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การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสาํ หรับทําวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
ในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ
ปทุมมาศ รักษ์วงศ์1* มนต์ชัย เทียนทอง2 และ ชัยวิชิต เชียรชนะ3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ และ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับ
ทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ประเมินรูปแบบการฝึกอบรม จํานวน 8 คน และกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมฯ ได้แก่ ครูผู้สอนจากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยโมดูลหลักจํานวน 4 โมดูล ได้แก่ (1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ (2) องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม (3) องค์ประกอบของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ และ (4) การประเมินแบบ CIPP พบว่าผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบในระดับมากที่สุด และ 2) การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
รูปแบบ CIPP Model สรุปผลได้ดังนี้ การประเมินสภาวะแวดล้อมของหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก การประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้องทุกรายการ มีประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีเฉลี่ย
ร้อยละ 81.06/80.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80/80 และหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การ
ประเมินกระบวนการ จากการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงมีประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีเฉลี่ยร้อยละ
81.46/80.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด และหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การประเมินผลผลิต
โดยผู้บังคับบัญชาของครูผู้เข้าอบรมถึงความเหมาะสมต่อการนําความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ ในการทําวิจัยใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก และเมื่อติดตามผลภาคปฏิบัติของครูผู้เข้าอบรมมีประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกภาคปฏิบัติ
เฉลี่ยร้อยละ 77.50 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 จากผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการฝึกอบรม
ครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์
คําสําคัญ: รูปแบบการฝึกอบรม, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน, สุ จิ ปุ ลิ
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The Development of Teacher Training Model for Classroom Participatory
Action Research Using the Su Ji Pu Li Principles
Pathummat Rakwong1* Monchai Tiantong2 and Chaiwichit Chianchana3
Abstract
The objectives of this research were: 1) to develop the model of teacher training model for
classroom participatory action research on the Su Ji Pu Li principles, and 2) to develop and find
efficiency of teacher training model for classroom participatory action research on the Su Ji Pu Li
principles. The target group for evaluating the developed training program consisted of 8 specialists
and the target group for joining the training program included 30 teachers in Mahasarakham of
Vocational Education. The results can be concluded as follows: 1) The results revealed that the
synthesized model consisted of four modules i.e., (1) principles, concepts and theory of teacher
training model for classroom participatory action research on the Su Ji Pu Li principle, (2)
components of instructional package, (3) components of classroom participatory action research on
the Su Ji Pu Li principle, and (4) CIPP Model evaluation. Results for the appropriateness evaluation
revealed that the experts accepted the synthesized model at a high level. 2) The efficiency of
teacher training model for classroom participatory action research on the Su Ji Pu Li principle
through CIPP Model showed that the context evaluation of this training model was at high level.
The results of the input evaluation revealed congruence in every aspect with the theoretical part
at 81.06/80.20 higher than the set criteria at 80/80 while the results of the developed training
course was very appropriate. The results of the process evaluation derived from the
implementation of the developed training program showed high achievement on the theoretical
part at 81.46/80.40, higher than the set criteria. The product evaluation evaluated by the superiors
of teacher training came out at high level. The achievement of teacher training with the practical
part was 77.50% higher than the set criteria of 75%. According to the results above, it can be
concluded that this teacher training model for classroom participatory action research on the Su Ji
Pu Li principles reaches the set criteria showing that the developed training course can be
implemented in the real situation.
Keywords: Training model, classroom participatory action research, Su Ji Pu Li
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1. บทนํา
กระแสการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลกทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิ จและสั งคม ตลอดจนความก้ าวหน้ าทางด้ าน
เทคโนโลยีสื่อสารก่อให้เกิดข้อมูล ข่าวสาร และความรู้
ใหม่ขึ้นจํานวนมาก ทําให้การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
เป็นการเรียนแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ซึ่งมีการร่วมมือ
ระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งร่ ว มกั น หาแนว
ทางการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาในชั้นเรียน [1]
การวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การแบบมี ส่ วนร่ วมในชั้ นเรี ยน
(Classroom Participatory Action Research) เป็นการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน เน้นการปรับปรุงพัฒนา
การจั ด การเรี ย นการสอน และการสร้ า งพลั ง อํ า นาจ
(Empowerment) ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา โดยผู้ที่
มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจะถู ก
กําหนดบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดําเนินการวิจัย
ตามรู ปแบบของการวิ จั ยนั้ น ทั้ งผู้ วิ จั ยและผู้ ร่ วมวิ จั ย
ร่วมกันคิดวางแผน ปฏิบัติ สังเกตผล และสะท้อนผล [2]
ตลอดยังเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับการ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอนในยุ ค ปั จ จุ บั น การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นการวิจัยเพื่อ
ศึกษาทําความเข้าใจสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามสถานการณ์ที่เป็น
จริง เป็นวัฏจักรของการศึกษา และเป็นการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่ครบวงจร ทั้งยังทําให้ครูคงบทบาทการ
เป็นครูปฏิบัติการในชั้นเรียน และเพิ่มสถานะการเป็นนัก
วิจัยค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
อยู่ตลอดเวลา
จากรายงานผลการวิจัยการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน [3] พบ
ปัญหาคือครูบางคนเคยอบรมการทําวิจัยแต่ไม่ได้นํามาใช้
ทํ าวิ จั ย ครู ขาดความรู้ ขาดความเข้ าใจ ครู ไม่ เ ข้ าใจ
กระบวนการวิจัย และจากสรุปรายงานผลการวิจัยของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [4] ในเรื่อง
การทําวิจัยในชั้นเรียนของครูพบปัญหาอุปสรรคด้านการ
ทําวิจัยของครู คือครูไม่เห็นความสําคัญและประโยชน์
ของการทําวิ จัยในชั้นเรียน ครูคิ ดว่าการทําวิ จัยในชั้ น
เรียนเป็นเรื่องยากตลอดจนครูขาดที่ปรึกษาในการทําวิจัย
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ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีความจําเป็นต้องนํากระบวนการวิจัย
มาพัฒนาการเรียนการสอนของครูได้อย่างแท้จริง
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาจะพบว่า
ครูไม่ได้นํากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างแท้จริง ตลอดจนครูขาดที่ปรึกษาในการทําวิจัย ทํา
ให้ครูคิดว่าการทําวิจัยเป็นเรื่องยากจึงไม่อยากทําการวิจัย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดต้องการแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยการสังเคราะห์รูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ
ปุ ลิ โดยนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาช่วยให้ครูเห็น
แนวทางการทําวิจัยมากขึ้น เพราะผู้วิจัยเชื่อว่าค่านิยม
ด้านพุทธศาสนาเป็นค่านิยมแห่งความศรัทธา การนําสุ จิ
ปุ ลิ มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับ PAOR (Planning, Acting,
Observation, Reflection) ของ Kemmismand
Mctaggart [5] ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ก ระบวนการวิ จั ย มี ค วาม
ชัดเจนเป็นรูปธรรมง่ายต่อการทําความเข้าใจและมีคุณค่า
มากยิ่งขึ้นตามหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาที่กล่าว
ไว้ ว่ า “สุ จิ ปุ ลิ วิ นิ มุ ต โต กถั ง โส ปั ณ ฑิ โ ต ภเว” ผู้ ที่
ปราศจากสุ จิ ปุ ลิ แล้ วจะเป็ นบั ณฑิ ตได้ อย่ างไร [6]
สุ คือ สุตมยปัญญา การฟังธรรมทําให้เกิดปัญญา จิ คือ
จิ นตามยปั ญ ญา การคิ ดใคร่ ครวญในธรรมทํ าให้ เกิ ด
ปัญญา ปุ คือ ปุจฉา วิสัชนา สงสัยไม่รู้ให้ไต่ถามให้เกิด
ปัญญา และ ลิ คือ ลิขิต การจดจําหรือบันทึกไว้ ตลอดจน
ผู้วิจัยได้นําระบบพี่เลี้ยงมาเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับ
เป็ นผู้ ช่ วยในการวิ จั ย อี กทั้ งผู้ วิ จั ยได้ จั ดทํ าหลั กสู ตร
ฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ
ลิ เพื่ อ พั ฒ นาครู ด้ า นการวิ จั ย ซึ่ ง ส่ ง ผลดี ต่ อ ครู แ ละ
สถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทํา
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทาง
สุ จิ ปุ ลิ
2.2 เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพหลั ก สู ต ร
ฝึ ก อบรมรู ป แบบการฝึ ก อบรมครู สํ า หรั บ ทํ า วิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทาง สุ จิ ปุ ลิ
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัยสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 1
ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาความต้องการจําเป็นของครูผู้สอน
สังเคราะห์รูปแบบการฝึกอบรม
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ฝึกอบรมจริงกับกลุ่มเป้าหมาย
ตามและประเมิ
นผลการฝึกาอบรม
รูปที่ 1ติดแสดงขั
้นตอนในการดํ
เนินการวิจัย

3.2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยประกอบด้วย 7 กลุ่ม
ตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาความ
ต้องการจําเป็นของครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ ได้แก่
ครู ผู้ ส อนในสถานศึ ก ษาที่ สั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด
มหาสารคาม ปีการศึกษา 2557 จํานวน 6
แห่ง
จํ า นวน 344 คน กํ า หนดขนาดกลุ่ ม เป้ า หมายตาม
ตารางของ Krejcie และ Morgan [7] ที่ระดับค่าความ
เชื่อมั่น 95% จํานวน 150 คน
กลุ่มที่ 2 เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล โด ยการ
สัมภาษณ์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับ
ทําวิ จัย เชิ งปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ว มในชั้ นเรี ย นตาม
แนวทางสุ จิ ปุ ลิ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร
การเรียนการสอน การอาชีวศึกษา การวิจัย ซึ่งมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์การ
ทํางานด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 11 คน
กลุ่มที่ 3 เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินรับรองรูปแบบ
การฝึ ก อบรมครู สํ า หรั บ ทํ า วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี
ส่ ว นร่ ว มในชั้ น เรี ย นตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ ได้ แ ก่
ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นหลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน
การอาชี ว ศึ ก ษา การวิ จั ย ซึ่ ง มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ
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ปริ ญ ญาเอก และมี ป ระสบการณ์ ก ารทํ า งานด้ า น
การศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี คัดเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย
โดยวิธีเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 8 คน
กลุ่มที่ 4 เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
หลักสูตร การเรียนการสอน การอาชีวศึกษา การวิจัย
ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์
การทํางานด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 5 คน
กลุ่มที่ 5 เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายในขั้ น ตอนทดลองใช้
หลักสูตรอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่สังกัด
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด มหาสารคาม ปี ก ารศึ ก ษา 2558
จํานวน 6 แห่ง จํานวน 30 คน
กลุ่มที่ 6 เป็นกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนการฝึกอบรม
จริง ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 จํานวน 6 แห่ง
จํานวน 30 คน
กลุ่มที่ 7 เป็นกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนการติดตาม
และประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของ
ครูผู้สอน จํานวน 6 คน และครูผู้สอน จํานวน 6 คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งตามขั้นตอนการ
วิจัยได้ดังนี้
3.3.1 ขั้ น พั ฒ นารู ป แบบการฝึ ก อบรมครู
สําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการฝึ ก อบรมครู สํ า หรั บ ทํ า วิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทาง สุ จิ
ปุ ลิ และแบบประเมินรับรองรูปแบบการฝึกอบรมครู
สําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ โดยผู้เชี่ยวชาญ
3.3.2 ขั้นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน
CIPP [8] มีดังนี้
การประเมินสภาวะแวดล้อม ใช้แบบประเมินความ
เหมาะสมของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม การประเมิ นปั จจั ย
นําเข้า ได้แก่ 1) แบบประเมินความสอดคล้อง ของ
หลักสูตรฝึกอบรม 2) ความสอดคล้องของหัวข้อเรื่องกับ
หลักสูตรฝึกอบรม 3) ความสอดคล้องของหัวข้อเรื่องกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4) ความสอดคล้องของ
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เนื้อหาการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5)
ความสอดคล้ องของข้ อสอบรายข้ อกับวั ตถุ ประสงค์ เชิ ง
พฤติกรรม 6) ความเหมาะสมของแบบประเมินผลการ
ฝึกอบรม การประเมินกระบวนการ ได้แก่ 1) แบบฝึกหัด
ใบงาน และแบบทดสอบ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม และการประเมินผลผลิต
ประกอบด้ วย 1)
แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา 2) แบบประเมินผลด้านปฏิบัติ
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ จั ยวิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ด้านองค์ประกอบของโมดูล (ต่อ)

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับ
ทํ าวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การแบบมี ส่ วนร่ วมในชั้ นเรี ยนตาม
แนวทางสุ จิ ปุ ลิ
4.1.1 รูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทาง
สุ จิ ปุ ลิ ประกอบด้วยโมดูลหลัก จํานวน 4 โมดูล ได้แก่
1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทาง สุ จิ ปุ ลิ 2)
องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม 3) องค์ประกอบของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทาง
สุ จิ ปุ ลิ 4) การประเมินแบบ CIPP ดังรูปที่ 2
4.1.2 ผลการประเมิ น รั บ รองรู ป แบบการ
ฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม
ในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ โดยการประเมินความ
เหมาะสมรู ป แบบด้ า นองค์ ป ระกอบของผู้ เ ชี่ ย วชาญ
จํานวน 8 คน มีรายละเอียดตามตารางที่ 1

จากตารางที่ 1 พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบ
ด้านองค์ประกอบของโมดูลในภาพรวม ผู้เชี่ยวชาญเห็น
ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.73,
S.D. = 0.46)
4.2 ผลการพั ฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพหลั ก สู ต ร
ฝึ ก อบรมรู ป แบบการฝึ ก อบรมครู สํ า หรั บ ทํ า วิ จั ย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทาง
สุ จิ ปุ ลิ
4.2.1 ผลการพั ฒนาหลั ก สู ต ร ได้ ห ลั ก สู ต ร
ฝึ ก อบรมรู ป แบบการฝึ ก อบรมครู สํ า หรั บ ทํ า วิ จั ย เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในชั้ น เรี ย นตามแนวทาง
สุ จิ ปุ ลิ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดประสงค์การเรียนรู้
2) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) เนื้อหาหลักสูตร 4)
วิธีการฝึกอบรม 5) สื่อการอบรม 6) ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7) การประเมินผล และ 8) แผนการฝึกอบรม โดยมี
เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 7 หัวข้อ ได้แก่
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ 2) การสํารวจ
ข้อมูลและกําหนดปัญหาการวิจัย 3) การกําหนดวิธีการ
แก้ปัญหาการวิจัย 4) การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาการ
วิจัย 5) การนําวิธีการแก้ปัญหาการวิจัยไปใช้ 6) การ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ผลการวิจัย และ 7) การ
สรุปผลและรายงายผลการวิจัย
4.2.2 ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
รูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP สรุปผลการประเมิน
หลักสูตรฝึกอบรมดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ด้านองค์ประกอบของโมดูล
รายการ
ประเมินความเหมาะสม
1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ น
ร่วมในชั้นเรียนตามแนวทาง
สุ จิ ปุ ลิ
2. องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม
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ผลการประเมิน ระดับความ
S.D. เหมาะสม
x
4.62 0.51 มากทีส่ ุด
4.75

0.46

มากที่สุด

รายการ
ประเมินความเหมาะสม
3. องค์ประกอบของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ
3.1 ขั้นตอนการวิจัย
3.2 ขั้นตอน PAOR
3.3 ขั้นตอนสุ จิ ปุ ลิ
3.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. การประเมินแบบ CIPP
ภาพรวม

ผลการประเมิน ระดับความ
S.D. เหมาะสม
x
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.73

0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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รูปที่ 2 รูปแบบการฝึกอบรมครูสําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ
(1) การประเมินสภาวะแวดล้อม การ
ประเมินความสอดคล้องของหัวข้อเรือ่ งในการฝึกอบรม
กับวัตถุประสงค์การฝึกอบรม และความเหมาะสมของ
หัวข้อเรื่องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ
เห็นว่ามีความสอดคล้องกันทุกรายการ และประเมิน
ความเหมาะสมในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด มีรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของหัวข้อ
เรื่องกับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
รายการประเมินความเหมาะสม
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ
2. การสํารวจข้อมูลและกําหนด
ปัญหาการวิจัย
3. การกําหนดวิธีการแก้ปัญหาการ
วิจัย
4. การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาการ
วิจัย
5. การนําวิธีการแก้ปัญหาการวิจัย
ไปใช้
6. การประมวลผลและการ
วิเคราะห์ผลการวิจัย
7. การสรุปผลและรายงาน
ผลการวิจัย
ภาพรวม
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ผลการประเมิน ระดับความ
S.D. เหมาะสม
x
4.60 0.55 มากทีส่ ุด
4.80

0.45 มากที่สุด

4.60

0.55 มากที่สุด

4.60

0.55 มากที่สุด

4.60

0.55 มากที่สุด

4.80

0.45 มากที่สุด

4.80

0.45 มากที่สุด

4.68

0.47 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ความเหมาะสมของหัวข้อเรื่อง
กับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามี
ความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(x = 4.68, S.D. = 0.47)
(2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ผลการ
ประเมิ นพบว่ า ผู้ เชี่ ยวชาญประเมิ นความเหมาะสมของ
หลั กสู ตรฝึ กอบรม มี ความเหมาะสมอยู่ ในระดั บมาก
ประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมจากภาคทฤษฎี
สําหรับการทดลองใช้ มีค่าเท่ากับ 81.06/80.20 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80 มี
รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมการทดลองใช้
รายการ
คะแนนจากการทํา
แบบฝึกหัด/ใบงาน
คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบ

จํานวน คะแนน ผลรวม คะแนน
ร้อยละ
คน
เต็ม คะแนน เฉลี่ย
30
100 2,432 81.06 81.06
30

50

1,202

40.10 80.20

(3) การประเมินกระบวนการ เป็นการ
ประเมิ น ในขั้ น ตอนการนํ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมไปใช้
ฝึกอบรมจริงกับกลุ่มเป้าหมาย ได้ผลการหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีมีค่าเท่ากับ .46/80.40
ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 มี
รายละเอียดตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของการนํา
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง
รายการ
คะแนนจากการทํา
แบบฝึกหัด/ใบงาน
คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบ

จํานวน คะแนน ผลรวม คะแนน
ร้อยละ
คน
เต็ม คะแนน เฉลี่ย
30
100 2,444 81.46 81.46
30

50

1,206

40.20

80.40

(4) การประเมินผลผลิต เป็นการติดตาม
ผลของครูผู้เข้าอบรมที่ได้นําเอาความรู้และทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในการทําวิจัย พบว่าผู้บังคับบัญชามีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อติดตามผล
ภาคปฏิ บั ติ ข องครู ผู้ เ ข้ า อบรม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
หลักสูตรฝึกภาคปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 77.50 สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 มีรายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประเมินภาคปฏิบัติของครูผเู้ ข้าอบรม
รายการ
คะแนนจากการ
ปฏิบัติ

จํานวน คะแนน ผลรวม คะแนน
ร้อยละ
คน
เต็ม คะแนน เฉลี่ย
6
100
465 77.50 77.50

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
5.1 จากผลการพั ฒ นารู ป แบบการฝึ ก อบรมครู
สําหรับทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ พบว่ า รู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น มี
จํานวน 4 โมดูล ได้แก่ 1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ของ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ 2) องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม
3) องค์ประกอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ 4) การประเมิน
แบบ CIPP ผลการประเมินรับรองรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การอาชีว ศึกษา และ
การวิจัย พบว่ารูปแบบด้านองค์ประกอบของโมดูลใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Shao [9] ได้ศึกษาเรื่องการปฏิรูป
หลักสูตรการฝึกอบรมครูในโรงเรียนเกษตรกรรมของจีน
พบว่าครูส่วนใหญ่ต้องการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน โดยครูมัธยมมีความ
คิดเห็นว่ากิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม
สามารถพัฒนาทักษะได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ต่อยศและคนอื่น ๆ [10] ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการ
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สอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู (Teacher TV) สําหรับครู
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ารูปแบบ
การเรี ย นการสอนประกอบไปด้ ว ย วั ต ถุ ป ระสงค์
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรม
การเรียนการสอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมพร้อมก่อน
การเรียนการสอน ขั้นการจัดการเรียนการสอน และขั้น
สรุ ป การจั ด การเรี ย นการสอน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้
ประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก
5.2 จากผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึ ก อบรมรู ป แบบการฝึ ก อบรมครู สํ า หรั บ ทํ า วิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ
ที่พัฒนาขึ้นและนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย
หลังจากนั้นนํามาวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพหลักสูตรโดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบ CIPP ซึ่ ง อภิ ป รายผลการหา
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมดังนี้
การประเมินสภาวะแวดล้อมของหลักสูตรฝึกอบรม
จากการนําหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นแล้วนําไปให้
ผู้ เชี่ ยวชาญตรวจประเมิ นความเหมาะสม และความ
สอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมในภาพรวมมี ค วาม
เหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องกัน
ทุกรายการ อาจเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ของผู้ วิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบการพั ฒ นา
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างอุตสาหกรรมของพิสิฐ [11] ซึ่ง
เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อกําหนดเป็นร่าง
หลักสูตรโดยการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง เพื่อให้ได้ความรู้หลัก
และความรู้ ย่ อ ยแล้ ว นํ า มากํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
พฤติกรรม และนํามาสร้างชุดฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหา สื่อประกอบการฝึกอบรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
แบบประเมินการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ และการกํ าหนดวิธี การ
อบรม ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบหลักของหลักสูตรซึ่ง
สงัด [12] ได้ให้แนวคิดว่าทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบในลักษณะใด ๆ ก็ตาม จะต้องประกอบด้วย
องค์ ป ระกอบหลั ก ของหลั ก สู ต ร ซึ่ ง มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
สอดคล้อง 3 ส่วนด้วยกันได้แก่ จุดมุ่งหมายทั่วไปและ
จุ ด มุ่ ง หมายเฉพาะ เนื้ อ หาสาระและประสบการณ์
การเรียนรู้ และการประเมินผล
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรฝึกอบรมมี
ความสอดคล้องทุกรายการ ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีเฉลี่ยร้อยละ 81.26/80.20 สูงกว่า
เกณฑ์ ร้ อ ยละ 80/80 และพบว่ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมมี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก อาจเนื่องมาจากหลักสูตร
ฝึกอบรมได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และรวบรวม
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทําให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้มีความรู้และทักษะสามารถนําไปใช้ใน
การทําวิจัยได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับสักรินทร์ [13] ที่นํา
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปทดลองใช้ เ พื่ อ หา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมครูพบว่าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีคะแนนจากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 84.54
และมีผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบร้อยละ 84.10
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 80/80
การประเมิ น กระบวนการ จากการนํ า หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมไปใช้จริง มีประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ภาคทฤษฎี เฉลี่ยร้อยละ 81.46/80.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ร้อยละ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
อาจเนื่องจากเนื้อหาในหลักสูตรมีความจําเป็นสําหรับ
ครู ผู้ สอน ครู สามารถนํ าไปประยุ กต์ ใช้ ในการทํ าวิ จั ย
ได้จริง รวมทั้งได้มีเอกสารประกอบการอบรม พร้อมทั้ง
สื่อประกอบ และวิทยากรมีความสามารถถ่ายทอดความรู้
ตรงตามเนื้ อหาที่ผู้ วิ จัยสร้างขึ้ น อี กทั้งการทํ าวิ จั ยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ
ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม ที่สร้างขึ้นได้รับการออกแบบ
อย่างเป็นลําดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการซึ่ง
สอดคล้องกับอนุวัต [14] ที่นําชุดฝึกอบรมมาปรับปรุง
และแก้ ไ ขเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง นํ า ไปเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ปรากฏว่า ชุ ดฝึ กอบรมครูสอนภาษาอั งกฤษแบบค่ าย
กิจกรรมที่ได้ปรับปรุง หลังจากการวิจัยในขั้นตอนการ
วิจัยแล้ว มีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ย 87.32/83.83 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 80/80
การประเมินผลผลิต โดยผู้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้ารับการอบรมถึงความเหมาะสมต่อการนําความรู้
และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนได้
นําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการ
ทําวิจัยในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมจากรูปแบบฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
และนําไปประยุกต์ใช้โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
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โดยนํามาแยกย่อยเป็นหัวข้อหลักและจากหัวข้อหลักจึง
แยกต่อเป็นหัวข้อย่อย จึงทําให้การกําหนดเนื้อหามี
ความสั ม พั นธ์ กั น อย่ า งเหมาะสมสามารถนํ า ไปเขี ย น
แผนการฝึ ก อบรมได้ เ ป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจัยของพัชนี [15] ได้พัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
ครูแบบผสมผสานในการทําวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทุกคนทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียนมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจรูปแบบการ
ฝึกอบรมในระดับมาก
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