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ในการเสริมสร้างความสามารถของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครราชสีมา   

Development of Training kits: Creating and Finding Quality of the Tools for 
Research in Enhancing the Capabilities of Teachers under the School Department 

of Education Nakhon Ratchasima City Municipality Affiliated 
 

อรณิชชา  ทศตา1 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อ 1) พัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการ
วิจัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังจากการอบรม ด้วยชุด
ฝึกอบรม เรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการฝึกอบรม
ด้วยชุดฝึกอบรม เรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครราชสีมา  จํานวน 50 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ประกอบด้วย 1) ชุดฝกึอบรม เรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย  2) แบบทดสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจของครูก่อนและหลังการอบรมด้วยชุดฝึกอบรม จํานวน 40 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.38 - 0.95 
และค่าความ ยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.75  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการฝึกอบรม จํานวน 
25 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean or Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบ
สมมติฐานด้วย t-test (dependent Samples) ผลวิจัย พบว่า 

1. ชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย มีประสิทธิภาพ 83.42/86.71 
เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีต้ังไว้ 

2. เมื่อครูฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมแล้ว ครูมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อ
การวิจัยโดยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ครูมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครราชสีมา อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยสรุป ชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัยได้เป็นอย่างมาก และครูมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสําหรับการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ชุด
ฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย จึงสามารถนําไปใช้พัฒนาครูได้ และควรเผยแพร่
ให้กับผู้ท่ีสนใจศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
คําสําคัญ : การพัฒนาชุดฝึกอบรม, การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
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Abstract  
This research aimed 1) to develop a training package for creating and finding the quality of 

research tools efficiency was 80/80 2) to compare the knowledge before and after training which 
used a training package for creating and finding quality of tools for the research 3) to study the 
satisfaction of teacher who did workshop by using a training package for creating and finding quality 
of tools for the research. 

The subjects in this research were 50 teachers the school department of education Nakhon 
Ratchasima city municipality affiliated which selected by purposive sampling. The instruments 
include: 1) Training Package for creating and finding quality of tools for the research, 2) cognitive 
tests before and after the training teachers which used the training set of 40 items which had the 
discrimination (r) between 0.38 to 0.95, and had the difficulty (p) between 0.20 and 0.75. 
3)Satisfaction questionnaires of the teacher training had 25 question which used 5 levels of rating 
scale. The reliability was 0.91 by analyzing the data with Average (Arithmetic Mean or Mean), SD 
(Standard Deviation) and the hypotheses were tested by t-test (dependent Samples). 

The results showed that;  
1) Training package for creating and finding quality, it had the efficiency of tools for 

research 83.42 / 86.71, according to set criteria.  
2) The teachers have a better understanding of creating and finding quality tools for the 

research after using the training package higher than before the training at the level of statistical a 
significant. 05. 

3) Teachers under the school department of education Nakhon Ratchasima city 
municipality affiliated had satisfied at the high level in all aspects with the set of teacher training in 
the workshops to capacity building. 

In conclusion, training package for creating and finding quality had efficiency of tools for 
research in developing teachers', had the knowledge, and understand of creating and finding quality 
tools to research very much. And teachers were satisfied for attending set of training workshops, 
which affects the quality of learning as well. So that, the training package for creating and finding 
quality research tools can be applied to develop teachers and should be released to those who 
are interested in education and further related. 
Keywords :  development of training packages, creating and finding quality research tool. 
 
บทนํา 

ครูในความหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ ท้ังในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครูเป็นผู้
มีบทบาทสําคัญต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บทบาทของครูจะเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน เป็นผู้กระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองฉะนั้นครู



530 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 
 

ในยุคนี้ต้องเป็นครูมืออาชีพที่รอบรู้ท้ังเนื้อหาวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และสังคมไทยมีคุณภาพสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้ (กรมวิชาการ. 
2544 : 1-2) หน้าท่ีสําคัญประการหนึ่งของครูก็คือการค้นคว้าหาวิธีการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพราะแก่นแท้ของการเรียนการสอนคือการเรียนรู้ของผู้เรียน และความสําเร็จ
ของการจัดการศึกษาก็ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของผู้เรียนนั้นเอง การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 24 ครูจะเป็นผู้ชี้นํา และแนะนําทางให้กับผู้เรียนมากกว่าจะสอนตามตํารา อีกท้ังยัง
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ซ่ึงครู จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คําว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขซ่ึงเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แบบทดสอบเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้มากในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบทดสอบท่ีดีควร มีความตรง  
ความเที่ยง  ความเป็นปรนัย  ความยากและอํานาจจําแนก การเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  ครูควรวาง
แผนการสร้างข้อสอบ  ดําเนินการเขียนข้อสอบตรวจสอบคุณภาพข้อสอบก่อนนําไปใช้ จัดพิมพ์ข้อสอบและจัดทําคู่มือ
การใช้แบบทดสอบ อย่างไรก็ตามการเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้น  ครูต้องมีความ
เข้าใจเนื้อหาวิชาเป็นอย่างดี และต้องรู้เทคนิคการออกข้อสอบและมีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนข้อคําถามด้วย  
(บุญศรี  พรหมมาพันธุ์. 2553 : 66) 

การวิเคราะห์ข้อสอบเป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทําได้  2 แนวทางคือ การตรวจสอบคุณภาพ
ก่อนนําเครื่องมือไปใช้ และการตรวจสอบคุณภาพหลังจากที่นําเครื่องมือไปใช้แล้ว  ครูผู้สอนสามารถตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดด้วยตนเองก็ได้ หรือทําการตรวจสอบเครื่องมือเป็นรายกลุ่ม เช่น ภายในกลุ่มวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หรือองค์กรที่รับผิดชอบในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาท่ีโรงเรียนจัดต้ังขึ้นก็ได้ การตรวจสอบความยาก
และอํานาจจําแนกของข้อสอบเป็นรายข้อ แบ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม (วรรณ์ดี แสงประทีป
ทอง. 2553 :130) นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ความตรง และความเที่ยงของซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์หลายวิธี ผู้วิเคราะห์
จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม   

จากความสําคัญข้างต้น เห็นควรว่าวิธีการที่จะยกระดับผลการเรียนรู้และสะท้อนสภาพจริง จะต้องมีการ
พัฒนาการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสะท้อนข้อมูลของผู้เรียนที่เป็นจริงออกมา วิธีการ
หนึ่งที่สามารถใช้พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนคือ การฝึกอบรม ซ่ึงการฝึกอบรมมีหลายรูปแบบ แต่ผู้วิจัยสนใจการ
ฝึกอบรมโดยใชชุ้ดฝึกอบรม ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจสร้างชุดฝึกอบรม เรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูให้มีความรู้ความความสามารถในด้านการวัดและประเมินผลและการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อ
การวิจัย อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและวิชาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. พัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังจากการอบรม ด้วยชุดฝึกอบรม เรื่องการสร้างและการหา
คุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมือเพื่อการวิจัย 
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สมมติฐานของการวิจัย  
ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครราชสีมา  มีความรู้ในการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อ การวิจัยก่อน

และหลังการพัฒนาแตกต่างกัน  โดยท่ีความรู้หลังจากการพัฒนาสูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนา 
 

วิธีการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนในสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา  ซ่ึงประกอบด้วย  โรงเรียน 6 แห่ง 

ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร ) , โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย ) , โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
, โรงเรียนเทศบาล ๔ ( เพาะชํา) , โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี)และโรงเรียนกีฬาเทศบาล (อนุสรณ์ ๗๐ปี
เทศบาล) โดยมีครู จํานวน 251 คน  กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู้ยังไม่ได้รับวิทยฐานะ ได้แก่ ครู คศ.1 และครูผู้ช่วย ในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 50 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2556 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. ชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
2. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของครูก่อนและหลังการอบรมด้วยชุดฝึกอบรม จํานวน 40 ข้อ มีค่า

อํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.38 - 0.95 และค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.75 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการฝึกอบรม จํานวน 25 ข้อ เป็นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 
การดําเนินการวิจัย  

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อประมวลหลักการความหมาย ความสําคัญ 
แนวคิด ประเภทของการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมและองค์ประกอบของชุดฝึกอบรม เทคนิควิธีการฝึกอบรม 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย ฯลฯ 
 2. นําชุดฝึกอบรม แบบทดสอบ  แบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดผล ด้านสถิติและ
การวิจัย เพื่อพิจารณาให้คําแนะนําตรวจความถูกต้องและพิจารณาประเมินความถูกต้องด้านรูปแบบ เนื้อหา และ
กิจกรรมการอบรม โดยใช้รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดผล ด้านสถิติและการวิจัย พิจารณาว่ามีระดับคุณภาพการปฏิบัติในระดับเหมาะสมมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 

3. นําชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างคือครูโรงเรียนรวมมิตรวิทยา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 15 คน พบว่า 

3.1 ผลการทดลองจากคุณภาพข้อสอบ 60 ข้อ เพื่อหาค่าอํานาจจําแนกจากข้อสอบคัดเลือกข้อสอบที่
เข้าเกณฑ์ คือมีค่าอํานาจ จําแนกรายข้อตั้งแต่ .20 ถึง 1.00 พบว่าข้อสอบเข้าเกณฑ์ 40 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
ต้ังแต่ .20 ถึง .70 และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ตามวิธีของ Lovett เป็นวิธีหาความเชื่อมั่นของข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ 
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.882 

3.2 ผลการทดลอง จากคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า ค่าอํานาจจําแนก(r) ด้วยวิธีการหา 
Item Total Correlation มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.94 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (สมบัติ ท้ายเรือคํา. 2551 : 94) พบว่าได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 

4. ดําเนินการทดลองตามรูปแบบการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองแบบ One Group Pretest and  
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Posttest Design ในระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองฝึกอบรม เรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
จํานวน 18 ชั่วโมง 

5. เมื่อสิ้นสุดการอบรมดําเนินการทดสอบหลังการอบรม (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจของครูก่อนและหลังการอบรมด้วยชุดฝึกอบรม และสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการฝึกอบรมด้วยชุด
ฝึกอบรม เรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

6. นําคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบและแบบวัดมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด แล้วนําข้อมูล
มาวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean or Mean : X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : S.D.) พร้อมทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบระหว่างก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมโดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test Dependent Samples) 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย มีประสิทธิภาพ 
83.42/86.71 เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีต้ังไว้ 

2. เมื่อครูฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมแล้ว ครูมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อ
การวิจัยโดยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เรื่อง การสร้างและการหา 
   คุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัยของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครราชสีมา 
 

ผลสัมฤทธิ์ N Χ S.D t p 
ก่อนเรียน 50 25.14 2.35 28.428 0.00** 
หลังเรียน 50 35.46 1.30   

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธ์ิระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาความรู้ด้วยชุดฝึกอบรม เรื่อง การสร้าง
และการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัยของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครราชสีมา มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยหลังการพัฒนาด้วยชุดฝึกอบรมครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครราชสีมามีความรู้สูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม 

3. ครูมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครราชสีมา อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยสรุป ชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัยได้เป็นอย่างมาก และครูมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสําหรับการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ชุด
ฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย จึงสามารถนําไปใช้พัฒนาครูได้ และควรเผยแพร่
ให้กับผู้ท่ีสนใจศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย มีประสิทธิภาพ 
83.42/86.71 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เย็นใจ สุวานิช (2551 : 26) ท่ีกล่าวว่า การอบรม
ครูท่ีได้ผล ควรเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของครูซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรศักด์ิ อุบลรัตน์ 
(2544 : 18) ท่ีกล่าวถึง องค์ประกอบของชุดฝึกอบรมว่า ประกอบด้วย คํานา หลักสูตร คําชี้แจงสําหรับผู้ใช้ วัสดุ
อุปกรณ์และเอกสารประกอบระหว่างการฝึกอบรม การประเมินผลและการติดตามผล และชุมศรี ไพบูลย์กุลกร (2549 
:  41-42) กล่าวถึง องค์ประกอบของชุดฝึกว่าองค์ประกอบของการพัฒนาชุดฝึกอบรมครู ประกอบด้วย คู่มือในการใช้
ชุดฝึก วัตถุประสงค์ของชุดฝึก สื่อในการฝึกอบรม ระยะเวลา กิจกรรมในชุดฝึกอบรม การประเมินชุดฝึกอบรม และ
การติดตามผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมคิด พรมจุ้ยและคณะ (2549 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ทางไกล  เรื่อง  การกํากับ  ติดตาม และประเมินผลงานสําหรับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัย พบว่า ชุด
ฝึกอบรมทางไกลที่ประกอบด้วยเอกสารการฝึกอบรม  กรณีตัวอย่างงานประเมินและงานและโครงการ  และคู่มือการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  มีความเหมาะสมในระดับมากในด้านการนําเสนอชัดเจน  ภาษาที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย  มีความ
เหมาะสมระดับมาก ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารชุดฝึกอบรมจากการสัมภาษณ์ พบว่า ชุดฝึกอบรมมี
ความสามารถในการศึกษาได้ด้วยตนเอง  มีการใช้ภาษาเขียนที่ค่อนข้างเข้าใจได้ง่าย  การนําเสนอเนื้อหาแต่ละเรื่องมี
ความเหมาะสม ตัวอย่างที่นําเสนอมีความชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย  เนื้อหามีความทันสมัย  สามารถนําไปปฏิบัติได้ และ
สอดคล้องกับท่ี ชุติมา สัจจานันท์ และคณะ (2552 : 98) ได้ทําการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์
ห้องสมุดประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับมาก  สรุปได้ว่าชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้าง
และการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัยท่ีพัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการพัฒนา และฝึกอบรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. ผลสัมฤทธ์ิระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาความรู้ด้วยชุดฝึกอบรม เรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมือเพื่อการวิจัยของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครราชสีมา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยหลังการพัฒนาด้วยชุดฝึกอบรมครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครราชสีมามีความรู้สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ซ่ึง
สอดคล้องผลงานวิจัยของ เย็นใจ สุวานิช (2551 : บทคัดย่อ) ท่ีพบว่าการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมมี
คะแนนผลการสอบหลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรมเหมือนดังที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544 : 362-
363) และจันทรานี สงวนงาม (2545 : 136) ได้กล่าวว่า เมื่อมีการฝึกอบรมตัวผู้ปฏิบัติได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยให้
สามารถทํางานได้ดีขึ้น มีทัศนคติท่ีดี ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความชํานาญการ สามารถเพิ่มผลผลิต ลดปัญหาในการ
ทํางาน ช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผลคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมจึงมากกว่า
ก่อนการฝึกอบรม ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา  สัจจานันท์  และคณะ  (2552 : 98)  ได้ทําการ
พัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน  พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และตรงกับสิริวรรณ ศรีพหล (2551 : บทคัดย่อ) ทําการพัฒนาชุดฝึกอบรม
ทางไกล เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาลักษณะความเป็นพลโลกของนักเรียน สําหรับครูสังคมศึกษา  พบว่า 
ความก้าวหน้าในการฝึกอบรมของผู้รับการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นอกจากนี้
ผลการวิจัยที่ค้นพบสอดคล้องกับที่ ลัดดาวรรณ  ณ ระนอง และคณะ (2548 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมทางไกล  เรื่อง  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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3. ครูมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครราชสีมา อยู่ในระดับมากทุกด้านได้แก่ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากชุดฝึกอบรมและแบบฝึกประกอบแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นเพราะชุดฝึกอบรมได้ผ่าน
ขั้นตอนการพัฒนาชุดฝึกอบรมที่เป็นระบบทุกขั้นตอนและกิจกรรมการฝึกอบรมได้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้มี
โอกาสฝึกปฏิบัติจริง จึงทําให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก 

โดยสรุป ชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัยได้เป็นอย่างมาก และครูมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสําหรับการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ชุด
ฝึกอบรมเรื่อง การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย จึงสามารถนําไปใช้พัฒนาครูได้ และควรเผยแพร่
ให้กับผู้ท่ีสนใจศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อเสนอแนะ  
1.ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้  

1.1 เนื่องจากชุดฝึกอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ให้การฝึกอบรมหรือวิทยากรในการฝึกอบรมควร
ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล 

1.2  ชุดฝึกอบรม เน้นกระบวนการที่ต้องใช้โปรแกรมเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ ซ่ึงเป็นเนื้อหาสาระที่
ค่อนขา้งยากสําหรับครูผู้สอนที่ยังไม่มีประสบการณ์พื้นฐาน ดังนั้นในการฝึกอบรมถ้ามีผู้เข้าฝึกอบรมจํานวนมาก จึงควร
แบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มย่อย และแต่ละกลุ่มย่อยควรมีวิทยากรพี่เลี้ยง 

1.3 ชุดฝึกอบรมมี 3 หน่วยท่ีต่อเนื่องกัน ใช้เวลาในการอบรม 18 ชั่วโมง หรือ 3 วัน ในการจัดการอบรม 
วันที่ 1 และ 2 ของการฝึกอบรม ควรต่อเนื่องกัน สําหรับวันที่ 3 ของการอบรม ควรห่างจากการอบรมวันที่ 2 อย่าง
น้อย 2-3 วัน เพื่อให้เวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีเวลาทบทวนและเขียนข้อสอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 ทักษะกระบวนการสร้างเครื่องมือต้องมีพื้นฐานความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ดําเนินการหรือ

เนื้อหาที่ต้องการเพื่อวัดให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ ดังนั้นควรออกแบบให้ครอบคลุม มีทักษะการแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสารสื่อความหมาย การเชื่อมโยงความรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ควรมีการสร้างชุดฝึกอบรมท่ี
เจาะลึกเนื้อในแต่ละทักษะอย่างละเอียด เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2.2 ควรมีการติดตามประเมินผลการสร้างข้อสอบของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
2.3 ควรทําวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องอื่น ๆ เช่น การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการ

วิจัยสําหรับครู      
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