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บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหรือเชิงบรรยาย(Descriptive Research) เรื่องการ
พัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนวิจัย ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ขั้นที ่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ขั้นที ่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  

ขั้นที่ 4 การประเมินการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม                
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ภาพที่ 5 กระบวนการพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 

รำยละเอียดด ำเนินงำนในแต่ละขั้นมีดังนี้ 

 
ระยะที่ 1 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ฉู่ฉี่ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม 

 

ศึกษำข้อมูลพื้นฐำน 1) ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2) กำรศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมคิดเห็น เกี่ยวกับการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  
3) สัมภาษณ์ผู้ครูประจ าชั้น เกี่ยวกับการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
 

 

ได้กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิดและจัดท ารูปแบบ

ฉบบัร่าง 

การจัดท ารายละเอียดรูปแบบฉบับร่าง 

การตรวจสอบร่างรูปแบบและปรับปรุงรูปแบบฉบับ

ร่าง 

ทฤษฎี POCCC 

 หลักการท างานของ
Henry  Falyo 

ระยะที่ 2 
การสร้างและตรวจสอบ
ร ูป แ บ บ ก า ร ย ก ร ะ ด ับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ข อ งน ัก เร ีย น โ ร ง เร ีย น
บ้านฉู่ฉี่ 

 

ประเมินความสอดคล้องของ

รูปแบบ 
เดลฟาย ครั้งที่ 1 

การสร้างคู่มือการด าเนินการเพื่อใช้ในขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบ  

การประเมินผลคู่มือการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 

ระยะที่ 3 
 

การทดลองใช้รูปแบบใน
สถานการณ์จริง 

 
 
 

การทดลองใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน  
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 

การประเมินการทดลองใช้รูปแบบ 

ระยะที่ 4 
 

การประเมินผลการใช้
รูปแบบ 

การประเมินการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 

สร้างบทสรุปรูปแบบ 

เดลฟาย ครั้งที่ 2 

ประเมินความ
สอดคล้อง CVI 
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ระยะที่ 1 ศึกษำสภำพปัจจุบันและข้อมูลด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโรงเรียน
บ้ำนฉู่ฉี่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม 

ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพปัจจุบันและข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  จากผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน เป็นขั้นตอนการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
ประกอบด้วย 

1.1.1 การศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

รูปแบบการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง

รูปแบบการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) ในประเด็นเกี่ยวกับ 1) แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและหลักการในการพัฒนา

รูปแบบ 2) แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนางานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แนวคิด

การบริหารงานแบบอองรี ฟาโยและทฤษฎี POCCC 4) บริบทโรงเรียนบ้านฉู่ฉี ่

1.1.2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความคิดเห็น เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพ่ือตรวจสอบสภาพปัจจุบัน ปัญหาและด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย และการรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ผู ้ให ้ข ้อม ูล ในการส ัมภ าษณ ์ ป ระกอบด ้วย  ผู ้บ ร ิห าร โรงเร ียน  คร ูผู ้ส อน ใน
สถานศึกษาที่เป็นครูประจ าชั้นและสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 เครื่องมือในกำรสัมภำษณ์  
 เครื ่องม ือที ่ใช ้ในการส ัมภาษณ ์เพื ่อการการศึกษาสภาพปัจจุบ ัน  ป ัญหา การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู ่ฉี ่ ส ังกัดส าน ักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน 
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บ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  มีกรอบการสัมภาษณ์
ส าคัญ 3 ประการ  ประกอบด้วย 1) สภาพการด าเนินงาน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  2) ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน 3) แนวทางการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์  
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์แต่ละประเด็นและสรุปจากกรอบ
การสัมภาษณ์สรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 1) สภาพปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี ่ 2)แนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) 
ความเป ็น ไป ได ้ของการใช ้แนวค ิด แบบอองร ีฟาโยและทฤษฎ ี POCCC ในการยกระด ับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.2 กำรปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิดและจัดท ำรูปแบบฉบับร่ำง 

วัตถุประสงค์ส าคัญในขั้นตอนนี้ คือ 1) การน าเอาผลจากการศึกษาหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาสภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  มาปรับปรุงกรอบ
แนวคิดของรูปแบบ เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และเห็นการเชื่อมโยงแนวคิดเกี่ยวกับสภาพปัญหาและ
ความจ าเป็น หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ องค์ประกอบของรูปแบบ กระบวนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  2) การหาวิธีการพัฒนางาน แบบ POCCC และ
การพัฒนาครูโดยใช้หลักการบริหารงาน 14 ประการของอองรี ฟาโย โดยการระดมความคิด อภิปราย
ผลของผู้ให้ข้อมูล เพ่ือการร่างรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ฉู่ฉี ่
  1.2.1 การพัฒนางานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ POCCC 
 ผู ้ให ้ข ้อม ูล  ได ้แก่ ผู ้บร ิหารโรงเร ียน ครูผู ้สอนในสถานศึกษาที ่สอนตั ้งแต ่ชั ้น
ประถมศึกษาป ีที ่ 1 ถึงชั ้นประถมศึกษาป ีที ่ 6 จ านวน  5 คน  การด า เน ินการระยะนี ้ใช้
กระบวนการระดมความคิดและอภิปรายผล โดยน าเทคนิคการปรับปรุงงานแบบ POCCC มา
ด าเน ินการ ในวันอังคารที ่ 17 กรกฎาคม  2561 ณ ห้องประช ุมโรงเร ียนบ้านฉู ่ฉี ่ โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการตามล าดับ ดังนี้  

1) ผู้วิจัยอธิบายหลักการปรับปรุงงานแบบ POCCC (P – Planning : การ
วางแผน, O – Organizing : การจัดการองค์กร, C – Commanding : การบังคับบัญชาสั่งการ, C – 
Coordination : การควบคุม) ให้ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจในหลักการ แนวคิด และน าประเด็นหลักการตาม
เอกสารประกอบการวิจัย ที่มอบให้ผู้ให้ข้อมูลศึกษาคนละ 1 ชุด เพ่ือระดมความคิด และอภิปรายผล 
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รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ตามรายละเอียดองค์ประกอบของรูปแบบ  ทีละประเด็น และร่วมกัน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ระบบงานและการบริหารงานวิชาการเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  และหาแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคให้บรรลุจุดหมาย เพ่ือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

2) เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ร่างรูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ในส่วนของระบบงานและกลไก แนวค าถาม เทป
บันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป 

3) การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากการระดมความคิด เพ่ือ
หาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  ตามรูปแบบ POCCC
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดจัดระบบ ถอดเทปบันทึกเสียง จัดพิมพ์ข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อความซ้ ากันหรือคล้ายกัน รวบรวมเป็นข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกัน
ไว้ในที่เดียวกัน แล้วประมวลผลสรุปเป็นประเด็นส าคัญ หลังจากนั้นจึงจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ตาม
คุณสมบัติและความคิดรวบยอด (Concept) ของแต่ละกลุ่มและแยกข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน
กับแต่ละองค์ประกอบออกจากข้อมูลที่ไม่มีความหมายและไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย แล้วน าข้อมูลที่จัด
หมวดหมู่แล้วมาสรุปเป็นประเด็นตามองค์ประกอบของรูปแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
 1.2.2 การจัดท ารูปแบบฉบับร่าง 
 ในขั้นตอนนี้ เป็นการออกแบบรูปแบบฉบับร่างยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  ที่มีระบบงานและกลไกการการด าเนินงาน 

1) เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ร่างรูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี ่แนวค าถาม เทปบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป 

2) การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากการระดมความคิด เพ่ือ
ตรวจสอบ ทบทวนความคิดในการเลือกวิธีการปรับปรุงงานที่ดีแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการ
ระดมความคิดจัดระบบ ถอดเทปบันทึกเสียง จัดพิมพ์ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อความซ้ ากัน
หรือคล้ายกัน รวบรวมเป็นข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกันไว้ในที่เดียวกัน แล้วประมวลผลสรุป
เป็นประเด็นส าคัญ หลังจากนั้นจึงจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ตามคุณสมบัติและความคิดรวบยอด 
(Concept) ของแต่ละกลุ่มและแยกข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวข้องกันกับแต่ละองค์ประกอบออกจาก
ข้อมูลที่ไม่มีความหมายและไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย แล้วน าข้อมูลที่จัดหมวดหมู่แล้วมาสรุปเป็น
ประเด็นตามองค์ประกอบของรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน          
บ้านฉู่ฉี ่

1.3 กำรจัดท ำรำยละเอียดรูปแบบฉบับร่ำง 
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 น ากรอบแนวคิดขององค์ประกอบของรูปแบบฉบับร่าง มาเป็นแนวทางในการจัดท า
รายละเอียดของรูปแบบฉบับร่างการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ฉู ่ฉี ่ ที ่ม ีอ งค ์ป ระกอบ ของร ูป แบบ  ได ้แก ่ 1) ก ารพ ัฒ นาการบร ิห าร  2) การพ ัฒ นาครู                       
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.4 กำรตรวจสอบองค์ประกอบและปรับปรุงรูปแบบ 

  ผลการด าเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การปรับปรุงแก้ไข และจัดท ารูปแบบฉบับ
ร่างท าให้ได้ “ร่างรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี ่ ”  
ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาบริบทที่เป็นจริง 
แต่เพื่อให้รูปแบบมีประสิทธิผล ในการน าไปใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จึงมีการตรวจสอบ
ประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ดังนี้ 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของรูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  เป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คน ซึ่งได้มา
จากการเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก 3 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน 
  กลุ่มที่ 2 ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวิชาการ จ านวน 2 คน 
  กลุ่มที่ 3 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานนิเทศการศึกษา จ านวน 2 คน 
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย จากโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ถึงผู้เชี่ยวชาญที่จะ

ประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ โดยแนบโครงร่างรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
บ้านฉู่ฉี ่และแบบประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของรูปแบบ 

2. น าร่างรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  
เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะร่างรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี ่และผู้วิจัยปรับปรุงตามฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
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ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง 

ระยะที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  

2.1 กำรตรวจสอบรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
ด าเนินการดังนี้ 

2.1.1 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เทคนิคเดลฟาย (Applied Delphi Technique) โดยสอบถาม
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 รอบ และน าความคิดเห็นนั้นไปวิเคราะห์เพื่อหาฉันทามติ (Consensus) 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

2.1.2 ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามตัวแปรที่ศึกษา CVI เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบทั้ง 3 องค์ประกอบ 

  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
1) ในการตรวจสอบรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 17 คน ประกอบด้วย 

1.1) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศ
การศึกษา จ านวน 1 คน 

1.2) ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม จ านวน 10 คน 

1.3) ศึกษานิเทศก์ จ านวน 6 คน 
2) ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามตัวแปรที่ศึกษา CVI เพ่ือ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบทั้ง 3 องค์ประกอบ ให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 
5 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

  ตัวแปรที่ศึกษำ  
  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม และความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่    
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) แบบสอบถามแบบเลือกตอบแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

2) แบบสอบถามแบบเลือกตอบแบบประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ เพ่ือ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับค านิยามตัวแปร 
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  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การตรวจสอบรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน

บ้านฉู่ฉี่ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามส่งให้ผู้เชี่ยวชาญและเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

  การเก็บข้อมูลรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามจากระยะที่ 1 ที่สร้างขึ้นเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้ค าถามแบบสอบถามแบบเลือกตอบแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  

  การเก็บข้อมูลรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม
รอบที่ 1 ที่ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดเห็นที่มีความเหมือนและแตกต่างกัน ด้วยการจัด
ระเบียบข้อมูลที่อยู่ในประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน แล้วน าไปสร้างแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ  

2) การประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามตัวแปรที่ศึกษาโดยวิธี 
CVI (Content Validity Index) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบทั้ง 4 องค์ประกอบ 

3) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามส่งให้ผู้เชี่ยวชาญและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1) การตรวจสอบรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน

บ้านฉู่ฉี ่โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 

  ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 1 และรอบท่ี 2 วิเคราะห์เพื่อหาฉันทามติ 
(Consensus) ของผู้เชี่ยวชาญก าหนดด้วยค่าพิสัยควอไทล์กลาง (Interquartile Range) จากผู้เชี่ยวชาญ 

2) การประเมินความเที่ยงตรง ความถูกต้องเหมาะสม การใช้ค าพูดและความ
สมบูรณ์ของรูปแบบ ผู้วิจัยน ารูปแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประเมินความสอดคล้องระหว่าง
รูปแบบกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น  โดย
วิธี CVI (Content Validity Index) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบทั้ง 4 องค์ประกอบ ให้
ประเมินในมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ดังนี้ 

1 =  ไม่สอดคล้อง 

2 =  ประเมินไม่ได้ ถ้าไม่ปรับปรุง 

3 =  สอดคล้อง แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย 

4 =  สอดคล้อง และชัดเจน 

   น าผลการให้คะแนนมาหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเนื้อหาเป็นรายข้อ I-CVI ค่า
ดัชนีไม่ต่ ากว่า .78 และดัชนีความเที่ยวตรงเนื้อหาทั้งฉบับ S-CVI ค่าดัชนีไม่ต่ ากว่า .80 ขึ้นไป
มาใช้ 
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2.2 สร้ำงบทสรุปของรูปแบบ หลักจากการตรวจสอบรูปแบบและปรับปรุงรูปแบบจน
ได้บทสรุปของรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จะได้แผนภูมิ
และรายละเอียดของรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  ตาม
วัตถุประสงค์ 

2.3 กำรสร้ำงคู่มือกำรด ำเนินกำรเพื่อใช้ในขั้นตอนกำรทดลองใช้รูปแบบในสถำนกำรณ์จริง 
จาการตรวจสอบรูปแบบเบื้องต้น และตรวจสอบครั้งส าคัญโดยผู้เชี่ยวชาญไปแล้ว

นั้น ท าให้ได้ “รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่” ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เพ่ือความสะดวกในการน ารูปแบบไปทดลองใช้ในสถานการณ์
จริง  

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

   วิเคราะห์ข้อมูลที ่ได้จากแบบสอบถาม โดยค านวณค่าเฉลี ่ย ( ) และส่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของคะแนนความคิดเห็น ซึ ่งมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้  5 ระดับ ดังนี้ 

4.51 – 5.00  หมายถึง  เห็นด้วยกับรายการนั้นมากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นด้วยกับรายการนั้นมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นด้วยกับรายการนั้นปานกลาง 

1.51 – 2.50  หมายถึง เห็นด้วยกับรายการนั้นน้อย 

1.00 – 1.50  หมายถึง เห็นด้วยกับรายการนั้นน้อยที่สุด 
ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ฉู่ฉี่ ในสถานการณ์จริง 
 น าร ูปแบบการยกระด ับผลส ัมฤทธิ ์ท างการเร ียนของน ัก เร ียน โรงเร ีย นบ ้านฉู ่ฉี่             
มาทดลองใช้จริง โดยมีการด าเนินการดังนี ้ 1) สร้างความเข้าใจและชี ้แจงให้บ ุคลากรใน
โรงเรียนทราบถึงการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ฉู่ฉี่ 2) ทดลองใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  ก่อนการทดลองใช้
รูปแบบการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ปีการศึกษา 2560  

2) ด าเนินการตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (พฤศจิกายน 2561 ถึง มีนาคม 2562) เป็นระยะเวลา 5 เดือน 

3) ผู้อ านวยการโรงเรียน นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามรูปแบบ 
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4) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทดลอง ท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลังการทดลองอีกครั้ง โดยคณะกรรมการวิจัย คณะเดิม เพ่ือน าผลการ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ที่เกิดจากการใช้รูปแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  จ านวน 6 คน 
ประกอบด้วย 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
1.2 ครผูู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5 คน 

2. การประเมินความพึงพอใจต่อการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ประกอบด้วย 

2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉีร่ะดบัประถมศึกษา จ านวน 30  คน  
2.2 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉีร่ะดับประถมศึกษา จ านวน 30 คน 
2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จ านวน 7 คน 

 ตัวแปรที่ศึกษำ  
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี ่ที ่ได้จาก
การด าเนินงานตามรูปแบบการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ฉู่ฉี่   
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถามแบบเลือกตอบแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ส าหรับการ
ประเมินความพึงพอใจ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) 
เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้วิจัยน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ  
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง โดยให้ครูประจ าชั้นเป็นผู้แจก และเก็บ
ให้ ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง  
 
 
 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 เป็นข้อมูล แบบร้อยละ   
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2. ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ก าหนดเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (วัน เดชพิชัย, 2535. น.531-532) 
  ระดับ 5  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  การแปลความหมายของคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ใช้เกณฑ์การ
แปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ (วัน เดชพิชัย , 2535. น.531-532) 
  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 
ระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 
ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น 
 เป็นการประเมินผลการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านฉู ่ฉี ่ ในสถานการณ์จริงว่า มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์เพียงใด และมีปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะอะไรบ้าง โดยได้ด าเนินการ ดังนี้  
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
  กลุ่มตัวอย่าง (ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง) ที่ใช้ในการประเมินผลการใช้ รูปแบบ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู 
ที่ทดลองใช้รูปแบบ จ านวน 5 คน 
  ตัวแปรที่ศึกษำ  
  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 

1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของ

รูปแบบ 

2) ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้รูปแบบ 

  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
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  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน์ของรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ ้น โดยให้ผู ้เชี ่ยวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (IOC) ก่อนน าไปใช้ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
  ระดับ 5 หมายความว่า รายการนั ้นมีความถูกต้อง หรือความเหมาะสม หรือมี
ความเป็นไปได้ หรือมีความเป็นประโยชน์มากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายความว่า รายการนั ้นมีความถูกต้อง หรือความเหมาะสม หรือมี
ความเป็นไปได้ หรือมีความเป็นประโยชน์มาก 
  ระดับ 3 หมายความว่า รายการนั ้นมีความถูกต้อง หรือความเหมาะสม หรือมี
ความเป็นไปได้ หรือมีความเป็นประโยชน์ปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายความว่า รายการนั ้นมีความถูกต้อง หรือความเหมาะสม หรือมี
ความเป็นไปได้ หรือมีความเป็นประโยชน์น้อย 
  ระดับ 1 หมายความว่า รายการนั ้นมีความถูกต้อง หรือความเหมาะสม หรือมี
ความเป็นไปได้ หรือมีความเป็นประโยชน์น้อยที่สุด 
  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
บ้านฉู่ฉี่ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยค านวณค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความคิดเห็น ซึ ่งมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี ่ยที่
ค านวณ ได้ใน 5 ระดับ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง รายการนั ้นมีความถูกต้อง หรือความเหมาะสม 
หรือมีความเป็นไปได้ หรือมีความเป็นประโยชน์มากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง รายการนั ้นมีความถูกต้อง หรือความเหมาะสม 
หรือมีความเป็นไปได้ หรือมีความเป็นประโยชน์มาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง รายการนั ้นมีความถูกต้อง หรือความเหมาะสม 
หรือมีความเป็นไปได้ หรือมีความเป็นประโยชน์ปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง รายการนั ้นมีความถูกต้อง หรือความเหมาะสม 
หรือมีความเป็นไปได้ หรือมีความเป็นประโยชน์น้อย 
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  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง รายการนั ้นมีความถูกต้อง หรือความเหมาะสม 
หรือมีความเป็นไปได้ หรือมีความเป็นประโยชน์น้อยที่สุด  

 
 


