
บทที่ 3  
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ในครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการในลักษณะ

ของการวิจัยปฏิบัติการ (Research Operation) เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคผูวิจัยไดกําหนด

ข้ันตอนการวิจัยไว 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานและความตองการในการ

ฝกอบรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี  

 ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี  

 ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชและประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม

พื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพ้ืนฐาน และความตองการในการฝกอบรม           

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี  

 

การดําเนินการในข้ันน้ีเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคขอที่ 1 คือ เพื่อศึกษาระดับ        

การปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานและความตองการในการฝกอบรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา          

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ไดกําหนดวิธีการดังน้ี  

 1.  ศึกษาขอมูลโดยทําการศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูล จากหนังสือ เอกสาร

วิชาการและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.  ศึกษาจากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยดําเนินการใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

กับกลุมตัวอยางนําขอมูลที่ไดมาสรุปเปนประเด็นปญหาและความตองการในการฝกอบรม ซึ่งผูวิจัยได

กําหนดวิธีการและข้ันตอนไวดังน้ี  

  2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   2.1.1 ประชากรที่ศึกษา ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในอําเภอ              

บานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 215 คน 

   2.1.2 กลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียน            

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 138 คน ซึ่งไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่

และมอรแกน (ยุทธ ไกยวรรณ. 2550 : 104 - 105) โดยแบงไดดังตารางที่ 3.1  
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ตารางท่ี 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพ้ืนฐานและ

ความตองการในการฝกอบรม  

 

ชื่อโรงเรียน จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

ทรัพยทวี 17 11 

วัดควนทาแร 5 3 

วัดอินทการาม 15 10 

บานปากดาน 11 7 

บานคลองยา 5 3 

บานหนองหญาปลอง 32 21 

บานหนองเรียน 9 6 

บานดอนงาม 5 3 

บานทรายทอง 4 3 

บานธารอาร ี 7 4 

บานหวยหาง 15 10 

บานหวยใหญ 15 10 

บานสวยศร ี 12 8 

อบจ. สฎ. 3 (บานนา) 61 39 

รวม 215 138 

 

  2.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลู 

   เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนโดยยึดแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานและความตองการในการฝกอบรม

จํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี  

   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม  

   ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐาน โดยกําหนดเปน           

8 กลุมคําถามดังน้ี คือ กลุมคําถามเรื่องขยัน กลุมคําถามเรื่องประหยัด กลุมคําถามเรื่องซื่อสัตย              

กลุมคําถามเรื่องมีวินัย กลุมคําถามเรือ่งสุภาพ กลุมคําถามเรื่องสะอาด กลุมคําถามเรื่องสามัคคี และ

กลุมคําถามเรื่องมีนํ้าใจ การวัดระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐาน ที่ยึดถือเปนหลักการปฏิบัติตนน้ัน
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ใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ที่แบงการวัดออกเปน 5 ระดับ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติ

สม่ําเสมอ ปฏิบัติพอ ๆ กับไมปฏิบัติ ปฏิบัตินอยครั้ง ไมเคยปฏิบัติ 

   ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการฝกอบรมการวัดระดับความตองการ

ในการฝกอบรมใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ที่แบงระดับการวัดออกเปน 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

  2.3 การตรวจสอบเครื่องมือ 

   เพื่อใหการศึกษาขอมูลภาคสนามมีความถูกตองและเช่ือถือไดกอนที่จะนํา

เครื่องมือไปใชเก็บขอมูลผูวิจัยไดดําเนินดังตอไปน้ี 

   2.3.1 การทดสอบเพื่อหาความเที่ยงตรง (Validity) นําแบบสอบถามที่สรางข้ึน

ใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบเพื่อความถูกตองเหมาะสมครอบคลุมเน้ือหา และความสอดคลอง      

ของวัตถุประสงคที่จะวัด ดําเนินการโดยใชเทคนิค SMS (Subject Matter Specialist) ใหผูรอบรู

เฉพาะทางตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามกอนที่จะนําไปใช โดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน 

ซึ่งมีประสบการณการทํางาน ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3 คน           

ดานการวัดและประเมินผล 1 คน ดานภาษาไทย 1 คนตรวจสอบความสมบูรณโดยการหาคาความ

สอดคลองแบบ IOC คือผลรวมคะแนนของผูเช่ียวชาญทั้งหมดมาหารดวยจํานวนผูเช่ียวชาญคา IOC  

ที่ไดจะตองมากกวาหรือเทากับ 0.50 ข้ึนไป (พิสณุ ฟองศรี, 2546 : 138 - 139) และใหขอเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงแกไข 

   2.3.2 การทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการนําเครื่องมือที่ผานการ

พิจารณาความเที่ยงตรงแลวไปทดสอบความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach Method)  

ดวยการใชเครื่องมือในการวิจัย จํานวน 1 ฉบับ เก็บขอมูลครั้งเดียวกับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับ

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน มีสูตรการหาความเช่ือมั่น (ยุทธ ไกยวรรณ, 2550 : 84) ดังน้ี 

     = 






 


 2
t

2

i

S

S
1

1K

K
 

   เมื่อ   หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

    K  หมายถึง จํานวนขอความ 

    ΣSi
2 หมายถึง ผลรวมของความแปรปรวนแตละขอ 

    St
2 หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบับ  

 

คาความเช่ือมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่มีความนาเช่ือถือตองมีคาคํานวณไดต้ังแต 

0.80 ข้ึนไป จึงจะถือวาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ัน ๆ มีความเช่ือมั่นสูงเพียงพอที่จะเช่ือถือไดจริง 
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  2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ในการเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยผูวิจัย เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลจาก 

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 138 คน 

  2.5 การวิเคราะหขอมูล 

   2.5.1 วิธีการวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS/PC+) 

   2.5.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

    2.5.2.1 ใชคารอยละ (Percentage) เพื่อบรรยายจํานวนและลักษณะ

ของประชากรของขอมูลทั่วไป 

    2.5.2.2 ใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวัดการกระจายของขอมลู 

    2.5.2.3 ใชคาเฉลี่ย (Mean) เพื่อวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางในการลําดับ

ความสําคัญขอมูล เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรม โดยการกําหนดคะแนน

ออกเปน ดังน้ี 

   การกําหนดคะแนนการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานแบงออกเปนดังน้ี 

    ปฏิบัติทุกครั้ง ใหคะแนน 5  

    ปฏิบัติสม่ําเสมอ ใหคะแนน 4  

    ปฏิบัติพอ ๆ กับไมปฏิบัติ ใหคะแนน 3  

    ปฏิบัตินอยครัง้ ใหคะแนน 2  

    ไมเคยปฏิบัติ ใหคะแนน 1 

   การกําหนดคะแนนเกี่ยวกับความตองการในการฝกอบรมแบงออกดังน้ี 

    มากที่สุด ใหคะแนน 5  

    มาก ใหคะแนน 4  

    ปานกลาง ใหคะแนน 3 

    นอย ใหคะแนน 2  

    นอยที่สุด ใหคะแนน 1 

    2.5.2.4 การประเมินคาระดับการปฏิบัติและความตองการในการฝกอบรม 

ผลจากคําตอบนํามาหาคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติ โดยใชเกณฑนํ้าหนักเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2547 : 100) ดังน้ี 

    4.51 - 5.00 มีระดับมากทีสุ่ด 

    3.51 - 4.50 มีระดับมาก 

    2.51 - 3.50  มีระดับปานกลาง 

    1.51 - 2.50  มีระดับนอย 

    1.00 - 1.50  มีระดับนอยทีสุ่ด 
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ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

การดําเนินการในข้ันตอนน้ีเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคขอที่ 2 คือ การพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมเพือ่เสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม 

จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐาน

และความตองการในการฝกอบรม การศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของในข้ันตอนที่ 1 มาเปน

ขอมูลฐานในการพิจารณาโดยกําหนดวิธีการดําเนินงานไวดังน้ี 

 1. การสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 

  การกําหนดหลักสูตรและแนวทางการฝกอบรม ประกอบดวย  

  1.1 หลักการและเหตุผล โดยใชขอมูลจากเอกสารจากการศึกษาคนควาและงานวิจยั

ที่เกี่ยวของ และผลจากการศึกษาขอมูลภาคสนามมาใชเปนฐานขอมูล 

  1.2 จุดประสงคของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดความรูความ

เขาใจและเจตคติเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน  

  1.3 เน้ือหาสาระ ประกอบดวย  

   1.3.1 ความหมายของคุณธรรมและคุณธรรมพื้นฐาน  

   1.3.2 ประโยชนของคุณธรรม  

   1.3.3 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการประกอบดวย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย

สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีนํ้าใจ  

   1.3.4 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

  1.4 ระยะเวลาการฝกอบรม  

  1.5 กระบวนการและวิธีการฝกอบรม  

  1.6 วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.7 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

 2. ตรวจสอบโครงรางหลักสูตร 

  การตรวจสอบโครงรางหลักสูตร เมื่อผูวิจัยสรางโครงรางหลักสูตรในแตละประเด็น

เสร็จเรียบรอยแลว เพื่อใหโครงรางหลักสูตรมีความสมบูรณและเหมาะสม จึงไดดําเนินการดังตอไปน้ี 

คือ ใชเทคนิค SMS (Subject Matter Specialist) ใหผูรอบรูเฉพาะทางตรวจสอบความสมบูรณ      

ของโครงรางหลักสูตรกอนที่จะนําไปใช โดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งมีประสบการณการทํางาน 

ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3 คน ดานการวัดและประเมินผล 1 คน 

ดานภาษาไทย 1 คน ตรวจสอบความสมบูรณของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม โดยการหาคาความ
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สอดคลองแบบ IOC คือผลรวมคะแนนของผูเช่ียวชาญทั้งหมดมาหารดวยจํานวนผูเช่ียวชาญ คา IOC 

ที่ไดจะตองมากกวาหรือเทากับ 0.50 ข้ึนไป (พิสณุ ฟองศรี, 2546 : 138 - 139) 

 3.  การสรางและพฒันาเครือ่งมอืที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย  

  3.1 แบบวัดความรู เปนแบบทดสอบวัดความรูของผูเขารับการฝกอบรมโดยใช

ขอสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

  3.2 แบบประเมินเจตคติ เปนแบบประเมินเจตคติ เรื่องคุณธรรมพื้นฐานโดยใชแบบ

มาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือมากทีส่ดุ เทากับ 5 คะแนน มากเทากับ 4 คะแนน 

ปานกลาง เทากบั 3 คะแนน นอย เทากับ 2 คะแนน นอยที่สุด เทากบั 1 คะแนน 

  3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ เปนแบบประเมินความคิดเห็นตอการฝกอบรมหลัง

เสร็จสิ้นการฝกอบรม โดยใชแบบประเมินแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด เทากับ 5 คะแนน มาก

เทากับ 4 คะแนน ปานกลาง เทากับ 3 คะแนน นอย เทากับ 2 คะแนน นอยที่สุด เทากับ 1 คะแนน  

 4.  การตรวจสอบเครื่องมอื 

  เพื่อใหขอมูลมีความถูกตองเช่ือถือไดในการประเมินการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม

เสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานกอนที่จะนําเครื่องมือไปใชผูวิจัยไดทําการตรวจสอบเครื่องมือไวดังน้ี 

  4.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยพิจารณาความครอบคลุมของเน้ือหา 

ความถูกตองของภาษา ความเขาใจของผูตอบ และไดตรวจสอบ โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งเปน

มีประสบการณการทํางานประกอบดวย ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3 คน ดานการวัดและ

ประเมินผล 1 คน ดานภาษาไทย 1 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  

หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคเชิงเน้ือหาโดยการหาคาความสอดคลอง           

แบบ IOC คาที่ไดจะตองมากกวาหรอืเทากับ 0.50 ข้ึนไป (พิสณุ ฟองศรี, 2546 : 138 - 139)  

  4.2 หาคาความยากพอเหมาะ (Difficulty) ของแบบทดสอบ คาความยาก (P)             

ที่พอเหมาะของแบบทดสอบ อยูในชวงระหวาง 0.20 - 0.80 (ยุทธ ไกยวรรณ, 2550 : 94) ดังน้ี 

   ดัชนีคา P มากกวา 0.80  ความหมาย งายมาก (ปรับปรงุหรือตัดทิง้) 

   ดัชนีคา P 0.60 - 0.80  ความหมาย คอนขางงาย 

   ดัชนีคา P 0.40 - 0.59 ความหมาย ปานกลาง 

   ดัชนีคา P 0.20 - 0.39 ความหมาย คอนขางยาก 

   ดัชนีคา P ตํ่ากวา 0.20  ความหมาย ยากมาก (ปรับปรงุหรือตัดทิง้) 

  4.3 หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) เปนการคํานวณหาคาของแบบทดสอบ

ที่มีการตอบถูกผิดโดยใชสูตรเพื่อหาคาอํานาจจําแนก คาอํานาจจําแนกที่เหมาะสมมีคาระหวาง 0.2 -

1.0 ถือวานําไปใชในการทดสอบได (ยุทธ ไกยวรรณ, 2550 : 91) 
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ขั้นตอนท่ี 3  ทดลองใชและประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

การดําเนินการวิจัยในข้ันน้ีเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคในขอที่ 3 เพื่อนําหลักสูตร

ฝกอบรมที่สรางข้ึนไปทดลองใชและประเมินหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดังน้ี  

 1. รูปแบบและวิธีการทดลอง 

  1.1 ใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียว วัดกอนและหลังปฏิบัติการทดลอง (One 

Group Pre-test - Post - test) ดังแผนภาพที่ 3.1 

 

R O1 X O2 

 

 R  = การคัดเลือกกลุมทดลองดวยการสุมตัวอยาง 

 O1 = การวัดผลกอนทดลอง 

 O2 = การวัดผลหลังทดลอง 

 X  = การทดลอง 

  

ภาพที่ 3.1 รูปแบบปฏิบัติการทดลองโดยการประเมินวัดผลกอนและหลงัการฝกอบรม 

ที่มา : ผองพรรณ ตรัยมงคล และสุภาพ ฉัตราภรณ, 2545 : 53 

 

  1.2 วิธีการทดลอง เพื่อทราบวาหลักสูตรฝกอบรมที่สรางข้ึนมีผลตอการเสริมสราง

ความรู เจตคติ และความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรม ผูวิจัยใชวิธีปฏิบัติการฝกอบรม  

 2. สถานที่ดําเนินการวิจัย ไดแก อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.1 ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในอําเภอบานนาเดิม 

จังหวัดสุราษฎรธานี  

  3.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในอําเภอบานนาเดิม 

จังหวัด สุราษฎรธานี เน่ืองจากเปนการวิจัยปฏิบัติการ เพื่อสามารถควบคุมตัวแปรได จึงใชวิธีการ

เลือกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 40 คน จากสถานศึกษาที่มีความสมัคร

ใจเขารวมการทดลอง 
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 4. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย  

  4.1 โครงรางหลักสูตรฝกอบรม 

  4.2 แบบวัดความรู 

  4.3 แบบประเมินเจตคติ  

  4.4 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 5. การประเมินผลการปฏิบัติการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม

พื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี มีดังน้ี  

  5.1 ประเมินผลกอนปฏิบัติการทดลองและประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการ

ทดลองการใชหลักสูตร โดยใชแบบทดสอบความรู แบบประเมินเจตคติ และแบบประเมินความพึงพอใจ

หลังเสร็จสิ้นการทดลองที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

  5.2 การวิเคราะหขอมลู 

   5.2.1 วิธีการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS/PC+) 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

   5.2.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

    5.2.2.1 ใชคารอยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะหขอมลูทั่วไป 

    5.2.2.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางขอมูล  

    5.2.2.3 ใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวัดการกระจายของขอมลู 

    5.2.2.4 ใชสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 เปรียบเทียบผลจากการ

เขารวมกจิกรรมตามข้ันตอนตาง ๆ และเปรียบเทียบผลคะแนนความแตกตางกอนและหลงัการทดลอง

จากข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอนดังกลาวสามารถสรุปไดดัง ภาพที่ 3.2 
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 ประเด็นที่ตองการ  การดําเนินการ  ผลที่ได 

 

ข้ันตอนที่ 1  

ศึกษา 

ขอมูล 

พื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที่ 2 

การพัฒนา 

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที่ 3 

ทดลองใชและประเมิน 

หลักสูตร 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 ข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

 

สํารวจระดับ 

การปฏิบัติตาม

คุณธรรมพ้ืนฐาน 

และ 

ความตองการ

ฝกอบรม 

ปญหาการวิจัยและ

กรอบแนวคิด 

ที่สอดคลองกับระดับ

คุณธรรมพ้ืนฐาน 

และความตองการ 

หลักสูตรเบ้ืองตน 

ตรวจสอบโครงราง

หลักสูตร 

(ตรวจสอบโดยใช 

เทคนิค SMS) 

-  กําหนดหลักสูตรและแนวการฝกอบรม 

-  กําหนดเนื้อหาสาระ 

-  จัดทําแผนการฝกการอบรม 

หลักสูตร 

ที่ตรวจสอบเบ้ืองตน 

- สรางแบบทดสอบความรู/แบบประเมิน

เจตคต ิแบบวัดความพึงพอใจ 

- ทดสอบความเทีย่งตรง 

- หาความยากงายและอํานาจจําแนก 

- ปรับปรุงเคร่ืองมือจากผลการวิเคราะห 

- การศึกษาเอกสารขอมูลและงานวิจัย 

- สรางแบบสํารวจระดับการปฏิบัติ

ตามคุณธรรมพ้ืนฐานและความ

ตองการฝกอบรม 

- สํารวจขอมูลกับนักเรียน 138 คน 

- เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล     

อภิปรายผล 

- ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณ

ของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 

- ปรับปรุงแกไข 

เคร่ืองมือ 

ที่ปรับปรุงแลว 

ทดลองใชหลักสูตร 

สรุปผลการวิจัย 

- กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  40  คน 

- ประเมินความรูและเจตคติกอน และ

หลัง ฝกอบรม 

- ประเมินความพึงพอใจ 

- รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

ผลการเปรียบเทียบ

ขอมูลเชิงประจักษ 

- สรุปวิเคราะหขอมูล 

- ปรับปรุงหลักสูตรถาไมสอดคลอง

รายงานผลการวิจัย 

หลักสูตรที่เหมาะสม 

ในการเสริมสราง

คุณธรรมพ้ืนฐาน 

สรางหลักสูตรฝกอบรม 

สรางและพัฒนา

เคร่ืองมือ 


