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ค ำน ำ 
  
 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) เล่มนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์         
เพ่ือรายงานผลการด าเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) และน าเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ วิธีการและกระบวนการให้บริการด้านการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ     
เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการฝึกอบรม
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โครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา       
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) บทที่ 3 วิธีการด าเนินงาน บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล และบทที่ 5 สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ          

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบท สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีแนวโน้ม              
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนหลากหลายมิติซึ่งส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะต้องเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและ
คุณภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้           
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ก้าวทันการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมทั้ง   
การแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศที่มีความต้องการในการผลิตภาพ ความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์ในชีวิตใหม่ๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้มีสมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับ            
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามเป้าหมาย   
การพัฒนาที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

การน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายส าคัญของการพัฒนานั้นภาครัฐ
ต้องพัฒนาระบบการบริหารแบบบูรณาการ โดยน ายุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้วยการประสานความ
ร่วมมือที่หลากหลาย มีการพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะ
หุ้นส่วนของการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ซ่ึงการด าเนินงานยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เป็นภารกิจที่หน่วยงานผู้จัดการศึกษาจะต้องด าเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้เรียนให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศได้นั้นจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารแบบ
บูรณาการด้วยความร่วมมือ (Collaborative) จากทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ
ตั้งแต่ให้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ ใช้คน อาทิ 
ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคบริการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น การมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษา ตามศักยภาพและความพร้อมของตน การติดตามผล
การด าเนินงาน เป็นต้น  

  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาท
ส าคัญในด้านการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  การจัดท านโยบาย 
แผนและแนวทางการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การระดม
ทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือ ประสานเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชนทั้งใน  และต่างประเทศ     
ในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
ในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบเพ่ือร่วมเป็นพลังผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายอย่าง
ยั่งยืน โดยน ายุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้น
การบริหารงานแบบบูรณาการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการของประชาชนมา
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       
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ตามแผนย่อยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยวิธีการทดลองนวัตกรรมเชิงนโยบายในระดับพ้ืนที่ ซึ่งการด าเนินโครงการ
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกได้ด าเนินการ ในปี พ.ศ.2562 และระยะที่ 2 เป็นการด าเนินการ
ต่อเนื่องจากระยะแรกโดยก าหนดด าเนินการในปี พ.ศ.2563 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการพัฒนา
ความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล  (NakhonPathom Education 
Collaborative Model) ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง
การศึกษา จึงจัดท าโครงการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล 
(NakhonPathom Education Collaborative Model) ระยะที่ 2 ขึ้น โดยมีการน าร่องความร่วมมือ    
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา: นครปฐมโมเดลแยกเป็นรายสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส านักงานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และส านักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) โดยในส่วนของสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
เน้นการน าร่องความร่วมมือในรูปแบบของการฝึกอบรมตามความต้องการจ าเป็นของครูสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งได้จากผลของสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ได้แก่ หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ครู กศน.) โดยสร้างหลักสูตรร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในชั้นเรียน ผู้แทนของสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม  
 

วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำน 
 1. เพ่ือรายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ให้แก่ครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
 2. เพ่ือน าเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ 
วิธีการและกระบวนการให้บริการด้านการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตกำรฝึกอบรม 
 การด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)    
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 15 ชั่วโมง ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 9 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน 6 ชั่วโมง 

 3. ขอบเขตด้านงบประมาณ สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรและคณะผู้บริหารโครงการ 
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 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน โดยด าเนินการ
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 
 5. ขอบเขตด้านสถานที่ด าเนินการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร อาคาร      
เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลุ่มเป้ำหมำยและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 การด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 
  1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัย (กศน.) ในจังหวัดนครปฐม จ านวน 45 คน 
  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จ านวน 45 คน จ าแนกตามอ าเภอ ดังนี้ 
  2.1 กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม จ านวน 10 คน 
  2.2 กศน.อ าเภอสามพราน จ านวน  7  คน 
  2.3 กศน.อ าเภอพุทธมณฑล จ านวน  2  คน 
  2.4 กศน.อ าเภอนครชัยศรี จ านวน 10 คน 
  2.5 กศน.อ าเภอก าแพงแสน จ านวน  6  คน  
  2.6 กศน.อ าเภอดอนตูม  จ านวน  4  คน 
  2.7 กศน.อ าเภอบางเลน  จ านวน  6  คน 
     
ประโยชน์ที่คำดว่ำได้รับ 
 1. ผู้บริหารของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าข้อมูล
จากการรายงานผลการด าเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจจัดสรรเงินงบประมาณ
ส าหรับด าเนินกิจกรรมดังกล่าวหรือยุบเลิกกิจกรรมได ้ 

2.  ผู้บริหารโครงการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลผลการด าเนินการฝึกอบรม     
ในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ วิธีการและกระบวนการฝึกอบรมในครั้งต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมมากขึ้น 

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านบริการอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์  อินเทอร์เน็ต 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สามารถน าข้อมูลจากรายงานในครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(ครู กศน.) 
 

หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเป็นหน่วยงำนทำง

กำรศึกษำ มีพันธกิจในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่มีคุณภำพ
เพ่ือยกระดับกำรศึกษำ พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยให้เหมำะสมกับทุกช่วงวัย 
ส่งเสริมและพัฒนำกำรน ำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และพัฒนำหลักสูตร รูปแบบกำรจัดกิจกรรม        
กำรเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม กำรวัดและประเมินผล ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน สิ่งที่
เป็นหัวใจส ำคัญของกำรส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
คือ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ ซึ่งเป็นภำรกิจหลักที่ส ำคัญของสถำนศึกษำที่จะต้อง
จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนในทุกช่วงวัยให้มีพัฒนำกำรทุกด้ำน บุคคลที่มีหน้ำที่ดังกล่ำวคือ 
ครูผู้สอนเพรำะครูผู้สอนเป็นตัวก ำหนดประสิทธิภำพของผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับกำรพัฒนำ
เป็นครูมืออำชีพ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดเรียนรู้  และมีควำมรู้ทำงวิชำกำรให้ทันต่อ              
กำรเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและสังคม ประกอบกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หมวด 3 ระบบกำรศึกษำ ระบุว่ำกำรศึกษำนอกระบบเป็นกำรศึกษำที่มีควำม
ยืดหยุ่นในกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำย รูปแบบ วิธีกำรจัดกำรศึกษำ ระยะเวลำของกำรศึกษำ กำรวัดและ
ประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส ำคัญของกำรส ำเร็จกำรศึกษำ โดยเนื้อหำและหลักสูตรจะต้องมีควำม
เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของบุคคลแต่ละกลุ่ม มำตรำ 24 (5) ก ำหนดให้ครู
ท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้และใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ทั้งของครูและนักเรียน 
เช่นเดียวกับข้อบังคับคุรุสภำว่ำวด้วยมำตรฐำนวิชำชีพครูก ำหนดให้ครูต้องมีควำมรู้เรื่องกำรวิจัย          
เพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน รู้จักใช้กระบวนกำรวิจัยแก้ปัญหำในขั้นเรียน และมีควำมสำมำรถในกำร
วิจัยเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียน และส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดมำตรฐำน
ต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ 0206.4/ว20 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 
2560 ก ำหนดให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ ำวิชำ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส ำคัญตำมที่หลักสูตร และมีกำร
พัฒนำตนเองและวิชำชีพตำมแผนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง และน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้
จำกกำรพัฒนำตนและพัฒนำวิชำชีพมำพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน 

จำกกำรประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ : นครปฐมโมเดล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน 
สังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีสถำนศึกษำ
ในสังกัดทั้งหมด 7 แห่ง โดยมี กศน.ต ำบล เป็นศูนย์กลำงกำรจัดกำรศึกษำในชุมชน ทุกอ ำเภอ และมีครู 
กศน.เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลกำรจัดกำรศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 1) กำรส่งเสริมกำรรู้หนังสือแก่ผู้ไม่รู้
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หนังสือ 2) กำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ 
ถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 3) กำรศึกษำต่อเนื่องหลักสูตรต่ำง ๆ และ 4) กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
ให้กับประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 อ ำเภอ 106 ต ำบล พบว่ำ มีควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
ครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือครูจะได้แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของ
ผู้เรียนบำงคน บำงกลุ่ม หรือทั้งหมด ซึ่งผลกำรวิจัยสำมำรถน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
และพฤติกรรมของผู้เรียน โดยมีกระบวนกำรวำงแผนปฏิบัติตำมแผน สังเกตผลที่เกิดขึ้น และกำรสะท้อน
ควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ  

สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนสังกัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ : นครปฐมโมเดล ได้ตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครปฐม และเพ่ือเป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในเบื้องต้น      
ตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงได้พัฒนำหลักสูตร
ฝึกอบรมกำรวิจัยในชั้นเรียนส ำหรับครูกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (คร ูกศน.) ขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

      1. เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรียน 
     2. สำมำรถเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (ครู กศน.) 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรฝึกอบรมกำรวิจัยในชั้นเรียนส ำหรับครูกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ                  

ตำมอัธยำศัย (ครู กศน.) เป็นหลักสูตรที่เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรเขียนโครง
ร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 2 หน่วยกำรเรียนรู้ จ ำนวน 15 ชั่วโมง ดังนี้ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรียน (9 ชั่วโมง)  

     - กำรวิเครำะห์สภำพ ประเด็นปัญหำ สำเหตุของปัญหำ  
- กำรออกแบบและสร้ำงสื่อ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
  เพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำ 
- เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
- สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
- กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน  
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน (6 ชั่วโมง) 
  - โครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน   
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วิธีการฝึกอบรม 
 มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ดังนี้ 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 4. น ำเสนอชิ้นงำน 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
1. PowerPoint  
2. อินเทอร์เน็ต 
3. ใบงำน 
4. ใบควำมรู้ 
 

การวัดและประเมินผล 
 กำรวัดและประเมินผลกำรฝึกอบรม  แบ่งกำรประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ระยะเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรม ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมต้องมีระยะเวลำเข้ำรับ                  
กำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 ส่วนที่  2  ผลสัมฤทธิ์ กำรฝึกอบรม โดยประเมินจำกกำรทดสอบ ประเมินชิ้นงำน                    
กำรน ำเสนอ พฤติกรรมกำรปฏิบัติ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 
 โครงสร้ำงกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมมีดังนี้ 
   

รายการ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
ส่วนที่ 1 กำรประเมินระยะเวลำเข้ำรับ 
           กำรฝึกอบรม 

- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ส่วนที่ 2 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรม   ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
  2.1 ทดสอบ 15 คะแนน  
  2.2 ชิ้นงำนเดี่ยว   50 คะแนน  
  2.3 น ำเสนอ (กลุ่ม)   15 คะแนน  
  2.4 พฤติกรรมกำรปฏิบัติ 20 คะแนน  
 รวม 100 คะแนน  

 
ผลลัพธ์การพัฒนา 
 1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมสำมำรถในกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 2. ผู้ เรียนในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ           
ตำมอัธยำศัยได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพเพ่ิมข้ึน  
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รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน (9 ชั่วโมง)  
 

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
ศึกษำ ค้นคว้ำ ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำเสนอ กำรวิเครำะห์สภำพ ประเด็นปัญหำ 

สำเหตุของปัญหำ กำรออกแบบและสร้ำงสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำ 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 

วัตถุประสงค์หน่วยการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์สภำพ ประเด็นปัญหำ 

สำเหตุของปัญหำ กำรออกแบบและสร้ำงสื่อ นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำ เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. กำรวิเครำะห์สภำพ ประเด็นปัญหำ สำเหตุของปัญหำ  
2. กำรออกแบบและสร้ำงสื่อ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำ 
3. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
5. กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 

 

วิธีการฝึกอบรม 
1. บรรยำย 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ฝึกปฏิบัติ 
4. น ำเสนอชิ้นงำน 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
1. PowerPoint  
2. อินเทอร์เน็ต 
3. ใบงำน 
4. ใบควำมรู้ 

 

การวัดและประเมินผล 
1. ตรวจชิ้นงำน 
2. น ำเสนอชิ้นงำน 
3. สังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน  (6 ชั่วโมง) 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษำ ค้นคว้ำ ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำเสนอโครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน   
 

วัตถุประสงค์หน่วยการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน   

  

ขอบข่ายเนื้อหา 
โครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน   

 

วิธีการฝึกอบรม 
1. บรรยำย 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ฝึกปฏิบัติ 
4. น ำเสนอชิ้นงำน 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
1. PowerPoint  
2. อินเทอร์เน็ต 
3. ใบงำน 
4. ใบควำมรู้ 
 

การวัดและประเมินผล 
1. ตรวจชิ้นงำน 
2. น ำเสนอชิ้นงำน 
3. สังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติ 
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แผนจัดการเรียนรู ้
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 

ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการการวิจัยในชั้นเรียน (9 ช่ัวโมง) 
 

สาระการเรียนรู้ 
จุดประสงค์ 

การเรียนรู้เพื่อ 
กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรวิจัย 
ในชั้นเรียน 

ทดสอบก่อน 
กำรฝึกอบรม 

ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อน 
กำรฝึกอบรม จ ำนวน 30  ข้อ 

30 นำท ี แบบทดสอบ ตรวจแบบทดสอบ 

กำรวิเครำะห์สภำพ 
ประเด็นปัญหำ สำเหตุ
ของปัญหำ  
 

1. วิเครำะห์สภำพ 
ประเด็นปัญหำ 
สำเหตุของปัญหำ 

2. บอกแหล่งที่มำของ
ปัญหำ 

1. วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กระบวนกำรวิจัยในชั้นเรียน ประกอบ 
PowerPoint 

2. แบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ กลุ่มละ 6 – 8 คน 

3. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใบงำนที่ 1 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 1 และ
สืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต 

4. วิทยำกรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ขณะฝึกปฏิบัติ 
5. วิทยำกรสุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมน ำเสนอ 
    ใบงำนที่ 1  

1 ชั่วโมง 1. PowerPoint  
2. อินเทอร์เน็ต 
3. ใบงำนที่ 1 
4. ใบควำมรู้ที่ 1 

1. ตรวจชิ้นงำน 
2. น ำเสนอชิ้นงำน 
3. สังเกตพฤติกรรม 
   กำรปฏิบัติ 
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สาระการเรียนรู้ 
จุดประสงค์ 

การเรียนรู้เพื่อ 
กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

  

6. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

7. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปรับปรุงใบงำน 
    ตำมข้อเสนอแนะ 

   

กำรออกแบบและสร้ำง
สื่อ นวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือ
แก้ปัญหำหรือพัฒนำ 

1. ออกแบบสื่อ 
   นวัตกรรมกำรจัดกำร 
   เรียนกำรสอนเพ่ือ 
   แก้ปัญหำหรือพัฒนำ 
2. สร้ำงสื่อ นวัตกรรม

กำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนเพ่ือ
แก้ปัญหำหรือพัฒนำ 

3. เขียนชื่อเรื่องและ
วัตถุประสงค์ 
กำรวิจัย 
 

1. วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สื่อ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือ
แก้ปัญหำหรือพัฒนำ ประกอบ PowerPoint 

2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใบงำนที่ 2 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 2 และ
สืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต 

3. วิทยำกรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ขณะฝึกปฏิบัติ 
4. วิทยำกรบรรยำยเกี่ยวกับกำรสร้ำงสื่อ นวัตกรรม 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือแก้ปัญหำหรือ
พัฒนำ ประกอบ PowerPoint 

5. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใบงำนที่ 3 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 3 และ
สืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต 

6. วิทยำกรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ขณะฝึกปฏิบัติ 
7. วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 

กำรเขียนชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
ประกอบ PowerPoint 

2 ชั่วโมง  1. PowerPoint  
2. อินเทอร์เน็ต 
3. ใบงำนที่ 2, 3  
    และ 4 
4. ใบควำมรู้ที่ 2, 3  
    และ 4 

1. ตรวจชิ้นงำน 
2. น ำเสนอชิ้นงำน 
3. สังเกตพฤติกรรม 
   กำรปฏิบัติ 

10 

 



 
11 

 

 
 

สาระการเรียนรู้ 
จุดประสงค์ 

การเรียนรู้เพื่อ 
กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

  

8. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใบงำนที่ 4 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 4 และ
สืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต 

9. วิทยำกรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ขณะฝึกปฏิบัติ 
10. วิทยำกรสุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมน ำเสนอใบงำน 

 ที่ 2 – 4 
11. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 
12. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปรับปรุงใบงำน 
     ตำมข้อเสนอแนะ 

   

เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

 

1. อธิบำยเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
2. สร้ำงเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 

1. วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือและกำรสร้ำงเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบ PowerPoint 

2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใบงำนที่ 5 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 5 และ
สืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต 

3. วิทยำกรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ขณะฝึกปฏิบัติ 
4. วิทยำกรสุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมน ำเสนอ 
    ใบงำนที่ 5 
5. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 

1 ชั่วโมง
30 นำท ี

1. PowerPoint  
2. อินเทอร์เน็ต 
3. ใบงำนที่ 5 
4. ใบควำมรู้ที่ 5  

1. ตรวจชิ้นงำน 
2. น ำเสนอชิ้นงำน 
3. สังเกตพฤติกรรม 
   กำรปฏิบัติ 
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สาระการเรียนรู้ 
จุดประสงค์ 

การเรียนรู้เพื่อ 
กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

  
6. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปรับปรุงใบงำน 
   ตำมข้อเสนอแนะ 

   

สถิติและกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

1. บอกสถิติที่ใช้ในกำร 
    วิเครำะห์ข้อมูล 
 

1. วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สถิติและกำรเลือกใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ประกอบ PowerPoint 

1 ชั่วโมง 1. PowerPoint  
2. อินเทอร์เน็ต 
3. ใบงำนที่ 6 
4. ใบควำมรู้ 

1. ตรวจชิ้นงำน 
2. น ำเสนอชิ้นงำน 
3. สังเกตพฤติกรรม 
   กำรปฏิบัติ 2. เลือกใช้สถิติในกำร 

   วิเครำะห์ข้อมูล 
 

2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใบงำนที่ 6 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 6 และ
สืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต 

3. วิทยำกรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ขณะฝึกปฏิบัติ 
4. วิทยำกรสุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมน ำเสนอ 
    ใบงำนที่ 6 
5. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 
6. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปรับปรุงใบงำน 
   ตำมข้อเสนอแนะ 

กำรเขียนรำยงำน 
กำรวิจัยในชั้นเรียน 

เขียนรำยงำนกำรวิจัย 
ในชั้นเรียน 

1. วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ประกอบ 
PowerPoint 

2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใบงำนที่ 7 และ 8 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 7 
และ 8  และสืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต 

3 ชั่วโมง 1. PowerPoint  
2. อินเทอร์เน็ต 
3. ใบงำนที่ 7  
    และ 8 
4. ใบควำมรู้ที่ 7  
   และ 8 

1. ตรวจชิ้นงำน 
2. น ำเสนอชิ้นงำน 
3. สังเกตพฤติกรรม 
   กำรปฏิบัติ 
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สาระการเรียนรู้ 
จุดประสงค์ 

การเรียนรู้เพื่อ 
กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

  

3. วิทยำกรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ขณะฝึกปฏิบัติ 
4. วิทยำกรสุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมน ำเสนอ 
    ใบงำนที่ 7 และ 8 
5. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 
6. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปรับปรุงใบงำน 
   ตำมข้อเสนอแนะ 

   

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน  (6 ชั่วโมง) 

สาระการเรียนรู้ 
จุดประสงค์ 

การเรียนรู้เพื่อ 
กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

โครงร่ำงกำรวิจัย 
ในชั้นเรียน 

เขียน และน ำเสนอ 
โครงร่ำงกำรวิจัยใน 
ชั้นเรียน 

1. วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
โครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน ประกอบ 
PowerPoint 

2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน 
    เรียนรู้ใบงำนที่ 9 ศึกษำใบควำมรู้ที่ 9 และ 
    สืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต 
3. วิทยำกรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ขณะฝึกปฏิบัติ 
4. วิทยำกรสุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมน ำเสนอ 
    ใบงำนที ่9 

5 ชั่วโมง 
30 นำที 

1. PowerPoint  
2. อินเทอร์เน็ต 
3. ใบงำนที่ 9 
4. ใบควำมรู้ 9 

1. ตรวจชิ้นงำน 
2. น ำเสนอชิ้นงำน 
3. สังเกตพฤติกรรม 
   กำรปฏิบัติ 
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สาระการเรียนรู้ 
จุดประสงค์ 

การเรียนรู้เพื่อ 
กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

  

5. วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรมให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

6. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปรับปรุงใบงำน 
   ตำมข้อเสนอแนะ 

   

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรวิจัย 
ในชั้นเรียน 

ทดสอบหลัง 
กำรฝึกอบรม 

ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลัง 
กำรฝึกอบรม จ ำนวน 30  ข้อ 

30 นำที แบบทดสอบ ตรวจแบบทดสอบ 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำร 

  

  การด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ผู้บริหารโครงการได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการ
ประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนด าเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร และมอบหมาย
หน้าที่ให้แต่ละบุคคลรับผิดชอบ 

 2. เสนอผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขออนุมัติ      
จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ครู กศน.) ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 3. บันทึกข้อมูลขอใช้ห้องประชุมผ่านระบบขอใช้ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์           
เพ่ือจองห้องประชุมและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับทราบ เตรียมความพร้อมของห้องประชุม ห้องพัก
และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 4. เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา     
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
 4.1 ประสานและจัดท าหนังสือเชิญวิทยากร 
 4.2 ออกแบบและจัดท าแบบตอบรับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)  

 4.3 จัดท าหนังสือแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม เสนอผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา  

 4.4 สรุปรายชื่อตอบรับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) เพ่ือตรวจสอบจ านวนกลุ่มเป้าหมายตามท่ีก าหนด 
 4.5 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เอกสารประกอบการฝึกอบรม แบบทดสอบวัด
ความรู้ก่อน – หลัง แบบประเมินวิทยากร และแบบส ารวจความพึงพอใจแบบออนไลน์ โดยใช้ Google 
form และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
 4.6 จัดท าค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
 4.7 จัดท าบันทึกขอรับบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  จากสวัสดิการสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 4.8 จัดท าบันทึกขอรหัสผ่านการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา จากกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือบริการแก่ผู้เข้ารับ        
การฝึกอบรมตามหลักสูตร 
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 4.9 จัดท าบันทึกขอยืมเงินราชการเสนอผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ผ่านงานการเงินและบัญชี 

 4.10 ตรวจสอบความพร้อมของห้องประชุม ห้องพัก วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินการฝึกอบรมก่อนถึงก าหนดการฝึกอบรม 
 5. ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
  5.1 รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
  5.2 จัดส่งแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม       
ผ่านทางไลน์กลุ่ม 
  5.3 ตรวจสอบความพร้อมของอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับบริการให้แก่
วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ครบถ้วน 
  5.4 อ านวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  5.5 บันทึกภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงาน 
  5.6 จัดส่งแบบทดสอบวัดความรู้หลังเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม       
ผ่านทางไลน์กลุ่ม 
  5.7 จัดส่งแบบส ารวจความพึงพอใจและแบบประเมินวิทยากรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)      
เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
 6. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับ
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
 7. จัดท ารายงานผลการด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
 8. เสนอรายงานผลการด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ต่อผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา  
 9. ด าเนินการรวบรวมใบส าคัญการเบิกจ่ายต่าง ๆ พร้อมเอกสารประกอบเพ่ือส่งใช้เงินยืม
ราชการเสนอผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านงานการเงินและ
บัญชี 
 10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)  ทางเว็บไซต์สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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วิธีกำรประเมินผล 
 การประเมินผลการด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) แบ่งการประเมินผลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 1. การประเมินระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัย     
ในชั้นเรียน 
 2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)ใน 4 ส่วน ได้แก่ 1) ทดสอบ 2) ชิ้นงานเดี่ยว 
3) น าเสนอ (กลุ่ม) และ 4) พฤติกรรมการปฏิบัติ 
 3. การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความคาดหวังต่อการให้บริการเป็น           
การส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) เพ่ือน าผลการส ารวจไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ 
 4. การประเมินวิทยากรในหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกวิทยากรส าหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
 

เครื่องมือกำรประเมินผล 
 การประเมินผลการด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ได้ก าหนดเครื่องมือในการประเมินผลออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 แบบประเมินระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม เป็นแบบสรุประยะเวลาในการเข้ารับ      
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นแบบสรุปผลคะแนนจากการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ใน 4 แบบ โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านการฝึกอบรมในทุกแบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 
            2.1 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เป็นแบบสรุปผลคะแนนจาก
การท าแบบทดสอบภายหลังจากท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จสิ้น โดยก าหนดคะแนนเก็บอยู่ที่ 15 คะแนน  
  2.2 แบบประเมินชิ้นงาน (งานเดี่ยว) มีประเด็นการประเมิน จ านวน 5 ประเด็น 
ได้แก่ ความถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหา ความเชื่อมโยง ความสร้างสรรค์ และการตรงต่อเวลา โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ประเด็นประเมิน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

5 4 3 2 1 
ความถูกต้อง ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
ความครอบคลุมเนื้อหา ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
ความเชื่อมโยง ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
ความสร้างสรรค์ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
การตรงต่อเวลา ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
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 3. แบบประเมินการน าเสนอ (งานกลุ่ม) มีประเด็นการประเมิน จ านวน 5 ประเด็น ได้แก่ 
เทคนิคการน าเสนอ ความชัดเจน ความครอบคลุม การน าไปใช้ได้จริง และการตรงต่อเวลา โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ประเด็นประเมิน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

5 4 3 2 1 
เทคนิคการน าเสนอ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
ความชัดเจน ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
ความครอบคลุม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
การน าไปใช้ได้จริง ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
การตรงต่อเวลา ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 

  

 4. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ มีประเด็นการประเมิน จ านวน 5 ประเด็น ได้แก่ 
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และมนุษยสัมพันธ์ โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 
   

ประเด็นประเมิน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

5 4 3 2 1 
ความรับผิดชอบ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
การตรงต่อเวลา ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
การมีมนุษยสัมพันธ์ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 

  

 ส่วนที่ 3 แบบส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความคาดหวังต่อการให้บริการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง สังกัด ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ จ านวน 43 ข้อ เป็นแบบสอบถาม
ลักษณะค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ  5   หมายถึง   มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากท่ีสุด 
ระดับ  4   หมายถึง   มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมาก 
ระดับ  3   หมายถึง   มีความพึงพอใจต่อการให้บริการปานกลาง 
ระดับ  2   หมายถึง   มีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อย 
ระดับ  1   หมายถึง   มีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่าง ๆ จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านผู้บริหารโครงการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพ      
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การให้บริการ และด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) และลักษณะค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็น 
  ตอนที่ 4 ความต้องการในการให้บริการ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิดเพ่ือให้        
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็น 
 ส่วนที่ 4 แบบประเมินวิทยากร หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) เป็นการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
วิทยากรในหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
จ านวน 11 ข้อ ซึ่งค าถามจะเป็นลักษณะค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)       
ตามวิธีของ Likert 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง   เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง   เห็นด้วยมาก 
ระดับ 3 หมายถึง   เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง   มีเห็นด้วยน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง   เห็นด้วยน้อยที่สุด 

และมีค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับ
สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพึงพอใจต่อวิทยากร สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่าวิทยากรควรปรับปรุง    
และข้อเสนอแนะ 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การประเมินผลการด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนก่อน – หลัง 
สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (𝜎) และค่า t-test   
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลคะแนนชิ้นงานเดี่ยว การน าเสนอ (งานกลุ่ม) และพฤติกรรม
การปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจ ด าเนินการวิเคราะห์และใช้สถิติ ดังนี้ 
 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบประเมิน สถิติที ่ใช้ คือ ค่าความถี ่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปแบบตารางและเขียนพรรณนา 
  3.2  การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (μ)   
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best 1981 : 82) ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยที่สุด 
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 3.3 การวิเคราะห์ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่าง ๆ สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าความถี ่(Frequency) 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการให้บริการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีต่อ     
การให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) สรุปประเด็นสาระส าคัญ โดยน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา         
การให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินวิทยากร ด าเนินการวิเคราะห์และใช้สถิติ ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย     
(μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981 : 
82) ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
รวมทั้ง ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพึงพอใจต่อวิทยากร          
สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่พึงพอใจต่อวิทยากร และข้อเสนอแนะ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) สรุปประเด็นสาระส าคัญ โดยน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาและเป็นฐานข้อมูล       
ในการคัดเลือกวิทยากรและปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
ต่อไป 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)ของครูส านักงานส่งเสริมนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ปรากฏผลการประเมินแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการประเมินด้านระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ใน 4 ส่วน ได้แก่ 1) ผลคะแนน
ทดสอบ 2) ผลประเมินชิ้นงานเดี่ยว 3) ผลประเมินการน าเสนอ (กลุ่ม) และ 4) ผลการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติ 
 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการของผู้เข้ารับ    
การฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย         
(ครู กศน.) 
 ส่วนที่ 4 ผลการประเมินวิทยากรหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
 

ส่วนที่ 1 ผลการประเมินด้านระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร      
การวิจัยในชั้นเรียน 

  การประเมินผลด้านระยะเวลาในการเข้ารับการการฝึกอบรมปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 1  

 

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินด้านระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
              การวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 

N=45 

เลขที่ 
จ านวนชั่วโมงตามหลักสูตร : 15 ชั่วโมง 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม 

ร้อยละ 
การเข้ารับการฝึกอบรม 

ผลการประเมิน 

1 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 
2 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

3 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

4 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

5 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

6 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

7 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

8 15 ชั่วโมง รอ้ยละ 100 ผ่าน 

9 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินด้านระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
              การวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ต่อ) 

N=45 

เลขที่ 
จ านวนชั่วโมงตามหลักสูตร : 15 ชั่วโมง 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม 

ร้อยละ 
การเข้ารับการฝึกอบรม 

ผลการประเมิน 

10 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

11 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

12 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

13 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

14 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

15 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

16 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

17 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

18 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

19 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

20 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

21 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

22 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

23 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

24 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

25 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

26 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

27 13 ชั่วโมง  ร้อยละ 86.67 ผ่าน 

28 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

29 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

30 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

31 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

32 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

33 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

34 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

35 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

36 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

37 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

38 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

39 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินด้านระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
              การวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ต่อ) 

N=45 

เลขที่ 
จ านวนชั่วโมงตามหลักสูตร : 15 ชั่วโมง 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม 

ร้อยละ 
การเข้ารับการฝึกอบรม 

ผลการประเมิน 

40 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

41 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

42 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

43 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

44 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 

45 15 ชั่วโมง ร้อยละ 100 ผ่าน 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) มีผลการประเมินด้านระยะเวลาร้อยละ 100 จ านวน 
44 คน และร้อยละ 86.67 จ านวน 1 คน โดยผ่านการประเมินด้านระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ส่วนที ่2  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู 
            การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)    
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ด าเนินการประเมินผลใน 4 ส่วน ประกอบด้วย 
1) ผลคะแนนทดสอบ 2) ผลคะแนนชิ้นงานเดี่ยว 3) ผลคะแนนการน าเสนอ (งานกลุ่ม) และ 4) ผลคะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 2 - 5 
 
ตารางท่ี 2  คะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัย 
               ในชั้นเรียนส าหรบัครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

N=45 
 

เลขที่ 
คะแนนก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
คะแนนหลังการเข้ารับการฝึกอบรม 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
1 20 20 
2 12 19 
3 20 25 
4 17 19 
5 19 20 
6 11 21 
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ตารางท่ี 2  ผลคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัย 
               ในชั้นเรียนส าหรบัครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ต่อ) 

N=45 
 

เลขที่ 
คะแนนก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
คะแนนหลังการเข้ารับการฝึกอบรม 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
7 14 17 
8 14 20 
9 10 19 
10 18 16 
11 13 19 
12 16 14 
13 17 18 
14 20 17 
15 18 15 
16 17 18 
17 18 16 
18 22 22 
19 14 17 
20 21 23 
21 14 13 
22 18 20 
23 19 25 
24 15 16 
25 12 12 
26 17 20 
27 17 17 
28 22 18 
29 21 24 
30 19 19 
31 15 20 
32 9 17 
33 21 28 
34 16 19 
35 15 24 
36 12 23 
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ตารางท่ี 2  ผลคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัย 
               ในชั้นเรียนส าหรบัครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ต่อ) 

N=45 
 

เลขที่ 
คะแนนก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
คะแนนหลังการเข้ารับการฝึกอบรม 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
37 17 19 
38 18 22 
39 18 21 
40 15 24 
41 16 24 
42 16 20 
43 18 24 
44 13 24 
45 18 22 
x  16.49 19.78 

S.D. 3.18 3.46 
   

  จากตารางที่ 2  พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) มีคะแนนก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ที่ 16.49     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 3.18 และมีคะแนนหลังการเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ที่ 19.78 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 3.46 
 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน    
               ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
 

แบบทดสอบ N คะแนนเต็ม 
คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 𝝁 𝝈 t P-Value 

ก่อนการอบรม 45  30 9 22 16.49 3.18 5.58* 0.00 
หลังการอบรม 45  30 12 28 19.78 3.46 

 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)        
อยู่ที่ 16.49 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ที่ 19.78 คะแนน  โดยมีผล      
การทดสอบคะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ด้วยค่าทางสถิติทดสอบ t-test เท่ากับ 5.58 ซึ่งสรุปได้ว่าคะแนน
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หลังการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ครู กศน.) สูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู 
               การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 

แบบทดสอบ N 
คะแนน

เต็ม 𝝁 𝝈 
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่างของ
ร้อยละคะแนน

เฉลี่ย 
ก่อนการอบรม 45 30 16.49 3.18 54.97 10.96 
หลังการอบรม 45 30 19.78 3.46 65.93 

  จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน       
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 54.97 และมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย     
ในชั้นเรียนหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 65.93 ซึ่งสรุปได้ว่าภายหลังจาก
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา            
ตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)  อยู่ที่ร้อยละ 
10.96 
 
ตารางท่ี 5 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู   
              การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
  

เลขที่ 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผลการประเมิน คะแนนทดสอบ 
(15 คะแนน) 

คะแนนชิ้นงาน 
(50 คะแนน) 

คะแนนน าเสนอ 
(15 คะแนน) 

พฤติกรรม 
(20 คะแนน) 

คะแนนรวม 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 
(100%) 

1 10  47 14.40 20 91.40 91.40 ผ่าน 
2 9.50  45 14.40 19 87.90 87.90 ผ่าน 

3 12.50  46 13.20 18 89.70 89.70 ผ่าน 

4 9.50 40 13.20 18 80.70 80.70 ผ่าน 

5 10 40 13.20 18 81.20 81.20 ผ่าน 

6 10.50 40 13.20 17 80.70 80.70 ผ่าน 

7 8.50 40 13.20 19 80.70 80.70 ผ่าน 

8 10 48 14.40 16 88.40 88.40 ผ่าน 

9 9.50 44 14.40 16 83.90 83.90 ผ่าน 

10 8 47 14.40 17 86.40 86.40 ผ่าน 

11 9.50 40 13.20 20 82.70 82.70 ผ่าน 

12 7 44 13.20 20 84.20 84.20 ผ่าน 

13 9 40 13.20 20 82.20 82.20 ผ่าน 

14 8.50 40 13.20 19 80.70 80.70 ผ่าน 

15 7.50 47 13.20 18 85.70 85.70 ผ่าน 
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ตารางท่ี 5 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู    
              การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) (ต่อ) 
  

เลขท่ี 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 

ผลการประเมิน คะแนนทดสอบ 
(15 คะแนน) 

คะแนนชิ้นงาน 
(50 คะแนน) 

คะแนนน าเสนอ 
(15 คะแนน) 

พฤติกรรม 
(20 คะแนน) 

คะแนนรวม 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 
(100%) 

16 9 48 13.20 20 90.20 90.20 ผ่าน 

17 8 44 13.20 18 83.20 83.20 ผ่าน 

18 11 49 14.40 19 93.40 93.40 ผ่าน 

19 8.50 42 13.20 18 81.70 81.70 ผ่าน 

20 11.50 46 13.80 19 90.30 90.30 ผ่าน 

21 6.50 44 13.80 20 84.30 84.30 ผ่าน 

22 10 46 13.80 20 89.80 89.80 ผ่าน 

23 12.50 44 13.80 20 90.30 90.30 ผ่าน 

24 8 46 13.80 20 87.80 87.80 ผ่าน 

25 6 46 13.80 20 85.80 85.80 ผ่าน 

26 10 44 13.80 20 87.80 87.80 ผ่าน 

27 8.50 46 13.80 19 87.30 87.30 ผ่าน 

28 9 44 13.80 20 86.80 86.80 ผ่าน 

29 12 44 13.80 20 89.80 89.80 ผ่าน 

30 9.50 41 13.20 17 80.70 80.70 ผ่าน 
31 10 40 13.20 18 81.20 81.20 ผ่าน 

32 8.50 43 13.20 18 82.70 82.70 ผ่าน 

33 14 42 13.20 18 87.20 87.20 ผ่าน 

34 14.50 42 13.20 18 87.70 87.70 ผา่น 

35 12 41 13.20 16 82.20 82.20 ผ่าน 

36 11.50 46 13.80 20 91.30 91.30 ผ่าน 

37 9.50 49 14.40 20 92.90 92.90 ผ่าน 

38 11 44 13.20 18 86.20 86.20 ผ่าน 

39 10.50 44 14.40 17 85.90 85.90 ผ่าน 

40 12 40 13.20 17 82.2 82.20 ผ่าน 

41 12 42 13.20 17 84.20 84.20 ผ่าน 

42 10 40 13.20 17 80.20 80.20 ผ่าน 

43 12 41 13.20 17 83.20 83.20 ผ่าน 

44 12 41 13.20 17 83.20 83.20 ผ่าน 

45 11 44 13.20 18 86.20 86.20 ผ่าน 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ 

สูงกว่าร้อยละ 80 จ านวน 45 คน โดยคะแนนสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 93.40  และคะแนนต่ าสุดอยู่ที่ร้อยละ 
80.20 
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ส่วนที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
            ที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในการฝึกอบรม 
            หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          
            (ครู กศน.) 

 การน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการของผู้เข้ารับ           
การฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร        
การวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) และข้อเสนอแนะ 
ผู้บริหารโครงการได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จ านวน 45 คน    
ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 91.11 โดยน ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล         
โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 - 14 
 

ตารางที่ 6  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับ
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)  

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 14 34.10 
หญิง 27 65.90 

รวม 41 100 
อายุ 

ต่ ากว่า 31 ปี 7 17.07 
31 – 40 ปี 15 36.59 
41 – 50 ปี 15 36.59 
51 – 60 ปี 4 9.75 

รวม 41 100 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 39 95.12 
ปริญญาโท 2 4.88 

รวม 41 100 
ประเภทต าแหน่ง   

ครู กศน.ต าบล 31 75.61 
พนักงานราชการ 9 21.95 
ครู อาสาสมัคร 1 2.44 

รวม 41 100 
สังกัด 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 41 100 
รวม 41 100 

 



29 
 

 
 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.90 อายุระหว่าง      
31- 40 ปี และระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 36.59 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 95.12 
ต าแหน่งครู กศน.ต าบล ร้อยละ 75.61 สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา      
ตามอัธยาศัย ร้อยละ 100 
 

ตารางที่ 7  แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 4.19 0.71 มาก 
2. ด้านผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.37 0.74 มาก 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.26 0.87 มาก 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.35 0.65 มาก 
5. ด้านหลักสูตรการพัฒนา 4.30 0.73 มาก 

รวม 4.30 0.77 มาก 
  

 จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ  
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมาก      
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.37 รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ในขณะที่ด้านกระบวนการ      
และขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.19  
 
ตารางที่ 8  แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านกระบวนการและขั้นตอน                
การให้บริการ” 

 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

1. ความชัดเจนในการชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 4.07 0.72 มาก 
2. ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 4.22 0.72 มาก 
3. ความถูกต้อง รวดเร็วและขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน 4.17 0.70 มาก 
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ตารางที่ 8  แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านกระบวนการและขั้นตอน                
การให้บริการ” 

 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ 
   กับลักษณะงาน 

4.20 0.71 มาก 

5. ความเสมอภาคในการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 4.29 0.68 มาก 
รวมด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 4.19 0.71 มาก 

 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ  
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)  “ด้านกระบวนการและขั้นตอน                
การให้บริการ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเสมอภาค
ในการให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.29 รองลงมา คือ ความสะดวกรวดเร็ว    
ในการติดต่อประสานงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ในขณะที่ความชัดเจนในการชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.07  
 

ตารางที่ 9  แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่       
ผู้ให้บริการ”  

 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

ด้านผู้บริหารโครงการ 
1. ความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร 4.41 0.77 มาก 
2. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 4.27 0.71 มาก 

3. การดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.32 0.79 มาก 

4. ความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.37 0.77 มาก 

5. การอธิบาย ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถาม 4.34 0.85 มาก 

6. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องขอ 4.34 0.79 มาก 

รวม 4.34 0.78 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
7. ความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร 4.39 0.74 มาก 

8. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 4.37 0.66 มาก 
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ตารางที่ 9  แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่       
ผู้ให้บริการ” ต่อ 

 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

9. การดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.37 0.77 มาก 

10. ความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.41 0.77 มาก 

11. การอธิบาย ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถาม 4.39 0.70 มาก 

12. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องขอ 4.44 0.67 มาก 

รวม 4.39 0.71 มาก 

รวมด้านผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.37 0.74 มาก 
 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ  
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)  “ด้านผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่          
ผู้ให้บริการ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมาก โดยในแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ด้านผู้บริหารโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.41 รองลงมา คือ ความเสมอภาค     
ในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ในขณะที่ความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.27 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องขอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.44 รองลงมา คือ 
ความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ในขณะที่ความสะดวกและ
รวดเร็วในการให้บริการ และการดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
เท่ากับ 4.37 
 

ตารางท่ี 10 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก”  

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

1. ความสะอาด เป็นระเบียบและความพร้อมของห้องประชุม 4.59 0.67 มากที่สุด 
2. ความสะอาด เป็นระเบียบและความพร้อมของห้องพัก 4.41 0.67 มาก 
3. ความสะอาดของห้องน้ า 4.66 0.66 มากที่สุด 
4. ความสะอาดและความเหมาะสมของอาหาร 4.02 1.08 มาก 
5. ความสะอาดและความเหมาะสมของอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.12 0.98 มาก 
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ตารางท่ี 10 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก” ต่อ  

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

6. ความเหมาะสม ทันสมัยและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 
    โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม 

4.41 0.81 มาก 

7. ความเหมาะสมและเพียงพอของที่นั่งภายในห้องประชุม 4.44 0.63 มาก 
8. ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที ่
    ให้บริการ 

3.78 1.08 มาก 

9. ความเรว็ในการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที่ให้บรกิาร 3.68 1.13 มาก 
10. ความเหมาะสมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ 
     การใช้งานภายในห้องประชุม 

4.32 0.72 มาก 

11. ความเหมาะสมและความชัดเจนของป้ายบอกทาง 
     และสถานที่ให้บริการ 

4.37 0.70 มาก 

12. ความสะดวกและหลากหลายของช่องทางในการติดต่อ 
     ขอรับบริการ 

4.37 0.73 มาก 

13. ความเหมาะสมและเพียงพอของอุปกรณ์ออกก าลังกาย 4.22 0.79 มาก 
รวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.26 0.87 มาก 

  

 จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ  
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) “ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสะอาดของห้องน้ า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.66 รองลงมา คือ ความสะอาด เป็นระเบียบและความพร้อมของห้องประชุม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.59 ในขณะทีค่วามเร็วในการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที่ให้บริการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.68  
 
 

ตารางท่ี 11 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านคุณภาพการให้บริการ” 

 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

1. การให้บริการตรงกับความต้องการ 4.41 0.59 มาก 
2. การให้บริการมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม 4.32 0.69 มาก 
3. การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่ก าหนด 4.39 0.63 มาก 
4. การให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการขอรับบริการ 4.39 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 11 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านคุณภาพการให้บริการ” 

 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

5. มีช่องทางแสดงความคิดเห็นในการให้บริการ 
   เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่หลากหลาย 

4.24 0.73 มาก 

รวมด้านคุณภาพการให้บริการ 4.35 0.65 มาก 
 

 จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ  
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) “ด้านคุณภาพการให้บริการ” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการตรงกับความต้องการ             
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.41 รองลงมา คือ การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่ก าหนดและ      
การให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการขอรับบริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ในขณะที่ มีช่องทางแสดง    
ความคิดเห็นในการให้บริการเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากับ 4.24  
   
ตารางท่ี 12 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม”  

 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

1. ความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจาก 
   การพัฒนา 

4.27 0.71 มาก 

2. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.32 0.79 มาก 
3. กิจกรรมการพัฒนามีความหลากหลายและสอดคล้องกับ 
   เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.27 0.71 มาก 

4. ความเหมาะสมของสัดส่วนการพัฒนาระหว่างทฤษฏีกับ 
   ปฏิบัต ิ

4.34 0.73 มาก 

5. ความเหมาะสมของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   ที่วิทยากรใช้ในการพัฒนา 

4.22 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 12 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา “ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม” ต่อ 

 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการพัฒนา 4.29 0.75 มาก 

7. คุณภาพและความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม 4.39 0.70 มาก 

8. ความคุ้มค่าของเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ 
   การฝึกอบรม 

4.32 0.76 มาก 

รวมด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 4.30 0.73 มาก 
 

 จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) “ด้านคุณภาพการให้บริการ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพและความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม         
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.39 รองลงมา คือ ความเหมาะสมของสัดส่วนการพัฒนาระหว่างทฤษฏีกับปฏิบัติ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ในขณะที่ความเหมาะสมของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่วิทยากรใช้ในการพัฒนา 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.22  
 

ตารางท่ี 13 แสดงข้อมูลความไม่พึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับ
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)  ที่มีต่อการให้บริการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

 

ที่ รายการ 
ความไม่พึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการปรับปรุง 
ความถี่ ร้อยละ 

1 ด้านกระบวนการและขั้นตอน
การให้บริการ 

-ไม่มี- -  

2 ด้ านผู้ บ ริ หา ร โครงกา รและ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

-ไม่มี- -  

3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อินเตอร์เน็ตช้าและไม่สามารถ
รองรับกับจ านวนผู้เข้ารับ         
การฝึกอบรมจ านวนมาก 

6 คน 14.63 

4 ด้านคุณภาพการให้บริการ -ไม่มี- - - 
5 ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 1. ระยะเวลาไมส่อดคล้องกับ 

    หลักสูตร 
2. ไม่ควรให้ความรู้และฝึกปฏิบตัิ 
   ใบงานไปพร้อมกัน ควรก าหนด 
   ชั่วโมงให้ฝึกปฏบิัต ิ

2 คน 4.88 
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 จากตารางที่ 13 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความไม่พึงพอด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ตอบแบบส ารวจ และด้านหลักสูตร       
การฝึกอบรม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.88 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ตอบแบบส ารวจ 
 
ตารางท่ี 14 แสดงรายการความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)  ที่มีต่อการให้บริการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

ที ่ ความต้องการที่มีต่อการให้บริการ ความถี่ ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 1 2.44 
    1.1 ควรมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยตรง 1 2.44 
2. ด้านผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ - - 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3 7.32 
    3.1 ควรมีการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพักก่อนเปิดให้บริการ         
         เช่น โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศ 

1 2.44 

    3.2 ควรปรับปรุงด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 2.44 
    3.3 ควรปรับปรุงด้านอินเตอร์เน็ต 1 2.44 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ - - 
5. ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 2 4.88 

 5.1 ควรจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครู กศน.อย่างต่อเนื่อง 1 2.44 

 5.2 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมการสร้างสื่อนวัตกรรมการสอน 1 2.44 
 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) มีความต้องการต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.44 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ตอบแบบส ารวจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.32 และด้านหลักสูตรการฝึกอบรม จ านวน 2 คิดเป็นร้อยละ 4.88  
 
 

ส่วนที่ 4  ผลการประเมินวิทยากรหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและ 
            การศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
 

 การประเมินวิทยากรเป็นการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร 
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)            
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 45 คน โดยตอบแบบประเมินวิทยากร จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.44 ซึ่งผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 15 
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  ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร 
                  หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
                 (ครู กศน.) รวมทุกด้าน 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

1. ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.53 0.68 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.43 0.73 มาก 
3. ด้านผลที่ได้รับและความพึงพอใจในภาพรวม 4.38 0.68 มาก 

รวม 4.44 0.70 มาก 
 

 จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิทยากร
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความสามารถของ
วิทยากร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.53 รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
ในขณะทีด่้านผลที่ได้รับและความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.38 
 
ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร 
                หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
               (ครู กศน.) “ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร” 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

1. วิทยากรมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย 4.71 0.52 มากที่สุด 
2. วิทยากรสามารถใช้สื่อประกอบได้อย่างเหมาะสม 4.39 0.75 มาก 
3. วิทยากรสามารถตอบค าถามได้ครอบคลุม ตรงประเด็น 4.47 0.73 มาก 

รวมด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.53 0.68 มากที่สุด 
 

  จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิทยากร
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)         
ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น     
รายข้อ พบว่า วิทยากรมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.71 รองลงมา คือ วิทยากร
สามารถตอบค าถามได้ครอบคลุม ตรงประเด็น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ในขณะที่วิ ทยากรสามารถใช้สื่อ
ประกอบได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.39 
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ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร 
                หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
               (ครู กศน.) “ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้”  
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ 
    สาระส าคัญของรายวิชา 

4.45 0.69 
 

มาก 

2. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซักถาม แสดง 
   ความคิดเห็น  

4.58 0.68 มากที่สุด 

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

4.50 0.65 มากที่สุด 

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
    การเรียนรู้ 

4.50 0.65 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.11 0.89 มาก 
รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.43 0.73 มาก 

 

 จากตารางที่ 17 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิทยากร
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)         
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า      
การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซักถาม แสดงความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.58 รองลงมา 
คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน และผู้เข้ารับ       
การฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ในขณะที่ความเหมาะสม
ของระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.11 
 

ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร 
                หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                (ครู กศน.) “ด้านผลที่ได้รับและความพึงพอใจภาพรวม” 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(𝛍) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (𝛔) 

แปลผล 

1. ความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหมท่ี่ได้รับ 
   จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

4.32 0.74 มาก 

2. ความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับเป็น 
   ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

4.42 0.60 มาก 

3. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อวิทยากร 4.39 0.72 มาก 
รวมด้านผลที่ได้รับและความพึงพอใจภาพรวม 4.38 0.68 มาก 
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 จากตารางที่ 18 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิทยากร
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ด้านผล       
ที่ได้รับและความพึงพอใจภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 
4.42 รองลงมา คือ ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อวิทยากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ในขณะที่ความรู้ 
แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.32 

 

ตารางที่ 19 แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อวิทยากรหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู 
                การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
 

ที ่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ ร้อยละ 

1 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนในโอกาสต่อไป 2 5.26 
2 กิจกรรมที่ดีท าให้ได้รับความรู้มากขึ้น 2 5.26 
3 วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคเสริมแรง     

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ดี 
2 5.26 

5 ควรมีกิจกรรมช่วยสร้างความผ่อนคลายระหว่างการฝึกอบรม 1 2.63 
6 กระบวนการสอนด าเนินไปด้วยความเร่งรีบ ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
1 2.63 

 

  จากตารางที่ 19 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิทยากร
หลักสูตรโดยเห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนในโอกาสต่อไป กิจกรรมที่ด าเนินการ     
เป็นกิจกรรมที่ดีท าให้ได้รับความรู้มากขึ้น และวิทยากรหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ครั้งนี้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ
เทคนิคเสริมแรงแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ดี ความถี่เท่ากันอยู่ที่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของ
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ตอบแบบประเมินวิทยากร 
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บทที่ 5 
สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
 การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน            
การฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      
(ครู กศน.)ให้แก่ครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ
น าเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบวิธีการและกระบวนการ
ให้บริการด้านการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ  
 การประเมินผลการด าเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลมาจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
จ านวน 45 คน ประกอบด้วย ด้วยครูสังกัด กศน. อ าเภอเมืองจังหวัดนครปฐม จ านวน 10 คน กศน.
อ าเภอสามพราน จ านวน 7 คน กศน.อ าเภอพุทธมณฑล จ านวน 2 คน กศน.อ าเภอนครชัยศรี จ านวน     
10 คน กศน.อ าเภอก าแพงแสน จ านวน 6 คน กศน.อ าเภอดอนตูม จ านวน 4 คน และ กศน.อ าเภอ       
บางเลน จ านวน 6 คน โดยมีผู้ให้ข้อมูลในส่วนของแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 41 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 91.11 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด และแบบประเมินวิทยากร จ านวน 38 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 84.44 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินการพัฒนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบประเมิน
ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม  แบบทดสอบวัดความรู้ก่อน – หลัง แบบประเมินชิ้นงาน (งานเดี่ยว)         
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ แบบส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในการ
ด าเนินการฝึกอบรมและแบบประเมินวิทยากรหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
 สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่ าร้ อยละ (%)  ค่ าความถี่  ค่ า เฉลี่ ย  (μ)                  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) และค่า t - test 
 

สรุปผล 
 จากการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา       
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)ของครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดนครปฐม สามารถสรุปผลได้ ดังนี้                
 ส่วนที่ 1 การประเมินด้านระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม สรุปผลได้ดังนี ้ 
  มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 45 คน       
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด    
 ส่วนที่ 2 การประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ สรุปผลได้ดังนี ้
  มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 45 คน    
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด  
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 ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการของผู้เข้ารับ       
การฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      
(ครู กศน.)ที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถ    
สรุปผลได้ดังนี้ 
  1. สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษา         
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี และ
อายุ 51 – 60 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งครู กศน.ต าบลเป็นส่วนใหญ่ 
   2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัย    
ในชั้นเรียนที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
  3. สรุปผลการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัย
ในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)ที่มีการให้บริการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวนร้อยละ 14.63 
ของผู้ตอบแบบส ารวจ ไม่พึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และร้อยละ 4.88 ของผู้ตอบแบบส ารวจ
ไม่พึงพอใจด้านหลักสูตรการฝึกอบรม โดยด้านอื่น ๆ ไมป่รากฏความไม่พึงพอใจ 
  4. ความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.)ที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ควรมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยตรง 
  2) ควรมีการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพักก่อนเปิดให้บริการ เช่น 
โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศ 
  3) ควรปรับปรุงด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  4) ควรปรับปรุงด้านอินเตอร์เน็ต 
  5) ควรจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครู กศน.อย่างต่อเนื่อง 
  6) ควรจัดให้มีการฝึกอบรมการสร้างสื่อนวัตกรรมการสอน 
  ส่วนที่ 4 การประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
วิทยากรหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          
(ครู กศน.) สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิทยากรหลักสูตร        
การวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก โดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพึงพอใจต่อวิทยากรในด้านความรู้
ความสามารถของวิทยากรสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 จากผลการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ตามท่ีได้น าเสนอไว้ในข้างต้น ผู้จัดท ารายงาน
ขอน าเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป ดังนี้  
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. งบประมาณส าหรับการด าเนินกิจกรรม 
    ฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับ 
    ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัย (ครู กศน.) ค่อนข้างจ ากัดส่งผล 
    ต่อคุณภาพในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
    การวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดส านักงาน 
    ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัยที่เข้ารับการฝึกอบรมเนื่องจาก 
    มีระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยเมื่อเทียบ 
    กับเนื้อหาและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
    ที่มีความจ าเป็นต้องถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติ 
    ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
     
 

1.1 ควรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนิน 
     กิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าวให้เพียงพอ    
     ส าหรับการจัดอบรมไม่น้อยกว่า 3 – 5 วัน  
     เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับองค์ความรู้ 
     สามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
     และน าไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานของครู 
     สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
     และการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างสมบูรณ์ 
     และเหมาะสม 
1.2 ควรปรับรูปแบบการฝึกอบรมจากการเรียนรู้ 
     ในห้องเรียนเป็นแบบออนไลน์เพ่ือให้ครูสังกัด 
     ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
     การศึกษาตามอัธยาศัยได้เข้ามาเรียนรู้ได้ทุกท่ี  
     ทุกเวลาที่มีความสนใจหรือต้องการเรียนรู้ 
     เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 

2. การมอบหมายใบงานเพ่ือฝึกปฏิบัติในกิจกรรม 
   การวิจัยในชั้นเรียนด าเนินการพร้อมกับการให้ 
   ความรู้ของวิทยากรส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   ที่ไม่มีพ้ืนฐานด้านการวิจัยในชั้นเรียนไม่ได้รับ 
   ความถูกที่ต้องและครบถ้วนก่อนฝึกปฏิบัติ 
   ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่สามารถจัดส่ง 
   ใบงานได้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดและ 
   ไม่สนใจในเนื้อหาที่วิทยากรบรรยายเนื่องจาก 
   ใบงานมีจ านวนมากและมีความซ้ าซ้อนกัน 
   ในแต่ละใบงาน    

2.1 ควรก าหนดตารางการบรรยายให้ความรู้  
     เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนในแต่ละส่วน 
     ให้ครบถ้วนและเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ 
     การฝึกอบรมซักถามจนเกิดความเข้าใจ  
     ก่อนเริ่มการฝึกปฏิบัติเพ่ือท าใบงาน 
     ตามหัวข้อของหลักสูตรในแต่ละส่วน 
2.2 ควรลดปริมาณใบงานการฝึกอบรมให้น้อยลง 
     แต่ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรเพ่ือลดภาระ 
     ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและความซ้ าซ้อน 
     ของชิ้นงาน 

3. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในห้องประชุม 
    ไม่เสถียร หลุดและไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่าง 
    คล่องตัวในขณะจัดกิจกรรมการฝึกอบรม   
    เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้บริการพร้อมกัน 
    จ านวนมาก 

 -   ผู้รับผิดชอบด้านห้องประชุม อินเทอร์เน็ต  
     และผู้บริหารโครงการควรมีการทดสอบ 
     ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ตภายใน 
     ห้องประชุมที่จะใช้ส าหรับการจัดฝึกอบรม 
     ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน เพ่ือตรวจสอบและ 
     แก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยก่อนวันจัดฝึกอบรม      



42 
 

เอกสารอ้างอิง 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา. (2563). คู่มือหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
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ภาคผนวก ก 
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสตูรการวิจัยในช้ันเรียน 

ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

หลักสูตรการวิจัยในช้ันเรียน 
ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



50 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

ค าชี้แจง  
 1. แบบส ำรวจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจและควำมต้องกำรที่มีต่อ       
กำรให้บริกำรในโครงกำร/หลักสูตรของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยจะน ำผล           
กำรส ำรวจวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลไปพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร ให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น
ต่อไป 
 2. แบบส ำรวจฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
     ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ  
     ตอนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ และข้อเสนอแนะ 
     ตอนที่ 4 ควำมต้องกำรในกำรให้บริกำรของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3. ผู้ตอบแบบส ำรวจ ได้แก่ ผู้ที่เข้ำรับบริกำรจำกสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง  กรุณำท ำเครื่องหมำย  ที่ตรงกับข้อมูลของท่ำน 
 

1. เพศ 
  หญิง    ชำย 
 

2. อาย ุ
  ต่ ำกว่ำ 31 ปี    31 – 40 ปี 
  41 – 50 ปี    51 ปีขึ้นไป 
 

3. ระดับการศึกษา 
  ปริญญำตรี    ปริญญำโท 
  ปริญญำเอก    อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................ 
 

4. ประเภทต าแหน่ง 
  ทั่วไป    วิชำกำร 
  อ ำนวยกำร    บริหำร 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................ 
5. ระดับต าแหน่ง 
  ปฏิบัติงำน    ช ำนำญงำน    อำวุโส 
  ปฏิบัติกำร    ช ำนำญกำร    ช ำนำญกำรพิเศษ 
  เชี่ยวชำญ    อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................ 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการที่มีต่อการใหบ้ริการ 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ/หลักสูตรการวิจัยในช้ันเรียนส าหรับครู กศน. 
ระหว่างวันที่ 29 – 30 เดอืน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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6. สังกัด 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สป.เดิม) 
  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กคศ.) 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.) 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................................................... 
 

ตอนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ 
ค าชี้แจง   

1. กำรส ำรวจควำมพึงพอต่อกำรให้บริกำรแบ่งออกเป็น 5 ด้ำน ดังนี้ 
      1.1 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
      1.2 ด้ำนผู้บริหำรโครงกำร/เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
      1.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
      1.4 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
      1.5 ด้ำนหลักสูตร 
   2. โปรดท ำเครื่องหมำย ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน โดย 
      ระดับ 5  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
      ระดับ 4  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจมำก 
      ระดับ 3  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
      ระดับ 2  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจน้อย 
      ระดับ 1  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
   3. ผู้บริหำรโครงกำร หมำยถึง บุคลำกร สคบศ.ที่ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำร อ ำนวยควำมสะดวกและดูแล
โครงกำรหรือหลักสูตร 
   4. เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร หมำยถึง บุคลำกร สคบศ. ผู้ให้บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ห้องพัก ห้องประชุม 
โสตทัศนูปกรณ์ กำรรักษำควำมสะอำด กำรรักษำควำมปลอดภัย อำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
 
 

รายการความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
    1.1 ควำมชัดเจนในกำรชี้แจงประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร      
    1.2 ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน      
    1.3 ควำมถูกต้อง รวดเร็วและขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อน      
    1.4 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรให้บริกำรกับลักษณะงำน      
    1.5 ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน - หลัง       
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รายการความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
2. ด้านผู้บริหารโครงการ/เจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
    ผู้บริหารโครงการ  
    2.1 ควำมสุภำพ เรียบร้อยและเป็นกัลยำณมิตร      
    2.2 ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร       
    2.3 กำรดูแลเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร      
    2.4 ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
    2.5 กำรอธิบำย ให้ค ำแนะน ำ หรือตอบข้อซักถำม      
    2.6 ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำตำมท่ีได้รับกำรร้องขอ      
    เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
    2.7 ควำมสุภำพ เรียบร้อยและเป็นกัลยำณมิตร      
    2.8 ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร      
    2.9 กำรดูแลเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร      
    2.10 ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
    2.11 กำรอธิบำยให้ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำม      
    2.12 ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำตำมท่ีได้รับกำรร้องขอ      
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
    3.1 ควำมสะอำด เป็นระเบียบและควำมพร้อมของห้องประชุม      
    3.2 ควำมสะอำด เป็นระเบียบและควำมพร้อมของห้องพัก      
    3.3 ควำมสะอำดของห้องน้ ำ      
    3.4 ควำมสะอำดและควำมเหมำะสมของอำหำร       
    3.5 ควำมสะอำดและควำมเหมำะสมของอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม      
    3.6 ควำมเหมำะสม ทันสมัยและประสิทธิภำพของอุปกรณ์ 
         โสตทัศนูปกรณ์ภำยในห้องประชุม  

     

    3.7 ควำมเหมำะสมและเพียงพอของที่นั่งภำยในห้องประชุม      
    3.8 ประสิทธิภำพในกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที ่
          ให้บริกำร 

     

    3.9 ควำมเร็วในกำรใช้งำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที่ให้บริกำร      
    3.10 ควำมเหมำะสมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรใช้งำน 
           ภำยในห้องประชุม  

     

    3.11 ควำมเหมำะสมและควำมชัดเจนของป้ำยบอกทำงและสถำนที่ 
           ให้บริกำร 

     

    3.12 ควำมสะดวกและหลำกหลำยของช่องทำงในกำรติดต่อ 
          ขอรับบริกำร 

     

    3.13 ควำมเหมำะสมและเพียงพอของอุปกรณ์ออกก ำลังกำย 
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รายการความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
    4.1 กำรให้บริกำรตรงกับควำมต้องกำร      
    4.2 กำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและเหมำะสม      
    4.3 กำรให้บริกำรเป็นไปตำมกระบวนกำร/ขั้นตอนที่ก ำหนด      
    4.4 กำรให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรขอรับบริกำร      
    4.5 มีช่องทำงแสดงควำมคิดเห็นในกำรให้บริกำรเพื่อกำรปรับปรุง 
         และพัฒนำกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย  

     

5. ด้านหลักสูตร 
    5.1 ควำมรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำ      
    5.2 สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน      
    5.3 กิจกรรมกำรพัฒนำมีควำมหลำกหลำยและสอดคล้องกับ 
         เนื้อหำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     

    5.4 ควำมเหมำะสมของสัดส่วนกำรพัฒนำระหว่ำงทฤษฏีกับ 
         ปฏิบัติ 

     

    5.5 ควำมเหมำะสมของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่วิทยำกร 
         ใช้ในกำรพัฒนำ 

     

    5.6 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรพัฒนำ      
    5.7 คุณภำพและควำมเหมำะสมของวิทยำกรในภำพรวม      
    5.8 ควำมคุ้มค่ำของเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ      
 
 

ตอนที่ 3  ควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ และข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง   

  1. โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำงตำมควำมเห็นของท่ำนต่อกำรให้บริกำร 
            2. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น    
 

            3.1 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ).................................................................................................. ....... 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง.......................................................... ................................................. 
                      .......................................................................................................................................................... 
                      .......................................................................................................................................................... 
 
 
 



54 
 

 
 

           3.2 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านผู้บริหารโครงการ/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือไม่ 
       - ด้านผู้บริหารโครงการ 
  ไม่มี 
  มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ).................................................................................................. ........ 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง................................................................................................... ........ 
                      .......................................................................................................................................................... 
                      .......................................................................................................................................................... 
       - ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  ไม่มี 
  มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ)...................................................................................................... .... 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง.......................................................... ................................................. 
                      .......................................................................................................................................................... 
                      .......................................................................................................................................................... 
 
  3.3 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ)..........................................................................................................  
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง................................................................................................... ........ 
                      .......................................................................................................................................................... 
                      .......................................................................................................................................................... 
 
  3.4 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ).................................................................................................. .......... 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง.......................................................... ................................................. 
                      .......................................................................................................................................................... 
                      .......................................................................................................................................................... 
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 3.5 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านหลักสูตรหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ).................................................................................................. .......... 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง................................................................................................... ........ 
                      .......................................................................................................................................................... 
                      .......................................................................................................................................................... 

 
ตอนที่ 4  ควำมต้องกำรในกำรให้บริกำรของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ค าชี้แจง   
  โปรดระบุสิ่งที่ท่ำนต้องกำรให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลงกำรให้บริกำร     
   ............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
................................................................ .......................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณในควำมร่วมมือตอบแบบส ำรวจในครั้งนี้ 
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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แบบประเมินวิทยากร 
หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน 

ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
 

วิทยากร :  ......................................................................... 
รายวิชา : ………………………………………………………………….   
วันที.่.............เดือน.......................พ.ศ................................. 
ค าชี้แจง 
 โปรดท ำเครื่องหมำย   หรือกรอกข้อมูลแสดงควำมคิดเห็นของท่ำนตำมควำมเป็นจริง 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร      
1.1 วิทยำกรมีควำมรู้ในเนื้อหำที่บรรยำย      
1.2 วิทยำกรสำมำรถใช้สื่อประกอบได้อย่ำงเหมำะสม      

 1.3 วิทยำกรสำมำรถตอบค ำถำมได้ครอบคลุม ตรงประเด็น      
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
   2.1 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมสอดคล้องเหมำะสม 
        กับสำระส ำคัญของรำยวิชำ 

     

   2.2 กำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมซักถำม แสดง 
        ควำมคิดเห็น 

     

   2.3 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
        ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

     

   2.4 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรม 
         กำรเรียนรู้ 

     

3. ด้านผลที่ได้รับและความพึงพอใจ      
   3.1 ควำมรู้ แนวคิด ทักษะและประสบกำรณ์ใหม่ที่ได้รับจำก 
        กำรจัดกิจกรรมรำยวิชำนี้ 

     

   3.2 ควำมรู้ แนวคิด ทักษะและประสบกำรณ์ที่ได้รับเป็น 
        ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 

     

   3.3 ควำมพึงพอใจในภำพรวมที่มีต่อวิทยำกร      
 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
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แบบประเมินระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรการวิจัยในช้ันเรียน 

ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
จ านวนชั่วโมง 

ที่เข้ารับการพัฒนา 
(15 ชม.) 

คิดเป็นร้อยละ 
(เกณฑ์ร้อยละ 80) 
ไม่น้อยกว่า 12 ชม. 

ผลการประเมิน 
ผ่าน/ ไม่ผ่าน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน  
       (..........................................................) 
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ..............  
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แบบประเมินชิ้นงาน (งานเดี่ยว) 
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในช้ันเรียน 

ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
วันที่...............เดือน...................พ.ศ.  2563 

ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล 

รายการประเมิน 
รวม ความ

ถูกต้อง 
ครอบคลุม
เนื้อหา 

ความ
เช่ือมโยง 

ความสร้างสรรค์ การตรงต่อ
เวลา 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 25 คะแนน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

   หมายเหต ุ    (5 = ดีมำก)     (4 = ดี) (3 = พอใช้)  (2 = ควรปรับปรุง) (1= ต้องปรับปรุง) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ประเมิน 
         (..........................................................) 
      วันที่.............เดือน…………………..พ.ศ. 2563 
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แบบประเมินการน าเสนอ (งานกลุ่ม) 
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในช้ันเรียน 

ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
วันที่...............เดือน.......................พ.ศ..................... 

ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

เลขที่  
ชื่อ – นามสกุล 
(สมาชิกกลุ่ม) 

รายการประเมิน 
รวม เทคนิค 

การน าเสนอ ความชัดเจน ความ
ครอบคลุม 

การน าไปใช้     
ได้จริง 

การตรงต่อเวลา 
 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 25 คะแนน 

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 

      หมายเหตุ     (5 = ดีมำก)    (4 = ดี)    (3 = พอใช้)  (2 = ควรปรับปรุง)     (1 = ต้องปรับปรุง) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ประเมิน 
          (.......................................................) 
        วันที่.............เดือน.......................พ.ศ. 2563 
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ 
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในช้ันเรียน 

ส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) 
วันที่...............เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
รายการประเมิน 

รวม ความ
รับผิดชอบ 

ตรงต่อเวลา มีส่วนร่วม          
ในกิจกรรม 

มนุษยสัมพันธ์ 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 20 คะแนน 
       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

หมายเหตุ     (5 = ดีมำก)     (4 = ดี) (3 = พอใช้)  (2  = ควรปรับปรุง) (1 = ต้องปรับปรุง) 
 

 
 
 

 

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ประเมิน 
          (.......................................................) 
        วันที่.............เดือน....................พ.ศ. 2563 




