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บทที่ 3 

 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 
 

 การวิจัยเรื่อง ยุทธวิธีพัฒนาครูภาษาอังกฤษยุคใหม่สู่ครูมืออาชีพภายใต้บริบทของ

สถานศกึษา มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. การวิเคราะหข์้อมูล 

  

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 

 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดโรงเรียนที่อยู่ใน 5 อ าเภอ 

ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอแม่ริม อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่  อาจารย์นิ เทศก์  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 

 กลุ่มตัวอย่ำง จ านวน 18 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง 

สังกัดโรงเรียนที่อยู่ใน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอแม่ริม อ าเภอดอย

สะเก็ด และอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  อ าเภอละ 1 โรงเรียน รวม 10 คน อาจารย์นิเทศก์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 2 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 6 คน ปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดของ

การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

  1. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านอินเทอร์เน็ต และมีนักศึกษา

ฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

   1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าตัน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จ านวน 1 คน 
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   1.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษา โรงเรียนบ้านสันกลาง อ าเภอสันก าแพง จังหวัด

เชยีงใหม่ จ านวน 1 คน 

   1.3 ผูบ้ริหารสถานศกึษา โรงเรียนบ้านหนองปลามัน อ าเภอแมร่ิม จังหวัด

เชยีงใหม่ จ านวน 1 คน 

   1.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษา โรงเรียนบ้านเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชยีงใหม่ จ านวน 1 คน 

   1.5 ผูบ้ริหารสถานศกึษา โรงเรียนบ้านสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชยีงใหม ่จ านวน 1 คน 

  2. ครูพี่เลีย้ง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากการเป็นครูที่สอน

ในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง และท าหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

   2.1 ครูพี่เลีย้ง โรงเรียนบ้านป่าตัน อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คน 

   2.2 ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านสันกลาง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 1 คน 

   2.3 ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองปลามัน อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม ่

จ านวน 1 คน 

   2.4 ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านเชงิดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม ่

จ านวน 1 คน 

   2.5 ครูพี่เลีย้ง โรงเรียนบ้านสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

จ านวน 1 คน 

  3. อาจารย์นิเทศก์ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มาโดย

การเลือกแบบเจาะจง จากอาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์

จ านวน 2 คน  

  4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์ในโรงเรียน 

จ านวน 6 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 

 1. แบบบันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา

ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  

 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูพี่เลีย้ง 

 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  

 4. ชุดพัฒนาการนเิทศนักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 4 ชุด ได้แก่      

ชุดที่ 1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา ชุดที่ 2 ครูพี่เลี้ยง ชุดที่ 3 อาจารย์นเิทศก์ และชุดที่ 4 นักศึกษา       

ฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู 

 5. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใชก้ระบวนการนเิทศเพื่อพัฒนา

สมรรถนะการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู จ านวน 3 ฉบับ 

 6. แบบบันทึกผลการพัฒนาผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นเิทศก์ และ

นักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 

 7. แบบส ารวจความพึงพอใจที่มตี่อยุทธวิธีการพัฒนาการนเิทศนักศึกษา 

ฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู 

 

วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 

 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 

 1. แบบบันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นเิทศก์ และนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู 

  1.1 ศกึษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  1.2 ร่างแบบบันทึกข้อมูล แล้วน าเสนอผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 

  1.3 น าข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบบันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบัน 

ปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู แล้วจัดท าเป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง และแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู มีขัน้ตอนการสรา้งและหาคุณภาพดังนี ้
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  2.1 ศกึษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  2.2 ร่างแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง 

และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู แล้วน าเสนอ

ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 

  3.3 น าข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถาม แล้วจัดท าเป็น

เครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3. ชุดพัฒนาการนิเทศนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพคร ู

  3.1 ศกึษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนเิทศการศกึษา การสอน

ภาษาอังกฤษ และการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการศกึษา 

  3.2 ยกร่าง ชุดพัฒนาการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู จ านวน    

4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา ชุดที่ 2 ครูพี่เลี้ยง ชุดที่ 3 อาจารย์นเิทศก์ และชุดที่ 4 

นักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู แล้วน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 

  3.3 น าข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงชุดพัฒนาการนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู แล้วจัดท าเป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย 

 4. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนา

สมรรถนะการสอนของนักศกึษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  

  4.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา และการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู  

  4.2 ยกร่าง แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กระบวนการนิเทศ

เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จ านวน 3 ฉบับ แล้ว

น าเสนอผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 

  4.3 ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการใช้กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพคร ูแล้วจัดท าเป็นเครื่องมอืฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และ

นักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  

  5.1 ศกึษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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  5.2 ร่างแบบบันทึกผลการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง นักศึกษา   

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศก์ แล้วน าเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและให้

ข้อเสนอแนะ 

  5.3 น าข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบบันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบัน 

ปัญหาและความตอ้งการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูภาษาอังกฤษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศก์ แล้วจัดท าเป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 

 6. แบบส ารวจความพึงพอใจ ที่มีต่อยุทธวิธีการพัฒนาการนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 

  6.1 ศกึษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  6.2 ร่างแบบส ารวจความที่มีต่อยุทธวิธีการพัฒนาการนิเทศนักศึกษาฝกึ

ประสบการณว์ิชาชีพครู แล้วน าเสนอผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 

  6.3 น าข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อ

ยุทธวิธีการพัฒนาการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แล้วจัดท าเป็นเครื่องมือฉบับ

สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

  

 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหโ์ดยการวิเคราะหเ์นือ้หา 




