67
บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเพื่อสร้างเกณฑ์ปกติ (Local Norm) ของแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่
21 สาหรับครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการ
ดาเนินการทาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพัฒนา (Development Research) และได้แบ่ง
ขั้นตอนตามรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากร
2. กลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่พัฒนา
4. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ประชำกร
ประชากร คือ ครูที่สอนอยู่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)จังหวัด
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จานวน 12,830 คน จาก 875 โรงเรียน (ข้อมูลจากสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 12 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ 10 มิถุนายน 2558 และสานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ตาราง 4 แสดงจานวนสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
หน่วยงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
(เขตพื้นที่อาเภอ เมือง, ยี่งอ, บาเจาะ, รือเสาะ, ศรีสาคร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
(เขตพื้นที่อาเภอ สุไหงโก-ลก, ตากใบ, แว้ง, สุไหงปาดี, สุคิริน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
(เขตพื้นที่ อาเภอระแงะ, จะแนะ, เจาะไอร้อง)

จำนวนสถำนศึกษำ
149
118
75
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หน่วยงำน
รวมจังหวัดนรำธิวำส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
(เขตพื้นที่ อาเภอเมืองยะลา, กรงปินัง, รามัน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2
(เขตพื้นที่ อาเภอบันนังสตา, ยะหา, กาบัง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3
(เขตพื้นที่ อาเภอเบตง, ธารโต)
รวมจังหวัดยะลำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
(เขตพื้นที่ อาเภอเมืองปัตตานี, ปะนาเระ, ยะหริ่ง, หนองจิก)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
(เขตพื้นที่ อาเภอโคกโพธิ์, ยะรัง, มายอ, แม่ลาน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
(เขตพื้นที่ อาเภอสายบุรี, ทุ่งยางแดง, กะพ้อ, ไม้แก่น)
รวมจังหวัดปัตตำนี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 3 จังหวัด

จำนวนสถำนศึกษำ
342
111
68
33
212
139
115
67
321
875

ตาราง 5 แสดงจานวนครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เขต 1
เขต 2
เขต 3
นรำธิวำส
2,392
1,736
1,446
ยะลำ
1,772
1,257
350
ปัตตำนี
1,641
1,168
1,158
รวมครูในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 3 จังหวัด

รวม
5,484
3,379
3,967
12,830

69
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ เป็นกลุ่ม Try out จานวน 30 คน คือกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติ
ตาราง 6 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
ลำดับ
1
2
3

ขนำด
โรงเรียน
เล็ก
กลาง
ใหญ่

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
โรงเรียนบ้านดอนรัก
โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร
“เพชรานุกูลกิจ”

สพป.ปน 1
สพป.ปน 1
สพป.ปน 1

จำนวน(คน)
6
9
15
รวม

30

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติ ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multistage
random sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติ ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(multistage random sampling) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทาการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยแบ่งโรงเรียน
ตามสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของแต่ละจังหวัด คือ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รวม 9 เขตพื้นที่การศึกษา จานวน 875 โรงเรียน มีครูจานวน 12,830
คน
ขั้นตอนที่ 2 ทาการสุ่มอย่างง่าย (sample random sampling) ซึ่งมีขนาดโรงเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม(sampling unit) สุ่มเขตพื้นที่การศึกษาละ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้ทั้งหมด 27 โรงเรียน โดยคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
ของ Taro Yamane จานวน 390 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จานวน 40 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษายะลา เขต 2 จานวน 35 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
จานวน 19 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จานวน 62 คน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จานวน 51 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จานวน 25 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 1 จานวน 51 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จานวน 60 คน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จานวน 42 คน
ตาราง 7 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่น
ลำดับ

สังกัด

1
2
3

สพป.ยะลา 1

ขนำด
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียน
เล็ก โรงเรียนบ้านบือเล็ง
กลาง โรงเรียนบ้านโฉลง
ใหญ่ โรงเรียนบ้านอนุบาลยะลา
รวม

4
5
6

สพป.ยะลา 2

เล็ก
กลาง
ใหญ่

โรงเรียนบ้านกือลอง
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
โรงเรียนบ้านยะหา
รวม

7
8
9

สพป.ยะลา 3

เล็ก
กลาง
ใหญ่

โรงเรียนบ้านบ่อหิน
โรงเรียนบ้านราโมง
โรงเรียนบ้านเบตง ”สุภาพอนุสรณ์”
รวม

10
11
12

สพป.ปัตตานี 1

เล็ก
กลาง
ใหญ่

โรงเรียนบ้านปะแดลางา
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
รวม

13
14
15

สพป.ปัตตานี 2

เล็ก
กลาง
ใหญ่

โรงเรียนบ้านปลักปรือ
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
โรงเรียนอนุบาลยะรัง
รวม

16
17
18

สพป.ปัตตานี 3

เล็ก
กลาง
ใหญ่

โรงเรียนบ้านบีติง
โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
โรงเรียนบ้านกะลาพอ
รวม

จำนวน
(คน)
8
12
20
40
7
10
18
35
4
5
10
19
12
19
31
62
10
15
26
51
5
8
13
25
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ลำดับ

สังกัด

19
20
21

สพป.นราธิวาส 1

ขนำด
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียน
เล็ก โรงเรียนบ้านรือเสาะ
กลาง โรงเรียนบ้านยี่งอ
ใหญ่ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว
รวม

22
23
24
25
26
27

สพป.นราธิวาส 2

เล็ก
กลาง
ใหญ่

สพป.นราธิวาส 3

เล็ก
กลาง
ใหญ่

โรงเรียนบ้านไพรวัน
โรงเรียนบ้านกูวา
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)
รวม
โรงเรียนบ้านละหาร
โรงเรียนบ้านกาแย
โรงเรียนบ้านจะแนะ
รวม
รวมทั้งหมด

จำนวน
(คน)
10
15
26
51
12
18
30
60
8
12
20
42
390

กำรพัฒนำเครื่องมือ
เครื่องมือประเมินที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบประเมินโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
(rating scale) ทีสร้างตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) โดยการกาหนดเกณฑ์การ ประเมินแบบมาตรา
ส่วนแบบรูบริค (Rubric scale) ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม/ความคิดเห็น/ความสามารถ น้อยที่สุด
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนของครูที่สอนแล้วทาให้
ประสิทธิภาพมากที่สุด เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่าเชิงพฤติกรรม
(Behaviorally anchored rating scales) โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของลิเคิร์ต ส่วนขอบเขตเนื้อหา
เป็นการพัฒนาเครื่องมือตามแนวคิดของ รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
1. ความสามารถด้านวิชาการ
2. ความสามารถด้านเทคโนโลยี
3. ความรู้ความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
4. ความสามารถด้านการสร้างเครือข่าย
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5. ความสามารถด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ
6. ความสามารถด้านการสื่อสาร
7. ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์
8. ความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน
เป็นนิยามหลักในการพัฒนาเครื่องมือในครั้งนี้ ภายใต้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
และกรอบแนวคิดของ Beerens ซึ่งประเมิน 4 ด้าน คือ
1. ด้านการวางแผนและเตรียมการสอน
2. ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน
4. ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การหาคุณภาพของเครื่องมือนั้น ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยวิธีค่าดัชนีความสอดคล้อง ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน
2. ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยแยกทารายด้านและ
ภาพรวมทั้งฉบับ

73
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ภาพประกอบ 7 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 กำรนิยำมเชิงทฤษฎี และนิยำมเชิงปฏิบัติกำร
กาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเครื่องมือ
ประเมิน
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบัติการ
ระยะที่ 2 กำรออกแบบและกำรสร้ำงข้อคำถำมของแบบวัด
กาหนดขอบเขตของการประเมิน
เขียนกรอบความคิดในการพัฒนาเครื่องมือประเมิน
เก็บข้อมูลนิยามเชิงปฏิบัติการและข้อคาถามปลายเปิดจากผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติกการารประเมินตามกรอบความคิด
นาข้อมูลมาสร้างเครื่องมือและเกณฑ์
ปฏิงบเนืัต้อิกหาและความเป็
าร
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ
นปรนัยของเกณฑ์
ปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือ ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ
ระยะที่ 3 ศึกษำคุณภำพแบบวัด
ทดลองเพือ่ หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือประเมิน
ปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือ
ปฏิบัติการ าเครื่องมือไปใช้
ตรวจสอบความเหมาะสมในการน
เก็บข้อมูล
ระยะที่ 4 กำรสร้ำงเครื่องมือ

สร้างเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่น
จัดทาคู่มือการใช้เครื่องมือประเมิน
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จากภาพประกอบ ผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
ระยะที่ 1 กำรนิยำมเชิงทฤษฎี นิยำมเชิงปฏิบัติกำร
กาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเครื่องมือประเมิน
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
หัวข้อเนื้อหาที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน
3. วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เพื่อนาไปสู่การกาหนดเป็นองค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามี 8 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย ซึ่งได้จากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 8 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
1.

ลำดับ
C-Teacher
1 ควำมสำมำรถด้ำน
วิชำกำร หมายถึง ครูมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
หลักสูตร และมี
ความสามารถด้านการ
สอน

องค์ประกอบ
ความเข้าใจด้าน
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้
- ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
- การวิเคราะห์หลักสูตร
- การนาไปใช้

ความสามารถด้าน
การสอน

- การเขียนแผนการสอน สอนตาม
แผนการสอน
- การจัดการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผลผู้เรียน

2

- มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย
ควำมสำมำรถด้ำน
ความรู้พื้นฐานด้าน - ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
เทคโนโลยี หมายถึง ครูมี เทคโนโลยี
- การใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ความรู้พื้นฐานด้าน
คล่องแคล่ว
เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีใน
- การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การวางแผนการสอน จัด
- รู้จักโปรแกรมที่มีประโยชน์ในการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน
และวัดและประเมินผล
การใช้เทคโนโลยีใน - ใช้เทคโนโลยีในการเขียนแผนการ
ผู้เรียน
การวางแผนการ
สอน
สอน
- รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน
ที่จาเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
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C-Teacher

3

ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
กำรสอนตำมทฤษฎีคอน
สตรัคติวิซึม หมายถึง ครู
มีความรู้ความเข้าใจ
แนวคิดการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง (ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม) และ
นาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน

4

ควำมสำมำรถด้ำนกำร
สร้ำงเครือข่ำย
หมายถึง ครูสามารถสร้าง
เครือข่ายระหว่างบุคคล
และระหว่างองค์กร

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้
การสอนในรูปแบบต่างๆ
- การนาไปใช้

การใช้เทคโนโลยีใน - การใช้ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดการเรียน
- สามารถปรับได้ให้ตรงกับรูปแบบที่
การสอน
ตนเองต้องการ
การใช้เทคโนโลยีใน - การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
การวัดและ
วัดและประเมินผลผู้เรียน
ประเมินผลผู้เรียน - รู้จักการใช้โปรแกรมที่ทางสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษากาหนด
ความรู้ความเข้าใจ - ความเข้าใจทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิ - การนาทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมมา
ซึม
เขียนในแผนการสอนในรูปแบบต่างๆได้
การประยุกต์ใช้
- การสอนด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิ - นักเรียนมีความรู้ที่คงทนถาวร
ซึมในการจัดการ
- นักเรียนมีผลงานจากการใช้
เรียนการสอน
เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานนั้นๆ
หมายถึง
- นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได้
การสร้าง
- การสร้างความสัมพันธ์และสร้าง
ความสัมพันธ์และ เครือข่ายกับเพื่อนครูในสถานศึกษา
เครือข่ายระหว่าง เดียวกัน
บุคคล
- การสร้างความสัมพันธ์และสร้าง
เครือข่ายกับเพื่อนครูต่างสถานศึกษา
ทั้งในระดับอาเภอ จังหวัด และ
ระดับประเทศ
การสร้าง
- การสร้างความสัมพันธ์และสร้าง
ความสัมพันธ์และ เครือข่ายกับชุมชน องค์กรต่างๆทั้งรัฐ
เครือข่ายระหว่าง และเอกชนในนามของโรงเรียน
องค์กร
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5

6

7

C-Teacher

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้
- การออกแบบการสอนที่ส่งผลให้
นักเรียนเกิดการสร้างเครือข่ายระดับ
องค์กร
ควำมสำมำรถด้ำนกำรให้ การให้ความร่วมมือ - รู้จักความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
และส่งเสริมควำมร่วมมือ กับผู้อื่น
- เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชน
หมายถึง ครูให้ความ
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ
ร่วมมือกับผู้อื่นหรือองค์กร
จัดขึ้น
อื่นๆ และส่งเสริมให้
- ความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ผู้เรียนให้ความร่วมมือกับ
- สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมมือกับ
ผู้อื่นหรือองค์กรอื่นๆด้วย การส่งเสริมให้
ผู้เรียนด้วยกัน ครู ชุมชน และ
ผู้เรียนให้ความ
หน่วยงานอื่นๆ
ร่วมมือกับผู้อื่น
- จัดทุกครั้งที่มีโอกาส
- หมั่นแสวงหาเวทีและกิจกรรมที่
สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมได้
ควำมสำมำรถด้ำนกำร
การใช้ทักษะการ - สามารถสื่อสารกับนักเรียนได้ตรงตาม
สื่อสำร
สื่อสารในการ
วัตถุประสงค์
หมายถึง ครูใช้ทักษะการ จัดการเรียนการ
- การสื่อสารไม่คลาดเคลื่อน
สื่อสารที่ดีในการจัดการ สอน
- ให้ความสาคัญกับการสื่อสารของ
เรียนการสอน และ
ผู้เรียน
สามารถติดต่อสื่อสารกับ
การติดต่อสื่อสาร - สามารถติดต่อประสานงานกับองค์กร
องค์กรภายนอก
กับองค์กรภายนอก ภายนอกได้ตรงตามวัตถุประสงค์
สถานศึกษาได้
สถานศึกษา
- การสื่อสารไม่คลาดเคลื่อน
- ให้ความสาคัญกับการติดต่อ
ประสานงาน
ควำมสำมำรถด้ำน
การออกแบบและ - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
จัดกิจกรรมการ
เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หมายถึง ครูออกแบบ
เรียนรู้
- มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ไม่
สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน
จาเจ
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- สามารถจัดกิจกรรมกระตุ้นความ
อย่างสร้างสรรค์
สนใจของนักเรียนได้อย่างสม่าเสมอ
การจัดสภาพ
- จัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอื้อต่อ
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C-Teacher

8

ควำมสำมำรถด้ำนกำร
ดูแลเอำใจใส่ผู้เรียน
หมายถึง ครูสามารถดูแล
และเอาใจใส่ผู้เรียนทั้งใน
เวลาเรียน และนอกเวลา
เรียน

องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
แวดล้อมในชั้นเรียน ความต้องการของผู้เรียน
- มีองค์ประกอบครบตามการจัดชั้น
เรียนอย่างมีนวัตกรรม
การดูแลเอาใจใส่ - ดูแลและเอาใจใส่นักเรียนในช่วงที่
ผู้เรียนในเวลาเรียน นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน
- การทาความรู้จักกับนักเรียนเป็น
รายบุคคล
- จัดระบบดูแลนักเรียนได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน
การดูแลเอาใจใส่ - การดูแลติดตามนักเรียน ผ่าน
ผู้เรียนนอกเวลา
ผู้ปกครอง ในช่วงเวลาที่นักเรียนไม่ได้
เรียน
อยู่ที่โรงเรียน
- ติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง

ระยะที่ 2 กำรออกแบบและกำรสร้ำงข้อคำถำมของแบบวัด (พัฒนำตัวบ่งชี้)
กาหนดขอบเขตของการประเมิน
2. เขียนกรอบความคิดในการพัฒนาเครื่องมือประเมิน
3. เก็บข้อมูลนิยามเชิงปฏิบัติการและข้อคาถามปลายเปิดจากผู้เชี่ยวชาญ
4. นาข้อมูลมาสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินตามกรอบความคิด
5. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเป็นปรนัยของเกณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 7 คน ได้แก่ นางไซหนับ เอสเอ, นายนิยอ บาฮา, นายเสกสรรค กอเส็ม, นางสาวอานีซะห์
ประจัน, ดร.อลิสรา ชมชื่น, นางบุญสนอง วิเศษสาธร และนายประจักษ์ ชูศรี
6. ปรับปรุง/พัฒนาแบบวัด ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
7. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินประสิทธิภาพครูในศตวรรษที่ 21
8. เครื่องมือ แนวข้อคาถามลักษณะการเจาะลึก โดยใช้กรอบการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการสอนตามทฤษฎีเบียเรนส์ ผนวกกับแนวคิด C-Teacher ของ รศ.ดร.ถนอมพร เลาห
จรัสแสง และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพครู
9. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 7 คน
โดยมีวิธีการดาเนินการเลือกผู้เชี่ยวชาญตามรายละเอียดดังนี้
1.
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9.1 กาหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญสาหรับการวิจัยใน
ขั้นตอนนี้ โดยพิจารณาคัดเลือก จากนักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษาในสานักงานการศึกษาจังหวัด
ผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้ที่มีคุณสมบัติในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวบ่งชี้ของการประเมินประสิทธิภาพของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมจานวน 7 คน จากนั้นผู้วิจัยจะนารายนาม
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
9.2 จัดทาเอกสารประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เพื่อพิจารณาตัว
บ่งชี้การประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก มี
สาระสาคัญที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 ได้แก่องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของกรอบ
แนวคิด และร่างตัวบ่งชี้มากาหนดเป็นแนวคาถาม 2 ประเด็นได้แก่
คาถามที่ 1 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการสอนของครูใน
ศตวรรษที่ 21 (C-Teacher) ควรมีเพิ่มเติมจากที่ผู้วิจัยนาเสนออะไรบ้าง
คาถามที่ 2 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูในศตวรรษที่ 21
(C-Teacher) ที่นาเสนอมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพียงใด และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม่อย่างไร
9.3 จากนั้นผู้วิจัยได้นาร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูใน
ศตวรรษที่ 21 (C-Teacher) เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมและความ
สมบูรณ์ของข้อคาถาม พร้อมปรับปรุงและจะดาเนินการจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทาการศึกษาล่วงหน้า
หนึ่งสัปดาห์ก่อนดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูในศตวรรษ
ที่ 21 (C-Teacher) ต่อไป
9.4 ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 (CTeacher) โดยผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน ตามแนวคาถามที่กาหนด
9.5 ผู้วิจัยสรุปประเด็นความคิดเห็นด้วยการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 (C-Teacher) ดังกล่าว จากนั้นนาผลการพิจารณา
ร่วมกับตัวบ่งชี้ที่ทาการศึกษาในระยะที่ 1 มาดาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และปรับปรุง หรือ
เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ ประสิทธิภาพการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 (C-Teacher) ใหม่ให้มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุด พร้อมนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
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ระยะที่ 3 ศึกษำคุณภำพแบบวัด (ทดสอบยืนยันตัวบ่งชี้)
1. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายเสกสรรค กอเส็ม, นางสาวอานี
ซะห์ ประจัน, นายประจักษ์ ชูศรี, นายมูฮัมหมัด มอลอ, นางนวลสวาท ภัทรานนท์, นางกษมา
เจ๊ะซู และนางสาวสุฟาร่า ใบมะอู
2. ปรับปรุง/พัฒนาแบบวัด
3. ทดลองใช้เครื่องมือ เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือประเมินด้านค่าความเชื่อมั่น
ระยะที่ 4 กำรสร้ำงเครื่องมือ
1. สร้างเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่น (Local Norm)
2. จัดทาคู่มือการใช้เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 สาหรับครูในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ระยะที่ 1 ใช้วิธีการถอดรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารบันทึกบทสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย นาเสนอด้วยการบรรยาย
ระยะที่ 2 ใช้แบบประเมินความตรงเชิงโครงสร้างจากผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์หาค่า IOC โดย
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการหาความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ระยะที่ 3 เก็บรวบรวมแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 สาหรับครูใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอ
นบาค
ระยะที่ 4 หาเกณฑ์ปกติ โดยการวิเคราะห์หาค่าคะแนนมาตรฐานที และเปอร์เซนไทล์ แล้ว
นามาสร้างคู่มือการใช้เครื่องมือ

