
 

บทที่ 3  

วิธีการด าเนินการวจิยั 

 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อ 

การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

    1. กลุ่มเป้าหมาย 

  2. ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

  3. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5. การวิเคราะหข์้อมูล 

   6. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ประกอบด้วย ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกเป็น  

2 กลุ่ม ดังนี้  

 

  1. ผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จ านวน 18 คน ประกอบด้วย 

   1.1 ผูว้ิจัย นายทัสสะ สุรเดชาวงศ์ ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองการศกึษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

   1.2 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

จ านวน 17 คน ประกอบด้วย 

    1.2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนเสียด  

     1.2.1.1 นางบวร ค าภูมี  ต าแหน่ง ครู  
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     1.2.1.2 นางงามจติร ทองน้อย ต าแหน่ง  ครู 

   1.2.1.3 นางสาวศริิวรรณ อู่รัศม ี ต าแหน่ง ครู 

  1.2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง 

   1.2.2.1 นางประภัสสร ผิวข า  ต าแหน่ง  ครู ช านาญการ 

   1.2.2.2 นางน้ าทิพย์ วชัิยสูง  ต าแหน่ง ครู 

  1.2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

   1.2.3.1 นางชบาไพร ศรีบุญเรือง  ต าแหน่ง ครู 

   1.2.3.2 นางสาววิมาลา ออ่นสีดา  ต าแหน่ง ครู 

   1.2.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนสวรรค์ 

   1.2.4.1 นางปิยธิดา หอกระโทก  ต าแหน่ง ครู 

   1.2.4.2 นางบังอร เค้าละมูล  ต าแหน่ง ครู 

  1.2.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสวนหมอ่น 

     1.2.5.1 นางเบญจวรรณ ปะทะเก  ต าแหน่ง ครู 

     1.2.5.2 นางพรทิวา ป้องนอก   ต าแหน่ง ครู ช านาญการ 

    1.2.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิริพัฒน์ 

1.2.6.1 นางสาวดารุณี ไชยมาสุข  ต าแหน่ง ครู 

       1.2.6.2 นางพิทยารัตน ์กลิ่นอ้ม   ต าแหน่ง ครู    

     1.2.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งทรายจก 

   1.2.7.1 นางเพชรมะณี เนาวดี     ต าแหน่ง  ครู ช านาญการ 

   1.2.7.2 นางสาวรุ่งนะภา ค าภูษา ต าแหน่ง ครู ช านาญการ 

  1.2.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าชมภู 

   1.2.8.1 นางนวลจันทร์ เบ็ญศรใีส  ต าแหน่ง ครู       

   1.2.8.2 นางพัชรินทร์ แพงค ารักษ์  ต าแหน่ง ครู 

 

  2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 

   2.1 วิทยากรด้านการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  

ซึ่งเป็นครูที่มคีวามรูค้วามสามารถทางด้านการผลติและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย และเป็นผู้นิเทศ ตดิตามและให้ค าแนะน า จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
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    2.1.1 นางณัฐนิช สมติร ข้าราชการบ านาญ ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการ 

ผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  

    2.1.2 นางสาวพรรณทิพา พระนิจรัมย์ ครู วิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ 

   2.2 นักวิชาการศกึษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง จ านวน 1 คน คือ 

     2.2.1 นายวีระพงษ์ ออ่นตา ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 

  3. ขอบเขตด้านเน้ือหาที่ศึกษา 

   3.1 การผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   3.2 การใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

  4. แนวทางพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   4.1 การประชุมเชงิปฏิบัติการ 

   4.2 การศกึษาดูงาน 

   4.3 การนเิทศภายใน 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 

     

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู้วจิัยได้น า

หลักการและขั้นตอนตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart (Kemmis and McTaggart 

1991 อ้างถึงใน องอาจ นัยพัฒน์, 2551, หนา้ 301) ซึ่งเป็นกระบวนการในการศกึษา

ค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

1. ขั้นการวางแผน (Planning) 

2. ขั้นการปฏิบัติการ (Action) 

3. ขั้นการสังเกตการณ์ (Observation) 

4. ขั้นการสะท้อนกลับ (Reflection) 
 รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน มีดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน (Planning) 

   ขั้นตอนการวางแผนพัฒนา มีขัน้ตอน ดังนี้ 

    1.1 ศกึษาสภาพปัญหา และความตอ้งการพัฒนาศักยภาพครูในการ

ผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แบบสอบถาม 

    1.2 ก าหนดรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพครู 

    1.3 ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการผลติและการใชส้ื่อ

การเรียนรู้ 

    1.4 แต่งตัง้คณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับ

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา 

จังหวัดบึงกาฬ ในปีการศึกษา 2561 

    1.5 วางแผนจัดท าหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าปฏิทิน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

     1.6 ศกึษาและหาข้อมูลสถานที่ในการศึกษาดูงานด้านการผลิต 

และการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  

1.7  ประชุมครู 

    1.8 จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดต่อสถานที่

ในการศกึษาดูงานการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   ซึ่งในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้ก าหนดแผนการพัฒนาครูใน

การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แผนการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับ 

           เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง  

           อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 

ขั้นตอน วิธีด าเนนิการวิจัย แหลง่ข้อมูล เครื่องมอืเก็บข้อมลู ระยะเวลา 

ขั้นท่ี 1 

การวางแผน 

(Planning) 

1. ผู้วิจัยศึกษาสภาพ ปัญหา 

และความตอ้งการ การพัฒนา

ศักยภาพครูในการผลิตและการ

ใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 

2. ผู้วิจัยก าหนดรูปแบบและ

ขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพครู

ในการผลิตและการใชส้ื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3. ผู้วิจัยด าเนนิการเขียน

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ

ขออนุมัติโครงการ 

4. ผู้วิจัยด าเนินการประสานงาน

เพื่อจัดประชุมเชงิปฏิบัตกิารและ

ศกึษาดูงาน ก าหนดตารางการ
นเิทศภายใน  
5. ประชุมคณะครูเพื่อมอบหมาย

งานในการปฏบัิตแิละการ

จัดเตรียมสถานท่ีในการจัด 

ประชุมเชงิปฏิบัตกิาร 

-คร ู

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสัมภาษณ์ 

วันท่ี 4-12 

ตุลาคม 

2561 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

ขั้นตอน วิธีด าเนนิการวิจัย แหลง่ข้อมูล เครื่องมอืเก็บข้อมลู ระยะเวลา 

ขั้นท่ี 2 

การ

ปฏบัิตกิาร 

(Action) 

การพัฒนาศักยภาพครใูน

การผลิตและการใชส้ื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

1. การประชุม 

เชิงปฏิบัติการ  

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใน

การผลิตและการใช้สื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. การศึกษาดงูาน   

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ราชนิกูล เทศบาลนคร

นครราชสมีา  

จังหวัดนครราชสมีา  

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

ตน้แบบในการผลิตและการ

ใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 

3. การนิเทศภายใน 

เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของ

ครูในการผลิตและการใชส้ื่อ

การเรียนรู้ส าหรับ 

เด็กปฐมวัย  

-คร ู

-วทิยากร 
-แบบสังเกตพฤตกิรรม 

-แบบบันทึกการนิเทศ 

 

วันท่ี  

20-22 

พฤศจิกายน 

2561 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

ขั้นตอน วิธีด าเนนิการวิจัย แหลง่ข้อมูล เครื่องมอืเก็บข้อมลู ระยะเวลา 

ขั้นท่ี 3 

การ

สังเกตการณ ์

(Observation) 
 

1. ผู้วิจัยสังเกตพฤตกิรรม

การผลิตและการใช้สื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ของครู 

2. บันทึกผลการปฏบัิตโิดย

ใชแ้บบสังเกต 

พฤตกิรรม 

3. นเิทศติดตามผลการ

ด าเนนิงาน 

-คร ู

-ผู้นิเทศ 

 

-แบบสังเกต

พฤตกิรรม 

-แบบบันทึกการนิเทศ 

วันท่ี  

3-5 

ธันวาคม 

2561 
 

ขั้นท่ี 4 
ขั้นสะทอ้นผล 

(Reflection) 

1. ประเมินผลการผลิตและ

การใช้สื่อของคร ู

2. ให้ขอ้มูลยอ้นกลับ 

ในการปฏบัิตกิารผลิตและ

การใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับ 

เด็กปฐมวัยของครู  

เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรอื

พัฒนาให้ดีขึ้น  

น าประเด็นท่ียังไมพ่ัฒนามา

ด าเนนิงานในวงรอบท่ี 2  

โดยใชแ้นวทางการนเิทศ

แบบให้ค าชีแ้นะ 

3. สรุปผลการด าเนนิงาน 

4. พัฒนาวงรอบท่ี 2 

-คร ู

-ผู้นิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-แบบบันทึกการนเิทศ วันท่ี 12 

ธันวาคม  

2561 – 

วันท่ี 28

กุมภาพันธ์ 

2562 

 

 

 ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติการ (Action) ผูว้ิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

  2.1 ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยผูว้ิจัยได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญ ให้มาเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย ประกอบด้วย 
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   2.1.1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   2.1.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   2.1.3 นายวัฒนา จันทรโคตร์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

   2.1.4 นางสทุธี อุดมกัน ครู ช านาญการพิเศษ สาขาวิชาปฐมวัย  

โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

   2.1.5 นายอภิศักดิ์ ส านักบ้านโคก ครูช านาญการพิเศษ สาขาวิชาศลิปะ 

โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

   2.1.6 นายเสกสรรค์ สุทธิโคตร ครู ช านาญการพิเศษ สาขาวิชา

คณิตศาสตร ์โรงเรียนบ้านดอนเสียด สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ 

   2.1.7 นางบุญเตรยีม บัวพงษ์ชน ครู ช านาญการพิเศษ สาขาวิชา

ภาษาไทย โรงเรียนบ้านดงสว่าง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

  2.2 เตรียมความพรอ้มในด้านต่าง ๆ เช่น เอกสารประกอบการประชุม 

เชงิปฏิบัติการ ผูว้ิจัยได้นัดหมายกับวิทยากร สรุปได้วา่วิทยากรมีชุดเอกสารเรื่องการ

พัฒนาศักยภาพครูในการผลิตสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยอยู่แล้ว วิทยากรด าเนินการ

จัดเอกสารดังกล่าวเพื่อแจกใหก้ับผูเ้ข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านอาคารสถานที่ 

ทีใ่ช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูว้ิจัยและกลุ่มผู้รว่มวิจัยได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เตรียมความพร้อม เพื่อให้การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

  2.3 ผูบ้ริหารท้องถิ่นออกค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ตามหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการปฏิบัติงานครั้งนีเ้พื่อให้

งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพตลอดจนเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ 

  2.4 ลงมอืปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูใน

การผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยตามก าหนดเวลาที่วางแผนไว้ 
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 ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation) 

  ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา มขีั้นตอน ดังนี้ 

   3.1 สังเกตพฤติกรรมการผลิตสื่อของครู แล้วท าการบันทึกลงในแบบ

บันทึกการสังเกตการณ์ผลิตสื่อ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม ความสามารถในการผลิตสื่อ

และเป็นแนวทางการพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนรู้ของครู 

   3.2 ตรวจสอบคุณภาพของสื่อ ประเมินผลงาน 

   3.3 สังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนรู้ของครูในการจัดประสบการณ์

การเรียนรูใ้ห้กับเด็กปฐมวัย 

   3.4 ประเมินผลงาน 

 

 ขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อนกลับ (Reflection) 

  ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา มขีั้นตอน ดังนี้ 

   4.1 ครูผลติสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

   4.2 ครูใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ผลิตขึ้นมาใช้สอนจริง 

   4.3 นิเทศภายในผลการใช้สื่อการเรียนรูต้ามแผนการจัดประสบการณ์ 

ปรับปรุงช้ินงานในการผลติสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้  

เพื่อประเมินผล 

 

  ขั้นที่ 5 ขอบเขตด้านเวลา   

   ระยะเวลาในการวิจัยใช้เวลา 5 เดือน ตามขั้นตอนดังนี้ 

    5.1 วงรอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561 

    5.2 วงรอบที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2562 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 

 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมอื 

  1. การสร้างแบบสอบถามสภาพ ปัญหา และความตอ้งการของครูในการ

ผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ผูว้ิจัยด าเนนิการสร้างดังนี้ 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



98 

   1.1 ศกึษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบขั้นตอน  

การด าเนินการสร้างแบบสอบถาม เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 

   1.2 สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้สอบถามสภาพ ปัญหาและความต้องการ

ของครูในการผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   1.3 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัย  

เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และค าแนะน าเพื่อปรับปรุงเครื่องมอืต่าง ๆ 

   1.4 น าเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  

ไปตรวจสอบความเหมาะสม ดา้นองค์ประกอบ เนื้อหา ภาษา โดยเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญได้

ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาใหส้มบูรณ์

ยิ่งขึ้น  

   1.5 น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแลว้ เสนอต่อ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบเป็นขั้นสุดท้าย 

    1.6 แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมอืใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

    1.7 หาค่าคุณภาพเครื่องมอืโดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 

(Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 1.00 

  2. การสรา้งแบบสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทาง รูปแบบ และการตดิตามผล  

การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  

ผูว้ิจัยด าเนินการสร้าง ดังนี้ 

    2.1 ศกึษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบขั้นตอน

การด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อน ามาสร้างแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์ 

    2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้สัมภาษณ์ครู  

    2.3 น าเครื่องมอืที่สรา้งขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัย 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และค าแนะน าเพื่อปรับปรุงเครื่องมอืต่าง ๆ 

   2.4 น าเครื่องมอืที่ได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  

ไปตรวจสอบความเหมาะสม ดา้นองค์ประกอบ เนื้อหา ภาษา โดยเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญได้

ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาใหส้มบูรณ์

ยิ่งขึ้น    
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   2.5 น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแลว้ เสนอต่อ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบเป็นขั้นสุดท้าย 

    2.6 แก้ไขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมอื 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

    2.7 หาค่าคุณภาพเครื่องมอืโดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 

(Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 1.00 

   3. การสรา้งแบบสังเกตพฤติกรรมการผลติสื่อของครู ผูว้ิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

    3.1 ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสังเกต

พฤติกรรมการผลติสื่อของครู 

    3.2 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการผลติสื่อ ส าหรับใช้ในการสังเกต

พฤติกรรมการด าเนินการประชุมเชงิปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตสื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

    3.3 น าแบบสังเกตพฤติกรรมการผลิตสื่อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้เสนอต่อ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมในประเด็น 

ที่จะสังเกตความตรอบคลุมของเรื่องที่จะสังเกต และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

    3.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมการผลิตสื่อ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญซึ่งด้าน

การผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมของ

ประเด็นที่จะสังเกตความครอบคลุมของเรื่องที่จะสังเกต และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

    3.5 น าแบบสังเกตพฤติกรรมการผลิตสื่อ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ

ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มประเด็นที่

ยังไม่ครอบคลุมเพื่อใหไ้ด้แบบสังเกตที่สมบูรณ์ 

    3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสังเกตตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

    3.7 น าแบบสังเกตพฤติกรรมการผลิตสื่อ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย 

    3.8 แก้ไขปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมการผลติสื่อ ตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และจัดพิมพ์แบบสังเกตการผลิตสื่อฉบับสมบูรณ์  

เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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   3.9 หาค่าคุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  

(Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 1.00 

   4. การสรา้งแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อ ผูว้ิจัยด าเนินการสร้าง ดังนี้ 

    4.1 ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสังเกต

พฤติกรรมการใช้สื่อของครู 

    4.2 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อ ส าหรับใช้ในการสังเกต

พฤติกรรมพัฒนาศักยภาพครูในการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

    4.3 น าแบบสังเกตพฤติกรรมการใชส้ื่อ ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นเสนอต่อ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมในประเด็นที่ 

จะสังเกตความตรอบคลุมของเรื่องที่จะสังเกต และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

    4.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมการใชส้ื่อ เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญด้านการผลติ

สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมของประเด็นที่

จะสังเกตความครอบคลุมของเรื่องที่จะสังเกต และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

    4.5 น าแบบสังเกตพฤติกรรมการใชส้ื่อ ที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้เสนอ

ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มประเด็นที่

ยังไม่ครอบคลุมเพื่อใหไ้ด้แบบสังเกตที่สมบูรณ์ 

    4.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสังเกตตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

    4.7 น าแบบสังเกตพฤติกรรมการใชส้ื่อ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแลว้เสนอต่อ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย 

    4.8 แก้ไขปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อ ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และจัดพิมพ์แบบสังเกตการใชส้ื่อฉบับสมบูรณ์  

เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    4.9 หาค่าคุณภาพเครื่องมอืโดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  

(Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 1.00 

   5. แบบบันทึกการนเิทศภายใน แบบบันทึกการนเิทศที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ผูว้ิจัยก าหนดขั้นตอนการสรา้ง ดังนี้ 

    5.1 ศกึษา ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบ

บันทึกการนเิทศ ขั้นตอนการด าเนินการนเิทศ และประเด็นที่ใชใ้นการนเิทศให้ครอบคลุม

ประเด็นการผลติและใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 
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    5.2 สร้างแบบบันทึกการนเิทศภายใน เพื่อใช้ในการบันทึกพัฒนาการของ

กลุ่มผู้รว่มวิจัยระหว่างด าเนินการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ขอ้เสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ ตลอดจนตรวจผลงานการผลิตสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 

ของกลุ่มผู้รว่มวิจัย 

    5.3 น าแบบบันทึกการนเิทศภายใน ที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมในประเด็นการนิเทศ  

และปรับปรุงแก้ไข 

    5.4 น าแบบบันทึกการนเิทศภายใน เสนอต่อผู้เช่ียวชาญชุดเดิมเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมในประเด็นการนิเทศติดตามและปรับปรุงแก้ไข 

    5.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทกึการนเิทศภายใน จากข้อเสนอแนะของ

ผูเ้ชี่ยวชาญ และน าแบบบันทึกการนเิทศที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแลว้ เสนอต่อ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

    5.6 แก้ไขปรับปรุงแบบบันทกึการนเิทศภายใน ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และจัดพิมพ์แบบบันทึกการนเิทศฉบับสมบูรณ์  

เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตอ่ไป 

    5.7 หาค่าคุณภาพเครื่องมอืโดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  

(Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 1.00  

     

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้น าเครื่องมอืที่ได้พัฒนาขึน้มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยใช้เครื่องมอืดังนี้ 

  1. แบบสอบถาม เพื่อศกึษาสภาพ ปัญหาและความตอ้งการ ในการผลิตสื่อ

การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

   2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ครู เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

  3. แบบบันทึกการนเิทศภายใน เพื่อใช้นเิทศ ก ากับติดตามผลการใช้สื่อการ

เรียนรู้ของครู 
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   4. แบบสังเกตพฤติกรรมการผลิตสื่อ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม 

ความสามารถในการผลิตสื่อ และเป็นแนวทางการพัฒนาการผลติสื่อการเรียนรู้ของครู 

   5. แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม 

ความสามารถในการใชส้ื่อ และเป็นแนวทางการพัฒนาการใชส้ื่อการเรียนรู้ของครู 

  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะหข์้อมูลในการศึกษาครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  1. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รว่มวิจัย ผูว้ิจัยได้ท าการสรุปผลแล้ว

น าเสนอเป็นความเรียง 

  2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการผลติสื่อ และแบบสังเกต

พฤติกรรมการใช้สื่อ ผู้วิจัยได้ท าการสรุปแล้วน าเสนอเป็นรายข้อ เป็นความเรียง 

  3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม แบบการนเิทศภายใน วิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าเสนอข้อมูล

ในรูปตารางและแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยพิจารณาตามวิธีการของลเิคิร์ท (Likert) 

(บุญชม ศรสีะอาด, 2545, หนา้ 69 - 71) ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

   4.51 – 5.00 แปลความหมายว่า มากที่สุด 

   3.51 – 4.50 แปลความหมายว่า มาก 

   2.51 – 3.00 แปลความหมายว่า ปานกลาง 

   1.51 – 2.50 แปลความหมายว่า นอ้ย 

   1.00 – 1.50 แปลความหมายว่า น้อยที่สุด 

  ลักษณะของค าถามเกี่ยวกับ ระดับสภาพ ปัญหา และความต้องการ  

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 

2556, หนา้ 121) โดยมีความหมายระดับคะแนน ดังนี้ 

   5 หมายถึง สภาพ ปัญหา และความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

    4 หมายถึง สภาพ ปัญหา และความต้องการ อยู่ในระดับมาก 

    3 หมายถึง สภาพ ปัญหา และความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง 

    2 หมายถึง สภาพ ปัญหา และความต้องการ อยู่ในระดับน้อย 

    1 หมายถึง สภาพ ปัญหา และความต้องการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใชส้ถิติในการวิเคราะหข์้อมูลดังนี้ 

  1. ค่าร้อยละ 

  2. ค่าเฉลี่ย X  

  3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
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