละด้านจะประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ ดังตารางที่ 3.2 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบย่อยด้านความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้กับเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
 
ตารางที่ 3.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยกับเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
 

 
 

องค์ประกอบย่อย 

เครื่องมือ 
แบบทดสอบ 
สมรรถนะ
การจัด       

การเรียนรู ้

แบบสัมภาษณ์
สมรรถนะ       

การจัดการเรียนรู ้

แบบประเมนิ
สมรรถนะ    
การจัด 

การเรียนรู ้

แบบประเมนิ
แผนการจัด  
การเรียนรู ้

แบบสังเกต 
การจัด          

การเรียนรู ้

1. การออกแบบ        
การเรียนรู้สอดคล้อง
อย่างเป็นระบบ  

     

ความรู้ / /    

ความสามารถ   / /  

2. การจัดการเรียนรูท้ี่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  

     

ความรู้ / /    

ความสามารถ   / / / 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

 
 

องค์ประกอบย่อย 

เครื่องมือ 
แบบทดสอบ 
สมรรถนะ
การจัด       

การเรียนรู ้

แบบสัมภาษณ์
สมรรถนะ       

การจัดการเรียนรู ้

แบบประเมนิ
สมรรถนะ    
การจัด 

การเรียนรู ้

แบบประเมนิ
แผนการจัด  
การเรียนรู ้

แบบสังเกต 
การจัด          

การเรียนรู ้

3. การใช้และพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

ความรู้ / /    

ความสามารถ   / / / 

4. การวัด ประเมินผล
การเรียนรู ้

     

ความรู้ / /    

ความสามารถ   / / / 

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการพัฒนาและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดังนี้      
 3.1  แบบทดสอบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
  3.1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้าง
แบบทดสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบย่อย คือ การออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องอย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดประเมินผล
การเรียนรู ้
  3.1.2  ก าหนดลักษณะแบบทดสอบและประเด็นค าถามตามกรอบแนวคิด 
  3.1.3  สร้างแบบทดสอบ โดยก าหนดสถานการณ์และตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว จะมีทั้งหมด 5 สถานการณ์ที่สอดคล้องกับวิชาทั้ง 5 วิชา ตัวอย่างเช่น 
สถานการณ์และค าถามที่ใช้ในแบบทดสอบของวิชาเอกปฐมวัย  

สถานการณ์ที่ก าหนด  
ครูฝนเป็นครูปฐมวัยที่สอนในระดับอนุบาลช้ันปีที่ 2 (อายุ 5-6 ปี) ในโรงเรียน

สังกัด สพฐ. มาเป็นเวลา 4 ปี   เด็กในห้องเรียนของครูฝนมาจากพื้นฐานทางครอบครัวที่หลากหลาย มี
พัฒนาการและความสามารถแตกต่างกัน  เด็กบางคนมีพัฒนาการดีในทุก ๆ ด้าน บางคนมีพัฒนาการทาง
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สติปัญญาดี แต่พัฒนาการในด้านอื่น ๆ ยังควรต้องส่งเสริม  นอกจากนี้เด็กในห้องเรียนมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางคนเรียนรู้ได้เร็ว กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  ในขณะที่เด็กบาง
คนไม่ค่อยสนใจกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดเป็นกลุ่มใหญ่  เวลาเรียน มักจะแหย่และเล่นกับเพื่อน
เสมอ   

ครูฝนมีความตั้งใจและทุ่มเทในการสอนอย่างมาก เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ของโรงเรียน และความต้องการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ครูฝนจัดกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม อีกทั้งจัดสรรเวลาสอนเนื้อหาทางวิชาการให้แก่เด็กในห้องเรียน  ในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ครูฝนมีความมุ่งมั่นตั้งใจสอน ให้เด็กได้เนื้อหา สอนให้ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้  มีการ
อธิบายเนื้อหาสาระ มีการท ากิจกรรมสนุก ๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจ  มีการซักถามให้เด็กได้พูดคุย ตอบค าถาม  
รวมทั้งมีการจัดหาส่ือมาใช้ประกอบการสอน ซ่ึงบางครั้งถ้าโรงเรียนไม่มี ครูฝนก็จะจัดหาโดยใช้งบประมาณ
ของตนเอง  เมื่อส้ินเทอม ครูฝนพบว่า เด็กในห้องเรียนที่เป็นเด็กที่เรียนอยู่ในระดับดี มีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัยทุกด้านและมีทักษะทางวิชาการที่ดี  ส่วนเด็กที่เรียนอยู่ในระดับปานกลางและต่ า มี
พัฒนาการบางด้านที่เป็นไปตามวัย แต่บางด้านก็ยังต่ ากว่าพัฒนาการตามวัย  และมีบางคนที่ยังมีปัญหา
พฤติกรรม และทักษะทางด้านวิชาการยังไม่ได้ตามที่ครูฝนคาดหวัง   

ข้อค าถาม 
1. ท่านคิดว่า การที่เด็กที่เรียนอยู่ในระดับปานกลางและต่ ามีพัฒนาการบางด้านที่

เป็นไปตามวัย แต่บางด้านก็ยังต่ ากว่าพัฒนาการตามวัย และบางคนมีปัญหาด้านพฤติกรรม และยังไม่ได้
ทักษะทางด้านวิชาการ มาจากสาเหตุใดบ้าง อย่างไร ถ้าท่านคิดว่ามีมากกว่า 1 สาเหตุ ขอให้ท่านเขียนสาเหตุ
ที่คิดว่าเป็นสาเหตุส าคัญเป็นข้อแรกก่อน สาเหตุที่รองมาเขียนเรียงล าดับกันไป 

2. ขอให้ท่านวางแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี เพื่อให้มี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย รวมทั้งได้ทักษะทางวิชาการ โดยแสดงให้เห็นกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมใน 1 วัน 
ท่านสามารถก าหนดเป้าหมายของการสอน เลือกหน่วยการสอน โดยกรอกข้อมูลตามที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ 

2.1 ระบุช่ือหน่วย 
2.2 แนวคิดส าคัญที่ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ 
2.3 ประสบการณ์ส าคัญที่ต้องการให้เกิดกับเด็ก (ระบุพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน) 
2.4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ขอให้เขียนให้ครบทุก 6 กิจกรรม โดย

เขียนขยายความกิจกรรมที่ใช้พอเข้าใจ/พอเห็นภาพการสอน หากมีขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป ขอให้ระบุด้วย) 
รวมทั้งก าหนดส่ือที่ใช้ และการวัดและประเมินผล (ระบุวิธีการ และเครื่องมือ) 

  3.1.4  ส่งแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความตรงเชิงเนื้อหาของกรอบแนวคิด 
(รายนามผู้เชี่ยวชาญตามภาคผนวก ก) และแบบทดสอบ โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาใช้
ดัชนี IOC (Item Objective Congruence) เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความตรงเชิงเนื้อหา คือ ค่าดัชนี 
IOC ต้องมากกว่า มากกว่า 0.6 (IOC ≥ 0.60) จึงจะถือว่า ข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง เมื่อน าผล
การพิจารณาความสอดคล้องมาค านวณค่า IOC รายข้อ พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.0 ทุกข้อ ยกเว้น
แบบทดสอบของครูปฐมวัยที่มีข้อค าถามข้อที่ 1 ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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คือ ปรับสถานการณ์ที่ก าหนดให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการจัดกิจกรรม และการวัดและ
ประเมินผล  รวมทั้งเพิ่มประเด็นในข้อค าถาม เพื่อให้ได้ค าตอบที่ชัดเจนมากขึ้น 
  3.1.5  ปรับค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  3.1.6  ได้แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ส าหรับกลุ่มศึกษาต่อไป (ตัวอย่าง
แบบทดสอบในภาคผนวก ข) 
 3.2  แบบสัมภาษณ์สมรรถนะการจัดการเรียนรู้  
  3.2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 
การออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องอย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
  3.2.2  ก าหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิด  
  3.2.3  เขียนเป็นข้อค าถามหลักและข้อค าถามย่อยตามประเด็นหลักในแบบ
สัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง มีดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องอย่างเป็นระบบ 
1. ท่านมีแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร (อาจใช้ค าถามย่อย

ต่อไปนี้) 
- ท่านเริ่มตน้จากส่ิงใด อย่างไร หรือพิจารณาจากส่ิงใดบ้าง 
- ส่ิงที่ค านึงถงึในการออกแบบมอีะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงต้องค านึงถึงส่ิงนั้น และ

น ามาใช้อย่างไร 
- ท่านก าหนดเป้าหมายของการออกแบบแต่ละครั้ง หรอืไม่ อย่างไร 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ทีด่ีควรมลีักษณะอย่างไร   (อาจใช้ค าถามย่อยต่อไปนี้) 
- ถ้าได้มีโอกาสตรวจหรือต้องให้ค าแนะน าเพื่อนครูเกี่ยวกับการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้   ส่ิงที่ท่านจะพิจารณา คือส่ิงใด อย่างไร 
ประเด็นที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เป็น

อย่างไร มีลักษณะส าคัญอย่างไร 
2. ท่านคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือไม่ จัดอย่างไร 

ยกตัวอย่าง (อาจใช้ค าถามย่อยต่อไปนี้) 
- ถ้าเคย ลักษณะ/กิจกรรมทีจ่ัดเปน็อย่างไร ส่วนใดของการจดักิจกรรมที่ท าให้ท่าน

มั่นใจว่า ตนเองได้มีการจัดการเรยีนรู้ที่ถือว่าเปน็การจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ถ้าไม่เคย การจัดการเรียนการรูข้องท่านมีลักษณะอย่างไร เน้นสิง่ใดเป็นส าคัญ 

3. ท่านคิดว่าถ้าครทูี่จดัการเรียนรูท้ี่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   ครูท่านนั้นต้องเปน็คนอย่างไร ใช้หลักการใดบ้างในการจัดการเรียนรู ้



64 

ประเด็นที่ 3 การใช้และพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ท่านเข้าใจค าว่า ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าอย่างไร 
2. ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู้อย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง (อาจใช้ค าถามย่อยต่อไปนี)้ 
- ท่านเคยใช้ส่ือประเภทใดบ้างในการจัดการเรียนรู้  
- ท่านใช้ส่ือมากน้อยเพียงใด และใช้อย่างไร 
- ท่านใช้ส่ือแล้วประสบความส าเร็จ/ล้มเหลวอย่างไร  
- จุดเด่น/จดุด้อย ของการใช้ส่ือแต่ละชนิดทีท่่านเคยใช้มีอะไรบ้าง 

3. ท่านคิดว่าส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ต้องมีลักษณะอย่างไร จึงจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ ี

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการผลิตหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วยตนเอง หรือไม่ อย่างไร 

ถ้าเคย ท่านมีกระบวนการหรือขัน้ตอนในการผลิตหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอย่างไร 

ถ้าไม่เคย ท่านทราบหรือไม่ว่า การผลิตหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีกระบวนการหรือขัน้ตอนอย่างไร ต้องค านึงถึงส่ิงใดเป็นส าคัญ 

ประเด็นที่ 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู ้
1. ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องหรอืมีความสัมพันธ์

กับเรื่องในบ้างในการจัดการเรียนรู้ 
2. ท่านเคยใช้วิธีการวัดผลประเมนิผลใดบ้าง ท่านเลือกใช้วิธีการหรือเครื่องมือนั้น

อย่างไร  
3. ท่านมีกระบวนการหรอืขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล อย่างไร 
4. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง หมายความว่าอย่างไร และมีลักษณะอย่างไร 

(อาจใช้ค าถามย่อยต่อไปนี้) 
- ท่านพิจารณาจากส่ิงใดที่จะระบไุด้ว่า ครูท่านใดมีการประเมนิผลตามสภาพจริง 

5. หลังจากที่วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ท่านท าอย่างไรกับผล
การวัดและประเมินที่ได้มาในแต่ละครั้ง 

  3.2.4  ส่งประเด็นค าถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความตรงเชิงเนื้อหาของกรอบแนวคิด 
และค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาใช้ดัชนี IOC (Item 
Objective Congruence) โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความตรงเชิงเนื้อหา คือ ค่าดัชนี IOC ต้อง
มากกว่า มากกว่า 0.6 (IOC ≥ 0.60) จึงจะถือว่า ข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง เมื่อน าผลการ
พิจารณาความสอดคล้องมาค านวณค่า IOC พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.0 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับภาษา  
  3.2.5  ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ได้แบบสัมภาษณ์ ดังนี้  
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ประเด็น ค ำถำมหลัก ค ำถำมย่อย 

1. กำรออกแบบกำรเรียนรู้
สอดคล้องอย่ำงเป็น
ระบบ 

1. ท่านมีแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ของตนเองอย่างไร 

1. ท่านเริ่มตน้จากส่ิงใด อย่างไร หรือ
พิจารณาจากส่ิงใดบ้าง 

2. ส่ิงที่ค านึงถงึในการออกแบบมี
อะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงต้องค านึงถึง
ส่ิงนั้น และน ามาใช้อย่างไร 

3. ท่านก าหนดเป้าหมายของการออกแบบ
แต่ละครั้ง หรือไม่ อย่างไร 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ทีด่ีควรมลีักษณะอย่างไร    1. ถ้าได้มีโอกาสตรวจหรือต้องให้
ค าแนะน าเพื่อนครเูกี่ยวกับการเขยีน
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่ิงทีท่่านจะ
พิจารณา คือส่ิงใด อย่างไร 

2 กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
หมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่เปน็อย่างไร มี
ลักษณะส าคัญอย่างไร 

 

2. ท่านคิดว่าตนเองเป็นผู้ทีจ่ัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัหรือไม่ จดัอย่างไร 
ยกตัวอย่าง  
 

1. ถ้าเคย ลักษณะ/กิจกรรมทีจ่ัดเป็น
อย่างไร ส่วนใดของการจัดกจิกรรมที่ท า
ให้ท่านมัน่ใจว่า ตนเองได้มีการจดั      
การเรียนรู้ที่ถือว่าเปน็การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
    ถ้าไม่เคย การจัดการเรียนการสอนของ
ท่านมีลักษณะอย่างไร เนน้สิ่งใดเป็น
ส าคัญ 

3. ท่านคิดว่าถ้าครทูี่จดัการเรียนรูท้ี่ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ครูท่านนั้นต้องจดักิจกรรมอย่างไร        
ใช้หลักการใดบ้างในการจัดการเรียนรู้ 

 

3 กำรใช้และพัฒนำสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1. ท่านเข้าใจค าว่า ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ว่าอย่างไร 

 

2. ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ ส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
อย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง 

1. ท่านเคยใช้ส่ือประเภทใดบ้าง            
ในการจัดการเรียนรู้  
2. ท่านใช้ส่ือมากน้อยเพียงใด และใช้
อย่างไร 
3. ท่านใช้ส่ือแล้วประสบความส าเร็จ/
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ประเด็น ค ำถำมหลัก ค ำถำมย่อย 
ล้มเหลวอย่างไร  
4. จุดเด่น/จดุด้อย ของการใช้ส่ือแต่ละ
ชนิดที่ท่านเคยใช้มีอะไรบ้าง 

 3. ท่านคิดว่าส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ต้องมี
ลักษณะอย่างไร จึงจะช่วยให้ผูเ้รยีนเกิดการเรียนรู้
ได้ด ี

 

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการผลิตหรือพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
ตนเอง หรือไม่  อย่างไร 

 

1.  ถ้าเคย ท่านมีกระบวนการหรอื
ขั้นตอนในการผลิตหรือพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
อย่างไร 
      ถ้าไม่เคย ท่านทราบหรือไม่ว่า        
การผลิตหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีกระบวนการ
หรือขัน้ตอนอย่างไร ต้องค านึงถงึสิ่งใด
เป็นส าคัญ 

4. กำรวัด ประเมินผล 
กำรเรียนรู ้
 

1. ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มี
ความเกี่ยวข้องหรือมคีวามสัมพันธ์กับการจัด     
การเรียนรู้อย่างไร 

 

2. ท่านเคยใช้วิธีการวัดผลประเมนิผลใดบ้าง ท่าน
ใช้วิธีการหรือเครื่องมือนัน้อย่างไร  

 

3. ท่านมีกระบวนการหรอืขั้นตอนในการสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล อย่างไร 

 

4. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
หมายความว่าอย่างไร และมีลักษณะอย่างไร 

1. ท่านพิจารณาจากส่ิงใดที่จะระบุได้ว่า 
ครูท่านใดมีการประเมินผลตามสภาพจริง 

5. หลังจากที่วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนแล้ว ท่านท าอย่างไรกับผลการวัดและ
ประเมนิที่ได้มาในแต่ละครั้ง 

 

 
 3.3  แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  
  3.3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในแบบ
ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบย่อยของสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครู ตามสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 2 ด้าน มี 4 องค์ประกอบ คือ การออกแบบการ
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เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  3.3.2  ก าหนดรายการขององค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
และสร้างแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า แสดง
ระดับการปฏิบัติ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อย
ที่สุด แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว และ ตอนที่ 2 การประเมินสรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 องค์ประกอบ  
  3.3.3  ส่งแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความตรงเชิงเนื้อหา โดยการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาใช้ดัชนี IOC (Item Objective Congruence) โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความ
ตรงเชิงเนื้อหา คือ  ค่าดัชนี IOC ต้องมากกว่า มากกว่า 0.6 (IOC ≥ 0.60) จึงจะถือว่า ข้อค าถามนั้น
มีความสอดคล้อง เมื่อน าผลการพิจารณาความสอดคล้องมาค านวณค่า IOC พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.0 
  3.3.4  จัดท าแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ประกอบด้วย 2 ตอน 
คือ      

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของครู 
ตอนที่ 2 การประเมินสรรถนะการจัดการเรียนรู้ของตนเอง สอบถาม

เกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง จ านวน 4 ด้าน มีรายการ ดังนี้  
1) สมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้  

1.1 วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล 
1.3 ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นเป้าหมาย 
1.4 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.5 ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

2)  สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.1 จัดท าฐานข้อมูลเพื่ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2 ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ 
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2.4 ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความสุข และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

2.5 ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู้ 



68 

3) การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
3.1 ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.2 สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3.3 ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้ในการ

จัดการเรียนรู ้
4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

4.1 ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ และผู้เรียน 

4.2 สร้างและน าเคร่ืองมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4.3 มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
4.4 น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
4.5 มีการปรับเคร่ืองมือวัดและประเมินผลของท่านอย่างต่อเนื่อง 
4.6 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นระยะ 

 3.4 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  
  3.4.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในแบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้   
  3.4.2  น าข้อมูลที่ได้ศึกษาไปสร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู เป็น
แบบมาตรวัดประมาณค่า แสดงระดับการปฏิบัติความพึงพอใจใน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับดีมาก ระดับดี 
ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับปรับปรุง จ านวนทั้งหมด 13 รายการ 
  3.4.3  ส่งแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความตรงเชิงเนื้อหาของกรอบแนวคิด 
และค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาใช้ดัชนี IOC (Item 
Objective Congruence) โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความตรงเชิงเนื้อหา คือ ค่าดัชนี IOC ต้อง
มากกว่า มากกว่า 0.6 (IOC ≥ 0.60) จึงจะถือว่า ข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง เมื่อน าผลการ
พิจารณาความสอดคล้องมาค านวณค่า IOC พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.0 
  3.4.4  ได้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก ข) 
 3.5  แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้  
  3.5.1  ศึกษาเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้องการสร้างแบบสังเกต เพื่อน ามาใช้ในการ
สร้างแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ 



69 

  3.5.2  สร้างแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 แบบย่อบ ได้แก่ (1) แบบ
รายงานผลการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนรายแผน (2) แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้รายแผน และ 
(3) แบบบันทึกการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับครูในการการสังเกตการ
สอนของสมาชิกในทีม เป็นการประเมินตามตัวองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การออกแบบ
การเรียนรู้สอดคล้องอย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้และพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
  3.5.3  สร้างค าอธิบายการใช้แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
  3.5.4  ส่งแบบการสังเกตการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเหมาะสมและ
ความถูกต้อง  
  3.5.5  จัดท าแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก ข) 
 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครู ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนการพัฒนาเรียนร่วมกัน และระยะที่ 2 การด าเนินการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน แต่ละระยะประกอบด้วยกิจกรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
 ระยะที่ 1 ก่อนการพัฒนาเรียนร่วมกัน มีกิจกรรมดังนี ้
 1.  การวางแผนการด าเนินงานในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ: วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุร ี  

เป้าหมาย 
เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  (Lesson Study) 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การฝึกปฏิบัติการสังเกตและการสะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีมและผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรและทีมนักวิจัย ใช้เวลา 6 ชั่วโมง   
หัวข้อการอบรม คือ 
1)  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
2)  การพัฒนาทีมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
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 2.  การก าหนดตัวบ่งชี้โดยการประชุมคร้ังท่ี 1: วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม
ไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี 

2.1 การชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน  
เป้าหมาย 
1)  เพื่อชี้แจงการด าเนินงานพัฒนาบทเรียนร่วมกันตลอดระยะเวลาของการ

ด าเนินงานวิจัย 
2)  เพื่อก าหนดเป้าหมายของบทเรียน วางแผนการด าเนินงานของแต่ละทีมใน

กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันทั้ง 2 คร้ัง  
ด าเนินการประชุมกลุ่มครูแบบกลุ่มใหญ่ และแบบกลุ่มย่อยแยกตามวิชาที่

ครูรับผิดชอบร่วมกับคณะวิจัย และผู้วิจัยที่รับผิดชอบในแต่ละวิชาเอก โดยชี้แจงการเป้าหมายและ
แนวทางการด าเนินงานตลอดระยะเวลาของการวิจัย ชี้แจงเอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องที่ครูกลุ่มศึกษา
ต้องด าเนินการ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 -20.00 น. 
 3. การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูก่อนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน:  
วันที่ 31 ตุลาคม 2560  

เป้าหมาย 
1)  เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ก่อนการพัฒนาบทเรียน 

การด าเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 
(1)  ข้อมูลด้านความรู้ในการจัดการเรียนรู้ 

 วิธีการและเครื่องมือวิจัย 
 1. ครูท าแบบทดสอบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ก่อนเข้าร่วม

กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
2. ครูตอบแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของตนเองและสมาชิก
ในทีม 
3. ผู้วิจัยสัมภาษณ์ครู โดยการด าเนินการสนทนากลุ่มตามแบบสัมภาษณ์
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ตาม
ประเด็นค าถามที่ก าหนด รวมถึงถามให้ครูแต่ละคนขยายความคิด อธิบาย
เพิ่มเติมจากการตอบแบบสัมภาษณ์ ระหว่างการสัมภาษณ์มีการบันทึกเสียง
และจดข้อมูล 
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(2)  ข้อมูลด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

 วิธีการและเครื่องมือวิจัย 
 การสังเกตการสอนก่อนพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

1. ผู้วิจัยสังเกตการสอนของครูแต่ละทีมและสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการสอนของครูที่เป็นรายบุคคล โดยใช้แบบสังเกตการจัดการ
เรียนรู้ แบบสัมภาษณ์ การจดบันทึก รวมทั้งใช้รูปถ่าย และการบันทึกภาพ
เสียง โดยท าการส ารวจและสังเกตครูกลุ่มศึกษาที่จัดเป็นกลุ่มพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน ตามวิชาที่สอน  ดังนี้ 

1. วิทยาศาสตร์  
6, 13 พฤศจิกายน 2560 1) โรงเรียนสุขวิชา 
2 พฤศจิกายน 2560 2) โรงเรียนบ้านแสนสุข 
27 พฤศจิกายน 2560 3) โรงเรียนขวัญประชานิยม 

2. คณิตศาสตร์  
13 พฤศจิกายน 2560 1) โรงเรียนสุขวิชา 
22 พฤศจิกายน 2560 2) โรงเรียนบ้านแสนสุข  
23 พฤศจิกายน 2560 3) โรงเรียนนัยศึกษา 

3. ภาษาอังกฤษ  
29 พฤศจิกายน 2560                   1) โรงเรียนขุนไกรศึกษา 
29 พฤศจิกายน 2560 2) โรงเรียนบุญญาศึกษา 
29 พฤศจิกายน 2560 3) โรงเรียนสัมฤทธิ์อนุสรณ์ 

4. ภาษาไทย  
22 พฤศจิกายน 2560 1) โรงเรียนบ้านแสนสุข  
23 พฤศจิกายน 2560 2) โรงเรียนคลองวิทยานุสรณ์ 

5. ปฐมวัย   
20 พฤศจิกายน 2560 1) โรงเรียนสุขวิชา 
29พฤศจิกายน 2560 2) โรงเรียนบ้านแสนสุข  
4 ธันวาคม 2560 3) โรงเรียนเกร็ดวิทยาศึกษา 
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(3)  ข้อมูลบริบทโรงเรียน 
ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ผู้วิจัยส ารวจสถานศึกษาของครูกลุ่ม

ศึกษา พูดคุยกับฝ่ายบริหารและวิชาการของโรงเรียน และสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อ
บันทึกข้อมูลสภาพโรงเรียน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
ครูก่อนเข้าสู่ระยะการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  
 ระยะที่ 2: การด าเนินการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มีกิจกรรมดังนี้ 
 ด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 3 ขั้นตอน คือ การ
วางแผนบทเรียน (plan) การปฏิบัติการ (do) และการสะท้อน (see) ซึ่งครูแต่ละทีมจะมีครูหนึ่งท่าน
เป็นผู้สอน ครูอีกท่านเป็นเพื่อนร่วมทีม และคณะผู้วิจัยเป็นสมาชิกของทีมในฐานผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ด าเนินการทั้ง 3 ขั้นตอน ด าเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
 1.  การเก็บข้อมูลความสามารถในการจัดการเรียนรู้ระหว่างการพัฒนาบทเรียน 

ด าเนินการเก็บข้อมูลสมรรถนะครูด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งใช้การบันทึกวีดิทัศน์        
การบันทึกเสียงและภาพ ประกอบการสังเกต  โดยท าการสังเกตตามชั่วโมงที่ครูสอนตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินแผน            
การจัดการเรียนรู้ รูปภาพ และวีดิทัศน์ รวมทั้งและการถอดเทปบันทึกเสียงน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
 2.  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน:  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี   
เป้าหมายเพื่อสะท้อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันระหว่าง

โรงเรียน การด าเนินการ มีรายละเอียดดังน้ี 
1) น าเสนอการเรียนรู้จากการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของแต่ละทีม  
2) ครูสะท้อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 
3) สรุปผลการด าเนินงาน 

 3.  การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูหลังการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 
เป้าหมายเพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะการจัดการเรียนรู้หลังการพัฒนา

บทเรียน การด าเนินการมีรายละเอียด ดังน้ี 
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1)  ข้อมูลด้านความรู้ในการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการเก็บข้อมูลและใช้เคร่ืองมือ
เช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1  

2)  ข้อมูลด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ใช้ผลการสังเกตและการเก็บข้อมูล
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของการพัฒนาบทเรียนทั้ง 2 คร้ัง  
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูและแนวปฏิบัติที่ดีใน
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (analytic induction)  ความถี่ และ 
ร้อยละ 
 5.1  เร่ิมจากการจัดระเบียบข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 5 แหล่ง คือ (1) แบบทดสอบ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ (2) แบบสัมภาษณ์สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ (3) แบบประเมิน
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ (4) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และ (5) แบบการสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ พร้อมเทปบันทึก การสัมภาษณ์ รวมทั้งใบงาน ภาระงาน หรือชิ้นงานที่ด าเนินการใน
ระหว่างกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 5.2  เรียบเรียงและพิมพ์ข้อมูลจากการบันทึกจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ถอดเทป
การสัมภาษณ์ จัดระบบการบันทึกวีดิทัศน์ ที่บันทึกการสังเกตการปฏิบัติการสอน ให้ความหมาย
ข้อมูล มองหาข้อความหรือข้อมูลที่มีความหมายเหมือนกันเพื่อก าหนดรหัส ( code) จัดกลุ่ม 
(categorized) แล้วมาตีความ เพื่อหารูปแบบ (pattern) น ามาวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครู และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
 5.3  สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูใช้เกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ คือ ดีมาก = 4  ดี  = 3 
พอใช้ = 2  และ ปรับปรุง = 1  ตามแต่ละองค์ประกอบย่อยของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
(รายละเอียดตามตารางที่ 3.3) และสรุปเป็นภาพรวมระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูเป็น
รายบุคคลโดยใช้ฐานนิยม น ามาเปรียบเทียบระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูรายบุคคล
ก่อนและหลังการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพื่อรายงานการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
โดยใช้ความถี่และร้อยละ  
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ตารางที่ 3.3 เกณฑ์ระดับคุณภาพในการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบย่อย 

1. การออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องอย่างเป็นระบบ  
ด้าน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความรู้ - วิเคราะหบ์ริบทที่
น ามาสู่การออกแบบ
การเรียนรู้ที่เหมาะสม
สอดคล้องได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ ์
- อธิบายหลัก         
การออกแบบการจัด     
การเรียนรู้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบท
และเป็นระบบได ้

  
 
 
 
 
อธิบายหลัก           
การออกแบบการจัด     
การเรียนรู้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบท
และเป็นระบบได ้

 
 
 
 
 
อธิบายหลัก         
การออกแบบ       
การเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับบรบิท
ได้บางส่วน 

 
 
 
 
 
ไม่สามารถอธิบาย
หลักการออกแบบ    
การเรียนรู้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทได ้

ความสามารถ เขียนแผนการจดั     
การเรียนรู้ได้ถูกต้อง
ครบตามองคป์ระกอบ 
เหมาะสมกับบรบิท 
และสอดคล้องกันทุก
องค์ประกอบ 

เขียนแผนการจดั    
การเรียนรู้ได้ถูกต้อง
ครบตามองคป์ระกอบ
เหมาะสมกับบรบิท 
และสอดคล้องกัน      
3-4 องค์ประกอบ 

เขียนแผนการจดั   
การเรียนรู้ได้ครบ
ตามองค์ประกอบ 
และสอดคล้องกัน   
1-2 องค์ประกอบ 

เขียนแผนการจดั      
การเรียนรู้ไม่ครบตาม
องค์ประกอบ และขาด
ความสอดคล้องใน    
แต่ละองคป์ระกอบ 

2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้าน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความรู้ - อธิบายหลักการ
จัดการเรียนรูท้ี่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญัได ้
- อธิบายลักษณะของ
กิจกรรมที่สะท้อน
ธรรมชาติของผู้เรียน 
-อธิบายหลักการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

- อธิบายหลักการ
จัดการเรียนรูท้ี่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญัได ้
- อธิบายลักษณะของ
กิจกรรมที่สะท้อน
ธรรมชาตขิองผู้เรียน 
-อธิบายหลักการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

อธิบายลักษณะของ
จัดการเรียนรูท้ี่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญัได้
บางประการ 
 

ไม่สามารถบอก
ความหมายและหรือ
อธิบายหลักการจัด   
การเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญได ้
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 
ความสามารถ - วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคลได ้
- ก าหนดกิจกรรมใน
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน ที่
หลากหลาย สร้างสรรค์
และสามารถน าไป
ปฏิบัติได ้
- จัดสภาพแวดล้อม
และแสดงพฤติกรรม
การสอนที่สะท้อนการ
จัดการเรียนรูท้ี่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญัอย่าง
ชัดเจนทุกครัง้  

- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลได ้
- ก าหนดกิจกรรมใน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของผู้เรียน ที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้ 
 
 
- จัดสภาพแวดล้อม
และแสดงพฤติกรรม
การสอนที่สะท้อน  
การจัดการเรียนรูท้ี่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั
ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดสภาพแวดล้อม
และแสดงพฤติกรรม
การสอนที่สะท้อน
การจัดการเรียนรูท้ี่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั
ได้น้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่แสดงพฤติกรรมที่
สะท้อนการจัด         
การเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญ 

3. การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้าน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความรู้ - วิเคราะห์การใช้ส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามบรบิท
ที่เกี่ยวข้องได ้
- อธิบายหลักการใช้
และพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
 
 
 
อธิบายหลักการใช้
และพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
 
 
 
อธิบายหลักการใช้
และพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี
สารสนเทศได้แตไ่ม่
ครบถ้วน 

 
 
 
 
ไม่สามารถอธิบาย
หลักการใช้และพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได ้
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 
ความสามารถ - ออกแบบการใช้และ

พัฒนาส่ือการเรียนรู้
ได้หลากหลาย
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
จุดประสงค์ กิจกรรม
และเนื้อหาที่สอน  
 
- ในขณะท าการสอน
สามารถใช้ส่ือ         
การเรียนรู้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว สมบูรณ์
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นอย่างด ี

- ออกแบบการใช้และ
พัฒนาส่ือการเรียนรู้ที่
มีสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
จุดประสงค์ กิจกรรม
และเนื้อหาที่สอน  
 
 
- ในขณะท าการสอน
สามารถใชแ้ละส่ือ   
การเรียนรู้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว สมบูรณ์
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนได ้

- ออกแบบการใช้
และพัฒนาส่ือ       
การเรียนรู้ที่มี     
ความสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด จุดประสงค์ 
กิจกรรมและเนื้อหา
ที่สอน  
- ในขณะท าการสอน
ไม่สามารถปรับ    
การใช้ส่ือให้เกิด   
การส่งเสริม 
การเรียนรู้ของ
นักเรียนได้มากขึน้ 

- ออกแบบการใช้และ
พัฒนาส่ือการเรียนรู้
ขาดความสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด จุดประสงค์ 
กิจกรรมและเนื้อหาที่
สอน  
 
- ในขณะท าการสอนไม่
สามารถปรับการใช้ส่ือ
ให้เกิดการส่งเสริม    
การเรียนรู้ของนักเรียน
ได ้

4. การวัด ประเมินผลการเรียนรู ้
ด้าน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความรู้ - อธิบายหลักการวัด
และประเมนิผล      
การเรียนรู้ได้ถูกต้อง
สมบูรณ ์
 
- อธิบายการประเมิน
ตามสภาพจริงได้
ถูกต้องครบถ้วน 
 
- อธิบายวิธีการ 
ออกแบบเครื่องมือวัด
ได้อย่างถูกต้อง และ
ครอบคลุมกับ         
การประเมินผล       
การเรียนรู้ทุกประเภท 

- อธิบายหลักการวัด
และประเมนิผล     
การเรียนรู้ได้ถูกต้อง
แต่ยังไม่ครบสมบูรณ์ 
 
- อธิบายการประเมิน
ตามสภาพจริงได้
ถูกต้องครบถ้วน 
 
- อธิบายวิธีการ 
ออกแบบเครื่องมือวัด
ได้อย่างถูกต้อง แต่ยัง
ไม่ครอบคลุมกับ    
การประเมินผล      
การเรียนรู้ทุกประเภท 

- อธิบายหลักการวัด
และประเมนิผล   
การเรียนรู้ได้
บางส่วน 
 
- อธิบายการประเมิน
ตามสภาพจริงได้
ถูกต้องบางส่วน 
 
- อธิบายวิธีการ 
ออกแบบเครื่องมือ
วัดได้บ้าง และยังไม่
ครอบคลุมกับ       
การประเมินผล     
การเรียนรู้ทุกประเภท 

- อธิบายหลักการวัด
และประเมนิผล         
การเรียนรู้ได้บางส่วน
และ/หรือมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน 
- อธิบายการประเมิน
ตามสภาพจริงได้
บางส่วนและ/หรือมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 
- ไม่สามารถอธิบาย
วิธีการออกแบบ
เครื่องมือวัดผล          
การเรียนรู้ของนักเรียน
ได ้
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 
ความสามารถ - สร้างเครื่องมือได้ 

สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเนื้อหาสาระ     
การเรียนรู้ในการสอน
แต่ละครั้งได ้
- สามารถก าหนด
ประเด็นการประเมิน 
ที่ครอบคลุมใน       
การสอนทั้งรูปแบบที่
มีเครื่องมือประเมิน
ชัดเจนและ              
การประเมินการเรียนรู้
ขณะสอน เพื่อสะท้อน
การเรียนรู้กลับให้กับ
นักเรียนไดท้ันท ี
 

- สร้างเครื่องมือได้ 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเนื้อหาสาระ     
การเรียนรู้ในการสอน
แต่ละครั้งได ้
- สามารถก าหนด
ประเด็นการประเมิน
ได้แตไ่ม่ครอบคลุมทัง้
รูปแบบที่มเีครื่องมือ
ประเมนิชัดเจนและ
การประเมินการเรียนรู้
ขณะสอน เพื่อสะท้อน
การเรียนรู้กลับให้กับ
นักเรียนไดท้ันท ี
 

- สร้างเครื่องมือได้ 
แต ่ความสอดคล้อง
กับ ตัวช้ีวัด เนื้อหา
สาระการเรียนรู้ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ ์
 
 
- สามารถก าหนด
ประเด็นการประเมิน
ได้แตไ่ม่ครอบคลุม
ทั้งรูปแบบที่มี
เครื่องมือประเมิน
ชัดเจนและ           
การประเมิน        
การเรียนรู้ขณะสอน 
เพื่อสะท้อน          
การเรียนรู้กลับให้กับ
นักเรียนไดท้ันท ี

- สร้างเครื่องมือได้ แต่ 
ความสอดคล้องกับ 
ตัวช้ีวัด เนื้อหาสาระ  
การเรียนรู้ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ ์
 
 
-ไม่สามารถก าหนด
ประเด็นการประเมินทั้ง
รูปแบบที่มเีครื่องมือ
ประเมนิชัดเจนและ   
การประเมินการเรียนรู้
ขณะสอน เพื่อสะท้อน
การเรียนรู้กลับให้กับ
นักเรียนไดท้ันท ี
 

 

6.  ความเชื่อถือได้ (Trustworthiness) 
 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้
งานวิจัยมีความเชื่อถือได้ ผู้วิจัยใช้วิธีการดังต่อไปนี้  
 6.1  การศึกษาในภาคสนามใช้ระยะเวลายาวนานเพียงพอ ระยะเวลาในการลง
ภาคสนามเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสได้สัมผัสสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เข้าใจสภาพ
ความเป็นจริงของครูกลุ่มศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตอบค าถาม การปฏิบัติการสอนของครู ทัศนคติที่
ครูมีต่อการปฏิบัติงานต่างๆในโรงเรียน โดยในระยะที่ 1 ก่อนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็น
การศึกษาสภาพ บริบท และความต้องการของครูในโรงเรียนที่เป็นพลวิจัยทั้งหมด โดยท าการ
สังเกตการสอนและสัมภาษณ์ครู มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1) เพื่อการวางแผนการด าเนินงานใน
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กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาของ
ครูและโรงเรียน 2) เพื่อก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะ และ 3) การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
ครูก่อนเข้าสู่ระยะการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยใช้แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์  ในระยะที่ 2 
เป็นการด าเนินการตามกระบวนการของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยเป็น  การก าหนดที่มาจาก
ผลการด าเนินงานในระยะที่ 1 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 2) การประชุมร่วมและการก าหนดเป้าหมายของ
บทเรียน การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้ในวงจรวิจัยปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ด าเนินการประกอบด้วย การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การฝึกปฏิบัติการสังเกตและการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
การเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีมและผู้เชี่ยวชาญภายนอก 3) การด าเนินงานตามวงจรวิจัย
ปฏิบัติการ 2 วงจร โดยแต่ละวงจรด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
และ 4) การประชุมร่วมกันของกลุ่มศึกษา เพื่อสะท้อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน ใน
ระหว่างการท างานทุกขั้นตอน ผู้วิจัยจะสร้างบรรยากาศให้เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้ความเป็นกันเอง มากกว่าการเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อให้ครูพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดง
ความคิดความรู้สึก  เพื่อให้ครูเกิดความไว้วางใจให้ข้อมูลที่เป็นไปตามความจริง 
 6.2  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า ( the 
triangulation process) งานวิจัยนี้ใช้วิธีการ ดังนี้ 
  6.2.1  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) คือ การพิสูจน์ว่า
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้น ถูกต้องหรือไม่ วิธีตรวจสอบคือการสอบแหล่งของข้อมูลแหล่งที่มา ที่จะ
พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากัน จะเหมือนกันหรือไม่ 
แหล่งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ และแหล่งบุคคล หมายถึง ถ้า
บุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ ในการวิจัยคร้ังนี้มีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
เพื่ออธิบายการปฏิบัติการสอนของครู จะมีการสังเกตการสอนของครูกลุ่มละ 3 คร้ัง ในกรณีที่เกิด
พฤติกรรมใดซ้ า ในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลนั้นจะถูกจดบันทึกไว้และผู้วิจัยถือว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือ
ได้  
  6.2.2  การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้ศึกษาวิจัย (investigator triangulation) คือการ
ตรวจสอบว่าผู้ศึกษาวิจัยแต่ละคนได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร ในการวิจัยนี้มีการสังเกตจากผู้วิจัยสอง
ท่านที่เป็นคณะวิจัย คณะผู้วิจัยจะสังเกตร่วมกัน ต่างจดบันทึกสิ่งที่สังเกต และน ามาวิเคราะห์
ร่วมกันกับ วีดิทัศน ์ที่ท าการบันทึกการปฏิบัติการสอนของครูแต่ละคน ในกระบวนการให้รหัสและ
จัดกลุ่มข้อมูล จะมีการตรวจสอบและเทียบเคียงการลงรหัสและจัดกลุ่มข้อมูลระหว่างผู้วิจัยทั้งสอง
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ท่านก่อนเป็นการ member check คร้ังที่ 1 แล้วมาตีความ เพื่อหารูปแบบ (pattern) และสรุปเป็น
ประเด็นใหญ่ (themes) ท าการ member check คร้ังที่ 2 ก่อนการรายงานผลการวิจัย 
  6.2.3  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล (methodological triangulation) 
ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ควบคู่กับการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม บันทึกวีดิทัศน์ และ
การถอดเทป รวมถึงการวิเคราะห์จากแบบประเมินต่างๆ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นว่าข้อมูลต่างๆ มีความเชื่อถือได้ 




