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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR: Participatory Action Research) 
ของผูเรียน ผูสอน ผูบริหาร แกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน แกนนําองคกรฝายสนับสนุนการ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในงานสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
ที่ทําใหเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารของนักศึกษารายวิชาการพูดเพื่อ
การประชาสัมพันธ และเพื่อประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ที่เกิดกับ
นักศึกษารายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธและที่เกิดกับเครือขายวิสาหกิจชุมชน อําเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ 

 

3.1  วิธีดําเนินการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย แบงเปน  2 ระยะ ดังนี้  
ระยะที่ 1  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เพื่อพัฒนาความสามารถดาน

การสื่อสารของนักศึกษาวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธในงานสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
ระยะที่ 2  การปฏิบัติการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษาตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในงานสงเสริมเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชน 
                 

ระยะท่ี 1  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในงานสงเสริมเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ มีแนวทาง ดังนี้ 

 1.1  กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ          จากการศึกษาคําอธิบายรายวชิา 
ปรัชญา พันธกิจมหาวิทยาลัย และวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหไดขอสรุปในเรื่องการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  

1.2  ลงพื้นที่ศึกษาแหลงเรียนรู       (เครือขายวิสาหกิจชุมชน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ) 
โดยการสังเกต สอบถาม สนทนากับแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน อําเภอลับแล จังหวัด
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อุตรดิตถ และแกนนําองคกรที่เกี่ยวของในฐานะองคกรฝายสนับสนุน เพื่อใหทราบวัตถุประสงค 
แนวทางการดําเนินงานการจัดการเรียนรู และเปนเพื่อชองทางสําหรับการเขาไปศึกษาหาขอมูลของ
ผูเรียน   

ในการพบแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนและแกนนําองคกรที่เกี่ยวของในฐานะองคกร
ฝายสนับสนุน จะมีการสังเกต ความพรอม ความยินดีในการเขาไปมีสวนรวม การตอนรับของ
ชุมชน โดยการเก็บประเด็นที่ตองการ นํามาบันทึกเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการวางแผนการไป
ปฏิบัติการของผูเรียน นอกจากนั้นผูวิจัยไดไปเขารวมการประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน   คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/ จังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตางๆ เพื่อเก็บรวบรวมประเด็น เนื้อหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน บันทึกการ
ประชุมของผูเขารวมประชุมที่เปนแกนนํากลุมอาชีพ องคกรภาครัฐบาล และภาคเอกชน ที่เกี่ยวของ
การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ทําความเขาใจกับสภาพปญหาและ
ความตองการในการพัฒนาทองถ่ิน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการวางแผนกิจกรรมการเรียนรูที่
สอดคลองกับสถานการณปญหาจริง 

1.3  สัมภาษณแกนนําองคกร หนวยงานตางๆ    คือ      สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอลับแล 
สํานักงานเกษตรอําเภอลับแล ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลับแล อุตสาหกรรมจังหวัด
อุตรดิตถ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลับแล ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ ศูนยการ
ทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานเกษตรและสหกรณการเกษตรอําเภอลับ
แล องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคาร
ออมสิน สาขาอําเภอลับแล และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ เพื่อสํารวจสภาพปญหา อุปสรรค 
เกี่ยวกับการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูโดยใหนักศึกษาปฏิบัติการในพื้นที่จริง 

แกนนําองคกรดังกลาว มีตําแหนงเปนหัวหนางานหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
งานวิสาหกิจชุมชน 

การสัมภาษณ ผูสอนใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเกี่ยวกับประเด็น สถานการณ ความ
ตองการ/ ปญหาในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน ขอมูลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกลุมอาชีพ
ตางๆ โดยผูวิจัยติดตอผูใหสัมภาษณโดยการขอนัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อดําเนินการสัมภาษณ และ
บันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ ดวยวิธีการบันทึกเทปและจดบันทึกขอมูลที่ไดรับ 

1.4  สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ที่มีประสบการณทางดานการสอน  การวิจัย การวัด
และประเมินผลการสอน จํานวน 3 ทาน เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนรู 
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ผูทรงคุณวุฒิ/ นักวิชาการดังกลาว เปนผูที่สอนวิชาการวัดและประเมินผลการสอน การวิจัย 
การวัดผลทางการศึกษา เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางการสอน ประจํา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนผูที่ผลงานทางวิชาการ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มี
ประสบการณสอนไมต่ํากวา 10  ป 

การสมัภาษณ ผูสอนใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง เกี่ยวกับประเด็นของสถานการณ
การจัดการศึกษาในปจจุบัน แนวทาง วิธีการจัดการเรียนรูที่จะทําใหผูเรียนมีความรู มีความสามารถ
ดานการสื่อสาร และสามารถเชื่อมโยงกับทองถ่ิน และแนวทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   

1.5  ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางการจัด
กิจกรรมที่สอดคลองกันระหวางหลักวิชาการกับการปฏบิัติการในชุมชน มีวิธีการ ดังนี้  

      1.5.1  จัดประชุมโดยมีผูรวมประชุม คือ  ผูเรียน  24  คน     ผูสอน     แกนนํากลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน  24  คน แกนนําองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน ทั้ง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน 12 คน  คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอลับแล อุตสาหกรรมจังหวัด
อุตรดิตถ ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดอุตรดิตถ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
อุตรดิตถ สํานักงานเกษตรอําเภอลับแล ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลับแล สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอลับแล สํานักงานเกษตรและสหกรณการเกษตรอําเภอลับแล องคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง (อําเภอลับแล) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน 
สาขาลับแล และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการในงานสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน 

      1.5.2  ผูสอนชี้แจงเปาหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใหที่ประชุมทราบ 
      1.5.3  การระดมความคิดรวมกัน   ในการหารูปแบบวิธีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

การชวยกันคิดหาวิธีการจัดกิจกรรมในการเรียนรูรวมกันระหวางองคกรแกนนําตางๆและผูเรียน 
เชน การจัดอบรม  การจัดเสวนา การจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน การ
นําเสนอความคิดเห็นของผูเรียนในสิ่งที่จะชวยสงเสริมการดาํเนินงานของเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
และวิธีการประเมินผล 

      1.5.4  กําหนดบทบาทของผูเรียน         ในการเขาไปทําหนาที่ผูประสานเชื่อมโยงขอมูล
ขาวสาร และติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกปญหาหรือใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะใน
เร่ืองแนวทางการดําเนินงานสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน เชน การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

       1.5.5  กําหนดชวงเวลาและวิธีการ          ที่ผูเรียนแตละคนเขาไปปฏิสัมพันธกับแกนนํา
กลุมอาชีพ และแกนนําองคกรทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวของในการดําเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน 
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 การรวบรวมประเด็น/ บันทึกขอมูลจากการประชุมเพื่อนํามาสรุปเปนหลักการในการ
กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  1.6  ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่ได      จากการมีสวน
รวมของผูเรียน ผูสอน แกนนําองคกรภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน  5  ทาน โดยมีเกณฑการคัดเลือก คือ จะตองเปนผูที่มีความรูและประสบการณในการ
ส่ือสารและหลักการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทั้งในดานเนื้อหาสาระวิธีการ การวัดและ
ประเมินผล เพื่อทําการตรวจสอบประเด็น คือ ความชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทที่จะนําไปใช
ของรูปแบบ ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน ความครอบคลุมเนื้อหาวิชา ความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของการวดัและประเมินผล 

การตรวจสอบผลการพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนรูของผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาตามแบบ
ประเมินความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒิ 

หากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทานใหความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาเหมาะสม ในระดับมากหรือ
เหมาะสมปานกลาง แสดงวา รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูสอนสรางขึ้น มีความเหมาะสม  หากมี
ทานผูทรงคุณวุฒิทานใดทานหนึ่งเห็นวาควรปรับปรุงแกไข ผูวิจัยจะตองนําไปปรับปรุงแกไข และ
นําไปใหทานผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบใหมอีกครั้งหนึ่ง จนกวาจะไดรับการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ
วาเหมาะสม จึงจะนําไปใชได 

1.7  ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ     เพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสาร
ของนกัศึกษาวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ ในงานสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน 

ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในระยะที่ 1 สรุปไดดังภาพ 3.1 
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                                                                                                                  ไมผาน 
 
 
                                                                                   ผาน 
 
 
 
 
 
ภาพ 3.1  ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 
 

ไดรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 

การศึกษาเอกสาร หลักการ 
แนวคดิของผูทรงคุณวุฒิ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

การสรุปแนวคิด วิเคราะหทฤษฎี และ
ขอมูลจากการประชุมปรึกษาหารือ 

ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

การประชุมปรึกษาหารือรวมกันของ
แกนนําองคกรทั้งภาครัฐบาล เอกชน

และภาคประชาชน  

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
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 วัตถุประสงค เคร่ืองมือ แหลงขอมูล ผลลัพธ 
เพื่อหาแนวทางการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ 
เพื่อสรางรูปแบบจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ 

แบบสัมภาษณ 
ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 1) 

ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ 
นักวิชาการ 

ไดแนวคิดสําหรับ
เปนแนวทางในการ
จัดการเรียนรู 

เพื่อสํารวจสภาพปญหา/ 
อุปสรรคขององคกรฝาย
ส นั บ ส นุ น ใ น ก า ร
ดําเนินงานกับกลุมอาชีพ
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น  แ ล ะ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู 

แบบสัมภาษณ แกนนํา
องคกรฝายสนับสนุน 
(เอกสารหมายเลข 2) 

แกนนําองคกรฝาย
สนับสนุน 

ส ภ า พ ป ญ ห า / 
อุ ป ส ร ร ค ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
องคกรฝายสนับสนุน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
วิสาหกิจชุมชน และ
แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู 

เ พื่ อ สํ า ร ว จ ส ภ า พ
สถานการณปญหาของการ
ดํ า เ นิ น ง า น เ ค รื อ ข า ย
วิสาหกิจชุมชน 

ประเด็น การตั้งคําถาม 
การเก็บประเด็นจากการ
ประชุมรวมกัน (เอกสาร
หมายเลข 3) 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
หน วยงานต า งๆที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ดําเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน 

สภาพสถานการณ
ป ญ ห า  ก า ร
ดําเนินงาน องคกร/ 
ภ า คี ร ว ม ก า ร
ดําเนินงานเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน 

เพื่ อศึกษาประวัติความ
เป นมาของกลุ มอ าชี พ
วิสาหกิจชุมชน 

แบบสัมภาษณแกนนํา
ก ลุ ม อ า ชี พ วิ ส า ห กิ จ
ชุมชน (เอกสารหมายเลข 
4) 

แกนนํ ากลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน 

ความเปนมาในการ
ดําเนินงานของกลุม
อาชีพวิสาหกิจชุมชน 

เ พื่ อ สํ า ร วจข อมู ลด าน
สถานภาพ ศักยภาพในการ
ดําเนินงานของกลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน 

แบบสอบถาม /  แบบ
สัมภาษณ  แกนนํากลุม
อาชีพวิสาหกิ จชุ มชน 
(เอกสารหมายเลข 5 และ 
6) 

แกนนํ ากลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน 

สถานภาพ ศักยภาพ
ข อ ง ก ลุ ม อ า ชี พ
วิสาหกิจชุมชน 

 
ภาพ 3.2  สรุปเครื่องมือที่ใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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วัตถุประสงค เคร่ืองมือ แหลงขอมูล ผลลัพธ 
เพื่ อ สํ ารวจขอมูลด าน
สถานภาพและบทบาท
ขององคกรฝายสนับสนุน 
เพื่ อนํ าไปประสานกับ
ก ลุ ม อ า ชี พ วิ ส า ห กิ จ
ชุมชน 

แบบสอบถามแกนนํ า
องคกรฝายสนับสนุนการ
ดํ า เ นิ น ง าน วิ ส าหกิ จ
ชุมชน  (เอกสารหมายเลข  
7) 

แกนนําองคกรฝาย
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดําเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน   

ส ถ า น ภ า พ แ ล ะ
บทบาทขององคกร
ฝายสนับสนุน 

เพื่อสํารวจสภาพ ความ
พรอมของชุมชน ในการ
เขาไปศึกษาแหลงเรียนรู 
และเตรียมความพรอมใน
การเขาพบชุมชน 

แบบสังเกตแหลงเรียนรู 
(เอกสารหมายเลข  8) 

แกนนํ ากลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชนและ
องคกรฝายสนับสนุน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
วิสาหกิจชุมชน 

สภาพความพรอม 
ความเต็มใจในการ
เขารวมกิจกรรม 

เพื่อสรางการรูจัก  การ
แ น ะ นํ า ตั ว  ก า ร ว า ง
แนวทางในการเข าไป
ศึกษาชุมชน/ แหลง
เรียนรู 

แบบสัมภาษณ/ สนทนา 
แ ก น นํ า ก ลุ ม อ า ชี พ
วิสาหกิจชุมชน (เอกสาร
หมายเลข  9) 

แกนนํ ากลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน 

เกิดสัมพันธภาพกับ
แกนนํ ากลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน  ได
รูจัก คุนเคยและการ
ใหความรวมมือ 

เพื่อสรางการรูจัก  การ
แ น ะ นํ า ตั ว  ก า ร ว า ง
แนวทางสําหรับผูเรียน 

แบบสัมภาษณ/ สนทนา 
แ ก น นํ า อ ง ค ก ร ฝ า ย
สนับสนุนการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน (เอกสาร
หมายเลข  10) 

แกนนําองคกรฝาย
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดําเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน 

เกิดสัมพันธภาพกับ
องคกรฝายสนับสนุน
ไดรูจัก คุนเคยและ
การใหความรวมมือ 

เพื่อหารูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ 

ประเด็น การตั้งคําถาม  
การเก็บประเด็นจากการ
ประชุมเพื่อหารูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ
บู ร ณ า ก า ร  (เ อ ก ส า ร
หมายเลข 11) 

การประชุ มระดม
สมองของผู เ รี ย น 
ผู ส อ น  แ ก น นํ า
องคกรทั้งภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 

ไ ด รู ป แ บ บ ก า ร
จัดการเ รียนรูแบบ
บูรณาการ 

 
ภาพ 3.2 (ตอ) สรุปเครื่องมือที่ใชในการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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ระยะท่ี 2 การปฏิบตัิการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในงานสงเสริมเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน แบงเปน 2 สวน คือ 
 

2.1  การปฏิบตัิการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
นํารูปแบบที่พฒันาขึ้นไปปฏบิัติการกับนกัศึกษานิเทศศาสตรช้ันปที่ 2/ 2548 ที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ จํานวน 24 คน โดยดําเนนิการ ดังนี้  
      2.1.1  การเรียนในชั้นเรียน    เปนการเรียนเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพูด โดย

การบรรยาย อภิปราย เพื่อใหผูเรียนมีความรูในหลักการเชิงทฤษฎีการพูด ใชระยะเวลา 5 สัปดาห 
      2.1.2  การปฏิบัติการภาคสนาม ใชระยะเวลา 10 สัปดาห ซ่ึงมีกิจกรรม ดังนี้   

                 1)  ผูเรียนพบแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน  เพื่อวิเคราะหสถานการณปญหา
และคิดหาวิธีการแกไขปญหารวมกนักับกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน   
                 2)  ผูเรียนติดตอ      ประสาน     เชื่อมโยงขอมูลของกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนกับ
องคกรฝายสนับสนุน เพื่อหาทางชวยเหลือกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนใหตรงกับความตองการ/ 
ปญหาของกลุมอาชีพฯ 
                 3)  ผูเรียนจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการ      และปญหาของกลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อเปนการสงเสริมกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน และใหกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน
สามารถนําสิ่งที่นักศึกษาจัดทําใหไปใชใหเปนประโยชนตอกลุมอาชีพฯเอง 

                 4)  การตรวจสอบงานรวมกัน การรวมกันพิจารณาผลของกิจกรรมที่ผูเรียนจัดทํา
ขึ้น และการสรุปผลของกิจกรรมรวมกัน โดยการจัดประชุมแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน แกน
นําองคกรฝายสนับสนุนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน ผูเรียนและผูสอน แลวใหผูเรียนนําเสนอ
กิจกรรม (ผลงานที่นักศึกษาทําใหกับกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน) จากนั้นใหแกนนํากลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน และแกนนําองคกรฝายสนับสนุน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่นักศึกษาทํา
ใหกับกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหผูเรียนทราบผลที่ตนเองทํา และนําไปปรับปรุงและสงมอบ
งานใหกับกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนตอไป 

 
2.2  การประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  

     2.2.1 ประเมินผลที่เกิดกับผูเรียน มีรายละเอียด ดังนี้  
               1)  ความรู  โดยการสอบวัดความรูเกี่ยวกับหลักการพูดกอนเรียน      และหลงัเรยีน 
การทดสอบกอนการเรียน หมายถึง การทดสอบในสัปดาหแรกของการเรียนเพื่อทราบระดับความรู
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หลักการพูดของผูเรียน การทดสอบหลังการเรียน หมายถึง การทดสอบในสัปดาหสุดทายของการ
เรียนเพื่อทราบพัฒนาการทางความรูเกี่ยวกับหลักการพูด 
  แบบทดสอบวัดความรูกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดพัฒนาการทางความรูเกี่ยวกับ
หลักการพูดของผูเรียน เปนแบบอัตนัย จํานวน 15  ขอ มีวิธีการออกแบบทดสอบ โดยการนํา
คําอธิบายรายวิชามาวิเคราะหเนื้อหาที่ผูเรียนตองศึกษาจากคําอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมที่ผูเรียนจะตองไดรับจากการเรียนรายวิชานี้ แลวออกแบบทดสอบใหสอดคลองกัน 
จากนั้นนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคลองและเหมาะสมของแบบทดสอบ วิธีการให
คะแนน ใหขอละ 1 คะแนน รวม 15 คะแนน (คะแนนสุทธิ 10 คะแนน) 
    การประเมินความรูหลักการพูด โดยการเปรียบเทียบคะแนนของผูเรียนแตละคนทั้ง 2 
ระยะ คือ กอนเรียนและหลังเรียน เพื่อดูผลการเรียนรูทางดานสติปญญาที่เกิดขึ้นของผูเรียนแตละ
คน ถาผูเรียนไดคะแนนหลังเรียนนอยกวาหรือเทากับกอนเรียน แสดงวา ผูเรียนอาจมีปญหาหรือ
สาเหตุ ผูสอนจะเชิญผูเรียนมาพูดคุย เพื่อแกไขหาสาเหตุและใหขอช้ีแนะ และใหสอบใหมอีกครั้ง 
เพื่อดูผลคะแนน หากผูเรียนไดคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวาผูเรียนมีการเรียนรู เกิด
ความรู ความเขาใจหลักการพูด 

เกณฑที่ใชในการประเมิน คือ คะแนนที่ไดจากการสอบหลังเรียนมากกวาคะแนนสอบกอน
เรียน  

           2)  เจตคติตอการเรียนรายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ     โดยประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตั้งใจเรียน ความกระตือรือรนที่จะเรียน ความใสใจ การเขา
ช้ันเรียน การมีน้ําใจ การชวยเหลือกัน การติดตามงานอยางตอเนื่อง และการสงงานตามเวลาที่
กําหนด การบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนกับแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนและ
แกนนําองคกรฝายสนับสนุน ทั้งนี้ผูสอนบันทึกพฤติกรรมเหลานี้ทุกครั้งที่เขาสอนในใบรายงานผล
การเรียน จากนั้นนําคะแนนทั้งหมดตามรายการตางๆของผูเรียนแตละคนมารวมและหาคาเฉลี่ยของ
คะแนนจิตพิสัยของแตละคน โดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

การประเมินเจตคติ ผูสอนประเมิน 2 ระยะ คือ ประเมินกอนเรียนในสัปดาหที่ 6 และ
ประเมินหลังเรียน ในสัปดาหที่ 15 เพื่อสังเกตพฤติกรรมผูเรียนที่มีตอการเรียนรายวิชาการพูดเพื่อ
การประชาสัมพันธ ถาผูเรียนไดคะแนนหลังเรียนนอยกวาหรือเทากับคะแนนกอนเรียน แสดงวา
ผูเรียนมีเจตคติไมดีตอการเรียนรายวิชาการพูดฯ ผูสอนแกไขโดยวิธีการเชิญมาพูดคุย บอกกลาว หา
สาเหตุ กระตุน พูดซํ้าๆ เพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค เชน ทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย แตถาผูเรียนไดคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวาผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนรายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ 
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เกณฑที่ใชในการประเมิน คือ คะแนนที่ไดหลังเรียนมากกวาคะแนนกอนเรียน  
            3)  ความสามารถดานการพูด       เปนพูดหนาชั้นเรียนคนละ 3-5 นาที ในประเด็นที่

ผูสอนและผูเรียนกําหนดรวมกัน 
 แบบประเมินการพูดเพื่อการประชาสัมพันธของผูเรียน และใชเปนเกณฑในการประเมิน

การพูดของผูเขารับการอบรมการพูด โดยนําแบบประเมินการพูดที่ผูสอนสรางขึ้นจากการศึกษา
ความรูเร่ืองการพูดผนวกกับประสบการณในการสอน จากนั้นนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา เพื่อนํามาเปนแบบในการประเมินความสามารถดานการพูดของผูเรียน 
เพื่อวัดและประเมินผลบุคลิก ลักษณะทาทางการพูด และเนื้อหาสาระของการพูด โดยมีคะแนนเต็ม 
100 คะแนน (แบบประเมินการพูดแสดงไวในภาคผนวก) 

การประเมินความสามารถดานการพูด โดยการเปรยีบเทียบคะแนนการพูดของผูเรียนแตละ
คนทั้ง 2 ระยะ คือ กอนเรียน และหลังเรียน (กอนเรียน หมายถึง สัปดาหแรกของการเรียน และหลัง
เรียนหมายถึง สัปดาหสุดทายของการเรียน) เพื่อดูผลการเรียนรูดานความสามารถทางการพูดของ
ผูเรียนแตละคน ถาผูเรียนไดคะแนนการพูดหลังเรียนนอยกวาหรือเทากับกอนเรียน แสดงวา ผูเรียน
มีพัฒนาการทางดานการพูดคงที่/ และไมสามารถนําความรูที่ไดเรียนไปประยุกตใช ผูสอนจะสงัเกต
พฤติกรรมผูเรียนเพื่อหาสาเหตุเปนรายกรณี ถาผูเรียนไดคะแนนการพูดหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
แสดงวาผูเรียนเกิดพัฒนาการของความสามารถดานการพูด สามารถนําความรูที่ไดเรียนไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชน  

เกณฑที่ใชในการประเมิน คือ คะแนนที่ไดจากการสอบหลังเรียนมากกวาคะแนนกอน
เรียน  
            4)  ความสามารถในการจัดกิจกรรมสงเสริมกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน   ซ่ึงประกอบ 
ดวยการอบรมการพูดและเทคนิคการขาย การจัดทําสื่อประชาสัมพันธและส่ือความรูเพื่อสืบสานภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

การประเมินสื่อประชาสัมพันธและสื่อความรูเพื่อสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น โดยการจัด
ประชุมเพื่อนําเสนอสื่อ ใหผูใชส่ือทั้งแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนและแกนนําองคกรฝาย
สนับสนุนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสมบูรณของส่ือทั้งใน
ดานความถูกตองของเนื้อหาสาระ ความคิดสรางสรรค การใหสี การออกแบบ ความสวยงาม โดยมี
แบบประเมินคุณภาพสื่อที่ผูสอนสรางขึ้น จากนั้นนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เพื่อการปรับปรุง
แกไข เพื่อใหไดแบบประเมินที่เหมาะสมสําหรับเปนเกณฑในการตีคาสื่อที่ผูเรียนจัดทําขึ้น โดยมี
เกณฑการประเมิน จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน ดังนี้ (แบบประเมินคุณภาพสื่อแสดงไวใน
ภาคผนวก) 
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1.  ดีมาก  100   คะแนน,  2.  ดี  80  คะแนน,  3.  ปานกลาง   60  คะแนน,  4.  พอใช    50      
คะแนน  และ  5.   ตองปรับปรุง  40      คะแนน      

การประเมินการจัดกิจกรรมอบรมการพูดและเทคนิคการขาย มีวิธีการประเมิน คือ ใช
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดอบรมการพูดและเทคนิคการขายของ
แกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนที่เขารับการอบรมการพูดและเทคนิคการขาย  

วิธีการวัดระดับความคิดเห็น คือ คามัธยฐาน และสวนเบี่ยงเบนควอไทล โดยมีความหมาย 
ดังนี้ คามัธยฐานที่ไดมีคามากกวา 3 และมีคาสวนเบี่ยงเบนควอไทลนอย แสดงวาผูเขารับการอบรม
มีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดอบรมการพูดและเทคนิคการขาย 

 
   2.2.2  ประเมินผลที่เกิดกับเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
การประเมินผลจากการสะทอนความคิดเห็นของกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน และองคกรฝาย

สนับสนุน โดยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ ลงใน
แบบสอบถาม และอภิปรายรวมกันถึงผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการในครั้ง
นี้ โดยมีเครื่องมือ คือ  

               1)  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ที่มีตอการจัดกิจกรรม/ งานที่ผูเรียนจัดขึ้น  
               2)  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอผลลัพธของการใชรูปแบบการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ  
               3)  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากการจัดรูปแบบการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ นําแบบสอบถามแจกใหกับแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน   

และแกนนําองคกรฝายสนับสนุน แลวรอรับคืน เพื่อนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความ
สมบูรณของการกรอกขอมูล แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก รวบรวม และวิเคราะห 

เกณฑที่ใช คือ แกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน แกนนําองคกรฝายสนับสนุน พึงพอใจใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยมากกวา 3 (คะแนนเต็ม 5) แสดงวาผูเรียนมีความสามารถในการจัดกิจกรรม
ชวยเหลือกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน  
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   2.2.3  ติดตาม ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู 
               ผูสอนประเมินผลการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยมีวิธีการ ดังนี้ 
                1)  ผูสอนสังเกต พูดคุยกับผูเรียนถึงความรู       ความสามารถที่เกิดขึ้นจากการไป

ปฏิบัติการภาคสนาม 
                2)  ผูสอนสนทนากับแกนนํากลุมอาชีพและแกนนําองคกรฝายสนับสนุน        ถึง

บุคลิกภาพ ความสามารถของผูเรียนและความพึงพอใจในการที่ผูเรียนเขาไปปฏิบัติการในพื้นที่ 
ความกาวหนาของกลุมอาชีพ เชน การไดรับทราบความเคลื่อนไหวของขอมูลขาวสารทางการตลาด  
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ/ กิจกรรมตางๆใหกับกลุมอาชีพฯ 

                 3)  การประชุมสรุปความพึงพอใจ     ที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ โดยมีผูรวมประชุม คือ แกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน แกนนําองคกรฝายสนับสนุน ผูเรียน 
และผูสอน 

    
   2.2.4  ติดตามการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตอเนื่อง เปนระยะๆ  โดยมีวิธีการ คือ ผูสอน

เขาพบกับแกนนําองคกรทองถ่ินที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน ทั้งองคกรภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อติดตามผล และเพื่อเปนการแสดงความขอบคุณในความรวมมือ   

ขั้นตอนการปฏิบัตกิารใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในระยะที่ 2 สรุปไดดัง
ภาพ 3.3 
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                                                                                           ไมเหมาะสม 
                               
 

                                                                                     เหมาะสม 
 
 
 
 
 
ภาพ 3.3  ขั้นตอนการปฏิบัติการใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 

การเตรียมการรวมกับภาคี
และแหลงเรียนรูในชุมชน 

การปฏิบัติการภาคสนาม
รวมกับแหลงเรียนรูชุมชน 

การประเมินและ
สะทอนผลการเรียนรู 

การสรุปผลการเรียนรู 

การทดลองปฏิบัติการ
แกปญหาแบบมีสวนรวม 

การเรียนรูเชิงนามธรรม 
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ภาพ 3.4  สรุปเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

วัตถุประสงค เคร่ืองมือ แหลงขอมูล ผลลัพธ 
เพื่อสํารวจความตองการของกลุม
อาชีพวิสาหกิจชุมชนในการจัดทํา
ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ 

แบบสัมภาษณแกน
นํากลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน 
(เอกสารหมายเลข 
12) 

แกนนํากลุม
อาชีพวิสาหกิจ
ชุมชน 

ความตองการใน
การจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ 

1. เพื่อแสดงผลงานของผูเรียน       
ใหประจักษแกสายตาสาธารณชน 
2. เพื่อแสดงใหองคกรฝายสนับสนุน   
รับทราบผลการดําเนินงานที่ผูเรียน
เขาไปแสดงบทบาทในการเชื่อมโยง
ประสานการทํางาน 
3.  เพื่อใหกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน
ไดเห็นผลที่เปนรูปธรรมจากการที่
ผูเรียนเขาไปปฏิบัติการกับกลุม
อาชีพนั้นๆ 
4. เพื่อสํารวจความคิดเห็นที่มีตอ
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ 

ประเด็นการประชุม 
การตั้งคําถาม  ใน
การประชุมรวมกัน
(เอกสารหมายเลข 
13) 
 
 
 
 

การประชุม
ของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน
วิสาหกิจ
ชุมชน 

ทราบความ
คิดเห็น/ 
ขอเสนอแนะที่มี
ตอการจัดการ
เรียนรูแบบ
บูรณาการ 

1. เพื่อใหผูเรียนจดบันทึกกิจกรรม
การปฏิบัติงานในแตละครั้ง รวมถึง
ส่ิงที่ ได รับและการวางแผนการ
ดําเนินการตอไป 
2.  เพื่อแสดงใหเห็นแนวคิด/ ความ
สนใจ  และความรับผิดชอบของ
ผูเรียน 

แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
ผูเรียน (เอกสาร
หมายเลข 14) 

ผูเรียน ทํ า ใ ห ท ร า บ
กิจกรรมที่ผูเรียน
ปฏิบัติในชุมชน 
ความคิดการทํา
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
ผูเรียน/ แนวคิด
การวางแผนการ
ทํางาน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

วัตถุประสงค เคร่ืองมือ แหลงขอมูล ผลลัพธ 
1. เพื่อติดตามผลการดําเนินงานที่
แลวเสร็จ 
2. เพื่อสํารวจความคิดเห็น       ที่มี
ตอการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

แบบสัมภาษณแกน
นํ า ก ลุ ม อ า ชี พ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อ
ติดตามกิจกรรมการ
ดําเนินงาน (เอกสาร
หมายเลข 15) 

แกนนํากลุม
อาชีพวิสาหกิจ

ชุมชน 

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ของกลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน 

เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจในกิจกรรม
การจั ดการ เรี ยน รู
แ บ บ บู ร ณ า ก า ร 
(เอกสารหมายเลข 
16) 

แกนนํากลุม
อาชีพวิสาหกิจ
ชุมชนและ

แกนนําองคกร
ฝายสนับสนุน 

ความพึงพอใจ
ของ เ ค รื อ ข า ย
วิสาหกิจชุมชน 

เพื่อทดสอบความรูผูเรียนเปนระยะๆ แ บ บ ท ด ส อ บ  
( ภ า ค ท ฤ ษ ฎี )  
(เอกสารหมายเลข 
17) 

ผูสอน ค ว า ม รู ค ว า ม
เ ข า ใ จ ใ น
หลักการพูด 

เพื่อประเมินผลการพูด แบบประเมินผลการ
พู ด  (เ อ ก ส า ร
หมายเลข 18) 

ผูสอน ความสามารถใน
การพูด 

เพื่อวัดและประเมินผลการเรียน แบบประเมินผลการ
เรียน (เอกสาร
หมายเลข 19) 

ผูสอน ผลการเรียนของ
ผูเรียน 

 
ภาพ 3.4  (ตอ) สรุปเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
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3.2  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 

3.2.1  นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร     ที่เรียนรายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ      
ในภาคเรียนที่ 2/ 2548 จํานวนทั้งหมด 24 คน 

3.2.2  แกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน   อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ   จํานวน  24    คน     
จากจํานวนทั้งหมด 78  กลุมอาชีพ (รายช่ือกลุมแสดงไวที่ภาคผนวก) โดยการจับสลากตามจํานวน
ผูเรียนทั้งหมด 

3.2.3  แกนนําองคกรภาครัฐบาล และภาคเอกชน       ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน  จํานวน 12 คน จากองคกรตางๆ ดังนี้  คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอลับแล สํานักงาน
เกษตรอําเภอลับแล ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลับแล อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลับแล ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ ศูนยการทองเที่ยว กีฬา
และนันทนาการจังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานเกษตรและสหกรณการเกษตรอําเภอลับแล องคการ
บริหารสวนตําบลฝายหลวง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน สาขา
อําเภอลับแล และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ โดยการสุมแบบเจาะจงจากหัวหนางานหรือผูที่
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 

 
3.3  การสรางและการตรวจสอบเครื่องมือ  
 

3.3.1  แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบสังเกต มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
       1)  กําหนดเนื้อหาของขอมูลที่ตองการจะวัดโดยการศึกษาวัตถุประสงคของการวิจัยและ

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
       2)  สรางขอคําถาม โดยศึกษาขอมูลการสรางเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ เอกสารงานวิจัยที่

มีลักษณะใกลเคียงกับงานวิจัยที่ทํา จากประสบการณในการรวมทํางานวิจัยเครือขายวิสาหกิจชุมชน
กับผูที่มีประสบการณสูงและจากการสอนการวิจัย เพื่อใหไดขอคําถามที่สัมพันธกับลักษณะของ
เครื่องมือที่จะวัด และใหครอบคุลมสิ่งที่จะวัด 

       3)  ตรวจสอบความสมบูรณของเครื่องมือใหรอบคอบอีกครั้ง    โดยการตรวจสอบซ้ํากับ
วัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใหไดขอมูลที่มคีวามเที่ยงตรง 

       4)  นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิดานการสื่อสาร     และการศึกษาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา การใชภาษา และความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ 

 5)  ปรับแกตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
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    6)  นําเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบแลวไปทดลองใช 
   7)  นําเครื่องมือมาปรับแกภาษาเพื่อใหเกิดความสละสลวยและเกิดความเปนปรนัย 

   3.3.2  ประเด็นคําถามจากการประชุมรวมกัน  ผูวิจัยใชวิธีการจดบันทึกการประชุมและการ
มีสัมภาษณซํ้าเพื่อสรางความชัดเจนในขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

   3.3.3  แบบทดสอบ มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
          1)   ศึกษาคําอธิบายรายวิชา วิเคราะหวัตถุประสงคการเรียนรู  
          2)  กําหนดขอคําถาม ใหมีเนื้อหาครอบคลุม คําอธิบายรายวิชา 
          3)  ตรวจสอบความสมบูรณ          โดยการนําคําอธิบายรายวิชามาเทียบเคียง เพื่อใหได

แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
          4)  นําแบบทดสอบที่ไดไปใหผูทรงคุณวุฒิ           ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

เพื่อใหไดแบบทดสอบที่ตรงกับสิ่งที่มุงวัด และตรวจสอบความเปนปรนัย เพื่อใหเปนเครื่องมือวิจัยที่
สามารถตรวจใหคะแนนได โดยปราศจากการลําเอียงหรืออคติ 
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ไมผาน 
 

                              
                       ผาน                                                    
 
 
               
    
 
 
ไมเหมาะสม 

 
 
 
              เหมาะสม 

 

ลงพื้นที่ วิเคราะห
สถานการณปญหา
รวมกับกลุมอาชีพฯ

ศึกษาหลักสูตร/ คําอธิบายรายวิชา 
วิเคราะหวัตถุประสงคการเรียนรู 

1.  แบบสัมภาษณ 
2.  แบบสังเกต 
3.  ประเด็นการประชุม 
4.  เอกสาร/ งานวิจยั 

ศึกษาขอมูลจากแหลงความรู 
1.  ผูทรงคุณวฒุิ/ นักวิชาการ 
2.  แกนนําองคกร 
3.  การประชุม/ ผลการวิจัย 
4.  ทฤษฎี/ หลักการเรียนรู 

พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ 

ปฏิบัติการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ 

การประเมินผลรูปแบบ
การจัดการเรยีนรู 

เรียนหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพูด 

ประเมิน และสะทอน
ผลการเรียนรู 

จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน 

หลักสูตร/ คําอธิบาย
รายวิชา 

เคร่ืองมือ 

1. เอกสารปรัชญา พันธกิจ 
หลักสูตรมหาวิทยาลัย 
2.  แบบสัมภาษณ 
3.  ประเด็นการประชุม 
4.  เอกสาร/ งานวิจยั 

แบบประเมินผล 

1.  แบบสัมภาษณ 
2.  การประชุม 
3.  หลักการ/ ทฤษฎี 

1.  แบบสอบถาม 
2.  ประเด็นการประชุม 

รายงานการวิจยั สรุป/ เขียนรายงานการวิจยั 

ตรวจสอบรูปแบบ
การจัดการเรยีนรู

รูปแบบการจดัการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 

ภาพ 3.5  สรุปกระบวนการวจิัย 

สรุปกระบวนการวิจัย 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล 
               

การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ ดังนี้ 
3.4.1  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเนื้อหา         โดยการสังเคราะห

สารสนเทศเพื่อตอบคําถามวิจัย สรุป และนํามาเขียนบรรยายตามประเด็นของคําถาม 
3.4.2  การตรวจสอบผลงานของผูเรียน           โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว ซ่ึง

ประกอบดวยรูปเลมรายงาน คุณภาพของสื่อประชาสัมพันธและส่ือความรูเพื่อสืบสานภูมิปญญา
ทองถ่ินที่จัดทําขึ้น รวมถึงการแปลความหมายจากการคํานวณคาระดับคะแนนสอบทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และจากขอมูลสอบถามความพึงพอใจ จากการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนและแกนนําเครือขายวิสาหกิจชุมชนโดยการใช
ความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ มัธยฐาน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสวนเบี่ยงเบนควอไทล  

3.4.3  ขอมูลที่ไดจากการสังเกต สอบถาม สนทนา  ใชการวิเคราะหเนื้อหาตามประเดน็ของ
ขอมูลที่ตองการ  

รายละเอียดของการวิเคราะหขอมูล ตามประเด็นหลัก (แยกตามเครื่องมือ) ดังภาพตอไปนี้ 
 
เคร่ืองมือ แหลงขอมูล ตัวแปร/ ประเด็นท่ีจะวัด ลักษณะ

ขอมูล 
การวิเคราะห

ขอมูล 
เกณฑการ
ตัดสิน 

แบบ
สัมภาษณ/ 
สนทนา 

ผูทรงคุณวุฒ ิ 1. แนวทาง/ วิธีการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ 
2. การจัดการเรียนรูที่
เชื่อมโยงกับทองถ่ิน 
3.  การจัดการเรียนรูที่
สามารถทําใหผูเรียนเกดิ
การเรียนรูอยางเปน
รูปธรรม มีความรู 
ความสามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาได  

ขอความ การ
อธิบาย   

การวิเคราะห
เนื้อหา โดย
การสรุป
ใจความที่มี
ความ
สอดคลองกัน
ไวดวยกัน 
และประเด็น
ที่ตางกัน จึง
แยกสรุป 

การตรวจสอบ
โดยการ
ปอนกลับของ
คําตอบ 

 
ภาพ 3.6  การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  (เอกสารหมายเลข 1) 
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เคร่ืองมือ แหลงขอมูล ตัวแปร/ ประเด็นท่ีจะวัด ลักษณะขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล 

เกณฑการตัดสิน 

แบบ
สัมภาษณ/ 
สนทนา 

แกนนํา
องคกรฝาย
สนับสนุน  

ปญหา/ อุปสรรคในการ
ดําเนินงานที่ เกี่ยวของ
กับวิสาหกิจชุมชน และ
แนวคิดในการจัดการ
เรียนรูโดยใหนักศึกษา
ปฏิบัติการในพื้นที่จริง 

ขอความ  การ
อธิบาย   

การวิ เ คราะห
เนื้อหา โดยการ
สรุปใจความ 

การตรวจสอบ
ความถูกตองจาก
แหลงขอมูล 

 
ภาพ 3.7  การสัมภาษณแกนนําองคกรฝายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 2) 
 
 

เคร่ืองมือ แหลงขอมูล ตัวแปร/ ประเด็นท่ีจะวัด ลักษณะขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล 

เกณฑการตัดสิน 

แบบ
สัมภาษณ/ 
สนทนา 

แกนนํากลุม
อาชีพ
วิสาหกจิ
ชุมชน 

 1.  ประวัติความเปนมา
ของกลุมอาชีพวิสาหกจิ
ชุมชน 
2.  ปญหาอุปสรรคใน
การดําเนนิงานวิสาหกิจ
ชุมชน  
 

ขอความ  การ
อธิบาย   

1. การวิเคราะห
เนื้อหา โดยการ
สรุปใจความที่
มีความ
สอดคลองกัน
ไวดวยกัน และ
ประเด็นที่
ตางกัน จึงแยก
สรุป 

การปอนขอมูล
ยอนกลับสู
แหลงขอมูล 

 
ภาพ 3.8  การสัมภาษณผูสอนกับแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน (เอกสารหมายเลข 4) 

 
 
 


