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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินงานวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา
สภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเพื่อพัฒนารู ปแบบการพัฒนาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ การดําเนินงานได้กาํ หนดขั้นตอนวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี
2. ศึกษา สภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. ร่ างรู ปแบบการพัฒนาครู
4. ประเมิน ร่ างรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. นําเสนอรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี
ในขั้นตอนนี้เป็ นการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ทฤษฎีทางการบริ หารการศึกษา (ทฤษฎี
ระบบ) ความหมายของรู ปแบบและการจัดทํารู ปแบบ งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาครู การ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บริ บทต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (แนวคิด
เกี่ยวกับทักษะแห่ งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 และประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน) เพื่อ
กําหนดกรอบความคิดในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา สภาพปัจจุบัน การพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษาสภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วยรายละเอียด
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 คณาจารย์และผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ จํานวนทั้งหมด 40
แห่ง ประชากรโดยประมาณ จํานวน 14,408 คน
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กลุ่ ม ที่ 2 ครู ที่ ท าํ การสอนในสถานศึ ก ษาสั ง กัดสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน ทั้งประเทศ ประชากรโดยประมาณ จํานวน 397,733 คน ครู ที่ทาํ การสอนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร ประชากรโดยประมาณ จํานวน 14,681 คน รวม 412,414
คน
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ตัวแทนคณาจารย์และผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้มาจาก
การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กําหนดจํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม แล้วใช้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อคัดเลือกสมาชิ กในกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 397 คน
กลุ่มที่ 2 ตัวแทนครู ที่ทาํ การสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เฉพาะเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ตัวแทนครู ที่ทาํ การสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานัก
การศึกษากรุ งเทพมหานครได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จํานวน
395 คน คํ า นวณสั ด ส่ วนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจํา นวนครู ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก การศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 228 คน สัดส่ วนกลุ่มตัวอย่างจํานวนครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน จํา นวน 167 คน แล้ว ใช้ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบแบ่ ง ชั้น ภู มิ
(Stratified Sampling) กําหนดจํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม แล้วใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) เพื่อคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง
2.2 เครื่ องมือ ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จํานวน 2 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ เชิ งลึกเกี่ยวกับการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 1
ฉบับ รวมทั้งหมด 3 ฉบับ คือ
2.2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
ต่อสภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัว เป็ นแบบเลือกตอบ 10 ข้อ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารที่มีต่อสภาพปั จจุบนั ในการพัฒนาครู
ด้านปั จจัยนําเข้าในการพัฒนาครู กระบวนการพัฒนาครู ผลผลิตจากการพัฒนาครู และผลสะท้อน
กลับจากการพัฒนาครู เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 40 ข้อ
กําหนดความหมายตัวเลือก
5
หมายถึง
มีการปฏิบตั ิมากที่สุด
4
หมายถึง
มีการปฏิบตั ิมาก
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3
หมายถึง
มีการปฏิบตั ิปานกลาง
2
หมายถึง
มีการปฏิบตั ินอ้ ย
1
หมายถึง
มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
เกณฑ์การพิจารณาความหมาย (สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ, 2556: 6-31)
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.51-5.00
มีการปฏิบตั ิมากที่สุด
3.51-4.50
มีการปฏิบตั ิมาก
2.51-3.50
มีการปฏิบตั ิปานกลาง
1.51-2.50
มีการปฏิบตั ินอ้ ย
1.00-1.50
มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เลือกข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้าน เป็ นข้อมูล
ประกอบการร่ างรู ปแบบการพัฒนาครู
ตอนที่ 3 สภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ตามหัวข้อการพัฒนา ด้านความคิดเห็นต่อหัวข้อ
การพัฒนาครู การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาครู รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน เป็ น
แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 15 ข้อ
กําหนดความหมายตัวเลือก
5
หมายถึง
มีความจําเป็ นมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความจําเป็ นมาก
3
หมายถึง
มีความจําเป็ นปานกลาง
2
หมายถึง
มีความจําเป็ นน้อย
1
หมายถึง
มีความจําเป็ นน้อยที่สุด
เกณฑ์การพิจารณาความหมาย (สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ, 2556: 6-31)
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.51-5.00
มีความจําเป็ นมากที่สุด
3.51-4.50
มีความจําเป็ นมาก
2.51-3.50
มีความจําเป็ นปานกลาง
1.51-2.50
มีความจําเป็ นน้อย
1.00-1.50
มีความจําเป็ นน้อยที่สุด
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เลือกข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้าน เป็ นข้อมูล
ประกอบการร่ างรู ปแบบการพัฒนาครู
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2.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนา
ครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัว เป็ นแบบเลือกตอบ 7 ข้อ
ตอนที่ 2 ความพึง พอใจของครู ในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานที่ มี ต่อการพัฒนาครู ข อง
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ด้า นปั จ จัย นํา เข้า กระบวนการพัฒ นา ผลผลิ ต จากการพัฒ นาครู และ
ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 38 ข้อ
กําหนดความหมายตัวเลือก
5
ในความพึงพอใจ
หมายถึง
ความพึงพอใจมากที่สุด
4
ในความพึงพอใจ
หมายถึง
ความพึงพอใจมาก
3
ในความพึงพอใจ
หมายถึง
ความพึงพอใจปานกลาง
2
ในความพึงพอใจ
หมายถึง
ความพึงพอใจน้อย
1
ในความพึงพอใจ
หมายถึง
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การพิจารณาความหมาย (สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ, 2556: 6-31)
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.51-5.00
มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.51-4.50
มีความพึงพอใจมาก
2.51-3.50
มีความพึงพอใจปานกลาง
1.51-2.50
มีความพึงพอใจน้อย
1.00-1.50
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เลือกข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้าน เป็ นข้อมูล
ประกอบการร่ างรู ปแบบการพัฒนาครู
2.2.3 เครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ในการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ข้อคําถามในแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็ นของคณาจารย์ต่อแนวทางพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย ปั จจัยนํา เข้า (นโยบายการพัฒนาครู การเตรี ยมหลัก สู ตร บุ คลากร สถานที่ และ
แนวทางการประเมินการสนับสนุ นการดําเนิ นงาน) กระบวนการพัฒนาครู (รู ปแบบการพัฒนาครู
แบบอื่น ๆ การประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุ ง) ผลผลิตจากการพัฒนาครู (คณาจารย์และ
ครู ได้รับการพัฒนาทางวิชาการร่ วมกัน)
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ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น ของคณาจารย์ใ นด้า นข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ ปั ญ หาและความ
ต้องการในการพัฒนาครู ด้านการสอน ด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้านการเพิ่มคุ ณวุฒิ และด้าน
การเพิ่มวิทยฐานะ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของคณาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาครู ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.3 ตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมือ ความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีหาค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) (บุญใจ ศรี สถิตนรากูร, 2555:
122) ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิหรื อประสบการณ์ จํานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. ดร.กมล สุ ดประเสริ ฐ
2. ดร.นัดดา อังสุ โวทัย
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เศรษฐขจร
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ดวงแก้ว
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อํานวย เดชชัยศรี
หลังจากนั้นนํามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)
โดยใช้สูตร

IOC

=

∑R
N

เมื่อ
IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence)
R
เป็ นคะแนนระดับความสอดคล้องที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคนประเมินในแต่ละ
ข้อ โดยที่ ค่า +1 หมายถึง ข้อคําถามสามารถนําไปวัดได้อย่างแน่นอน ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะ
วัดได้ และ -1 หมายถึง ข้อคําถามไม่สามารถนําไปวัดได้อย่างแน่นอน
N
เป็ นจํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญที่ประเมินความสอดคล้องในนั้น
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.6 มาใช้เป็ นข้อคําถามจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทั้ง 5
ท่านซึ่ งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่าแบบสอบถามทุกข้อที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.4 ความเชื่อมัน่ (Reliability) หากมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมจะดําเนินการปรับแก้ให้สมบูรณ์
แล้วผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ปรั บปรุ งแล้วไปทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 คณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูแ้ ทนของคณาจารย์และผูบ้ ริ หาร
จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏส่ วนกลาง จํานวน 32 คน
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กลุ่มที่ 2 ครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแ้ ทนของครู ในสถานศึกษาระดับ
การศึ กษาขั้นพื้นฐานทั้งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักการศึกษา
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 38 คน
นําข้อมูลที่ได้รับจากทั้งสองกลุ่มไปหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยหาสัมประสิ ทธิ์
อัลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach‘s Alpha Coefficient) (α > 0.8)

สู ตร

α

=

2
 k   ∑ Si 
1
−

 k − 1 
St2 


(ไพศาล วรคํา, 2555: 282)

α
k

ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
จํานวนคําถาม
เป็ นความแปรปรวนของคะแนนข้อที่ i
Si2
เป็ นความแปรปรวนของคะแนนรวม t
St2
นําข้อมูลที่ได้รับจากการคํานวณความเชื่ อมัน่ มาปรับปรุ งจนได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
2.5 นํา ข้อมู ล ที่ ร วบรวมจากกลุ่ ม ตัวอย่า งมาวิเ คราะห์ ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ สภาพปั จ จุ บ นั ของ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ในการพัฒนาครู สภาพปั จจุ บ นั ของการพัฒนาครู ตามบริ บ ทภายนอกด้า น
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
รวมถึงความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้อธิ บายลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ คื อ ค่าความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติ อนุ ม าน (Inferential Statistics) สั ม ประสิ ท ธิ์ การตัด สิ น ใจ
(Coefficient of Determination) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ หรื อการวิเคราะห์การถดถอย
พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
สู ตรร้ อยละ (Percentage)
(บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร, 2550: 351)

=

ค่าตัวเลขที่ตอ้ งการคํานวณค่าร้อยละ × 100
ค่าตัวเลขทั้งหมด
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สู ตรค่ าเฉลีย่
N

∑X

i

X

=

X

หมายถึง ค่าเฉลี่ย

i =1

N

N

∑ X หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
i =1

i

N

หมายถึง จํานวนข้อมูล
(บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร, 2550: 356)

สู ตร ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สู ตร
S

=

∑(x − X )

2

N

S
X

หมายถึง
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หมายถึง
ค่าแต่ละจํานวน
หมายถึง
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลนั้น
X
N
หมายถึง
จํานวนข้อมูลของชุดนั้น
(บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร, 2550: 361-362)

สู ตร สั มประสิ ทธิ์การตัดสิ นใจ (Coefficient of Determination)
สู ตร

r2

SSR
SST

สัดส่ วนที่ตวั แปร X สามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปร Y ได้
SSR หมายถึง
ความแปรปรวนของ Y ที่เกิดจาก X
SST หมายถึง
ความแปรปรวนของ Y ทั้งหมด
ถ้า r 2 มีค่ามาก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กนั มาก หรื อ x สามารถอธิ บาย
การเปลี่ยนแปลงของ y ได้มาก โดยที่
r2

หมายถึง

=
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R2

=

r2

=

ความแปรปรวนของ y ที�เกิดจาก x
ความแปรปรวนของ y ทั�งหมด

ความหมายของสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient - r)
1. ค่า r เป็ นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม คือ ถ้า x เพิ่ม y
จะลด แต่ถา้ x ลด y จะเพิ่ม
2. ค่า r เป็ นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้า x เพิ่ม y จะ
เพิ่มด้วย แต่ถา้ x ลด y จะลดลงด้วย
3. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
4. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
5. ถ้า r = 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กนั
6. ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กนั น้อย
(กัลยา วานิชย์ บัญชา, 2550: 279-280)
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ หรื อการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คุณ (Multiple Regression
Analysis) ตัวแปรตามหรื อตัวแปรเกณฑ์ 1 ตัว มีระดับการวัดอันตรภาคชั้นหรื ออัตราส่ วน ส่ วน
ตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรทํานายมีต้ งั แต่ 2 ตัวขึ้นไป มีระดับการวัดอันตรภาคชั้นหรื ออัตราส่ วน
สมการการถดถอยในรู ปคะแนนดิบ
Yˆ = a + b1 X 1 + b2 X 2+... +bi X i

เมื่อ

Yˆ

แทน ค่าตัวแปรตามที่ได้จากการทํานาย

a

แทน ค่าคงที่ หรื อ ค่าตัดแกน Y (Y- Intercept)

bi

แทน ค่าความชัน (Slope) หรื อค่า Unstandardized Regression
coefficient ตัวที่ i
แทน ค่าตัวแปรอิสระตัวที่ i

Xi

สมการการถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน
Z Zˆ y = β Z X
1

1

+ β 2 Z X 2 +... + β iZ X i
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เมื่อ

βi

แทน สัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Standardized
Regression Coefficient) ตัวที่ i

(ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2558: 22-23)
ทั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เลือกตัวแปรกลุ่มปั จจัยนําเข้าและกลุ่มกระบวนการที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ต้ งั แต่ 0.48 ขึ้นไป เป็ นตัวแปรที่เลือกเป็ นตัวแปรประกอบการร่ างรู ปแบบการพัฒนาครู
2.7 วิเคราะห์ผล นําข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อให้ได้สภาพปั จจุบนั ของรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นตอนที่ 3 ร่ างรู ปแบบการพัฒนาครู
3.1 นําแนวคิด ทฤษฎี ระบบ (System Theory) รู ปแบบการพัฒนาคณาจารย์ของ Orlich
รู ปแบบที่ 4 รู ปแบบการพัฒนาโดยยึดผูใ้ ห้การอบรมเป็ นฐาน (Trainer-Based Models) 3 รู ปแบบ
ย่อย คือ รู ปแบบย่อยการประสานความร่ วมมือ (Linking – Agent) รู ปแบบย่อยการสอนโดยเพื่อน
ร่ วมงาน (Peer-Coaching) รู ป แบบย่อยผูส้ นับ สนุ น (Advocacy) รู ปแบบการพัฒนาครู แบบการสอน
เนื้อหาวิชา (Subject Knowledge for Teaching – SKfT) ของ White และรู ปแบบผูน้ าํ ทาง ผูผ้ ลักดัน
(Driver Navigator Model) ของ Wilson and Bolster วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ สังเคราะห์ เป็ น
กระบวนการพัฒ นาครู รายละเอี ย ดดั ง ตารางที่ 2 หน้ า 75 ผลการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ ัน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ หารและครู ต่อการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมา
เป็ นข้อมูลในการศึกษาสภาพปั จจุบนั ของรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3.2 ดํา เนิ น การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล ประกอบการจัด ทํา ร่ า งแผนรู ปแบบ
การพัฒนาครู ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ โดยใช้เครื่ องมื อแบบสัม ภาษณ์ ในการวิจยั เรื่ อง รู ป แบบ
การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ข้อคําถามในแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็ นของคณาจารย์ต่อแนวทางพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย ปั จจัยนํา เข้า (นโยบายการพัฒนาครู การเตรี ยมหลัก สู ตร บุ คลากร สถานที่ และ
แนวทางการประเมินการสนับสนุ นการดําเนิ นงาน) กระบวนการพัฒนาครู (รู ปแบบการพัฒนาครู
แบบอื่น ๆ การประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุ ง) ผลผลิตจากการพัฒนาครู (คณาจารย์และ
ครู ได้รับการพัฒนาทางวิชาการร่ วมกัน)
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น ของคณาจารย์ใ นด้า นข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ ปั ญ หาและความ
ต้องการในการพัฒนาครู ด้านการสอน ด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้านการเพิ่มคุ ณวุฒิ และด้าน
การเพิ่มวิทยฐานะ
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของคณาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาครู ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผูม้ ีประสบการณ์การทํางานด้านการสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
2. ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏระดับคณบดีหรื อรองคณบดี
3. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การวิเคราะห์ขอ้ ความ (Content Analysis) เพื่อใช้สรุ ปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์
3.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลจัดทําร่ างรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามทฤษฎีระบบ
แนวความคิ ดเห็ นของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ความพึงพอใจของครู ต่อ
การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการการสัมภาษณ์เชิ งลึกของคณาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบ
การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวธิ ี การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
3.3.1 แบบสอบถามแนวความคิดเห็นของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความพึงพอใจของครู ต่อการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ
พิจารณาข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้าน เป็ นข้อมูลประกอบการร่ างรู ปแบบ
การพัฒนาครู
3.3.2 เพื่อยืนยันว่าตัวแปรจากข้อคําถามที่ถูกคัดเลือก เป็ นตัวแปรที่เหมาะสม จึงนําตัวแปร
กลุ่มปั จจัยนําเข้าและตัวแปรกลุ่มกระบวนการที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ต้ งั แต่ 0.48 ขึ้นไป มา
เป็ นตัวแปรที่นาํ มาประกอบในร่ างรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3.3.3 นําผลการสัมภาษณ์เชิ งลึกมาพิจารณาเพิ่มเติมในแต่ละขั้นของรู ปแบบการพัฒนาครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ประเมิน ร่ างรู ปแบบการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประเมินร่ างรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากงานวิจยั โดยใช้ประชุ มกลุ่ม
ย่อย (Focus group) โดยใช้ผทู ้ รงคุณวุฒิ/ผูบ้ ริ หารด้านการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และผูบ้ ริ หาร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูบ้ ริ หารและครู ในสถานศึ กษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแ้ ทนของ
คุรุสภา จํานวน 11 คน
ผูท้ รงคุณวุฒิ ในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผูม้ ีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผูม้ ีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. ผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการผลิตและพัฒนาครู
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4. ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏระดับคณบดีหรื อรองคณบดี
5. ผูป้ ฏิบตั ิงานในสํานักพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาชีพ คุรุสภา
ขั้นตอนที่ 5 นําเสนอรู ปแบบการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นําข้อมูลที่ได้รับจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นําเสนอผลการวิจยั และรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1
รวบรวมข้อมูล ทฤษฎี
ศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์
งานวิจยั การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและ
แนวคิดทฤษฎี

ผลการดําเนินงาน
กรอบแนวคิด
ในการวิจยั

บริ บทต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 2
ศึกษา สภาพปัจจุบัน
ของการพัฒนาครู

- จัดทําเครื่ องมือรวบรวมข้อมูล
- สํารวจข้อมูลจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ป

สภาพปั จจุบนั ปั ญหา
และความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาครู

วิเคราะห์ขอ้ มูล จากแนวคิด ทฤษฎีระบบ รู ปแบบการ

ขั้นตอนที่ 3
พัฒนารู ปแบบ
การพัฒนาครู

พัฒนาคณาจารย์ของ Orlich รู ปแบบการพัฒนาครู แบบการสอน
เนื้อหาวิชา รู ปแบบผูน้ าํ ทาง ผูผ้ ลักดัน ข้อมูลสภาพปั จจุบนั
ปั ญหาและความพึงพอใจต่อการพัฒนาครู ผลการสัมภาษณ์
เชิงลึก นําปั จจัยตามทฤษฎีระบบและองค์ประกอบการ

ร่ างรู ปแบบ
การพัฒนาครู และ
กระบวนการพัฒนาครู

พัฒนาครู มาพัฒนารู ปแบบการพัฒนาครู
- ประเมินรู ปแบบการพัฒนาครู และ
กระบวนการพัฒนาครู ตามรู ปแบบการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 4
ประเมิน ตรวจสอบ
รู ปแบบการพัฒนาครู

โดยใช้ประชุมกลุ่มย่อย โดยผูท้ รงคุณวุฒิ/
ผูบ้ ริ หารด้านการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์
และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูบ้ ริ หาร
และครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูแ้ ทนของคุรุสภา

ขั้นตอนที่ 5
นําเสนอรู ปแบบ
การพัฒนาครู

นําข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและจากผูใ้ ช้บริ การ
มาสังเคราะห์และปรับปรุ งให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์

รู ปแบบการการพัฒนาครู ตาม
แนวคิดของผูท้ รงคุณวุฒิ/
ผูบ้ ริ หารด้านการผลิตและ
พัฒนาครู คณาจารย์และ
ผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ผูบ้ ริ หารและครู ใน
สถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูแ้ ทนของคุรุสภา
รู ปแบบการพัฒนาครู
และ
กระบวนการพัฒนาครู

