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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการการได้รับความรู้และการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อ
การวิจยั สําหรับครู 2) พัฒนาชุดฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู 3) เปรี ยบเทียบความรู้เรื่ องการใช้สถิติเพื่อการ
วิจยั สําหรับครู ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กอบรม และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมที่มีต่อการใช้
สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู
วิธีดาํ เนิ นการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาความต้องการการได้รับความรู้และการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
การใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ ครู ผสู้ อนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรี ยนในจังหวัดนนทบุรี ทั้ง
ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จํานวน 100 คน เครื่ องมือการวิจยั คือ แบบสํารวจความต้องการเกี่ยวกับเนื้ อหา
ชุดฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การ
พัฒนาชุดฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู ประกอบด้วยเอกสารฝึ กอบรมและคู่มือการฝึ กอบรมประเมินคุณภาพ
ชุดฝึ กอบรมโดยผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 คน เครื่ องมือการวิจยั คือ แบบประเมินคุณภาพเนื้ อหาชุดฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อ
การวิจยั สําหรับครู การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) การทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมการใช้สถิติ
เพื่อการวิจยั สําหรับครู ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือครู ผสู้ อนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี จํานวน 27 คน เครื่ องมือ
การวิจยั ประกอบด้วย ชุดฝึ กอบรม แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจยั แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการ
ฝึ กอบรม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความต้องการการได้รับความรู ้โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่า สถิติเชิงพรรณนาต้องการรับการฝึ กอบรมในระดับมากเรี ยงตามลําดับ คือ ร้อยละ อัตราส่ วน สัดส่ วน การวัดค่า
กลาง และการวัดการกระจาย สถิติเชิ งอนุ มานต้องการรับการฝึ กอบรมในระดับมากเรี ยงตามลําดับคือ การทดสอบค่าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั ต้องการรับ
การฝึ กอบรมในระดับ มากเรี ย งตามลําดับ คื อ ความยาก อํา นาจจํา แนก การหาดัช นี ค วามสอดคล้อ ง และการหา
ประสิ ทธิ ภาพ 2) ชุดฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู ประกอบด้วยเอกสารฝึ กอบรม 5 หน่วย และคู่มือการ
ฝึ กอบรม ผลการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิพบว่า เนื้ อหาชุดฝึ กอบรมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก 3) ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้ในเรื่ องการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู หลังการใช้ชุดฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กอบรม 4) ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจต่อเนื้ อหาชุดฝึ กอบรมและการฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก
* รองศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
** รองศาสตราจารย์อุษาวดี จันทรสนธิ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ชา เนาว์เย็นผล
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์ ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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ABSTRACT

The purposes of this research were to (1) study the needs of teachers for training on the use of statistics for
research; (2) develop a training package for teachers on the use of statistics for research; (3) compare the teacher’s
knowledge on the use of statistics for research before and after using the training package; and (4) study the trainee’s
satisfaction with the training on the use of statistics for research.
The research operation comprised three steps. The first step was a study of the needs of teachers for training on
the use of statistics for research. The sample of research informants consisted of 100 elementary and secondary school
teachers in Nonthaburi province. The employed research instrument was a questionnaire to assess the teacher’s needs for
training contents on the use of statistics for research. Data were statistically analyzed using the percentage, mean, and
standard deviation. The second step was the development of a training package for teachers on the use of statistics for
research which comprised the training documents and a training manual. Quality of the training package was assessed by
three experts. The evaluation instrument was an evaluation form to assess quality of the training package contents.
Evaluation data were statistically analyzed using the mean and standard deviation. The third step was the tryout of the
developed training package for teachers on the use of statistics for research. The sample for the tryout consisted of 27
teachers in basic education schools in Nonthaburi province. The tryout instruments comprised the developed training
package, a test on statistics for research, and a scale to assess satisfaction with the training package. Data were analyzed
using the percentage, mean, and standard deviation.
Research findings revealed that (1) teacher informants in the sample had the overall need for training on the use
of statistics for research at the high level; when details of training needs were analyzed, it was found that the needs for
training on descriptive statistics were at the high level and could be ranked by topic from the highest to the lowest as
follows: the percentage, ratio, proportion, central tendency, and variation, respectively; the needs for training on
inferential statistics were also at the high level and could be ranked by topic from the highest to the lowest as follows: the
t-test, analysis of variance, correlation and simple regression, respectively; and the needs for training on the use of
statistics for quality verification of research instruments were also at the high level and could be ranked by topic from the
highest to the lowest as follows: the difficulty index, discrimination index, IOC, and efficiency index, respectively; (2)
the developed training package for teachers on the use of statistics for research comprised 5 units of the training
document, and the training manual; evaluation results by experts indicated the training contents were appropriate at the
high level; (3) teachers’ knowledge on the use of statistics for research after using the training package was significantly
higher than their counterpart knowledge before using the training package; and (4) the trainees were satisfied with the
contents of the training package and the training program at the high level.
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การวิจ ยั เป็ นกระบวนการศึก ษาค้น คว้า หา
ความรู้อย่างเป็ นระบบโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
หรื อวิธีการที่ยอมรับในศาสตร์ น้ ัน ๆ หรื อกล่าวอีกนัย
หนึ่ งคือ เป็ นการประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ศึก ษาปั ญ หาต่า ง ๆ (Gay, Mills and Airasian, 2009 :
6) สําหรับ เคอร์ ลิงเจอร์ และลี (Kerlinger and Lee.
2000 : 20) กล่าวว่า การวิจยั เป็ นกระบวนการอย่างเป็ น
ระบบ มีการควบคุม การใช้วิธีเชิงประจักษ์ ตลอดจน
ความระมัด ระวังในการสื บ ค้น หาความจริ ง เกี่ย วกับ
ความ สัมพันธ์ของปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ได้จาก
ทฤษฎีและสมมุติฐาน ซึ่ งในปั จจุบนั การวิจยั มีบทบาท
และเป็ นที่ยอมรับกันว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่ องจาก
เป็ นกระบวนการแสวงหาความรู ้ที่เชื่อ ถือได้มากที่สุ ด
และความรู้จากการวิจยั สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่มนุษย์ ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนจึงให้ความสนใจกับการวิจยั มาก ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่หรื อนําผลการวิจยั ไปใช้
ในการแก้ปัญหา
ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ให้ความสําคัญ
แก่ก ารวิจ ยั เช่น เดีย วกัน จะเห็น ได้จ ากพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตราที่ 30
กําหนดว่าให้ส ถานศึกษาพัฒ นากระบวนการเรี ยนการ
สอนที ่ม ีป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ผู ส้ อน
สามารถวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ใน แ ต ่ล ะ ระ ด บั ก าร ศึก ษ า จ าก ม าต ร าด งั ก ล ่า ว
สถานศึก ษาต้อ งส่ ง เสริ ม ให้ค รู แ ละบุค ลากรทางการ
ศึกษาสามารถทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ และนํา
ผลการวิจ ยั มาใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอนให้มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด งั นั้ น อาจส รุ ป ได ว้ า่ การวิจ ยั มี
ความสัมพันธ์กบั การพัฒนาการเรี ยนการสอนในระดับ
ครู ผูส้ อนจะต้องทําการวิจยั ควบคู่ไปกับการเรี ยนการ
สอนและใช้ประโยชน์จากผลการวิจยั ในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอน ผลการวิจยั จะมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
หรื อ ไม่ข้ึ น อยูก่ บั การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งการวิจยั เชิงปริ มาณสถิติเป็ นเครื่ องมือที่มีความสําคัญ
มากเนื ่ อ งจากสถิต ิจ ะช่ว ยจัด ระบบและสรุ ป ข้อ มูล
เพื่อให้นกั วิจยั เห็นสิ่ งที่เกิดขึ้ น และนําเสนอข้อค้นพบ
ให้ผูอ้ ื่น ทราบ นอกจากนี้ ส ถิติย งั ช่ว ยให้น กั วิจ ยั ตอบ
คํา ถามการวิจ ยั ได้ (Gravetter and Forzano. 2006 :
385) ดัง นั้ น ในการวิเคราะห์ข อ้ มูล นัก วิจ ยั จะต้อ งมี
ความรู ้ค วามเข้า ใจและเลือ กใช้ส ถิติใ นการวิเคราะห์
ข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อตอบคําถามวิจยั การใช้สถิติเพื่อ
การวิจยั นักวิจยั จะต้องพิจารณาธรรมชาติของข้อมูลว่า
ข้อ มูลที่เก็บ รวบรวมอยูใ่ นระดับ ใด การแจกแจงของ
ข้อ มูล ข้อ ตกลงเบื้ อ งต้น ที ่สํา คัญ ของสถิติต ลอดจน
คําถามการวิจยั
สถิต ิที ่ใ ช้ใ นการวิจ ยั แบ่ง ออกเป็ นสถิต ิเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมานสําหรับสถิติเชิงอนุมานมี
ทั้งสถิติที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเพื่อตอบ
คําถามการวิจยั ว่า ตัวแปร 2 ตัว หรื อมากกว่า 2 ตัว
แตกต่างกันหรื อไม่ ซึ่ งในการพิจารณาเลือกใช้สถิติใน
การเปรี ย บเทีย บความแตกต่างนักวิจ ยั จะต้อ งทราบว่า
ข อ้ มูล ที ่ไ ด จ้ ากการว ดั ต วั แปรเป็ น ข อ้ มูล ที ่อ ยู ใ่ น
มาตรการวัดระดับใด ลักษณะของกลุ่มเป็ นกลุ่มที่อิสระ
จากกัน หรื อ กลุ ่ม ที ่ส ัม พัน ธ์ก นั และมีจ ํา นวนกลุ ่ม ที่
ต้อ งการศึก ษากี ่ก ลุ ่ม ส่ ว นสถิต ิที ่ใ ช้ใ นการศึก ษา
ความสัมพันธ์ เป็ นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
ตอบคําถามการวิจยั ว่า ตัวแปร 2 ตัว หรื อมากกว่า 2
ตัว มีความ สัมพันธ์กนั หรื อไม่ สําหรับในการพิจารณา
เลือกใช้สถิติในการศึกษาความสัมพันธ์ นักวิจยั จะต้อง
ทราบว่ามีจาํ นวนตัวแปรกี่ตวั และตัวแปรดังกล่าวอยู่
ในมาตรการวัด ระดับ ใด (กัญ จนา ลิน ทรัต นศิริ ก ุล ,
2545 : 162) นอกจากนี้ นักวิจยั จะต้องรู ้หลักการแปล
ผลการวิเคราะห์ข อ้ มูล ซึ่ ง เป็ นการแปลความหมาย
ข้อ มูล เพื ่อ ให้ผูอ้ ่า นทราบว่า ผลการวิจ ยั ได้ข อ้ ค้น พบ
อะไรบ้าง หลัก การแปลผลต้องใช้ภาษาที่ง่าย กระชับ
แปลตามตัว เลขหรื อ ข้อ มูล ที ่ค น้ พบ การแปลผลการ
วิเคราะห์ข อ้ มูลที่ถูกต้องจะทําให้ผลการวิจยั น่าเชื่อถือ
(บุญศรี พรหมมาพันธุ์ , 2546 : 37) นอกจากสถิติที่ใช้
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ในการวิเคราะห์ข อ้ มูล เพื ่อ ตอบคํา ถามการวิจ ยั แล้ว
น กั วิจ ยั ย งั ต อ้ งมีค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั ด้วย
จากการศึกษาปั ญหาและความต้องการการวิจยั
ในชั้น เรี ย นของโรงเรี ยนมัธ ยมศึ กษาสั งกัด กรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดหนองบัวลําภู พบว่า ปั ญหาการทําวิจยั ใน
ชั้น เรี ยนของครู คื อ การขาดการหาคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ
วิ จัย และขาดผู้เชี่ ย วชาญในการให้ ค ํา ปรึ กษาในการ
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ส่ ว นความต้อ งการของครู คื อ ความรู้
เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ สําหรั บการวิเคราะห์ ขอ้ มูล (วิไล
วรรณ สมบู ร ณ์ 2543) ดั ง นั้ นถ้า ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและเลือกใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลให้เหมาะสมเพื่อตอบคําถามการวิจยั
รวมทั้งการใช้สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือจะ
ทําให้สามารถนํามาใช้กบั งานของตนเองได้
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ทําการสํ า รวจความ
ต้องการการได้รับความรู้และการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการ
ใช้สถิติเพื่อการวิจยั เป็ นลําดับแรก แล้วจึ งนําข้อมูลจาก
การสํ า รวจมาวิ เคราะห์ เพื่ อ พัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรม การ
ศึ ก ษาด้ว ยชุ ด ฝึ กอบรมเป็ นการถ่ า ยทอดความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ผ่านสื่ อ ซึ่ งประกอบด้วยประมวลสาระ
คู่มือการฝึ กอบรมและการฝึ กอบรมแบบเผชิญหน้า
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วผู้วิ จั ย จึ ง ได้ พ ั ฒ นาชุ ด
ฝึ กอบรมการใช้สถิ ติเพื่อการวิจยั สําหรับครู เพื่อให้ครู มี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการ
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป

การพัฒนาชุดฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู
กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และคณะ
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความรู้เรื่ องการใช้สถิติเพื่อ
การวิจัยสําหรั บ ครู ระหว่างก่ อ นและหลังการใช้ชุดฝึ ก
อบรม
4. เพื่ อ ศึ กษาความพึ งพอใจของผู้เข้ารั บ การ
อบรมที่ มีต่อการฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับ
ครู
ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการพัฒ นาชุ ดฝึ กอบรม
เรื่ อ งการใช้ส ถิ ติ เพื่ อ การวิจัย สําหรั บ ครู โดยมี เนื้ อ หา
เกี่ยวกับสถิติพรรณนาและสถิติอา้ งอิง ซึ่ งครอบคลุมทั้ง
สถิติพาราเมตริ กและสถิตินนั พาราเมตริ ก รวมทั้งสถิติที่
ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
2. ผูใ้ ห้ข อ้ มูล ประกอบด้วยครู ผูส้ อนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรี ยนในจังหวัดนนทบุรีเพื่อ
ใช้ สํ า รวจความต้ อ งการการได้ รั บ ความรู้ แ ละการ
ฝึ กอบรม จํานวน 100 คน และครู ผูส้ อนที่ เข้ารับการ
อบรมในการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการใช้สถิติเพื่อ
การวิจยั สําหรับครู จาํ นวน 40 คน เหตุผลที่เลือกจังหวัด
นนทบุ รี เนื่ อ งจากเป็ นการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่
สังคมในเขตพื้นที่ ที่ ม หาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ตั้งอยู่
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัย เรื่ อ ง การพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมการใช้
สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู มีวิธีดาํ เนิ นการวิจยั แบ่งเป็ น
3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาความต้อ งการการ
ได้รับความรู้ และการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับ การใช้ส ถิติเพื่อ
การวิจยั สําหรับครู
ขั้น ตอนที่ 2 การพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมการใช้
สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมการใช้
สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาความต้อ งการการได้รับ ความรู้
และการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับ
ครู
2. เพื่อพัฒนาชุดฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการ
วิจยั สําหรับครู

75

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2555
สําหรับรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดงั นี้
ขั้น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาความต้อ งการการ
ได้รับความรู้ และการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับ การใช้ส ถิติเพื่อ
การวิจยั สําหรับครู ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังนี้
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ครู ผสู้ อนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรี ยนในจังหวัดนนทบุรี ทั้ง
ในระดับ ประถมศึ ก ษา และมัธยมศึ ก ษา จํานวน 100
คน
2. เครื่ องมื อการวิจยั คือ แบบสํารวจความ
ต้องการเกี่ยวกับเนื้ อหาชุ ดฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการ
วิจยั สําหรับครู แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นข้อ มู ล ส่ วนตัวของผูต้ อบ
ได้ แ ก่ เพศ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์ ก ารสอน
โรงเรี ยนที่ สอน และประสบการณ์การทําวิจยั ลักษณะ
ของแบบสํารวจตอนที่ 1 เป็ นคําถามปลายปิ ด
ตอนที่ 2 เป็ นเนื้ อหาเกี่ ย วกั บ สถิ ติ ที่
ต้ อ งการฝึ กอบรม ประกอบด้ ว ย การใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้สถิติเชิ งอนุ มาน
ในการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล และการใช้ส ถิ ติ เพื่ อ ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือวิจยั ลักษณะของแบบสํารวจตอนที่ 2
เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นความต้องการเกี่ยวกับการ
ฝึ กอบรม ประกอบด้วย วิธีการฝึ กอบรม การนําความรู ้
ไปใช้ในการปฏิ บ ัติงาน และความสนใจในการเข้ารั บ
การฝึ กอบรม ลักษณะของแบบสํารวจเป็ นแบบมาตร
ประเมิ นค่า 5 ระดับได้แก่ มากที่ สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด
3. การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู้วิ จัย เก็ บ รวบ
รวมข้อมูลโดยการส่ งแบบสํารวจความต้องการเกี่ยวกับ
เนื้ อ หาชุ ดฝึ กอบรมการใช้ส ถิ ติเพื่ อการวิจัยสําหรั บ ครู
โดยทางไปรษณี ย ์ จํานวน 100 ฉบับในระหว่างวัน ที่
1-30 พฤศจิกายน 2552 ได้แบบสํารวจกลับคืนมา 100
ฉบับ

การพัฒนาชุดฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู
กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และคณะ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ ยงเบ น มาตรฐาน โดยกํ า ห น ดเกณ ฑ์ การแป ล
ความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.51 – 5.00 หมายถึ ง มี
ความต้องการในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.51 – 4.50 หมายถึ ง มี
ความต้องการในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย
2.51 – 3.50 หมายถึ ง มี
ความต้องการในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.51 – 2.50 หมายถึ ง มี
ความต้องการในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.50 หมายถึ ง มี
ความต้องการในระดับน้อยที่สุด
ขั้น ตอนที่ 2 การพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมการใช้
สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู ผูว้ จิ ยั ดํานินการดังนี้
1. ตั้ งคณ ะผู้ วิ จั ย เป็ น กรรมการพั ฒ น าชุ ด
ฝึ ก อ บ ร ม ก าร ใช้ ส ถิ ติ เพื่ อ ก าร วิ จั ย สํ าห รั บ ค รู
จํานวน 4 ท่าน
2. วิเคราะห์ เนื้ อหา โดยแบ่งเป็ นหน่ วย ตอน
และหัวเรื่ อง ให้ครอบคลุม ทั้งสถิ ติเชิ งพรรณนา สถิ ติ
เชิ งอนุ ม าน และสถิ ติเพื่อตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ
การวิจยั
3. กําหนดเนื้ อหาสําหรับชุดฝึ กอบรมโดยแบ่ง
ออกเป็ น 5 หน่วย
4. กําหนดแนวคิ ด วัต ถุ ป ระสงค์ข องแต่ ล ะ
หน่วย และแต่ละตอน
5. เขี ยนเนื้ อหาให้ส อดคล้องกับแนวคิด และ
วัตถุประสงค์
6. กําหนดกิ จ กรรมให้ ส อดคล้อ งกับ แนวคิ ด
และวัตถุประสงค์
7. พิจารณาเนื้ อหาในแต่ละหน่ วยร่ วมกันและ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามข้อ เสนอของกรรมการพัฒ นาชุ ด
ฝึ กอบรม
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8. ตรวจส อบ คุ ณ ภาพ ชุ ดฝึ กอบ รม โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ ดังนี้
8.1 ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ คื อ ผูท้ ี่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ในการสอนสถิ ติ วิ จั ย และวัด ผล
การศึกษา
8.2 เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ใ นการตรวจสอบ
คุณภาพชุ ดฝึ กอบรม คือ แบบประเมิ นคุณภาพเนื้ อหา
ชุ ด ฝึ กอบรมการใช้ส ถิ ติ เพื่ อ การวิ จัย สํ าหรั บ ครู โดย
ประเมิ น เกี่ ย วกับ เนื้ อ หาสาระ การนําเสนอ และการ
นําไปใช้ในประโยชน์ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมิน
ค่า 5 ระดับ และข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ การนําเอกสาร
ไปใช้ในการฝึ กอบรม มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ด
9. นําชุ ด ฝึ กอบรมการใช้ส ถิ ติ เพื่ อ การวิจัย
สําหรั บ ครู พร้ อ มทั้งแบบประเมิ น คุ ณ ภาพเนื้ อ หาชุ ด
ฝึ กอบรมไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 คน
10. ปรับแก้ชุดฝึ กอบรมตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

การพัฒนาชุดฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู
กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และคณะ
4) พิจารณาทบทวนข้อคําถามและ
ตัวเลือก
5) ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา
ของแบบทดสอบโดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จ าํ นวน 3 คน (ดัง
รายชื่ อ ในภาคผนวก ก. ) พิ จ ารณาความสอดคล้อ ง
ระหว่างวัตถุประสงค์กบั ข้อคําถามโดยการหาดัชนี ความ
สอดคล้อ ง (Index of Item – Objective Congruence :
IOC) พบว่า มีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทั้ง
2 ฉบับ
2.2 แบบสํ า รวจความพึ ง พอใจต่ อ การ
ฝึ กอบรมการใช้ ส ถิ ติ เพื่ อ การวิ จั ย สํ า หรั บ ครู แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน คือ
ต อ น ที่ 1 เป็ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป
ประกอบด้วย เพศ ประสบการณ์การสอน กลุ่มสาระที่
สอนและระดับขั้นที่สอน ลักษณะของแบบสํารวจตอน
ที่ 1 เป็ นคําถามปลายปิ ด และคําถามปลายเปิ ด
ตอนที่ 2 เป็ นความพึงพอใจที่ มีต่อ
ชุดฝึ กอบรมและการฝึ กอบรม ลักษณะของแบบสํารวจ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบมาตรประเมิ น ค่ า 5 ระดับ ได้แ ก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สําหรับ
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การนํ า เอกสารไปใช้ ใ นการ
ฝึ กอบรมมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในวันที่ 19 – 21 เมษายน 2553 ณ
ห้ อ งประชุ ม 331 อาคารสั ม มนา 2 มหาวิ ท ยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช มี ผูเ้ ข้ารั บ การอบรม จํานวน 27
คน สําหรั บ รายละเอี ย ดของการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล มี
ดังนี้
3.1 ทดสอบความรู้เกี่ ยวกับสถิติเพื่อการ
วิจยั โดยให้ผเู้ ข้ารับการอบรมทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3.2 ดําเนิ นการอบรมเนื้ อหาเกี่ยวกับสถิติ
เพื่อการวิจยั ตามเนื้ อหาที่ปรากฏในประมวลสาระ และ
ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมปฏิบตั ิกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมการใช้
สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังนี้
1. ผู้ใ ห้ ข ้อ มู ล ประกอบด้ว ยครู ผู้ส อนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี จํานวน 27
คนที่สนใจเข้ารับการอบรม
2. เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้วย
2.1 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับสถิติ
เพื่อการวิจยั สําหรับครู มีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
1) วิเคราะห์วตั ถุประสงค์และเนื้ อหา
ของชุดฝึ กอบรมในแต่ละหน่วย
2) กําหนดลักษณะของข้อสอบและ
จํานวนข้อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
3) เขี ย นข้ อ คํา ถามเป็ นแบบเลื อ ก
ตอบ 4 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงค์
ในแต่ละหน่วย จํานวนทั้งหมด 20 ข้อ โดยเป็ นข้อสอบ
แบบคู่ขนาน 2 ฉบับเพื่อใช้ในการทดสอบก่อนอบรม
และหลังอบรม
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3.3 หลังการอบรมเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ผเู ้ ข้า
รับการอบรมทําแบบทดสอบหลังเรี ยนและแบบสํารวจ
ความพึงพอใจต่อการอบรม
4. การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ ค่ า เฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ เนื้ อ หา สําหรั บ
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึง
พอใจต่อการอบรมในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึง
พอใจต่อการอบรมในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึง
พอใจต่อการอบรมในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึง
พอใจต่อการอบรมในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึง
พอใจต่อการอบรมในระดับน้อยที่สุด

การพัฒนาชุดฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู
กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และคณะ
2. การพัฒนาชุดฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการ
วิจยั สําหรับครู พบว่า ชุดฝึ กอบรมประกอบด้วยเอกสาร
ฝึ กอบรม และคู่ มื อ การฝึ กอบรม สํ า หรั บ เอกสาร
ฝึ กอบรมประกอบด้วยเนื้ อหา 5 หน่ วย คือ หน่วยที่ 1
การใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล หน่วยที่
2 การใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม านในการเปรี ยบเที ย บความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย หน่วยที่ 3 การใช้สถิติเชิงอนุมาน
ในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร หน่วยที่ 4 การ
ใช้ส ถิ ติ เพื่ อ การวิจัย และหน่ ว ยที่ 5 การใช้ส ถิ ติ เพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั ส่ วนคู่มือการฝึ กอบรม
ประกอบด้ ว ยกํา หนดการฝึ กอบรม และกิ จ กรรม
ภาคปฏิบตั ิจากการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อหา
ชุ ด ฝึ กอบรมโดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ พ บว่า โดยภาพรวมชุ ด
ฝึ ก อ บ รม มี เนื้ อ ห า เห ม าะส ม อ ยู่ ใ น ระ ดั บ ม าก
X  4.46 เรื่ องที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
เกี่ ย วกับ เนื้ อ หาสาระคื อ มี ค วามครอบคลุ ม ประเด็ น
สําคัญครบถ้วนตามหัวข้อหลักสู ตร แบบประเมินก่อน
เรี ย น แ ล ะ ห ลั ง เรี ย น ช่ ว ย ใ ห้ ส าม าร ถ ป ร ะ เมิ น
ความก้าวหน้าด้วยตนเอง X  4.67
3. การเปรี ยบเที ยบความรู้ในเรื่ องการใช้สถิติ
เพื่ อ การวิจัย สํ าหรั บ ครู ร ะหว่างก่ อ นและหลังก่ อ นใช้
ชุ ดฝึ กอบรมพบว่า ผูเ้ ข้ารั บการอบรมมี ความรู้ ในเรื่ อง
การใช้ส ถิ ติ เพื่ อ การวิจัย สําหรั บ ครู หลังการใช้ชุ ด ฝึ ก
อบรมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กอบรม
4. การศึ ก ษาความพึ งพอใจของผูเ้ ข้ารั บ การ
อบรมที่มีต่อชุดฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับ
ครู พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อเนื้ อหา
ชุดฝึ กอบรม และการฝึ กอบรม การใช้สถิติเพื่อการวิจยั
สําหรั บครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก X  4.28
เรื่ องที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ สถานที่/ห้อง
ประชุ ม เหมาะสมกับ ลัก ษณะกิ จ กรรมการฝึ กอบรม
เนื้ อหาสาระในชุดฝึ กอบรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ด้านการวิจัย ได้จ ริ งและวิท ยากรถ่ ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ได้ชดั เจน และชี้เฉพาะ X  4.67



ผลการวิจัย
1. การศึ กษาความต้องการได้รับ ความรู้ และ
การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อการวิจยั พบว่า โดย
ภาพ รวม อยู่ ใ น ระดั บ ม าก X  3.60  หั วข้ อ ที่
ต้อ งการรั บ การฝึ กอบรมในระดับ มากเกี่ ย วกับ การใช้
สถิ ติ เชิ ง พรรณนา คื อ ร้ อ ยละ อัต ราส่ ว น สั ด ส่ ว น
X  3.71 ส่ ว นการใช้ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน คื อ การ
ท ด ส อ บ ค่ าที X  3.83 ก าร วิ เค ร าะ ห์ ค ว าม
แปรปรวน สหสั ม พั น ธ์ แ ละการถดถอยอย่ า งง่ า ย
X  3.66 สํ าหรั บ การใช้ส ถิ ติ เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ
ภาพเครื่ องมื อ วิ จั ย คื อ ความยาก อํา นาจจํา แนก
X  3.75 ก า ร ห า ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
X  3.73 แ ล ะ ก า ร ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
E1 E 2 X  3.70 ใน เรื่ อ งค วาม ต้ อ งการก าร
ฝึ กอบรมพบว่า ส่ วนใหญ่ตอ้ งการเน้นการฝึ กปฏิบตั ิและ
ติ ด ตามให้ ผู้เข้า อบรมได้ท ํา วิ จัย ด้ว ยตนเอง (ร้ อ ยละ
54.0)
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อภิปรายผล
1. ความต้อ งการการได้รั บ ความรู้ เกี่ ย วกับ
การใช้สถิติเพื่อการวิจยั ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก หัวข้อที่ตอ้ งการรับการฝึ กอบรมในระดับ
มากเกี่ ย วกั บ การใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนาคื อ ร้ อ ยละ
อัต ราส่ วน สั ด ส่ ว น ส่ วนการใช้ส ถิ ติ เชิ งอนุ ม าน คื อ
การทดสอบค่ าที สํ า หรั บ การใช้ส ถิ ติ เพื่ อ ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือวิจยั คือ ความยาก อํานาจจําแนก การ
หาดัช นี ค วามสอดคล้อ ง และการหาประสิ ทธิ ภ าพ
E1 E 2 ทั้งนี้เนื่องจากสถิติเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการ
วิ จัย นั ก วิ จัย จะต้อ งเลื อ กสถิ ติ ใ ห้ เหมาะสมเพื่ อ ตอบ
คําถามตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจัย ในการเลื อ กใช้
สถิ ติในการวิเคราะห์ ข อ้ มู ลนั้นนักวิจัยจะต้องทําความ
เข้าใจ ตั้งแต่ลกั ษณะของข้อมูลว่าข้อมูลที่ เก็บรวบรวม
ได้น้ นั เป็ นข้อมูลที่อยูใ่ นมาตรวัดใด นอกจากนี้ นักวิจยั
ยัง ต้อ งทํา ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ คํา ถามการวิ จัย ว่ า เป็ น
คําถามในลักษณะใด กล่าวคื อ เป็ นคําถามเชิ งอธิ บ าย
คํา ถามเชิ ง เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างหรื อ คํา ถามเชิ ง
ความสัมพันธ์ เพื่อจะได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ให้สอดคล้องกับมาตรวัด และสอดคล้องกับคําถามการ
วิจยั ส่ วนสถิ ติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมื อวิจยั อัน
ได้แก่ ความยาก และอํานาจจําแนกเป็ นสถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อวิจยั เป็ นรายข้อ และใช้กบั
เครื่ องมือวิจยั ที่ วดั ความรู้ความคิดหรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ ง
คือ ใช้กบั เครื่ องมือวิจยั ที่เรี ยกว่า แบบทดสอบ ในการ
สร้ างแบบทดสอบนัก วิ จัย จะต้อ งนําแบบทดสอบไป
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ มีลกั ษณะเช่นเดี ยวกับกลุ่ม
ตัว อย่า งที่ ใช้ใ นการวิ จัย เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
ข้อสอบเป็ นรายข้อ ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ใช้ได้หรื อไม่ หาก
พิจารณาตามแนวคิดของการวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม
กํา หนดว่ า ข้อ สอบที่ ดี ต ้อ งมี ค่ า ความยากอยู่ร ะหว่ า ง
0.20-0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่ ง
การพิจารณาค่าความยากและอํานาจจําแนกของข้อสอบ
จัดว่าเป็ นเกณฑ์ขอ้ หนึ่ งในการพิจารณาว่าข้อสอบที่สร้าง

การพัฒนาชุดฝึ กอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สําหรับครู
กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และคณะ
ขึ้ นเป็ นข้อ สอบที่ ดี ห รื อไม่ จะเห็ น ได้ ว่ า งานวิ จัย ที่
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนและมีแบบทดสอบเป็ น
เครื่ อ งมื อ การวิจัยจะต้อ งมี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
ข้อสอบเป็ นรายข้อ สําหรับการหาดัชนี ความสอดคล้อง
และการหาประสิ ทธิ ภาพ E1 E 2 นั้น เป็ นสถิติที่ใช้
ในการตรวจสอบคุณ ภาพของเครื ่ อ งมือ วิจ ยั ที ่เ ป็ น
ชิ้นงานที่นกั วิจยั พัฒนาขึ้น เช่น ชุดการสอน บทเรี ยน
คอมพิว เตอร์ ช ่ว ยสอน เป็ นต้น ซึ่ ง นัก วิจ ยั จะต้อ ง
กําหนดเกณฑ์ของชิ้นงานที่ตอ้ งการพัฒนาไว้ล่วงหน้า
ถ้าเป็ นชิ้น งานที่เกี่ย วกับ ความรู ้ค วามคิด นัก วิจ ยั อาจ
กํา หนดเกณ ฑ ์ไ ว เ้ ป็ น 80:80 แต่ถ า้ เป็ นชิ ้น งานที่
เกี ่ย วกับ ท กั ษะ นัก วิจ ยั อาจกํา หนดเกณ ฑ์ไ ว เ้ ป็ น
75:75 ก็ไ ด้ จะเห็น ว่า งานวิจ ยั ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การ
พัฒ นาชิ ้น งานที ่มีก ารหาประสิ ท ธิ ภ าพ เช่น งานวิจ ยั
ของประภาส พิม พ์ท อง (2548) ได้ท าํ วิจ ยั เรื่ อ งการ
พ ฒั นาความรู ้พื ้น ฐานการวิจ ยั ในชั้ น เรี ย นสํ า หรับ
ข้าราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต
1 พบว่า ชุด ฝึ กอบรมที่ส ร้า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ 86.59 :
86.67 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดคือ 80 : 80
2. ชุด ฝึ กอบรมการใช้ส ถิต ิเ พื ่อ การวิจ ยั
สําหรับครู มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เรื่ องที่มี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ได้แก่ เนื้ อหาสาระ
มีค วามครอบคลุม ประเด็น สําคัญ ครบถ้ว นตามหัว ข้อ
หลัก สู ต ร แบบประเมิน ก่อ นเรี ย นและหลังเรี ย นช่ว ย
ให้ส ามารถประเมิน ความก้า วหน้า ด้ว ยตนเอง ทั้ง นี้
เพราะชุด ฝึ กอบรมที ่พ ฒั นาขึ้ น ประกอบด ว้ ย 1)
เอกสารการฝึ กอบรมใช้รูปแบบตําราแบบโปรแกรมที่
เอื้ อ ต่อ การศึก ษาด้ว ยตนเองและการฝึ กอบรมที ่เน้น
กระบวน การปฏิบ ตั ิจ ริ ง ซึ่ ง มีเ นื้ อ หา 5 หน่ ว ยคือ
หน่ว ยที่ 1 การใช้ส ถิติเชิง พรรณนาในการวิเคราะห์
ข้อ มูล หน่ว ยที ่ 2 การใช้ส ถิต ิเ ชิง อนุ ม านในการ
เปรี ย บเทีย บความแตกต่า งของค่า เฉลี ่ย หน่ว ยที ่ 3
การใช้ส ถิติเชิงอนุ มานในการศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตัว แปร หน่ว ยที ่ 4 การใช้ส ถิต ิเพื ่อ การวิจ ยั และ
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ห น่ว ยที ่ 5 ก ารใช ส้ ถิต ิเ พื ่อ ต รวจส อ บ คุณ ภ าพ
เครื ่ อ งมือ วิจ ยั 2) คู ่ม ือ การฝึ กอบรมประกอบด้ว ย
รายละเอีย ดการฝึ กอบรมและกิจ กรรมภาคปฏิบ ตั ิ จะ
เห็น ได้ว ่าเนื้ อ หาชุด ฝึ กอบรมการใช้ส ถิติเพื ่อ การวิจ ยั
สําหรับ ครู มีเนื้ อ หาครอบคลุม เรื่ อ งสถิติที่ใ ช้ใ นการ
วิเ คราะห์ข อ้ มูล และสถิต ิที ่ใ ช้ใ นการตรวจสอบ
คุณ ภาพเครื ่ อ งมือ วิจ ยั ในการพ ฒั นาชุด ฝึ กอบรม
ผู ว้ ิจ ยั ได้ด ํา เนิ น การตามกระบวนการพัฒ นาชุด ฝึ ก
อบรมทางไกลโดยการสํ า รวจความต้อ งการในการ
ฝึ กอบรมของกลุ่ม เป้ าหมายแล้ว นําผลจากการสํา รวจ
มาใช้ในการกําหนดโครงสร้างของเนื้ อหาโดยแบ่งเป็ น
หน่วยการเรี ย นหรื อ แบ่งเนื้ อ หาสําหรับ เนื้ อ หาของแต่
ล ะ ห น่ว ย ก าร เรี ย น จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด ว้ ย แ น ว คิด
วัต ถุป ระสงค์ แบบทดสอบก่อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น
กิจ กรรม และสื ่ อ เมื ่อ พัฒ นาชุด ฝึ กอบรมแล้ว มีก าร
ประเมิน คุณ ภาพชุด ฝึ กอบรมและดําเนิ น การใช้ชุด ฝึ ก
อบรมเพื่อตรวจสอบเนื้ อหา กิจกรรม วิธีการฝึ กอบรม
และสื ่ อ บรรลุต ามวัต ถุป ระสงค์ข องการฝึ กอบรมที่
กําหนดไว้หรื อไม่
ผลการวิจ ยั นี้ ส อดคล้องกับ งานวิจ ยั ของพัช รี
ผลโยธิ น และคณะ (2548) ซึ่ ง ได้พ ฒั นาหลัก สู ต ร
ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ งนวัต กรรมการจัด การเรี ย นรู้
ตามแนวคอนสตรัค ติว ิส ต์ ที ่พ บว่า เอกสารการ
ฝึ กอบรมทางไกล และกรณี ต วั อย่า งการจัด การเรี ย น
การสอนตามแนวคอนสตรัค ติวิส ต์มีค วามเหมาะสม
ระดับ มากในด้านการนําเสนอชัด เจน ภาษาที่ใ ช้อ่าน
เข้าใจง่ายและเนื้ อหาสาระมีความเหมาะสม ส่ วนคู่มือ
การฝึ กอบรมเชิง ปฏิบ ตั ิก ารมีก ารนํ า เสนอชัด เจน
กิจกรรมที่ให้ฝึกปฏิบตั ิ เนื้ อ หาสาระอ่านเข้าใจง่าย มี
ความเหมาะสมในระดับ มาก และสอดคล้อ งกับ
งานวิจ ยั ของ สมคิด พรมจุ ย้ และคณะ (2548) ซึ่ งได้
พัฒ นาหลัก สู ต รฝึ กอบรมทางไกล เรื ่ อ งการกํา กับ
ติด ตามและประเมิน ผลงานสําหรับ หน่ว ยงานภาครัฐ
จัง หวัด นนทบุรี ผลการวิจ ยั พบว่า ชุด ฝึ กอบรม
ทางไกลที ่ป ระกอบด้ว ยเอกสารการฝึ กอบรม กรณี
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กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และคณะ
ตัวอย่างงานประเมินแผนงานและโครงการ และคู่มือ
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบ ตั ิการมีค วามเหมาะสมในระดับ
มากในด้านการนําเสนอชัดเจนภาษาที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย
3. ผูเ้ ข้า รับ การอบรมมีค วามรู ้ใ นเรื่ อ งการ
ใช้ส ถิติเพื่อ การวิจยั สําหรับครู ห ลังการใช้ชุดฝึ กอบรม
สู ง กว่า ก่อ นการใช้ชุด ฝึ กอบรม ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากชุด ฝึ ก
อบรมที ่พ ฒั นาขึ้ น มีก ารกํา หนดว ตั ถุป ระสงค์ใ น
ลักษณะของวัต ถุป ระสงค์เชิงพฤติก รรม เพื่อให้ผูเ้ ข้า
รับการอบรมรู ้ว่าเมื่อศึกษาเนื้ อหาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งจบ
แล้ว ผู เ้ ข้า รับ การอบรมจะได้ร ับ ความรู ้อ ะไรจาก
การศึกษาเนื้ อ หาสาระ นอกจากนี้ ในการเขียนเนื้ อ หา
สาระในแต่ล ะหน่วยมีก ารจัดลําดับ เนื้ อ หาที่เชื่อ มโยง
กัน ทํา ให้ง่ายต่อ การเรี ย นรู ้มีแ บบประเมิน ก่อ นเรี ย น
และหล งั เรี ย นเพื ่อ ให้ผู เ้ ข า้ รับ การอบรมสามารถ
ประเมิน ความก า้ วห น า้ ของตน เองได ้ รวมทั้ ง มี
กิจกรรมให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ปฏิบตั ิดว้ ย ประกอบ
กับ มีก ารจัด อบรมที่ม หาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช
เป็ นเวลา 3 วัน ทําให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ความรู ้ใน
เชิงทฤษฎีและปฏิบ ตั ิกิจกรรมในเนื้ อหาแต่ละเรื่ อง ผู้
เข า้ รับ ก ารอ บ รม ได ม้ ีโ อ ก าส อ ภิป ราย ซ ัก ถ าม
แลกเปลี่ย นความรู ้จึง ทํา ให้ผูเ้ ข้า รับ การอบรมมีค วาม
เข้าใจในเนื้ อหาสาระ มีความรู ้เพิ่มขึ้ น ซึ่ งผลการวิจยั
นี้ ส อดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของ นฤมล ตัน ธสุ ร เศรษฐ์
และคณะ (2551) ได้พฒั นาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
การสื บ ค้น สารสนเทศเพื ่อ พัฒ นาการเรี ย นการสอน
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ หลังการฝึ กอบรมสู งกว่า
ก่อนฝึ กอบรมและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ ธิพฒั น์
เมฆขจร และ ลัด ดาวรรณ ณ ระนอง (2552) ได้
พัฒ นาหลัก สู ต รฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อ งระบบบริ ก าร
ป รึ ก ษ าสํ า ห รับ ค รู ที ่ป รึ ก ษ า ผลการ วิจ ยั พ บ ว่า
ภายหลังการอบรม ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีคะแนนความรู้
ในเรื่ องระบบบริ การปรึ กษาสู งกว่าก่อนการอบรม
4. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อชุด
ฝึ กอบรม และการฝึ กอบรมการใช้ส ถิติเพื ่อ การวิจ ยั
สําหรับครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรื่ องที่มีความ
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พึง พอใจในระดับ มากที ่สุ ด คือ เนื้ อ หาสาระในชุด
ฝึ กอบรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวิจยั ได้จริ ง
และวิท ยากรถ่า ยทอดความรู ้แ ละประสบการณ์ไ ด้
ชัด เจนและชี้ เฉพาะ ทั้ง นี้ เนื ่ อ งจากชุด ฝึ กอบรมได้มี
การพัฒ นาอย่า งเป็ นขั้น ตอน ตั้ง แต่ก ารวางแผนการ
ผลิต เนื้ อ หาสาระโดยการพิจ ารณาว่า เนื้ อ หาสาระใด
น่าจะเป็ นประโยชน์แ ก่น กั วิจ ยั ในการนําไปใช้ มีการ
เรี ยบ เรี ยงเนื้ อ หาให้อ่านเข้าใจง่าย มีกิจกรรมให้ผูเ้ ข้า
รับ การอบรมได้ม ีโ อกาสฝึ กปฏิบ ตั ิจ ริ ง และมีก าร
อบรมที่ม หาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชเป็ นเวลา 3
วัน วิท ยากรที ่ถ ่า ยทอดเนื้ อ หาสาระเป็ นผู พ้ ฒั นาชุด
ฝึ กอบรม และเป็ นผูถ้ ่ายทอดเนื้ อ หาสาระด้ว ยตนเอง
จึ งส่ งผลให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับ
มากที ่สุ ด ผลการวิจ ยั นี้ ส อดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของ
สมคิด พรมจุ ย้ และคณะ (2548) ได้พฒั นาหลักสู ตร
ฝึ กอบ รมท างไกล เรื ่ อ งการกํ า ก บั ติด ตาม และ
ประเมิน ผลงานสํ า หรับ หน่ว ยงานภาครัฐ จัง หว ดั
นนทบุรี พบว่า เนื ้ อ หามีค วามเหมาะสมสามารถ
นํ า ไปปฏิบ ตั ิไ ด ้ และสอดคล อ้ งกับ งานวิจ ยั ของ
นิ ธิพฒั น์ เมฆขจร และลัดดาวรรณ ณ ระนอง (2552)
ได้พ ฒั นาหลัก สู ต รฝึ กอบรมทางไกล เรื ่ อ งระบบ
บริ การปรึ กษาสําหรับครู ที่ปรึ กษา พบว่า ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมมีค วามคิด เห็น เกี ่ย วกับ ความรู ้ที่ไ ด้รับ จากการ
ฝึ กอบรมสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการให้คาํ ปรึ กษา
สําหรับครู ที่ปรึ กษาได้
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กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และคณะ
เรี ยนในแต่ละหน่วยก่อน แล้วจึ งศึกษาเนื้ อหาสาระใน
หน่วยนั้น ๆ เมื่อศึกษาเนื้ อหาสาระในแต่ละหน่วยแล้ว
ควรทํากิจ กรรมตามที่กาํ หนดไว้ใ นแต่ล ะหน่วย และ
เมื่อ ศึก ษาครบทุก หน่ว ยแล้ว ควรทํา แบบประเมิน ผล
ตนเองหลังเรี ยนเพื่อ เป็ นการตรวจสอบความก้าวหน้า
ในการเรี ยนรู้
2. ผู ท้ ี ่จ ะเป็ นวิท ยากรฝึ กอบรม ควร
ศึกษารายละเอียดของชุดฝึ กอบรม เพื่อจะได้ทราบถึง
เนื้ อหา วัตถุประสงค์ และวิธีการศึกษา
3. ช ุด ฝึ ก อ บ ร ม นี ้ เ ป็ น เอ ก ส า ร
ประกอบการอบรมเชิง ปฏิบ ตั ิก ารที่เน้น กระบวนการ
ปฏิบ ตั ิจ ริ ง ดัง นั้ น ควรใช้เวลาในการฝึ กอบรมแบบ
เผชิญ หน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยใช้เวลาในการอบรม
18 ชัว่ โมง
บรรณานุกรม
กัญจนา ลินทรัตนศิริกลุ (2545) “ การจัดกระทําและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล”ในประมวลสาระชุด
วิชาสถิติและการวิจัยทางสั งคมศาสตร์
หน่วยที่ 13 หน้า 125-165 นนทบุรี:
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
นฤมล ตันธสุ รเศรษฐ์ และคณะ(2551) การพัฒนาชุด
ฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง การสื บค้นสาร
สนทเศเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
นิพนธ์ ศุขปรี ดี (2537) “ชุดฝึ กอบรม” ในประมวลสาระ
ชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการ
ฝึ กอบรม หน่วยที่ 11 นนทบุรี:
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ข้ อเสนอแนะ
ชุด ฝึ กอบรมการใช้ส ถิต ิเ พื ่อ การวิจ ยั
สํ า หรับ ครู ที ่พ ฒั นาในการวิจ ยั ครั้ ง นี้ เป็ นเอกสาร
ฝึ กอบรมซึ่ ง เป็ นแบบตํา ราที ่เ อื้ อ ต่อ การเรี ย นรู ้ด ว้ ย
ตนเอง ดัง นั้ น ชุด ฝึ กอบรมจึง เหมาะกับ ผู ใ้ ช้ช ุด ฝึ ก
อบรมในการเรี ย นด้ว ยตนเองและผูท้ ี่จ ะเป็ นวิท ยากร
ฝึ กอบรม
1. ผูใ้ ช้ชุด ฝึ กอบรมในการเรี ย นรู ้ด ว้ ย
ตนเอง ก่อ นศึก ษาเอกสารควรทํา แบบทดสอบก่อ น
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