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กกกกกกกกThe purposes of this study were to ; (1) development the Training Packages in classroom
research Instrument for Data Collection, Data Analysis, and Report Writing in order to meet standard
criterion (80/80), (2) study leaning achievement before and after using the Training Package, and    
(3) study the teachers’ opinions towards the Training Package Instruction. The research samples
consisted of (1) Expertise who participated in the focus group discussion, selected by snowball
sampling technique (2) 30 voluntary teachers who were teaching in Nakhon Pathom Province schools
during the second semester, academic year 2003, selected by purposive sampling. The research
instruments were the constructed training package, achievement test, and opinion checklist (Likerts’
Scale).  The obtained data were then analyzed by mean (   )  standard deviation (S.D), t-test
dependent, and content analysis.
กกกกกกกกThe results of this research revealed as follows :
กกกกกกกก1) The efficiency of the Training Package in classroom research Instrument for Data
Collection, Data Analysis, and Report Writing was found as 87.33/81.22 by which revealed the higher
value than the set criterion (80/80).
กกกกกกกก2) There was a statistically significant difference at the level of 0.05 between the posttest
and pretest scores, by using the Training Package for instruction.
กกกกกกกก3) The participated teachers’ opinion towards the Training Package in classroom research
Instrument for Data Collection, Data Analysis, and Report Writing were good level revealed by the
4.34 of mean.
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บทที ่1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กกกกกกกกหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2544 คือ การปฏิรูปการเรียนรูซ่ึงเนนผูเรียนเปนสําคัญ และผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการผลักดันใหการ
ปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จมากที่สุดคือครู กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมตลอดจนความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีส่ือสารกอใหเกิดขอมูล ขาวสารและความรูใหม ๆ เกิดข้ึน
มากมาย ทําใหผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนไมวาจะเปนครู–อาจารย หรือผูเรียนตองปรับเปล่ียน     
พฤติกรรมการเรียนการสอนใหเขากับยุคสมัยเพื่อใหทันตอเหตุการณทันตอความรูใหมที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา 
ครู อาจารยไมสามารถถายทอดความรูใหกับผูเรียนไดทั้งหมด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันจึงเปนการเรียน
แบบรวมมือกันระหวางครู ผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ ดังน้ันครูจะตองเขาใจความหมายของการเรียนรู รูวา    
นักเรียนจะเรียนรูไดอยางไร จะจัดกิจกรรมการเรียนอยางไรใหเกิดการเรียนรู ใหนักเรียนไดเปนผูลงมือสราง
ความรูและควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง  โดยเริ่มตั้งแตคิด คนควา สํารวจ ทดลอง ทําความเขาใจ สราง
กระบวนการสําหรับการใชความรูที่มีอยูในสมองของนักเรียนแตละคนทําความคิดของตนใหชัดเจนยิ่งข้ึน   
การที่นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เปนการเสริมใหนักเรียนไดเกิดทักษะที่สําคัญหลาย
อยาง เชน ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะการแกปญหา ทักษะการรวมมือกันระหวางบุคคล เปนตน    
นอกจากน้ีครูยังมีสวนรวมในการเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน และมีบทบาทที่สําคัญคือเปนผูอํานวยความ
สะดวก โดยทําหนาที่บริการ ใหความสะดวก และจัดหาส่ิงตางๆที่นักเรียนตองการ โดยทําหนาที่ใหคําแนะนํา
ขอมูลบางอยางแกนักเรียนในการแกไขปญหา วางแผนและสรางขอตกลงรวมกับนักเรียน และทําการประเมิน
ผล (สุวิมล วองวาณิช 2543 : 1)  เพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และเปนการเรียนการสอนที่ทุกฝาย
ตองรวมกันหาแนวทางการแกไขในกรณีที่เกิดปญหา
กกกกกกกกแตในอดีตที่ผานมาครูเปนผูวางแผนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางที่   
วงการศึกษายอมรับวาเหมาะสมในการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ซ่ึงครูมักจะถูก
คาดหมายใหเปน “ผูรับ” แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการเรียนการสอนที่ยอมรับกันดีวา “ดี” ในวงการศึกษาแตละ
ยุคสมัย  (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล 2543 : 12)  แตในปจจุบันการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ   
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ไดกําหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง   โดยจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนกิจกรรมที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต     และเหมาะสมกับ
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ความสามารถและความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวมลงมือในการปฏิบัติจริงทุกข้ันตอน จนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง (วัฒนาพร ระงับทุกข 2542 : 6) ทําใหครูตองเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการเรียนการสอนใหม 
เพื่อพัฒนาลักษณะของผูเรียนใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุข โดยจะตองคํานึงถึงผูเรียนและความแตกตาง
ระหวางบุคคลเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับ  บรรดล  สุขปติ  (2544 : 29) ที่กลาวไววาครูผูสอนจะเปนกลไก  
ในการจัดการใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และครูจําเปนตองมีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลาย มีเน้ือหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงเปนการผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ 
เขาดวยกัน ใหผูเรียนรูวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง เรียนรูดวยความเขาใจมากกวาการทองจํา ดังน้ันครู    
จําเปนตองมีการคิดคนหาวิธีและทดลองใชเทคนิควิธีการใหม ๆ ซ่ึงครูสามารถนํากระบวนการวิจัยในช้ันเรียน
มาใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพได เพราะการวิจัยเปนการศึกษาคนควาหาความจริงอยางเปน
ระบบ ชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในการเรียนการสอน และชวยพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่ของครูใหมีประสิทธิภาพ
กกกกกกกกดวยเหตุน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในหมวดที่ 4 มาตราที่ 30  
ซ่ึงระบุไววา “ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอน
สามารถทําวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละระดับการศึกษา” ยิ่งทําใหเห็นวาแนวการ
ปฏิรูปการศึกษาครั้งน้ีใหความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใชกระบวนการวิจัยเปน
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูดวยตนเองทั้งน้ีเพื่อสงเสริมใหครูทําวิจัยการเรียนการสอนอยาง
กวางขวาง
กกกกกกกกครูเปนบุคลากรสําคัญที่ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ไมไดเนนการทํางานวิจัย ดังน้ันครูจึงมี
ความถนัดในการสอนมากกวาการทํางานวิจัย เน่ืองจากกระบวนการพัฒนาครูเนนการใหความรูเกี่ยวกับ
ศาสตรการสอนมากกวาศาสตรการวิจัย ทําใหครูสวนใหญมีขอจํากัดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัย หาก
พิจารณาหลักสูตรการผลิตครูที่ผานมา จะเห็นวาโครงสรางของหลักสูตรสวนใหญประกอบดวยรายวิชาที่เกี่ยว
ของกับการประกอบวิชาชีพครู (ซ่ึงเกี่ยวของกับศาสตรของการเรียนการสอน) และวิชาที่เปนเน้ือหาสาระของ
ความรูที่ตองการใหผูเรียนรู แมโครงสรางหลักสูตรน้ีสวนหน่ึงจะประกอบดวยรายวิชาที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
แตวิธีวิจัยที่นักศึกษาครูเรียนรูก็ยังไมเพียงพอที่จะทําใหสามารถทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน     
ในสภาพของการปฏิบัติงานจริง และวิธีวิจัยที่สอนกันในหลักสูตรการฝกหัดครูก็เปนวิจัยเชิงวิชาการ 
(Academic Research) ซ่ึงมีหลักการวิจัยที่เครงครัดในแบบแผนของการวิจัย ดังที่ สุวิมล วองวาณิช (2543
: 2) กลาววา สภาพปญหาที่เกิดข้ึนในการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครูในปจจุบันคือ การทํากิจกรรม  
การเรียนการสอน และกิจกรรมการวิจัยแบบแยกสวนซ่ึงทํากันในกลุมครูเพียงสวนนอย เน่ืองจากครูสวนใหญ
ไมมีความรูในการทําวิจัย และคิดวาการทําวิจัยเปนเรื่องที่ยาก ตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะดานที่
เกี่ยวของกับวิธีดําเนินการวิจัยสภาพที่ปรากฏใหเห็นในโรงเรียนจึงเปนภาพครูที่ทําหนาที่สอน โดยเนนแตการ
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จัดการเรียนการสอนเพียงอยางเดียว ไมไดมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือพัฒนาวิชาชีพครู  ในขณะที่กลุมครูที่ตองการทําวิจัยก็วางแผนการทํางาน โดยมีการทํากิจกรรม 
การเก็บขอมูลการวิจัยเปนโครงการเฉพาะกิจ เวลาของครูสวนหน่ึงจะหมดไปกับการทําวิจัย เวลาที่จะอุทิศให
กับการสอนจะลดนอยลง จนทําใหการเรียนการสอนในชีวิตประจําวันของครูและนักเรียนไดรับผลกระทบทําให
ครูทําการสอนไมเต็มที่จนเปนเรื่องปกติที่จะกลาววา “ครูที่ทํางานวิจัย งานสอนจะหยอนลง”
กกกกกกกกแนวทางการแกไขปญหาเหลาน้ีควรเริ่มที่การพัฒนาการครูประจําการใหมีความรูความเขาใจ  
เกี่ยวกับการทําวิจัยและไมมุงเนนที่จะทําวิจัยเพื่อนําไปใชในการขอเล่ือนตําแหนงทางวิชาการ เพราะการวิจัยที่
เกิดข้ึนโดยมีเปาหมายเพื่อใหครูนําไปใชในการขอเล่ือนตําแหนงทางวิชาการจะไมกอใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเทาที่ควร เน่ืองจากครูไมไดมุงหวังนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนเปนวัตถุประสงคหลัก นอกจากน้ีกระบวนการทําวิจัยก็จะเกิดข้ึนเปนครั้งคราวหรือเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว 
ไมไดมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง เม่ือไดรับการเล่ือนตําแหนงทางวิชาการก็มักจะยุติการทําวิจัยไมมีการทํา
วิจัยในประเด็นอื่น ๆ  อีกตอไป
กกกกกกกกดวยความเขาใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับรูปแบบทําการวิจัยของครูจึงทําใหการพัฒนาครูดานการวิจัย
ที่ผานมาในประเทศไทยซ่ึงใชวิธีการฝกอบรม หรือการจัดประชุมปฏิบัติการดานการวิจัยในช้ันเรียนไมสอด
คลองกับวีถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครู หลักสูตรการวิจัยของครูเนนการใหความรูดานการวิจัยเชิงวิชาการ 
(Academic Research) ผูที่เปนวิทยากรฝกอบรมก็จะเปนกลุมอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา หรือนักวิชาการ
ที่สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาครูดานการวิจัยจะบรรจุสาระความรูที่เปนกระบวนการวิจัย
แบบเปนทางการ (Formal Research) ซ่ึงเปนการทําวิจัยที่นักวิชาการใชในการทําวิจัยของตน อันมีเปาหมาย
หลักเพื่อพัฒนาหรือขยายองคความรูในศาสตรของตนเอง การทําวิจัยแบบน้ีมีหลักการเครงครัดเพื่อใหได   
คําตอบที่ตอบคําถามวิจัยไดอยางหนักแนนโดยนัยน้ี ครูที่ใชวิธีการวิจัยแบบเปนทางการ (Formal Research)  
มาทําวิจัยในปญหาวิจัยของตนเองจึงมีปญหาหลายประการ ทําใหการทําวิจัยของครูไมพัฒนาและกาวหนาเทาที่
ควรดวยเหตุผลหลายประการคือ
กกกกกกกกประการแรก ความรูของครูที่ไดจากการอบรมไมเพียงพอ ที่จะทําใหครูสามารถที่วิจัยแบบเปนทาง
การไดโดยลําพัง สงผลใหครูทําวิจัยไมสําเร็จ และเกิดความทอถอยในการทําวิจัย และทายที่สุดเกิดทัศนคติ
ทางลบตอการทําวิจัย
กกกกกกกประการสอง การทําวิจัยแบบเปนทางการจําเปนตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ (Review of 
Literature) อยางมาก  เพื่อใหกรอบความคิดของการวิจัยมีความหนักแนน และการออกแบบงานวิจัยสมเหตุ
สมผล แตดวยขอจํากัดดานเวลาอันเน่ืองมากจากงานประจําวันของครู จึงไมเปดโอกาสใหครูมีเวลาในการ
ศึกษาเอกสารไดอยางเต็มที่ สภาพที่เกิดข้ึนคือเกิดการมอบหมายใหผูอื่นทําการศึกษา คนควาในสวนน้ีแทนครู 
ซ่ึงสงผลกระทบรุนแรงหลายประการ อาทิเชน ครูไมไดเกิดการเรียนรูจากการศึกษาดวยตนเอง ส่ิงที่ครูไดมา
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ไมไดนําไปใชในการปฏิบัติจริง แตเปนการทําเพื่อใหครบถวนตามรูปแบบของการวิจัยแบบเปนทางการ     
(พิมพันธ เดชะคุปต 2544 : 6 )
กกกกกกกประการสาม เปนผลกระทบสืบเน่ืองจากความยากลําบากของกระบวนการวิจัยทําใหครูที่ทําวิจัย
เสร็จจะยุติการทําวิจัยโดยมีผลงานวิจัยเพียงแคเรื่องเดียว ไมไดเกิดแรงจูงใจในการทําวิจัยตอเน่ือง ดังน้ันงาน
วิจัยของครูจึงเปนงานวิจัยเฉพาะกิจทําเพื่อหวังสรางผลงานทางวิชาการเพื่อการเล่ือนตําแหนง โดยนัยน้ีงาน
วิจัยของครูก็ไมไดเกิดประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนตามที่ควรจะเปน
กกกกกกกกประการส่ี ปญหาวิจัยที่ครูกําหนดข้ึนเพื่อใชในการศึกษา เปนปญหาที่ครูพยายามเลียนแบบการ
วิจัยของนักวิชาการ มิใชปญหาที่เกิดข้ึนจากสภาพปญหาในหองเรียนของตนเอง งานวิจัยของครูจึงใหคําตอบที่
ไมสามารถนําไปใชในการปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดข้ึนของครูผูน้ัน
กกกกกกกกประการหา งานวิจัยของครูที่ผานมาใชเวลาในการดําเนินงานนาน ส่ิงที่ครูคนพบไมสามารถนําไป
ใชไดทันเหตุการณ เน่ืองจากการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนปญหาไดลุลวงผานมาแลว หรือนักเรียนที่มีปญหา
ตองการแกไขไมไดอยูในช้ันเรียนน้ันแลว
กกกกกกกกประการหก  การทําวิจัยเปนเรื่องที่ตองไดรับการฝกฝนและเรียนรูจากผูรูหรือผูเช่ียวชาญ แตหลัก
สูตรการฝกอบรมดานการวิจัยสวนใหญเปนหลักสูตรแบบเรงรัด สาระในหลักสูตรเกี่ยวของกับหลักการของ
การทําวิจัย การเรียนรูศัพทเทคนิคและกระบวนการตาง ๆ ที่ใชในการทําวิจัย ซ่ึงเปนเรื่องที่ครูไมคุนเคย เปน
เรื่องเขาใจยาก และตองอาศัยการฝกปฏิบัติภายใตบุคคลที่เขาใจวิธีการวิจัยอยางสมํ่าเสมอ แตในสภาพจริง
หลังการฝกอบรมครูผูวิจัยไมไดมีพี่เล้ียงชวยใหคําแนะนําในการทําวิจัย ไมมีประสบการณและความชํานาญใน
การทําวิจัยอยางแทจริง ทําใหรายงานวิจัยของครูมีขอบกพรองมากเกือบทุกข้ันตอนของการทําวิจัย ทั้งการ
กําหนดกรอบความคิดของการวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายผลการวิเคราะห
ขอมูล การเขียนรายงานวิจัย เปนตน (สุวิมล วองวาณิช 2543 : 6)
กกกกกกกกจากสภาพปญหาที่กลาวมาขางตน จึงทําใหการทําวิจัยของครูไมพัฒนาเทาที่ควรสงผลกระทบตอ
การพัฒนาวิชาชีพครู เน่ืองจากงานครูเกี่ยวของกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หนาที่ของครูนอกเหนือ
จากการสอนแลวยังตองคิดคนหาแนวทางใหม ๆ ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพของตน และ
นําผลที่ไดจากการสืบคนแนวทางเหลาน้ีมาประยุกตใชและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับการประกอบอาชีพครู
กกกกกกกกดวยเหตุน้ีจึงไดมีการเคล่ือนไหวเพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน วงการศึกษาในประเทศ
ไทยจึงรับแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนมาใชอยางสอดคลองกับความเคล่ือนไหวในการพัฒนาทาง
วิชาชีพครู
กกกกกกกกสุวิมล วองวาณิช (2543 : 12) กลาวไววา การวิจัยในช้ันเรียนจะชวยใหครูสามารถพัฒนาการ
เรียนการสอนของคร ูแกปญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน และ การวิจัยในช้ันเรียนมีความสําคัญ ดังน้ี
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กกกกกกกกสําหรับนักเรียนในช้ันเรียนมีความรูความสามารถพื้นฐานแตกตางกัน บางคนเรียนรูไดเร็วก็ไม
สรางปญหากับครูผูสอน แตนักเรียนที่เรียนชา และครูยังใชรูปแบบการสอนแบบเดียวแลว นักเรียนกลุมน้ีจะ
เรียนตามไมทันและอาจสรางปญหากับครู โรงเรียน และสังคมสวนรวม การที่ครูไมวางเฉยแตไดใชความ
พยายามในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาอยางมีหลักการแลวคิดหาทางแกปญหาจนสามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมนักเรียนใหดีข้ึน จะทําใหนักเรียนเกิดการใฝรูใฝเรียน และมีการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
จนในที่สุดนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับเปนที่นาพอใจและไมมีปญหาทางการเรียนอีกตอไป
กกกกกกกก สําหรับครูมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบคือการวางแผนทํางานประจํา  ไดแก วางแผน
การสอนเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม ประเมินผลการทํางานเปนระยะโดยมีเปาหมายชัดเจน จะทําอะไรกับใคร  
เม่ือไร ดวยเหตุผลอะไร  และทําใหทราบผลการกระทําวาบรรลุเปาหมายเพียงใดไดอยางไร โดยการทําวิจัยใน
ช้ันเรียนชวยใหครูเกิดความคิดสรางสรรค เพื่อหาทางแกไขปญหา บางครั้งนวัตกรรมช้ันแรกอาจมีขอบกพรอง 
แตเม่ือไดมีการปรับปรุงอยูเสมอก็สามารถพัฒนาเปนผลงานที่มีประโยชนเปนที่ยอมรับได

สําหรับโรงเรียน  ความสัมพันธระหวางกลุมครูมีมากข้ึน ทั้งในรูปแบบความสัมพันธระหวาง
บุคคลภายในหมวดวิชา และระหวางหมวดวิชา ตั้งแตการรวมกันคิดหาปญหา การวิเคราะหสาเหตุ การเขียน
รายงาน เพราะครูในโรงเรียนมีความถนัด หรือความชํานาญแตกตางกัน ถาไดระดมสรรพกําลังจากความถนัด
ของแตละคนแลวก็จะทําใหงานวิจัยมีคุณภาพมากข้ึน เชน ครูคณิตศาสตรมีความถนัดในวิชาคํานวณ การนํา
เสนอขอมูลการวิเคราะหขอมูล ครูบรรณารักษชวยดูแลการการเขียนบรรณานุกรม ครูภาษาไทยชวยตรวจสอบ
การสะกดคํา ครูภาษาอังกฤษชวยดานเอกสารตํารา หรืองานวิจัยตางประเทศ เปนตน การที่ครูตองศึกษา   
คนควาเน้ือหาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่อยูใหมากข้ึน ชวยใหงานบริหารวิชาการในโรงเรียนเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดสาเหตุ และช้ีประเด็นปญหาไดอยางชัดเจน ทําใหการแกปญหาได  
ตรงจุด ยกระดับมาตรฐานวิชาการโรงเรียนใหสูงข้ึน

จะเห็นไดวาการวิจัยในช้ันเรียนเปนการพัฒนาทางเลือกในการแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพได
อยางเหมาะสมเกิดประสิทธิผล  เพราะการวิจัยในช้ันเรียนไมเพียงแตเปนกระบวนการคนหาคําตอบอยางเปน
ระบบหรือเปนการศึกษาหาคําตอบโดยอาศัยวิธีที่นาเช่ือถือไดเทาน้ันและยังเนนการแกปญหาในช้ันเรียน  แต
จากสภาพปญหาตาง ๆ ของการทําวิจัยของครูในขางตน ทําใหการวิจัยในช้ันเรียนของครูไมกอเกิดประสิทธิผล  
เน่ืองจากครูยังขาดความรูและความเขาใจวิจัยในช้ันเรียน มีความเขาใจที่คลาดเคล่ือน ซ่ึงสอดคลองกับงาน
วิจัยของ ประนอม สุรัสวดี (2538 : 5) ซ่ึงทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพการทําวิจัยของอาจารยโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(ฝายประถม)” พบวาลักษณะของปญหาและอุปสรรคสวนใหญ โดยใหขอมูล
เรียงจากมากไปนอย คือ เวลาในการทําวิจัยไมเพียงพอ ขาดความรูดานสถิติ และการวิเคราะหขอมูล ปญหา
เรื่อง สถานที่ในการทําวิจัย ปญหาการควบคุมตัวแปรแทรกซอนในกลุมทดลอง งบประมาณในการทําวิจัยไม
เพียงพอปญหาการเก็บขอมูลไมครบ ขาดความรูเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย การนัดเวลาทําวิจัยใหวางตรง
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กันไดยาก ปญหาการวางแผนงานวิจัยไดไมเหมาะสมและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการทําวิจัยที่มีตอกลุม     
ตัวอยางที่เปนนักเรียน
กกกกกกกกจากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาครูที่ทําวิจัยในช้ันเรียนสวนใหญมีปญหาในเรื่อง ขาดความรูดาน
สถิติ และการวิเคราะหขอมูลการวิจัยกันมาก นอกจากน้ีปญหาตางๆ ที่เปนปญหารองลงมาคือ การควบคุม 
ตัวแปรแทรกซอนในกลุมทดลอง และขาดความรูเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย ซ่ึงปญหาตาง ๆ เหลาน้ีลวน
แตเปนปญหาที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจในการวิจัยช้ันเรียนทั้งส้ิน สงผลใหครูไมสามารถทํางานวิจัย
ไดอยางมีคุณภาพ ดวยเหตุดังกลาวน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเรื่องการวิจัยในช้ัน
เรียนโดยจัดเปนรูปแบบของชุดฝกอบรมที่คํานึงถึงพื้นฐานความรูของครูที่ไมเทาเทียมกัน และศักยภาพของ
ครูที่แตกตางกัน วิจิตร  อาวะกุล (2540 : 7) กลาววา ชุดฝกอบรม (Training Packages) หรืออีกนัยหน่ึง
คือ ชุดการสอน (Learning Package) เปนบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึงระบบการผลิตและการนําส่ือประสมที่
สอดคลองกับหนวยวิชา และหัวเรื่องเพื่อชวยใหการเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง
ข้ึน นับวาเปนนวัตกรรรมทางการศึกษาอยางหน่ึง ซ่ึงจะชวยขจัดปญหาการเรียนการสอนในการฝกอบรมบาง
ประการได การฝกอบรมเปนสวนหน่ึงของระบบการศึกษา ดังน้ันสวนประกอบของชุดการสอนจึงมีสวนที่
คลายคลึงกันกับชุดฝกอบรม เสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2528 : 291) กลาววา ชุดฝกอบรมเปนการจัด         
กิจกรรมการเรียนรูอันประกอบดวยวัตถุประสงค เน้ือหา วัสดุอุปกรณทั้งหลายไวเปนชุดๆ เพื่อจัดกิจกรรมให
เกิดการเรียนรูชวยใหผูสอนดําเนินการสอนที่มีคุณภาพเทาเทียมกันอยูในมาตรฐานเดียวกัน และยังทําให
ประหยัดเวลาในการเตรียมการสอน และชวยใหการเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงคเดียวกัน  ดวยวิธี
เดียวกันซ่ึงสอดคลองกับ กิดานันท  มลิทอง (2531 : 81) ที่กลาววา ชุดฝกอบรมเปนการนําส่ือการสอนหลาย
ประเภทมารวมกันในรูปแบบของส่ือประสม (Multimedia) โดยการใชส่ือประสมน้ีเปนการนําโสตทัศนูปกรณ 
ตั้งแต 2 อยางข้ึนไป มาใชรวมกันในการเรียนการสอนซ่ึงอาจจะเปนการใชกับผูเรียนกลุมใหญหรือการศึกษา
รายบุคคล  ชุดการสอนน้ีจะประกอบดวยส่ิงตางๆ ที่สําคัญคือ คูมือฝกอบรม  ใบงาน   ใบส่ังงาน แบบ
ประเมินผลการฝกปฏิบัติ แบบประเมินผลการทดสอบปฏิบัติ ส่ือและอุปกรณในการฝกอบรม (วาสนา ชาวหา 
2533 : 138-139)  ซ่ึง วิจิตร อาวะกุล (2540 : 30) ไดกลาววาชุดฝกอบรม เปนระบบส่ือประสมสําเร็จรูป เพื่อ
ใหครูใชในการสอนโดยที่ครูไมตองตระเตรียมส่ืออื่น ๆ หรือวางแผนการสอนใหม ภายในชุดฝกอบรมจะมีส่ือ 
และแนะนําวิธีการดําเนินการสอนพรอมที่จะใหครูนําไปใชในการสอนไดทันที โดยไมมีขอยุงยากอยางใด และ
จากงานวิจัยของ สรสมร นาคะสิงห (2542) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่องการถายภาพ
บุคคลในสตูดิโอ ผลการศึกษาพบวาผูที่สนใจเขารับการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่องการถายภาพของ
บุคคลมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นาตยา  แกวใส (2542) 
โดยทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและชุดฝกอบรมอาจารย เรื่อง การใชโปรแกรมเพาเวอรพอยท ผล
การศึกษาพบวาหลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนใชฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่
กําหนดไว  ซ่ึงจาก คํากลาวของนักการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวาการฝกอบรมโดยใชส่ือชุดฝก
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อบรมเปนส่ือที่มีประสิทธิภาพและสามารถแกปญหาในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องการศึกษาวิจัย
ในช้ันเรียนไดเปนอยางดี
กกกกกกกกดังน้ันผูวิจัยจึงคิดพัฒนาชุดฝกอบรม เพื่อใชในการฝกอบรมครูเกี่ยวกับวิจัยในช้ันเรียน โดยจะ
จัดทําเปนส่ือหลักที่เผยแพรความรูในการทําวิจัยในช้ันเรียน และจัดเปนส่ือเสริม เพื่อชวยในเรื่องศักยภาพการ
เรียนรูของครูที่แตกตางกันโดยจะนําเสนอในเรื่อง“เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียน
รายงานการวิจัย” ซ่ึงผูทําวิจัยคิดวาเปนเรื่องที่สําคัญ และเปนเรื่องยากตองใชความเขาใจในการศึกษาเปน  
อยางมาก

วัตถุประสงคการวิจัย
กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบของชุดฝกอบรมการวิจัยในช้ันเรียน เรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียนและหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80
กกกกกกกก2.. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังใชชุดฝกอบรมการวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง
เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
กกกกกกก 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูรับการฝกอบรมที่มีตอชุดฝกอบรมการวิจัยในช้ันเรียนเรื่องเครื่อง
มือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
กกกกกกกก1. ชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียน
รายงานการวิจัยช้ันเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80
กกกกกกกก2. ครูที่เขารับการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนเรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนกวากอนการเรียนดวย
ชุดฝกอบรม
กกกกกกกก3. ครูที่เขารับการอบรมมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนเรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
กกกกกกกกประชากรและกลุมตัวอยาง
กกกกกกกก1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนครูในจังหวัดนครปฐม ที่ปฏิบัติงานอยูในภาคเรียนที่ 2     
ปการศึกษา 2545
กกกกกกกก2.   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบง 2 ประเภท  ดังน้ี
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กกกกกกกก    2.1 กลุมตัวอยางของผูเช่ียวชาญ ซ่ึงเขารวมการจัดกลุมสนทนา(Focus Group Discussion)
จํานวน 10 คน  ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 4 คน ผูเช่ียวชาญดานส่ือ 4 คน และผูเช่ียวชาญดานฝก
อบรม 2 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบบอกตอ (Snowball  Sampling)จากผูเช่ียวชาญที่ไดรับการแนะ
นําตอ  ๆ  กัน (ดังรายช่ือในภาคผนวก ง หนา 107)
                 2.2  กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนครูในจังหวัดนครปฐมที่ปฏิบัติงานอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2545 ที่สนใจสมัครเขารับการอบรม โดยผูวิจัยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

         2.2.1 รับสมัครครูที่มีความสนใจในการเขารับการฝกอบรม เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน

       2.2.2  พิจารณา คัดเลือกครูที่มาใชเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน  โดยเปนผูที่ยังไม
เคยผานการฝกอบรมเรื่องการวิจัยในช้ันเรียนมากอน

ตัวแปรที่ศึกษา
กกกกกกกกตัวแปรตน (Independent Variable)

- การเรียนดวยชุดฝกอบรมการวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
กกกกกกกกตัวแปรตาม (Dependent Variable)

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูหลังจากที่เรียนดวยชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนเรื่องเครื่อง
มือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน

- ความคิดเห็นตอชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
กกกกกกกก1. แบบประเมินคุณภาพของชุดฝกอบรม
กกกกกกกก2. ชุดฝกอบรมเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ัน
เรียน
กกกกกกกก3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ
การเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
กกกกกกกก4. แบบสอบถามความคิดเห็นตอชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
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นิยามศัพทเฉพาะ
กกกกกกกก1. ชุดฝกอบรม หมายถึง เครื่องมือที่ใชฝกอบรมครูเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย คูมือการใชชุดฝกอบรม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ของครูกอน
หลังกิจกรรม และส่ือประกอบการฝกอบรม
กกกกกกกก2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถที่เกิดจากการเรียนรูโดยพิจารณาจาก
คะแนนที่ไดจากการทดสอบประเมินผลความรูของครูในเน้ือหาเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอ
มูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียนดวยชุดฝกอบรมกอนกับหลังศึกษาดวยชุดฝกอบรม
กกกกกกกก3.  ครู หมายถึง  ครูประจําการที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา  จังหวัดนครปฐม
กกกกกกกก4. ความคิดเห็นตอชุดฝกอบรม หมายถึง ความคิดเห็นของครูผูเขารับการอบรมที่มีตอชุดฝก
อบรมการวิจัยช้ันเรียนเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยซ่ึงผูวิจัย
สรางข้ึน
กกกกกกกก5. ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม หมายถึง เกณฑที่ใชในการกําหนดประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม
ใชเกณฑ 80/80 จากผลคะแนนระหวางอบรม (E1) และผลคะแนนหลังอบรม (E2) ซ่ึงมีความหมายดังน้ี
กกกกกกกกกกเกณฑ 80 ตัวแรก  หมายถึง คะแนนเฉล่ียที่ไดจากการทําแบบฝกหัดและกิจกรรมระหวางฝก
อบรม ไมต่ํากวารอยละ 80
กกกกกกกกกกเกณฑ 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรมของครู
ไมต่ํากวารอยละ 80
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บทที ่2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

กกกกกกกกในการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี

1. ความรูเกี่ยวกับการวิจัยช้ันเรียน
1.1 ความหมายของการวิจัยช้ันเรียน
1.2 ลักษณะสําคัญของการวิจัยช้ันเรียน
1.3 ความสําคัญของการวิจัยช้ันเรียน
1.4 กระบวนการทําวิจัยช้ันเรียน
1.5 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน

2.  ความรูเกี่ยวกับการฝกอบรม
2.1 ความหมายของการฝกอบรม
2.2 วัตถุประสงคของการฝกอบรม
2.3 ประเภทของการฝกอบรม
2.4 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการฝกอบรม
2.5 เทคนิคการฝกอบรม
2.6 การฝกอบรมครูประจําการ

3.  ความรูเกี่ยวกับชุดฝกอบรม
3.1 ความหมายของชุดฝกอบรม
3.2   ประเภทของชุดฝกอบรม

                    3.3   องคประกอบของชุดฝกอบรม
                    3.4   กระบวนการผลิตชุดฝกอบรม

     3.5.  การหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม
3.6  ประโยชนของชุดฝกอบรม

 4.  ทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยา
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5.  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ
5.1  หลักการวิจัยและพัฒนาส่ือ
5.2  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
5.3  การออกแบบวิจัยและพัฒนาส่ือการสอน

6.  ความรูเกี่ยวกับส่ือประสม
6.1 ความหมายของส่ือประสม
6.2 ประโยชนของส่ือประสม
6.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
6.4 การนําเสนอดวย PowerPoint presentation
6.5 ส่ิงพิมพ
6.6 การระดมความคิด

7. การใชเทคนิคกลุมสนทนา (Focus group discussion)
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. ความรูเก่ียวกับการวิจัยชั้นเรียน
กกกกกกกก1.1  ความหมายของการวิจัยชั้นเรียน
กกกกกกกก   การวิจัยช้ันเรียนเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่นักวิชาการ นักการศึกษา ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวของ มุงหวังที่จะใหครูผูสอนนํามาใชในการแกปญหา  หรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบใหดี
ข้ึน  คําวา"การวิจัยช้ันเรียน"มีการใชเรียกที่มีความหมายใกลเคียงกันอยูหลายคํา ดังที่ Hopkins (1994 : 41,
อางถึงใน  ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล  2543 : 3)  ไดกลาววา  การวิจัยที่ดําเนินการโดยครูในระหวางสอนน้ัน
ยอมไมใชการวิจัยในระดับหลักการและทฤษฎีโดยมากจะจัดเปนการวิจัยชนิด"การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research)" ซ่ึงมีช่ือที่นิยมเรียกในความหมายใกลเคียงกันดังน้ี

    - การวิจัยในช้ันเรียน หรือ การวิจัยในหองเรียน  (classroom research)
    - การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (classroom action research,CAR)
    - การวิจัยของครู (teacher research, teacher- based research)

กกกกกกกก      สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยใชคําวา"การวิจัยช้ันเรียน" ซ่ึงมีนักวิชาการ นักการศึกษาหลาย
ทานไดใหความหมายไวดังน้ี
กกกกกกกก   การวิจัยช้ันเรียน คือ การพัฒนาทางเลือกในการแกปญหา หรือ พัฒนาคุณภาพไดอยาง
เหมาะสม เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพที่สุดในช้ันเรียน เพราะการวิจัยช้ันเรียนไมเพียงแตเปนกระบวนการ
คนหาคําตอบอยางเปนระบบ หรือเปนแตการศึกษาหาคําตอบโดยอาศัยวิธีที่นาเช่ือถือไดเทาน้ัน แตยังเนน
ที่การแกปญหาในช้ันเรียนอีกดวย  (กรมสามัญศึกษา, หนวยศึกษานิเทศก  ข 2540 : 4)
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กกกกกกกก  มาเรียม  นิลพันธุ (2543 : 1) ไดใหความหมายการวิจัยช้ันเรียน คือ การพัฒนาทางเลือก
ในการแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพไดอยางเหมาะสม เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพที่สุดในช้ันเรียน เพราะ
การวิจัยในช้ันเรียนไมเพียงแตเปนกระบวนการหาคําตอบอยางเปนระบบหรือเปนแตศึกษาหาคําตอบโดยอาศัย
วิธีที่นาเช่ือถือไดเทาน้ัน แตยังเนนที่การแกปญหาในช้ันเรียนอีกดวย
กกกกกกกก  ยุทธนา ปฐมวรชาติ (2544 : 60) ไดใหความหมายการวิจัยช้ันเรียน คือ รองรอยของการ
พัฒนาผูเรียนอยางมีระบบ หรือเปนกระบวนการแกไขปญหา หรือแสวงหาคําตอบจากขอสงสัยที่เกิดข้ึนในการ
จัดการเรียนรูของครูที่จะนําไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนอาจเปนรายบุคคล เปนกลุม หรือทั้งช้ันเรียน
อยางมี ข้ันตอน ประกอบดวยการวางแผน การพัฒนาส่ือ หรือวิธีการที่นํามาใชในการวิจัย การวิเคราะหและ
สรุปผลการวิจัยและการนําเสนอผลการศึกษา และขอคนพบที่ไดในรูปเอกสารการวิจัยหรือรายงานการพัฒนา
ผูเรียน
กกกกกกกก   สุวิมล วองวาณิช (2543 : 11) ไดใหความหมายการวิจัยช้ันเรียน คือการวิจัยที่ทําโดยครู
ผูสอนในหองเรียน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในหองเรียนและนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน เปนการวิจัยที่ตองทําอยางรวดเร็ว นําผลไปใชทันทีและสะทอนขอมูลเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานตางๆ ของตนเองและกลุมเพื่อนรวมในโรงเรียน ไดมีโอกาสอภิปราย แลกเปล่ียน ความคิด
เห็นในแนวทางที่ไดปฏิบัติและผลที่เกิดข้ึน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
กกกกกกกก    นอกจากน้ี อุทุมพร จามรมาน (2537 : 16) การวิจัยช้ันเรียนหรือการวิจัยของครูคือ การ
วิจัยที่ทําโดยครู ของครู เพื่อครู และสําหรับครูเปนการวิจัยที่ครูจะเปนผูดึงปญหาในการเรียนการสอนออกมา
แลวแสวงหาขอมูลเพื่อมาแกปญหาดังกลาวดวยกระบวนการที่เช่ือถือได ผลวิจัยจะเปนคําตอบที่ครูนําไปใช
แกปญหาของตนได
กกกกกกกก  ดังน้ันกลาวโดยสรุปการวิจัยในช้ันเรียนคือกระบวนการที่ครูศึกษาคนควาเพื่อการแกปญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบอยางเปนระบบ นาเช่ือถือ  และเปนการพัฒนาทางเลือกในการแก
ปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในช้ันเรียน เพราะ
การวิจัยช้ันเรียนไมเพียงแตเปนกระบวนการคนหาคําตอบอยางเปนระบบ หรือเปนแตศึกษาหาคําตอบโดย
อาศัยวิธีนาเช่ือถือไดเทาน้ัน แตยังเนนการแกปญหาในช้ันเรียนอีกดวยดังน้ันการวิจัยช้ันเรียนจึงเปนการศึกษา
และวิจัยควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการสอนของตนเอง ตลอดจน
เผยแพรผลการวิจัยใหเกิดประโยชนตอผูอื่นตอไป

กกกกกกกก1.2 ลักษณะสําคัญของการวิจัยชั้นเรียน
กกกกกกกก   มนสิช สิทธิสมบูรณ (2544 : 116-135) ไดกลาวถึงลักษณะของการวิจัยช้ันเรียนวาเปน
กระบวนการที่ครูตองศึกษาคนหา เพื่อแกปญหาหรือพัฒนาปรับปรุงในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตน
รับผิดชอบ จุดเนนของการวิจัยในช้ันเรียนคือการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
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รวมถึงการบันทึกเปนลายลักษณอักษร ลักษณะการวิจัยช้ันเรียนเปนการศึกษา และกระทําควบคูไปกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแกปญหาและพัฒนางานสอนของตนเอง การวิจัยในช้ันเรียนมีจุดเนนที่
แตกตางจากการวิจัยทางการศึกษาคือ การวิจัยในช้ันเรียนมุงศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียน
การสอนระหวางครูและนักเรียนและเนนเฉพาะจากการปฏิบัติงานของครูในช้ันเรียนหรือในโรงเรียนเทาน้ัน   
ไมเนนระเบียบวิธีวิจัยมากนัก ไมจําเปนตองมีการสุมตัวอยาง  ไมเนนสถิติที่สูงเกินไปและผลการวิจัยก็ไมเนน
การสรุปอางอิงเพราะเปนการศึกษาเพื่อแกปญหาเฉพาะในช้ันเรียน
กกกกกกกก สุวิมล วองวานิช (2543 : 91) ไดอธิบายความแตกตางไววา นักวิจัยในช้ันเรียนและนักวิจัย
นักวิชาการตางแสวงหาความรูในการพัฒนาการเรียนการสอนเหมือนกัน มีการเก็บขอมูลเหมือนกัน แตนักวิจัย
ช้ันเรียนจะเลนบทผูสังเกตในขณะที่นักวิจัย นักวิชาการเลนบทผูแสดง ผูที่เลนบทบาทนักวิจัยนักวิชาการมุง
สรางองคความรูเชิงทฤษฎีและนําผลไปใชสรุปอางอิง  มีการตีพิมพ  เผยแพรในบทความทางวิชาการ สวน
นักวิจัยช้ันเรียนเลนบทผูปฏิบัติงานดานการสอนในช้ันเรียน   มุงเนนการหาวิธีการพัฒนาผูเรียน โดยไมไดวาง
เปาหมายไววาจะทําวิจัยเพื่อสรางขอความรูหรือเผยแพรในบทความทางวิชาการ แตถาขอคนพบไดตรวจสอบ
จนแนใจในผลที่ได ก็สามารถเผยแพรไดเชนเดียวกัน ขอดีของการวิจัยในช้ันเรียนก็คือ จัดทําไดงาย รูผลเร็ว
และสามารถนําผลไปใชในการพัฒนาไดตรงตามความตองการและทันเหตุการณ ดังน้ันครูที่มีความรูเรื่องการ
วิจัยไมมากก็สามารถทําวิจัยในช้ันเรียนได
กกกกกกกก กลาวโดยสรุป การวิจัยช้ันเรียน มีลักษณะสําคัญดังน้ีคือ
กกกกกกกก 1. เปนการวิจัยโดยครูผูสอน
กกกกกกกก 2. เปนการวิจัยจากปญหาที่เกิดข้ึนจากการเรียนการสอนในช้ันเรียน
กกกกกกกก 3. เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กกกกกกกก 4. ทําการวิจัยในหองเรียนที่ครูรับผิดชอบ
กกกกกกกก 5. ทําการวิจัยควบครูกับการเรียนการสอน
กกกกกกกก 6. ผูใชผลการวิจัยคือครูผูสอนโดยตรง
กกกกกกกก นอกจากน้ีผลที่ไดจากการวิจัยยังสามารถที่จะนําไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอผูอื่นได

กกกกกกกก1.3  ความสําคัญของการวิจัยชั้นเรียน
กกกกกกกก การที่ครูสามารถทําวิจัยในช้ันเรียนได เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับวงการการศึกษา
เพราะคุณคาหรือผลงานจากการคิดคนนวัตกรรมทางการศึกษาข้ึนมาใชไดผลน้ันจะกอประโยชนตอบุคลากร
และหนวยงานทางการศึกษา  ดังน้ี

กกกกกกกกกก
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                 1)   นักเรียน
กกกกกกกก นักเรียนในช้ันเรียนมีความรูความสามารถพื้นฐานแตกตางกัน บางคนเรียนรูไดเร็วก็ไม
สรางปญหากับครูผูสอน  แตนักเรียนที่เรียนชาและครูยังใชรูปแบบการสอนเดียวกัน  นักเรียนกลุมน้ีจะเรียน
ตามไมทันและอาจสรางปญหากับครูกับโรงเรียนและสังคมสวนรวม การที่ครูไมวางเฉยแตไดใชความพยายาม
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาอยางมีหลักการแแลวคิดหาทางแกปญหาจนสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรม   
นักเรียนใหดีข้ึน นักเรียนเกิดการใฝรูใฝเรียนจนในที่สุดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับเปนที่นาพอใจ
และไมมีปญหาการเรียนอีกตอไป
กกกกกกกก2)   ครู
กกกกกกกก ครูมีการวางแผนการทํางานอยางมีระบบคือการวางแผนทํางานประจําไดแกวางแผนการสอน  
เลือกวิธีสอนที่เหมาะสม  ประเมินผลการทํางานเปนระยะโดยมีเปาหมายชัดเจน  จะทําอะไรกับใคร  เม่ือไร
ดวยเหตุผลอะไร และทําใหทราบผลการกระทําวาบรรลุเปาหมายเพียงใดไดอยางไร โดยการทําวิจัยในช้ันเรียน
ชวยใหครูไดเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อหาทางแกปญหาไดอยางเหมาะสมในการคิดแกปญหา  บางครั้ง
นวัตกรรมช้ันแรกอาจมีขอบกพรองแตเม่ือไดมีการปรับปรุงอยูเสมอ  ก็สามารถพัฒนาเปนผลงานที่มีประโยชน
เปนที่ยอมรับได
กกกกกกกก3) โรงเรียน
กกกกกกกก ความสัมพันธระหวางกลุมครูมากข้ึนทั้งในรูปแบบความสัมพันธระหวางบุคคลภายในหมวด
วิชาและระหวางหมวดวิชา  ตั้งแตการรวมกันคิดหาปญหา  การวิเคราะหหาสาเหตุ  การเขียนรายงานเพราะครู
ในโรงเรียนมีความถนัดหรือชํานาญตาง ๆ กัน  ถาไดระดมสรรพกําลังจากความถนัดของแตละคนแลวก็จะทํา
ใหงานวิจัยมีคุณภาพยิ่งข้ึน เชน ครูคณิตศาสตรมีความถนัดในการคํานวณ  การนําเสนอขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล ครูบรรณารักษชวยดูแลการเขียนบรรณานุกรม  ครูภาษาไทยชวยตรวจสอบการสะกดคํา ครูภาษา
อังกฤษชวยดานการอานเอกสารตํารา/งานวิจัยจากตางประเทศ  เปนตน  การที่ครูตองศึกษาคนควาเน้ือหาวิชา
ที่ตนรับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่อยูใหมากข้ึน จะชวยใหการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเปนไปอยางมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ  สามารถกําหนดสาเหตุและช้ีประเด็นปญหาไดชัดเจน  เพื่อแกปญหาไดตรงจุด  ยกระดับ
มาตรฐานวิชาการโรงเรียนใหสูงข้ึน  เชนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน  ไมมีปญหาในการเรียน  (ผดุงชัย ภูพัฒน
2544 : 5)
กกกกกกกก1.4  กระบวนการทําวิจัยชั้นเรียน
กกกกกกกก การทําวิจัยช้ันเรียนมีเปาหมายสําคัญอยูที่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูลักษณะ
ของการวิจัยช้ันเรียนเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงมีกระบวนการในการดําเนินการวิจัยโดยคราว ๆ เปน 5 ข้ัน
ดังแผนภูมิตอไปน้ี (บรรดล  สุขปติ 2544 : 33-35)
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แผนภูมิที่ 1  แสดงกระบวนการทําวิจัยช้ันเรียน

กกกกกกกก จากกระบวนการทําวิจัยช้ันเรียนดังกลาว มีรายละเอียดเพิ่มเติมในแตละข้ันตอนดังน้ี

กกกกกกกก   ขั้นที่ 1  สํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน
กกกกกกกก การสํารวจและวิเคราะหปญหาเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการวางแผนแกปญหา หรือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน    ซ่ึงจะทําใหครูพบปญหาที่จะตองแกไขหรือพัฒนาจนสามารถดําเนินการสอนได
สอดคลองกับเปาหมายที่ควรจะเปน
กกกกกกกก การสํารวจและวิเคราะหปญหาน้ันครูสามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ เชน การวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแงมุมตางๆ การตรวจสอบสมุดแบบฝกหัด การสํารวจพฤติกรรมของผูเรียน การ
สังเกตของครู ขอมูลจากการประเมินของผูเกี่ยวของ เปนตน

กกกกกกกก   ขั้นที่ 2  ศึกษารวบรวมวิธีการหรือนวัตกรรมในการแกปญหานั้น
กกกกกกกก เม่ือครูไดวิเคราะหปญหาจากการศึกษาในข้ันที่ 1 เพื่อที่จะหาแนวทางในการแกปญหาแลว
ในข้ันน้ีครูตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ เชน วารสาร บทความ หลักสูตร ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา คูมือแนว
คิดทฤษฎีตาง ๆ ตลอดจนประสบการณของครูเอง เพื่อทําใหครูทราบวาปญหาที่คลายกับปญหาของเราเองมี
ผูใดศึกษาไวบาง ใชวิธีใดในการแกปญหาและผลการแกปญหาอยางไร วิธีการน้ีจะทําใหครูเห็นแนวทางในการ

ศึกษารวบรวมวิธีการหรือนวัตกรรมในการแกปญหาน้ัน

พัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมที่เลือกใชสําหรับการแกปญหา

สํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน

นําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใชในช้ันเรียน

วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการแกไขปญหา 
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แกปญหาไดชัดเจนซ่ึงอาจเปนวิธีสอนแบบใหมหรือการใชนวัตกรรมเขามาชวยในการจัดประสบการณการเรียน
การสอน

กกกกกกกก   ขั้นที่ 3  พัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมที่เลือกใชในการแกปญหานั้น
กกกกกกกก จากข้ันที่ 2 ครูจะไดทางเลือกในการแกปญหาหรือพัฒนา ซ่ึงอาจเปนวิธีการหรือนวัตกรรม
ที่เปนไปได ในข้ันน้ีครูตองกําหนดวิธีการหรือสรางนวัตกรรมที่ใชในการแกปญหาตามที่กําหนดไว แลวดําเนิน
การหาคุณภาพของวิธีการหรือนวัตกรรม จากผูรูในเรื่องน้ัน ๆ เพื่อนําขอคิดเห็นที่ไดมาปรับปรุงแกไขตนฉบับ
ของนวัตกรรมหรือวิธีการและเตรียมนําไปใชแกปญหาหรือพัฒนาตอไป

กกกกกกกก   ขั้นที่ 4  นําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใชในชั้นเรียน
กกกกกกกก ข้ันน้ีครูจะนําวิธีการหรือนวัตกรรมที่สรางข้ึนในข้ันที่ 3 ไปใชในสถานการณจริงโดยระบุข้ัน
ตอนปฏิบัติวาจะใชกับใคร เม่ือไร อยางไร แลวเก็บรวบรวมขอมูลตามที่กําหนดดวยเครื่องมือชนิด ตาง ๆ
เชน สังเกตพฤติกรรมเริ่มตนของผูเรียนกอนนําไปใช เม่ือนําไปใชแลวสังเกตพฤติกรรมอีกระยะหน่ึง เพื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะหการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนตอไป หรือใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อเก็บ
ขอมูลในสวนของความรู ความสามารถในเรื่องที่เรียน เปนตน

กกกกกกกก   ขั้นที่ 5  วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการแกไขปญหา
กกกกกกกก ภายหลังจากการนําวิธีหรือนวัตกรรมไปใชและมีการรวบรวมขอมูลไดแลว ครูก็จะนําขอมูล
มาวิเคราะหโดยเลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับขอมูลที่รวบรวมไดแลวสรุปผลการวิเคราะหขอมูลหากยังไม
สามารถแกไขปญหาไดตามที่ตองการก็จะตองทําการปรับปรุงแกไขโดยยอนกลับไปคนหาวิธีการหรือนวัตกรรม
ใหม แลวพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม ตลอดจนนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใชอีก คือดําเนินการข้ันที่ 2-4 ใหม
จนกระทั้งสามารถแกไขปญหาไดตามที่ตองการ แลวจึงเขียนสรุปผลการดําเนินงานตั้งแตข้ันที่ 1  ถึงข้ันที่ 4

กกกกกกกก1.5 ความรูเก่ียวกับเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย
กกกกกกกก    1.5.1  ความรูเก่ียวกับเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
กกกกกกกก           เครื่องมือที่ใชในเก็บขอมูลการวิจัยในช้ันเรียนมีหลายชนิด  ซ่ึงครูผูวิจัยจะตองเลือก
ใช ใหเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลของการวิจัย เครื่องมือแตละชนิดมีคุณลักษณะเฉพาะแตกตางกันและมี
ความเหมาะสมในสภาพการณของการเก็บรวบรวมขอมูลแตละชนิดไมเหมือนกัน

กกกกก ผดุงชัย ภูพัฒน (2544 : 10) กลาววา ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในช้ัน
เรียนน้ันจะใชเครื่องมือใดยอมข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัยและตัวแปรที่จะวัด เชน ถาตองการเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครื่องมือวัดคือแบบทดสอบ ถาตองการวัดความคิดเห็นเครื่องมือวัดคือแบบ
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สอบถามความคิดเห็น   ถาตองการวัดเจตคติเครื่องมือวัดคือแบบวัดเจตคติ  เปนตน  เครื่องมือวัดแบงออก
ไดหลายชนิดแตละชนิดเหมาะกับขอมูลแตละลักษณะจึงจําเปนตองศึกษาเครื่องมือแตละชนิดทั้งในแงลักษณะ
ของเครื่องมือวัด  วิธีการสราง  และขอดี  ขอจํากัด เพื่อเลือกใชใหเหมาะสม สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (2543 : 60)  ไดจําแนกเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบ
รวมขอมูลที่นิยมใชในการวิจัยในช้ันเรียนมีหลายประเภท ไดแก แบบทดสอบ (Test)  แบบสอบถาม
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) แบบสังเกต  (Observation)  ซ่ึงสอดคลองกับ บรรดล
สุขปติ (2543 : 120)  ไดกลาวถึงเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลในกรณีวิจัยในช้ันเรียน ไดแก  แบบทดสอบ  (Test)
แบบสอบถาม  (Questionnaires) การสังเกต  (Observation) การใหลงมือปฏิบัติ  การซักถามหรือ
สัมภาษณ  (Interview)
กกกกกกกก แบบทดสอบ (Test) หมายถึง ชุดของคําถามที่ใชวัดพฤติกรรมประเภทความรู
แบบทดสอบ แบงไดหลายแบบ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2543 : 60)  เชน
กกกกกกกก 1. แบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง (Subjective  or  Essay  Type)
หมายถึง แบบทดสอบที่กําหนดปญหาหรือคําถามมาให โดยใหผูเขาสอบเขียนตอบยาวๆ ภายในเวลาที่กําหนด
ใหขอสอบประเภทน้ีเหมาะสําหรับวัดหลาย ๆ ดานในแตละขอ เชน วัดความสามารถในการใชภาษา  ความคิด
การแสดงออกของอารมณ  ทัศนคติอื่น ๆ
กกกกกกกก 2. แบบปรนัยหรือแบบใหตอบส้ัน ๆ  (Subjective  or  Short  Answer Type)
หมายถึง  แบบทดสอบที่กําหนดใหตอบส้ัน ๆ หรือแบบกําหนดคําตอบใหเลือกไดแก แบบตาง ๆ  ตอไปน้ี
กกกกกกกก    2.1  แบบถูก-ผิด  (True-False)
กกกกกกกก    2.2  แบบเติมคํา  (Completion)
กกกกกกกก    2.3  แบบจับคู  (Matching)
กกกกกกกก   2.4  แบบเลือกตอบ  (Multiple  Choice)
กกกกกกกก พวงรัตน  ทวีรัตน  (2543 : 96) ไดใหความหมายของ แบบทดสอบ (Test) คือ
ชุดของส่ิงเราที่นําไปใชกระตุนบุคคลตอบสนองออกมา ชุดของส่ิงเรามักจะอยูในรูปของขอคําถาม ซ่ึงอาจให
เขียนตอบ ใหแสดงพฤติกรรม ใหพูดออกทางวาจาก็ได ทําใหสามารถวัดได สังเกตได และนําไปสูการแปล
ความหมายได แบงออกเปน 3 ชนิด ดังน้ี
กกกกกกกก 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement test) เปนแบบทดสอบ
ที่ใชวัดความรู ทักษะ และสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ที่ผูเรียนไดรับจากประสบการณทั้งปวง
กกกกกกกก 2.  แบบทดสอบวัดความถนัดหรือตัวปญญา (Aptitude test) เปนแบบทดสอบวัด
ศักยภาพระดับสูงสุดของบุคคลวาสมรรถภาพในการเรียนรูมากนอยเพียงใด  และควรเรียนดานใดหรือทํางาน
ดานใด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



18

กกกกกกกก 3. แบบทดสอบวัดความสัมพันธของบุคคลตอสังคมแบบทดสอบน้ีจะวัดเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพหรือการปรับตนเองของบุคคลในสังคม วัดความสนใจตอส่ิงตาง ๆ แบบทดสอบน้ีมักอยูในรูปแบบ
ทดสอบถามวัดลักษณะบุคคล เชน แบบทดสอบวัดความเกรงใจ แบบทดสอบความคิดสรางสรรค

กกกกกกกก   แบบสอบถาม  (Questionnaires) คือ รายการคําถามที่สงไปใหคนกลุมหน่ึงเปนผู
ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่เราตองการทราบ  อาจเปนคําถามที่ถามขอเท็จจริง ความเห็น ความรูสึก การประเมิน
สภาพ การประเมินการปฏิบัติ ฯลฯ  โดยใหบุคคลตอบในแบบสอบถาม (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 98)

กกกกกกกก   ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
กกกกกกกกกกกกกก 1.  กําหนดวัตถุประสงคของการสรางแบบสอบถาม
กกกกกกกก 2.  ระบุเน้ือหาหรือประเด็นหลักที่จะถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคที่จะประเมิน
กกกกกกกก 3.  กําหนดประเภทของคําถามโดยอาจจะเปนคําถามปลายเปด  หรือปลายปด
กกกกกกกก 4.  รางแบบสอบถาม  โครงสรางของแบบสอบถาม  อาจแบงเปน  3  ตอน  คือ

  ตอนที่  1  ขอความเบื้องตน
  ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไป
  ตอนที่  3  ขอมูลหลักเกี่ยวกับเรื่องที่จะถาม

กกกกกกกก 5.  ตรวจสอบขอคําถามวาครอบคลุมเรื่องที่จะวัดตามวัตถุประสงคหรือไม
กกกกกกกก 6.  ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและภาษาที่ใช
กกกกกกกก 7. ทดลองใชแบบสอบถามเพื่อดูความเปนปรนัยความเที่ยงและเพื่อประมาณเวลาใช
กกกกกกกก 8.  ปรับปรุงแกไข
กกกกกกกก 9.  จัดพิมพและทําคูมือ

กกกกกกกก   แบบสัมภาษณ  (Interview)
กกกกกกกก แบบสัมภาษณเหมาะสําหรับเก็บขอมูลจากเด็ก ๆ หรือกลุมตัวอยางที่อานหนังสือไม
ออก แตตองใชเวลามากในการเก็บขอมูลแตละตัวอยาง  ผูสัมภาษณถามีหลายคนก็จําเปนที่จะตองมีการฝก
และสาธิตการสัมภาษณใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  แบบสัมภาษณมี  2  ชนิด

1.  แบบสัมภาษณที่มีคําถามที่แนนอน (Structured Interview) เปนแบบที่มีคํา
ถามกําหนดไวแนนอน  เชน  ทานมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวสอบหรือไม
กกกกกกกก 2. แบบสัมภาษณที่ไมมีคําถามที่แนนอน(Unstructured Interview) เปนแบบที่ไม
มีคําถามกําหนดไวกอนแนนอนเราสามารถเปล่ียนแปลงคําถามไดตามสถานการณแตตองสูจุดหมายเดียวกัน 
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เชน ทานมีขอเสนอแนะอะไรบางเกี่ยวกับการสอนของครู (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2543 : 67)

กกกกกกกก   แบบสังเกต  (Observation)
กกกกกกกก แบบสังเกตเปนเครื่องมือรวบรวมขอมูลที่ทําไดงาย ๆ  ผูวิจัยสามารถสังเกตเปนราย
บุคคลหรือกลุมในเวลาใดเวลาหน่ึงก็ไดข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการสังเกต  วิธีสังเกตมี  2  ประเภท  คือ
กกกกกกกก 1. การสังเกตโดยเขาไปรวม (Participant Observation) หมายถึงผูสังเกตไปรวม
อยูในหมูผูที่สังเกตและมีการรวมกระทํากิจกรรม  โดยไมสังเกตเปนสมาชิกของกลุมน้ันดวย
กกกกกกกก 2. การสังเกตโดยไมเขาไปรวม (Non-Participant Observation)หมายถึงผูสังเกต
อยูนอกวงของผูถูกสังเกตโดยกระทําตนเปนบุคคลภายนอก ไมไดเขาไปรวมกิจกรรมของกลุมดวย (สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2543 : 68)

การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
กกกกกกกก              คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนส่ิงสําคัญมากเพราะเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพจะชวยใหไดขอมูลที่เช่ือถือไดเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอาจไดจากที่ผูอื่นสรางไว ซ่ึง
จะทําใหไมเสียเวลาในการสรางเครื่องมือใหม ถาไมสามารถหาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่ตรงกับงานวิจัย
ของตนเองได ควรสรางเครื่องมือใหมอยางถูกหลักวิชาและควรตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีคุณภาพควรมีลักษณะสําคัญคือมีความตรง ความเช่ือม่ัน อํานาจจําแนกและ
ความยากเหมาะสม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

กกกกกกกก 1. ความตรง  (validity)
กกกกกกกก    ความตรงหรือความเที่ยงตรง หมายถึงความสามารถวัดในส่ิงที่ตองการจะวัด เชน
วัดเรื่องความซ่ือสัตยตัวคําถามในแบบสอบถามจะตองเปนเรื่องที่แสดงออกถึงความซ่ือสัตยหรือหากสอนเรื่อง
เศษสวน  แบบทดสอบวัดเรื่องเศษสวนจริง ๆ  หรือไม  การสรางเครื่องมือใหมีความตรงควรถือหลักปฏิบัติ
ดังน้ี
                               1) การเขียนขอความ ใหคํานึงถึงหลักตรรกวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวของมากที่สุด
วาส่ิงที่เขียนอยูในความหมายของส่ิงที่เราตองการจะวัดหรือไม
                               2) ใหปรึกษาผูเช่ียวชาญในดานน้ัน ๆ ดวยวาขอความที่สรางเหมาะสมหรือไม
ครอบคลุมส่ิงที่เราตองการจะวัดมากนอยเพียงใด  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 114)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



20

กกกกกกกก 2. ความเที่ยง  (Reliability)
กกกกกกกก   ความเช่ือม่ันของเครื่องมือหรือความเที่ยง  หมายถึง ความคงที่ในการวัด  เชน
สอบครั้งที่ 1 ไดคะแนน  20  ถานําขอสอบชุดเดิมมาสอบอีกก็จะไดคะแนนเทาเดิมหรือใกลเคียงที่สุด  เปรยีบ
เหมือนตาช่ัง  ช่ังของกีค่รัง้กไ็ดนํ้าหนักเทาเดิม  นอกจากน้ีแลวความเช่ือม่ันยงัหมายรวมถงึวา ถาเราวัดกลุมเดียว
กันซํ้าหลาย ๆ ครั้ง  ผลที่ออกมาจะเหมือนกันหรือใกลเคียงกันทุกครั้งไป  อยางไรก็ดีในทัศนะของนักวิจัย
แลว ความเที่ยงคอนขางสูงก็ถือวาใชไดเพื่อใหเครื่องมือมีความเช่ือม่ันสูง ควรจะปฏิบัติดังน้ี   (ลวน สายยศ
และอังคณา  สายยศ 2538 : 208)

1) เขียนขอคําถามที่จะใชวัดใหชัดเจนเพื่อทําใหผูตอบเขาใจไดตรงกัน
 2) เขียนขอความใหมีจํานวนมากขอ  เชน  ถาตองการ  40  ขอ  อาจสรางไว
60  ขอ เพราะเม่ือหาคุณภาพแลว  อาจตองตัดขอที่มีคุณภาพต่ําออก  การมีจํานวนคําถามยิ่งมากคะแนนรวม
ที่ไดมาก็จะยิ่งใกลความจริง

3) วิธีทดสอบซํ้า  (Test-Retest)  ใชในกรณีที่มีการทดสอบ 2 ครั้ง  โดยใช
แบบทดสอบฉบับเดียวกันและกลุมผูสอบกลุมเดียวกัน  (เวนระยะพอประมาณ)  เม่ือใหคะแนนของแตละคน
จากการสอนแตละครั้ง  แลวนําคะแนนจากการสอบ  2  ครั้ง  มาหาคาสหสัมพันธ
กกกกกกกก วิธีแบงครึ่ง (Split-Half) ใชในกรณีที่มีการทดสอบเพียงครั้งเดียว เม่ือตรวจได
คะแนนแตละขอแลวใหรวมคะแนนยกเปน 2  สวน อาจแยกเปนแบบขอคู-ขอค่ี  หรือครึ่งแรก-ครึ่งหลัง  แลว
นําคะแนนทั้งสองสวนที่แบงแลวไปหาคาสหสัมพันธ เชนเดียวกับการใชวิธีทดสอบ 2 ครั้ง แตคาสหสัมพันธที่
ไดยังไมใชความเช่ือม่ันที่แทจริง  เพราะหาไดจากคะแนนเพียงครึ่งเดียว  จึงจําเปนตองนํามาขยายใหเต็มฉบับ
เสียกอน  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 122)
กกกกกกกก 3. อํานาจจําแนก  (Discrimination)
กกกกกกกก      อํานาจจําแนก หมายถึง ประสิทธิภาพของขอคําถามในการแบงเด็กออกเปนกลุม
คนเกงและออน กลุมผูอานเกณฑกับกลุมผูไมผานเกณฑในกรณีที่เปนแบบทดสอบ หรือจําแนกผูที่มีคุณ
ลักษณะสูงจาก ผูที่มีคุณลักษณะต่ําในกรณีที่เปนแบบสอบถาม
กกกกกกกก 4. ความยาก  (Difficulty)
กกกกกกกก                 ความยาก หมายถึง จํานวนรอยละหรือคาสัดสวนของนักเรียนที่ตอบถูกในขอน้ัน
เม่ือเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งหมด  ใชกับเครื่องมือวัดที่เปนแบบทดสอบปรนัยประเภท  0-1  หรือในกรณีที่
แบงเปนกลุมสูง กลุมต่ํา  ใหนํารอยละของจํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง  รวมกับรอยละของจํานวนคนที่
ตอบในกลุมต่ําหารดวย  2  (ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ 2538 : 209)
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กกกกกกกก 1.5.2  ความรูเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
กกกกกกกก         เมืเม่ือผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยจากเครื่องมือวัดทางการวิจัยตางๆ ประกอบ
ดวย  แบบสอบถาม,  แบบทดสอบ,  แบบสัมภาษณและแบบสังเกต  ซ่ึงขอมูลที่ไดมาจึงมีลักษณะที่ตางกัน
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยสถิติตาง ๆ  ที่ถูกตองและเหมาะสมกับขอมูลระดับของขอมูลน้ัน ๆ

แผนภูมิที่ 2  แสดงข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล

กกกกกกกก การวัด หมายถึง การกําหนดตัวเลขแทนปริมาณคุณภาพหรือคุณลักษณะโดยขอมูล
ที่ไดจากการวัดจะตองแบงลักษณะของขอมูลซ่ึงเรียกวาระดับการวัดหรือมาตรวัด(Scales of Measurement)
ระดับของมาตรวัดทางการศึกษาจะใชในการกําหนดตัวเลขที่มีลักษณะที่แตกตางกันและไมเหมือนกัน  ดังน้ี
กกกกกกกก 1. มาตรานามบัญญัติ  (Nominal  Scale) เปนระดับของการวัดระดับแรก เบื้อง
ตนหรือเปนระดับการวัดที่ต่ําที่สุด เปนการกําหนดตัวเลขแทนช่ือคน แทนคุณลักษณะตาง ๆ เหตุการณตาง ๆ
หรือแทนส่ิงของตาง ๆ  ตัวอยางไดแก  สถานที่ทํางาน  เพศชาย  เพศหญิง  อาชีพ  สัญชาติ  ศาสนา
เปนตน  การกําหนดตัวเลขจึงเปนเพียงช้ีถึงความแตกตางกันมิใชส่ิงเดียวกันเทาน้ัน เชน กําหนดใหเพศชาย
เปน 1  และเพศหญิงเปน  2, อาชีพรับราชการเปน 1, อาชีพรับจางทั่วไปเปน  2, อาชีพคาขายเปน  3
เปนตน ดังน้ันตัวเลขเหลาน้ันจึงไมไดช้ีถึงปริมาณและคุณภาพของส่ิงน้ันๆ จึงไมสามารถนําตัวเลขมาบวก ลบ
คูณและหารได

2. มาตราเรียงอันดับ  (Ordinal  Scale)  มาตราเรียงอันดับเปนมาตราวัดที่สูงกวา
มาตรานามบัญญัติ โดยมาตราน้ีเปนการกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณเพื่อช้ีลําดับ หรือจัดลําดับของคุณ
ลักษณะที่เราตองการจะวัด แตไมสามารถบอกไดวาแตละอันดับที่เรียงไวน้ันมีความแตกตางกันปริมาณเทาใด
เชน การจัดอันดับความสวยของนางงามจากผูที่สวยที่สุดไปยังผูที่ข้ีเหรที่สุดหรือการจัดอันดับความสามารถ
ทางการพูดโตวาทีหนาหองของนักเรียน  3  คน  จากที่ดีที่สุด  เปนอันดับ  1  รองลงมาเปนอันดับ  2  และ
3  ตามลําดับ,การเรียงลําดับความสําคัญของความตองการในการแกไขปญหา  แลวก็ใหอันดับที่ตองการมากที่

แบบสอบถาม

แบบทดสอบ

แบบสัมภาษณ

แบบสังเกต

ขอมูลที่มีระดับการวัด
- นามบัญญัติ
- เรียงอันดับ
- อันตรภาค
- อัตราสวน

เลือกใชสถิติตาง ๆ
ในการวิเคราะห

ผลการวิเคราะห 
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สุดเปนอันดับ  1,  2  และ  3  ตามลําดับ กลาวคือความแตกตางกันในอันดับ  1  และอันดับ  2 โดยคาของ
อันดับ  1 จะมากกวาอันดับ  2 แตจะไมทราบวามากกวากันเทาใด  จึงไมสามารถนําตัวเลขมา  บวก  ลบ
คูณ  และหารกันได
กกกกกกกก 3. มาตราอันตรภาค  (Interval  Scale)  เปนระดับการวัดที่สูงกวาสองมาตราที่
กลาวมา  โดยมีคุณสมบัติเพิ่มข้ึน คือ ศูนยสมมุติ  หรือศูนยไมแท  เชน ในทดสอบครั้งหน่ึงมีผูสอบได
คะแนน  80  60  40  และ 0 ในมาตราวัดน้ีผูที่สอบไดศูนยคะแนนไมใชวาไมมีความรูในวิชาน้ัน  แตเพียง
ผูน้ันทําขอสอบน้ันไมได
กกกกกกกก 4. มาตราอัตราสวน  (Ratio  Scale)  เปนระดับการวัดที่สูงสุดและมีความสมบูรณ
มากกวามาตราอันตรภาค  นอกจากจะมีคุณสมบัติคลายมาตราอันตรภาคแลว ยังมีลักษณะเปนศูนยแท
แตกตางจากมาตราอันตรภาค  เชน  นํ้าหนัก  50  กิโลกรัม  และ  0  กิโลกรัม  0  ในที่น้ีหมายความวาไมมี
นํ้าหนักเลย, ระยะทาง  50  กิโลเมตร  และ 0 กิโลเมตร  หมายความวาไมมีระยะทางเลย  เปนตน  เน่ืองจาก
มาตราวัดน้ีมีความสมบูรณทุกประการจึงสามารถนําขอมูลที่ไดมาบวก ลบ คูณและหารกันได  สถิติและวิธีการ
ทางสถิติในการทดสอบสามารถทําไดทุกชนิด

ลักษณะของขอมูลที่ไดมาจึงตองนํามาแบงแยกเพื่อจัดกระทําขอมูลดวยวิธีทางสถิติ
ที่ตางกัน  โดยนําขอมูลมาจัดระบบการวิเคราะหและแปลผล เพื่อนําไปสูการสรุปอางอิง ในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยควรเลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะของขอมูลและตรงตามวัตถุประสงคทางการวิจัยที่ตั้งไว  สถิติที่
มักจะนําไปใชในการวิจัยในช้ันเรียน  ไดแก

1. สถิติที่ใชในการอธิบายคุณลักษณะหรือรายละเอียดของกลุมที่ศึกษา
กกกกกกกก    1.1 รอยละ (Percentage)  เปนคาสถิติที่นิยมใชมาก  โดยเปนการเปรียบเทียบ
ความถี่หรือจํานวนที่ตองการกับความถี่หรือจํานวนทั้งหมดที่เทียบเปน  100
กกกกกกกก   1.2 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  (Measures  of  Central  tendency)
เปนสถิติที่ใชเปนตัวแทนของขอมูล โดยที่นิยมใชมี 3 ประเภท  ไดแก  คาเฉล่ีย  มัธยฐาน  ฐานนิยม
กกกกกกกก   1.3  การวัดการกระจาย  (Measures  of  Variability)   เปนสถิติที่ชวยให
ทราบถึงความแตกตางหรือ การแปรผันของคะแนนในชุดน้ันหรือ กลุมน้ัน ถาคาที่ไดมามีคาสูงหมายถึงมี
คะแนนความ    แตกตางกันมากถาคาที่ไดมีคาต่ําหมายถึงคะแนนไมแตกตางกันมากนักหรือใกลเคียงกัน
กกกกกกกก      1.3.1 พิสัย  (Range)  เปนชวงระหวางคะแนนที่สูงสุดกับคะแนนที่ต่ําสุด
กกกกกกกก     1.3.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  เปนการวัดการ
กระจายที่นิยมใชมาก  เขียนแทนดวย  S.D.
กกกกกกกก    1.3.3  ความแปรปรวน (Variance) ความแปรปรวนก็คือ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานยกกําลัง  2
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กกกกกกกก 2. สถิติที่ใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
สถิติที่ใชหาความสัมพันธเรียกวาสหสัมพันธ (Correlation) คือ ดรรชนีที่บอก

ทิศทาง และขนาดหรือปริมาณของความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ สหสัมพันธมีหลายชนิด เชน สหสัมพันธ
อยางงาย  สหสัมพันธพหุคูณและสหสัมพันธคาโนนิคอล ในที่น้ีจะกลาวถึงแตสหสัมพันธอยางงายเทาน้ัน
กกกกกกกก                  สหสัมพนัธอยางงาย     (Simple Correlation)   หรอื  สหสัมพนัธแบบเพยีรสัน
(Pearson  Product  Moment)เปนสถิติที่ใชช้ีความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัวหรือขอมูลสองชุดที่มีระดับ
การวัดในระดับมาตรอันตรภาค  (Interval  Scale)  และมาตรอัตราสวน  (Ratio  Scale)  โดยคาที่ไดจะ
บงบอกถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือขอมูลชุดน้ัน ๆ
กกกกกกกก 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม
กกกกกกกก               การทดสอบสมมติฐาน เปนการทดสอบคําตอบของผลการวิจัยที่ผูวิจัยคาดการณ
หรือคาดคะเนผลไวลวงหนาโดยการทดสอบสมมุติฐานน้ีจะใชสถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics) ไดแก
t-test,  F-test  หรือ  ANOVA  ในที่น้ีจะกลาวถึงแตสถิติ  t-test  เทาน้ัน
กกกกกกกก   สถิติเชิงอางอิง (Inferential  Statistics)  เปนสถิติที่ใชในการศึกษาขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง (Sample)  แลวผลที่ไดมาจากกลุมตัวอยางสรุปอางอิงไปยังลักษณะของประชากร  หรือคาสถิติ
ที่ไดมาจากกลุมตัวอยางสรุปอางอิงไปยังคาพารามิเตอร (Population  parameters) ของประชากรการไดมา
ซ่ึงกลุมตัวอยางมีความสําคัญอยางยิ่งในการใชเปนตัวแทนของประชากร โดยสถิติอางอิงจะเกี่ยวกับการ
ประมาณคา  (Estimation)  และการทดสอบสมมุติฐาน  (Hypothesis  testing)
กกกกกกกก   t-test เปนสถิติการทดสอบสมมุติฐานความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุม
ตัวอยาง 2  กลุม  โดยการใชสถิติ t-test จําแนกออกเปน 2 กรณี  ไดแก กรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระ
จากกัน  (Dependent)  กับกรณีกลุมตัวอยางอิสระจากกัน  (Independent)

กกกกกกกก 1.5.3  การเขียนรายงานการวิจัย
กกกกกกกก      การเขียนรายงานการวิจัยมีประโยชน เพื่อเปนหลักฐานแสดงการทํางานซ่ึงเปนการ
แกปญหา ที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน และเปนผลการทํางานของครูทําไวสําหรับตนเอง และเผยแพรใหเพื่อนรวมงาน
หรือผู   สนใจไดศึกษาหรือนําไปใชในหองเรียนของครูอื่นตอไปรายงานการวิจัยประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี
กกกกกกกก 1. ช่ือเรื่อง  สวนประกอบของช่ือเรื่องมี 3 สวน คือ (1) จุดมุงหมายของการวิจัย (2)
ตัวแปรในการวิจัย (3) กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย
กกกกกกกก 2. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา แนวทางการเขียนความเปนมาและความ
สําคัญของการวิจัยมีสาระที่ควรนําเสนอ 5 สวนคือ
กกกกกกกก     2.1  หลักการและเหตุผล หรือส่ิงที่พึงประสงคมุงหวังใหเกิด
กกกกกกกก     2.2  สภาพที่เปนอยูประจํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



24

กกกกกกกก     2.3  ความแตกตางของสภาพที่พึงประสงคกับที่เปนอยู
กกกกกกกก    2.4  ผลที่ตามมาหรือปญหาที่ตามมาจากการเกิดความแตกตางที่เกิดข้ึนขอ 3
กกกกกกกก     2.5 ประเด็นที่ตองทําการวิจัย เพื่อใหไดแนวทางในการแกปญหาหรือคําอธิบาย
สภาพที่เกิดข้ึนในขอ 4
กกกกกกกก      2.6  ส่ิงที่เปนประโยชนที่คิดวาจะไดรับจากไดแนวทางการแกไขปญหา
กกกกกกกก 3. คําถามการวิจัย  แนวทางการกําหนดคําถามการวิจัยมีหลักการดังตอไปน้ี

3.1  ใชขอความที่เปนประโยคคําถาม
3.2  ประกอบดวยตัวแปรในการวิจัยและกลุมเปาหมายที่ตองการศึกษา
3.3  สอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึน

กกกกกกกก 4.  วัตถุประสงค  แนวทางการเขียนวัตถุประสงคการวิจัย
4.1  ระบุกิจกรรมหรืองานที่ตองทําเพื่อตอบคําถามการวิจัย
4.2  นิยมเขียนในรูปประโยคบอกเลามากกวาประโยคคําถาม

กกกกกกกก 5.  ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย  ระบุส่ิงที่เปนประโยชนจากขอคนพบ
กกกกกกก กกกกกกกก 6.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย คือ ส่ิงที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษา ซ่ึงสามารถแปรคาตาม

คุณลักษณะที่ผูวิจัยสนใจไดมากกวา 1 คา หรือ มากกวา 1 คุณลักษณะ
กกกกกกกก 7.  วิธีการวิจัย ระบุแบบแผนการวิจัย ไดแก การวิจัยเชิงทดลอง  การวิจัยเชิง
กึ่งทดลอง การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยรายกรณี
กกกกกกกก 8.   กลุมตัวอยาง กลุมที่เปนเปาหมายของการวิจัยสวนใหญเปนนักเรียนในช้ันเรียน
ที่ทําวิจัย
กกกกกกกก 9.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ส่ิงที่ใชในการเก็บขอมูลที่ตองการไดแก แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ แบบสังเกต  เปนตน
กกกกกกกก 10. การเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการที่ใชในการเก็บขอมูลวาเก็บในชวงใดใครเปนคน
เก็บ เก็บอยางไรและใชเวลานานเทาใด
กกกกกกกก 11. วิธีการวิเคราะหขอมูล ระบุวิธีการที่ใชในการเก็บขอมูลใหเห็นภาพรวมข้ึนอยูกับ
ลักษณะของขอมูลถาเปนเชิงคุณภาพอาจใชการวิเคราะหเน้ือหา ความถี่ ขอมูลเชิงปริมาณ อาจใชความถี่
รอยละ คาเฉล่ีย หรือมีการนําดวยกราฟ  (สุวิมล วองวาณิช 2544 : 85)

2. ความรูเก่ียวกับการฝกอบรม
กกกกกกกก2.1  ความหมายของการฝกอบรม
กกกกกกกก    การฝกอบรมเปนกระบวนการสําคัญทีจ่ะชวยพฒันา หรอืฝกฝนเจาหนาทีห่รอืบคุลากรใหมทีจ่ะ
เขาทาํงานหรอืทีท่าํงานอยูแลวในหนวยงานใหมีความรู  และความสามารถเพิม่ข้ึนจนเหมาะสมกับงานที่ทําอยูมีผูที่
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ไดใหความหมายของการฝกอบรมอื่น ๆ  อีกหลายทาน  เชน
กกกกกกก วันชัย  เตชพรรุง  (2538 : 68 ,อางถึงใน พัฒนา  สุขประเสริฐ 2541 : 2)  ไดกลาววา วิธีที่
มีประสิทธิภาพที่สุดในการปรับปรุงผลการทํางานการฝกอบรมเรื่องทัศนคติมีความสําคัญอยางมากการมี    
ทัศนคติที่ถูกตอง  ทักษะตาง ๆ จะถูกนํามาใชและจุดบกพรองในทักษะตางก็จะถูกแกไขได
กกกกกกกก สมคิด บางโม  (2538 : 14 ,อางถึงใน พัฒนา  สุขประเสริฐ 2541 : 2) ไดสรุปวาการฝก
อบรมหมายถึงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลโดยมุงเพิ่มพูนความรู(Knowledge)  
ทักษะ(Skills) และเจตคติ(Attitude)  อันจะนําไปสูการยกมาตรฐานการทํางานใหสูงข้ึน  ทําใหบุคคลมีความ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงานและองคการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
กกกกกกกก วิจิตร  อาวะกุล (2540 : 50)  ไดใหความหมายเกี่ยวกับการฝกอบรมวา  หมายถึงการ
พัฒนาหรือฝกฝนอบรมบุคคลใหเหมาะหรือเขากับงานหรือการทํางานสวนการศึกษา หมายถึง การเพิ่มพูน
ความรู (knowledge) ความเขาใจ (understanding) ทักษะ (skill) ความชํานิชํานาญงาน ความสามารถ
(ability)
กกกกกกกก พัฒนา สุขประเสริฐ (2541 : 4)  การฝกอบรม หมายถึง  “กระบวนการสําคัญที่จะชวย
พัฒนาหรือฝกฝนเจาหนาที่หรือบุคลากรใหมที่จะเขาทํางานหรือที่ปฏิบัติงานประจําอยูแลวในหนวยงาน  ใหมี
ความรูความสามารถทักษะหรือความชํานาญ  ตลอดจนประสบการณใหเหมาะสมกับการทํางาน  รวมถึงกอให
เกิดความรูสึกเชนทัศนคติหรือเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน  อันจะสงผลใหบุคลากรแตละคนในหนวยงานหรือ
องคการมีความสามารถเฉพาะตัวสูงข้ึน  มีประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับผูอื่นไดดี  ทําใหหนวยงานหรือ
องคกรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีข้ึน”
กกกกกกกก ดังน้ัน การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคล
โดยมุงเพิ่มพูนความรู  (Knowledge)  ทักษะ หรือความชํานาญ (Skills) และทัศนติ (Attitude) ที่นําไปสู
การยกมาตรฐานการทํางานใหสูงข้ึน
กกกกกกกก2.2  วัตถุประสงคของการฝกอบรม
กกกกกกกก 2.2.1 เพ่ิมพูนความรู (Knowledge) การเพิ่มพูนความรูหรือเสริมสติปญญาหรือเพื่อปรับ
ปรุงแกไขความรอบรูเพื่อการปฏิบัติงานของแตละบุคคลในแตละระดับเกี่ยวกับการเขาใจกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ หนาที่รับผิดชอบของแตละหนวยงาน/บุคคล  การเขาใจการจัดการการบริหาร  รูปแบบการบริหาร
ทําใหมีความรูคือรูวาส่ิงน้ันเปนอะไรและสามารถความจดจําไวได  มีความเขาใจคือรูในเหตุและผลของส่ิงที่ได
รูน้ัน สามารถอธิบายและขยายไดอยางถูกตองและแจมชัด สามารถนําส่ิงที่รูไปใชในสถานะการณจริงได
นอกเหนือจากน้ีแลวการฝกอบรมยังสามารถมุงสูงข้ึนใหผูเขารับการอบรม สามารถวิเคราะหแยกแยะใหเห็น
องคประกอบตางๆ ที่เปนลําดับสัมพันธกันไดสามารถสังเคราะหจัดเรียบเรียงและรวบรวมองคประกอบตางๆที่
กระจายกันอยูเขาเปนแบบแผนหรือโครงสรางใหมไดและที่สําคัญคือสามารถประเมินคาคือตัดสินคุณคาของ
ส่ิงใดตามเกณฑที่กําหนดไดการเพิ่มพูนความรูความเขาใจ  อาจขยายไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการนํา
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ไปใชปรับในสถานการณจริงดวย  เปนการเสริมความรูความสามารถในวิชาชีพ
กกกกกกกก 2.2.2  พัฒนาทักษะ (Skill) การพัฒนาทักษะความชํานาญเปนจุดมุงหมายของการฝก
อบรมและการพัฒนามาชานาน รวมถึงตั้งแตการจัดลําดับความสําคัญของงานการแกไขสถานการณเฉพาะหนา
การเพิ่มความม่ันใจในการตัดสินใจทําใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและคลองตัว จนมีความเช่ือม่ันวาจะ
สามารถทําไดเองในสถานการณจริงของทองถิ่นและความพรอมของตน การเพิ่มจํานวนครั้งหรือความถี่ในการ
ฝกปฏิบัติทําใหมีประสบการณและทักษะในการทํางานสูงน้ัน กอใหเกิดความม่ันใจไดเปนอยางดี สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองโดยใชเวลาที่นอยลง
กกกกกกกก 2.2.3 เปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude) เม่ือสรางเจตคติที่ดีที่เหมาะสมแกผูเขารับการฝก
อบรมทําใหมีกําลังใจหรือขวัญที่ดีในการทํางาน  สามารถทํางานของตนไดดวยความยินดีและพอใจ  และ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดวยความสบายใจ การฝกอบรมโดยทั่วไปมักมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงแกไข
ความรอบรูเพื่อการปฏิบัติงาน และเพิ่มทักษะความชํานาญการ แตละเลยการจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานใน
หนาที่ใหดีข้ึน  ทั้งที่การจูงใจบุคลากรเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหน่ึงที่จะตองคํานึงถึง  เพราะหากบุคลากรมีความ
รูและทักษะในการทํางาน แตขาดแรงจูงใจในการทํางานก็จะไมนําความรูและทักษะมาใชในการปฏิบัติงานอยาง
เต็มความสามารถ และการขาดความจูงใจในการปฏิบัติงานอาจเปนสาเหตุหน่ึงที่บุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม
และการพัฒนา ไมนําความรูและทักษะที่ไดรับมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถทําใหการฝกอบรม
ไมเกิดผลตามที่กําหนดไว (พัฒนา  สุขประเสริฐ 2541 : 5)

กกกกกกกก2.3  ประเภทของการฝกอบรม
กกกกกกกก      2.3.1 การอบรมปฐมนิเทศ  (Orientation) การฝกอบรมประเภทน้ีจัดข้ึนสําหรับผูที่เขารับ
ราชการใหม หรือผูปฏิบัติงานใหม  โดยมีจุดมุงหมายสําคัญดังน้ี

2.3.1.1  แนะนําใหรูจักสถานที่ทํางานใหม
2.3.1.2  แนะนําใหรูจักระเบียบขอบังคับตาง ๆ
2.3.1.3  แนะนําใหรูจักการจัดองคการโดยทั่วไปเกี่ยวกับหนวยงานตาง ๆ
2.3.1.4  สรางเสริมขวัญในการปฏิบัติงานใหมีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน
2.3.1.5  สงเสริมปริมาณผลิตผลของงานใหสูงข้ึน
2.3.1.6  สรางความคุนเคยกับสภาพแวดลอมขององคการน้ัน ๆ
2.3.1.7  ใหรูจักคุนเคยกับผูรวมงาน

กกกกกกกกการอบรมปฐมนิเทศจะจัดในลักษณะอยางไร ข้ึนอยูกับสภาพของผูเขารับการฝกอบรม ตําแหนง
ของผูเขารับการฝกอบรม สวนระยะของการฝกอบรมปฐมนิเทศใชเวลาตั้งแต 1 วัน - 1  เดือน  ทั้งน้ีแลวแต
เรื่องที่จะใหการอบรม
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กกกกกกกก      2.3.2  การฝกอบรมปฏิบัติการ  (On-the-Job  Training) เปนการอบรมที่ใหลงมือปฏิบัติ
งานจริง ๆ  ลําดับข้ันของการฝกปฏิบัติมีดังน้ี

2.3.2.1  อธิบายใหทราบถึงหลักและวิธีโดยทั่วไป
2.3.2.2  สาธิตใหดูจากของจริง
2.3.2.3  ใหผูเขารับการฝกอบรมทดลองปฏิบัติ
2.3.2.4  แกไขขอบกพรอง  และช้ีแจงใหผูเขารับการฝกอบรมทราบ
2.3.2.5  ติดตามดูการทดลองปฏิบัติงานจนสามารถทําไดดวยตนเอง

กกกกกกกก การอบรมฝกปฏิบัติน้ีอาจจัดไดโดยวิธีตางๆ เชน การเขารวมประชุมสัมมนา การ
ศึกษา ดูงานในประเทศและตางประเทศ  เปนตน

2.3.3  การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงาน (Skill  Training) การฝกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนทักษะเปนผลมาจากความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ ที่กอใหเกิดทฤษฎีการจัด
การใหม ๆ มีเครื่องจักร เครื่องมือและวิธีการทํางานใหม ๆ ซ่ึงพนักงานจําเปนตองพัฒนาทักษะเพื่อสนอง
ความตองการขององคการ

2.3.4  การฝกอบรมระดับหัวหนางาน  (Supervisory  Training) การฝกอบรมประเภทน้ี
เน่ืองจากธุรกิจองคการเติบโตข้ึน  งานก็ขยายข้ึนและเจาหนาที่ก็ตองเพิ่มมากข้ึนเปนเงาตามตัว  ความจําเปนที่
ตองมีหัวหนางานมีมากข้ึนดวย

2.3.5  การฝกอบรมระดับการจัดการ  (Managerial  Training) การฝกอบรมระดับการ
จัดการน้ี  หมายถึงผูจัดการระดับรอง หรือหัวหนางานที่มีภาระความรับผิดชอบสูงกวาหัวหนางานทั่ว ๆ ไป
หลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมระดับน้ีเปนวิชาเฉพาะเปนสวนใหญซ่ึงเกี่ยวกับการบริหาร  เชน วิชาจิตวิทยาการ
บริหาร  ภาวะผูนํา  การวินิจฉัยส่ังการ  เปนตน

2.3.6  การฝกฝนตนเอง (Self-Training) การฝกฝนตนเองเปนปจจัยสําคัญในยุคปจจุบัน
เพราะมีส่ือแหลงความรูมากมายที่จะศึกษาฝกฝนดวยตนเองได  วิธีการฝกฝนอบรมดวยตนเองมีดังน้ี

2.3.6.1  ตั้งใจฝกฝนตนเองใหทันกับเหตุการณ
2.3.6.2  แลกเปล่ียนความรู  ความคิดเห็นแบบกันเอง
2.3.6.3  ศึกษาหาความรูจากเอกสารวิชาการอื่น ๆ
2.3.6.4  ติดตามความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับนโยบาย และโครงการของงานที่เกี่ยวของ
2.3.6.5  ติดตามความเคล่ือนไหวของเหตุการณภายในและภายนอกประเทศ
2.3.6.6  ศึกษานอกระบบในวิชาที่เกี่ยวของกับงาน  และความรูอื่น ๆ
2.3.6.7  เขารวมประชุมสัมมนาเม่ือมีโอกาส
2.3.6.8  เปนผูนําอภิปรายและบรรยายในบางโอกาส
2.3.6.9 เปนสมาชิกของสมาคมทางวิชาการ
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2.3.6.10 หาโอกาสไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
กกกกกกกก2.4   แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการจัดการฝกอบรม
กกกกกกกก      การฝกอบรมเปนกระบวนการที่เกี่ยวของ และมีความสัมพันธกันระหวางความรู การปฏิบัติ
(Action)  การฝก (Training)  และการเรียนรู  (Learning) ในองคกร
กกกกกกกก แนวความคิดเรื่องการฝกอบรมที่เกิดข้ึนในระยะเริ่มแรกสนใจเรื่องการส่ือสารและการเรียน
รูเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนเพื่อประกอบการทํางาน โดยมุงผลดานเศรษฐกิจกิจเปนหลัก จุดเริ่มตนของการฝก
อบรมมีสาเหตุมาจากสภาพปญหา  (Problems)  ความกดดัน  (Pressure)  และแรงกระตุน  (Motivation)
ที่ตองการใหมีการปรับปรุงการทํางานตัวอยาง เชน โรงงานแหงหน่ึงรับคนงานใหมเขาทํางานคนงานมีขอ
บกพรองเกี่ยวกับการใชเครื่องจักร  มีผลทําใหเครื่องจักรเสียบอย ๆ  เจาของโรงงานจึงจัดอบรมคนงานเหลา
น้ันใหมีความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรที่ถูกตอง
กกกกกกกก ตอมาแนวความคิดเรื่องการฝกอบรมไดรับการพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคม
มากยิ่งข้ึนเปนที่ยอมรับกันวาการฝกอบรมเปนกระบวนการที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธกันระหวาง ความรู
การปฏิบัติ การฝก และการเรียนรู เปนการเสริมสรางประสิทธิภาพและความรับผิดชอบรวมกันในองคการ

กกกกกกกก2.5  เทคนิคการฝกอบรม
กกกกกกกก   การจัดการฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพการทํางานของบุคลากรโดยการใหความรู  ความ
เขาใจทักษะและทัศนคติที่ดีในการทํางาน องคประกอบที่สําคัญของการฝกอบรมเพื่อใหไดจุดมุงหมายดังกลาว
คือเทคนิคที่ใชในการฝกอบรม  ซ่ึงจะตองมีการเลือกใชเทคนิคตาง ๆ ใหเหมาะสมกับหลักสูตรที่ใช  และ
เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม
กกกกกกกก     2.5.1 ความหมายของเทคนิคการฝกอบรม
กกกกกกกก เทคนิคการฝกอบรม  (Training  Technique)  หมายถึงวิธีการใชในการติดตอส่ือ
สารหรือถายทอดความรู  ความคิดเห็น  ขอเท็จจริง  ประสบการณหรือขอมูลตาง ๆ ระหวางผูใหการอบรม
และผูเขารับการอบรม เพื่อใหเกิดการเรียนรู การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือวัตถุประสงคใดๆ ตามที่กําหนด
ไว  (พนิจดา  วีระชาติ 2543 : 85)
กกกกกกกก เทคนิคการฝกอบรม  หมายถึง วิธีการตาง ๆ ที่ทําใหผูเขารับการอบรมเรียนรูความ
เขาใจมีทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสมหรือเกิดความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหน่ึงจนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมน้ัน  (พนิจดา  วีระชาติ 2543 : 85)
กกกกกกกก จากความหมายดังกลาวทําใหมองเห็นวา  เทคนิคการฝกอบรมเปนเพียงวิธีการหรือ
เครื่องมือที่จะทําใหผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูเทาน้ัน  ซ่ึงสรุปไดดังน้ี

เน้ือหา                    เทคนิคการฝกอบรม                    การเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม
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2.5.2  ประเภทของเทคนิคการฝกอบรม
กกกกกก 2.5.2.1 ประเภทการบรรยายและอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ  เทคนิคการฝกอบรม
ประเภทน้ีไดแก  การบรรยายหรือปาฐกถา  (Lecture  or  Speech)  การบรรยายเปนชุด  (Symposium)
การอภิปรายเปนคณะ  (Panel  Discussion)  เปนตน

2.5.2.2 ประเภทใหผูเขารบัการอบรมมีบทบาทรวม  เชน  การสัมมนา  (Seminar)
การอภิปรายกลุม  (Group  Discussion)  การประชุม  (Conference) การประชุมซินดิเคต  (Syndicate
Method)  การระดมความคิด  (Brainstorming)  การแสดงบทบาทสมมุติ  (Role  Playing) การประชุม
ถกเถียง  (Buzz  Session)  การศึกษาเฉพาะกรณี  (Case  Study)  การใหเวลาซักถาม  (Question-
Period)  การสัมภาษณ  (Interview)  ละครส้ัน  (Skit)  การสาธิต(Demonstration)  การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ  (Workshop)  ทัศนศึกษา  (Field  Trip)  เปนตน

2.5.2.3 ประเภทพัฒนาเฉพาะตัวบุคคลซ่ึงผูเขารับการอบรมสามารถปรับใหเขากับ
ระดับความสามารถในการเรียนรูและตามความสะดวกของตนได เชน การสอนแบบสําเร็จรูป  (Programmed
Instruction)  การสอนแนะ  (Coaching)

2.5.2.4 ประเภทใชส่ือในการฝกอบรมเปนสวนประกอบสําคัญ เชน การใชสไลด
ประกอบเสียง (Side Tape Presentation) การใชภาพยนตรประกอบ (Instruction Film) (พนิจดา วีระชาติ
2543 : 85)
กกกกกกกก2.6  การฝกอบรมครูประจําการ
กกกกกกกก   การฝกอบรมระหวางปฏิบัติการหรือประจําการ  (In-service training or on–the-job
training) หมายถึงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ความชํานิชํานาญในหนาที่ที่ตนทําใหมาก
ยิ่งข้ึนในขณะที่บุคคลยังดํารงตําแหนงอยู (วิจิตร  อาวะกุล 2540:86)การฝกอบรมครูประจําการเปนการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาที่สําคัญอยางหน่ึงในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพของครูใหสูงข้ึนเพราะถา
ครูไดรับการพัฒนาความรู  ทักษะ เจตคติและความรูความชํานาญในวิชาชีพ รวมทั้งการปฏิบัติงานในโรงเรียน
แลว  ครูจะเปนผูนําองคประกอบดังกลาวมาใชใหเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน (นิพนธ ไทยพานิช
2535: 189 ) ดังน้ันการฝกอบรมครูประจําการ จึงมุงใหครูไดรับการพัฒนาใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิ
ภาพยิ่งข้ึน โดยผูเขารับการฝกอบรมอยูในระหวางการทํางานประจําอยู (มานพ ภาษิตวิไลธรรม 2525 : 15)
สรุปวา การฝกอบรมครูประจําการ หมายถึง กิจกรรมทั้งมวลที่จัดข้ึนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพคณะครูของ
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ซ่ึงอาจจัดในรูปของการศึกษาตามหลักสูตรระยะยาวที่เม่ือจบการศึกษา แลวจะ
ไดเพิ่มคุณวุฒิ หรือการศึกษาตามหลักสูตรระยะส้ันที่ไมเนนการเพิ่มวุฒิ แตคํานึงถึงการปรับปรุงคุณภาพของ
ครูประจําการเปนสําคัญ นอกจากน้ีการฝกอบรมครูประจําการยังเนนเรื่องขวัญกําลังใจ ซ่ึงเปนองคประกอบ
สําคัญในการสงเสริมการปฏิบัติงานของครูประจําการ เพราะเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหครูเกิดกําลังใจที่จะพัฒนาการ
สอนและการปฏิบัติงานไดอยางดี  กอ  สวัสดิพานิช (2519 : 51-52) ไดเสนอแนะวา การจัดฝกอบรมครู
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ประจําการและบุคคลทางการศึกษา ควรมีเปาหมายที่ชัดเจนวาเพื่อพัฒนาวิชาชีพการสอนใหดีข้ึน จึงควรเนน
เรื่องตอไปน้ี คือควรหาวิธีการดําเนินการฝกอบรมใหครูประจําการและบุคคลากรทางการศึกษามองเห็นความ
สําคัญ และประโยชนของการเขารับการอบรมที่มีตอวิชาชีพของตน และประโยชนจากการฝกอบรมควรจะมี
อยางตอเน่ืองไปถึงการเรียนของนักเรียน และหนาที่การงานของผูเขารับการอบรม  ควรเพิ่มโอกาสใหครู
ประจําการ และบุคลากรทางการศึกษาไดศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อเห็นการสงเสริมดานความคิดและ
เหตุผลใหมากข้ึน  การจัดฝกอบรมจึงไมควรเนนเฉพาะเรื่องในหองเรียนเทาน้ัน
กกกกกกกก ในการจัดฝกอบรมครูประจําการมีความมุงหมายที่สําคัญ คือ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพใน
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสนองความตองการของหนวยงานผูใชครูเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ
แกครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการใหสูงข้ึน โดยไมกระทบกระเทือนงานหนาที่ประจํา และเปนการ
สรางขวัญและสงเสริมกําลังใจของครูในระหวางปฎิบัติงานใหดีข้ึนโดยใหครูไดมีโอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
เพื่อเล่ือนวิทยฐานะและตําแหนงหนาที่ของตนใหสูงข้ึนอยางมีหลักเกณฑ และมีกําหนดการที่แนนอนตามแนว
ทางที่ไดกําหนดไว (มานพ  ภาษิตวิไลธรรม 2525 : 15 ) เพื่อเปนการกระตุนใหครูแสวงหาความรูทางการ
ศึกษาใหมๆอยูเสมอชวยแกปญหาใหกับครูประจําการที่มีพื้นฐานความรูไมมากพอที่จะนํามาใชแกปญหาขณะ 
ปฎิบัติงาน ชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะมีผลตอการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
ชวยใหครูไดวางแผนและปรับปรุงวิธีสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ชวยใหสถาบันฝกหัดครูที่เกี่ยวของใน
การผลิตครูไดปรับปรุงทักษะการเปนครูไดเตรียมการอยางเหมาะสมยิ่งข้ึนชวยพัฒนาใหเกิดทักษะการเปนผู
นําที่ดีแกครูในโรงเรียน เพราะครูตองกลาแสดงออกในบทบาทผูนําการจัดกิจกรรมตางๆ  การฝกอบรมครู
ประจําการจึงมีวัตถุประสงคดังน้ี   (ลัดดา  ออนลมูล 2539 : 56-57)
กกกกกกกก 1. เพื่อใหครูไดปรับปรุงตนเอง เพราะการเขารับการฝกอบรมจะชวยใหครูไดความรูใหม ๆ
ไดประสบการณ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
กกกกกกกก 2.  เพื่อใหครูที่เขาใหมไดเรียนรู และแกปญหาในส่ิงที่สถาบันการศึกษากอนๆ ไมไดสอนให
กกกกกกกก 3.  เพื่อชวยใหครูที่เรียนข้ันตนมานอย และไมมีโอกาสศึกษาตอไดมีความรูเพิ่มข้ึน

จากการศึกษาของ ปญญา การพานิช (2535 : 47) พบวารูปแบบของการฝกอบรมและ
พัฒนาครูประจําการที่เนนวิทยากรเปนหลัก เชน การฝกอบรมของหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน
รูปแบบการฝกอบรมและกิจกรรมภาคปฏิบัติ เชน การใชชุดฝกอบรมตางๆ การใชส่ือทางไกลการใชหนังสือ
คูมือการใชหนังสือตางๆเปนเครื่องมือในการฝกอบรม และรูปแบบการฝกอบรมและพัฒนาครูประจําการที่เนน
ตัวครู  ผูเขารับการฝกอบรมเปนหลัก หรือเปนศูนยกลางของการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหครูมี
จิตสํานึก รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีขวัญและกําลังใจในการทําหนาที่ของครู ตองการเห็นความกาวหนาของ
ผลการเรียนของนักเรียนและเนนการพัฒนาที่ครูสามารถปฏิบัติไดในสภาพที่เปนจริงเปนสําคัญ พลสัณฑ
โพธิ์ศรีทอง (2535 : 95) ไดเสนอรูปแบบและกระบวนการฝกอบรมครูประจําการที่มุงม่ันใหผูเกี่ยวของทุกฝาย
มีสวนรวมและไดรับผลประโยชนรวมกันดังน้ี
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กกกกกกกก 1. เปนการฝกอบรมเพื่อมุงเนนวิชาชีพครู ใหไดมาตรฐานในดานความรู ความสามารถ
ทักษะและทัศคติที่ตองฝกฝนและฝกอบรม
กกกกกกกก 2. เปนการฝกอบรมและพัฒนาที่เนนใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการฝกอบรม และ
พัฒนาทุกข้ันตอน
กกกกกกกก    3. เปนการฝกอบรมและพัฒนาที่เนนใหทุกฝายที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการฝกอบรมและ
พัฒนาทุกข้ันตอน
กกกกกกกก 4.  เปนการฝกอบรมที่มีจุดเนนที่กระบวนการมากวาเน้ือหา
กกกกกกกก 5. เปนการฝกอบรมที่เนนการปฏิบัติงานจริง ในสถานการณจริงดวยตัวผูรับการฝกอบรม
เองโดยหลีกเล่ียงการฟงคําบรรยายจากวิทยากร  ครูผูเขารับการฝกอบรมจะมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติ
การและลงมือปฏิบัติตามสภาพของปญหาที่ตองการแกไข รวมทั้งพัฒนางานในหนาที่ของครูดวยการสงผลงาน
ในระหวางการฝกอบรมเพื่อใหไดผลงานทางวิชาการที่มีคุณคาตอการเรียนการสอน และเพื่อนําไปสูผลงานทาง
วิชาการตอไป
กกกกกกกก 6. เปนการฝกอบรมและพัฒนาที่กอใหเกิดผลประโยชนรวมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย แลวสง
ผลถึงความสําเร็จในการเรียนของเด็กดวย
กกกกกกกก จากที่กลาวมาสรุปไดวาการฝกอบรมครูประจําการเปนวิธีการหน่ึงที่ชวยใหครูประจําการไดมี
โอกาสเสริมสรางสมรรถภาพที่จําเปนใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู เพื่อใหครูเกิดความรูสึกม่ันคง
และมองเห็นความกาวหนาในอาชีพความเปนครู รวมทั้งเกิดขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติหนาที่ครูใหดีที่สุด

3. ความรูเก่ียวกับชุดฝกอบรม
กกกกกกกก3.1  ความหมายของชุดฝกอบรม
กกกกกกกก      ศิริพรรณ  สายหงษ และสมประสงค  วิทยเกียรติ (2534 : 673) ไดใหความหมายของชุดฝก
อบรมไววาเปนส่ือการศึกษาประเภทหน่ึงที่สรางข้ึนมา เพื่อใหเปนชุดประสบการณสําหรับการฝกอบรม ชุดฝก
อบรมอาจจะประกอบดวยส่ือเดียวหรือส่ือประสมที่ไดรับการพัฒนาข้ึนมาเพื่อชวยผูใหการฝกอบรมใชประกอบ
กิจกรรมในการฝกอบรมหรือชวยผูรับการฝกอบรมสามารถที่จะศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง สําหรับลักษณะ
สําคัญ ๆ ของชุดฝกอบรมน้ันจะเกี่ยวของกับจุดมุงหมาย ส่ือที่ใชระยะเวลา สถานที่ และประโยชนที่จะไดรับ
ซ่ึงพออธิบายสรุปไดดังตอไปน้ี

3.1.1 เปนส่ือที่มีจุดมุงหมายเฉพาะเรื่องชุดฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนโดยทั่วไปจะมีจุดมุงหมาย
เฉพาะเรื่อง ๆ ไป หากเน้ือหาที่ตอเน่ืองเปนเรื่องยาวก็จะทําเปน ชุด ๆ ตอเน่ืองกันไป เพื่อใหแตละชุดฝก
อบรมไมยาวมากจนเกินไป

3.1.2 เปนส่ือประสมชุดฝกอบรมโดยทั่วไปทั้งในการศึกษานอกระบบและในระบบจะพัฒนา
ดวยส่ือประสม คือประกอบดวยส่ือตั้งแตสองประเภทข้ึนไป เชน ชุดฝกอบรมประกอบดวยส่ือภาพน่ิงและ
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เทปเสียง ชุดฝกอบรมที่ใชวีดิทัศนและส่ือส่ิงพิมพ เพื่อชวยใหผูเขารับการอบรมไดศึกษาหาความรูหลาย ๆ
ดานดวยกัน

3.1.3 เปนส่ือเสริมกิจกรรมการฝกอบรมที่มีผูใหการฝกอบรม หรือเปนส่ือที่ผูรับการฝก
อบรมศึกษาดวยตนเอง

3.1.4 เปนส่ือที่ใชระยะเวลาฝกอบรมส้ัน ชุดฝกอบรมโดยทั่วไปมีความมุงหมายที่จะ
อบรมเฉพาะเรื่อง  ระยะเวลาที่ใชในแตละชุดจึงส้ัน ๆ หากเน้ือหายาวมาก ก็จะจัดทําข้ึนหลายชุด โดยแบง
เน้ือหาเปนเรื่อง ๆ ไป  ซ่ึงทําใหผูเขารับการอบรมไมเกิดความเบื่อหนายในการศึกษา

3.1.5 เปนส่ือที่ใชไดทุกสถานที่ และทุกเวลา ซ่ึงจะทําใหผูฝกอบรมสามารถศึกษาหาความรู
ไดอยูที่ใดก็ได ชุดฝกอบรมสวนใหญจะทําข้ึนมาใหอํานวยในเรื่องการใชไดทุกเวลา ยิ่งเปนส่ือที่ศึกษาดวย
ตนเองแลว ผูรับการฝกอบรมสามารถจะศึกษาเม่ือใดก็ไดตามที่ตองการ

3.1.6 เปนส่ือที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง  ชุดฝกอบรมแตละชุดจะจัดทําข้ึนใหเบ็ดเสร็จในตัวเองทํา
ใหผูฝกอบรมสามารถที่จะเลือกศึกษาหาความรูจากชุดฝกอบรมไดตามความตองการหรือผูรับการฝกอบรม
ตองการศึกษาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึงจากชุดฝกอบรมก็จะสามารถที่จะเลือกศึกษาเฉพาะเรื่องได โดยไมตอง
อานตอเน่ืองไปยังส่ิงที่ไมตองการศึกษา

กกกกกกกก3.2   ประเภทชุดฝกอบรม
กกกกกกกก จากลักษณะที่สําคัญของชุดฝกอบรมดังไดกลาวมาแลวทําใหสามารถแบงประเภทของชุดฝก
อบรมออกเปนสองประเภทใหญ ๆ คือ ชุดฝกอบรมเสริมกิจกรรมการฝกอบรมและชุดฝกอบรมศึกษาดวย
ตนเอง

3.2.1  ชุดฝกอบรมเสริมกิจกรรมการฝกอบรม  ชุดฝกอบรมที่เสริมกิจกรรมการฝกอบรม
น้ันผูใหการฝกอบรมอาจจะจัดกิจกรรมการฝกอบรมไดในสองลักษณะ คือ การใชส่ือของชุดฝกอบรมบางสวน
มาประกอบการบรรยาย หรือ ประกอบกิจกรรมการฝกอบรม และอีกประการหน่ึงคือผูใหการฝกอบรมจะจัด
กิจกรรมฝกอบรมตามชุดฝกอบรมน้ัน โดยมีผูใหการฝกอบรมเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู
ดําเนินการ (Organizer) มิใชเปนแตเพียงผูบรรยายเทาน้ัน

3.2.2 ชุดฝกอบรมดวยตนเอง  เปนชุดฝกอบรมที่ผูอบรมสามารถที่จะเรียนรูดวยตนเอง
และชวยในการฝกอบรมใหแกคนจํานวนมาก ๆ ได เพราะในการฝกอบรมแตละครั้งจําเปนตองใชทรัพยากรใน
การจัดทั้งบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทําใหการฝกอบรมทําไดนอยครั้ง จํานวนผูรับการฝก
อบรมไมไดมาก ชุดฝกอบรมประเภทน้ีจัดทําข้ึนในรูปของส่ือที่สอดคลองกับวัตถุประสงคเน้ือหาความรู กําลัง
ทรัพยากรที่มีอยูและความสะดวกในการสงส่ือไปสูผูรับการฝกอบรม และสถานที่ซ่ึงผูรับการอบรมจะศึกษาหา
ความรู ชุดฝกอบรมศึกษาดวยตนเอง อาจจะเปนชุดฝกอบรมในรูปของสไลดประกอบเสียง ชุดฝกอบรม
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วีดิทัศน เทปเสียง ชุดฝกอบรมแบบเรียนสําเร็จรูป  ชุดฝกอบรมโมดูล เปนตน (ศิริพรรณ  สายหงษ และ
สมประสงค  วิทยเกียรติ  2534 : 674 -675)
กกกกกกกกชุดฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนในครั้งน้ี เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดศึกษาดวยตนเอง ดังน้ันชุดฝกอบรม
จึงมีความยืดหยุนและเบ็ดเสร็จในตัวเองอยางสมบูรณแบบ มีวัตถุประสงคชัดเจนผูรับการอบรมสามารถศึกษา
อยางมีจุดมุงหมาย และสามารถเลือกวิธีการที่จะเรียนรูไดอยางอิสระไปตามความสามารถของแตละบุคคล
ดังที่ ปาน  กิมป และกรรณิการ  แยมเกษร (2533 : 616) ไดกลาวไววาชุดฝกอบรมดวยตนเองเปนชุดฝก
อบรมที่ยืดหยุนและคลองตัว ผูที่รับการอบรมจะไดศึกษาไปตามความสามารถของตนเอง ชุดฝกอบรม
ประเภทน้ี ถาไดรับการพัฒนามาเปนอยางดี จะใชงาย สะดวก มีผลสัมฤทธิ์สูง

กกกกกกกก3.3  องคประกอบของชุดฝกอบรม
    ชุดฝกอบรมมีลักษณะเปนส่ือที่ใหผูรับการอบรมสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง 

ลักษณะเดียวกับชุดการเรียนรูดวยตนเอง  ดังน้ันองคประกอบหรือโครงสราง จึงมีลักษณะเชนเดียวกันกับชุด
การเรียนรูดวยตนเอง

    องคประกอบของชุดการเรียนรูดวยตนเอง  (วิชัย  วงษใหญ 2527 : 17-27)
1. แนวคิดสําคัญ/หลักการและเหตุผล
2.  จุดประสงค
3.  การประเมินผลเบื้องตน
4.  กิจกรรมการเรียน/ส่ือ
5.  การประเมินผลหลังศึกษาดวยชุดฝกอบรม

   ซ่ึงอธิบายรายละเอียดโดยสรุปขององคประกอบของชุดฝกอบรมหรือชุดการเรียนรูดวย    
ตนเองแตละหัวขอดังน้ี
กกกกกกกก แนวคิดสําคัญ/หลักการและเหตุผล จะอธิบายความเปนมาเกี่ยวกับสมมติฐาน ความเช่ือ
โครงสรางและรูปแบบของชุดฝกอบรมหรือชุดการเรียน ระบุวาผูเรียนควรมีความรูพื้นฐานที่จะทําอะไรบาง
แนวคิดสําคัญที่จะเกิดกับผูเรียนภายหลังการศึกษา กระบวนการทําหรือการแสวงหาความรู ส่ิงเหลาน้ีจะ
สะทอนออกมาในรูปของภาพรวมใหผูเรียนเห็นไดอยางเดนชัดเปนอันดับแรก
กกกกกกกก จุดประสงคการเรียน จะเปนส่ิงกําหนดทิศทางในการเรียนในเรื่องน้ีวามีความคาดหวัง จะใหผู
เรียนมีความรู ความสามารถในเรื่องใด จุดประสงคของการเรียนจะมีความชัดเจนและช้ีแจงไปสูการออกแบบ
กิจกรรม การเสนอเน้ือหา และการประเมินผล
กกกกกกกก การประเมินผลเบื้องตน จุดประสงคของการประเมินผลเบื้องตนของชุดฝกอบรมหรือชุดการ
เรียนรูดวยตนเอง มี 2 ลักษณะกับการออกแบบ คือ
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1. ตองการจะตรวจสอบความรูของผูเรียนวา มีความรูพื้นฐานในเรื่องที่จะเรียนและความพรอม
มากนอยเพียงใด การทดสอบจะกระทําเฉพาะความรูพื้นฐานเทาน้ันจะไมวัดสาระความรูที่มีอยูในชุดฝกอบรม
หรือชุดการเรียน

2. ตองการวัด ความรู ความสามารถของผูเรียนเกี่ยวกับสาระความรูในชุดการเรียนน้ีวามีความรู
ในระดับเกณฑที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด และผูที่มีความรูในระดับเกณฑเปนการสงเสริมความสามารถการ
เรียนของแตละบุคคลการประเมินผลเบื้องตนน้ี จําเปนจะตองมีหรือไมน้ันข้ึนอยูกับการออกแบบชุดฝกอบรม
หรือชุดการเรียนและธรรมชาติของแตละวิชา
กกกกกกกกกิจกรรมการเรียน/สื่อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนหรือฝกอบรมน้ันจะตองยึดจุดประสงคหลัก
กิจกรรมที่นําเสนอน้ัน ไมวาจะเปนหนังสือ เอกสาร โสตทัศน และวัสดุอื่น ๆ จะตองพึงระลึกไวเสมอวาตอง
เปนส่ือที่ผูเรียนสนใจ กิจกรรมจะตองระบุใหชัดเจน  ผูเรียนจะตองกระทําโดยตรง เชน เทป และวีดิทัศน
เปนตน
กกกกกกกกการประเมินผลหลังเรียน  ซ่ึงอาจจะเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบประเมินผลเบื้องตนก็
ได ถาเปนการวัดความรูในสาระของชุดน้ีหรืออาจจะเปนอีกฉบับหน่ึงก็ได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการ
ออกแบบชุดการเรียนหรือชุดฝกอบรม

กกกกกกกก3.4   กระบวนการสรางชุดฝกอบรม
 การสรางชุดฝกอบรม หรือบทเรียนโปรแกรมตาง ๆ โดยทั่วไปแลว การดําเนินงานแบงออก

เปน 3 ระยะคือการดําเนินงานในการสรางเครื่องมือ หรือบทเรียนโปรแกรมการฝกอบรม การนําชุดฝกอบรม
หรือบทเรียนโปรแกรมการฝกอบรมที่สรางข้ึนไปทดลองใช เพื่อปรับปรุงแกไข และการใชผลผลิต (นิพนธ
ไทยพานิช 2535 : 226)
กกกกกกกก  จากการที่ไดศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ พบวาชุดฝกอบรมมีลักษณะ และข้ันตอนในการ
สรางเชนเดียวกันกับกระบวนการสรางชุดการเรียน บทเรียนโมดูลหรือบทเรียนโปรแกรมอื่นๆ ซ่ึง วิชัย
วงษใหญ (2527 : 38 - 40)  ไดเสนอข้ันตอนของการสรางชุดการเรียนรูดวยตนเองไว 9 ข้ันตอนดังน้ี
กกกกกกกก 1)ศึกษาหลักสูตรทั้งดานวัตถุประสงคและเน้ือหากําหนดจุดประสงคในการสรางชุดการ 
เรียนใหสอดคลองกับความจําเปนในการเรียนรู วิเคราะหเน้ือหา และแบงเน้ือหาออกเปนหนวยยอย ๆ
กกกกกกกก 2) ศึกษากลุมเปาหมายคือใคร จะใชสถานการณเง่ือนไขอะไรกับผูเรียนมีกิจกรรมอะไรบาง
ที่จะสงเสริมใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติแกผูเรียน ผูเรียนทําไดดีเพียงใดจึงจะบรรลุตาม
เกณฑที่กําหนด
กกกกกกกก 3) เขียนจุดประสงคของแตละหนวยการเรียนโดยใหครอบคลุมเน้ือหาแตละหนวยควรเขียน
ในรูปแบบจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูเรียนสามารถแสดงความรู ทักษะ ปรากฏเดนชัด
ภายหลังส้ินสุดการเรียนหรืออบรม พฤติกรรมเหลาน้ีสามารถวัด และสังเกตไดตามตามจุดประสงค
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กกกกกกกก 4) สรางแบบประเมินหรือสรางขอทดสอบ โดยจะตองยึดจุดประสงคเปนหลัก และจะตอง
สอดคลองกับเน้ือหาวิชาของหนวยน้ันๆ การประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียนอาจใชแบบทดสอบเดียวกันได
กกกกกกกก 5) เลือกวิธีการเรียนหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคและเน้ือหา เชน การเสนอใน
รูปแบบของการสนทนา เอกสาร รูปภาพ การตูน กรณีศึกษา และแบบฝกหัด เปนตน
กกกกกกกก 6) สรางจัดหารวบรวมส่ือการเรียน ใหสอดคลองกับกิจกรรมที่กําหนดให เชน บทบรรยาย
เอกสาร กรณีศึกษา คําถาม และเฉลยรูปภาพ เปนตน
กกกกกกกก 7) ผลิตตนแบบของชุดการเรียน โดยนําเอาขอมูลและส่ิงตาง ๆ  ตั้งแตขอ 1-6 มาจัดรวบ
รวมเรียงลําดับประกอบเปนชุดการเรียน จากน้ันนําชุดการเรียนมาตรวจสอบกับเกณฑที่กําหนดไว
กกกกกกกก 8) การตรวจสอบคุณภาพของชุดการเรียนเบื้องตน สามารถกระทําได 2  ประการ คือ การ
ประชุมพิจารณาชุดการเรียนจากคณะกรรมการ หรือผูเช่ียวชาญ ประการที่ 2 คือ นําชุดการเรียนไปทดลองกับ
กลุมเปาหมาย หรือกลุมอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางเปาหมายประมาณ 3-5 คน แลวนําขอ
คนพบมาปรับปรุงกอนที่จะนําไปหาประสิทธิภาพตอไป
กกกกกกกก    9)การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนโดยนําไปทดลองใชกับกลุมเปาหมายประมาณ
30 คน แลวปรับปรุงแกไขตามขอคนพบ เพื่อเปนตนแบบของชุดการเรียน สําหรับจัดดําเนินการผลิตใหเพียง
พอกับกลุมเปาหมายตอไป

กกกกกกกก3.5   การหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม
การหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมเปนการนําเอาชุดฝกอบรมไปทดลองใชตามข้ันตอนที่

กําหนดไว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมใหไดตามเกณฑที่กําหนดไว แลวจึงนําไปใชฝกอบรมจริง
ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2520 : 135 - 136)ไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ ซ่ึงกระทําไดโดยประเมินผล
จากพฤติกรรมของผูเรียนหรือผูอบรมไว 2 ประเภท คือพฤติกรรมตอเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมข้ัน
สุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)  E2  (ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ)
กกกกกกกก ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คือการประเมินพฤติกรรมตอเน่ืองของผูอบรมไดแกการ
ประกอบกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุม รวมทั้งงานมอบหมายและงานอื่น ๆ ที่กําหนดไว กระทําโดยเอา
คะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉล่ียแลวเทียบสวนเปนรอยละ
กกกกกกกก ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) คือการประเมินพฤติกรรมข้ันสุดทายโดยพิจารณาจากการ
ทดสอบหลังเรียน กระทําโดยเอาคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉล่ียแลวเทียบสวนเปนรอยละเชนเดียวกัน
กกกกกกกก เม่ือผลิตชุดฝกอบรมเสร็จเรียบรอยแลว ตองนําชุดฝกอบรมที่สรางข้ึนไปหาประสิทธิภาพ
ดังที่ ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2520 : 137) และบุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 41) ไดเสนอข้ันตอนในการ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนไดดังน้ี
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กกกกกกกก 1) ทดลองเปนรายบุคคล ทดลองกับผูเรียนหน่ึงคนสังเกตบันทึก พฤติกรรมของผูเรียน
ระหวางเรียน แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
กกกกกกกก 2) ทดลองกับกลุมยอย โดยการนําชุดฝกอบรมที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว ไปทดลองใชกับผู
เรียนจํานวน 5-10 คน มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิ-ภาพของ
ชุดฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนด และปรับปรุงแกไขขอบกพรองทั้งดานกิจกรรม เน้ือหาสาระ ตลอดจนส่ือ
ตาง ๆ
กกกกกกกก 3) ทดลองกับกลุมใหญ  หลังจากทดลองและปรับปรุงแกไขชุดฝกอบรมทั้งสองครั้งแลว จึง
นําไปทดลองกลุมใหญทั้งช้ัน แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว
กกกกกกกก ในการกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ  E1/E2 ใหมีคาเทาใดน้ันข้ึนอยูกับผูสรางเปนผูพิจารณา
โดยปกติเน้ือหาที่เปนความรู ความจํา มักจะตั้งไว 80/80 , 85/85 , หรือ 90/90 สวนเน้ือหาที่เปนทักษะหรือ
เจตคติ อาจตั้งไวต่ํากวาน้ี เชน 75/75  เปนตน

กกกกกกกก3.6   ประโยชนของชุดฝกอบรม
ชุดฝกอบรมดวยตนเองและชุดฝกอบรมเสริมกิจกรรมกรรมการฝกอบรมที่ผานกระบวน

การสรางหรือผลิตอยางเปนระบบ  จะมีประโยชนตอผูใหการอบรมและผูรับการอบรมดังตอไปน้ี  (ศิริพรรณ
สายหงษ และสมประสงค  วิทยเกียรติ   2534  : 705)
กกกกกกกก ประโยชนตอผูใหการอบรม
กกกกกกกก 1) ชุดฝกอบรมจะมีคูมือดําเนินกิจกรรมทุกข้ันตอนอํานวยความสะดวกใหแกผูใหการอบรม
กกกกกกกก 2) ชุดฝกอบรมประกอบดวยส่ือ เอกสารและอุปกรณประกอบการอบรม รวมทั้งแหลงขอ
มูลที่วิทยากรอาจตองไปศึกษาเพิ่มเติมทําใหผูใหการอบรมไมตองเสียเวลาในการเตรียมการฝกอบรม
กกกกกกกก 3) ประหยัดเวลาในการเตรียมการฝกอบรม  เน่ืองจากชุดฝกอบรมไดเตรียมทุกส่ิงทุกอยาง
ดังกลาวขางตนสําหรับผูใหการอบรมแลว
กกกกกกกก 4) มีความม่ันใจในการดําเนินการฝกอบรม เพราะทราบข้ันตอนตาง ๆ อยาง ชัดเจน และมี
ส่ืออุปกรณประกอบการฝกอบรมไวอยางพรอมเพรียงแลว
กกกกกกกก ประโยชนตอผูรับการอบรม
กกกกกกกก 1)   สรางแรงจูงใจและความสนใจในการเรียนใหกับผูรับการอบรมโดยจัดใหมีกิจกรรมการ
เรียนที่หลากหลาย มีการเสริมแรงผูเรียนโดยการเฉลยคําตอบ มีการใชส่ือการเรียนแบบประสม ทําใหผูรับ
การอบรมไมเบื่อหนาย และตื่นตัวในการฝกอบรมอยูตลอดเวลา
กกกกกกกก 2)  สามารถศึกษาดวยตนเองในเน้ือหาวิชาที่สนใจไดโดยไมจํากัดเวลา  สถานที่
กกกกกกกก 3)  สามารถศึกษาทบทวนได  ไมเหมือนกับการฟงวิทยุ  การดูรายการโทรทัศนเม่ือรายการ
ผานไปแลว ไมสามารถยอนกลับได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



37

กกกกกกกก 4) สนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคลไดผูรับการอบรมที่มีสติปญญาแตกตางกัน
สามารถเรียนชา  เร็วตามความสามารถที่มีอยู
กกกกกกกก 5) ชุดฝกอบรมสวนใหญเนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเน้ือหา ทําใหผูเรียนรูจักวิธีการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหสามารถปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได
กกกกกกกก 6)   ฝกการมีวินัยในตนเองได  ทั้งน้ีเพราะชุดฝกอบรมดวยตนเองผูอบรมจะตองมีความ
เอาใจใสศึกษาดวยตนเอง ตองรูจักบังคับใจตนเอง และตองซ่ือสัตยตอตนเอง
กกกกกกกก 7)  ใชเปนส่ือสอนเสริมสําหรับผูที่เรียนออน และเพิ่มเติมเสริมความรูมากข้ึนสําหรับผูที่
เรียนเกง

4. ทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยา
กกกกกกกก4.1   ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)

  หลักการสําคัญที่นักจิตวิทยาในกลุมพฤติกรรมนิยมเช่ือถือ คือ การเรียนรูจะเกิดข้ึนเน่ือง
จากความเกี่ยวโยงกัน ระหวางส่ิงเรา (Stimulus) ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมกับการตอบสนอง (Response)
อยางไรก็ดีนักจิตวิทยาแตละคนจะเรียกช่ือทฤษฎีของตนเองแตกตางกันออกไป โดยมีสวนอธิบายปลีกยอย
และจุดเนนที่แตกตางกัน นักจิตวิทยาที่เปนบุคคลสําคัญๆในกลุม ไดแก พาฟลอฟ (Ivan Pavlov 1849-
1936)    วัทสัน (John B.  Watson 1478-1958)  ธอรนไดค (Edward Lee Thorndike 1874-1949) และ
สกินเนอร (B.R. Skinner 1904) สําหรับสกินเนอร เปนผูที่มีความสามารถและมีช่ือเสียงอยางมาก ในดาน
จิตวิทยาการเรียนรู โดยวิธีการทดลองไดกลาวถึงลักษณะของการเรียนรูโดยการแสดงใหเห็นความสําคัญของ
องคประกอบการเรียนรู 2 ประการ (สุวัฒน  วัฒนวงศ 2524 : 2-3)
กกกกกกกก 1)  วิธีการควบคุมพฤติกรรม (Control) ทั้งน้ีเพราะวาพฤติกรรมตางๆ ในการเรียนรูน้ัน
จําเปนตองอาศัยสภาวะการณและเง่ือนไข (Condition) ที่เหมาะสม เพื่อชวยใหการควบคุมพฤติกรรมไดผลดี
เชน การใชกฎในการรูผลลัพธ (Law of Effect) เปนเง่ือนไขในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดานการเรียนรู
กกกกกกกก 2)  วิธีการตกแตงพฤติกรรม (Shaping)   เปนเทคนิคที่ตองอาศัยการใชแรงเสริมควบคูไป
ดวยในการตกแตงพฤติกรรมที่เหมาะสม อันจะทําใหไดรับผลของการเรียนรูตามที่เรามีความตองการนัก
จิตวิทยาในกลุมพฤติกรรมนิยมมีความเห็นสอดคลองกันวา “การเรียนรูเปนกระบวนการซ่ึงพฤติกรรมถูกจัด
การเปล่ียนแปลง โดยอาศัยวิธีการควบคุมและการตกแตงรวมกัน”
กกกกกกกก4.2   ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมมนุษยนิยม (Humanism)

นักจิตวิทยาที่สําคัญของกลุมมนุษยนิยม ไดแกมาสโลว  และคารล  โรเจอรส  นักจิตวิทยา
ในกลุมน้ีมีความเช่ือที่แตกตางไปจากกลุมแรก คือ การใหความสําคัญกับผูเรียนโดยเนนถึงศักด์ิศรีของความ
เปนมนุษย ทั้งน้ีมีความคิดที่กาวไกลออกไปวาการเรียนรูน้ันมีความสําคัญเกี่ยวพันกับตัวผูเรียนอยางมาก คือ
ผูเรียนจะตองมีความรูสึกพึงพอใจและความเจริญงอกงามในส่ิงที่เรียนรู และลักษณะทางสติปญญาที่จะทําให
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เกิดการเรียนรูได ซ่ึงการเรียนรูจะอยูในลักษณะที่เรียกวา “บุคคลจะตองเริ่มตนในการเรียนรูดวยตนเอง”  ถึง
แมวาบรรดาส่ิงเราทั้งหลายจะมาจากภายนอกก็ตามแตการคนคิดเพื่อความเขาใจจะตองเกิดจากตัวผูเรียนเอง
เปนสําคัญ รวมทั้งควรจะตองรูตัวเองวาไดบรรลุถึงความสามารถที่ตนเองตองการ ตามแนวความคิดของ
มาสโลวหรือไมโดยสรุปแลวหลักการที่สําคัญของกลุมมนุษยนิยมก็คือในการเรียนรูน้ัน ยอมจะไดรับประสบ
การณตาง ๆ ที่ตองการดวยตัวของเขาเอง และเขาสามารถตัดสินไดดวยตัวเอง

จอรรารด ( Sidney  Jourard 1972 ) ไดเสนอแนะแนวความคิดของการเรียนรูในลักษณะ
“การเรียนรูดวยตนเอง ” หรือ “การเรียนรูโดยอิสระ ” เน่ืองจากเปนการเรียนรูที่ไดจาก “ตัวปญหา ”   ดังน้ัน
บุคคลจึงควรเรียนรูดวยตัวของเขาเอง เพราะผูเรียนยอมทราบยอมทราบดีเกี่ยวกับเปาหมายในการเรียน
ตลอดจนส่ิงตางๆที่มีความหมายสําหรับตัวเขา ผูเรียนจึงควรจะเรียนรูไดดีที่สุดในลักษณะการเรียนรูดวยตน
เอง ทั้งน้ีเพราะวาผูเรียนยอมทราบความตองการที่แทจริง ทราบถึงศักยภาพของตนเอง  และรวมรับผิดชอบที่
จะทําใหการเรียนสามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง จนอาจจะเกิดข้ึนเสมอๆ เปนการเรียนรูตลอดชีวิตในที่สุด
(สุวัฒน  วัฒนวงศ 2524 : 3)

5. ความรูเก่ียวกับการพัฒนาสื่อ
กกกกกกกก5.1   หลักการวิจัยและพัฒนาสื่อ
กกกกกกกก Borg, Gall and Morrish (1988 ,อางถึงใน พฤกษ  คิริบรรณพิทักษ 2531 : 21-24) ได
กลาวถึงหลักการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาไวดังน้ี
กกกกกกกก การวิจัยและพัฒนาการศึกษา (Education Research and Development หรือ R&D)
เปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานของการวิจัย(Research Based Education Development)เปนกลยุทธ
หรือวิธีการสําคัญวิธีหน่ึงที่นิยมใชกันในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา โดยเนนหลักเหตุผล
และ ตรรกวิทยา เปาหมายหลักคือ เพื่อใชเปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ
ทางการศึกษา(Education Product) อันหมายถึงวัสดุครุภัณฑทางการศึกษา ไดแก หนังสือแบบเรียน ฟลม
สไลด เทป  เทปโทรทัศน  คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอร  ฯลฯ

กกกกกกกก5.2 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
กกกกกกกก การวิจัยและพัฒนาการทางการศึกษาแตกตางจากการวิจัยทางการศึกษา 2 ประเภท
กกกกกกกก 1. เปาประสงค (Goal) การวิจัยทางการศึกษาเปนการวิจัยที่มุงเนนคนควา หาความรูใหม
โดยการวิจัยพื้นฐานหรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต แตการวิจัยและพัฒนาการ
ทางการศึกษามุงพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทางการศึกษา
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กกกกกกกก 2. การนําไปใช การวิจัยทางการศึกษามีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการนําไปใชจริงอยาง
กวางขวาง คือ ผลการวิจัยทางการศึกษาจํานวนมากอยูในตูไมไดรับการพิจารณานําไปใช นักการศึกษา และ
นักวิจัยจึงหาทางลดชองวางดังกลาว โดยวิธีที่เรียกวา “การวิจัยและพัฒนา”
กกกกกกกก อยางไรก็ตามการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามิใชส่ิงที่ทดแทนทางการศึกษาแตเปนเทคนิค
วิธีที่จะเพิ่มศักยภาพของการวิจัยทางการศึกษาใหมีผลตอการจัดการทางการศึกษา คือเปนตัวเช่ือมเพื่อแปลง
ไปสูผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป ดังน้ันการใชกลยุทธการวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษาเพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา  จึงเปนการใชผลจากการวิจัยทางการศึกษา (ไมวาจะ
เปนการวิจัยพื้นฐาน หรือการวิจัยประยุกต) ใหเปนประโยชนมากยิ่งข้ึน สามารถสรุปความสัมพันธและความ
แตกตางดังภาพประกอบตอไปน้ี

แผนภูมิที่ 3  แผนภูมิแสดงความสัมพันธและความแตกตางระหวางการวิจัยการศึกษากับการวิจัยและพัฒนา
ทางการศึกษา

กกกกกกกก5.3  การออกแบบวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
กกกกกกกก การวิจัยและพัฒนาของ Borg,Gall and Morrish(1988,อางถึงใน พฤกษ ศิริบรรณพิทักษ
2531 : 21-24 )   ไดแบงเปนข้ันตอนดังน้ี
กกกกกกกก ขั้นที่ 1  กําหนดผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะทําการพัฒนา กําหนดผลิตภัณฑให ชัดเจน
วาผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนาคืออะไร โดยตองกําหนด 1) ลักษณะทั่วไป  2) รายละเอียด
ของการใช  3) วัตถุประสงคของการใช  4) เกณฑในการเลือกกําหนดผลิตภัณฑการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนา
แบงเปน 4 ข้ันตอน คือ

1. ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม
2. ความกาวหนาทางวิชาการมีพอเพียงที่จะพัฒนาผลิตภัณฑที่กําหนดหรือไม
3. บุคลากรที่มีอยูมีทักษะความรูและประสบการณที่จําเปนตอการวิจัยและพัฒนาหรือไม
4.  ผลิตภัณฑน้ันจะพัฒนาข้ึนในเวลาอันสมควรหรือไม

การวิจัยพื้นฐาน
-    ความรูพื้นฐาน
- ทฤษฎีการเรียนรู
- ทฤษฎีการส่ือสาร

ฯลฯ

การวิจัยประยุกต
- ความรูประยุกตบางสวน
- เครื่องมือทดสอบ
- วัสดุอุปกรณหลักสูตร

ฯลฯ

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ผาน
การทดลองใชไดผลดี
- หลักสูตรใหม
- วิธีการสอนใหม
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กกกกกกกก ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เก่ียวของ  คือ การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย การ
สังเกตภาคสนามซ่ึงเกี่ยวของกับการใชผลิตภัณฑการศึกษาที่กําหนด ถามีความจําเปน ผูทําการวิจัยและพัฒนา
อาจตองทําการศึกษาวิจัยขนาดเล็ก ซ่ึงงานวิจัยและทฤษฎีที่มีอยูไมสามารถตอบไดกอนที่จะเริ่มทําการพัฒนา
ตอไป
กกกกกกกก ขั้นที่ 3  วางแผนการวิจัยและพัฒนา   ประกอบดวย

1. กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ
2. ประมาณคาใชจายกําลังคนและระยะเวลาที่ตองใช เพื่อศึกษาความเปนไปไดพิจารณา

ผลสืบเน่ืองจากผลิตภัณฑ
กกกกกกกก ขั้นที่ 4  พัฒนารูปแบบขั้นตอนของผลิตภัณฑ  ข้ันตอนน้ีเปนการออกแบบและจัดทําผลิต
ภัณฑการศึกษาที่วางไว เชน ถาเปนโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันก็จะตองออกแบบหลัก
สูตร เตรียมวัสดุหลักสูตร คูมือผูฝกอบรม เอกสารในการฝกอบรม และเครื่องมือประเมินผล
กกกกกกกก ขั้นที่ 5 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑครั้งที่ 1  โดยนําผลิตภัณฑที่ออกแบบและจัดเตรียม
ไวในข้ันที่ 4 ไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพ ใชกลุมตัวอยาง 6-12  คน  ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม
การสังเกตและการสัมภาษณแลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห
กกกกกกกก ขั้นที่ 6 ปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 1 นําขอมูลและผลจากการทดลองใชจากข้ันตอนที ่5 มา
พัฒนาปรับปรุง
กกกกกกกก ขั้นที่ 7 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ ครั้งที่ 2  นําผลิตภัณฑไปทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อ
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ โดยใชกลุมตัวอยาง 30-100 คน ประเมินผลเชิงปริมาณในลักษณะ Pre-test  กับ
Post-test นําผลไปเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ
กกกกกกกก ขั้นที่  8  ปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 2  นําขอมูลและผลจากการทดลองใชจากข้ันที ่ 7 มา
พิจารณาปรับปรุง
กกกกกกกก ขั้นที่ 9 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑครั้งที่ 3 นําผลิตภัณฑที่ไดรับการปรับปรุงแลวไป
ทดสอบคุณภาพการใชงานของผลิตภัณฑโดยใชกับกลุมตัวอยาง 40 - 200 คน ประเมินผลโดยใชแบบสอบ
ถาม การสังเกตและการสัมภาษณแลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห
กกกกกกกก ขั้นที่ 10 ปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 3   นําขอมูลและการทดลองครั้งที่ 3 มาปรับปรุงเพื่อ
ผลิตและเผยแพรตอไป
กกกกกกกก ขั้นที่ 11 เผยแพร   เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อสงไปเผย
แพรแลวติดตอกับหนวยงานทางการศึกษาเพื่อจําหนายผลิตภัณฑทางการศึกษาไปใชในโรงเรียน
กกกกกกกก ซ่ึงสอดคลองกับข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาของ ไพโรจน เบาใจ (2538 : 40 , อางถึงใน   
บุญเลิศ  ทัดดอกไม 2539 : 78) ซ่ึงมีลําดับข้ันตอน  6 ข้ันตอน ดังน้ี
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ข้ันที่  1  กําหนดจุดมุงหมาย
ข้ันที่  2  การวิเคราะห โดยวิเคราะหส่ิงตาง ๆ ดังน้ี

- วิเคราะหเน้ือหาวิชา
- วิเคราะหผูเรียน
- วิเคราะหส่ือการเรียนการสอน

ข้ันที่  3   การออกแบบบทเรียน
ข้ันที่  4   การผลิตส่ือ
ข้ันที่  5   การทดลองและปรับปรุงแกไข

- การทดลองเปนรายบุคคลและปรับปรุงแกไข
- การทดลองเปนกลุมยอยและปรับปรุงแกไข
- การทดลองเปนกลุมใหญหรือการทดลองภาคสนามและปรับปรุงแกไข

ข้ันที่  6     การเผยแพร
กกกกกกกก การวิจัยและพัฒนาเปนรูปแบบการวิจัยที่ทําใหการวิจัยทางการศึกษาซ่ึงไมวาจะเปนการวิจัย
พื้นฐานหรือการวิจัยประยุกต ควรไดรับการปรับปรุงและนําไปใชอยางจริงจัง การวิจัยประเภทน้ียังมีสวนชวย
การศึกษาของประเทศใหมีความกาวหนามีความสอดคลองกับสภาพการณตาง ๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาอยูตลอด

6. ความรูเก่ียวกับสื่อประสม
กกกกกกกก6.1   ความหมายของสื่อประสม
กกกกกกกก ชุดฝกอบรมโดยทั่วไปทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ จะพัฒนาดวยส่ือประสมคือ
ประกอบดวยส่ือตั้งแต 2 ประเภทข้ึนไป โดยมีการใหเน้ือหาสาระผานส่ือประเภทตาง ๆ
กกกกกกกก ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2520 : 100) ไดกลาววา การใชส่ือประสมหมายถึงการอาศัย
หลักการนําเอาส่ือการสอนหลาย ๆ อยางมาสัมพันธกันและมีคุณคาที่สงเสริมซ่ึงกัน  และกันอยางมีระบบ
ส่ือการสอนอยางหน่ึงอาจใหเพื่อเราความสนใจ ในขณะที่อีกอยางหน่ึงใชเพื่ออธิบายขอเท็จจริงของเน้ือหา และ
อีกชนิดหน่ึงอาจใชเพื่อกอใหเกิดความเขาใจที่ลึกซ้ึงและปองกันการเขาใจความหมายผิด การใชส่ือประสมจะ
ชวยใหผูเรียนมีประสบการณจากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกันใหนักเรียนไดคนพบวิธีการที่จะเรียนในส่ิงที่
ตองการไดดวยตนเองมากยิ่งข้ึน
กกกกกกกก กิดานันท มลิทอง (2543 : 94) ไดกลาววาในการใชส่ือการสอนตาง ๆ ไมวาจะเปนส่ือชนิด
หรือประเภทใดก็ตาม ผูสอนอาจจะใชส่ือครั้งละเพียงอยางเดียว หรืออาจจะใชส่ือรวมกันหลาย ๆ อยางใน
รูปแบบของ "ส่ือประสม" (Multimedia) ก็ได โดยอาจเปนการใชกับผูเรียนกลุมใหญ กลุมยอย หรือในการ
ศึกษารายบุคคล การใชส่ือประสมน้ีโดยทั่วไปแลวจะใชส่ือแตละอยางเปนข้ันตอนไป แตในบางครั้งก็อาจใชส่ือ
หลายชนิดพรอมกันก็ได และการนําส่ือประเภทอื่นมาใชรวมกันในลักษณะของส่ือประสมมีหลักการใชดังน้ี
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กกกกกกกก 1. สื่อหลัก เปนส่ือที่จะทําใหผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมข้ึนตามวัตถุ-ประสงคที่ตั้ง
ไวซ่ึงในการเลือกส่ือน้ันตองคํานึงถึงความพรอมและขอดีของส่ือน้ัน ๆ ในการส่ือสารกับผูเรียน
กกกกกกกก 2. สื่อเสริม เน่ืองจากส่ือหลักที่ใชอยูอาจมีขอจํากัดบางประการในตัวของส่ือบางชนิดจึงจํา
เปนตองมีการใชส่ือประเภทอื่นมาชวยในการสอนน้ัน ๆ      เพื่อใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิผล
กกกกกกกกการนําส่ือประสมมาใชในกระบวนการเรียนการสอน อาจอยูในลักษณะเปนชุด ถาออกแบบมาเพื่อ
ใชในการเรียนการสอนเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพียงเรื่องเดียวก็จัดเปน"ชุดการสอน" (วาสนา ชาวหา 2533:14)
สําหรับใหผูสอนไดใชอยางมีประสิทธิภาพ และ "ชุดการเรียน" สําหรับผูเรียนเพื่อใหสามารถใชเรียนรูไดดวย
ตนเองในลักษณะเดียวกัน เม่ือนํามาใชในกระบวนการฝกอบรมก็อยูในลักษณะเปนชุดฝกอบรม คือประกอบ
ดวยส่ือตั้งแต 2 ประเภทข้ึนไป ทั้งน้ีส่ือแตละชนิดจะมีทั้งสวนเดนและสวนดอยแตกตางกันไป การนําส่ือแตละ
ชนิดมาใชรวม เพื่อใหสนับสนุนและสงเสริมซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ตอการฝกอบรมน้ัน

กกกกกกกก6.2 ประโยชนของสื่อประสม
   ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2520 : 100) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชส่ือประสมดังน้ี

1) ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองตามที่ตองการ จากแหลงความรู หลายแหลง
2) ชวยประหยัดเวลา ไมจําเปนตองเรียนรูในส่ิงที่ผูเรียนรูแลว
3) ชวยลดจํานวนผูสอบตกเพราะวาทั้งคนเกงหรือออนตางก็เรียนเสร็จแมจะใชเวลาตางกัน
4) สามารถวัดไดวาประสบการณใดในส่ือประสบผลสําเร็จและประสบการณใดไมประสบ

ผลสําเร็จ เพื่อปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน

กกกกกกกก6.3  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
   ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer –Assisted In striation -CAI)
   คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง วิธีการเรียนการสอนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซ่ึง

ออกแบบไวเพื่อนําเสนอบทเรียนแทนผูสอนและผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองตามลําดับข้ันตอนการเรียน
รูอยางเปนระบบ โดยมีการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรและผูเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับทันที
กกกกกกกก เน้ือหาสาระความรูที่ผูเรียนศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันจะมีลักษณะที่
สามารถกระตุนความสนใจผูเรียนใหติดตามอยางตอเน่ืองดวยการใชขอความ ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง กราฟก
เสียง ฯลฯ เม่ือผูเรียนศึกษาเน้ือเรื่องที่ตองการเรียนรูแลว จะมีแบบฝกหัดใหผูเรียนไดฝกทบทวน และตรวจ
สอบตนเองดูวามีความเขาใจมากนอยเพียงใด เม่ือคอมพิวเตอรใหขอมูลยอนกลับ ผูเรียนจะรูไดทันทีวา
กิจกรรมที่ทําไปน้ันถูกตองหรือไมจากน้ันคอมพิวเตอรจะนําเสนอเน้ือหาที่ ผูเรียนจะตองเรียนรูในลําดับตอไป
(กระทรวงศึกษาธิการ, ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา,สวนส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา  2541 : 8-9) ในการใช
โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถจําแนกรูปแบบตางๆ ไดดังน้ี
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กกกกกกกก 1. การสอน (Tutorial Instruction) บทเรียนในแบบการสอนจะเปนโปรแกรมที่เสนอ
เน้ือหาความรูเปนเน้ือหายอยๆ แกผูเรียนในรูปแบบของขอความ ภาพ เสียง หรือทุกรูปแบบรวมกัน แลวให
ผูเรียนตอบคําถาม เม่ือผูเรียนใหคําตอบแลว คําตอบน้ันจะไดรับการวิเคราะหเพื่อใหขอมูลยอนกลับในทันที
แตถาผูเรียนตอบคําถามน้ันซํ้าและยังผิดอีกก็จะมีการใหเน้ือหาเพื่อทบทวนใหมจนกวาผูเรียนจะตอบถูกแลว
จึงใหตัดสินใจวาจะยังคงเรียนเน้ือหาในบทเรียนน้ันอีก หรือจะเรียนในบทใหมตอไป บทเรียนในการสอนแบบ
น้ีนับวาเปนบทเรียนข้ันพื้นฐานของการสอนใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่เสนอบทเรียนแบบสาขา โดยสามารถใช
สอนไดในแทบทุกสาขาวิชา นับตั้งแตดานมนุษยศาสตรไปจนถึง วิทยาศาสตรและเปนบทเรียนที่เหมาะสมใน
การนําเสนอเน้ือหาขอมูลที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง เพื่อการเรียนรูทางดานกฎเกณฑหรือทางดานวิธีการแก
ปญหาตางๆ

แผนภูมิที่ 4  รูปแบบโปรแกรมบทเรียนการสอน

กกกกกกกก 2. การฝกหัด (Drills and Practice) บทเรียนในการฝกหัดเปนโปรแกรมที่ไมมีการเสนอ
เน้ือหาความรูแกผูเรียนกอน แตจะมีการใหคําถามหรือปญหาที่ไดคัดเลือกมาจาการสุมหรือออกแบบมาโดย
เฉพาะ โดยการนําเสนอคําถามหรือปญหาน้ันซํ้าแลวซํ้าเลาเพื่อใหผูเรียนตอบแลวมีการใหคําตอบที่ถูกตองเพื่อ
การตรวจสอบยืนยันหรือแกไข และพรอมกับใหคําถามหรือปญหาตอไปอีกจนกวา ผูเรียนจะสามารถตอบ
คําถามหรือแกปญหาน้ันจนถึงระดับที่นาพึงพอใจ ดังน้ันในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการฝกหัดน้ีผูเรียนจึง
จําเปนตองมีความคิดรวบยอดและมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและกฏเกณฑเกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ เปนอยางดี
มากอนแลวจึงจะสามารถตอบคําถามหรือแกปญหาได โปรแกรมบทเรียนในการฝกหัดน้ีจะสามารถใชไดใน
หลายสาขาวิชาทั้งดานคณิตศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร การเรียนคําศัพท และการแปล
ภาษา เปนตน

แผนภูมิที่ 5  รูปแบบโปรแกรมบทเรียนการฝกหัด

บทนํา เลือกคําถามหรือปญหา คําถามและคําตอบ

จบบทเรียน ใหขอมูลยอนกลับ ตัดสินคําตอบ

บทนํา เสนอเน้ือหา คําถามและคําตอบ

จบบทเรียน ใหขอมูลยอนกลับ ตัดสินคําตอบ
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กกกกกกกก 3. การจําลอง (Simulation) การสรางโปรแกรมบทเรียนที่เปนการจําลองเพื่อใชในการเรียน
การสอนซ่ึงจําลองความเปนจริงโดยตัดรายละเอียดตางๆ หรือนํากิจกรรมที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมาให
ผูเรียนไดศึกษาน้ัน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพบเห็นภาพจําลองของเหตุการณเพื่อการฝกทักษะและการ
เรียนรูไดโดยไมตองเส่ียงภัยหรือเสียคาใชจายมากนัก รูปแบบของโปรแกรมบทเรียนการจําลองอาจประกอบ
ดวยการเสนอความรูขอมูล  การแนะนําผูเรียนเกี่ยวกับทักษะการฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความชํานาญ และ
ความคลองแคลว และการเขาถึงซ่ึงการเรียนรูตางๆในบทเรียนจะประกอบดวยส่ิง ทั้งหมดเหลาน้ีหรือมีเพียง
อยางใดอยางหน่ึงก็ได ในโปรแกรมบทเรียนการจําลองน้ีมีโปรแกรมบทเรียนยอยแทรกอยูดวย ไดแก
โปรแกรมการสาธิต  โปรแกรมน้ีมิใชเปนการสอนเหมือนกับโปรแกรมการสอนธรรมดาซ่ึงเปนการเสนอ
เน้ือหาควมรู แลวจึงใหผูเรียนทํากิจกรรม แตโปรแกรมการสาธิตเปนเพียงการแสดงใหผูเรียนไดชมเทาน้ัน
เชน ในการเสนอการจําลองของระบบสุริยะจักรวาลวามีดาวนพเคราะหอะไรบาง ที่โคจรรอบดวงอาทิตยใน
โปรแกรมน้ีอาจมีการสาธิตแสดงการหมุนรอบตัวเองของดาวนพเคราะหเหลาน้ันและการหมุนรอบดวงอาทิตย
ใหชมดวย ดังน้ี เปนตน

แผนภูมิที่ 6  รูปแบบโปรแกรมบทเรียนการจําลอง

กกกกกกก 4. เกมเพื่อการสอน (Instructional Games)  การใชเกมเพื่อการเรียนการสอนกําลังเปนที่
นิยมใชกันมากเน่ืองจากเปนส่ิงที่สามารถกระตุนผุเรียนใหเกิดความอยากเรียนรูไดโดยงายเราสามารถใชเกม
ในการสอนและเปนส่ือที่จะใหความรูแกผูเรียนไดเชนกัน ในเรื่องของกฏเกณฑแบบแผนของระบบ กระบวน
การ   ทัศนคติ ตลอดจนทักษะตางๆ นอกจากน้ีการใชเกมยังชวยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรูไดดียิ่งข้ึน และ
ยังชวยใหผูเรียนไมเกิดอาการเหมอลอยหรือฝนกลางวัน  ซ่ึงเปนอุปสรรคในการเรียนเน่ืองจากมีการแขงขันกัน
จึงทําใหผูเรียนตองมีการตื่นตัวอยูเสมอรูปแบบโปรแกรมบทเรียนของเกมเพื่อการสอนคลายคลึงกับโปรแกรม
บทเรียนการจําลอง แตแตกตางกันโดยการเพิ่มบทบาทของผูแขงขันเขาไปดวย

บทนํา เสนอสถานการณ การกระทําที่ตองการ

จบบทเรียน ปรับระบบ การกระทําของผูเรียน
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แผนภูมิที่ 7  รูปแบบโปรแกรมบทเรียนเกมเพื่อการสอน

กกกกกกกก 5. การคนพบ (Discovery) การคนพบเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูจาก
ประสบการณของตนเองใหมากที่สุด โดยการเสนอปญหาใหผูเรียนแกไขดวยการลองผิดลองถูกหรือโดยวิธี
การจัดระบบเขามาชวย โปรแกรมคอมพิวเตอรจะใหขอมูลแกผูเรียนเพื่อชวยในการคนพบน้ันจนกวาจะได
ขอสรุปที่ดีที่สุด ตัวอยางเชน นักขายที่มีความสนใจจะขายสินคาเพื่อเอาชนะคูแขง โปรแกรมจะจัดใหมีสินคา
มากมายหลายประเภท เพื่อใหนักขายทดลองจัดแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา  และเลือกวิธีการดูวา
จะขายสินคาประเภทใดดวยวิธีการใดจึงจะทําใหลูกคาซ้ือสินคาตน เพื่อนําไปสูขอสรุปวาควรจะมีวิธีการขาย
อยางไรที่จะอยางไรที่จะสามารถเอาชนะคูแขงได
กกกกกกกก 6. การแกปญหา (Problem-Solving)  เปนการใหเรียนฝกการคิด การตัดสินใจโดยมีการ
กําหนดเกณฑใหแลวใหผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑน้ัน โปรแกรมเพื่อการแกปญหาแบงไดเปน 2 ชนิดคือ
โปรแกรมที่ใหผูเรียนเขียนเองและโปรแกรมที่มีผูเขียนไวแลวเพื่อชวยผูเรียนในการแกปญหา ถาเปนโปรแกรม
ที่ผูเรียนเขียนเอง ผูเรียนจะเปนผูกําหนดปญหาและเขียนโปรแกรมสําหรับปญหาน้ัน โดยที่คอมพิวเตอร
จะชวยในการคิดคํานวณและหาคําตอบที่ถูกตองให ในกรณีน้ีคอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องชวยเพื่อใหผูเรียน
บรรลุถึงทักษะของการแกปญหาโดยการคํานวณขอมูลและจัดการส่ิงที่ยุงยากซับซอนใหแตถาเปนการ       
แกปญหาโดยใชโปรแกรมที่มีผูเขียนไวแลว คอมพิวเตอรจะทําการคํานวณในขณะที่ผูเรียนเปนผูจัดการกับ
ปญหาน้ันเอง เชนในการหาพื้นที่ของที่ดินแปลงหน่ึง ปญหามิไดอยูวาผูเรียนจะคํานวณพื้นที่ไดเทาไร แตข้ึน
อยูกับวาจะจัดการหาพื้นที่ไดอยางไรเสียกอน
กกกกกกกก 7. การทดสอบ (Test) การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการทดสอบ มิใชเปนการใชเพียง
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อวัดความรูของผูเรียนเทาน้ัน แตยังชวยใหผูสอนมีความรูสึกที่เปน
อิสระจากการผูกมัดทางดานกฎเกณฑตางๆ เกี่ยวกับการทดสอบไดอีกดวย เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร
จะสามารถชวยเปล่ียนแปลงการทดสอบจากแบบแผนเกา ๆ ของปรนัยหรือคําถามจากบทเรียน มาเปนการ
ทดสอบแบบมีปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับผูเรียนหรือผูที่ไดรับการทดสอบซ่ึงเปนที่นาสนุกและ      

ตัดสินคําตอบ

การกระทํา
ของผูแขงขัน

บทนํา เสนอเหตุการณหรือเกม คําถามและคําตอบ

จบบทเรียน ปรับระบบ ตัดสินคําตอบ
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นาสนใจกวา  พรอมกันน้ันก็อาจเปนการสะทอนถึงความสามารถของผูเรียนที่จะนําความรูตาง ๆ มาใชในการ
ตอบไดอีกดวย  (กิดานันท  มลิทอง  2543 : 245-248 )
กกกกกกกก ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
กกกกกกกก 1)    สรางแรงจูงใจในการเรียนรูแกผูเรียน
กกกกกกกก 2)  ดึงดูดความสนใจ โดยใชเทคนิคการนําเสนอดวยกราฟก ภาพเคล่ือนไหว  แสง  สี
เสียง ใหภาพสวยงานเหมือนจริง

3)   ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจงาย
4) ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรชวยสอนมีโอกาสเลือกตัดสินใจและไดรับการเสริม

แรงจากการไดรับขอมูลยอนกลับทันที
5) ทําใหมีความคงทนในการเรียนรูสูงเพราะมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองซ่ึงผูเรียนรู

จากงายไปยากตามลําดับ
6)   ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามลําดับความสนใจ  และความสามารถของตนเองบทเรียน

มีความยืดหยุน ผูเรียนสามารถเรียนซํ้าไดตามตองการ
7)  สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูเรียนตองควบคุมการเรียนดวยตนเอง

มีการแกปญหาและฝกใหไดคิดอยางมีเหตุผล
8)  สรางความพึงพอใจแกผูเรียน  ผูเรียนจะเรียนไดเร็วหรือชาข้ึนอยูกับระดับสติปญญา

และความสามารถของตนเองทําใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน
9) ผูเรียนสามารถรับรูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองไดอยางรวดเร็วเปนการเสริมแรง

หรือทาทายกับผูเรียนที่จะเรียนรูบทเรียนเพิ่มข้ึน
10) ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหครูมีเวลามากข้ึนที่จะ

สัมพันธกับผูเรียนและชวยเหลือผูเรียนแตละคน
11) ประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน โดยลดความจําเปนที่จะตอง

ใชครูผูสอนที่มีประสบการณหรือเครื่องมือที่มีราคาแพง และอันตราย (กระทรวงศึกษาธิการ, ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา, สวนส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา  2541 : 22 )

กกกกกกกก6.4  การนําเสนอดวย  PowerPoint Presentation
กกกกกกกก    6.4.1 การนําเสนอ (Presentation) หมายถึงการเสนอเน้ือหาในเรื่องที่จะบรรยายโดยที่ผู
บรรยายจะเสนอเน้ือหาดวยส่ือซ่ึงบรรจุหัวขอและเน้ือหาของเรื่องน้ันๆ และมีภาพประกอบดวยเพื่อใหผูฟงเขา
ใจในส่ิงที่นําเสนอน้ันอยางกระจางแจง

6.4.2 การนํามาใช การนําเสนอเปนการเสนอเน้ือหาที่สามารถใชไดในทุกวงการเชน การ
ศึกษา การแพทย ธุรกิจ ประชาสัมพันธ ฯลฯ แลวแต โดยการใชในวาระตางๆ อาทิเชน
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- การศึกษา  ครู  อาจารย  นักฝกอบรม  นําเสนอในรูปแบบของการสอน  การ
ฝกอบรม ปาฐกถา  สัมมนา อภิปราย ฯลฯ

- การแพทย แพทยนําเสนองานวิจัยในการประชุมสัมมนาการสอนแกนักศึกษา
แพทย ฯลฯ

- ธุรกิจ การนําเสนอรายละเอียดของสินคาแกผูซ้ือหรือผูสนใจ การฝกอบรม
พนักงาน การเสนอรายงานในที่ประชุมถึงตนทุน

- กําไรของสินคาใหมที่จะผลิตข้ึน ฯลฯ
- ประชาสัมพันธ การนําเสนอสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว

การใหขอมูลแกกลุมผูเขาเยี่ยมชมหนวยงาน ฯลฯ
กกกกกกกก 6.4.3 สื่อเพ่ือการนําเสนอ การนําเสนอเปนการเสนอเน้ือหาเฉพาะเรื่องโดยผูเสนอซ่ึงสวน
มาก แลวจะเปนเพียงคนเดียวในการบรรยายเน้ือหา แตในบางครั้งอาจมีผูนําเสนอเปนกลุมโดยเรียงลําดับการ
นําเสนอเน้ือหาของแตละคนก็ไดเชนกัน โดยมีการนําเสนอตามสถานที่ตามสถานะของผูบรรยายซ่ึงอาจเปนครู
ผูฝกอบรมบรรยายในหองเรียน หองสัมมนา หรือผูเสนอขายสินคา นักออกแบบ นักประชาสัมพันธ ฯลฯ จะ
บรรยายในหองประชุม
กกกกกกกก นอกจากการบรรยายเพื่อเสนอเน้ือหาแลว ผูบรรยายจะมีส่ือประกอบการบรรยาย
ดวย ส่ือที่ใชนอกจากจะมีขอความของหัวขอในเรื่องที่บรรยายแลว ยังอาจมีภาพ  แผนภูมิ แผนสถิติ ฯลฯ
เพื่อชวยแปลนามธรรมใหเปนรูปธรรมใหผูฟงเขาใจชัดเจนยิ่งข้ึน
กกกกกกกก 6.4.4   การนําเสนอดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอรกราฟก ซอฟตแวรคอมพิวเตอรกราฟก
เพื่อใชในการนําเสนอมีมากมายหลายโปรแกรมซ่ึงมีประสิทธิภาพคลายคลึงกัน เชน SPC Harvard
Graphics, Persuasion และที่นิยมใชกันมากในประเทศไทยคือ Microsoft PowerPoint  ดังน้ันในบทน้ีจะ
กลาวถึงรายละเอียดของการจัดทําการนําเสนอโดยจะเสนอหลักการในการออกแบบส่ือเพื่อการนําเสนอดวย
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม Microsoft  PowerPoint เปน   ตัวอยางและนําเสนอวิธีการสรางสไลดแบบ
งายๆ ดวย
กกกกกกกก 6.4.4.1 คุณลักษณะของโปรแกรม Microsoft PowerPoint เปนโปรแกรมของ
บริษัทไมโครซอฟตและจัดอยูในกลุมของซอฟตแวรดวยคอมพิวเตอรกราฟกที่ใชในงานสไลดและแผนโปรงใส 
เพื่อการนําเสนอไดอยางสวยงามและสะดวกรวดเร็ว โปรแกรมน้ีมีสมรรถนะตางๆ จึงทําใหเปนที่นิยมใชกัน
มากในวงการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนและฝกอบรมเน่ืองจากมีคุณลักษณะโดดเดนหลายประการดังน้ี

- สามารถนําเสนอเน้ือหาครั้งละจอภาพเพื่อเสนอแนวคิดแตละประเด็น
ไดอยางชัดเจน

- มีตนแบบใหเลือกใชอยางมากมายหลายรูปแบบตามลักษระการออก
แบบและลักษณะการนําเสนอ
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- เม่ือออกแบบสรางสไลดจอภาพแลวสามารถนําไปผลิตเปนสไลด 35
มม.หรือแผนโปรงใส

- มีการใหพิมพโครงรางเน้ือหาไวไดกอนการจัดทําสไลดแตละแผน  
เม่ือจัดทํา  แลวจะสรางหรือหรือแกไขขอความในเน้ือหาโครงรางหรือในสไลดก็ไดเชนกัน

- สามารถพิมพสไลดที่นําเสนอน้ันลงกระดาษเพื่อแจกผูเรียน/ผูเขารับ
การอบรมโดยในแตละหนากระดาษจะบรรจุไดตั้งแต 1-6 กรอบสไลด

- ผูสอน/ผูอบรมสามารถพิมพกรอบสไลดและเน้ือหาเต็มของสไลดแต
ละกรอบลงกระดาษไดเพื่อความสะดวกในการบรรยาย

- มีการชวยเหลือทั้งแบบออนไลน (on-line help) และขอความใน
โปรแกรม นอกจากน้ียังมีขอแนะนําการใชงานประจําวันทุกครั้งเม่ือเปดโปรแกรมข้ึนมาดวยเปนโปรแกรมที่มี
การทํางานของเมนูคลายคลึงกับโปรแกรมอื่นๆ ทําใหงายตอการใชงาน

กกกกกกกก6.5   สิ่งพิมพ
กกกกกกกก ส่ิงพิมพ หมายถึง ขอความ ขอเขียน หรือภาพที่เกี่ยวกับแนวความคิด  ขอมูล สารคดี
บันเทิง  ฯลฯ ซ่ึงถายทอดดายการพิมพลงบนกระดาษ  ฟลม  หรือวัสดุพื้นเรียบอื่นๆ  เพื่อสามารถเผยแพร
ไปยังผูอานจํานวนมากใหไดความรูและความบันเทิง
กกกกกกกก ส่ิงพิมพเพื่อการศึกษา หมายถึง ส่ิงพิมพในรูปแบบตางๆที่จัดพิมพข้ึนโดยบรรจุเน้ือหาสาระ
ที่ดีมีประโยชนและใหความรูทั้งที่เปนความรูทั่วๆ ไป เชน ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สุขภาพอนามัย
การใชเวลาวาง เปนตน สวนส่ิงพิมพเพื่อการสอน หมายถึง ส่ิงพิมพที่ใหความรูเฉพาะอยางตามหลักสูตรการ
เรียน ส่ิงพิมพเหลาน้ีอาจเย็บรวมเลมหรือเปนแผนทั้งที่ใชพิมพหรือเขียนดวยมือก็ได

6.5.1 สิ่งพิมพเพ่ือการศึกษา
กกกกกกกก 1. หนังสือตํารา เปนส่ือที่พิมพเปนเลม ประกอบดวยเน้ือหาตามหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยอธิบายเน้ือหาวิชาอยางละเอียดชัดเจน  อาจมีภาพถายหรือภาพเขียนประกอบเพื่อเพิ่มความสนใจ
ของผูเรียน หนังสือตําราน้ีอาจใชเปนส่ือการเรียนในวิชาน้ันโดยตรงนอกเหนือจากการบรรยายในช้ันเรียน หรือ
อาจเปนหนังสืออานประกอบหรือหนังสืออานเพิ่มเติมก็ได การใชหนังสือในการเรียนการสอนนับวามีประโยชน
แกผูเรียนทั้งในดานการศึกษารายบุคคล เพื่อใหผูเรียนสามารถใชอานในเวลาที่ตองการ และในดานเศรษฐกิจ
เน่ืองจากสามารถใชอานไดหลายคนและเก็บไวใชไดเปนเวลานาน
กกกกกกกก 2. แบบฝกหัด เปนสมุดหรือหนังสือที่พิมพข้ึน โดยมีเน้ือหาเปนแบบฝกหัดหรือแบบ
ฝกปฏิบัติเพื่อเปนการเพิ่มทักษะหรือทดสอบผูเรียน อาจมีเน้ือหาในรูปแบบขอคําถามใหเลือกคําตอบ หรือ
เปนตนแบบใหผูเรียนฝกปฏิบัติโดยอาจมีรูปประกอบเพื่อใหเขาใจไดงายยิ่งข้ึน เชน แบบคัดตัวอักษร   ก  ไก
เปนตน
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กกกกกกกก 3. พจนานุกรม  เปนหนังสือที่มีเน้ือหาเปนคําศัพท  และคําอธิบายความหมายของ
คําศัพทแตละคําน้ัน โดยการเรียงตามลําดับจากอักษรตัวแรกถึงอัการตัวสุดทายของภาษาที่ตองการจะอธิบาย
คําศัพท และคําอธิบายจะเปนภาษาเดียวกันหรือตางภาษาก็ได เชน คําศัพทภาษาอังกฤษ และมีคําอธิบาย
ภาษาไทย หรือทั้งคําศัพทและคําอธิบายตางก็เปนภาษาอังกฤษ  เปนตน
กกกกกกกก 4. สารานุกรม เปนหนังสือที่พิมพข้ึนเพื่ออธิบายหัวขอหรือขอความตางๆตามลําดับ
ตัวอักษรเพื่อใหผูอานสามารถคนควาเพื่อความรูและการอางอิง โดยมีรูปภาพ แผนภูมิ  ฯลฯ ประกอบคํา
อธิบายให  ชัดเจนยิ่งข้ึน
กกกกกกกก 5. หนังสือภาพ หรือภาพชุดตางๆ เปนหนังสือที่ประกอบดวยภาพตางๆ ที่เปนเรื่อง
เดียวกันตลอดเลม  สวนใหญจะเปนหนังสือภาพที่พิมพสอดสีสวยงาม เหมาะแกการเก็บไวศึกษาเปนที่ระลึก
กกกกกกกก 6. วิทยานิพนธหรือรายงานการวิจัย เปนส่ิงพิมพที่พิมพออกมาจํานวนไมมากนัก
เพื่อเผยแพรไปยังหองสมุด สถาบันการศึกษาตางๆ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานวิจัยน้ันเพื่อผูสนใจใชเปน
เอกสารคนควาขอมูลหรือใชในการอางอิง
กกกกกกกก 7. สวนพิมพยอสวน (Microforms) หนังสือที่เกาหรือชํารุด หรือหนังสือพิมพที่มีอยู
จํานวนมาก ยอมไมเปนการสะดวกในการเก็บรักษาไว จึงจําเปนตองหาวิธีเก็บส่ิงพิมพเหลาน้ีไว โดยอาศัย
ลักษณะการยอสวนลงใหเหลือเล็กที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อประหยัดเน้ือที่ในการเก็บรักษาและสามารถที่จะนํา
มาใชไดสะดวก โดยอาศัยเทคโนโลยีในการทําส่ิงพิมพยอสวน  ไดแก ไมโครฟลม   ไมโครฟช
กกกกกกกก 6.5.2 การใชสิ่งพิมพเพ่ือการศึกษา
กกกกกกกก การใชส่ิงพิมพเพื่อการศึกษาในการเรียนการสอนจําแนกไดเปน 3 วิธี คือ

1. ใชเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน
2. ใชเปนวัสดุในการเรียนรวมกับส่ืออื่น
3. ใชเปนส่ือเสริมในการเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณ

กกกกกกกก จากวิธีการใชส่ิงพิมพทั้ง 2 วิธีน้ัน ผูสอนสามารถนําส่ิงพิมพทั้งที่เปนส่ิงพิมพทั่วไป หรือส่ิง
พิมพเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะมาใชในการเรียนการสอนได ทั้งน้ีโดยพิจารณาตามลักษณะของส่ิงพิมพและ
ลักษณะของการใชดังน้ี

1. ส่ิงพิมพที่เขียนข้ึนในลักษณะของหนังสือตํารา ใชเพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียน
ตามหลักสูตร

2. ส่ิงพิมพที่เขียนข้ึนในลักษณะบทเรียนสําเร็จรูป เพื่องายตอการศึกษาดวยตนเอง
เหมาะสําหรับใชในการศึกษาทางไกลรวมกับส่ืออื่นๆ เชนโทรทัศน เทปเสียงสรุปบทเรียน และการสอนเสริม
เปนตน

3. ส่ิงพิมพเสริมการเรียนการสอน เชน แบบฝกหัด คูมือเรียน ฯลฯ อาจใชรวมกับ
ส่ือบุคคล หรือส่ือมวลชนประเภทอื่นๆ ได
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4. ส่ิงพิมพทั่วๆไป เชน นิตยสาร หนังสือพิมพฯลฯที่มีคอลัมนหรือบทความที่เปน
ประโยชนผูสอนอาจแนะนําใหผูเรียนอานเพิ่มพูนความรู หรือเพื่อนํามาประกอบการคนควา

5. ส่ิงพิมพประเภทภาพชุดเปนการใหความรูทางรูปธรรมเพื่อใชในการเสริมสราง
ประสบการณ ทําใหผูเรียนเขาใจเหตุการณเรื่องราวหรือส่ิงที่เปนนามธรรมไดชัดเจนข้ึน เชน ภาพชุดชีวิตสัตว
หรือภาพชุดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เปนตน (กิดานันท  มลิทอง 2543 : 162-163)

กกกกกกกก6.6 การระดมความคิด
การระดมความคิด ( Brain storming) เปนวิธีการกระตุนใหผูรับการอบรมไดแสดงความ

คิดเห็นใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ภายในเวลาอันจํากัด ความคิดเหลาน้ันสามารถนําเสนอไดทุกแงมุมไมผิด
หรือถูก ไมอนุญาตใหมีการวิพากษวิจารณหรือโตแยงในความคิดที่เสนอแนะข้ึนมา การเสนอความคิดเห็นอาจ
เปนการพูดจา หรือเขียนลงในกระดาษทุกความเห็นจะถูกบันทึกไวกอน  แลวจึงมาพิจารณาคัดเลือกที่เหมาะ
สมไวใชตอไป  วิธีการระดมความคิดน้ี  มีจุดมุงเนนที่ปริมาณของความคิดเห็นมากกวาที่จะตองการคุณภาพ
กกกกกกกก 6.6.1 ประโยชนของการระดมความคิด

1. ใชในการอบรมที่ตองการใหผูเขารับการอบรมแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่
2. ใชเพื่อใหผูรับการฝกอบรมกลาแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟงความ  

คิดเห็นของผูอื่น
3. ใชเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดฝกทักษะในการทํางานรวมกัน การแกปญหารวมกัน

และความรับผิดชอบ
4. ใชสรางบรรยากาศในการอบรมใหเกิดการเปนประชาธิปไตย
5. ใชสรางความสัมพันธในระหวางสมาชิกผูเขารับการอบรม

กกกกกกกก
6.6.2 เทคนิคการระดมความคิด

เพื่อใหการระดมความคิดเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพสําหรับการอบรม วิทยากรควร
พิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมกับกลุมผูเขารับการอบรมและปจจัยอื่นๆ ดังน้ี

1. กลุมผูเขารับการฝกอบรมควรเปนคนในระดับเดียวกัน แตไมจําเปนตองมีพื้นฐาน
การศึกษาอาชีพ หรือประสบการณในแนวเดียวกัน ทั้งน้ีเพื่อใหความคิดเห็นที่ไดมีความหลากหลาย และแงมุม
ที่แตกตาง

2. กลุมผูเขารับการอบรมควรเปนกลุมขนาดเล็ก ไมควรเกิน 12-15 คน  ทั้งน้ีเพื่อให
เกิดความคลองตัว  และไมเกิดความเบื่อหนายในการฟงความคิดเห็น

3. กลุมผูเขารับการฝกอบรมตองเขาใจประเด็นของการพิจารณาเหมือนกัน และมี
จุดมุงหมายในการแสดงความคิดเห็น โดยยึดปริมาณไมใชคุณภาพ
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4. กลุมผูเขารับการอบรมตองเคารพความคิดเห็นของผูอื่นและยอมรับมติของ      
ที่ประชุม

5. วิทยากรตองสรางบรรยากาศที่ไมเครงเครียด และมีความเปนกันเองทั้งน้ีเพื่อชวย
ใหผูเขารับการอบรมแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่

6. ความคิดเห็นทุกความคิดเห็นเปนส่ิงที่มีคุณคาอยางยิ่ง ดังน้ันวิทยากรตองบันทึก
ความคิดเห็นของทุกคน แมวาอาจมีความเห็นที่รูสึกขัดหูอยูบาง

กกกกกกกก 6.6.3 ขั้นตอนการระดมความคิด
1. วิทยากรอธิบายถึงข้ันตอนการระดมความคิดใหผูเขารับการอบรมเขาใจและย้ําถึง

จุดมุงเนนที่สําคัญคือ หามแสดงความคิดเห็นโตแยงในเรื่องความถูกผิดตอความคิดของผูอื่น
2. วิทยากรกําหนดเวลาสําหรับการเสนอความคิดเห็นไวใหแนนอน เพื่อใหทุกคนรูวา

จะใชเวลาระดมความคิดเทาใด
3. วิทยากรเริ่มใหมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่งายๆกอน แลวจึงเสนอประเด็นที่

ตองการพิจารณาโดยเขียนในรูปของขอคําถามส้ันเขาใจงาย และมีความหมายเราความสนใจเพื่อกระตุนให
ทุกคน แสดงความคิดเห็น

4. วิทยากรอธิบายความมุงหมายของประเด็นที่พิจารณา และใหทุกคนซักถามเพื่อให
เขาใจตรงกัน

5. วิทยากรเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น และกระตุนใหเกิดความคิดเห็น
อยางตอเน่ือง

6. วิทยากรมอบหมายใหมีผูบันทึกความคิดเห็นลงบนกระดานดําหรือกระดาษขนาด
ใหญอยางรวดเร็ว และถูกตองทุกคําพูดเทาที่จะทําได เพราะถาเกิดผิดพลาดในข้ันตอนน้ี จะทําใหผูรับการ
อบรมไมพอใจ และเกิดการโตแยงข้ึน

7. หากเกิดการโตแยงในลักษณะที่ละเมินกฏเกณฑ วิทยากรตองยับยั้งไมใหเกิดการ
โตแยงข้ึน

8. เม่ือไดปริมาณความคิดเห็นเพียงพอแลว ใหดําเนินการพิจารณาวิเคราะหและ
ประเมินคุณคาขอเสนอความคิดเห็นที่บันทึกเอาไว โดยพิจารณาเอาความคิดเห็นที่ใกลเคียงกันมารวมกัน และ
จับใจความใหไดใจความที่ส้ันกระทัดรัด
กกกกกกกก ในการพิจารณาคัดเลือกความคิดเห็นน้ีอาจแบงสมาชิกเปนกลุมยอยๆใหไปพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอ หรือความคิดเห็นที่ดีที่สุดมาเสนอตอหนาที่ประชุมใหญ ซ่ึงความคิดเห็นน้ีอาจกําหนดเกณฑ
ในการพิจารณา  (นักรบ  ระวังการณ 2540 : 157-159)  เชน
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ก. เปนขอคิดเห็นที่นําไปปฏิบัติได
ข. เปนขอคิดเห็นที่ไมสามารถนําไปปฏิบัติได
ค. เปนขอคิดเห็นที่มีคุณคาเหมาะสมและดีที่สุด

7. การใชเทคนิคกลุมสนทนา  (Focus group discussion)
กกกกกกกกประกอบ  คุณารักษ และคณะ (2543 : 224-226)  ไดกลาววา เทคนิคกลุมสนทนา (Focus
group technique, group discussion approach, motivation research) เทคนิคน้ีพัฒนามาจากเทคนิค
ของนักจิตวิทยาที่ใชในการบําบัดรักษาคนไขทางจิตดวยการพูดคุยซักถามปญหากับคนไขในรูปแบบของการให
อิสระในการแสดงออกของคนไขอยางเต็มที่ โดยมีจุดมุงหมายที่จะคนพบใหไดวาอะไรหรือส่ิงใดเปนตัวการ
หรือมีอิทธิพลทําใหคนไขมีพฤติกรรมเชนน้ัน เทคนิคดังกลาวนักวิจัยหลาย ๆ สาขาเห็นวาเปนวิธีการที่สามารถ
ใหคําตอบในประเด็นปญหาของนักวิจัยเชนกัน จึงมีการนําเทคนิคน้ีไปใชในการวิจัย ทั้งในลักษณะของการนํา
ไปใชประกอบกับเทคนิควิจัยอื่นๆ เพื่อยืนยันหรือตรวจสอบผลการวิจัยของตน โดยในการจัดกลุมสนทนาน้ัน
มีผูวิจัยหรือผูดําเนินการสนทนา (group conductor)   นํากลุมใหการสนทนาบรรลุเปาหมายของการวิจัย
เทาที่จะเปนไปไดจริง ซ่ึงมีหลักเกณฑการปฏิบัติ   เบื้องตนดังน้ี

1. กลุมผูเขารวมสนทนา มีขนาด 6-10 คน ( ตองไมเกิน 10 คน)
2. ผูเขารวมสนทนาตางไมเคยรูจักกันมากอน
3. ผูเขารวมกลุมสนทนา จะตองไมเคยถูกสัมภาษณอยางละเอียดในหัวขอที่ใกลเคียงกับเรื่อง

ที่วิจัย โดยเฉพาะเรื่องที่วิจัยมากอน
4. หัวขอวิจัยสนทนาเปนลักษณะกวาง ๆ  ไมระบุเฉพาะหัวขอหรือคําถามที่นักวิจัยตองการเก็บ

ขอมูลใหผูรวมสนทนารูสึกสังเกตไดอยางเดนชัด
5.   สถานที่จัดกลุมสนทนาจะตองเหมาะสม   กลาวคือ เปนเอกเทศเฉพาะผูเขากลุมสนทนาไมมี

ส่ิงรบกวนหรืออิทธิพลอื่น ๆ ที่สงผลใหเกิดการบิดเบือนขอเท็จจริงในการสนทนาน้ัน ๆ
6.  ระยะเวลาที่ใชสนทนาตองไมนานเกินไป โดยเฉล่ียจะอยูในระหวาง 1.30 - 2.30 ช่ัวโมง

กกกกกกกก 7.  ผูนํากลุมสนทนาจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจูงใจใหการสนทนาบรรลุเปาหมายการ
วิจัยไดเปนอยางดี
กกกกกกกก 8. จํานวนกลุมสนทนามีไดมากกวา 1 กลุม ตามเง่ือนไขของปญหาและทรัพยากรในการวิจัย
น้ัน ๆ ทั้งน้ีมีกลุมสนทนามากข้ึน ประโยชนของการไดรับขอมูลสําหรับการวิเคราะหปญหาการวิจัยยอมเพิ่มข้ึน
ตามไปดวย
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กกกกกกกกคุณสมบัติของผูนํากลุมสนทนาและแนวปฏิบัติ
กกกกกกกผูนํากลุมสนทนาตองเปนผูมีความสามารถและมีความชํานาญในการจูงใจ(Steering)การสนทนาให
อยูในขอบเขตของหัวขอเรื่องที่อภิปรายหรือตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีเง่ือนไขในการดําเนินการ
สนทนาที่พึงปฏิบัติประกอบไปดวยเกณฑตอไปน้ี

1) ตองกําหนดหัวขอสนทนาที่แนนอนและสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยไวลวงหนาสวน
ใหญแลวมักจะเขียนเปนเอกสารประกอบไวกอน ซ่ึงการเขียนไวลวงหนาเชนน้ีจะชวยใหการสนทนาเปนไป
อยางตอเน่ืองและครอบคลุมปญหาของการวิจัยในเรื่องน้ัน ๆ ไดครบถวน

2) การดําเนินการสนทนาจะเริ่มจากเรื่องกวางๆที่มีสวนเช่ือมโยงกับความสนใจหรือความตองการ
ของผูวิจัย จากน้ันจึงพยามยามจูงใจ (Steering) ใหสูเปาหมายที่กําหนด ทั้งน้ีและทั้งน้ันส่ิงสําคัญก็คือ ผูนํา
สนทนาจะตองไมเสนอความคิด (making obtrusive)  และคิดวาความเห็นของตัวเองดีหรือถูกตองกวาความ
รูสึกและความคิดเห็นของผูรวมสนทนา รวมทั้งหลีกเล่ียงการช้ีนํา (prompting) ในหัวขอหรือประเด็นตาง ๆ
เพราะอาจทําใหผูรวมสนทนาคลอยตาม โดยไมตัดสินใจดวยตนเอง

3) ผูนํากลุมสนทนาจะตองตระหนักเสมอวา ตนเองมีบทบาทในฐานะผูกระตุนและเรงรัด (the
role of a catalyst) ใหสมาชิกในกลุมสนทนาไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ดําเนินอยูอยางทั่วถึง

4) ในระหวางดําเนินการสนทนาจะตองมีการบันทึกประเด็นสนทนาไวอยางละเอียด ซ่ึงอาจจะใช
วิธีจดบันทึก (take note) การใชแถบบันทึกเสียง (tape record) การใชวีดีโอ (video tape) หรืออาจใชวิธี
รวมกันก็ไดแตขอมูลที่บันทึกไวน้ันตองละเอียดอยางเพียงพอและสามารถนําไปวิเคราะหตีความและแปลความ
หมายเพื่อแสดงผลสรุปจากการสนทนาตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของเอกสารรายงานหรือรายงาน     
ปากเปลาก็ได
กกกกกกกกการนําเทคนิคกลุมสนทนา (Focus group discussion) มาใชในการวิจัยจึงเปนเครื่องมืออยาง
หน่ึงสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความสมบูรณ ถูกตอง ตรงกับความเปนจริงมากยิ่งข้ึน

8. งานวิจัยที่เก่ียวของ
กกกกกกกกคําพัน  กํามุขโช (2535 : 94-95) ไดพัฒนาชุดฝกอบรมดวยตนเองเพื่อพัฒนามโนทัศนดานการ
สอนของครูประถมศึกษาในโรงเรียนกันดาร จังหวัดบุรีรัมย พบวาชุดฝกอบรมที่สรางข้ึนทั้ง 5 ชุด  มีประสิทธิ
ภาพตามเกณฑ 80/80  คือมีประสิทธิภาพตั้งแต 80.95 /91.38 ข้ึนไป และคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกกฤษณา  ประชากุล (2537 : บทคัดยอ)  ซ่ึงไดสรางชุดฝกอบรมเรื่องการเลือกส่ือการเรียนการ
สอนสําหรับครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร พบวา ชุดฝกอบรม
ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.1 / 86.7 สูงกวาเกณฑ 80 / 80 และผลการเปรียบเทียบการทดสอบกอนและ
หลังการอบรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลสัมฤทธิ์หลังการใชชุดฝกอบรม
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ระหวางครู – อาจารย  ที่มีพื้นความรูและไมมีพื้นความรูดานเทคโนโลยีการศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัย
สําคัญทางสถิติ
กกกกกกกกสมชาย  เกตุพันธุ  (2537 : 51)  ไดสรางชุดฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันวิชานิวแมติกสําหรับ
ชางอุตสาหกรรม โดยนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนพนักงานของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
บางชัน ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกอบรมที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.78/85.93 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
และทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูในวิชานิวแมติกเพื่อข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กกกกกกกกสุรพงษ  มีศรี (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมเรื่องการผลิต และการนํา
เสนอแผนภาพโปรงใส สําหรับครูผูสอน ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงชุดฝก
อบรมประกอบดวย เอกสารเน้ือหา ชุดตัวอยางแผนภาพโปรงใส เทปโทรทัศน และชุดฝกปฏิบัติการระหวาง
เรียนจากชุดฝกอบรม ผลการวิจัยปรากฏวา   ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 90.87 /
89.93 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว  และคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝก
อบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  รวมทั้งคุณภาพโดยรวมของชุดฝกอบรมน้ันครูผูสอนเห็นวาอยูใน
ระดับที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
กกกกกกกกปญญา  บูรณะนันทสิริ (2541 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดฝกอบรม สําหรับเจาหนาที่บริหารทั่วไป
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พบวา ชุดฝกอบรมที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.33 / 84.66  และกลุมที่
เรียนจากชุดฝกอบรมมีผลสัมฤทธิ์และความกาวหนาในการเรียนรูสูงกวาที่เรียนจากการบรรยายปกติ
กกกกกกกกสรสมร  นาคะสิงห (2542 : 75)  ทําการวิจัยโดยไดพัฒนาชุดฝกอบรมเรื่องการถายภาพในสตูดิโอ
โดยดําเนินการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน เม่ือเสร็จส้ินการฝกอบรมแลวทําการ ประเมิน
ผลการฝกอบรม โดยทดสอบความรูและความสามารถของผูเขาฝกอบรม ผลการวิจัยปรากฏวาชุดฝกอบรมที่
สรางข้ึนมีประสิทธิภาพภาคทฤษฎี 82.00/80.67 และมีประสิทธิภาพภาคปฏิบัติ 83.71/87.24  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
80/80 ที่กําหนดไว
กกกกกกกกนภดล เอฬกานนท (2542 : 35) ไดสรางและหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมโปรแกรมออโต แคต
เรื่อง การใชคําส่ังในการสรางภาพ 3 มิติ  โดยไดนําชุดฝกอบรมไปใชกับ  นักศึกษา ,วิศวกร ,ชางเทคนิครวม
30 คน ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกอบรมที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพทางภาคทฤษฎี 83.48/81.42 และประสิทธิภาพ
ทางภาคปฏิบัติ 84.26/80.57 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ผลการวิเคราะหหาความกาวหนาของการฝก
อบรม มีความแตกตางที่ระดับความมีนัยสําคัญ 0.01 โดยคะแนนเฉล่ียหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม
กกกกกกกกนาตยา  แกวใส (2542 : 72) ทําการพัฒนาหลักสูตรและชุดฝกอบรมอาจารย เรื่อง การใช
โปรแกรมเพาเวอรพอยท  ผูวิจัยไดใหผูเขารับการอบรมทําการทดสอบกอนฝกอบรม (Pretest)  เม่ือส้ินสุด
กระบวนการฝกอบรมแลว ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรมและแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรม (Posttest) หลังจากน้ันนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรและชุดฝกอบรม ผลการวิจัยพบวาหลักสูตรที่สรางข้ึนใชฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพชุดฝกอบรม
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มีประสิทธิภาพทางภาคทฤษฎีเทากับ 89.31/81.96 และมีประสิทธิภาพทางภาคปฏิบัติเทากับ 87.11/90.18   
สูงกวาเกณฑ 80/80 ตามที่กําหนดไว   และคะแนนสอบกอนและหลังฝกอบรมมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กกกกกกกกรววีตัร  สิรภูิบาล (2543 : 87) ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจําลองระบบฝกอบรมครูเชิง
ทักษะปฏิบัติ สรุปไดวา แบบจําลองระบบฝกอบรมจะประกอบไปดวยองคประกอบหลักและองคประกอบยอย
โดยภายในแตละองคประกอบหลักที่กําหนดข้ึน จะมีองคประกอบยอยภายในการดําเนินงานที่แตกตางกันไป
ตามสภาพบริบทที่องคกรมีความสอดคลองและสัมพันธกับองคประกอบน้ันๆ ดังน้ัน การฝกอบรมที่ดีจะตองมี
การออกแบบและกําหนดองคประกอบตางๆ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกัน ในการนําทรัพยากรตางๆ
ที่เกี่ยวของมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งดานอํานวยการ ปฏิบัติการ ตรวจสอบและติดตามผลการฝกอบรม

งานวิจัยตางประเทศ
กกกกกกกกแลงคสตาฟ (Langstaff 1972 : 1566 - A)  ไดพัฒนาและประเมินชุดการสอนเพื่อการเรียนรู
ดวยตนเองสําหรับการฝกหัดครู โดยใชครูประจําช้ันและนักศึกษา จํานวน 3 กลุม เพื่อใชในการทดลองหา
ประสิทธิภาพ ผลการเปรียบเทียบการสอนที่ใชส่ือแบบเดิมกับการสอนแบบใชชุดเรียนรูดวยตนเองที่ใชส่ือการ
สอนดวย พบวาสามารถพัฒนาการเรียนรูไดผลดีและสงผลใหการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมของนักศึกษาครู
และครูประจําการเปล่ียนแปลงในทางที่พัฒนาดีข้ึน
กกกกกกกกเครพส (Krepps 1986 : 1293 - A) ไดศึกษาผลการทดลองชุดฝกอบรมคอมพิวเตอรตอการตอบ
สนองของงานที่มีผลตออารมณและความรูสึกของพนักงานที่เปล่ียนเปนการปฏิบัติโดยอัตโนมัติ เพื่อทดสอบ
ปฏิกิริยาความรูสึกของพนักงานที่มีตองาน มีการเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมในสถานที่
ตางกัน ทําการทดลอง 2 ครั้ง   จากผลการวิจัยพบวา หลังจากการทดลองใชชุดฝกอบรมการปฏิบัติงานมีการ
วิเคราะหสํารวจงานเพิ่มมากข้ึนช้ีใหเห็นวาชุดฝกอบรมที่สรางข้ึนมีผลอยางมากตอการเปล่ียนแปลงของ
พนักงานในดานความพอใจในการทํางานทั่ว ๆ ไป  แรงกระตุนในการทํางานและความพอใจในความม่ันคง
ของงาน
กกกกกกกกพอลลอค (Pollock 1991 )  ไดทําการวิจัยโดยประเมินคาความสําคัญและอิทธิของชุดฝกอบรมที่
ใชในการพัฒนาอาชีพซ่ึงมีเน้ือหาเกี่ยวกับความรูความเขาใจคอมพิวเตอรในวัยเด็ก โดยชุดฝกอบรมดังกลาว
ไดมีการพัฒนาข้ึนเพื่อไปใชฝกอบรมเด็กในประเทศแคนาดาเกี่ยวกับความรูความเขาใจเรื่องคอมพิวเตอรทั่วไป 
ผลการศึกษาพบวาชุดฝกอบรมไดรับความสนใจจากกลุมเปาหมายเปนอยางมากมีความและรูทัศนคติที่ดีตอ
ชุดฝกอบรม  รวมทั้งประสบผลสําเร็จในการสงเสริมใหเด็กมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร อีกทั้งยัง
เสนอใหมีการสงเสริมสนับสนุนการสรางชุดฝกอบรมพัฒนาอาชีพ
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กกกกกกกกคารเตอร  (Carter 1997 : 6229 - B )  ไดพัฒนาชุดฝกอบรมแบบสัมภาษณทางวีดิทัศน เพื่อฝก
ทักษะดานการสัมภาษณของนักศึกษาสาขาจิตวิทยา โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 5 กลุม แยกเปนกลุม
ทดลอง 3 กลุม และกลุมควบคุม 2 กลุม กลุมละประมาณ 15-16 คน  ใชวิธีการทดสอบหลังการอบรม
(Posttest)ผลการวิจัยพบวานักศึกษากลุมทดลองที่ศึกษาดวยชุดฝกอบรมที่สรางข้ึนมีทักษะดานการสัมภาษณ
หลังการอบรม 86 %  สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80 %
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บทที ่3

วิธีการดําเนินการวิจัย

กกกกกกกกการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนา และศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน ซ่ึงประกอบดวย หนวยที ่1 เรือ่ง เครือ่งมือที่
ใชเกบ็ขอมูล , หนวยที ่2 เรือ่ง การวเิคราะหขอมูล   หนวยที ่3 เรือ่ง การเขียนรายงานวจิยัช้ันเรยีน และศึกษา
ความคิดเหน็ของครทูีเ่ขารบัการฝกอบรมทีมี่ตอชุดฝกอบรมวจิยัช้ันเรยีนผูวจิยัไดดําเนินการวจิยั  ซ่ึงมีรายละเอยีด
ดังตอไปน้ี

ประชากรและกลุมตัวอยาง
กกกกกกกก1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนครูในจังหวัดนครปฐม ที่ปฏิบัติงานอยูในภาคเรียนที่ 2      
ปการศึกษา 2545
กกกกกกกก2.    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบง 2 ประเภท  ดังน้ี

 2.1 กลุมตัวอยางของผูเช่ียวชาญ ซ่ึงเขารวมการจัดกลุมสนทนา (Focus Group 
Discussion)  จํานวน 10 คน  ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 4 คน ผูเช่ียวชาญดานส่ือ 4 คน และ   
ผูเช่ียวชาญดานฝกอบรม 2 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบบอกตอ  (Snowball   Sampling)  จากผูเช่ียว
ชาญที่ไดรับการแนะนําตอ  ๆ  กัน (ดังรายช่ือในภาคผนวก  ง หนา 107)

 2.2  กลุมตัวอยาง เปนครูในจังหวัดนครปฐมที่ปฏิบัติงานอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2545 ที่สนใจสมัครเขารับการอบรม โดยผูวิจัยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ดังน้ี

 2.2.1 รับสมัครครูที่มีความสนใจในการเขารับการฝกอบรม  เรื่อง  เครื่องมือที่ใชเก็บ 
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
กกกกกกกก              2.2.2  พิจารณา คัดเลือกครูที่ใชเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน  โดยเปนผูที่ยังไม
เคยผานการฝกอบรมเรื่องการวิจัยในช้ันเรียนมากอน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
กกกกกกกกการวิจัยครั้งน้ี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
กกกกกกกก1.  การจัดกลุมสนทนา (Focus groups discussion)
กกกกกกกก2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
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กกกกกกกก3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่องเครื่องมือ
ที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
กกกกกกกก4. ชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียน
รายงานการวิจัยช้ันเรียน

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
กกกกกกกก1. การสรางชุดฝกอบรมเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการ
วิจัยช้ันเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี
กกกกกกกก    1.1  ศึกษาเอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยช้ันเรียนและแนวคิดทฤษฎีหลักการใน
การจัดกลุมสนทนา (Focus groups discussion)
กกกกกกกก    1.2  ประมวลขอมูลความรูที่ไดจากการศึกษากําหนดประเด็นคําถามนําการอภิปรายการใชกลุม
สนทนา โดยขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ แลวสรางแบบประเมินคําถาม นํากลุมสนทนา 
เพื่อใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ความ 
ชัดเจนและความเหมาะสมของรูปแบบภาษาที่ใช (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 115-116)  และหาคาดัชนีความ
สอดคลอง(Index of Item Objective Congruence : IOC ) โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังน้ี

            ถาแนใจวาสอดคลอง             ใหคะแนน   +1
                      ถาไมแนใจวาสอดคลอง          ใหคะแนน     0
                      ถาแนใจวาไมสอดคลอง          ใหคะแนน    -1

           โดยพิจารณาความเหมาะสมของคําถามนํากลุมสนทนาที่มีคาเฉล่ียตั้งแต 0.5 ข้ึนไป
จึงถือวาคําถามนํากลุมสนทนาน้ันมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (สุมาลี จันทรชลอ 2542 : 162)
กกกกกกกก 1.3 นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไขเน้ือหาสํานวนภาษาของคําถามนํากลุมสนทนาให
สมบูรณและเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดกลุมสนทนา
กกกกกกกก    1.4   ผูวิจัยทําหนังสือจากทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเชิญผูเช่ียวชาญโดย
เลือกผูทรงคุณวุฒิที่ไดจากการบอกกลาว จํานวน 10 คน แยกเปนผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา  4  คน ผูเช่ียวชาญ
ดานส่ือ 4 คน  และผูเช่ียวชาญดานการฝกอบรม 2 คน เพื่อมารวมกลุมสนทนา
กกกกกกกก    1.5  ผูวิจัยดําเนินการจัดกลุมสนทนา (Focus groups discussion) ตามประเด็น
ที่กําหนดโดยมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังน้ี
กกกกกกกกกกกกกก1.5.1 ข้ันเตรียมการ
กกกกกกกกกกกกกกกก    1)  ประสานงานกับผูเช่ียวชาญ เพื่อขอนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการจัดกลุม
สนทนา
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กกกกกกกกกกกกกกกก    2)  เตรียมสถานที่ประชุมและวัสดุอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ไดแก เครื่องฉายภาพ
ขามศรีษะ เครื่องบันทึกเสียง กลองถายภาพ ของที่ระลึก รวมทั้งสมุด ปากกา เพื่อใชในการจดบันทึก
 3)  เตรียมการในเรื่องของเครื่องด่ืม และอาหารวาง
 4)  เตรียมผูชวยในการบันทึกเสียงและจดบันทึกการจัดกลุมสนทนา

1.5.2  ข้ันดําเนินการกลุมสนทนา
1) ผูวิจัยแนะนําตนเอง และแจงใหทราบวัตถุประสงคของการจัดกลุมสนทนาและ

แนะนําผูเขารวมกลุมสนทนาแตละทาน
2) สนทนาในเรื่องทั่วไป เพื่อสรางบรรยากาศของความคุนเคยความเปนกันเอง   

รวมทั้งเชิญรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม ขออนุญาตบันทึกเสียงและถายภาพ
3)  ผูวิจัยดําเนินการกลุมสนทนา และสรุปผลการสนทนาตามประเด็นที่กําหนด
4)  ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยบันทึกผลของการจัดกลุมสนทนาตามความเปนจริงโดย

ทันที
1.5.3  ข้ันปดการจัดกลุมสนทนา

หลังจากดําเนินการกลุมสนทนาเสร็จส้ิน  ผูวิจัยสรุปผลการสนทนาตามประเด็น
ที่กําหนด กลาวขอบคุณผูเขารวมกลุมสนทนาทุกทาน มอบของที่ระลึก

1.6  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดกลุมสนทนา(Focus group discussion)ดังน้ี
1.6.1   สรุปผลการจัดกลุมสนทนา (Focus group discussion) ในแตละประเด็น

คําถาม
1.6.2  วิเคราะหขอมูลที่ไดเพื่อกําหนดเน้ือหา การวัดผลประเมินผล รูปแบบของการ

ฝกอบรม ส่ือและนวัตกรรมที่จะนํามาสรางชุดฝกอบรม
1.6.3 นําขอมูลที่ไดไปใหผูเช่ียวชาญที่เขารวมกลุมสนทนาทุกทานตรวจสอบความ

ถูกตอง เหมาะสมอีกครั้ง
1.7  ดําเนินการผลิตชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล

การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี
1.7.1 ศึกษาเน้ือหาความรูเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ

การเขียนรายงานการวิจัย และขอมูลที่ไดจากการจัดกลุมสนทนา (Focus group discussion) ซ่ึงผานการ
วิเคราะหขอมูลเรียบรอยแลว

1.7.2  กําหนดจุดประสงคทั่วไป   และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม    กําหนดโครงสราง
ขอบเขตของเน้ือหาชุดฝกอบรมโดยละเอียดแลวสรางแบบสอบถามเพื่อใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาจํานวน 3 คน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC)
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1.7.3 นําเน้ือหา กิจกรรมทั้งหมดมาออกแบบเปนชุดฝกอบรม
1.7.4 นําขอเสนอแนะที่ไดจากผูเช่ียวชาญ มาดําเนินการปรับปรุงแกไขโครงสราง

ขอบเขตเน้ือหาและวัตถุประสงคของชุดฝกอบรมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน
1.7.5 นําโครงสรางเน้ือหาและวัตถุประสงคที่ไดทั้งหมดมาออกแบบเปนชุดฝกอบรม 

1.8 นําชุดฝกอบรมที่สรางสําเร็จแลวใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาส่ือ  และการฝกอบรม จํานวน 
5 คน ทําการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item Objective 
Congruence : IOC )

1.9 จากน้ันนําขอเสนอแนะที่ไดจากผูเช่ียวชาญมาดําเนินการปรับปรุงแกไขชุดฝกอบรมให
สมบูรณยิ่งข้ึน

1.10 นําชุดฝกอบรมที่สรางข้ึนไปทดลองใชกับครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง      และยังไมเคยผาน
การฝกอบรมเรื่องการวิจัยช้ันเรียนมากอน แบบรายบุคคล 1 : 1x3  (One to one tryout) โดยทดลองใชกับ
ครูซ่ึงไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 3 คน ทําการทดสอบกอนการฝกอบรม
(Pretest) จากน้ันดําเนินการฝกอบรมครูจากชุดฝกอบรมที่สรางข้ึนระหวางการฝกอบรมมีการประเมินใน   
แตละหนวยยอย และเม่ือจบเน้ือหาทุกหนวย ใหครูทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอชุดฝกอบรม แลวทํา
การทดสอบหลังการอบรม (Posttest) อีกครั้ง โดยสังเกตพฤติกรรมระหวางการฝกอบรมอยางใกลชิด 
พิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจน เกี่ยวกับภาษา  กิจกรรม ส่ือตาง ๆ ที่ใชในชุดฝกอบรมและนําคะแนนที่
ไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 และวิเคราะหขอบกพรองจากการทดลองใช จากการ
ดําเนินดังกลาวเม่ือนําคะแนนที่ไดมาคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม พบวา ชุดฝกอบรมการวิจัยช้ัน
เรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียน มีประสิทธิภาพ 
85.00/83.33 นอกจากน้ีผูอบรมยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละหนวย สูงกวารอยละ 80 ดังน้ี หนวยที่ 1 
เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล  มีคาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 83.33 ,หนวยที่ 2 เรื่องการวิเคราะหขอมูลมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 88.33 และหนวยที่ 3 เรื่องการเขียนรายงานวิจัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 80.00 ตาม
ลําดับ (รายละเอียดดังตารางที่ 8) นอกจากน้ีครูที่ทดลองใชชุดฝกอบรมยังใหขอเสนอแนะวามีขอความใน  
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบางหนาพิมพตก  และเน้ือหาที่นําเสนอในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควร
สรุปเน้ือหาใหกระชับ เพื่อลดเวลาในการศึกษาใหส้ันลง  และในสวนที่เปนการนําเสนอดวยเพาเวอรพอยท  
พรีเซนเตช่ัน (Power point presentation)  เรื่อง “สถิติบรรยาย” และ “สถิติอางอิง” ควรยกตัวอยางและ
กรณีศึกษาประกอบมากข้ึน ผูวิจัยไดดําเนินการแกไขปรับปรุงชุดฝกอบรมใหถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน

1.11 นําชุดฝกอบรมที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมทดลองกลุมยอย (small 
group tryout) แบบ 1 : 3 x 3 ซ่ึงเปนครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง และไมเคยผานการอบรมเรื่องการวิจัยช้ันเรียน
มากอน ซ่ึงไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 9 คน   ทําการทดสอบกอนการ
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ฝกอบรม (Pretest) จากน้ันดําเนินการฝกอบรมครูจากชุดฝกอบรมที่สรางข้ึนระหวางการฝกอบรมมีการ
ประเมินในแตละหนวยยอยและเม่ือจบเน้ือหาทุกหนวย ใหครูทําแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอชุด
ฝกอบรม แลวทําการทดสอบหลังการอบรม (Posttest) อีกครั้ง  พิจารณาความเหมาะสม ชัดเจนเกี่ยวกับ
ภาษากิจกรรม ส่ือตาง ๆ ที่ใชในชุดฝกอบรม และทดลองจับเวลาวาเปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม   แลวนํา
คะแนนที่ไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80  ซ่ึงจากการดําเนินการในข้ันตอนน้ี ผูวิจัย
สังเกตพบวา ครูที่เขาอบรมใชเวลาคอนขางมากในการศึกษา   เน้ือหาและปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานในชุดฝก
อบรม  โดยเฉล่ีย  6 – 7 ช่ัวโมง  ซ่ึงผูวิจัยจําเปนตองใหเวลาพัก 10 – 15 นาทีเม่ือจบเน้ือหาในแตละหนวย  
เพราะผูอบรมบางคนรูสึกลาและเหน่ือย  เม่ือนําคะแนนที่ไดมาคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการ
วิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียน มีประสิทธิ
ภาพ 86.38/ 83.33 นอกจากน้ีผูอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละหนวยสูงกวารอยละ 80 ดังน้ี หนวย
ที่ 1 เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บ   ขอมูลมีคาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 84.44 , หนวยที่ 2 เรื่อง การวิเคราะหขอ
มูลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 89.44 และหนวยที่ 3 เรื่อง การเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 82.22   ตามลําดับ ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดปรับกิจกรรมแตละหนวยของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนให
กระชับยิ่งข้ึน

1.12 นําชุดฝกอบรมที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
(Field tryout) เปนครูที่สมัครใจเขารับการอบรมการวิจัยช้ันเรียนและยังไมเคยผานการอบรมเรื่องการวิจัยช้ัน
เรียนมากอน ซ่ึงไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 30 คน โดยกอนการฝกอบรมผู
วิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) แลวดําเนินการฝกอบรมจากชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยให
ศึกษาเน้ือหาและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันตอนที่กําหนดไวในคูมือการใชชุดฝกอบรม หลังจากจบเน้ือหา
แตละหนวย ผูวิจัยไดทําการทดสอบความรูความเขาใจของผูอบรมในแตละหนวย และเม่ือศึกษาเน้ือหาจน
ครบทุกหนวยแลวใหครูที่เขารับฝกอบรมทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) อีกครั้ง แลวจึงใหครูที่เขารับการ
ฝกอบรมทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอชุดฝกอบรม จากน้ันนําคะแนนที่ไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด  80/80  ดังแผนภูมิที่ 7
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แผนภูมิที่ 8   ข้ันตอนการสรางและหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรม

โดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา
ตรวจสอบความถูกตอง

Focus group discussion

ผาน

ผาน

เกณฑมาตรฐาน
80/80

ผาน

กําหนดจุดประสงค
โครงเนื้อหาและกิจกรรม

สรางชุดฝกอบรม

ทดลองคร้ังท่ี 3
กลุมตัวอยาง 30  คน

โดยผูเช่ียวชาญสื่อและฝกอบรม
 ตรวจสอบความถูกตอง

ปรับปรุง

ไมผาน

ปรับปรุง

- ความถูกตองดานเนื้อหา
- ความเหมาะสมชัดเจน
- สังเกตพฤติกรรม
- ทดสอบการสื่อความหมาย

ฯลฯ

- ความถูกตองดานเนื้อหา
- ความเหมาะสมชัดเจน
  ของชุดฝกอบรม
      ฯลฯ

- หาประสิทธิภาพตาม
  เกณฑมาตรฐาน 80 / 80

ทดลองคร้ังท่ี 1
รายบุคคล 1 : 1 X 3

ทดลองคร้ังท่ี 2
กลุมยอย 9 คน

เกณฑมาตรฐาน
80/80

ไมผาน

ชุดฝกอบรมตนแบบที่สมบูรณ

ไมผาน

ปรับปรุง

เกณฑมาตรฐาน
80/80

ขั้นท่ี 1

ขั้นท่ี 2

ขั้นท่ี 3
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2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูกอน
และหลังการอบรมผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบตามข้ันตอนดังน้ี

2.1  ศึกษาแนวการสรางแบบทดสอบจากเอกสาร ตําราตาง ๆ
2.2  วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู  โดยแบงเน้ือหาออกเปน  3 หนวย คือ
  หนวยที่ 1 เรื่อง  เครือ่งมือทีใ่ชเกบ็ขอมูล

หนวยที ่2  เรือ่ง  การวเิคราะหขอมูล
      หนวยที ่3  เรือ่ง  การเขียนรายงานวจิยัช้ันเรยีน

 2.3 สรางแบบทดสอบแบบเลือกตอบใหสอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ที่กําหนดไวเปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จํานวน  40 ขอ

2.4  นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     และผูเช่ียวชาญทางดาน
เน้ือหาจํานวน 3 คน ตรวจสอบพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมของ
ภาษาและหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (Index of Item Objective 
Congruence: IOC)   แลวนํามาปรับปรุงแกไข

2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางข้ึน ไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังที่เคยผานการอบรมเรื่องการวิจัยช้ัน
เรียนมาแลว จํานวน 30 คน นําผลการสอบมาวิเคราะหความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r)   โดย
คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย  (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก ( r )  มีคาตั้งแต 0.20 
ข้ึนไป จํานวน 30 ขอ (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 128 - 133 ) โดยใหครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคเชิง   
พฤติกรรมที่กําหนดไว

2.6 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวไปหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR20

(Kuder - Richardson Formular 20) (Kuder – Richardson, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 123 - 
128) คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบที่สรางข้ึนมีคาเทากับ  0.83

2.7   นําแบบทดสอบที่ไดทั้ง 30 ขอ ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 30 คน แลว
เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิเคราะหผล
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แผนภูมิที่ 9  สรุปข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจากเอกสารตําราตางๆ

วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมจุดประสงคและเน้ือหา

เสนอแบบทดสอบใหอาจารยที่ปรึกษา และผูเช่ียวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และตรวจสอบการใชภาษา

ปรับปรุง

นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน

นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยาก ( P ) และคาอํานาจจําแนก ( r )

คัดเลือกขอสอบที่ใชไดจํานวน 30  ขอ

หาคาความเช่ือม่ัน

ผาน

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองกับกลุมตัวอยางจริง
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3. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอชุดฝกอบรมการสรางแบบสอบของครู
ที่มีตอชุดฝกอบรม  ผูวิจัยมีวิธีการสรางดังน้ี

3.1 ศึกษาหลักเกณฑ  วิธีการ  ในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากหนังสือวิธีวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ของพวงรัตน  ทวีรัตน ( 2543 : 98 – 104 ) การประเมินผลและการ
สรางแบบทดสอบและหนังสือแบบสอบถาม : การสรางและการใชของ อุทุมพร  จามรมาน ( 2530 : 8 – 23 )   

3.2 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน 
เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน ซ่ึงเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับตามหลักการของลิเคอรท (Likert, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน  
2540 : 107-108) คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง   เห็นดวยนอย  จํานวน 15 ขอ

 การกําหนดคาระดับของขอคําถามในแบบสอบถามความคิดเห็นมีดังน้ี
  เห็นดวยมากที่สุด       ใหคาระดับเทากับ           5

             เห็นดวยมาก            ใหคาระดับเทากับ           4
                            เห็นดวยปานกลาง      ใหคาระดับเทากับ    3

             เห็นดวยนอย            ใหคาระดับเทากับ    2
             เห็นดวยนอยที่สุด       ใหคาระดับเทากับ    1

3.3  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางข้ึนทั้ง 15 ขอ ไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา และ
การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของคําถาม หาคาความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา (Content validity)   รูปแบบภาษาและหาคาดัชนีความ   สอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC)  แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข

3.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจสอบ และดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบ
รอยแลว ไปทดลองใชกับครูที่ทดลองใชชุดฝกอบรมในข้ันของการทดลองรายบุคคลและกลุมยอย  จากน้ันนํา
ขอเสนอแนะที่ได มาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง

3.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานเกณฑแลวไปใชกับครูที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย
จํานวน  30 คน โดยใหทําแบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากที่ครูศึกษาเน้ือหาและปฏิบัติกิจกรรมในชุดฝก
อบรมเรียบรอยแลวทั้ง 3 หนวย จากน้ันนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหผล
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แผนภูมิที่ 10  สรุปข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอชุดฝกอบรม

ปรับปรุง

ไมผาน

นําแบบสอบถามความคิดเห็น
ไปทดลองกับกลุมตัวอยางจริง

ผาน

ไมผาน

ศึกษาเอกสารตําราการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น

สรางแบบสอบถามความคิดเห็น

ตรวจสอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นโดยผูเช่ียวชาญ

ผาน

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลอง
ใชกับครูแบบรายบุคคลและกลุมยอย

ไดแบบสอบถามความคิดเห็น
ของครูที่มีตอชุดฝกอบรม ฯ

ปรับปรุง
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แบบแผนการทดลอง
กกกกกกกกการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) ทําการทดลองกับกลุมตัว
อยางกลุมเดียว มีการทดสอบกอนและหลังทดลองดวยชุดฝกอบรมเรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน (one - group pretest - posttest design) ดังน้ี

กลุม ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน
กลุมทดลอง O1 X O2

เม่ือกําหนดให
กกกกกกกกO1  หมายถึง  การทดสอบกอนฝกอบรม (Pretest)
กกกกกกกกO2   หมายถึง  การทดสอบหลังฝกอบรม (Posttest)
กกกกกกกกX   หมายถึง  การอบรมดวยชุดฝกอบรม
(นิคม  ตังคะพิภพ  2543 : 310 - 311)

การดําเนินการทดลอง
กกกกกกกกผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนครูในจังหวัดนครปฐม ที่ปฏิบัติงานอยูในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545  จํานวน 30 คน  โดยทําการทดลองในวันที่ 22 –23  มีนาคม 2546 เวลา   
13.00 –16.30 น. หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏนครปฐม ดังน้ี

1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่สรางข้ึนไปทําการทดสอบกอนฝกอบรม (Pretest) กับครูที่
เปนกลุมทดลอง

2. ผูวิจัยทําการฝกอบรม โดยใหครูที่เขารับการอบรมไดศึกษาจากชุดฝกอบรม เรื่อง เครื่องมือที่
ใชในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย ที่ผูวิจัยสรางข้ึนรวมทั้งทํากิจกรรมตางๆ 
ที่กําหนดไวในชุดฝกอบรมจนจบเน้ือหา

3. ใหครูที่เขารับการอบรมทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอชุดฝกอบรมหลังจากศึกษาดวยชุด
ฝกอบรมแตละหนวย

4.  ทําการทดสอบหลังการฝกอบรม (Posttest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผูวิจัยสรางข้ึน
อีกครั้ง

การรวบรวมขอมูล
กกกกกกกกการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี

1. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งกอนการฝกอบรม
(Pretest)  และหลังการฝกอบรม  (Posttest)
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2. เก็บรวบรวมขอมูลจากคะแนนการทําแบบทดสอบระหวางเรียน
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางข้ึน

การวิเคราะหขอมูล
1. การหาคาความยากงายของแบบทดสอบและคาอํานาจจําแนก  (พวงรัตน  ทวีรัตน

2540 : 130)  โดยคํานวณจากสูตรดังน้ี

เม่ือกําหนดให      P   หมายถึง ระดับความยากงาย
กกกกกกกกr    หมายถึง อํานาจจําแนก
กกกกกกกกRu  หมายถึง จํานวนผูตอบถูกของกลุมเกง
กกกกกกกกRl   หมายถึง จํานวนผูตอบถูกของกลุมออน
กกกกกกกกN    หมายถึง จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด
กกกกกกกกR    หมายถึง จํานวนคนผูตอบถูกโดยรวมในแตละขอ

2. การหาคาความเช่ือม่ันใชสูตร KR-20 ของคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder Richardson
1977 : 51, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน 2540 : 128-133)  โดยคํานวณจากสูตร

เม่ือกําหนดให    n  หมายถึง   จํานวนขอของแบบทดสอบ
กกกกกกกกp   หมายถึง    สัดสวนของผูทําไดในขอหน่ึงๆน่ันคือสัดสวนของคนทําถูกกับคน
                                   ทั้งหมด
กกกกกกกกq   หมายถึง   สัดสวนของผูทําผิดในขอหน่ึง ๆ หรือ คือ 1- p
กกกกกกกก     หมายถึง   คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรวมของแตละคน2
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X

3. การหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนด 80/80 ใชสูตร

เม่ือกําหนดให  E1  หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการ
กกกกกกกกE2   หมายถึง  ประสิทธิภาพของผลลัพธ
กกกกกกกก∑x   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนสอบระหวางเรียน
กกกกกกกก∑y   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนสอบหลังเรียน
กกกกกกกกN   หมายถึง  จํานวนครูที่เขารับการอบรม
กกกกกกกกA   หมายถึง  คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหวางเรียน
กกกกกกกกB   หมายถึง  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
(ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 135-136)

4.  การหาคาเฉล่ียและหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชสูตรดังน้ี
                  สูตรหาคาเฉล่ีย

เม่ือกําหนดให                          หมายถึง  คาเฉล่ียเลขคณิต
                      ∑X    หมายถึง  ผลรวมของขอมูลทั้งหมด
                         n     หมายถึง  จํานวนนักเรียน
     สูตรหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                เม่ือกําหนดให  S.D.   หมายถึง   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                               ∑X   หมายถึง   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
                                  n    หมายถึง   จํานวนนักเรียน

100X
A
N

x

E 1

∑
=

100X
B
N

y

E 2

∑
=

n
XX ∑=

)n(n
)X(Xn

.D.S
1

22

−
−

= ∑ ∑

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



70

N
RIOC ∑=

5. การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของครูกอนและ
หลังฝกอบรม ใชสูตรคํานวณ t - test แบบ Dependent โดยคํานวณคาดวยโปรแกรม SPSS for Window
          6. การหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
ใชสูตร ดังน้ี  

เม่ือ     IOC     หมายถึง   ดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
                   หมายถึง   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้งหมด

                         N        หมายถึง   จํานวนผูเช่ียวชาญ
โดยปกติคา IOC ของขอคําถามแตละขอที่จะยอมรับไดคือ ควรมีคาเกินครึ่งหน่ึง หรือ 0.5 

ข้ึนไป (สุมาลี  จันทรชลอ  2542 : 162)
7.  การศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางข้ึน วิเคราะหโดย

หาคาเฉล่ีย แลวนําไปแปลความหมาย โดยกําหนดเกณฑตามแนวความคิดของเบสท (Best 1981 : 184) ดังน้ี
4.50     ≤    X    <   5.00   แปลความหมายวา   ครูมีความคิดเห็นที่ดีมากตอชุดฝก

อบรมการวิจัยช้ันเรียน
  3.50     ≤    X    <   4.50   แปลความหมายวา   ครูมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดฝกอบ

รมการวิจัยช้ันเรียน
  2.50     ≤    X    <   3.50   แปลความหมายวา    ครูมีความคิดเห็นปานกลางตอชุด

ฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน
  1.50     ≤    X    <   2.50    แปลความหมายวา   ครูมีความคิดเห็นที่ไมดีตอชุดฝก

อบรมการวิจัยช้ันเรียน
  1.00     ≤    X    <   1.50     แปลความหมายวา   ครูมีความคิดเห็นที่ไมดีมากตอชุด

ฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน

∑R
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บทที ่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

กกกกกกกกในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียนผูวิจัยไดนําเสนอผลวิเคราะหขอมูลดังน้ี

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล  การวิเคราะห
ขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน   โดยใชเทคนิคกลุมสนทนา (Focus Group)

ตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนเรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
             ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดฝกอบรมเรื่องเครื่อง
มือที่ใชเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน

ตอนที่ 4   การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมที่มีตอชุดฝกอบรมการวิจัยช้ัน
เรียนเรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน

ตอนที่ 1    ผลการพัฒนาชุดฝกอบรมการวิจัยชั้นเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล
และการเขียนรายงานการวิจัยชั้นเรียน  โดยใชเทคนิคกลุมสนทนา
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา(Content Analysis) และนําเสนอ

โดยการเขียนพรรณนาความตามประเด็นที่กําหนดดังน้ี
ประเด็นที่ 1  ดานเนื้อหา   
ผูเขารวมกลุมสนทนาเห็นวาเน้ือหาที่จัดแบงไวมีความครอบคลุมที่จะนํามาพัฒนาเปนชุดฝก    

อบรม โดยสรุปเน้ือหาไดดังน้ี
ชุดฝกอบรมหนวยที่ 1  เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล ประกอบดวย

- ความหมายและประเภทของขอมูล
- ลักษณะของขอมูลที่ดี
- เครื่องมือที่นิยมใชเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัยช้ันเรียน
- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม
- การสังเกต
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- การใหลงมือปฏิบัติ
- การซักถามหรือการใหสัมภาษณ
- การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลวิจัยช้ันเรียน

กกกกกกกกชุดฝกอบรม หนวยที่ 2 เรื่อง การวิเคราะหขอมูล
- ระดับของการวัด
- การแจกแจงความถี่
- รอยละ
- คาเฉล่ีย
- คามัธยฐาน
- การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
- การวัดการกระจาย
- การเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน
- การทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกตางตามรูปแบบของการทดลอง
- การทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกตางของขอมูลที่เปนความถี่

ชุดฝกอบรม หนวยที่ 3 เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
- การเขียนรายงานการวิจัยแบบเปนทางการ
- การเขียนรายงานการวิจัยแบบไมเปนทางการ

ประเด็นที่ 2   ดานรูปแบบการฝกอบรม
ผูเขารวมสนทนากลุมเห็นวาในการจัดฝกอบรมควรหลีกเล่ียงการใชวิทยากรเปนหลักในการฝก

อบรม แตควรจะพัฒนาชุดฝกอบรมในลักษณะใหผูเขาอบรมสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง โดยชุดฝก
อบรมควรมีรูปแบบดังน้ี

- มีคูมือการใชชุดฝกอบรม เพื่อใหสามารถดําเนินการฝกอบรมตามข้ันตอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- มีลักษณะเปนส่ือประสมที่มีความหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรู
หลายๆ ดานดวยกัน

- เปนชุดฝกอบรมที่สามารถนําไปใชไดทุกสถานที่ ทุกเวลา ซ่ึงจะทําใหผูฝกอบรม
สามารถศึกษาหาความรูอยูที่ใดก็ได

- เปนชุดฝกอบรมที่สมบูรณในตนเองทําใหผูฝกอบรมสามารถที่จะเลือกศึกษาหาความรู
ไดตามที่ตองการ

- มีรูปแบบของกิจกรรมทั้งลักษณะของกิจกรรมกลุมและกิจกรรมรายบุคคล
- ระยะเวลาในการใชชุดฝกอบรมครบทุกหนวย ควรอยูในระหวาง  2-5 วัน
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ประเด็นที่  3  ดานลักษณะของสื่อที่นํามาสรางเปนชุดฝกอบรม
              จากรูปแบบของชุดฝกอบรมที่ผูเขารวมกลุมสนทนาไดใหแนวทางในการพัฒนาชุดฝกอบรม
สามารถนํามาวิเคราะหขอมูลและสรุปผลไดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  แสดงผลสรุปการวิเคราะหขอมูลจากการจัดกลุมสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของส่ือในชุดฝกอบรม
เนื้อหา ลักษณะสื่อที่ใช

ชุดฝกอบรม หนวยที่ 1 เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บ
ขอมูลวิจัยชั้นเรียน
1.1  ความหมายและประเภทของขอมูล
1.2  ลักษณะขอมูลที่ดี
1.3  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการวิจัยช้ันเรียน
1.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

ขอมูลการวิจัยช้ันเรียน

1. คูมือการใชชุดฝกอบรม
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําเสนอ
   เน้ือหา กรณีตัวอยาง และแบบฝกหัดกิจกรรมให
   ผูอบรมสามารถศึกษาไดดวยตนเอง
3. กิจกรรมกลุม ฝกปฏิบัติการวิเคราะหเครื่องมือที่
   จะใชในการเก็บขอมูลวิจัยช้ันเรียน
4. แผนภูมิ สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือก
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล การตรวจสอบคุณ
   ภาพของเครื่องมือแตละชนิด
5. ใบงาน เปนการฝกปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผูวิจัย
   กําหนดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม

ชุดฝกอบรม หนวยที่ 2  เรื่อง การวิเคราะหขอมูล
-   ระดับของการวัด
-   การแจกแจงความถี่
-   รอยละ
-   คาเฉล่ีย
-   การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
-   การวัดการกระจาย
-   การเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน
-   การทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกตาง
    ตามรูปแบบของการทดลอง
-   การทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกตาง
    ของขอมูลที่เปนความถี่

1. คูมือการใชชุดฝกอบรม
2. PowerPoint Presentation เปนการนําเสนอ
   เน้ือหาการวิเคราะหขอมูล และตัวอยางการ
   วิเคราะหขอมูล โดยมีเสียงบรรยายประกอบ
   เพิ่มเติม
3. กิจกรรมกลุม ฝกปฏิบัติการวิเคราะหเครื่องมือที่
   จะใชในการเก็บขอมูลวิจัยช้ันเรียน
4. แผนภูมิ สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห
   ขอมูลการวิจัยช้ันเรียน
5. ใบงาน เปนการฝกปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผูวิจัย
กําหนดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม
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ตารางที่ 1 (ตอ)
เนื้อหา ลักษณะสื่อที่ใช

ชุดฝกอบรม หนวยที่ 3 เรื่อง การเขียนรายงานการ
วิจัยชั้นเรียน
-    การเขียนรายงานการวิจัยแบบเปนทางการ
-    การเขียนรายงานการวิจัยแบบไมเปนทางการ

1. คูมือการใชชุดฝกอบรม
2.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําเสนอ
    เน้ือหา กรณีตัวอยาง  และแบบฝกหัดกิจกรรม
     ใหผูอบรมสามารถศึกษาไดดวยตนเอง
3.   สื่อสิ่งพิมพ   เปนการนําเสนอเน้ือหา ตัวอยาง
     การเขียนรายงานการวิจัยแบบเปนทางการและ
     ไมเปนทางการ
4.   แผนภูมิ สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนราย
     งานการวิจัยช้ันเรียน
5.   ใบงาน เปนการฝกปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผูวิจัย
     กําหนดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม

กกกกกกกกจากการสรปุวเิคราะหขอมูลดังกลาวขางตน  ผูวจิยัไดสรางแบบสอบถาม   เพือ่นําไปสอบถาม
ผูเช่ียวชาญผูเขารวมกลุมสนทนาอกีครัง้หน่ึง  หลังจากการจดักลุมสนทนาผานไปแลว  เพือ่ตรวจสอบวาขอมูล
ทีไ่ดจากการจดักลุมสนทนา  เม่ือนํามาวเิคราะหขอมูลแลวเหมาะสมถกูตองหรอืไม  ดังรายละเอยีดในตารางที ่2
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ตารางที ่2  แสดงคาเฉล่ียความคิดเหน็ของผูรวมกลุมสนทนาจากการสรปุวเิคราะหขอมูล

ขอ รายการประเมิน แปลผล

1
ตอนที่ 1 ดานเนื้อหา
ชุดฝกอบรมหนวยที่ 1 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ประกอบดวยเน้ือหาดังตอไปน้ี
  1.1  ความหมายและประเภทของขอมูล 4.2 เหมาะสมมาก
  1.2  ลักษณะขอมูลที่ดี 4.4 เหมาะสมมาก
  1.3  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการวิจัยช้ันเรียน 4.9 เหมาะสมมากที่สุด

1.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
     การวิจัยช้ันเรียน

4.7 เหมาะสมมากที่สุด

2 ชุดฝกอบรมหนวยที่ 2  เรื่อง การวิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย
เน้ือหาดังตอไปน้ี
  2.1  ระดับของการวัด 4.3 เหมาะสมมาก
  2.2  การแจกแจงความถี่ 4.6 เหมาะสมมากที่สุด
  2.3  รอยละ 4.6 เหมาะสมมากที่สุด
  2.4  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 4.6 เหมาะสมมากที่สุด
  2.5  การวัดการกระจาย 4.5 เหมาะสมมากที่สุด
  2.6  ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน 4.5 เหมาะสมมากที่สุด

2.7 การทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกตางตาม
     รูปแบบของการทดลอง

4.6 เหมาะสมมากที่สุด

2.8 การทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกตางของขอมูล
     ที่เปนความถี่

4.4 เหมาะสมมาก

3 ชุดฝกอบรม หนวยที่ 3 การเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
ประกอบดวยเน้ือหาดังตอไปน้ี
  3.1  การเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียนอยางไมเปนทางการ 4.7 เหมาะสมมากที่สุด
  3.2  การเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียนอยางเปนทางการ 4.7 เหมาะสมมากที่สุด
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ตารางที่ 2 (ตอ)

ขอ รายการประเมิน แปลผล

1
ตอนที่ 2  ดานรูปแบบการฝกอบรม
ในการพัฒนาชุดฝกอบรมเรื่องการวิจัยช้ันเรียนควรมีรูปแบบ ดังน้ี
  1.1  มีคูมือการใชชุดฝกอบรม 4.9 เหมาะสมมากที่สุด
  1.2  มีลักษณะเปนส่ือประสม 4.7 เหมาะสมมากที่สุด
  1.3  สามารถนําไปใชศึกษาดวยตนเองได 4.6 เหมาะสมมากที่สุด
  1.4  เปนชุดฝกอบรมเบ็ดเสร็จในตัวเอง 4.6 เหมาะสมมากที่สุด
  1.5  มีรูปแบบกิจกรรมกลุมและกิจกรรมรายบุคคล 4.6 เหมาะสมมากที่สุด
  1.6  ช่ือชุดฝกอบรมควรเราความสนใจ งายตอการจดจํา 4.5 เหมาะสมมากที่สุด

1
ตอนที่ 3 ลักษณะของสื่อที่นํามาสรางเปนชุดฝกอบรม
ชุดฝกอบรมหนวยที่ 1 เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลประกอบดวย
ส่ือดังน้ี
  1.1  คูมือการใชชุดฝกอบรม 4.8 เหมาะสมมากที่สุด
1.2  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.8 เหมาะสมมากที่สุด
1.2  กิจกรรมกลุม 4.5 เหมาะสมมากที่สุด

  1.3  แผนภูมิ 4.7 เหมาะสมมากที่สุด
  1.4  ใบงาน 4.7 เหมาะสมมากที่สุด

2. ชุดฝกอบรมหนวยที่ 2  การวิเคราะหขอมูลประกอบดวยส่ือดังน้ี
  2.1  คูมือการใชชุดฝกอบรม 4.5 เหมาะสมมากที่สุด
  2.2  Power Point Presentation 4.7 เหมาะสมมากที่สุด

2.3  กิจกรรมกลุม 4.8 เหมาะสมมากที่สุด
  2.4  แผนภูมิ 4.5 เหมาะสมมากที่สุด
  2.5  ใบงาน 4.9 เหมาะสมมากที่สุด

3. ชุดฝกอบรมหนวยที่ 3  การเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
ประกอบดวยส่ือดังตอไปน้ี
  3.1  คูมือการใชชุดฝกอบรม 4.5 เหมาะสมมากที่สุด
  3.2  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.9 เหมาะสมมากที่สุด

3.3  ส่ือส่ิงพิมพ 4.8 เหมาะสมมากที่สุด
  3.4  ใบงาน 4.7 เหมาะสมมากที่สุด
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จากตารางที่ 2 พบวารายการประเมินทุกขอ มีคาเฉล่ียความคิดเห็นมากกวา 3.50 ข้ึนไป แสดงวา
ขอมูลที่วิเคราะหไดน้ันมีความเหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาเปนชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน  เรื่องเครื่องมือที่ใช
เก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน นอกจากน้ีผูรวมกลุมสนทนาไดให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการฝกอบรมน้ันเปนส่ือที่นาสนใจและชวยให
การเรียนรูดวยตนเองไดเปนอยางดี แตในทางปฏิบัติอาจจะมีปญหาขอจํากัดในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณที่ใช
เชน เครื่องคอมพิวเตอรจะตองจัดเตรียมใหพรอม    รวมทั้งพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรของผูเขารับการอบรม
หากผูเขารับการอบรมไมมีพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรมากอน ก็จะสรางความยุงยากในการศึกษาบทเรียนได
ดังน้ันจะตองออกแบบใหสะดวกตอการใชใหมากที่สุด   ส่ือที่เปนส่ิงพิมพควรสรุปประเด็นสําคัญ มีตัวอยาง
ประกอบ เพื่องายตอการศึกษาและทําความเขาใจ รวมทั้งมีแบบฝกหัดใหผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติและมีเฉลย
ประกอบดวย

ตอนที่ 2     การหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการวิจัยชั้นเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การ
              วิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยชั้นเรียน

              ขั้นการทดลองแบบรายบุคคล (1:1x3) กับครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน วิเคราะหหา
ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน ตามเกณฑ 80/80 ไดผลดังน้ี

ตารางที่ 3  แสดงประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน ข้ันการทดลองแบบรายบุคคล

การทดลอง n E1 E2 E1 / E2

รายบุคคล 3 85 83.33 85 / 83.33

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา  ผลประสิทธิภาพของคะแนนซ่ึงเปนคาเฉล่ีย
รอยละในการทํากิจกรรมระหวางเรียน (E1) และผลประสิทธิภาพของคะแนนซ่ึงเปนคาเฉล่ียรอยละในการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) ของชุดฝกอบรม มีคาเทากับ 85 / 83.33 แสดงวาชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน
เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึนเม่ือนํา
ไปทดลองใชกับครูที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน มีประสิทธิภาพ 85/83.33  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  80/80 ที่
กําหนดไว
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ขั้นการทดลองแบบกลุมยอย (1 : 3 X 3)  กับครูที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  9  คน  วิเคราะห
หาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน ตามเกณฑ 80/80 ไดผลดังน้ี

ตารางที่ 4   แสดงประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน ข้ันการทดลองแบบกลุมยอย

การทดลอง n E1 E2 E1 / E2

กลุมยอย 9 86.38 83.33 86.38/83.33

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา   ผลประสิทธิภาพของคะแนนซ่ึงเปนคาเฉล่ีย
รอยละในการทํากิจกรรมระหวางเรียน (E1) และผลประสิทธิภาพของคะแนนซ่ึงเปนคาเฉล่ียรอยละในการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) ของชุดฝกอบรมมีคาเทากับ 86.38 / 83.33   แสดงวาชุดฝกอบรมการวิจัยช้ัน
เรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน
เม่ือนําไปทดลองใชกับครูที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 9 คน  มีประสิทธิภาพ 86.38 / 83.33  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
80/80 ที่กําหนดไว

ขั้นการทดลองกับกลุมตัวอยาง ครูที่สมัครใจเขารับการอบรม จํานวน 30 คน วิเคราะหหา
ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน ตามเกณฑ 80/80 ไดผลดังน้ี

ตารางที่ 5  แสดงประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน ข้ันการทดลองกับกลุมตัวอยาง

การทดลอง N E1 E2 E1 / E2

กลุมตัวอยาง 30 87.83 81.22 87.83/81.22

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา ผลประสิทธิภาพของคะแนนซ่ึงเปนคาเฉล่ีย
รอยละในการทํากิจกรรมระหวางเรียน (E1) และผลประสิทธิภาพของคะแนนซ่ึงเปนคาเฉล่ียรอยละในการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (E2)ของชุดฝกอบรมมีคาเทากับ 87.83 / 81.22 แสดงวาชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน
เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน  เม่ือ
นําไปทดลองใชกับครูกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มีประสิทธิภาพ 87.83 / 81.22 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  80/80 ที่
กําหนดไว ซ่ึงไปตามสมมติฐานขอที่  1
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ตอนที่ 3      การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังศึกษาดวยชุดฝกอบรมเรื่อง    
               เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยชั้นเรียน
               ผลจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูที่เขารับการอบรมกอนและหลังเรียนดวย
ชุดฝกอบรม จํานวน 30  คน   มีรายละเอียดดังน้ี

ตารางที่ 6    แสดงการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉล่ียคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
               ของครูกอนและหลังเรียนดวยชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน

การ
ทดสอบ

จํานวน
คน
(n)

คาเฉล่ีย
ของคะแนน

คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

S.D.

คาเฉล่ียของผลตาง
ของคะแนน

กอนและหลังเรียน
MD

คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ

ผลตาง
SD

t

กอนเรียน 30 16.20 2.04
หลังเรียน 30 24.37 2.58

8.17 15.29

**p < 0.05

จากตารางที่ 6  พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูกอนและหลังเรียนดวยชุดฝกอบรม
การวิจัยช้ันเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   โดยคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของครูหลังเรียนดวยชุดฝกอบรมสูงกวากอนเรียนดวยชุดฝกอบรม   

ตอนที่ 4     การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมที่มีตอชุดฝกอบรมการวิจัยชั้นเรียน เรื่อง
              เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยชั้นเรียน

ผูวิจัยไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม ทั้ง 30 คนเกี่ยวกับชุดฝกอบรม
การวิจัยช้ันเรียนที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนจากแบบสอบถามความคิดเห็นและดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมีราย
ละเอียด ดังตอไปน้ี

1. ความคิดเห็นของผูเขาอบรมที่มีตอชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูล   และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียนโดยการใชสถิติคาเฉล่ีย  ซ่ึงมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 7

2.93
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ตารางที่ 7    แสดงความคิดเห็นของผูเขาอบรมที่มีตอชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน  เรื่อง  เครื่องมือที่
               ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน

ระดับความคิดเห็น
ขอ รายการประเมิน

5 4 3 2 1
แปลผล

1. ชุดฝกอบรมมีเทคนิคในการนําเสนอ
ท่ีเราใจ นาสนใจ

9
(30.00%)

18
(60.00%)

3
(10.00%)

- - 4.20 ดี

2. การจัดลําดับเนื้อหา มีความตอเนื่อง
เขาใจงาย

11
(36.67%)

16
(53.33%)

3
(10.00%)

- - 4.26 ดี

3. ผู เขาอบรมเ กิดความกระตือรือรน 
เมื่อเรียนดวยชุดฝกอบรม

9
(30.00%)

17
(56.67%)

4
(13.33%)

- - 4.16 ดี

4. ชุดฝกอบรมชวยใหผูเขาอบรมไดมี
สวนรวมในกิจกรรมอยางเต็มท่ี

8
(26.67%)

20
(66.67%)

2
(6.67%)

- - 4.20 ดี

5. ชุดฝกอบรมชวยใหผู เ ขาอบรมมี
ความรูเคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงาน
การวิจัยมากย่ิงข้ึน

13
(43.33%)

17
(56.67%)

- - - 4.43 ดี

6. การศึกษาดวยชุดฝกอบรม  ทําใหผู
เขาอบรมเกิดความรูสึกมั่นใจในการ
ทําวิจัยช้ันเรียนมากย่ิงข้ึน

14
(46.67%)

15
(50.00%)

1
(3.33%) - - 4.37 ดี

7. ผูเขาอบรมมีอิสระอยางเต็มท่ีในการ
เรียนดวยชุดฝกอบรม

15
(50.00%)

15
(50.00%)

3
(10.00%)

- - 4.50 ดีมาก

8. ชุดฝกอบรม ทําใหผูเขาอบรมเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง

10
(33.33%)

20
(66.67%)

-
- - 4.33 ดี

9. ชุ ดฝ กอบรมช ว ยใ ห ผู เ ข า อบรม
สามารถทบทวนบทเรียนไดตลอด
เวลา

15
(50.00%)

10
(33.33%)

2
(6.67%) - - 4.53 ดีมาก

10. ชุดฝกอบรม ทําใหผูเขาอบรมมีความ
สนุกสนานกับการเรียนรู

15
(50.00%)

14
(46.67%)

1
(3.33%)

- - 4.37 ดี

11. ชุ ดฝ กอบรมช ว ยใ ห ผู เ ข า อบรม
สามารถทําวิจัยช้ันเรียนได

8
(26.67%)

20
(66.67%)

2
(6.67%)

- - 4.06 ดี

12. ชุดฝกอบรมมีความเหมาะสมท่ีจะนํา
ไปเผยแพรใหกับผูท่ีสนใจ

13
(43.33%)

16
(53.33%)

1
(3.33%)

- - 4.30 ดี
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ตารางที่ 7  (ตอ)

ระดับความคิดเห็นขอ รายการประเมิน
5 4 3 2 1

แปรผล

13 ชุดฝกอบรมมีความเหมาะสมท่ีจะนํา
ไปใชในการฝกอบรม

13
(43.33%)

17
(56.67%)

-
- - 4.43 ดี

14. ชุดฝกอบรม สามารถท่ีจะนําไปใชใน
การศึกษาดวยตนเอง

16
(53.33%)

14
(46.67%)

1
(3.33%)

- - 4.53 ดีมาก

15. ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ และมี
ความสุขท่ีเรียนจากชุดฝกอบรม

12
(40.00%)

18
(60.0%)

-
- - 4.40 ดี

รวมท้ังหมด 40.22% 54.69% 5.11% 4.34 ดี

กกกกกกกกจากตารางที่ 7 พบวา ความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมที่มีตอชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน
เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับที่ดี  (X= 4.34) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอันดับแรกคือ ชุดฝกอบรมชวยใหผูเขาอบรมสามารถทบ
ทวนบทเรียนไดตลอดเวลา และชุดฝกอบรมมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการศึกษาดวยตนเองและชุดฝก
อบรมชวยใหผูเขาอบรมสามารถทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา (X=4.53) รองลงมาคือ ชุดฝกอบรมทําใหผูเขา
อบรมมีอิสระอยางเต็มที่ในการเรียนดวยชุดฝกอบรม (X = 4.50) ชุดฝกอบรมมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช
ในการฝกอบรมและชุดฝกอบรมชวยใหผูเขาอบรมมีความรูเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ
การเขียนรายงานการวิจัยมากยิ่งข้ึน (X = 4.43) ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจและมีความสุขที่เรียนจากชุดฝก
อบรม (X=4.40) ชุดฝกอบรมทําใหผูเขาอบรมเกิดความรูสึกม่ันใจในการทําวิจัยช้ันเรียนมากยิ่งข้ึนและชุดฝก
อบรมทําใหผูเขาอบรมมีความสนุกสนานกับการเรียนรู (X = 4.37) ชุดฝกอบรม ทําใหผูเขาอบรมเกิดการเรียน
รูดวยตนเอง (X = 4.33) ชุดฝกอบรมมีความเหมาะสมที่จะนําไปเผยแพรใหกับผูที่สนใจ (X = 4.30)  ชุดฝก
อบรมมีการจัดลําดับ มีความตอเน่ือง เขาใจงาย  (X =  4.26)  ชุดฝกอบรมมีการนําเสนอที่เราใจ นาสนใจ
และ ชุดฝกอบรมชวยใหผูเขาอบรมไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเต็มที่ (X = 4.20)ผูเขาอบรมเกิดความ
กระตือรือรน เม่ือเรียนดวยชุดฝกอบรม (X = 4.16) ชุดฝกอบรมชวยใหผูเขาอบรมสามารถทําวิจัยช้ันเรียนได
(X = 4.06)
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บทที ่ 5

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

             การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน ซ่ึงประกอบดวย หนวยที ่1 เรือ่ง เครือ่งมือทีใ่ช
เกบ็ขอมูล , หนวยที ่2 เรือ่ง การวเิคราะหขอมูล   หนวยที ่3 เรือ่ง การเขียนรายงานการวจิยัช้ันเรยีน และศึกษา
ความคิดเหน็ของครทูีเ่ขารบัการฝกอบรมทีมี่ตอชุดฝกอบรมวจิยัช้ันเรยีน โดยสามารถสรุปสาระสําคัญและผล
การศึกษาไดดังน้ี

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรือ่ง เครือ่งมือทีใ่ชเกบ็ขอมูล

การวเิคราะหขอมูล และการเขียนรายงานวจิยัช้ันเรยีน
2.เพือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนกอนเรยีนและหลังเรยีนดวยชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน 

เรือ่ง เครือ่งมือทีใ่ชเกบ็ขอมูล การวเิคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวจิยัช้ันเรยีน
3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครทูี่เขารบัการฝกอบรมการวิจัยช้ันเรยีนดวยชุดฝกอบรมการวจิยัช้ัน

เรยีนเรือ่ง เครือ่งมือทีใ่ชเกบ็ขอมูล การวเิคราะหขอมูล และการเขียนรายงานวจิยัช้ันเรยีน

สมมติฐานการวิจัย
1.  ชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรือ่ง เครือ่งมือทีใ่ชเกบ็ขอมูล  การวเิคราะหขอมูล และการเขียน

รายงานการวจิยัช้ันเรยีน  มีประสิทธภิาพตามเกณฑ  E1/E2   =  80/80
2. ครทูีเ่ขารบัการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมการวจิยัช้ันเรยีน เรือ่ง เครือ่งมือทีใ่ชเกบ็ขอมูล การ

วเิคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวจิยัช้ันเรยีน มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนสูงข้ึนกวากอนการเรยีน
3. ครูที่เขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนเรื่องเครื่องมือที่ใช

เก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนครูในจังหวัดนครปฐม ที่ปฏิบัติงานอยูในภาคเรียนที่ 2   ป
การศึกษา 2545
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2.   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบง 2 ประเภท  ดังน้ี
2.1 กลุมตัวอยางของผูเช่ียวชาญซ่ึงเขารวมการจัดกลุมสนทนา (Focus Group 

Discussion)  จํานวน 10 คน  ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 4 คน ผูเช่ียวชาญดานส่ือ 4 คน และ   
ผูเช่ียวชาญดานฝกอบรม 2 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบบอกตอ  (Snowball   Sampling)  จากผูเช่ียว
ชาญที่ไดรับการแนะนําตอ  ๆ  กัน (ดังรายช่ือในภาคผนวก ง หนา 107 )
                   2.2 กลุมตัวอยาง เปนครูในจังหวัดนครปฐมที่ปฏิบัติงานอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2545 ที่สนใจสมัครเขารับการอบรม โดยผูวิจัยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ดังน้ี

   2.2.1 รับสมัครครูที่มีความสนใจในการเขารับการฝกอบรมเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน

   2.2.2  พิจารณา คัดเลือกครูที่มาใชเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน โดยเปนผูที่ยังไม
เคยผานการฝกอบรมเรื่องการวิจัยในช้ันเรียนมากอน

3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
3.1 ชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล และ

การเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน เปนชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยไดผานการการหาประสิทธิภาพจาก   
ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาจํานวน 3 คน และผูเช่ียวชาญดานส่ือจํานวน 2 คน และทําการทดลองกับครูตัวแทน
กลุมตัวอยางจํานวน  3 คน และ 9 คนตามลําดับ

3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอ
มูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนซ่ึงประกอบดวยขอคําถามจํานวน  
30 ขอ  ลักษณะของขอคําถามเปนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก และนําแบบทดสอบไปหาคาความเช่ือม่ัน
โดยวิธีแบบของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder-Richardson , KR-20)  ไดคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเทา
กับ  0.83

3.3 แบบสอบถามความความคิดเห็นในการฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่องเครื่องมือที่ใช
เก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน  จํานวน 15 ขอ  โดยลักษณะขอคําถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) ซ่ึงแบงเปน 5 ชวงนํ้าหนัก  และนําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียว
ชาญดานการวัดผล  3 ทาน  เพื่อหาความสอดคลองของขอคําถามในแบบสอบถาม
 

 4.  วิธีดําเนินการวิจัยมีลําดับดังน้ี
4.1 กําหนดกลุมตัวอยางจากประชากร ดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)

จํานวน 30 คน โดยรับสมัครครูที่มีความสนใจในการเขารับการฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน  และพิจารณาคัด
เลือกครูที่สมัคร เพื่อนํามาเปนกลุมทดลองจํานวน 30 คน โดยเปนครูที่ยังไมเคยผานการฝกอบรมเรื่องการ
วิจัยในช้ันเรียนมากอน
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4.2  กอนดําเนินการทดลองทําการทดสอบกอนเรียน(Pre-test)ของครูที่เขารับการฝกอบรม
การวิจัยช้ันเรียน ทั้ง 30 คน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4.3  ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยนําชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน ซ่ึงประกอบดวย หนวยที่
1 เรือ่ง เครือ่งมือทีใ่ชเกบ็ขอมูล  หนวยที ่2 เรือ่ง การวเิคราะหขอมูล  หนวยที ่3 เรือ่ง การเขียนรายงานวจิยัช้ัน
เรยีนใหกลุมทดลองศึกษา โดยจดัการอบรมเปนเวลา 2 วนั คือในวนัเสารที ่ 22 มีนาคม2546 และ วนัอาทติยที่
23  มีนาคม  2546  ตัง้แตเวลา 13.00 –16.30 น.
 4.4  เม่ือส้ินสุดการทดลองทาํการทดสอบหลังเรยีน (Post-test)ทัง้  30 คน ดวยแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนฉบบัเดียวกบัทีใ่ชทดสอบกอนการทดลอง
 4.5 นําผลคะแนนทีไ่ดมาวเิคราะหขอมูล   โดยใชคอมพวิเตอรโปรแกรม  SPSS   9.0   for   
Windows

การวิเคราะหขอมูล
1. ศึกษาประสิทธภิาพของชุดฝกอบรมการวจิยัช้ันเรยีน  โดยใช สูตร

2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการทดลอง โดยใช t–test แบบ
Dependent  ในรูปของ Difference Scores

3. ระดับนํ้าหนักของความคิดเห็นตอชุดฝกอบรมของครูที่เขารับการฝกอบรมโดยใชคาเฉล่ีย (X)

สรุปผลการวิจัย
ภายหลังการทดลองพบขอสรุปที่เปนไปตามสมมติฐาน  คือ
1. ชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง  เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการ

เขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน มีประสิทธภิาพเทากบั  E1 / E2  =  87.83/81.22
2. ครูที่เขารับการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนกวากอนเรียน
3. ครูที่เขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือ

ที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน อยูในระดับดี
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อภิปรายผล
ในการสรางชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนครั้งน้ี กอนที่จะสรางชุดฝกอบรมผูวิจัยไดมีการจัดกลุม

สนทนา (Focus Group Discussion) ผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 คน  ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานการวิจัยช้ัน
เรียน  4  คน ผูเช่ียวชาญดานส่ือ 4 คน และผูเช่ียวชาญดานฝกอบรม 2  คน  ซ่ึง  วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย และ
โยธิน แสวงดี (2531 : 2) กลาวไววา ลักษณะของการสนทนากลุม สมาชิกตองมีความรูและประสบการณใน
เรื่องที่จะพูดคุย มีลักษณะคลายคลึงกันและจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม ประมาณ 6-12 คน นับวาเปนขนาด
ที่กําลังเหมาะสมที่จะกอใหเกิดการถกประเด็นปญหาและการพูดคุยโตตอบกันไดดี ซ่ึงผลการสนทนากลุมของ
ผูเช่ียวชาญ พบวาในการสรางชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนน้ัน ในสวนของเน้ือหาไมจําเปนตองลุมลึกในเน้ือหา
มากนัก ควรจัดใหเหมาะสมกับครูที่เขารับการฝกอบรมและเวลาในการฝกอบรม  ในดานรูปแบบการฝกอบรม
ผูเช่ียวชาญเห็นวาในการจัดการฝกอบรมควรหลีกเล่ียงการใชวิทยากรเปนหลักในการฝกอบรมและควรพัฒนา
ชุดฝกอบรมในลักษณะใหผูเขารวมอบรมสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองและในดานลักษณะของส่ือที่นํา
มาสรางเปนชุดฝกอบรม   ผูเช่ียวชาญเห็นวาควรมีคูมือการใชชุดฝกอบรม ส่ือที่เหมาะสมควรเปนลักษณะส่ือ
ที่มีความหลากหลายหรือส่ือประสม โดยส่ือที่นําเสนอแตละตัวควรดูความเหมาะสมดานเน้ือหาเปนสําคัญ จาก
ผลการสนทนากลุมทําใหผูวิจัยไดแนวทางในการสรางชุดฝกอบรมอยางเปนข้ันตอน ตรงประเด็น  ไมหลงทาง
และตรงกลุมเปาหมาย  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ Krueger (1994 : 34-36 ,อางถึงใน วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย
และโยธิน แสวงดี 2531 : 10-11)การน่ังสนทนากลุมกอใหเกิดการสนทนาในเรื่องที่นาสนใจ ถาประเด็นตางๆ
ยังไมชัดเจนก็สามารถซักถามตอไป เพื่อใหไดคําตอบที่ชัดเจน   คําตอบที่ไดจากการถกประเด็นซ่ึงกันและกัน
ถือวาเปนการกล่ันกรองซ่ึงแนวความคิดและเหตุผล ไดรับขอมูลที่เปนจริงและครบถวนมากกวาเพราะในการ
สนทนากลุมมีการกระตุนเราใหคิดลึกซ้ึง คิดรอบคอบ ตอบโตเชิงเหตุผล หาตัวอยางมาสนับสนุนคํากลาวอยาง
ละเอียด (ภาณี วงษเอก 2536 : 405-408)

จากผลการวิจัยพบวา
1. ผลจากการหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80   พบวา
ชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงาน
การวิจัยช้ันเรียนที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 87.83/81.22 ซ่ึงสูงกวาเกณฑทีก่าํหนด ซ่ึงเปนไปตามสมมตฐิาน
ขอที ่ 1

ผูวจิยัขออภิปรายผลชุดฝกอบรมแบงตามหนวยดังน้ี
หนวยที่ 1 เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล ผูวิจัยไดสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

(CAI)  ซ่ึงมีความยาว 30 นาที   ภายในบทเรียนประกอบดวยหัวขอหลัก คือ เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล และ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ซ่ึงในเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล จะมีหัวขอยอยในเรื่อง แบบทดสอบ
แบบสอบถาม  การสังเกต การลงมือปฏิบัติ การซักถามหรือการสัมภาษณ ซ่ึงภายในแตละเรื่องผูวิจัยไดนํา
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เสนอเน้ือหาในเรื่องน้ันๆ โดยละเอียดพรอมนําเสนอตัวอยาง  โดยครูที่เขารับการฝกอบรมสามารถคล๊ิกเขาไป
ศึกษาเน้ือหาไดตามความสนใจ ซ่ึง จอรรารด (Sidney Jourard 1972) ไดเสนอแนะแนวความคิดของการ
เรียนรูในลักษณะ “การเรียนรูดวยตนเอง ” หรือ “การเรียนรูโดยอิสระ ”  วาบุคคลจึงควรเรียนรูดวยตัวของ
เขาเอง (Learn by himself) เพราะผูเรียนยอมทราบดีเกี่ยวกับเปาหมายในการเรียนตลอดจนส่ิงตางๆ  ที่มี
ความหมายสําหรับตัวเขา ผูเรียนจึงควรจะเรียนรูไดดีที่สุดในลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ทั้งน้ีเพราะวา
ผูเรียนยอมทราบความตองการ (Need) ที่แทจริง ทราบถึงศักยภาพของตนเองและรวมรับผิดชอบที่จะทําให
การเรียนสามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง (สุวัฒน  วัฒนวงศ 2524 : 3)  และในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ผูวิจัยไดนําเสนอเน้ือหาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแตละชนิดไวโดยละเอียด พรอมนํา
เสนอตัวอยาง เพื่องายตอความเขาใจ ซ่ึงในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ นําเสนอเรื่องของการ
คํานวณหาคาความเช่ือม่ันของแบบวัดตางๆ เขามาเกี่ยวของผูวิจัยจึงไดแทรกเสียงบรรยายเพิ่มเติมเพื่ออธิบาย
ในเรื่องน้ันแตละหนาจอไวโดยละเอียด เพื่อใหครูที่เขารับการฝกอบรมเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจากการ
วิจัยสํารวจบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สวนส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน 2541 : 21) วาคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถนําเสนอภาพเคล่ือนไหวซ่ึงเปนประโยชน
สําหรับการเรียนรูเน้ือหาที่มีความซับซอน อีกทั้งสามารถใชเสียงประกอบตางๆ มาชวยเสริมใหนาสนใจมากยิ่ง
ข้ึน  และเม่ือครูไดทําการศึกษาเน้ือหาจนจบภายในบทเรียนจะมีการทดสอบความรูในเรื่องเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บขอมูล จํานวน 14 ขอ  ซ่ึงผูวิจัยไดออกแบบโดยเม่ือครูเลือกคําตอบจะมีการใหผลยอนกลับแกครูทันที
ทั้งการเสริมกําลังใจในคําตอบที่ถูกและคําตอบที่ผิด  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ดิเรก วรรณเศียร (2530 :
35-38)  ที่กลาววาความถนัดและความสนใจ ความพอใจที่จะเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลมา
จากการเรียนดวยบทเรียนที่มีการเสริมแรง โดยเฉล่ีย 1 ครั้ง ตอการบรรลุพฤติกรรม 1 ครั้ง  จะทําใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการไมใหการเสริมแรงเลย

เม่ือครูที่เขารับการฝกอบรมทําการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บ
ขอมูลเสร็จส้ินแลว ผูวิจัยไดแจกแบบทดสอบ ชุดที่ 1 เรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลใหกับครูที่เขารับการฝก
อบรมซ่ึงเปนขอคําถามแบบเติมคํา จํานวน 10  ขอ  ซ่ึงขอคําถามผูวิจัยไดสรางเปนการศึกษาจากกรณีเปนการ
นําปญหาจริงมาเขียนเปนหัวขอ เพื่อฝกใหผูอบรมไดเกิดประสบการณโดยตรงในการฝกพิจารณา    ตัดสินใจ
และมองเห็นเปนรูปธรรมใกลตัวมากยิ่งข้ึน (วิจิตร อาวะกุล 2540 : 98)  เชน ขอที่ 8 เพื่อศึกษาความเปน
ระเบียบในการเขาแถวซ้ืออาหารของนักเรียนประถมศึกษา ใหครูที่เขารับการฝกอบรมเลือกเครื่องมือที่ใชเก็บ
ขอมูล โดยจากการตอบแบบทดสอบของครูที่เขารับการฝกอบรมสวนใหญตอบถูกตอง ถึงรอยละ 90.33 ทั้งน้ี
เพราะครูที่เขารับการฝกอบรมเขาใจเรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล และสามารถเลือกใชเครื่องมือไดอยาง
เหมาะสมกับเรื่องที่ตองการศึกษา

หลังจากน้ันผูวิจัยไดแบงครูที่เขารับการฝกอบรมเปน 5 กลุม ๆ ละ 6  คน เพื่อทํากิจกรรมกลุม
ตามใบงานที่ 1 เรื่อง การเลือกใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลในหัวขอปญหาที่แตละกลุมคิดข้ึนเปนการทํา
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กิจกรรมกลุมที่เปนการระดมความคิด (Brain Storming) เปนเทคนิคการฝกอบรมที่เปดโอกาสใหทุกคน
ในกลุมแสดงความคิดเห็นอยางเสรี ทุกแงทุกมุม (วิจิตร อาวะกุล 2540 : 98)   ซ่ึงผลจากการระดมความคิด
ของแตละกลุม แสดงใหเห็นถึงการเกิดความรูความเขาใจของครูที่เขารับการฝกอบรมไดเปนอยางดี เชน     
กลุมที่ 1  หัวขอปญหา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนไมรักการอานหนังสือ เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการอานหนังสือ ,การสังเกตพฤติกรรม , กลุมที่ 2 หัวขอปญหา
คือ การใชบทเรียนสําเร็จรูปแบบการตูนแกปญหาการไม สนใจเรียนของนักเรียน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูลคือใชแบบสังเกต  แบบทดสอบ เปนตน

หนวยที่  2 เรื่อง การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดสรางส่ือที่ใชในการนําเสนอเน้ือหาเปนเพาเวอร
พอยทพรีเซนเตช่ัน (Power Point Presentation) โดยนําเสนอเน้ือหาออกเปน 2 สวน คือ เรื่องที่ 1 สถิติ
บรรยาย   เรื่องที่ 2  สถิติอางอิง ความยาวเรื่องละ 20  นาที  ซ่ึงสรางจากโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft
Power Point 7.0 for Window 98 ซ่ึงมีคุณสมบัติใหเทคนิคแบบภาพยนตรในการนําเสนอ เชน เทคนิคการ
นําเสนอภาพ ใหภาพเคล่ือนไหว คอยๆ ปรากฏ  ใหภาพลอยมา เทคนิคการนําเสนอตัวอักษร ใหตัวอักษร
คอยๆ ปรากฏ ตัวอักษรวิ่งมาทีละตัว ทีละบรรทัดเปนตน และชวงนําเขาสูบทเรียนผูวิจัยไดนําภาพเคล่ือนไหว
ซ่ึงเปนวิดีทัศนของอาจารยผูมีความชํานาญและมีประสบการณในการสอนวิจัยช้ันเรียนมากลาวถึงความสําคัญ
ของการวิเคราะหขอมูล และเน้ือหาที่นําเสนอผูวิจัยไดสรุปเปนความคิดรวบยอดโดยมีอาจารยที่มีประสบการณ
การสอนวิจัยช้ันเรียนเปนผูตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา พรอมนําเสนอตัวอยางที่งายตอการเรียนรู จึงทํา
ใหส่ือชุดน้ีสามารถประสมประสานขอดีของส่ือตาง ๆ เอาไวดวยกันได  เชน ภาพถายใชส่ือความหมายแทน
ของจริง  ภาพกราฟกแผนภูมิตางๆ ใหสีสันสวยงามและส่ือความหมาย เทคนิคการเปล่ียนภาพสไลดและภาพ
เคล่ือนไหวทําใหเกิดความสนใจและกระตุนครูที่เขารับการฝกอบรม  เสียงดนตรีประกอบชวยสรางบรรยากาศ
ทําใหครูที่เขารับการฝกอบรมเรียนดวยส่ืออยาง ตั้งใจ ไมรูสึกเบื่อ  ซ่ึงคุณสมบัติของส่ือที่ดีจะตองชวยสราง
แรงจูงใจและเราความสนใจไดดี  ชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูและสรางความสนใจใหกับผูเรียนทําใหเกิด
ความสนุกสนาน ไมรูสึกเบื่อหนายการเรียน ชวยใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายข้ึนใน
ระยะเวลาอันส้ัน และสามารถชวยใหเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องน้ันไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  (กิดานันท
มลิทอง 2543 : 98)  จึงถือไดวาส่ือที่ผูวิจัยสรางข้ึนเปนส่ือการสอนที่ดี  การผลิตส่ือดวยคอมพิวเตอร ถือได
วาเปนส่ือการสอนที่มีความทันสมัยอีกทั้งส่ือที่สรางข้ึนน้ีไดใชโปรแกรมในกลุม Microsoft Office ซ่ึงอยูใน
เครื่องใชงานในคอมพิวเตอรทั่วไป สะดวกตอการเรียนรู  การใชงานไมยาก

เม่ือครูที่เขารับการฝกอบรมศึกษาเพาเวอรพอยทพรีเซนเตช่ัน (Power Point Presentation)
เรื่องการวิเคราะหขอมูลในเรื่องสถิติบรรยายเสร็จส้ินแลว ผูวิจัยไดแจกแบบทดสอบชุดที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห
ขอมูลใหกับครูที่เขารับการฝกอบรม เปนขอคําถามแบบเติมคํา จํานวน 5 ขอ  ซ่ึงขอคําถามผูวิจัยไดสรางเปน
ตัวอยางขอมูลของผลคะแนนสอบวิชาภาษาไทยที่เก็บมาได แลวใหครูที่เขารับการฝกอบรมคํานวณหา คาพิสัย
ฐานนิยม คะแนนเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงจากการทําแบบทดสอบน้ีครูที่เขารับการฝกอบรม
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แตละทานคิดคํานวณคาอยางตั้งใจ ไมเครงเครียดหลังจากน้ันผูวิจัยเก็บกระดาษคําตอบ พรอมทั้งเฉลย
คําตอบใหกับครูที่เขารับการฝกอบรมทันที  ซ่ึงผลจากการตรวจสอบคะแนน พบวาครูที่เขารับการฝกอบรม
สวนใหญตอบไดอยางถูกตอง มีบางทานที่ตอบบางขอไมถูกตอง  เม่ือผูวิจัยเฉลยคําตอบก็จะอธิบายเพิ่มเติม
ทําใหครูที่เขารับการฝกอบรมเขาใจมากยิ่งข้ึน จากน้ันครูที่เขารับการฝกอบรมทําการศึกษาเพาเวอรพอยท
พรีเซนเตช่ัน (Power Point Presentation)เรื่องการวิเคราะหขอมูล ในเรื่องสถิติอางอิงเพื่อศึกษาเน้ือหาเพิ่ม
เติมในกรณีที่ครูผูเขารับการฝกอบรมตองการอางอิงผลการวิจัยไปยังกลุมประชากรอื่นๆจนกระทั่งจบบทเรียน 
จากน้ันผูวิจัยแจกแบบทดสอบ ชุดที่ 3 เรื่อง การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษากรณีที่กําหนดให 3 ขอ  แลว
ตอบคําถามตามหัวขอคือจากกรณีตัวอยางขางตนจะใชสถิติตัวใดในการวิเคราะหขอมูลและเหตุใดจึงเลือกใช
สถิติดังกลาวจากการทําแบบทดสอบชุดที่ 3 ผลการตรวจคะแนนครูที่เขารับการฝกอบรมสวนใหญตอบคําถาม
ถูกตองรอยละ 90.50 แสดงใหเห็นวาครูที่เขารับการฝกอบรมสวนใหญเขาใจในเรื่องการวิเคราะหขอมูลเปน
อยางดี

หลังจากน้ันผูวิจัยไดแบงครูที่เขารับการฝกอบรมเปน 5 กลุม ๆ ละ 6 คน เพื่อทํากิจกรรมกลุม
ตามใบงานที่ 2 เรื่อง การวิเคราะหขอมูลในหัวขอปญหาที่แตละกลุมคิดข้ึนในหนวยที่ 1 เปนการทํากิจกรรม
กลุมที่เปนการระดมความคิด (Brain Storming) เชนเดียวกับหนวยที่ 1   ซ่ึงผลจากการระดมความคิดของ
แตละกลุม แสดงใหเห็นถึงการเกิดความรูความเขาใจในเรื่องการวิเคราะหขอมูลของครูที่เขารับการฝกอบรมได
เปนอยางดี  เชน กลุมที่ 1 หัวขอปญหา คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนไมรักการอานหนังสือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือแบบสอบถามเกี่ยวกับการอานหนังสือ ,การสังเกตพฤติกรรม ,การวิเคราะห
ขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาอัตราสวนวิกฤต  t , กลุมที่ 2 หัวขอปญหาคือ การใชบทเรียนสําเร็จรูปแบบ
การตูนแกปญหาการไมสนใจเรียนของนักเรียน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือแบบทดสอบ  แบบสังเกต
การวิเคราะหขอมูล คือ การหาคาเฉล่ีย  คารอยละ คาความแปรปรวน คาอัตราสวนวิกฤต  t เปนตน

หนวยที่ 3  การเขียนรายงานการวิจัย  ผูวิจัยไดสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
ซ่ึงมีความยาว 30 นาที    ภายในบทเรียนประกอบดวยหัวขอหลัก คือ การเขียนรายงานการวิจัยแบบเปนทาง
การและแบบไมเปนทางการ ซ่ึงภายในแตละเรื่องผูวิจัยไดนําเสนอเน้ือหาในเรื่องน้ันๆ โดยละเอียดพรอมนํา
เสนอตัวอยาง โดยครูที่เขารับการฝกอบรมสามารถคล๊ิกเขาไปศึกษาเน้ือหาไดตามความสนใจเชนเดียวกับ
หนวยที่ 1  ซ่ึงในหนวยที่ 3 น้ี ผูวิจัยไดแจกเอกสารการเขียนรายงานการวิจัยที่ผูวิจัยไดจัดทําข้ึนภายในเน้ือหา
สรุปเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย พรอมตัวอยางงานการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียนทั้งแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการ โดยใชเปนส่ือเสริมในการเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณ (กิดานันท มลิทอง 2543 : 164)
และ วาสนา ชาวหา (2533 : 14) กลาวไววา ส่ือแตละชนิดจะมีทั้งสวนเดนและสวนดอยแตกตางกันไป การนํา
ส่ือแตละชนิดมาใชรวมกัน เพื่อใหสนับสนุนและสงเสริมซ่ึงกันและกันทําใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ตอการฝก
อบรมน้ันนอกจากน้ีผูวิจัยไดนําวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาใหกับครูที่เขารับการฝกอบรมไดศึกษาถึง 
รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยแบบเปนทางการในรูปแบบของการทําวิทยานิพนธ
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เม่ือครูที่เขารับการฝกอบรมทําการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพรอมเอกสารส่ือเสริม 
เรื่องการเขียนรายงานการวิจัยเสร็จส้ินแลว  ผูวิจัยไดแจกแบบทดสอบ ชุดที่ 4 เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัย
ช้ันเรียนใหกับครูที่เขารับการฝกอบรม ซ่ึงเปนขอคําถามแบบเติมคํา  จํานวน 7  ขอ  ซ่ึงขอคําถามผูวิจัยได
สรางเปนกรณีศึกษา โดยยกตัวอยางการเขียนรายงานการวิจัยแบบไมเปนทางการ เรื่อง การอออกเสียง ร และ
คําควบกลํ้าไมชัดเจน  แลวใหครูที่เขารับการฝกอบรมนําขอมูลในตัวอยางมาเขียนใหอยูในรูปแบบการเขียน
รายงานการวิจัยแบบเปนทางการตามหัวขอที่ผูวิจัยกําหนดให เพื่อฝกใหผูเขาอบรมไดเกิดประสบการณ
ทางตรง ฝกการพิจารณา ตัดสินใจ และมองเห็นเปนรูปธรรมใกลตัวมากยิ่งข้ึน (วิจิตร อาวะกุล 2540 : 98)
ซ่ึงผลจากการทําแบบทดสอบ ชุดที่ 4 ครูที่เขารับการฝกอบรมสามารถทําไดอยางถูกตองรอยละ 80.00 ทั้งน้ี
เปนเพราะครูที่เขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู และเกิดความ เขาใจในเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย จาก
ส่ือหลักและส่ือเสริมไดเปนอยางดี

เม่ือผูวิจัยไดนําผลคะแนนระหวางเรียนของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย  จากหนวยที่ 1  หนวยที่ 2    และหนวยที่ 3  
มาหาคาประสิทธิภาพระหวางเรียน (E1) ไดคา E1 = 87.83 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดและเม่ือทําการทดสอบ
หลังเรียน ครูที่เขารับการฝกอบรมสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตอง โดยได  คา  E2 = 81.22  ซ่ึง
สูงกวาเกณฑที่กําหนดเชนกัน แสดงใหเห็นวาชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชในการเก็บ   
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80   
ทั้งน้ีเปนเพราะชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางข้ึนน้ันใชกระบวนการฝกอบรมที่หลากหลายวิธีการ และหลากหลายส่ือ
การเรียนรู อาทิเชน การศึกษาความรูจากส่ือการสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการสอนที่ผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยการสอนของเครื่องมือ  อธิบายเน้ือหา ใชทบทวนกลับไปมา จนเกิดความเขาใจ มีการสอน
ตั้งแตงายไปหายาก เม่ือจบบทตอนจะมีคําถาม   ขอสอบ ประเมินผูเรียน (วิจิตร อาวะกุล 2540 : 103) การ
ใชวิธีการระดมความคิด การศึกษาจากกรณี  กระบวนการกลุมสัมพันธ (Group Process) ซ่ึงเปนเทคนิคการ
ฝกอบรมอยางหน่ึงซ่ึงใชกลุม เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดทํากิจกรรมเพื่อการเรียนรูถึงพฤติกรรม ทัศนคติ 
กระตุนใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลง ทุกคนจะเกิดการหยั่งรู รับรูดวยตนเอง และพัฒนาตนเอง โดยอาศัย
พฤติกรรมกลุม (วิจิตร อาวะกุล 2540 : 104)  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรพงษ มีศร ี(2540 : บทคัดยอ)  
ไดศึกษาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมเรื่องการผลิตและการนําเสนอแผนภาพโปรงใสสําหรับครูผูสอนในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลย ี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงชุดฝกอบรมประกอบดวยเอกสารเน้ือหาชุดตัวอยาง 
แผนภาพโปรงใส เทปโทรทัศน และชุดฝกปฏิบัติการระหวางเรียนจากชุดฝกอบรม  ผลการวิจัยปรากฏวา  
ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 90.87 / 89.93 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว และ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
รวมทั้งคุณภาพโดยรวมของชุดฝกอบรมน้ันครูผูสอนเห็นวาอยูในระดับที่มีความเหมาะสมมากที่สุด และ   
สรสมร  นาคะสิงห (2542 : 75)  ทําการวิจัยโดยไดพัฒนาชุดฝกอบรมเรื่องการถายภาพในสตูดิโอ โดยดําเนิน
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การฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน เม่ือเสร็จส้ินการฝกอบรมแลวทําการประเมินผลการฝก
อบรม โดยทดสอบความรูและความสามารถของผูเขาฝกอบรม ผลการวิจัยปรากฏวาชุดฝกอบรมที่สรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพภาคทฤษฎี 82.00/80.67 และมีประสิทธิภาพภาคปฏิบัติ 83.71/87.24  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80  
ที่กําหนดไว และจากการหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม จะเห็นไดวา คา E1 (87.83) ของชุดฝกอบรมการ
วิจัยช้ันเรียนน้ันมีคาสูงกวา คา E2  (81.22) ทั้งน้ีเปนเพราะ คา E1  เกิดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนใน
แตละหนวยทันทีที่เรียนจบเน้ือหาแตละหนวย ครูที่เขารับการฝกอบรมยังสามารถจดจําเน้ือหาไดอยางแมนยํา  
สวนคา  E2 เกิดจากการทดสอบหลังเรียนที่ไดคานอยกวาเน่ืองจากครูที่เขารับการฝกอบรมจะทําการทดสอบ
หลังจากเรียนจนจบทั้งกระบวนการ  ระยะเวลาจากการศึกษาจนจบเปนระยะเวลานาน อีกทั้งความเหน่ือยและ
เม่ือยลาในการอบรมเปนเวลานาน  ทําใหการจดจําของครูที่เขารับการฝกอบรมมีประสิทธิภาพลดลง  ซ่ึงสอด
คลองกับคํากลาวของ มุกดา ชาติบัญชาชัย และ สงคราม  เชานศิลป (2540 : 180-181) วาการลืมขอเท็จที่ได
ร่ําเรียนหรือมีประสบการณมาแลวเปนส่ิงปกติธรรมดาที่เกิดข้ึนกับทุกๆคนในระดับตางๆกัน และ บารทเล็ตท 
(Bartlett Morris 1980.p.202-204 , อางถึงใน มุกดา  ชาติบัญชาชัย และสงคราม เชาวศิลป 2540 : 190) 
ไดทําการทดลองหาสาเหตุของการลืมสาระของเรื่องราวบางตอน พบวา บุคคลมีแนวโนมที่จะสอดแทรก
ประสบการณของตนลงไปในเรื่องราวที่ตนเองเรียนรู  ถาส่ิงที่ตนเองเรียนรูมีองคประกอบหรือขอเท็จจริง
คลายคลึงกับประสบการณที่ตนเองมีอยู  การจําจะคงสภาพอยูไดนาน  แตหากส่ิงที่เรียนรูใหมแตกตางจาก
ประสบการณเกาแลว บุคคลจะลืมส่ิงที่เรียนรูใหมไดงาย โดยครูที่เขารับการฝกอบรมสวนใหญไมมีพื้นฐานกับ
เน้ือหาเรื่องการวิจัยช้ันเรียน ถือไดวาเปนความรูใหมของครูที่เขารับการฝกอบรม ดังน้ันรองรอยการจําบางสวน
จึงคงสภาพไมนาน

2. จากผลการวิจัยพบวา ครูที่เขารับการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่อง เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภายหลังการทดลองครูที่เขารับการฝกอบรมดวย ชุดฝกอบรมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึนกวากอนเรียน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษณา 
ประชากุล (2537 : บทคัดยอ) ซ่ึงไดสรางชุดฝกอบรมเรื่องการเลือกส่ือการเรียนการสอนสําหรับครูผูสอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร พบวา ชุดฝกอบรมที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
80.1 / 86.7 สูงกวาเกณฑ 80 / 80 และผลการเปรียบเทียบการทดสอบกอนและหลังการอบรมมีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนผลสัมฤทธิ์หลังการใชชุดฝกอบรมระหวางครู อาจารยที่มี
พื้นความรูและไมมีพื้นความรูดานเทคโนโลยีการศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และ นาตยา  
แกวใส (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรและชุดฝกอบรมอาจารยเรื่องการใชโปรแกรมเพาเวอร
พอยทผลการวิจัยพบวาหลักสูตรที่สรางข้ึนใชฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ชุดฝกอบรมมีประสิทธิภาพทาง 
ภาคทฤษฎีเทากับ 89.31/81.96 และมีประสิทธิภาพทางภาคปฏิบัติเทากับ 87.11/90.18 สูงกวาเกณฑ 80/80 
ตามที่กําหนดไว และคะแนนสอบกอนและหลังฝกอบรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   
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ระดับ .01  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ  ศิริพรรณ  สายหงษ  และสมประสงค วิทยเกียรติ (2534 : 705)
ไดกลาวถึง จุดเดนของชุดฝกอบรมไววาชุดฝกอบรมเปนส่ือการศึกษาประเภทหน่ึงที่สรางข้ึนมา เพื่อใหเปนชุด
ประสบการณสําหรับการฝกอบรม  ชุดฝกอบรมอาจประกอบดวยส่ือเดียวหรือส่ือประสม เพื่อชวยผูเขารับการ
ฝกอบรมสามารถที่จะศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตามศักยภาพของผูเรียน สนองตอบตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลได ผูเขารับการฝกอบรมที่มีสติปญญาแตกตางกัน สามารถเรียนชา เร็ว ตามความสามารถที่มี
อยู และเปนส่ือที่ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูในระยะเวลาอันส้ัน (วิชัย วงษใหญ 2527 : 27) การศึกษาจาก
ชุดฝกอบรมทําใหผูเขาอบรมไมเบื่อหนาย และตื่นตัวในการฝกอบรมอยูตลอดเวลา เน่ืองจากชุดฝกอบรมสวน
ใหญจะเนนใหมีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย มีการเสริมแรงผูเรียนโดยการเฉลยคําตอบมีการใชส่ือการ
เรียนแบบประสม ทําใหผูเรียนเกิดความเพลิดเพลินและสามารถเขาใจในบทเรียน และสามารถศึกษาทบทวน
ไดตลอดเวลาโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ (ศิริพรรณ  สายหงษ และสมประสงค วิทยเกียรติ  (2534 : 706)

3.จากผลการวิจัย พบวาครูที่เขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดฝกอบรม เรื่องเครื่องมือ
ที่ใชเก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียนอยูในระดับดี ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 3  ครูที่เขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความคิดเห็นวาชุดฝกอบรมชวยใหผูเขารับการอบรมไดมีสวนรวม
ในกิจกรรมอยางเต็มที่ และชุดฝกอบรมทําใหครูมีอิสระในการเรียนไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด 4.53 
ซ่ึงอยูในระดับดีมาก และรองลงมาในระดับดี คือ ชุดฝกอบรมทําใหครูที่เขารับการฝกอบรมมีความรู    ความ
เขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ัน
เรียนมากยิ่งข้ึน มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการฝกอบรม และชุดฝกอบรมชวยใหครูที่เขารับการฝกอบรม
มีความพึงพอใจและมีความสุขที่เรียนจากชุดฝกอบรม โดยมีคาเฉล่ีย 4.43 และ 4.40 ตามลําดับ  และการ
ศึกษาดวยชุดฝกอบรมทําใหครูที่เขารับการฝกอบรมเกิดความรูสึกม่ันใจในการวิจัยช้ันเรียนมากยิ่งข้ึนและ  
ชุดฝกอบรมชวยใหสามารถทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา มีคาเฉล่ีย 4.37  จากความคิดเห็นของครูที่เขารับ
การฝกอบรมที่มีตอชุดฝกอบรม เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการ
วิจัยช้ันเรียน จะเห็นไดวาชุดฝกอบรมชุดน้ีสามารถใชเปนส่ือการศึกษาเรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียนไดเปนอยางดี

จากผลการวิจัย จะเห็นไดวาตลอดการทดลองเปนเวลา  2 วัน  ครูที่เขารับการฝกอบรมดวยชุด
ฝกอบรม เรี่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียนไดรวมกัน
ศึกษาเรียนรูรวมกันทํากิจกรรมที่กระตุนใหเกิดความเขาใจในเน้ือหารวมกันแสดงความคิดเห็น และตั้งใจ
ศึกษาบทเรียนอยางแทจริง  ทําใหครูที่เขารับการฝกอบรมเขาใจเรื่องการวิจัยช้ันเรียนมากยิ่งข้ึน อีกทั้งครูสวน
ใหญมีความคิดเห็นที่ดีตอการวิจัยช้ันเรียน และจะนําความรูที่ไดไปจัดทําวิจัยช้ันเรียนในช้ันเรียนของตน  เพื่อ
พัฒนาการศึกษาของไทย
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ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. ในการจัดการฝกอบรมควรใชเวลาในการอบรมตอเน่ืองกัน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเช่ือมโยง

ความรูจากหนวยกอน มาเปนพื้นฐานในการศึกษาเน้ือหาในหนวยตอไป
2. ในกรณีที่นําชุดฝกอบรมไปศึกษาดวยตนเองน้ัน ผูใชตองศึกษาคูมือการใชชุดฝกอบรมอยาง

ละเอียด และปฏิบัติกิจกรรมใหครบทุกข้ันตอน ในกรณีที่เปนกิจกรรมกลุม ผูใชสามารถปฏิบัติแบบรายบุคคล
ได ทั้งน้ีตองปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันตอนที่กําหนดไวในคูมือการใช จึงจะเกิด  ประสิทธิผลอยางเต็มที่

3. ในกรณีที่นําไปใชในการฝกอบรมกลุมใหญนอกจากจะตองศึกษาคูมือการใชอยางละเอียดแลว  
ผูนําไปใชจะตองทดลองศึกษาดวยตนเองกอน เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการใชชุดฝกอบรม และกอนการ
ฝกอบรมจะตองจัดเตรียมอุปกรณที่จําเปนทุกอยางใหพรอม และตรวจสอบดูวาอยูในสภาพที่ใชการไดหรือไม 
เชน อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร โทรทัศน เครื่องเลนเทปโทรทัศน  เปนตน

4. ในการจัดการฝกอบรมเปนหมูคณะจําเปนตองมีผูดําเนินการอบรม ทั้งน้ีเพื่อดูแลกระบวน   
การอบรมเปนหมูคณะ การใชเวลาในการศึกษาแตละหนวย การแบงกลุมทํากิจกรรม ใหดําเนินไปดวยดีตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
1.ควรมีการพัฒนาชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนในเน้ือหาหนวยอื่น ๆ เพื่อใหไดชุดฝกอบรมการ

วิจัยช้ันเรียนที่สมบูรณครบทุกหนวย ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูที่นําไปใชมากข้ึน
2.อาจมีการวิจัยเปรียบเทียบระหวางวิธีการฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมดวยตนเองกับการฝก  

อบรมที่มีวิทยากรเปนผูใหความรู
3.ควรมีการพัฒนาชุดฝกอบรมที่มีลักษณะกิจกรรมของการฝกอบรมควบคูไปกับการทําวิจัยใน

ช้ันเรียนจริง ๆ ของครู โดยประเมินผลชุดฝกอบรมจากผลการทําวิจัยช้ันเรียนของครู
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ภาคผนวก ก
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูผูเขารับการอบรมการวิจัยช้ันเรียน

เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียน
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ตารางที่   8   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูผูเขารับการอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใช
                 เก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียน ข้ันการทดลองรายบุคคล
                 1 : 1x3  ( One   to   one   tryout )

ครูคนที่ ทดสอบ
กอนเรียน

ทดสอบระหวางเรียน ทดสอบ
หลังเรียน

1 15 8 4 14 8 27
2 12 9 4 13 7 23
3 13 8 5 13 9 25

รอยละ 44.44 83.33 88.33 80 83.33

ตารางที่  9     แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูผูเขารับการอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใช
                 เก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียน ข้ันการทดลองกลุมยอย
                 1 : 3x3 ( Small group tryout )

คนที่ ทดสอบ
กอนเรียน

(30 คะแนน)
ทดสอบระหวางเรียน

ทดสอบ
 หลังเรียน

(30
คะแนน)

1 15 8 4 14 8 23
2 12 9 4 13 7 22
3 13 8 5 13 9 25
4 11 10 4 12 7 26
5 10 8 4 13 9 24
6 17 7 5 14 9 26
7 20 9 5 14 8 28
8 14 9 4 15 9 27
9 18 8 4 14 8 24

รอยละ 48.14 84.44 89.44 82.22 83.33
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ตารางที่  10  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูผูเขารับการอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใช
              เก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียนข้ันการทดลองกับกลุมตัวอยาง

ครู
คนท่ี

ทดสอบ
กอนเรียน

ทดสอบระหวางเรียน ทดสอบ
หลังเรียน

เพิ่มขึ้น

1 16 10 4 10 8 19 3
2 14 9 5 13 6 26 12
3 15 10 4 15 8 24 9
4 15 10 4 15 6 25 10
5 14 10 4 15 8 26 12
6 15 10 5 12 7 27 12
7 17 8 4 15 7 22 5
8 20 8 4 11 8 27 7
9 14 9 4 12 8 26 12
10 19 9 4 15 5 27 8
11 18 9 4 14 8 27 9
12 16 10 5 14 7 24 8
13 19 9 4 15 8 24 5
14 16 9 4 15 8 27 11
15 18 9 5 15 6 28 10
16 15 10 5 14 8 19 4
17 12 10 3 14 6 26 14
18 17 9 5 14 7 25 8
19 18 10 5 14 7 23 5
20 16 10 5 14 7 23 7
21 17 9 5 15 7 27 10
22 17 9 5 15 7 23 6
23 19 8 5 15 7 26 7
24 19 8 5 14 8 23 4
25 17 9 5 15 7 23 6
26 13 7 3 12 5 24 11
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ตารางที่  10    (ตอ)

ครู
คนท่ี

ทดสอบ
กอนเรียน

ทดสอบระหวางเรียน ทดสอบ
หลังเรียน

เพิ่มขึ้น

27 13 8 3 9 9 19 6
28 15 9 4 12 7 20 5
29 15 9 4 15 8 26 11
30 17 7 4 15 9 25 8

รอยละ 54 90.33 90.50 80.00 81.22 -
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ภาคผนวก ข
ตารางแสดงคะแนนประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน

เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
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ตารางที่ 11  แสดงคะแนนประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียนเรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
              การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
ครูคนท่ี ทดสอบกอนเรียน

(30 คะแนน)
ทดสอบระหวางเรียน ทดสอบหลังเรียน

(30 คะแนน)
เพ่ิมขึ้น

1 16 10 4 10 8 19 3
2 14 9 5 13 6 26 12
3 15 10 4 15 8 24 9
4 15 10 4 15 6 25 10
5 14 10 4 15 8 26 12
6 15 10 5 12 7 27 12
7 17 8 4 15 7 22 5
8 20 8 4 11 8 27 7
9 14 9 4 12 8 26 12
10 19 9 4 15 5 27 8
11 18 9 4 14 8 27 9
12 16 10 5 14 7 24 8
13 19 9 4 15 8 24 5
14 16 9 4 15 8 27 11
15 18 9 5 15 6 28 10
16 15 10 5 14 8 19 4
17 12 10 3 14 6 26 14
18 17 9 5 14 7 25 8
19 18 10 5 14 7 23 5
20 16 10 5 14 7 23 7
21 17 9 5 15 7 27 10
22 17 9 5 15 7 23 6
23 19 8 5 15 7 26 7
24 19 8 5 14 8 23 4
25 17 9 5 15 7 23 6
26 13 7 3 12 5 24 11
27 13 8 3 9 9 19 6

28 15 9 4 12 7 20 5
29 15 9 4 15 8 26 11
30 17 7 4 15 9 25 8

คะแนนรวม 486 271 130 413 217 731

คะแนนเฉล่ีย 16.2 9.03 4.33 13.77 7.23 24.37

(รอยละ) 85.92 81.22

S.D 2.04 0.89 0.67 1.65 1 2.58
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ภาคผนวก ค
ตารางแสดงความคิดเห็นของครูที่เขาฝกอบรมที่มีตอชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน

เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
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X

ตารางที่  12  แสดงความคิดเห็นของผูเขาอบรมที่มีตอชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน  เรื่อง เครื่องมือที่
               ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน

ระดับความคิดเห็น
ขอ รายการประเมิน

5 4 3 2 1
แปลผล

1. ชุดฝกอบรมมีเทคนิคในการนําเสนอ
ท่ีเราใจ นาสนใจ

9
(30.00%)

18
(60.00%)

3
(10.00%)

- - 4.20 ดี

2. การจัดลําดับเนื้อหา มีความตอเนื่อง
เขาใจงาย

11
(36.67%)

16
(53.33%)

3
(10.00%)

- - 4.26 ดี

3. ผูเขาอบรมเกิดความกระตือรือรน
เมื่อเรียนดวยชุดฝกบรม

9
(30.00%)

17
(56.67%)

4
(13.33%)

- - 4.16 ดี

4. ชุดฝกอบรมชวยใหผูเขาอบรมไดมี
สวนรวมในกิจกรรมอยางเต็มท่ี

8
(26.67%)

20
(66.67%)

2
(6.67%)

- - 4.20 ดี

5. ชุดฝกอบรมชวยใหผูเขาอบรมมี
ความรู เคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงาน
การวิจัยมากย่ิงข้ึน

13
(43.33%)

17
(56.67%)

- - - 4.43 ดี

6. การศึกษาดวยชุดฝกอบรม  ทําใหผู
เขาอบรมเกิดความรูสึกมั่นใจในการ
ทําวิจัยช้ันเรียนมากย่ิงข้ึน

14
(46.67%)

15
(50.00%)

1
(3.33%) - - 4.37 ดี

7. ผูเขาอบรมมีอิสระอยางเต็มท่ีในการ
เรียนดวยชุดฝกอบรม

15
(50.00%)

15
(50.00%)

3
(10.00%)

- - 4.50 ดีมาก

8. ชุดฝกอบรม ทําใหผูเขาอบรมเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง

10
(33.33%)

20
(66.67%)

-
- - 4.33 ดี

9. ชุดฝกอบรม ชวยใหผูเขาอบรม
สามารถทบทวนบทเรียนไดตลอด
เวลา

15
(50.00%)

10
(33.33%)

2
(6.67%) - - 4.53 ดีมาก

10
.

ชุดฝกอบรม ทําใหผูเขาอบรมมีความ
สนุกสนานกับการเรียนรู

15
(50.00%)

14
(46.67%)

1
(3.33%)

- - 4.37 ดี

11
.

ชุดฝกอบรม  ชวยใหผูเขาอบรม
สามารถทําวิจัยช้ันเรียนได

8
(26.67%)

20
(66.67%)

2
(6.67%)

- - 4.06 ดี

12
.

ชุดฝกอบรมมีความเหมาะสมท่ีจะนํา
ไปเผยแพรใหกับผูท่ีสนใจ

13
(43.33%)

16
(53.33%)

1
(3.33%) - - 4.30 ดี
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X

ตารางที่  12 (ตอ)

ระดับความคิดเห็นขอ รายการประเมิน
5 4 3 2 1

แปรผล

13 ชุดฝกอบรมมีความเหมาะสมท่ีจะนํา
ไปใชในการฝกอบรม

13
(43.33%)

17
(56.67%)

-
- - 4.43 ดี

14
.

ชุดฝกอบรม สามารถท่ีจะนําไปใชใน
การศึกษาดวยตนเอง

16
(53.33%)

14
(46.67%)

1
(3.33%)

- - 4.53 ดีมาก

15
.

ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ และมี
ความสุขท่ีเรียนจากชุดฝกอบรม

12
(40.00%)

18
(60.0%)

-
- - 4.40 ดี

รวมท้ังหมด 40.22% 54.69% 5.11% 4.34 ดี
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ภาคผนวก ง
รายนามผูเช่ียวชาญ
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รายนามผูเชี่ยวชาญเขารวมกลุมสนทนา
เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน

1. ผูชวยศาสตราจารย บรรดล   สุขปติ  (กศ.ม. วัดผลทางการศึกษา)
   รองอธิการบดีฝายวิจัยฯ   สถาบันราชภัฏนครปฐม
2. อาจารยกฤตยา   วงกอม  (ค.ม.วิจัยการศึกษา)
   ภาควิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม
3. ผูชวยศาสตราจารย ศิริพงศ   พยอมแยม (กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา)
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ผูชวยศาสตราจารย จิรารัตน   ชริเวทย (ค.ม.โสตทัศนศึกษา)
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม
5. อาจารย ดร. ศิริณา  จิตตจรัส
   สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. อาจารยจุฑามาศ  เจริญธรรม

ศึกษานิเทศก 9 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
7. ผูชวยศาสตราจารย เรวดี ศรีเอ่ียมสะอาด (ค.ม.โสตทัศนศึกษา)
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม
8. อาจารยนฤมล บุณญายน
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม
9. ดร. วิรัตน  คําศรีจันทร (Ph.D. ประชากรศึกษา)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 6 ฝายเผยแพรและพัฒนาสื่อสาธารณสุข
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล

10. นายเนตร  หงษไกรเลิศ (กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ชํานาญการ) ระดับ 7 ฝายเผยแพรและพัฒนาสื่อสาธารณสุข
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล

11. นายวัชรา  สามาลย  (ผูบันทึกเสียง บันทึกภาพ)
นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

12. นายอภิภู  สิทธิภูมิมงคล (ผูดําเนินการอภิปราย)
นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

13. นายธนภาส  อยูใจเย็น  (ผูบันทึกการสนทนา)
นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบชุดฝกอบรมการวิจัยชั้นเรียน
เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน

1. ผูชวยศาสตราจารย บรรดล   สุขปติ  (กศ.ม. วัดผลทางการศึกษา)
   รองอธิการบดฝีายวิจัยฯ   สถาบันราชภัฏนครปฐม
2. อาจารยกฤตยา   วงกอม  (ค.ม.วิจัยการศึกษา)
   ภาควิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม
3. ผูชวยศาสตราจารย ศิริพงศ   พยอมแยม (กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา)
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ผูชวยศาสตราจารย จิรารัตน   ชริเวทย (ค.ม.โสตทัศนศึกษา)
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม
5. อาจารย ดร. ศิริณา  จิตตจรัส
   สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. ผูชวยศาสตราจารย โสภา  บุณยศรีสวัสดิ์

โปรแกรมวิชาวัดผลการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม
7. ดร. วิรัตน  คําศรีจันทร (Ph.D. ประชากรศึกษา)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 6 ฝายเผยแพรและพัฒนาสื่อสาธารณสุข
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



110

ภาคผนวก จ
คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 เรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
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ตารางที่ 13  แสดงการวิเคราะหหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ จํานวน 40 ขอ

ขอที่ PH PL PH + PL PH - PL P r หมายเหตุ
1. 7 4 11 3 0.68 0.38 *
2. 6 3 9 3 0.56 0.38 *
3. 8 7 15 1 0.94 0.12
4. 7 5 12 2 0.75 0.25 *
5. 4 3 7 1 0.43 0.12
6. 7 5 12 2 0.75 0.25 *
7. 8 7 15 1 0.94 0.12
8. 4 3 7 1 0.43 0.12
9. 8 8 16 0 1.00 0
10. 5 2 7 3 0.44 0.38 *
11. 7 6 13 1 0.81 0.12
12. 8 7 15 1 0.94 031
13. 5 1 6 4 0.38 0.25 *
14. 4 2 6 2 0.38 0.25 *
15. 7 5 12 2 0.75 0.25 *
16. 8 4 12 4 0.75 0.50 *
17. 7 5 12 2 0.75 0.25 *
18. 5 2 7 3 0.44 0.38 *
19. 8 2 10 6 0.63 0.75 *
20. 2 4 6 -2 0.38 -0.25
21. 4 1 5 3 0.31 0.38 *
22. 8 4 12 4 0.75 0.50 *
23. 6 4 10 2 0.50 0.25 *
24. 7 5 12 2 0.75 0.25 *
25. 5 3 8 2 0.50 0.25 *
26. 8 8 16 0 1.00 0
27. 5 2 7 3 0.44 0.38 *
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ตารางที่ 13  (ตอ)

ขอที่ PH PL PH + PL PH - PL P r หมายเหตุ
28. 6 4 10 2 0.50 0.25 *
29. 5 3 8 2 0.50 0.25 *
30. 3 2 5 1 0.28 0.13
31. 7 5 12 2 0.75 0.25 *
32. 8 2 10 6 0.63 0.75 *
33. 7 5 12 2 0.75 0.25 *
34. 7 5 12 2 0.75 0.25 *
35. 7 5 12 2 0.75 0.25 *
36. 7 5 12 2 0.75 0.25 *
37. 8 4 12 4 0.75 0.50 *
38. 7 5 12 2 0.75 0.50 *
39. 7 5 12 2 0.75 0.50 *
40. 7 5 12 2 0.75 0.50 *

หมายเหตุ  * คือขอสอบที่คัดเลือกไว
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล

และการเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียน
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คูมือการใชชุดฝกอบรม

เร่ือง   เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน

จุ ด ป ร ะ ส ง ค ข อ ง ชุ ด ฝ ก อ บ ร ม
ชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการ

เขียนรายงานวิจัยช้ันเรียนมีจุดประสงคของการใชดังน้ี
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล และการเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียนของผูเขารับการฝกอบรม
2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูรวมกัน และรูจักวิธีการ

แกปญหาดวยตนเอง
3. เพื่อใชเปนส่ือสําหรับฝกอบรมครูในเรื่องการทําวิจัยช้ันเรียน

คํ า แ น ะ นํ า ใ นก า ร ใ ช ชุ ด ฝ ก อ บ ร ม
     1. เน้ือหา  ชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ

มูลและการเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียน  แบงออกเปน 3 หนวยคือ
- หนวยที่ 1 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
- หนวยที่ 2 การวิเคราะหขอมูล
- หนวยที่ 3 การเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียน
2. ส่ือที่ใชการฝกอบรม

2.1  คูมือการใชชุดฝกอบรม   1    ชุด
2.2  Presentation (power point) ประกอบชุดฝกอบรมการวิจัยช้ันเรียน
      เรื่อง “สถิติบรรยาย และ สถิติอางอิง”     1  ชุด
2.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เรื่อง “เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล”               1     ชุด
2.4 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เรื่อง “การเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียน”             1       ชุด
2.5 เอกสารส่ิงพิมพประกอบการอบรม

-   การเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียน      1 เลม
-   วิทยานิพนธ                                          8        เลม

2.6  แผนภูมิสรุป         1        ชุด
2.7  แบบฝกหัดวัดความรูความเขาใจ                 4       ชุด
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  แบบทดสอบ ชุดที่ 1   เรื่อง “เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล”      1     ชุด
  แบบทดสอบ ชุดที่ 2   เรื่อง “การวิเคราะหขอมูล สถิติบรรยาย”     1     ชุด
  แบบทดสอบ ชุดที่ 3  เรื่อง “การวิเคราะหขอมูล  สถิติอางอิง”       1     ชุด
  แบบทดสอบ ชุดที่ 4   เรื่อง “การเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียน”        1     ชุด

      2.8   เฉลยแบบทดสอบ                        4     ชุด
2.9   ใบงาน
      ใบงานที่ 1 เรื่องเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลการวิจัยช้ันเรียน              1     ชุด

                ใบงานที่ 2 เรื่องการวิเคราะหขอมูล                                     1     ชุด
3.   อุปกรณที่ใชในการฝกอบรม

 3.1  เครื่องคอมพิวเตอร พรอมหูฟงหรือลําโพง
 3.2  เครื่อง PROJECTER

                     3.3  จอภาพ
4. ศึกษาคูมือการใชชุดฝกอบรมอยางละเอียดกอนดําเนินการฝกอบรม และปฏิบัติตามข้ัน

ตอนทุกกระบวนการ
5. การใชชุดฝกอบรมจะสัมฤทธิ์ผลหรือไมน้ัน ข้ึนอยูกับความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม

ตาง ๆ ใหครบถวนทุกข้ันตอนที่กําหนดให
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ขั้นตอนการใชชุดฝกอบรมการวิจัยชั้นเรียน

หนวยที ่1   เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
        1. บ อ ก วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ก า ร เ ขี ย น ร า ย
ง า นก า ร วิ จั ย ชั้ น เ รี ย น แ บ บ เ ป น ท า ง
ก า ร แ ล ะ ไ ม เ ป น ท า ง ก า ร

ไ ด
            2. บ อ ก ส ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก า ร เ ขี ย น
ร า ย ง า นก า ร วิ จั ย แ บ บ เ ป น ท า ง ก า ร แ ล ะ
ไ ม เ ป น ท า ง ก า ร ไ ด

กิ จ ก ร ร ม ป ฏิ บั ติ

ขั้นท่ี 1   ผูเขารับการฝกอบรมแตละคนศึกษาเนื้อหาจากคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง “เครื่องมือท่ีใชใน
           การเก็บรวบรวมขอมูล” จนจบเนื้อหา   โดยทําการศึกษาเนื้อหาแตละหัวขอจนครบถวน จาก
          นั้นทําแบบฝกหัดในบทเรียน เพ่ือเปนการทบทวนเนื้อหาท่ีศึกษาอีกครั้ง  โดยผูดําเนินการฝก
           อบรมคอยใหคําแนะนํา ดูแลเก่ียวกับการใชอุปกรณ เมื่อเกิดปญหา
ขั้นท่ี 2   แจกแบบทดสอบชุดท่ี 1  เรื่อง “เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล”  ใหแตละคนทํากิจกรรม
ขั้นท่ี 3   แบงกลุมผูเขารับการฝกอบรม ออกเปนกลุมๆ ละ 5 คน (กลุมเดิมท่ีไดแบงไวในวันแรก)
ขั้นท่ี 4   แจกใบงานท่ี 1  เรื่อง “การออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
          ชั้นเรียน” โดยใหแตละกลุมรวมกันออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
          ชั้นเรียนในหัวขอการวิจัยชั้นเรียนท่ีแตละกลุมไดคิดไวในวันแรกของการฝกอบรม
ขั้นท่ี 5  แจกเฉลยแบบทดสอบชุดท่ี1  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
ขั้นท่ี 6  แจกเอกสารสรุปการใชเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยชั้นเรียนแกผูฝกอบรม
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ขั้นตอนการใชชุดฝกอบรมการวิจัยชั้นเรียน

  หนวยที ่2          การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยชั้นเรียน

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. จําแนกระดับของการวัดจากขอมูลที่กําหนดใหได
2. สามารถเลือกใชสถิติบรรยาย (การแจกแจงความถี่  คารอยละ  คาเฉล่ีย  และคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ) จากขอมูลในการวิจัยช้ันเรียนได
3. คํานวณ สถิติบรรยายพื้นฐานจากขอมูลในการวิจัยช้ันเรียนได
4. กําหนดคาสถิติอางอิงเพื่อทดสอบความมีนัยสําคัญตามรูปแบบในการทดลองใช

นวัตกรรมแตละรูปแบบได
5. แปลความมีนัยสําคัญและความไมมีนัยสําคัญทางสถิติตามรูปแบบการทดลองใช

นวัตกรรมแตละรูปแบบได

กิจกรรมปฏิบัติ
ข้ันที่ 1    ผูเขารับการฝกอบรมศึกษา Power Point Presentation เรื่อง การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่
           ใชในการวิจัยช้ันเรียน หัวขอ สถิติบรรยาย โดยผูดําเนินการฝกอบรมคอยใหคําแนะนํา ดูแล
           เกี่ยวกับการใชอุปกรณเม่ือเกิดปญหา
ข้ันที่ 2   แจกแบบทดสอบชุดที่ 2   เรื่อง ”การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยช้ันเรียน” หัวขอ
           สถิติบรรยายโดยใหแตละคนทํากิจกรรมตามหัวขอในใบงานที่กําหนดให
ข้ันที่ 3   แจกเฉลยแบบทดสอบชุดที่ 2  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ข้ันที่ 4   ผูเขารับการฝกอบรมศึกษา Power Point Presentation เรื่อง การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่
          ใชในการวิจัยช้ันเรียน หัวขอ สถิติอางอิง โดยผูดําเนินการฝกอบรมคอยใหคําแนะนํา ดูแลเกี่ยว
           กับการใชอุปกรณเม่ือเกิดปญหา
ข้ันที่ 5   แบงกลุมผูเขารับการฝกอบรม ออกเปนกลุมๆ ละ 5 คน (กลุมเดิมที่ไดแบงไวในวันแรก)
ข้ันที่ 6   แจกแบบทดสอบชุดที่ 3  เรื่อง “ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยช้ันเรียน” หัวขอสถิติ
          อางอิงใหแตละคนทํา
ข้ันที่ 7   แจกใบงานที่ 2  เรื่อง “ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยช้ันเรียน” โดยใหแตละ
           กลุมรวมกันออกแบบสถิติที่ใชในการวิจัยช้ันเรียน ในหัวขอการวิจัยช้ันเรียนที่แตละกลุมไดคิดไว
           ในวันแรกของการฝกอบรม
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ข้ันที่ 8   แจกเฉลยแบบทดสอบชุดที่ 3 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ข้ันที่ 9   แจกเอกสารสรุปการวิเคราะหขอมูลที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยช้ันเรียนแกผูฝกอบรม

ขั้นตอนการใชชุดฝกอบรมการวิจัยชั้นเรียน

      หนวยที ่3        การเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกวัตถุประสงคการเขียนรายงานการวิจัยชั้นเรียนแบบเปนทางการและไมเปนทางการ

ได
2. บอกสวนประกอบของการเขียนรายงานการวิจัยแบบเปนทางการและไมเปนทางการได

กิจกรรมปฏิบัติ
ขั้นท่ี 1     ใหผูเขารับการฝกอบรมแตละคนศึกษาเนื้อหาจากคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง “การเขียน
             รายงานวิจัยชั้นเรียน” จนจบเนื้อหา แลวทําแบบฝกหัดในบทเรียน เพ่ือเปนการทบทวนเนื้อ
             หาท่ีเรียนอีกครั้ง  โดยผูดําเนินการฝกอบรมคอยใหคําแนะนํา ดูแลเก่ียวกับการใชอุปกรณ
             เมื่อมีปญหา
ขั้นท่ี 2     แบงกลุมผูเขารับการฝกอบรมออกเปนกลุมๆ ละ 5 คน ศึกษาเอกสารประกอบการฝก
             อบรมเรื่องการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน พรอมดูตัวอยางการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน
             แบบไมเปนทางการ และการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียนแบบเปนทางการจากวิทยานิพนธ
ขั้นท่ี 3     แจกแบบทอสอบชุดท่ี 4   เรื่อง “การเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน” ใหแตละคนฝกปฏิบัติ
             กิจกรรมท่ีกําหนดไว
ขั้นท่ี 4     แจกเฉลยแบบทดสอบชุดท่ี 4  เรื่อง “การเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน” ใหแตละคน
             ตรวจสอบความถูกตองของกิจกรรมท่ีปฏิบัติ
ขั้นท่ี 5    แจกเอกสารสรุปการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียนแกผูฝกอบรม
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แบบทดสอบ ชุดที ่1
เร่ือง  เคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูลการวิจัยชั้นเรียน

ช่ือ……………………………………………………………………………..……. โรงเรียน / สังกัด………………………

คําช้ีแจง   จากวัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนดใหตอไปน้ี  ใหทานเลือกใชเครื่องมือเก็บรวบรวม
           ขอมูลการวิจัยที่เหมาะสมมากที่สุด

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนในการใชบัตรคําประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
     ตอบ :……………………………………………………………………………………………………………………………
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนกับเรียนดวยวิธีการ

ปกติ
     ตอบ :………………………………………………………………………………………………………………………………
3. เพื่อศึกษาวิธีการอานออกเสียงคําควบกลํ้าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1
     ตอบ :…………………………………………………….…………………………………………………………………….
4. เพื่อศึกษาเจตคติการใชเกมในการสอนวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1
     ตอบ :……………………………………………………………..……………………………………………………………
5. เพื่อศึกษาการใชสารเคมีในการทดลองวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ัน ม. 4 /1
     ตอบ :………………………………………………………………………….…………………………………………………
6. เพื่อศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตนคนแขนหัก

ตอบ:…………………………………………………………………………………………………………..………………...
7. เพื่อศึกษาความเปนระเบียบในการเขาแถวซ้ืออาหารของนักเรียนประถมศึกษา

ตอบ:…………………………………………………………..………………………………………………………………...
8.    เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนเรื่องเลขยกกําลังจากวิดีทัศน

 ตอบ:………………………………………………………………………………..………………………………………...
9. เพื่อเก็บคะแนนการตัดตอกิ่งพันธุมะมวง

ตอบ:…………………………………………………………………………………………………………………………...

แบบทดสอบ  ,  แบบสอบถาม  ,  แบบสัมภาษณ ,   แบบบันทึกการสังเกต  ,  แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
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10. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
ตอบ:…………………………………………………………..………………………………………………………………...

แบบทดสอบ ชุดที ่ 2
เร่ือง การวิเคราะหขอมูลการวิจัยชั้นเรียน

ช่ือ……………………………………………………………………………. โรงเรียน / สังกัด………………………………….

คําช้ีแจง   ใหสมาชิกภายในกลุมของทานรวมกันศึกษาและบรรยายคาคะแนนที่กําหนดใหตอไปน้ี

คะแนนผลการสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 10 คนมีดังน้ี
12    13  12  15  16  18  17  15  11  12

จากคะแนนการสอบดังกลาวขอใหสมาชิกในกลุมรวมกันตอบคําถามตอไปน้ี

1. จงนําคะแนนดังกลาวมาจัดในรูปตารางแจกแจงความถี่

X f fx
18
17
16
15
13
12
11

Σfx =

1. คะแนนใดเปนฐานนิยม……………………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  คาพิสัยของคะแนนชุดน้ีเปนเทาใด………………………………………………………………………………………….
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.  คะแนนชุดน้ีมีคะแนนเฉล่ียเทาใด……………………………………………………..…………………………………….

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



121

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดน้ีคือเทาใด……………………………………………………………………………

แบบทดสอบ ชุดที ่3
เร่ือง การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษากรณีตัวอยาง

ช่ือ………………………………………………………………………………..โรงเรียน/สังกัด……………………..………..…

คําช้ีแจง   ศึกษากรณีตัวอยางตอไปน้ีแลวตอบคําถาม

1. อาจารยธนภาสอบรมนักศึกษาจํานวน 10 คน เรื่องการวิจัยช้ันเรียน กอนการอบรมทําการสอบดู
       พื้นฐานกอน และพอส้ินสุดการอบรมทําการสอบอีกครั้งไดคะแนนดังน้ี

คนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
คะแนนกอนอบรม 5 7 9 8 4 6 4 5 7 8
คะแนนหลังอบรม 10 12 15 16 10 9 8 15 8 8

จงตรวจสอบดูวาคะแนนกอนและหลังการฝกอบรมตางกันอยางมีนัยสําคัญหรือไมที่ α = 0.05
คําถาม 1. จากกรณีตัวอยางขางตน จะใชสถิติตัวใดในการวิเคราะหขอมูล
        2. เหตุใดจึงเลือกใชสถิติตังกลาว
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ในการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการอบรมของอาจารยอภิภู ไดผลดังน้ี

ความคิดเห็น ชอบ เฉยๆ ไมชอบ รวม
จํานวนศึกษา (คน) 1 10 8 34

จงทดสอบวาจํานวนนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นตางๆ กันจะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญหรือไมที่
α = 0.05
คําถาม 1. จากกรณีตัวอยางขางตน จะใชสถิติตัวใดในการวิเคราะหขอมูล
         2. เหตุใดจึงเลือกใชสถิติตังกลาว
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. อาจารยวัชราสุมนักเรียนมา 2 กลุม กลุมละ 12 คน ทําการสอนเรื่องทฤษฎีดนตรีสากล กลุมแรกสอนโดย
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมที่ 2 สอนโดยชุดการสอน ทดลองอยู 2 เดือน ทําการทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ กลุมแรกไดคะแนนเฉล่ีย15.12 คะแนน ความแปรปรวน 25 คะแนน กลุมที่2 ไดคะแนนเฉล่ีย 17.73
คะแนน ความแปรปรวน 36 คะแนน จงทดสอบวาผลของการทดลองสอน 2 กลุม ไดผลแตกตางอยางมีนัย
สําคัญหรือไมที่ α = 0.05
คําถาม 1. จากกรณีตัวอยางขางตน จะใชสถิติตัวใดในการวิเคราะหขอมูล
        2. เหตุใดจึงเลือกใชสถิติตังกลาว
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



123

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบทดสอบ ชุดที ่4
เร่ือง การเขียนรายงานการวิจัยชั้นเรียน

คําช้ีแจง : ใหผูเรียนอานรายงาน “การวิจัยในช้ันเรียนแบบไมเปนทางการ” จากกรณีศึกษาที่กําหนดใหแลว
             ตอบคําถามทายกรณีศึกษา

กรณีศึกษา : การออกเสียง ร และควบกล้ําไมชัดเจน

ครูลําพาสอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ติดตอกัน 3 ป การศึกษาพบวานักเรียน
สวนใหญยังมี ปญหาการออกเสียง ร และคําควบกลํ้าไมชัดเจน สงผลกระทบตอการตีความหมาย
ของประโยคหรือขอความและการติดตอ ส่ือสารกับผูอื่นจึงคิดหาแนวทางแกไขโดยเริ่มจากการ 
วิเคราะหจํานวนคําที่มีเสียง ร และคําควบกลํ้าที่ปรากฏอยูในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 5
ไดจํานวนคําที่มีเสียง ร 139 คํา และคําควบกลํ้า (ร ล ว) จํานวน 194 คํา ครูลําพาจึงเลือกคําที่มีเสียง ร ไว
21 คํา คําควบกลํ้า 23 คํา นําคําดังกลาวมาแตงเปนบทรอยกรองประเภทกาพยยานี 4 บท ใหนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 61 คน (2 หองเรียน) อานออกเสียงทีละคน แลวบันทึกคําที่ออกเสียง ร และคํา
ควบกลํ้าลงในแบบประเมินผล ปรากฏวา นักเรียนสวนมากไมสามารถอานคําที่มีเสียง ร และคําควบกลํ้าไดถูก
ตอง จึงคิดหาแนวทางการแกปญหาใหม โดยสรางนิทานภาพและจัดทําคูมือการฝกอานออกเสียงคําที่มี ร และ
คําควบกลํ้าไปใชกับนักเรียนที่อานออกเสียง ร และคําควบกลํ้าไดไมเกิน 8 คํา ไดจํานวนนักเรียน 20 คน จาก
น้ันไดนําแบบฝกการอานออกเสียง ร และคําควบกลํ้าใหนักเรียนอานทีละคน แลวบันทึกไว นํานิทานภาพและ
คูมือการฝกมาฝกนักเรียนสัปดาห 2 ครั้ง ชวงเวลาเลิกเรียน จํานวน 16 ครั้ง ในการฝกแตละครั้งจะตอง
ประเมินผลการฝกตามเกณฑที่กําหนด เม่ือผานเกณฑแลวจึงจะสามารถฝกในครั้งตอไปได เม่ือฝกครบ 16
ครั้ง นําแบบฝกชุดเดียวกับที่สอบกอนใชคูมือการฝกมาสอบนักเรียนทีละคนอีกครั้ง จากการเปรียบเทียบผล
การประเมินกอนและหลังการใชแบบฝก ปรากฏวานักเรียนสามารถออกเสียงคําที่มีมีเสียง ร และคําควบกลํ้า
หลังการฝกไดจํานวนคํามากกวากอนการฝกทุกคน

จากการทดลองใชนิทานและภาพคูมือการฝกออกเสียง ซ่ึงชวยใหนักเรียนสามารถออกเสียงคําที่มี
เสียง ร และคําควบกลํ้าไดถูกตองแลวครูลําพาไดนําไปเผยแพรแกครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 และ 6 ซ่ึง
เปนช้ันที่มีเน้ือหาการเรียนรูใกลเคียงกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่5สําหรับในช้ันอื่นๆที่มีปญหาในลักษณะ
เดียวกันน้ีอาจจะปรับเน้ือเรื่องและสรางนิทานภาพ  ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียนเพื่อนําไปใชแกปญหา
ไดตอไปเชนน้ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



124

การเขียนรายงาน การวิจัยในชั้นเรียน

1. ปญหาในการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. สาเหตุของปญหาในขอที่ 1 (เลือกมา 1 ปญหาที่ทานตองการแกไข)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3.    นวัตกรรมที่ใชในการแกปญหา
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.    รูปแบบของการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5.  กลุมเปาหมายที่จะแกปญหา
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. ผลการวิจัยชั้นเรียน
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ใบงานที่ 1
เร่ือง   เคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูลวิจัยชั้นเรียน

คําชี้แจง   ใหแตละกลุมรวมกันออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยชั้นเรียน
            ในหัวขอการวิจัยชั้นเรียนท่ีกลุมไดคิดไวในวันแรกของการฝกอบรม
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

ใบงานที่  2
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยชั้นเรียน

คําช้ีแจง    ใหแตละกลุมรวมกันกําหนดคาสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูลการวิจัยช้ันเรียนหลังจากที่แตละ กลุมได
             กําหนด

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



128

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คําชี้แจง   จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดแลวทําเครื่องหมาย   (X)  ลงในกระดาษคําตอบ
1. ขอใดไมจัดเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

ก. แบบสอบแบบเลือกตอบ
ข. แบบบันทึกการสังเกต
ค. การใชนวัตกรรม
ง. การพูดคุยซักถาม

คําชี้แจง จากการศึกษาและเก็บขอมูลในขอ 2-5 จงพิจารณาวาจะใชเครื่องมือใดเก็บรวบรวมขอมูลจึง
          เหมาะสมที่สุด จากเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลตอไปน้ี

ก. แบบทดสอบ
ข. แบบสอบถาม
ค. การสังเกต
ง. การใหลงมือปฏิบัติ
จ. การสัมภาษณ

……….  2. ครูสมศรีตองการเก็บขอมูล เรื่อง “วิธีการแปรงฟนที่ถูกตอง” กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1
……….  3. ครูดวงดาวตองการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการมาเรียนสายของนักเรียนภายในเดือนมีนาคม 2546
……….  4. ครูรัชณียตองการทราบความคิดเห็นของนักเรียนอาชีวะศึกษานครปฐมเรื่อง“การคบเพื่อน
            ตางเพศ”
……….  5. ครูวัชราตองการวัดผลสัมฤทิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผานการเรียนเรื่อง “พลังงานไฟฟา”
            จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางข้ึน
6. ขอใดจัดเปนขอมูลประเภทนามบัญญัติ

ก. วันเกิดของนักเรียน
ข. จํานวนปที่ทํางาน
ค. คะแนนที่สอบได
ง. ระยะทางจากบานถึงสถาบันราชภัฎนครปฐม

7. “อุณหภูมิที่พื้นผิวดวงจันทร”  จัดอยูในมาตราวัดใด
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ก. นามบัญญัติ
ข. เรียงลําดับ
ค. อันตรภาค
ง.    อัตราสวน

8. ขอมูลจากขอคําถามแบบ Checklist เปนการวัด ในมาตราการวัดใด
ก. นามบัญญัติ
ข. เรียงลําดับ
ค. อันตรภาค
ง. อัตราสวน

   9.  ตัวเลขนํ้าหนักสมมติขอคําถามแบบ Rating Scale เปนตัวเลขในมาตราการวัดใด
ก. นามบัญญัติ
ข. เรียงลําดับ
ค. อันตรภาค

     ง.   อัตราสวน

คําชี้แจง   ใหทานพิจารณาขอความที่กําหนดใหในขอ 10-13 วาจัดเปนขอมูลระดับใด
ก. มาตรานามบัญญัติ
ข. มาตราเรียงอันดับ
ค. มาตราอันตรภาค
ง. มาตราอัตราสวน

10. ในการสอบภาษาอังกฤษมีผูสอบไมได 11 คน
11. คณะที่เปดสอนในสถาบันราชภัฎนครปฐม
12. ประชากรในจังหวัดนครปฐมมีรายไดเฉล่ียตอป 100,000 บาท
13. อุณหภูมิจุดเยือกแข็ง
14. โดยรวมแลวคนกลุมน้ีใสรองเทาเบอร 41’’ ขอความน้ีสรุปจากคาสถิติตัวใด
     ก. ฐานนิยม
     ข. มัธยฐาน
     ค. ตัวกลางเลขคณิต
     ง. ตัวกลางฮารโมนิก
15. อยากทราบวา“ประชาชนสวนใหญนิยมพรรคการเมืองใด” ควรพิจารณาจากคาสถิติตัวใด

ก. คาเฉล่ีย
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ข. คามัธยฐาน
ค. คาฐานนิยม
 ง.   คาความเบี่ยงเบน

16.อยากทราบวา“นักศึกษาที่มีความสูงอยูกึ่งกลางของหองสูงเทาไร” ควรหาตัวแทนชนิดใด
ก. คาเฉล่ีย
ข. คามัธยฐาน
ค. คาฐานนิยม
ง.   คาความเบี่ยงเบน

คําชี้แจง จงใชขอมูลตอไปน้ีตอบขอสอบขอ 17-19
ขอมูล  :  10, 8, 6, 0, 8, 3, 2, 2, 8, 0

17.คาเฉล่ียของขอมูลชุดน้ีมีคาเทาใด
ก. 4.5
ข. 4.7
ค. 5.9
ง. 7.0

18.ฐานนิยมของขอมูลชุดน้ีมีคาเทาใด
ก.  2
ข.  3
ค.  6
ง.  8

19.คาพิสัยของขอมูลชุดน้ีมีคาเทาใด
ก.  0
ข.  4
ค.   13
 ง.   10

20. จากการสํารวจนิสิตปริญญาโทที่เขาอานหนังสือในหองสมุดในแตละสัปดาห ของเดือนมกราคมมีดังน้ี
สัปดาหที่ 1     105 คน              สัปดาหที่ 2     153 คน
สัปดาหที่ 3      87 คน              สัปดาหที 4       95 คน
อยากทราบวาในเดือนมกราคมมีนิสิตปริญญาโทเขาไปอานหนังสือในหองสมุดโดยเฉล่ียสัปดาหละกี่คน
ก.  80  คน
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ข. 100  คน
ค. 110  คน
ง. 150  คน

21.   จงหาคามัธยฐานของขอมูลชุดตอไปน้ีมีคาเทาใด  10  ,12 ,14 , 18 , 9 ,7 ,6 ,8 ,13 ,15 ,20
ก. 6
ข. 9
ค. 12
ง. 15

22. จงหาคาพิสัยของคะแนนการสอบของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ของ
       นักเรียนช้ัน ม.1 จํานวน 10 คน ตอไปน้ี คือ 11 ,10 , 15 , 20 , 18 ,19 ,5 , 13 , 17 , 8

ก. 10
ข. 15
ค. 18

     ง.   20
23. อยากทราบวา “คนในหมูบานมีรายไดเฉล่ียเดือนละเทาไร” ควรหาตัวแทนชนิดใด

ก. คาเฉล่ีย
ข. คามัธยฐาน
ค. คาฐานนิยม
ง. คาความเบี่ยงเบน

24. จํานวนเลขที่ใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบเพื่อตัดสินวาจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานคือขอใด
ก. คาความคลาดเคล่ือน
ข. คาวิกฤต
ค. ระดับนัยสําคัญ
ง. คาเฉล่ีย

25. กลุมทดลองกลุมเดียววัดผลเฉพาะหลังทดลอง ใชสถิติใดในการทดสอบ
ก. S.D.
ข. t – test แบบอิสระ(Dependent)
ค. t – test แบบไมอิสระ (Independent)
ง. ไคสแควร

26. กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ไมเทาเทียมกันวัดผลเฉพาะหลังการทดลองใชสถิติใดในการทดลอง
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ก. t – test แบบอิสระ
ข. t – test แบบไมอิสระ
ค. Z – test
ง. F – test

27. วัตถุประสงคสําคัญของการเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียน คืออะไร
ก. เพื่อเผยแพรผลการวิจัยช้ันเรียนที่คนพบใหผูอื่นทราบ
ข. เพื่อเปนผลงานและเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
ค. เพื่อเปนหลักฐานอางอิงในการทําวิจัย
ง. เพื่อใหครบกระบวนในการทําวิจัย

28. การเขียนรายงานผลการวิจัยช้ันเรียน ที่เปนแบบบรรยายเขียนในลักษณะใด
ก. เขียนรายงานผลวิจัยช้ันเรียน โดยเนนรูปแบบ
ข. ใชรูปแบบของการเขียนรายงานโดยทั่วไป
ค.  เขียนเลาเรื่องไปตามที่ตนเองไดปฏิบัติ และผลการปฏิบัติเปนอยางไร
ง. เขียนรูปแบบวิทยานิพนธ

29. ขอใดคือสวนประกอบของคํานํา
ก. ช่ือนวัตกรรม ลักษณะของนวัตกรรม แนวคิดที่นํามาใช
ข. ภูมิหลังของโครงการวิจัย วัตถุประสงคของโครงการวิจัย ผลที่คาดหวังจะไดรับ
ค. วัตถุประสงคของการทดลอง รูปแบบของการทดลอง ขอมูลที่เกี่ยวของกับการทดลอง
ง. สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ

30. การระบุปญหาการวิจัยช้ันเรียน ควรเขียนอยูในบทใดของการเขียนรายงาน
ก. บทที่ 1 บทนํา
ข. บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ค. บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
ง. บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
จ. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก ซ
ตัวอยางเพาเวอรพอยทพรีเซนเตช่ัน (Power Point Presentation)  

เรื่อง การวิเคราะหขอมูล
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ภาคผนวก ฌ
ตัวอยาง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลการวิจัยช้ันเรียน
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ภาคผนวก ญ
ตัวอยาง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัยช้ันเรียน
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