บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานสําหรับเด็กอนุบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต (ภายใตความรวมมือระหวาง สถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร) คณะผูวิจัยขอนําเสนอวิธีการการดําเนินการวิจัยดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม สงเสริมนิสัยรักการอาน
สําหรับเด็กอนุบาล

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. แหลงขอมูลหรือผูใหขอมูล
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
1. แหลงขอมูลหรือผูใหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานสําหรับเด็กอนุบาล โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ผูใหขอมูล ไดแก
1.1. ผูที่เกี่ยวของกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิต (ภายใตความ
รวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร) จํานวน 8 คน ประกอบดวย
1.1.1 ครูประจําชั้น
1.1.2 ครูผูชวย
1.2 อาจารยผูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรมหองสมุด
และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 10 คน ประกอบดวย
1.2.1 อาจารยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1.2.2 อาจารยผูสอนระดับอนุบาลโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร
1.2.3 อาจารยผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โรงเรียน
เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ)
1.3 เจาหนาที่ปฏิบัติงานหองสมุด และบรรณารักษ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 10 คน
1.4 นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จํานวน
20 คน
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงตามขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้
สํารวจขอมูลเบื้องตนจากการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
ของผูใหขอมูล โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปน
แบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมสงเสริมการ
อาน เครื่องมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด
โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ จัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน เพื่อกําหนดขอบเขต และแนวทางในการสรางเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล
2
) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหา
3
) นําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดาน
เนื้อหา
4
) นําเครื่องมือไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
5) จัดพิมพและทําสําเนาแบบสอบถาม เพื่อนําไปใชเก็บขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 คณะผูวิจัยประสานงานกับ ผูใหขอมูล ในการวิจัย เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
3.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3.3 ตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
3.4 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลการ
ประเมิน
4. การวิเคราะหขอมูล
คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดมาคํานวณหาคาสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะหขอมูลดังนี้
4.1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน วิเคราะหขอมูลโดยหา
คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑที่ใชในการแปลความหมายคาเฉลี่ยของสภาพการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน มีดังนี้
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ปานกลาง
4.2
4.2.2

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิจัย
4.2.1 คารอยละ
คาเฉลี่ย
4.2.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก
ประชากร ไดแก นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับอนุบาล 2 และอาจารย
ประจําชั้นโรงเรียนโรงเรียนสาธิต (ภายใตความรวมมือระหวาง สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร) จํานวน 91 คน
2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 ประชุมเจาหนาที่ บรรณารักษ นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตรในการกําหนดรูปแบบกิจกรรมสงเสริมการอานใหสอดคลองกับกิจกรรมจากการ
สํารวจขอมูลในขั้นตอนที่ 1
2.2
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหกับนักเรียน
โรงเรียนสาธิต
(ภายใตความรวมมือระหวาง สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร)
2.2.3 ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้จะใชแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมด
3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การเขารวมกิจกรรมสงเสริมการ เครื่องมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
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2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ความพึงพอใจ การจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน เพื่อกําหนดขอบเขต และแนวทางในการสรางเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล
2
) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหา
3
) นําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา
4
) นําเครื่องมือไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
5) จัดพิมพและทําสําเนาแบบสอบถาม เพื่อนําไปใชเก็บขอมูล
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะผูวิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเองกับครู และนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน
2) ตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
3)นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลการประเมิน
5. การวิเคราะหขอมูล
คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดมาคํานวณหาคาสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะหขอมูลดังนี้
5.
1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน วิเคราะหขอมูล
โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑที่ใชในการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มี ความพึงพอใจระดับมากในระดับ
มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มี ความพึงพอใจ ระดับมากในระดับ
ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากในระดับนอย
ที่สุด
5.2
สถิติที่ใชในการวิจัย
5.2.1 คารอยละ
5.2.2
คาเฉลี่ย
5.2.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็ก
อนุบาล
1. แหลงขอมูลหรือผูใหขอมูล ไดแก
1.1. ผูที่เกี่ยวของกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิต (ภายใตความ
รวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร) จํานวน 8 คน ประกอบดวย
1.1.1 ครูประจําชั้น
1.1.2 ครูผูชวย
1.2 อาจารยผูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรมหองสมุด
และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 10 คน ประกอบดวย
1.2.1 อาจารยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1.2.2 อาจารยผูสอนระดับอนุบาลโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร
1.2.3 อาจารยผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โรงเรียน
เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ)
1.3 เจาหนาที่ปฏิบัติงานหองสมุด และบรรณารักษ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 10 คน
1.4 นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จํานวน
20 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณที่
ไดมาจากผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มากําหนดเปนกรอบคําถามเกี่ยวกับ แนวทางการ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กอนุบาล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
จัดประชุมระดมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ และผูม ี
ประสบการณดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และการสอนในระดับอนุบาล เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กอนุบาลที่เหมาะสมดวยกระบวนการ
อภิปรายกลุม (Focus Group Discussion) และกําหนดใหมีผูดําเนินการสนทนา นํากลุมสนทนาแสดง
ความคิดเห็นตอประเด็นคําถามใหกวางขวางเปนอิสระ และลึกซึ้ง มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
4. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ได ผูวิจัยนํามาวิเคราะหเนื้อหา และ
ประมวลผล นําเสนอโดยการบรรยายเชิงพรรณาเพื่อรวบรวมเปน แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับเด็กอนุบาลที่เหมาะสม และนําแนวทางพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมที่ไดมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับเด็กระดับวัยตางๆ ในการจัดกิจกรรมครั้ง ตอไป

