
 

 
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

 การพฒันารูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM ครัง้นี้   
เป็นการประยุกต์ใช้ระเบยีบวธิดี าเนินการวจิยัตามรูปแบบการวจิยัและพฒันา (Research and 
Development) (ชุมพล เสมาขนัธ,์ 2552 : 98-104) มวีธิดี าเนินการวจิยัตามขัน้ตอนดงันี้ 

 
       ขัน้ตอน                                               กิจกรรม                                             ผลลพัธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 10 ขัน้ตอนการพฒันารปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 
การศกึษาสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการพฒันารปูแบบศนูย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์ 

 

1. ส ารวจสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการพฒันารปูแบบศนูยท์รพัยากร
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์
2. สมัภาษณ์องคป์ระกอบของรปูแบบ
ศนูยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์
 
 1. ยกร่างรปูแบบและคู่มอืการใชง้าน
รปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM 
2. ตรวจสอบร่างรปูแบบและคูม่อืการใช้
งานรปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM 

ขอ้มลูสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการพฒันารปูแบบศนูย์
ทรพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์

ขัน้ตอนท่ี 2 
การพฒันารปูแบบศนูยท์รพัยากร
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์าม
แนวคดิ OTMM  

1. ทดลองใชร้ปูแบบศนูยท์รพัยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์ตามแนวคดิ 
OTMM 
2. ประเมนิผลรปูแบบศนูยท์รพัยากร
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์ตามแนวคดิ 
OTMM 

ขัน้ตอนท่ี 3 
การทดลองและประเมนิผลการใช้
รปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์ตามแนวคดิ 
OTMM 

รปูแบบและคู่มอืการใชง้าน
ศนูยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ 
OTMM ทีผ่่านการตรวจสอบ
จากผูเ้ชีย่วชาญ 

รปูแบบศนูยท์รพัยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์ 
ตามแนวคดิ OTMM  
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ขัน้ตอนท่ี 1 กำรศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรพฒันำรปูแบบศนูยท์รพัยำกร 
      กำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส ์ 
      การศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันารูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงันี้ 
      ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันารูปแบบศูนย์ทรพัยากร
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์ 
      ตอนที่ 2 การสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัองค์ประกอบและวงจรการขบัเคลื่อน
รปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 
      ตอนท่ี 1 กำรศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำรูปแบบศูนย์
ทรพัยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส ์ 

     1.  ขอบขา่ยดา้นเน้ือหา 
      ศึกษาวเิคราะห์และสงัเคราะห์เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัเกี่ยวกบั

สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสภาพปัญหาและความต้องการ 2) ด้านการออกแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และ 3) ด้านความเป็นประโยชน์ของศูนย์ทรพัยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์      

     2.  ขอบขา่ยดา้นแหล่งขอ้มลู 
      2.1  ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื ครูผูส้อนรายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษากลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 265 โรงเรยีน จาก 5 เขต ใน 9 จงัหวดั     
(สพม.เขต 38 ตาก-สุโขทยั, สพม.เขต 39 พษิณุโลก-อุตรดติถ์, สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์, สพม.
เขต 41 ก าแพงเพชร-พจิติร, และ สพม.เขต 42 นครสวรรค-์อุทยัธานี)  
         2.2  กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั ผู้วจิยัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)       
(ชุมพล เสมาขนัธ,์ 2553 : 145) โดยใชต้วัแทนเป็นครผููส้อนรายวชิาคอมพวิเตอร ์กลุ่มสาระการ
เรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 คน ต่อ 1 โรงเรยีน ได้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 265 คน     
ดงัแสดงในตาราง 1 ดงันี้ 
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ตาราง 1 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา จ านวนโรงเรยีน กลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

เขต 38 47 47 
เขต 39 59 59 
เขต 40 39 39 
เขต 41 62 62 
เขต 42 58 58 
รวม 265 265 

     ขอ้มลูจ านวนโรงเรยีนจาก http://data.bopp-obec.info ปีการศกึษา 2557 
 
     3.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
     4.  การสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมอื  
      4.1  ร่างแบบสอบถามเกี่ยวกบัสภาพปัญหาและความต้องการการพฒันารูปแบบ

ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
  ตอนที ่1 เป็นการสอบถามขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 เป็นเนื้อหาทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์อกสาร ประกอบดว้ย 
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสภาพปัญหาและความต้องการ 2) ด้านการออกแบบศูนยท์รพัยากรการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และ 3)ด้านความเป็นประโยชน์ของศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกส์ มลีกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) (ชุมพล เสมาขนัธ์, 2553 : 100) 
ซึง่ม ี5 ระดบั  

 ตอนที ่3  ขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด 
      4.2  น าข้อแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอกรรมการที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์เพื่อให้

ขอ้เสนอแนะและปรบัปรงุแกไ้ข 
      4.3  น าแบบสอบถามทีผ่่านกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธต์รวจสอบความตรงเชงิ

เนื้อหากบัวตัถุประสงค ์(Content Validity) โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย  
           4.3.1  ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านหลกัสูตรและการสอนที่เป็นอาจารยส์อนในระดบั

ปรญิญาเอก สาขาหลกัสตูรและการสอน หรอืเทยีบเท่า จ านวน 1 คน 
           4.3.2  ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านซอฟแวร์ เป็นอาจารย์สอนในระดบัปรญิญาเอก 

สาขาเทคโนโลยกีารสื่อสาร หรอืเทยีบเท่า จ านวน 1 คน 
           4.3.3 ศกึษานิเทศที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยใีนการจดัการ

เรยีนการสอนหรอืเทยีบเท่า จ านวน 3 คน 
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พจิารณาตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัจุดประสงคเ์ป็นรายขอ้ดว้ย
การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of item Objective Congruence) (ชุมพล เสมาขนัธ,์ 
2553 : 105-106) โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้    

ใหค้ะแนน  +1   เมือ่แน่ใจว่าแบบสอบถามวดัตามจดุประสงค ์
ใหค้ะแนน    0    เมือ่ไมแ่น่ใจว่าแบบสอบถามวดัตามจดุประสงค ์
ใหค้ะแนน   -1   เมือ่แน่ใจว่าแบบสอบถามไมว่ดัตามจุดประสงค ์
ผลปรากฎว่าค่า IOC ทีไ่ดม้คี่า 0.60 - 1.00 ทุกขอ้  

      4.5  น าแบบสอบถามทีผ่่านผูเ้ชี่ยวชาญไปทดลองกบัครผูู้สอน โรงเรยีนนครไทย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัด้วยการหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟ่า (α-Coefficient) ของ Cronbach (ชุมพล เสมาขนัธ,์ 2553 : 108) ผลปรากฎ
ว่าไดค้่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า 0.97  

      4.6  น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบความเทีย่งเสนอต่อกรรมการทีป่รกึษา
วทิยานิพนธเ์พื่อใหข้อ้เสนอแนะและปรบัปรงุแกไ้ขครัง้สุดทา้ย 

       4.7  จดัพมิพแ์บบสอบถามเป็นฉบบัสมบรูณ์เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มลู
ต่อไป 
      5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

      5.1  ขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล
สงครามจังหวัดพิษณุโลก ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38, ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 39, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 40, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 เพื่อขออนุญาตและขอความ
รว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
        5.2  จดัส่งแบบสอบถาม โดยจดัส่งทางกล่องเอกสารของส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
        5.3  การรับคืนแบบสอบถาม รับแบบสอบถามที่ได้จากการส่งกลับทาง
ไปรษณยี ์และบางส่วนผูว้จิยัตดิต่อขอรบัดว้ยตนเอง 
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     6.  การวเิคราะหข์อ้มลู  
       ข้อมูลในขัน้ตอนนี้เป็นเชิงปรมิาณ (Quantitative) ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถี ่(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ 
(Means) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
            6.1  น าแบบสอบถามทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ในการตอบ
ปรากฎว่าทุกฉบบัมคีวามสมบรูณ์ 

      6.2  วเิคราะหด์ว้ยการหาค่าเฉลีย่  ( ) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึง่
มเีกณฑก์ารพจิารณาดงันี้ (ชุมพล เสมาขนัธ,์ 2553 : 199)   

5  หมายถงึ  มสีภาพปัญหาอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด/ความต้องการมากทีสุ่ด 
4  หมายถงึ  มสีภาพปัญหาอยูใ่นระดบัมาก/ความตอ้งการมาก 
3  หมายถงึ  มสีภาพปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง/ความตอ้งการปานกลาง 
2  หมายถงึ  มสีภาพปัญหาอยูใ่นระดบัน้อย/ความตอ้งการน้อย 
1  หมายถงึ  มสีภาพปัญหาอยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด/ความตอ้งการน้อยทีสุ่ด 

       6.3 การแปลความหมายของการใหค้ะแนน สภาพปัญหาและความต้องการการ
พฒันารปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ โดยจดัท าตารางวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้แลว้
น าเนื้อหาไปบนัทกึลงในตารางใช้เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลี่ยดงันี้  (ชุมพล เสมาขนัธ์, 
2553 : 199)   
  4.51-5.00  หมายถงึ มสีภาพปัญหาอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด/ความตอ้งการระดบั 

      มากทีสุ่ด 
  3.51-4.50  หมายถงึ มสีภาพปัญหาอยูใ่นระดบัมาก/ความตอ้งการระดบัมาก 
  2.51-3.50  หมายถงึ มสีภาพปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง/ความตอ้งการระดบั 

      ปานกลาง 
  1.51-2.50  หมายถงึ มสีภาพปัญหาอยูใ่นระดบัน้อย/ความตอ้งการระดบัน้อย 
  1.00-1.50  หมายถงึ มสีภาพปัญหาอยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด/ความตอ้งการระดบั 

      น้อยทีสุ่ด 
      ตอนท่ี 2 กำรสัมภำษณ์ผู้เ ช่ียวชำญเก่ียวกับองค์ประกอบและวงจรกำร
ขบัเคล่ือนรปูแบบศนูยท์รพัยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส ์

     1.  ขอบขา่ยดา้นเน้ือหา 
      น าขอ้มูลที่มเีกณฑใ์นการประเมนิ มคี่าเฉลี่ย (X ̅) ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป และมคี่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน 1.50 ในด้านการออกแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกส์ จากตอนที ่1 มาวเิคราะหแ์ละแยกประเภทเพื่อน าไปศกึษาองคป์ระกอบแลวงจร
การขบัเคลื่อนศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์
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     2.  ขอบขา่ยดา้นแหล่งขอ้มลู  
      2.1  ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื ครูผูส้อนรายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษากลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 265 โรงเรยีน จาก 5 เขต ใน 9 จงัหวดั (สพ
ม.เขต 38 ตาก-สุโขทยั, สพม.เขต 39 พษิณุโลก-อุตรดติถ์, สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์, สพม.เขต 
41 ก าแพงเพชร-พจิติร, และ สพม.เขต 42 นครสวรรค-์อุทยัธานี)  

      2.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ผู้วิจยัใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จ านวน 16 คน จาก 10 โรงเรยีน โดยมเีกณฑพ์จิารณาดงันี้ 

      2.2.1  เป็นครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงาน
อาชพีและเทคโนโลย ี        

       2.2.2  เป็นเคยเป็นผูฝึ้กซอ้มนกัเรยีนแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ 
     3.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ได่แก่ แบบสมัภาษณ์  
     4.  การสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมอื 
      4.1  ร่างแบบสัมภาษณ์เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่ อ ให้

ขอ้เสนอแนะและปรบัปรงุแกไ้ข 
      4.2  น าแบบสมัภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์

เสนอผูเ้ชีย่วชาญกลุ่มเดมิตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหากบัวตัถุประสงคเ์ป็นรายขอ้ดว้ย (Content 
Validity) ด้วยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) (ชุมพล เสมาขนัธ์, 2553 : 105-106) โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้     

ใหค้ะแนน  +1   เมือ่แน่ใจว่าแบบสอบถามวดัตามจดุประสงค ์
ใหค้ะแนน    0    เมือ่ไมแ่น่ใจว่าแบบสอบถามวดัตามจดุประสงค ์
ใหค้ะแนน   -1   เมือ่แน่ใจว่าแบบสอบถามไมว่ดัตามจุดประสงค ์
ผลปรากฎว่าค่า IOC ทีไ่ดม้คี่า 0.60 - 1.00 ทุกขอ้  

      3.3  น าแบบสมัภาษณ์ที่ผ่านการประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเสนอกรรมการที่
ปรกึษาวทิยานิพนธเ์พื่อใหข้อ้เสนอแนะและปรบัปรงุแกไ้ขครัง้สุดทา้ย  

      3.6  จดัพมิพ์แบบสมัภาษณ์เป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูต่อไป  

     5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
      5.1  ผู้วิจยัติดต่อโดยตรงอย่างไม่เป็นทางการไปยงัผู้เชี่ยวชาญเพื่อชี้แจง

เบือ้งตน้ก่อนจะมหีนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั 
      5.2  ขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล

สงครามจังหวัดพิษณุโลก ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38, ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 39, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 40, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 เพื่อขออนุญาตและขอความ
รว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 

      5.3  ผูว้จิยัด าเนินการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายดว้ยตนเองระหว่างวนัที ่23 – 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559  

     6.  การวเิคราะหข์อ้มลู   
      ข้อมูลในการศึกษามีลักษณะเชิงคุณภาพ (Qualitative) เป็นข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา (Content analysis) โดยการวเิคราะห ์(Analysis) 
สงัเคราะห ์(Synthesis) และตคีวาม (Interpretation) (ชุมพล เสมาขนัธ์, 2553 : 279) เพื่อน ามา
สรปุเป็นองคป์ระกอบและวงจรการขบัเคลื่อนรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 กำรพฒันำรปูแบบศนูยท์รพัยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ำมแนวคิด  

     OTMM 
           ในขัน้ตอนนี้ผูว้จิยัมจีุดมุงหมายเพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
      ตอนที ่1 การรา่งรปูแบบและร่างคู่มอืประกอบการใชง้านรปูแบบศูนยท์รพัยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM    
      ตอนที่ 2 การตรวจสอบร่างรูปแบบและร่างคู่มอืประกอบการใช้งานรูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM    

     ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM    
      ตอนท่ี 1 กำรร่ำงรูปแบบและร่ำงคู่ มือประกอบกำรใช้งำนรูปแบบศูนย์
ทรพัยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ำมแนวคิด OTMM    

     ผูว้จิยัด าเนินการร่างรปูแบบและร่างคู่มอืประกอบการใชง้านรปูแบบศูนยท์รพัยากร
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM ดงันี้ 

     1.  น าผลการศึกษาแนวคิด OTMM (The Online Top-Down Modeling Model) 
จากเอกสารและงานวจิยัทเีกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ผู้ที่ช านาญด้านโครงสรา้งของทฤษฎี ผนวกกบัผล
การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ในขัน้ตอนที่ 1 และผลการศึกษาองค์ประกอบของการขับเคลื่อนรูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ในขัน้ตอนที ่1  เรยีบเรยีงเปรยีบเทยีบ
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และจดัล าดบัความส าคญัเพื่อใช้เป็นร่างรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตาม
แนวคดิ OTMM  

     2.  น ารูปแบบและร่างคู่มอืประกอบการใช้งานรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM เสนอกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์เพื่อใหข้อ้เสนอแนะและ
ปรบัปรงุแกไ้ข 

     3.  ปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์แลว้จดัพมิพ์เป็น
ฉบบัสมบรูณ์เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 

     ตอนท่ี 2 กำรตรวจสอบร่ำงรูปแบบและร่ำงคู่มือประกอบกำรใช้งำนรูปแบบ
ศนูยท์รพัยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ำมแนวคิด OTMM    

     1.  ขอบขา่ยดา้นเน้ือหา 
      ร่างรูปแบบและร่างคู่มอืประกอบการใช้งานรูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้

อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM    
     2.  ขอบขา่ยดา้นแหล่งขอ้มลู  
      2.1  ครผููส้อนรายวชิาคอมพวิเตอร์โรงเรยีนชาตติระการวทิยา สงักดัส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 39 จ านวน 5 คน 
      2.2  ผู้อ านวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 39 จ านวน 1 คน  
      2.3  รองผูอ้ านวยการฝ่านวชิาการโรงเรยีนชาตติระการวทิยา สงักดัส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 39 จ านวน 1 คน 
     3.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ ประเดน็การสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ 

(Connoisseurship) เกี่ยวกบัร่างรปูแบบและร่างคู่มอืประกอบการใชง้านรปูแบบศูนยท์รพัยากร
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM    

     4.  การสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมอื 
      4.1  ก าหนดประเด็นการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจสอบร่าง

รูปแบบและร่างคู่มอืประกอบการใช้งานรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตาม
แนวคดิ OTMM    

      4.2  น าประเด็นก าหนดประเด็นการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบร่างรูปแบบและร่างคู่มือประกอบการใช้งานรูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM เสนอกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์พื่อให้ขอ้เสนอแนะและ
ปรบัปรงุแกไ้ข 

      4.3  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว
จดัพมิพเ์ป็นฉบบัสมบรูณ์เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
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     5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
      5.1  ผู้วิจยัติดต่อโดยตรงอย่างไม่เป็นทางการไปยงัผู้เชี่ยวชาญเพื่อชี้แจง

เบือ้งตน้ก่อนจะมหีนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั 
      5.2  ขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล

สงครามจังหวัดพิษณุโลก ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38, ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 39, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 40, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 เพื่อขออนุญาตและขอความ
รว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 

      5.3  ผู้วจิยัด าเนินการสมัมนาอิงผู้เชี่ยวชาญในวนัพุธที่ 1 มถุินายน 2559 ณ 
หอ้งประชุมธนูทอง 2 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยใชเ้อกสารประกอบการสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ
ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี้ 

 ส่วนที่ 1 ส่วนน า ประกอบด้วย ปกเอกสาร รายนามผู้ เข้าร่วมสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ วตัถุประสงคข์องการสมัมนาองิผู้เชี่ยวชาญ ความเป็นมาของการวจิยั ค าถามการ
วจิยั ความส าคญัของการวจิยั การด าเนินการวจิยัในภาพรวม นิยามศพัทเ์ฉพาะ  

 ส่วนที่ 2 เนื้อหา ประกอบด้วย ที่มาแนวคิดและทฤษฎี รวมทัง้งานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM    

 ส่วนที่ 3 ประเด็นการวพิากษ์ ตรวจสอบและให้ข้อเสนอและเกี่ยวกบัรูปแบบ
ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM ใน 8 ประเดน็ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้ง 
2) หลกัสตูร 3) รายวชิา 4) เนื้อหา 5) ขา่วประชาสมัพนัธ ์6) ศูนยด์าวน์โหลด 7) คู่มอืการใชง้าน 
8) ช่องทางตดิต่อ และวงจรการขบัเคลื่อน รปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตาม
แนวคดิ OTMM ใน 5 ประเดน็ได้แก่ 1) ทรพัยากรการเรยีนรู้ 2) การมสี่วนร่วมของครู 3) การ    
มสี่วนรว่มของนกัเรยีน 4) ผลตอบกลบั 5) เผยแพรส่่งต่อ พรอ้มทัง้คู่มอืการใชง้าน 

     6.  การวเิคราะหข์อ้มลู   
       ผูว้จิยัน าขอ้มลูจากการสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นถ้อยค าและจากการเขยีนลง

เอกสารประกอบการสัมมนาท าการสังเคราะห์ตามประเด็นการสัมมนาโดยใช้เทคนิคการ
วเิคราะหแ์บบอุปนยั (Analytic Induction) (ชุมพล เสมาขนัธ,์ 2553 : 279) 
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     ตอนท่ี 3 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของรปูแบบศูนย์
ทรพัยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ำมแนวคิด OTMM    

     1.  ขอบขา่ยดา้นเน้ือหา 
      รปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM    
     2.  ขอบขา่ยดา้นแหล่งขอ้มลู ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญกลุ่มเดมิ 
     3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับความเหมาะสม (Propriety Standards) และความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) 
ของรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM  

     4.  การสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมอื 
      4.1  ร่างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม (Propriety 

Standards) และความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) ของรูปแบบการใช้งานรูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM มลีกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating 
Scale) (ชุมพล เสมาขนัธ,์ 2553 : 100) ซึง่ม ี5 ระดบั ซึง่ม ี5 ระดบั  

         4.2  น าแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม (Propriety 
Standards) และความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) ของรูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM ที่สร้างขึ้นเสนอกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้
ขอ้เสนอแนะและปรบัปรงุแกไ้ข 

      4.3  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว
จดัพมิพฉ์บบัจรงิเพื่อเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูต่อไป 

     5.  การวเิคราะหข์อ้มลู  
       5.1 น าแบบสอบถามความคิดเห็นทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบรูณ์ในการตอบปรากฎว่าทุกฉบบัมคีวามสมบรูณ์ 

      5.2  วเิคราะหด์ว้ยการหาค่าเฉลีย่  ( ) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึง่
มเีกณฑก์ารพจิารณาดงันี้ (ชุมพล เสมาขนัธ,์ 2553 : 199)   

5   หมายถงึ   มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
4   หมายถงึ   มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 
3   หมายถงึ   มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
2   หมายถงึ   มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัน้อย  
1   หมายถงึ   มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 
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       5.3 การแปลความหมายของการให้คะแนนใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลีย่ ดงันี้ (ชุมพล เสมาขนัธ,์ 2553 : 199)   
  4.51-5.00  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
  3.51-4.50  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 
  2.51-3.50  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51-2.50  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัน้อย 
  1.00-1.50  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 
 
ขัน้ตอนท่ี 3 กำรทดลองและประเมินประสิทธิผลรปูแบบศนูยท์รพัยำกรกำรเรียนรู้       
       อิเลก็ทรอนิกสต์ำมแนวคิด OTMM  

     การทดลองและประเมินประสิทธิผล ใช้รูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM ผู้วจิยัได้สรา้งศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตาม
แนวคิด OTMM เพื่อให้ครูผู้สอนได้ทดลองใช้โดยอาศัยรูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM มาเป็นต้นแบบในการออกแบบโครงสร้าง ใช้โปรแกรม 
XAMPP ซึง่เป็นโปรแกรมทีส่ามารถตดิตัง้และใชง้านไดส้ะดวกเพื่อมาใชส้ าหรบัจ าลองระบบกบั
เครื่องคอมพวิเตอร์ ประกอบกบัใช้งาน CMS ส าเรจ็รูปจากโปรแกรม Wordpress ซึ่งมคีวาม
ยดืหยุ่นและง่ายต่อการใช้งาน โดยน าเนื้อหาที่มจีากครูผู้สอนรายวชิาคอมพวิเตอร์ ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 มาบรรจุลงในศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM 
แลว้ด าเนินการดงันี้ 

     ตอนที ่1 การทดลองใชร้ปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ 
OTMM 

     ตอนที่ 2 การประเมนิประสทิธผิลรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์
ตามแนวคดิ OTMM 

     ตอนท่ี 1 กำรทดลองใช้รปูแบบศูนยท์รพัยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์ตำม
แนวคิด OTMM  

     1.  ผู้วิจยัด าเนินการสร้างความเข้าใจและชี้แจงเกี่ยวกับปฏิทินการปฏิบัติงาน 
วธิดี าเนินการตามคู่มอืและวธิปีระเมนิก่อนการทดลองใช้และหลงัการทดลองใช้ให้กบัคณะครู     
ในสถานศกึษาทีใ่ชใ้นสภาพจรงิ 

     2.  น าวธิใีชง้านรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM 
ให้กับครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนชาติตระการวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 39 จ านวน 5 คน  
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     3.  ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM ได้แก่ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่  2 ระหว่าง             
เดอืนพฤศจกิายน ถงึ เดอืนธนัวาคม 

     4.  ใชว้ธิกีารวจิยักึง่ทดลอง (Quasi Experimental Design)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เมือ่  X  เป็นรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์าม 
แนวคดิ OTMM 

   O1 เป็นผลการทดสอบก่อนทดลอง 
   O2 เป็นผลการทดสอบหลงัทดลอง 
   O1 เป็นผลการทดสอบก่อนทดลอง 
   O2 เป็นผลการทดสอบหลงัทดลอง 

     5.   กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM ครัง้นี้เป็นโรงเรยีนทีม่ขีนาดและจ านวนนกัเรยีนในระดบัชัน้ที่
ท าการทดลองใกลเ้คยีงกนั อกีทัง้ยงัไดร้บัการเรยีนการสอนทีค่ลา้ยคลงึกนั โดยแบ่งออกเป็น  2 
กลุ่ม ดงันี้ 

      5.1  กลุ่มทดลองเป็นนกัเรยีนกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1    
ห้อง 1 จากโรงเรียนชาติตระการวิทยา จ านวน 40 คน โดยพิจารณาจากสถานศึกษาที่มี
คุณสมบตัดิงัต่อไปนี้         

    5.1.1  เป็นสถานศกึษาทีม่หีอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 
    5.1.2  มเีครื่องคอมพวิเตอรใ์นเวลาสอนเพยีงพอต่อการใชง้านในอตัราส่วน

คอมพวิเตอร ์1 เครือ่งกบันกัเรยีน 1 เครือ่ง 
      5.1.3  คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพพร้อมต่อการใช้งานซอฟต์แวร์ทาง
การศกึษา 

O1 
O2 

O1 
O2 

X กลุ่มทดลอง (E)  

กลุ่มควบคุม (C)  
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      5.1.4  เป็นสถานศกึษามผีูบ้รหิารและบุคลากรในสถานศกึษามคีวามยนิดจีะ
เขา้รว่มด าเนินการทดลองดว้ยความสมคัรใจ 
      5.1.5  เป็นนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่ทัง้หอ้งใกลเ้คยีงกนักบักลุ่มควบคุม 

     5.2  กลุ่มควบคุมในครัง้นี้  ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 จาก
โรงเรยีนนครไทย จ านวน 40 คน โดยพจิารณาจากสถานศกึษาทีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้         
         5.2.1  เป็นสถานศกึษาทีม่หีอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 
      5.2.2  มเีครื่องคอมพวิเตอรใ์นเวลาสอนเพยีงพอต่อการใชง้านในอตัราส่วน 
คอมพวิเตอร ์1 เครือ่งกบันกัเรยีน 1 เครือ่ง 
      5.2.3  เป็นสถานศกึษามผีูบ้รหิารและบุคลากรในสถานศกึษามคีวามยนิดจีะ
เขา้รว่มใหข้อ้มลูดว้ยความสมคัรใจ 
      5.2.4  เป็นนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่ทัง้หอ้งใกลเ้คยีงกนักบักลุ่มตวัอย่าง 

     6.  เครื่องมอืที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบประเมนิทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลย ี        

      6.1  การสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมอื      
           6.1.1  ร่างแบบประเมินทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

ประกอบด้วย 1) ความรู้ด้านสารสนเทศ ( Information Literacy) 2) ความรู้ด้านสื่อ (Media 
Literacy) 3) ความรูด้า้นเทคโนโลย ี(Technology Literacy) 

           6.2.2  น าร่างแบบประเมินทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี     
เสนอกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์พื่อใหข้อ้เสนอแนะและปรบัปรงุแกไ้ข 

     6.2.3  น าร่างแบบประเมินทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี           
ที่ผ่านกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์เสนอผู้ทรงคุณวุฒชิุดเดิมเพื่อตรวจสอบข้อค าถามกับ
จุดประสงค์เป็นรายข้อด้วย (Content Validity) แล้ววิเคราะห์หาค่า IOC ( Index of item 
Objective Congruence) (ชุมพล เสมาขนัธ,์ 2553 : 105-106) โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้     

     ใหค้ะแนน  +1   เมือ่แน่ใจว่าค าถามวดัตามจดุประสงค ์
     ใหค้ะแนน    0    เมือ่ไมแ่น่ใจว่าค าถามวดัตามจดุประสงค ์
     ใหค้ะแนน   -1   เมือ่แน่ใจว่าค าถามไมว่ดัตามจุดประสงค ์
     ผลปรากฎว่าค าถามทุกขอ้มคี่า IOC อยูร่ะหว่าง 0.60-1.00  

           6.2.4  น าร่างแบบประเมินทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี                 
เสนอกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธพ์จิารณาตรวจสอบอกีครัง้ 

     6.2.5  จดัพมิพแ์บบประเมนิทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็น
ฉบบัสมบรูณ์เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
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      6.2  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
           6.2.1  บันทึกขออนุญาตต่อหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้คณะครุ

ศาสตร ์สาขาการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ออกหนังสอื
ขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็ขอ้มลูส าหรบัการวจิยั 
           6.2.2 ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 

      6.3 การวเิคราะหข์อ้มลู  
           วเิคระห์ข้อแบบประเมนิทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยใีช้การ

วเิคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย จากโรงเรยีนกลุ่มทดลองและโรงเรยีนกลุ่มควบคุม    
ด้วยวิธีทดสอบที (Independent Samples) โดยมสีูตรดงันี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555 : 275-
276)  
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    เพื่อทราบความมนีัยส าคญั 
 
  X 1 ,X 2  แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มเป้าหมาย 1 และกลุ่มเป้าหมาย 2  
    ตามล าดบั 
  n1 ,n 2  แทน ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย 1 และกลุ่มเป้าหมาย 2  ตามล าดบั 
  S 1 ,S 2  แทน ความแปรปรวนของกลุ่มเป้าหมาย 1 และกลุ่ม 2 ตามล าดบั 
 
      ตอนท่ี  2 กำรประเมินประสิทธิผลรูปแบบศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้
อิเลก็ทรอนิกสต์ำมแนวคิด OTMM 
      การประเมนิประสทิธผิลรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ 
OTMM แบ่งออกเป็น 2 ดา้น มรีายละเอยีดดงันี้  
      ด้ำนท่ี 1 กำรประเมินช้ินงำนจำกกำรใช้รูปแบบศูนย์ทรพัยำกรกำรเรียนรู้
อิเลก็ทรอนิกสต์ำมแนวคิด OTMM  

     1.  กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1             
โรงเรยีนชาติตระการวทิยา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 39 จ านวน      
40 คน ซึง่เป็นนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 
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      2.  เครือ่งมอืทีใ่ช ้ไดแ้ก่ แบบประเมนิชิน้งาน  

     3.  การหาคุณภาพเครือ่งมอื 
     3.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขยีนและประเมนิตามสภาพ

จรงิ (Authentic Assessment) โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิแบบ Rubric Score  
      3.2 ร่างแบบประเมนิชิ้นงานประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี้ 1) ด้านการเขา้ใช้งาน          

2) ดา้นการอพัโหลดขอ้มลู 3) ดา้นความถูกตอ้งของเนื้อหา 4) ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท างาน 
     3.2  น าร่างแบบประเมนิชิ้นงานเสนอกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้

ขอ้เสนอแนะและปรบัปรงุแกไ้ข 
      3.3 น าร่างแบบประเมินชิ้นงานที่ผ่านกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์เสนอ

ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเพื่อตรวจสอบแบบประเมินกับจุดประสงค์เป็นรายข้อด้วย (Content 
Validity) แล้ววเิคราะห์หาค่า IOC (Index of item Objective Congruence) (ชุมพล เสมาขนัธ์, 
2553 : 105-106) โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้     

ใหค้ะแนน  +1   เมือ่แน่ใจว่าค าถามวดัตามจุดประสงค ์
ใหค้ะแนน    0    เมือ่ไมแ่น่ใจว่าค าถามวดัตามจุดประสงค ์
ใหค้ะแนน   -1   เมือ่แน่ใจว่าค าถามไมว่ดัตามจุดประสงค ์
ผลปรากฎว่าค าถามทุกขอ้มคี่า IOC อยูร่ะหว่าง 0.60-1.00  

     3.3  น าร่างแบบประเมนิชิ้นงานเสนอกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์พจิารณา
ตรวจสอบอกีครัง้  

     3.4  จดัพมิพ์แบบประเมนิชิ้นงานเป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อเป็นเครื่องมอืในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูต่อไป 

     4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
      4.1  บนัทึกขออนุญาตต่อหน่วยงานบัณฑติวิทยาลัยเพื่อให้คณะครุศาสตร์ 

สาขาการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ออกหนังสอืขอความ
อนุเคราะหใ์นการเกบ็ขอ้มลูส าหรบัการวจิยั 
       4.2  ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 

     5.  การวเิคราะหข์อ้มลู  

       น าผลการประเมนิชิน้งานมาวเิคราะหด์ว้ยการหาค่าเฉลีย่  ( ) และค่ารอ้ยละ % 
เพื่อน าไปเทยีบกบัเกณฑใ์นการพจิารณา 
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      ด้ำนท่ี 2 กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนรปูแบบศนูยท์รพัยำกรกำร
เรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ำมแนวคิด OTMM  

     1.  กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ห้อง 1 โรงเรยีน       
ชาติตระการวิทยา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 39 จ านวน 40 คน        
ซึง่เป็นนกัเรยีนกลุ่มตวัอย่าง 
      2.  เครือ่งมอืทีใ่ช ้ไดแ้ก่ แบบประเมนิความพงึพอใจ  

     3.  การหาคุณภาพเครือ่งมอื 
      3.1  ร่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) (ชุมพล      
เสมาขนัธ,์ 2553 : 100) ซึง่ม ี5 ระดบั ซึง่ม ี5 ระดบั  

      3.2  น าร่างแบบประเมนิความพึงพอใจต่อรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM เสนอกรรมการที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์เพื่อให้ขอ้เสนอแนะและ
ปรบัปรงุแกไ้ข 

      3.3  น าร่างแบบประเมนิความพึงพอใจต่อรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM ที่ผ่านกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ       
ชุดเดิมเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์เป็นรายข้อ (Content 
Validity) แล้ววเิคราะห์หาค่า IOC (Index of item Objective Congruence) (ชุมพล เสมาขนัธ์, 
2553 : 105-106) โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้     

ใหค้ะแนน  +1   เมือ่แน่ใจว่าค าถามวดัตามจุดประสงค ์
ใหค้ะแนน    0    เมือ่ไมแ่น่ใจว่าค าถามวดัตามจุดประสงค ์
ใหค้ะแนน   -1   เมือ่แน่ใจว่าค าถามไมว่ดัตามจุดประสงค ์
ผลปรากฎว่าค าถามทุกขอ้มคี่า IOC อยูร่ะหว่าง 0.60-1.00  

      3.4 น าร่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM เสนอกรรมการที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์พจิารณาตรวจสอบอีก
ครัง้  

      3.5  จดัพมิพ์แบบประเมนิความพงึพอใจต่อรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM เป็นฉบบัสมบรูณ์เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 

     4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
      4.1  บนัทกึขออนุญาตต่อหน่วยงานบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล

สงครามจงัหวะดพษิณุโลก ออกหนงัสอืขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็ขอ้มลูส าหรบัการวจิยั 
       4.2  ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 
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     5.  การวเิคราะหข์อ้มลู  
      ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)       

การตรวจให้คะแนน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแปลความหมายตวัเลขเป็น 5 ระดบั ดงันี้      
(ชุมพล เสมาขนัธ,์ 2553 : 199)   
      5 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ ในระดบัมากทีสุ่ด 
      4 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ ในระดบัมาก 
      3 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ ในระดบัปานกลาง 
         2 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ ในระดบัน้อย 
      1 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
  การแปลความหมายของการให้คะแนน ความพงึพอใจต่อการใช้งานรูปแบบ            
ศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM ใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลีย่ดงันี้ (ชุมพล เสมาขนัธ,์ 2553 : 199)   
      4.51-5.00  หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ ในระดบัมากทีสุ่ด 
      3.51-4.50  หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ ในระดบัมาก 
      2.51-3.50  หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ ในระดบัปานกลาง 
      1.51-2.50  หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ ในระดบัน้อย 
      1.00-1.50  หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ ในระดบัน้อยทีสุ่ด 


