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การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่อง การเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย
Development of a Distance Training Package on Research Proposal Writing
สมคิด พรมจุย้ * และคณะ*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สํารวจความต้องการเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ องการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยั 2) พัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั และ3) ประเมินผลการใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกล เรื่ อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 190 คน ที่ใช้ในการสํารวจความต้องการ
การฝึ กอบรม และครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 25 คน ที่ เข้ารับการฝึ กอบรม เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้วย
แบบสอบถาม ชุ ดฝึ กอบรม และแบบทดสอบ การวิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั โดยรวมใน
ระดับ มาก เรื่ อ งที่ ต ้อ งการในระดับ มาก ได้แ ก่ การเขี ย นความเป็ นมาและความสํ า คัญ ของปั ญ หาวิ จัย การเขี ย น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั การกําหนดตัวแปรในการวิจยั การกําหนดขอบเขตของการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง การเขียนกรอบแนวคิดการวิจยั การออกแบบการวิจยั การพัฒนาเครื่ องมือวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพ การเขียนแผนการดําเนินงานวิจยั และการประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั
2. ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั มีความเหมาะสมระดับมาก
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการใช้ชุดฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กอบรมอย่าง
มี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 และผูเ้ ข้ารั บ อบรมมี ค วามพึ งพอใจต่ อ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การเขี ย นข้อ เสนอ
โครงการวิจยั โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด

* รองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
*รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง และ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุ พกั ตร์ พิบูลย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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ABSTRACT
The purposes of this research were to (1) survey the needs for a distance training package on Research
Proposal Writing; (2) develop a distance training package on Research Proposal Writing; and (3) evaluate the results of
using the developed distance training package on Research Proposal Writing.
The research sample consisted of 190 supervisors, teachers and educational personnel employed for the
survey of the needs for training on Research Proposal Writing, and 25 teachers and educational personnel who were
trained with the developed distance training package. The employed research instruments comprised a questionnaire, a
distance training package, and an achievement test. Research data were analyzed with the use of the percentage, mean,
standard deviation, t-test, and content analysis
Research findings could be concluded as follows:
1. The overall need of the research sample for a distance training package on Research Proposal Writing
was at the high level. The topics that the research sample needed at the high level were the following: Writing of
Background and Significance of the Study; Writing of Research Objectives; Determination of Research Variables;
Determination of Research Scope; Review of Related Literature; Writing of Research Framework; Research Design;
Development of Research Instruments; Analysis of Quantitative and Qualitative Data; Writing of Research Operation
Plan; and Evaluation of Research Proposal.
2. The developed distance training package on Research Proposal Writing was appropriate at the high
level.
3. The post-training achievement scores of trainees who were trained to use the distance training package
were significantly higher than their pre-training counterparts at the .05 level and the overall satisfaction of trainees with
the distance training package on Research Proposal Writing was at the highest level.
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เสนอขอรั บ ทุ น เขี ย นได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง ชัด เจน มี ป ระ
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
โยชน์ มี ความเป็ นไปได้ที่ จะทําการวิจัยให้ได้ค าํ ตอบ
การวิจยั เป็ นกระบวนการแสวงหาองค์ความรู้
ตามที่ แหล่งทุ น ต้องการ ดังนั้น ในการทําวิจัยนักวิจัย
โดยใช้วิธีการที่ เป็ นระบบ เชื่ อถือได้ กระบวนการวิจยั
จะต้องมีความรู้เรื่ องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั เป็ น
ประกอบด้วย การดําเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน
อย่างดี จึงจะสามารถวางแผนการวิจยั ให้ดาํ เนิ นการวิจยั
การวิจัย การดําเนิ นการวิจัยและการเขี ยนรายงานการ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
วิจัยและการเผยแพร่ ผลการวิจัย การวางแผนงานวิจัย
คณะนักวิจยั ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว
นับเป็ นขั้นตอนที่ สําคัญเพราะถ้าผูว้ ิจยั วางแผนงานวิจยั
จึ ง ได้ พ ัฒ นาชุด ฝึ กอบรมทางไกล เรื ่ อ ง การเขีย น
ได้อย่างดีจะทําให้การดําเนิ นงานวิจยั ดําเนิ นการได้อย่าง
ข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อให้บริ การทางวิชาการแก่ครู
มีประสิ ทธิ ภาพ เป้ าหมายของการวางแผนการวิจยั จะทํา
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผูส้ นใจทําวิจยั ต่อไป
ให้ ผูว้ ิ จัย ได้ข ้อ เสนอโครงการวิ จัย ที่ ดี โครงการวิจัย
ซึ่ งเป็ นโครงการบริ การทางวิ ช าการแก่ สั ง คมและ
เปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียวของแบบบ้านที่ใช้เป็ นต้นแบบ
สนับสนุ นแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ
ในการสร้ างบ้า น โครงการวิ จัย ก็ เปรี ย บเสมื อ นเป็ น
ราชในการพัฒนาสังคมไทยสู่ สังคมภูมิปัญญาและสังคม
ต้น แบบของการดําเนิ น งานวิจัย โครงการวิจัยเป็ นสิ่ ง
แห่งการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
ที่ผวู ้ ิจยั จะต้องจัดทําขึ้นก่อนลงมือทําการวิจยั โครงการ
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
วิ จัย เป็ นเค้า โครงหรื อโครงร่ า งของการวิ จัย ที่ ผู้วิ จัย
นําเสนอเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ตามหัวข้อหรื อประเด็น
2.1 เพื่อสํารวจความต้องการเกี่ยวกับชุด
สําคัญ ที่ กาํ หนดในแบบเสนอโครงการวิจัยของแต่ล ะ
ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
หน่ ว ยงานที่ ก ํา หนดขึ้ น โครงการวิ จัย มี ค วามสํ า คัญ
2.2 เพื่อพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่ มี ผูว้ ิจัยหลายคนเพราะจะ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
ช่วยให้นักวิจยั เห็ นกรอบแนวทางการวิจยั ที่ ชดั เจนและ
2.3 เพื่อประเมินผลการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล
เข้า ใจตรงกัน เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น การวิ จัย เป็ นไปตาม
เรื่ อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
ขั้น ตอนที่ วางแผนไว้ และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ วางไว้
3. ขอบเขตของการวิจัย
โครงการวิจัยยังเป็ นภาพรวมทําให้ท ราบสิ่ งที่ ผูว้ ิจยั จะ
3.1 การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการพัฒนาชุ ฝึกอบรม
ดํ า เนิ นการ สามารถแสดงให้ เ ห็ นจุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย
ทางไกล เรื่ อ ง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ครอบ
ข้อ บกพร่ อ งต่ า งๆตั้ง แต่ แ รกที่ จ ะทํา วิ จัย ซึ่ งสามารถ
คลุม เนื้ อ หา จํา นวน 5 หน่ว ย ได้แ ก่ ความรู้ พ้ื น ฐาน
นําไปปรั บ ปรุ งแก้ไขโครงการวิจัยให้มี ค วามสมบู ร ณ์
เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั การเขียนบท
เพื่อให้การดําเนิ นงานวิจยั เป็ นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม
นํ า การเขี ยน วรรณ กรรมที่ เกี่ ยวข้ อ ง การเขี ยน
เพราะถ้าไม่ มี ก ารพิ จ ารณาแก้ไ ขตั้ง แต่ ข้ ัน ตอนเขี ย น
วิธีดาํ เนิ นการวิจยั การประเมิ นข้อเสนอโครงการวิจัย
โครงการวิ จัย แล้ว ก็ จ ะเกิ ด ปั ญ หาในภายหลัง ทํา ให้
และกรณี ตวั อย่างข้อเสนอโครงการวิจยั
ผลการวิจยั ไม่เป็ นที่ น่าเชื่ อถื อ ทําให้เสี ยเวลา แรงงาน
3.2 ประชากร ได้แก่ นักวิชาการ ศึกษานิ เทศก์
และงบประมาณอย่างเปล่าประโยชน์ รวมทั้งโครงการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ส นใจงานวิ จัย
วิ จัย ยัง ใช้เป็ นเอกสารขออนุ ม ัติ ก ารดํา เนิ น การ หรื อ
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 215 คน
ขอรับทุนอุดหนุ นการวิจยั ซึ่ งเจ้าของทุนหรื อแหล่งทุน
จําแนกเป็ น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความต้องการ
จะพิจารณาโครงการวิจยั เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะ
เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั จํานวน 190 คน
ให้ทุนอุดหนุ นการวิจยั โดยพิจารณาว่าโครงการวิจยั ที่
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คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่ งใช้เป็ นกลุ่มที่ ใช้
และกลุ่ ม ตัวอย่างที่ เข้ารั บ การฝึ กอบรมเพื่ อ ทดลองใช้
ในการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมที่นกั วิจยั พัฒนาขึ้น
ชุดฝึ กอบรมทางไกล จํานวน 25 คน
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
5.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดฝึ กอบรม
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ประกอบด้ ว ย 1)
ทางไกล เรื่ อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
แบบสอบถามความต้องการฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การ
3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผมสัมฤทธิ์
เขียนข้อเสนอโครงการวิจยั 2) ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
ทาการเรี ยนของผูเ้ ข้ารับการอบรม และความพึงพอใจที่
การเขี ย นข้อ เสนอโครงการวิ จัย 3) แบบทดสอบวัด
มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั 4) แบบ
4. สมมติฐานการวิจัย
ประเมิ น คุ ณ ภาพชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล และ5) แบบ
สอบถามความพึ ง พอใจเกี่ ย วกับ การใช้ชุ ด ฝึ กอบรม
4.1 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังการใช้ชุดฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการใช้
ทางไกล สําหรับรายละเอียด มีดงั นี้
ชุดฝึ กอบรม
5.2.1 แบบสอบถามความต้ อ งการด้ า น
4.2 ผูเ้ ข้ารั บการอบรมมี ความพึงพอใจต่อชุ ด
การเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสร้ าง
ฝึ กอบรมทางไกลอยูใ่ นระดับมาก
ดังนี้
5. วิธีดาํ เนินงานวิจัย
1) ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่
การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การเขียน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่ องมือประเภท
ข้อเสนอโครงการวิจยั ครั้งนี้ นาํ เสนอวิธีดาํ เนิ นการวิจยั
แบบสอบถาม รายงานการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ น
ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมื อที่
เอกสารเกี่ ยวกับระเบี ยบวิธีการวิจัย การเขี ยนข้อเสนอ
ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
โครงการวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
2) ประชุมปรึ กษาหารื อเพื่อวางแผน
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กําหนดกรอบความคิดและประเด็นตัวแปรที่จะศึกษา
3) นิ ยามตัวแปร/ประเด็นที่มุ่งศึกษา
5.1.1 ป ร ะ ช าก ร ที่ ใช้ ใน ก าร วิ จั ย ค รั้ งนี้
ให้ชดั เจน
นักวิชาการ ศึกษานิ เทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4) สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ
และผูส้ นใจงานวิจยั
5.1.2 กลุ่ม ตัวอย่าง กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการ
รวบรวมข้อ มู ล ให้ ค รอบคลุ ม ตัว แปรที่ ศึ ก ษา ซึ่ งมี
วิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่ สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
1) นั ก วิ ช าการ ศึ ก ษานิ เทศก์ ครู และ
5) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
บุคลากรทางการศึกษา และผูส้ นใจงานวิจยั ในจังหวัด
โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒิพิจารณาความตรงตามเนื้อหา ความ
กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
ครบถ้วนของเนื้อหา รวมทั้งภาษาที่ใช้ในการถาม
จํานวน 190 คน ได้มาจากการเลื อกแบบเจาะจง ซึ่ งใช้
เป็ นกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาความต้องการในการฝึ กอบรม
6) จั ด ทํ า เครื่ องมื อ ฉบั บ สมบู ร ณ์
2) นั ก วิ ช าการ ศึ ก ษานิ เทศก์ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และผูส้ นใจงานวิจยั จํานวน 25
5.2.2 ชุ ดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อ งการเขี ย น
ข้ อเสนอโครงการวิจัย ดําเนินการพัฒนาดังนี้
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2555
สมคิด พรมจุย้ และคณะ
7) พัฒนาและปรับปรุ งเนื้อหาให้มีความ
1) ตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุดฝึ กอบรม จํานวน
สมบูรณ์ก่อนให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ
5 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการด้านเนื้อหา ซึ่ งเป็ น
8) ผู้วิ จัย ทํา การตรวจสอบคุ ณ ภาพของชุ ด
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวิจยั การวัดและประเมินผล
ฝึ กอบรมทางไกลโดยให้ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ 3 คนทํา การ
การศึกษา จํานวน 4 คน และเลขานุการ จํานวน 1 คน
ประเมินความเหมาะสมของชุดฝึ กอบรมในด้านเนื้ อหา
2) ศึ ก ษาความต้อ งการเกี่ ย วกับ ชุ ด ฝึ กอบรม
สาระ การนํ า เสนอและการนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ชุ ด
ทางไกลเรื่ องการเขี ยนข้อเสนอโครงการวิจัย จากกลุ่ ม
ฝึ กอบรมมีความเหมาะสมระดับมาก
ตัวอย่าง จํานวน 190 คน
9) ปรั บ ปรุ งชุ ด ฝึ กอบรมให้ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ
3) วิ เคราะห์ เอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง
โดยการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึ กอบรม
นําไปทดลองใช้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ทางไกล การวิจยั ปฏิ บตั ิ การ การวิจยั และพัฒนาสําหรั บ
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ด้านการ
ครู และบุ คลากรทางการศึ กษ การวิจยั ทางสังคมศาสตร์
เขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย ดําเนินการสร้างดังนี้
และการวิจยั ทางการศึกษา การเขียนข้อเสนโครงการวิจยั
1) กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
พร้ อ มทั้งเอกสาร/หลัก ฐานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ รายงานการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านการเขียนข้อเสนอ
วิจัยและพัฒ นาสําหรั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
โครงการวิจยั
เป็ นต้น รวมทั้งวิเคราะห์ ข ้อ มู ลความต้องการด้านการ
2) การศึ กษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับ
เขี ย นข้อ เสนอโครงการวิ จัย เพื่ อ นํ า มาใช้เป็ นกรอบ
การพัฒนาแบบทดสอบ การวิจยั และพัฒนาการวิจยั เชิง
แนวทางในการพัฒนาชุดฝึ กอบรม
ปฏิบตั ิการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
4) วิเคราะห์เนื้ อหา กําหนดวัตถุประสงค์การ
3) กําหนดลักษณะและโครงสร้ าง
เรี ย นรู ้ สื่ อ การเรี ย นการสอนที่เหมาะกับ ลัก ษณะและ
ของแบบทดสอบเป็ นแบบทดสอบคู่ขนานชนิ ดปรนัย 5
ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ดําเนิ นการในลักษณะ
ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ เป็ นคําถามเพื่อวัดความรู้ ของผู้
ของคณะกรรมการกลุ่มผลิต
เข้ารับการอบรมก่อนและหลังการฝึ กอบรม
5) ผลิตชุดฝึ กอบรมทางไกลในรู ปแบบตํารา
4) ร่ างแบบทดสอบวัดความรู้ ด้าน
แบบโปรแกรมที ่เอื้ อ ต่อ การศึก ษาด้ว ยตนเอง โดยมี
การเขี ย นข้อ เสนอโครงการวิจัย ให้ ค รอบคลุ ม ตาม
แผนหน่ว ย แผนตอน แนวคิด เนื้ อ หา แบบฝึ กปฏิบ ตั ิ
โครงสร้างของแบบทดสอบ ฉบับละ 30 ข้อ
กิจ กรรมท้ายเรื่ อ ง มีแ บบประเมิน ก่อ นเรี ย นและหลัง
5) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
เรี ยน ซึ่ งชุดฝึ กอบรมครอบคลุมเนื้ อหา 5 หน่วย ดังนี้
ด้านความตรงเชิ งเนื้ อ หาโดยให้ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ พิ จารณา
หน่ วยที่ 1 ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการเขียน
ความสอดคล้อ งระหว่ า งจุ ด ประสงค์ กับ ข้อ คํา ถาม
ข้อเสนอโครงการวิจยั
รวมทั้ งภาษาที่ ใ ช้ ใ นการถาม เครื่ องมื อ มี ค่ า ความ
หน่วยที่ 2 การเขียนบทนํา
สอดคล้องอยูร่ ะหว่าง .67 – 1.00 คัดเลือกข้อสอบไว้ใช้
หน่วยที่ 3 การเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทดสอบจํานวน 25 ข้อ
หน่วยที่ 4 การเขียนวิธีดาํ เนินการวิจยั
6) ป รั บ ป รุ งเค รื่ อ งมื อ วิ จั ย ให้ มี
หน่วยที่ 5 การประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั
คุณภาพ
และกรณี ตวั อย่างข้อเสนอโครงการวิจยั
7) จัดทําเครื่ องมือฉบับสมบูรณ์
6) ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดฝึ กอบรม
ทางไกลเพื่อพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา
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การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2555
สมคิด พรมจุย้ และคณะ
1) ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่
5.2.4
แบบประเมินคุณภาพชุดฝึ กอบรม
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่ องมื อประเภทแบบสอบถาม
ทางไกล ดําเนินการสร้างดังนี้
แบบสัมภาษณ์ รายงานการพัฒนานวัตกรรมสนับสนุ น
1) กําหนดวัตถุประสงค์ของการ
การเรี ยน รู ้ รายงาน การวิ จั ย การเขี ยน ข้ อ เส น อ
สร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล
โครงการวิจยั รายงานการประเมินผลการใช้นวัตกรรม
2) ศึ ก ษาเอกส ารและงาน วิ จั ย ที่
รวมทั้งวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของการทดลองใช้ชุดฝึ ก
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่ องมือประเภทแบบสอบถาม
อบรม
แบบประเมิ น รายงานการพัฒนานวัตกรรมสนับสนุ น
2) ประชุมปรึ กษาหารื อเพื่อวางแผน
การเรี ยนรู้ การประเมิ น รายงานการวิจัย การประเมิ น
กําหนดกรอบความคิดและประเด็นตัวแปรที่จะศึกษา
ข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานการประเมิ นผลการใช้
3) นิ ยามตัวแปร/ประเด็นที่ มุ่งศึกษา
นวัต กรรม รวมทั้ งวิ เคราะห์ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ให้ชดั เจน
ทดลองใช้ชุดฝึ กอบรม
4) กํา หนดลัก ษณะของแบบสอบ
3) กํา หนดลัก ษณะของแบบประ
ถามความพึงพอใจเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
เมินคุณภาพชุดฝึ กอบรมทางไกลเป็ นแบบมาตรประมาณ
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด และ
ค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้อยและ
คําถามปลายเปิ ด
น้อยที่สุด โดยประเมินคุณภาพในด้านเนื้ อหาสาระ การ
5) ร่ างแบบสอบถามความพึงพอใจ
นําเสนอ การนําไปใช้ป ระโยชน์ แ ละความเหมาะสม
เกี่ยวกับการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล ประเมินคุณภาพชุด
ของชุดฝึ กอบรมโดยรวม
ฝึ กอบรมทางไกล ให้ ค รอบคลุ ม ตามโครงสร้ างของ
4) ร่ างแบบประเมิ น คุ ณ ภาพชุ ด
แบบสอบถาม
ฝึ กอบรมทางไกล ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
6) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมื อ
ให้ครอบคลุมตามโครงสร้างของแบบประเมิ นคุณภาพ
ด้านความตรงเชิ งเนื้ อ หาโดยให้ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ พิ จารณา
ชุดฝึ กอบรมทางไกล
ความตรงเชิงเนื้ อหา ความครบถ้วนของเนื้ อหา รวมทั้ง
5) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ภาษาที่ใช้ในการถาม เครื่ องมือมีค่าความสอดคล้องอยู่
ด้านความตรงเชิ งเนื้ อ หาโดยให้ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ พิ จารณา
ระหว่าง .67 – 1.00
ความความตรงเชิ งเนื้ อ หา ความครบถ้วนของเนื้ อ หา
7) ป รั บ ป รุ งเค รื่ อ งมื อ วิ จั ย ให้ มี
รวมทั้ งภาษาที่ ใ ช้ ใ นการถาม เครื่ องมื อ มี ค่ า ความ
คุณภาพ
สอดคล้องอยูร่ ะหว่าง .67 – 1.00 คัดเลือกข้อคําถามไว้
8) จัดทําเครื่ องมือฉบับสมบูรณ์
ใช้ จํานวน 11 ข้อ
5.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
6) ปรับปรุ งเครื่ องมือวิจยั ให้มี
5.3.1 ผู้วิ จัย ส่ ง แบบสอบถามความต้อ งการ
คุณภาพ
เกี่ยวกับเนื้ อหาการฝึ กอบรมให้กบั กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
7) จัดทําเครื่ องมือฉบับสมบูรณ์
200 คน ได้รับกลับคืนมา จํานวน 190 คน เพื่อนําผลการ
5.2.5 แบบสอบถามความพึ งพ อใจ
วิเคราะห์มากําหนดเนื้ อหาการฝึ กอบรมให้ตรงกับความ
เกี่ย วกับ การใช้ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล ผูว้ ิจัย ดําเนิ น การ
ต้องการของผูเ้ ข้ารับการอบรม
สร้างดังนี้
5.3.2 ทําการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั

41

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2555
สมคิด พรมจุย้ และคณะ
5.3.3 ป ระส าน งาน กั บ ส ถ าน ศึ ก ษ าแ ล ะ
ร้อยละ 69.47 และเป็ นชาย คิดเป็ น ร้ อยละ 30.35 อายุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการอบรม
ระหว่ า ง 46.50 ปี มากที่ สุ ดคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 33.16
5.3.4 ผู้ ส น ใจส่ งรายชื่ อเข้ า รั บ การอบ รม
รองลงมาคืออายุระหว่าง 51.55 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.37
จํานวน 30 คน
จบการศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มากที่ สุดคิ ดเป็ นร้ อยละ
5.3.5 ดํา เนิ น การฝึ กอบรม ผู้วิ จัย ดํา เนิ น การ
71.58 รองลงมา คือ จบระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อย
ทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การเขียนข้อเสนอ
ละ 27.90 มี ป ระสบการณ์ ในการทําวิจัย 11-15 ปี มาก
โครงการวิ จัย ผูว้ ิ จัย ทํา การประเมิ น ความรู ้ ก่ อ นการ
ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 35.97 รองลงมา คือ มีประสบการณ์
ทําวิจยั 16-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.89 โดยความรู้ที่ควร
อบ รมและห ลั ง การฝึ กอบ รม ดํ า เนิ น การอบ รม
ภาคปฏิ บ ั ติ เป็ นเวลา 3 วัน ในระหว่ า งวัน ที่ 25 – 27
จะมี ด้า นการเขี ย นข้อ เสนอโครงการวิ จัย มี ค่ า เฉลี่ ย
พ ฤศจิ กายน 2554 ณ ห้ อ ง 148 อ าค ารสั ม ม น า 2
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.51) ส่ วนความรู้
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ที่มีอยูใ่ นตัวครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านการเขียน
5.3.6 ทําการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ข้า
ข้อเสนอโครงการวิจยั มี ความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
รับการอบรมที่มีตอ่ ชุดฝึ กอบรมทางไกล
น้ อ ย ( X = 2.22) มี ค ะแนนความแตกต่ า งกัน 2.29
5.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
คะแนน ดังนั้น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วาม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ต้องการความรู้ ดา้ นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ใน
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา สําหรับข้อมูลเชิงปริ มาณ
ทุ ก ด้ า นโดยเริ่ มตั้ งแต่ ก ารวางแผนเขี ย นข้ อ เสนอ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ
โครงการวิจัย การกําหนดปั ญ หาวิจัย การเขี ยนความ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที
เป็ นมา และความสํ า คัญ ของปั ญหาวิ จัย การเขี ย น
( t-test )
วัตถุ ป ระสงค์ข องการวิจัย การเขี ย นขอบเขตของการ
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนมีดงั นี้
วิจยั นิ ยามศัพท์เฉพาะ การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
ได้รั บ การเขี ย นวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อ ง การกําหนด
4.50 – 5.00
หมายถึง มากที่สุด
สมมติ ฐ านการวิ จัย การเขี ย นกรอบแนวคิ ด การวิ จัย
3.50 – 4.49
หมายถึง มาก
การเขียนวิธีดาํ เนิ นการวิจยั ประกอบด้วย การกําหนด
2.50 – 3.49
หมายถึง ปานกลาง
ประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่าง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัย
1.50 – 2.49
หมายถึง น้อย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูล การเขี ยน
1.00 – 1.49
หมายถึง น้อยที่สุด
บรรณานุ ก รมหรื อ เอกสารอ้างอิ ง การเขี ย นแผนการ
การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นด้านการ
ดํ า เนิ น งาน วิ จั ย รว ม ทั้ งก าร ป ร ะ เมิ น ข้ อ เส น อ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ใช้เกณฑ์ความแตกต่าง
โครงการวิจยั
ระหว่างความรู ้ที่ควรจะมีกบั ความรู้ที่มีอยู่ ห่างกัน 1.50
6.2 ผลการพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่อง
คะแนนเป็ นเกณฑ์
การเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย สรุ ปผลได้ดงั นี้
6. สรุ ปผลการวิจัย
6.2.1 เอกสารชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล
6.1 ความต้ อ งการด้ า นการเขี ย นข้ อเสนอ
เรื่ อ ง การเขี ย นข้อ เสนอโครงการวิ จัย ประกอบด้ว ย
โครงการวิจัย พบว่า ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาที่
เนื้อหาสาระครอบคลุม 5 หน่วย 39 เรื่ อง ดังนี้
ตอบแบบสอบถาม จํานวน 190 คน เป็ นหญิ ง คิ ดเป็ น
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6.3.2 ความรู้ ข องผู ้เข้า รั บ การอบรม
หน่ ว ยที่ 1 ความรู้ พ้ื น ฐานเกี่ ย วกับ
ก่ อ นการอบรมผูเ้ ข้ารั บ การอบรมมี ค วามรู้ เฉลี่ ย 13.10
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ประกอบด้วย 4 ตอน
คะแนน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) คิดเป็ นร้อยละ 52.64
10 เรื่ อง
ภายหลังการอบรมผูเ้ ข้ารั บ การอบรมได้ค ะแนนเฉลี่ ย
ห น่ ว ย ที่ 2 ก า ร เขี ย น บ ท นํ า
ประกอบด้วย 2 ตอน 7 เรื่ อง
18.04 คะแนน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.16 และจากการ
หน่ ว ยที่ 3 การเขี ย นวรรณกรรมที่
เปรี ย บเที ยบคะแนนความก้าวหน้าพบว่า ผูเ้ ข้ารั บ การ
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 ตอน 8 เรื่ อง
อบรมมีคะแนนหลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการอบรม
หน่ วยที่ 4 การเขียนระเบี ยบวิธีวิจยั
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นัน่ คือ หลังอบรม
แล้ว ทํา ให้ ผู้เข้า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ เรื่ องการเขี ย น
ประกอบด้วย 4 ตอน 9 เรื่ อง
หน่ ว ยที่ 5 การประเมิ น ข้ อ เสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจยั ดีข้ ึนกว่าเดิม
โครงการวิ จัย และกรณี ต ัว อย่าข้อ เสนอโครงการวิ จัย
6.3.3 ความคิ ด เห็ น ของผู้เข้า รั บ การ
ประกอบด้วย 2 ตอน 5 เรื่ อง
อบรม สรุ ปได้ดงั นี้
1.2.2 ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามคิ ด เห็ น
1) ความพึ งพอใจของผูเ้ ข้ารั บ
เกี่ ยวกับความเหมาะสมของชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
การอบรมที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล ผูเ้ ข้ารับการอบรม
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มีความพึงพอใจต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มาก ( X = 4.42) เรื่ องที่มีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.57) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีความพึง
ที่ สุ ดได้ แ ก่ เนื้ อหาสาระครอบคลุ ม ประเด็ น สํ า คัญ
ครบถ้วนตามหัวข้อหลักสู ตร ความถูกต้องของเนื้ อหา
พ อใจระดั บ ม ากที่ สุ ดอั น ดั บ แรก คื อ วิ ท ยากรมี
สาระ ความทันสมัยของเนื้อหา ความเหมาะสมของโครง
ความสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ ( X = 4.95)
เรื่ อง/การจัดลําดับเนื้ อหา การจัดลําดับเนื้ อหาเชื่อมโยง
รองลงมา คื อ การเปิ ดโอกาสให้ ซั ก ถามแสดงความ
สั ม พัน ธ์ กัน ทําให้ ง่ายต่ อ การเรี ย นรู้ นอกนั้น มี ค วาม
คิดเห็นหรื อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิ กในกลุ่ม
เหมาะสมในระดับมากทุกเรื่ อง
( X = 4.75) เนื้ อหาสาระในชุ ด ฝึ กอบรมสามารถ
6.3 ผลการทดลองใช้ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล
นําไปใช้ประโยชน์ดา้ นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
เรือง การเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย
ได้จ ริ ง ภาษาที่ ใ ช้ ใ นชุ ด ฝึ กอบรมเข้า ใจง่ า ย ( X =
6.3.1 ผูเ้ ข้ารั บการอบรมส่ วนใหญ่ เป็ น
4.65) กิจกรรมการฝึ กอบรมเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมได้
หญิ ง ร้ อ ยละ 7.50 และเป็ นชายร้ อ ยละ 25.0 อายุ
ลงมือปฏิบตั ิ ( X = 4.65) กระบวนการฝึ กอบรมมีความ
ระห ว่ า ง 51-55 ปี มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35.0
ต่ อ เนื่ องและสอดคล้ อ ง ( X = 4.65) สถานที่ / ห้ อ ง
รองลงมาคื อ อายุ 56-60 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 20.0 วุ ฒิ
ประชุมเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมการฝึ กอบรม ( X
การศึ ก ษา ผูเ้ ข้ารั บ การอบรมส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษา
= 4.65)
ระดับ ปริ ญ ญาโท คิ ดเป็ นร้ อยละ 75.0 ประสบการณ์
2) ระดับความพึงพอใจต่อการ
ทํางานส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํ งานมากกว่า 30 ปี คิด
อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ในภาพรวม ผูว้ ิจยั
เป็ นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือมีประสบการณ์ทาํ งาน 26ได้สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมโดยให้
30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.0
คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ผูเ้ ข้ารั บ การอบรมมี
ระดับ ความพึ งพอใจต่อการฝึ กอบรม เรื่ อง การเขี ยน
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เนื่ องจากข้อเสนอโครงการวิจยั เป็ นเครื่ องมื อหรื อพิมพ์
ข้อเสนอโครงการวิจยั โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
เขียวที่ นักวิจยั วางแผนงานวิจยั ก่อนที่ จะดําเนิ นงานวิจยั
8.95 คะแนน เหตุ ผ ลที่ มี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มาก
จริ ง ดัง นั้ นครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จึ ง มี ค วาม
เพราะได้รับ ความรู ้ ในการเขี ยนข้อ เสนอโครงการวิจัย
มากขึ้น (12 คน) วิทยากรมีความรู้ความสามารถถ่ายทอด
ต้องการความรู้ ในเรื่ องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
ความรู้ ไ ด้ดี ได้ล งมื อ ฝึ กปฏิ บ ัติ ใ นการเขี ย นข้อ เสนอ
อย่างชัด เจนโดยเริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารกําหนดปั ญ หาการวิจัย
โครงการวิจยั
การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจยั การกําหนดตัวแปร
3) สิ่ งที่ ผู ้เข้ า รั บ การอบรมมี
ในการวิ จัย การกํา หนดขอบเขตของการวิ จัย การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนกรอบแนวคิด
ความพึ ง พอใจและประทับ ใจมากที่ สุ ด คื อ วิ ท ยากร
ถ่ า ยทอดได้ ดี ทํา ให้ เข้ า ใจได้ ง่ า ย (20 คน) เอกสาร
การวิจัย วิธี ด าํ เนิ น การวิจัย การพัฒ นาเครื่ อ งมื อ วิจัย
ประกอบการอบรมและชุ ด กิ จ กรรม (11 คน) การฝึ ก
การวิ เคราะห์ ข อมู ล เชิ งปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การ
ปฏิ บ ัติ แ ละแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข องผู้เข้า รั บ การอบรม
เขียนแผนการดําเนิ นงานวิจยั และการประเมินข้อเสนอ
สถานที่ฝึกอบรมมีความเหมาะสม
โครงการวิจัย การเขี ยนโครงการวิจัยใช้เป็ นหลักฐาน
4) สิ่ งที่ ควรปรั บ ปรุ งแก้ไขใน
ชี้นาํ การดําเนินงานวิจยั ช่วยให้นกั วิจยั ได้ดาํ เนินงานวิจยั
การอบรมได้แก่ ควรอบรมในช่วงปิ ดเทอม อธิ บายให้
เป็ นขั้นตอนตามแผนที่ วางไว้ โดยเฉพาะในกรณี ที่เป็ น
ช้าลงสําหรั บ ผูฟ้ ั งที่ ไม่ มี พ้ื น ฐานด้านสถิ ติ ควรขยาย
งานวิจยั ระยะยาวหรื อมีผรู้ ่ วมวิจยั หลายคน โครงการวิจยั
เวลาการอบรม ควรให้ ท ํา งานรายบุ ค คลและตรวจ
จะช่วยให้นกั วิจยั ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและดําเนิ น
ผลงานรายบุคคล
งานวิจัยไปสู่ จุดประสงค์เดี ยวกันอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
(พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ 2554: 184)
7. อภิปรายผล
7.2 ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การเขี ย น
ผูว้ ิจยั นําเสนอผลการอภิปรายผลใน 4 ประเด็น
มีรายละเอียดดังนี้
ข้ อเสนอโครงการวิจัย มี ค วามเหมาะสมในระดับมาก
7.1 ความต้ องการด้ านการเขี ย นข้ อเสนอ
เรื่ องที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหา
มี ค วามครอบคลุ ม ประเด็น สําคัญ ครบถ้วนตามหั วข้อ
โครงการวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเกี่ยวกับการ
หลักสู ตร ความทันสมัยของเนื้ อหา การนําเสนอมีความ
เขี ย นข้อ เสนอโครงการวิจัย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
เหมาะสมของโครงเรื่ อง/การจั ด ลํา ดั บ เนื้ อหา การ
หั ว ข้อ ที่ ต ้อ งการฝึ กอบรมในอัน ดับ แรกๆ ได้แ ก่ การ
จัดลําดับ เนื้ อ หาเชื่ อมโยงสัม พัน ธ์ กัน ทําให้ง่ายต่อการ
เขียนวัตถุประสงค์ของการวิจยั การกําหนดตัวแปรใน
เรี ย นรู้ เรื่ อ งที่ มี ค วามเหมาะสมในระดับ มาก ได้แ ก่
การวิจยั การกําหนดขอบเขตของการวิจยั การทบทวน
เนื้ อหามี ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ภาษาที่ ใช้มี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนกรอบแนวคิดการวิจยั
ความถูกต้อง กะทัดรั ด ชัดเจน ที่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะ ชุ ด
การออกแบบการวิ จัย การพัฒ นาเครื่ อ งมื อ วิ จัย การ
ฝึ กอบรมทางไกล ที่พฒั นาประกอบด้วย 1) เอกสารการ
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ การเขี ย น
ฝึ กอบรมทางไกลที่ใช้รูปแบบเอกสารที่เอื้อต่อการศึกษา
แผนการดํา เนิ น งานวิ จัย และการประเมิ น ข้อ เสนอ
ด้วยตนเอง และการฝึ กอบรมที่เน้นกระบวนการปฏิบตั ิ
โครงการวิจยั ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าข้อเสนอโครงการวิจยั มี
จริ ง ซึ่ งมี เนื้ อ หา จํา นวน 5 หน่ ว ย ได้แ ก่ หน่ ว ยที่ 1
ความสําคัญต่อการวิจยั ข้อเสนอโครงการวิจยั เป็ นพิมพ์
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
เขี ย วของการดําเนิ น งานวิจัยจะทําให้ค รู แ ละบุ ค ลากร
หน่ ว ยที่ 2 การเขี ย นบทนํ า หน่ ว ยที่ 3 การเขี ย น
ทางการศึกษาสามารถวางแผนการวิจยั ได้อย่างมีคุณภาพ
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ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับที่ สมคิด พรมจุย้
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หน่วยที่ 4 การเขียนระเบียบวิธี
และคณะ (2548 : 45) ได้พ ัฒ นาหลัก สู ต รฝึ กอบรม
วิจยั และหน่วยที่ 5 การประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั
ทางไกล เรื่ อ ง การกํากับ ติ ด ตามและประเมิ น ผลงาน
และกรณี ตวั อย่างข้อ เสนอโครงการวิจัยและ 2) คู่มื อ
สําหรั บ หน่ วยงานภาครั ฐ จังหวัด นนทบุ รี ผลการวิจัย
การฝึ ก อ บ รม ท างไกล เรื่ อ ง ก ารเขี ยน ข้ อ เส น อ
โครงการวิจยั ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอียดการฝึ กอบรม
พบว่า ชุดฝึ กอบรมทางไกล ที่ประกอบด้วยเอกสารการ
และชุ ด กิ จ กรรมภาคปฏิ บ ัติ ใ ห้ ผูเ้ ข้า รั บ การอบรมฝึ ก
ฝึ กอบรม กรณี ตัว อย่ า งงานประเมิ น แผนงานและ
โครงการและคู่มื อการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บ ัติการ มี ค วาม
ปฏิบตั ิท้ งั หมด 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เลือก
เหมาะสมในระดับมากในด้านการนําเสนอชัดเจน ภาษาที่
ประเด็นปั ญหาวิจยั กิจกรรมที่ 2 วิพากษ์กรณี ตวั อย่าง
ใช้อ่านเข้าใจง่าย มีความเหมาะสมระดับมาก การนําเสนอ
กรอบแนวคิดการวิจยั กิจกรรมที่ 3 การเขียนบทนํา (ชื่อ
เนื้ อหาแต่ละเรื่ องมีความเหมาะสม ตัวอย่างที่นาํ เสนอมี
เรื่ องวิ จั ย วัต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขตของการวิ จั ย และ
สมมติฐานการวิจยั ) กิจกรรมที่ 4 การเขียนวรรณกรรมที่
ความชัดเจนเข้าใจง่าย เนื้ อ หามี ความทันสมัยสามารถ
เกี่ยวข้อง กิจกรรม ที่ 5 การออกแบบการวิจยั /กําหนด
นําไปปฏิ บตั ิได้ และสอดคล้องกับที่ ชุติมา สัจจานันท์
กรอบแนวทางการวิ จั ย กิ จ กรรมที่ 6 จั ด ทํ า ร่ าง
และคณะ (2552 :98) ได้ทาํ การพัฒนาชุดฝึ กอบรมเพื่อ
โครงการวิ จัย กิ จ กรรมที่ 7 สั ม มนาเสนอข้อ เสนอ
พัฒ นาสมรรถนะบรรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน
โครงการวิจยั จะเห็ นได้ว่าเนื้ อหาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล
ผลการวิจยั พบว่า ชุ ดฝึ กอบรมมี ความเหมาะสมระดับ
มาก และสอดคล้อ งกับ ที่ บุ ญ ศรี พรหมมาพัน ธุ์ และ
เรื่ อ ง การเขี ยนข้อ เสนอโครงการวิจัย ครอบคลุ ม เรื่ อ ง
สําคัญ ของการเขี ยนข้อ เสนอโครงการวิจยั โดยเฉพาะ
คณะ (2553 : 46) ได้ทาํ การพัฒนาชุดฝึ กอบรมการเขียน
อย่า งยิ่ง ผู้วิ จัย ได้ด ํา เนิ น การตามกระบวนการพัฒ นา
และวิเคราะห์ ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจยั พบว่า
ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลโดยการทบทวนวรรณกรรม ที่
ชุดฝึ กอบรมมีความเหมาะสมระดับมาก
เกี่ ยวข้อง และยึดหลักการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมที่ ทาํ การ
7.3 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการเขี ย น
สํ า รวจความต้อ งการในการฝึ กอบรม
การเขี ย น
ข้ อเสนอโครงการวิจัยของผู้เข้ ารั บ การอบรม จากการ
ข้อเสนอโครงการวิจยั แล้วนําผลการสํารวจความต้องการ
ทดลองใช้ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล พบว่า ผูเ้ ข้ารั บ การ
มาผลิ ตเนื้ อหาให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ ข้ารั บการ
อบรมมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการเขียนข้อเสนอ
อบรมซึ่ งกระบวนการพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล
โครงการวิจยั หลังการอบรมสู งกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
ประกอบด้วย การกําหนดกลุ่ม เป้ าหมาย การสํารวจ
นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ที่ เป็ นเช่ น นี้ เพราะว่ า
ความต้อ งการ การออกแบบชุ ด ฝึ กอบรม การผลิ ต
เนื้ อ หาชุ ดฝึ กอบรมได้เขี ยนโดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ สําเร็ จ
ชุ ด ฝึ กอบรม การผลิ ต แบบประเมิ น ผลก่ อ นและหลัง
การศึกษาระดับปริ ญญาเอกด้านการวัดและประเมินผล
เรี ยน การประเมิ นคุ ณ ภาพ ชุ ด ฝึ กอบรมและการ
การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรและทุกคนมีประสบการณ์
ดําเนิ น การฝึ กอบรม ซึ่ งเป็ นขั้น ตอนนําชุ ดฝึ กอบรมที่
การสอนในระบบทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
พัฒนาไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบเนื้ อหากิ จกรรมการ
ธรรมาธิ ราชมานานกว่า 15 ปี จึ งมี ประสบการณ์ สู งใน
ฝึ กอบรม วิธีการฝึ กอบรมและสื่ อประกอบการอบรม ว่า
ระบบการเรี ยนการสอนแบบทางไกล คํา นึ ง ถึ ง การ
เป็ นไปตามขอบเขตที่กาํ หนดไว้หรื อไม่และสามารถทํา
จัดลําดับเนื้ อหาเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กนั ใช้ภาษาที่ผเู้ รี ยน
ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อไม่
เข้าใจง่ าย ทําให้ ง่ายต่ อ การเรี ย นรู้ มี แ บบประเมิ น ผล
เพียงใด (นิ พนธ์ ศุขปรี ดี 2537, อริ ยา พรรณโกมุก
ก่ อ นเรี ยนและหลัง เรี ยนเพื่ อ ให้ ผู้เข้ า รั บ การอบรม
2547)
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สามารถประเมินความก้าวหน้าด้วยตนเอง และประกอบ
การถ่ า ยทอดความรู้ เนื้ อหาสาระในชุ ด ฝึ กอบรม
กั บ ผู ้เข้า รั บ การอบรมได้ มี โ อกาสฝึ กปฏิ บ ั ติ จ ริ งใน
สามารถนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ด้า นการเขี ย นข้อ เสนอ
กิจกรรมการฝึ กอบรมที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
โครงการวิจยั ได้จริ ง ภาษาที่ใช้ในชุดฝึ กอบรมเข้าใจง่าย
เป็ น เวลา 3 วั น โดยมี วิ ท ยากรให้ ความรู้ แ ละฝึ ก
กิจกรรมการฝึ กอบรมเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ลงมือ
ปฏิบตั ิการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั จึงทําให้ผเู้ ข้ารับ
ปฏิ บ ัติ กระบวนการฝึ กอบรมมี ค วามต่ อ เนื่ อ งและ
สอดคล้อ งกัน การเปิ ดโอกาสให้ ซั ก ถามแสดงความ
การอบรมมี ความรู้ เพิ่มขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐาน
คิดเห็นหรื อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกับสมาชิ กในกลุ่ม
ที่ต้ งั ไว้ และผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของชุติมา
ทั้ งนี้ เป็ นเพราะวิ ท ยากรที่ มาถ่ า ยทอดความรู้ เ ป็ น
สั จ จานัน ท์แ ละคณะ (2552 : 98) ได้ท ําการพัฒ นาชุ ด
ฝึ กอบรมเพื่ อ พัฒ นาสมรรถนะบรรณารั ก ษ์ห้ อ งสมุ ด
ผูท้ รงคุณวุฒิที่สําเร็ จการศึกษาด้านการวิจยั การวัดและ
ประชาชนพบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เพิ่มขึ้นอย่าง
ประเมิ น ผลการศึ ก ษา และทุ ก คนมี ป ระสบการณ์ ก าร
สอนในระบบการศึกษาทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตรงกับที่ สิ ริวรรณ
ธรรมาธิ ร าชมากกว่ า 15 ปี นอกจากนี้ ชุ ด ฝึ กอบรม
ศรี พ หล (2551) ได้ทาํ การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล
ทางไกล ได้ผา่ นขั้นตอนการพัฒนาชุดฝึ กอบรมในระบบ
เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาลักษณะความ
เป็ นพลโลกของนักเรี ยนสําหรับครู สังคมศึกษา พบว่า ผู้
ทางไกลที่ เป็ นระบบทุ ก ขั้น ตอนและกิ จ กรรมการ
เข้ารับการอบรมมี ความความก้าวหน้าในการฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมได้เน้นให้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมทุกคนมีโอกาส
ฝึ กปฏิ บ ัติจริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรเป็ นผูท้ ี่ เขี ยน
เพิ่ มขึ้ นอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ตรงกับ ที่
เนื้ อหาเองและได้มีโอกาสมาถ่ายทอดความรู้ดว้ ยตนเอง
สมคิ ด พรมจุ ้ยและคณะ (2548 : 22) ได้ท าํ การพัฒ นา
และเน้นให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีโอกาสปฏิบตั ิจริ งใน
หลักสู ตรฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การประเมินหลักสู ตร
สถานศึกษา พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี ความรู้หลังการ
กิจกรรมการฝึ กอบรมที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
จึงทําให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก
อบรมสู งกว่าก่อนการอบมอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่
ที่สุด
ระดับ .01 สอดคล้อ งกับ ที่ พ ัช รี ผลโยธิ น และคณะ
ผลการวิ จั ย นี้ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
(2548 : 81) ได้พฒ
ั นาหลักสู ตรฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
ชุ ติ ม า สั จ จานั น ท์ แ ละคณะ (2552 : 98) สิ ริ วรรณ
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติ วิสต์
ศรี พ หล (2551) สมคิ ด พรมจุ ้ยและคณะ (2548 : 45)
ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้ารั บการอบรมมี คะแนนหลังการ
ฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนัยสําคัญทาง
ลัดดาวรรณ ณ ระนองและคณะ (2548 : 43) พัชรี ผล
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับที่ บุญ ศรี พรหมมา
โยธิ นและคณะ (2548 : 81) บุ ญศรี พรหมมาพันธุ์และ
พันธุ์ และคณะ (2553 :46) ได้พฒ
ั นาชุ ดฝึ กอบรมการ
คณะ (2553 : 46) สมคิด พรมจุย้ และคณะ (2552 : 58)
เขี ย นและวิเคราะห์ ข ้อ สอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ผลการวิจัย
ที่ ส่ ว นใหญ่ ผูเ้ ข้ารั บ การอบรมมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ชุ ด
พบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมมีคะแนนความก้าวหน้าทางการ
ฝึ กอบรมในระดับมาก
เรี ยนเพิ่มขึ้น
8. ข้ อเสนอแนะ
7.4 ผู้เข้ ารั บการอบรมมีความพึงพอใจต่ อชุ ด
8.1 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจัยไป
ฝึ กอบรมทางไกลเรื่ องการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย
โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด เรื่ อ งที่ มี ค วามพึ ง
ใช้
พอใจระดับมากที่ สุด ได้แก่ วิทยากรมีความสามารถใน
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8.1.1 ผู้ที่ นํ า ชุ ด ฝึ กอบรมการเขี ย น
พัฒนาชุดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ข้อเสนอโครงการวิจยั ไปใช้ควรจะศึกษารายละเอียดของ
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดประชาชน นนทบุรี:
การใช้ชุดฝึ กอบรมให้มีความเข้าใจเป็ นอย่างดี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
8.1.2 ชุ ด ฝึ กอบรมนี้ ประกอบด้ ว ย
นิพนธ์ ศุขปรี ดี (2537) “ชุดฝึ กอบรม”ใน ประมวลสาระ
เนื้ อ หา 5 หน่ ว ย แบบฝึ กปฏิ บ ัติ แบบประเมิ น ตนเอง
ชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการฝึ กอบรม
หน่วยที่ 11 นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ก่ อ นเรี ย นและหลังเรี ย น ผูเ้ ข้ารั บ การฝึ กอบรมได้รั บ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ชุดฝึ กอบรมและนําไปศึกษาด้วยตนเองพร้อมกับเข้ารับ
ประภาส พิมพ์ทอง (2548) การสร้ างชุดฝึ กอบรม เรื่ อง
การอบรมและพบว่าชุ ด ฝึ กอบรมมี คุ ณ ภาพเป็ นที่ พึ ง
การพัฒนาความรู้ พืน้ ฐานการวิจัยในชั้นเรี ยน
พอใจ ดังนั้นชุดฝึ กอบรมนี้ จึงเอื้อต่อการนําไปใช้ศึกษา
สําหรั บข้ าราชการครู สํานักงานเขตพืน้ ที่
ด้วยตนเองได้
การศึกษายโสธร เขต 1 ค้นคืนวันที่ 28
8.1.3 ครู และบุ คลากรการศึ ก ษาที่ ผ่าน
ธันวาคม 2552 จาก http://
การฝึ กอบรมการเขี ย นข้อ เสนอโครงการวิจัย ควรนํา
www.dcms.thailis.or.th/object/12html_metad
ความรู้ ไปใช้ในการพัฒ นาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มี
ata/12_13.html
คุณภาพเพื่อนําไปใช้ในการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
พัชรี ผลโยธินและคณะ (2548) การพัฒนาชุดฝึ กอบรม
เรี ยนการสอนต่อไป
ทางไกลเรื่ อง นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้
8.1.4 ครู ที่ ผ่านการฝึ กอบรมการเขี ยน
ตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ สาขาวิชา
ข้อเสนอโครงการวิจยั ในครั้งนี้ ควรนําความรู้ไปเผยแพร่
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ให้ แ ก่ ค รู ใ นโรงเรี ย นหรื อ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาของ
พิชิต ฤทธิ์จรู ญ (2554) ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ตนเอง
สั งคมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุ งเทพมหานคร:
8.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
เฮ้าส์ ออฟ เคอร์ มีสท์
8.2.1 ควรทําการติ ดตามผลผูผ้ ่านการ
ลัดดาวรรณ ณ ระนองและคณะ(2548) การพัฒนาชุด
ฝึ กอบรมการเขี ย นข้อ เสนอโครงการวิ จัย ในการนํ า
ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง ระบบดูแล
ความรู้ไปใช้พฒั นาข้อเสนอโครงการวิจยั และทําวิจยั ใน
ช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา
ชั้นเรี ยน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
8.2.2 ค ว รทํ า วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น าชุ ด
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ งอื่ น ๆ ต่ อ ไป เช่ น การเขี ย น
ศิริพรรณ สายหงส์และสมประสงค์ วิทยเกียรติ (2543)
รายงานการวิจยั การเขียนรายงานการประเมินโครงการ
“การผลิตและการใช้ชุดฝึ กอบรมเพื่อ
8.2.3 ควรทํา การวิ จัย ชุ ด ฝึ กอบรมที่
การศึกษานอกระบบ” ใน เอกสารการสอนชุด
เกี่ ยวข้องกับการทําวิจยั ในลักษณะการอบรมออนไลน์
วิชา การพัฒนาสื่ อและการใช้ สื่อการศึกษา
หรื ออบรมผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
นอกระบบ นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
บรรณานุกรม
สิ ริวรรณ ศรี พหล (2551) การพัฒนาชุดฝึ กอบรม
ชุติมา สัจจานันท์ บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และอลิสา
วานิชดี (2552) รายงานการวิจยั เรื่ องการ
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Thailand.
สําหรับครู สังคมศึกษา ค้นคืนวันที่ 25
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สมคิด พรมจุย้ (2554) การเขียนโครงการวิจัย :
หลักการและแนวปฏิบัติ พิมพ์ครั้งที่ 4
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