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การถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในชั นเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ใน
จังหวัดสุรินทร์ 

A Body of knowledge Transfer Classroom Action Research on Academic 
Work Development for Teachers in Surin province 

เฉลิมพล  คงจันทร์1*  จันทิมา  คงจันทร์2  ศันสณีย์  สงวนศิริ3*  จิราภรณ์  แป้นแกว้4 
พรรณัฎฎา  สุขเต็ม5* และ ทัศวรรณ  ศาลาผาย6 

 
1อาจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสุรินทร์ 32000 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จังหวัดสุรินทร์ 32000 

3,4,5อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ 6อาจารย์ สาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยกีารจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
จังหวัดสุรินทร์ 32000 

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนการถ่ายทอด
องค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์   2) เพื่อหาดัชนี
ประสิทธิผลการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์                  
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์และ 5) เพื่อศึกษาความคงทนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
จ านวน 60 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์มีค่าเท่ากับ 82.19/81.92  2) ดัชนีประสิทธิภาพการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์มีค่าเท่ากับ 
0.7145 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  4) ความพึงพอใจ
ที่มีต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์โดย
รวมอยู่ในระดับมากและ 5) ความคงทนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

Abstract 
  The purposes of this research were as follows : 1) to construct and find an efficiency of 
classroom action research on academic work development for teachers in Surin province as the 
80/80 standardized criterion efficiency 2)to find the effectiveness index of classroom action research 
on academic work development for teachers in surin province 3)to compare pre-test scores and 
post-test score all lessons 4)to study the satisfaction of  teachers after they join the class 5)to find 
the retention of the teachers after join the class in two weeks. The sixty teachers were area or 
simple random sampling selected from teachers on surin province this research conducted during 
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the first semester, academic year 2011-2012. 1) An efficiency of classroom action research on 
academic work development for teachers is surin province was 82.19/81.92 which higher than the 
80/80 standardized criterion efficiency.2) The effectiveness index of classroom action research on 
academic work development for teachers in surin province was 0.7145.3) The results of the 
comparisons of pre-test scores and post-test scores all lessons were significantly different at 
0.05.4)The results of the satisfaction of teachers among a classroom action research on academic 
work development for teachers among a classroom action  research on academic work 
development for teachers in surin province was found to be a high Level(x=4.27).5) The retention 
of the teachers after join the class in two week was no significantly different at 0.05. 
 

ค าส าคัญ : การถ่ายทอดองค์ความรู ้การวิจยัในช้ันเรียน พัฒนาผลงานทางวิชาการ 
Keywords : Body of knowledge Transfer, Classroom Action Research, Academic Work Development 
*ผู้นิพนธ์ประสานงานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chalermpol_P_Tor@hotmail.com โทร. 08 1069 7670 

 
1. บทน า 
  การวิจัยเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ใช้ในการวิจัยในการแสวงหาความรู้มาเป็นเวลานานการวิจัยเป็น
กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจ าวันเพื่อการเรียนรู้และการแก้ปัญหาในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์
ธรรมชาติต่าง  ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่  อย่างมีแบบ
แผนและเป็นระบบ ชีวิตที่ดีเป็นชีวิตแห่งการศึกษาและวิจัย การวิจัยเป็นส่วนส าคัญของการศึกษา เพราะท าให้เกิด
ปัญญาเป็นส่วนส าคัญของชีวิตที่น าไปเกี่ยวกับกิจกรรมในสังคมและเพื่อการศึกษาหาข้อมูลที่เป็นกิจกรรมเสริมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยไม่จ ากัดเป็นครูสอนในระดับใด เพราะสามารถจะท าวิจัยได้ตั้งแต่ในระดับอนุบาล
จนถึงอุดมศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ.2544: 11) 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนเป็นกระบวนการที่ครูใช้ในการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยน าเอาประสบการณท์ี่สอนมาท าวิจัย น าปัญหาของนักเรียน ครู ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนมาท าการวิจัยซึ่ง
เป็นปัญหาที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที ครูจะน าปัญหานั้นมาด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
โดยการก าหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ทดลอง เก็บข้อมูลเป็นระยะ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ หาค าตอบสรุปผลและน ามา
แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนจนกว่าไดผ้ลการวิจยัเป็นท่ีน่าพอใจซึ่งส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ ประโยชน์ที่ได้รับจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และนักวิชาการ 
  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
ส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ขึ้นโดยจัดท าแผนชุมชนร่วมกับอาจารย์ที่ต้องการท าผลงานทางวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการวิจัยในช้ันเรียนโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็น
แนวทางในการพัฒนาครูอาจารย์ให้มีศักยภาพและขุดความสามารถท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อให้ครูอาจารย์สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนได้ด้วยตนเองและพัฒนานักเรียนให้เก่ง ดี มีความสุขมีคุณภาพที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถใช้
ผลงานการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อขอผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ 

 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัดเสริมทักษะการ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
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  2. เพือ่หาดัชนีประสิทธิผลการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทาง
วิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์  
  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
  5. เพื่อศึกษาความคงทนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์   
 

2. วิธีการศึกษา 
   การวิจัยเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัด
สุรินทร์ได้ด าเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัดเสริมทักษะการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
  2. การสร้างเครื่องมือประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ
การวิจัยในช้ันเรียน 
  3. การศึกษาน าร่อง เอกสารเอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัดเสริมทักษะการวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
  4. การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัดเสริมทักษะการ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
  5. ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัดเสริมทักษะการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์เป็นฉบับสมบูรณ์ 
 

 การศึกษาการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ เป็น
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 5 ข้ันตอน 
 ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝกึหัดเสริมทักษะการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
  1. การออกแบบการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ
การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
  2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและ
แบบฝึกหัดเสริมทักษะการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
  3. ตรวจสอบโครงร่างของเอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ
การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5  ท่าน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างเครื่องมือประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัด
เสริมทักษะการวิจัยในช้ันเรียน 
  1. สร้างคู่มือประกอบการใช้เอกสารในการประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัด
เสริมทักษะการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
  2. สร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและ
แบบฝึกหัดเสริมทักษะการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
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 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) เอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัด
ทักษะการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
 การทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัดเสริมทักษะการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างวิจัยเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของชุดฝึกเสริมทักษะการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัด
สุรินทร์อีกทั้งทดลองเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและปรับปรุงก่อนการน าไปใช้ทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 
 ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกเสริม
ทักษะการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
 1. ผู้วิจัยน าเอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัดเสริมทักษะการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง การด าเนินการขั้นนี้เป็นการ
วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) แบบ Randomized Control-Group Posttest-Posttest Design ใช้การ
สอน 9 แผน  ละ 3 ช่ัวโมง จ านวน 27 ช่ัวโมง 
 2. ประเมินประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝกึหัดเสริมทักษะการวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์โดยการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบ
เอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกเสริมทักษะการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 3. ประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัดเสริม
ทักษะการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ของกลุ่มทดลอง 
 ขั้นตอนท่ี 5 ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนการวิจัยในช้ันเรียนและแบบฝึกหัดเสริมทักษะการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ เป็นฉบับสมบูรณ์ 
 

   การหาประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในชั นเรียนเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
 

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยและร้อยละของการหาประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้การวจิัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนา
ผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์แบบ 1: 1 

จ านวนนักเรียน 
คะแนนแบบฝึกหัด(E1) 

คะแนนเต็ม 270 คะแนน 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน(E2) 

คะแนนเต็ม 90 คะแนน 

3 ค่าคะแนนเฉลี่ย 206.33 
ร้อยละ 
76.41 

คะแนนเฉลี่ย 68.00 ร้อยละ 75.55 
 

  จากตารางที่ 1 พบว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ แบบ 1: 1 มีประสิทธิภาพ 76.41/75.55 ต่ ากว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยและร้อยละของการหาประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์แบบ 1: 10   

จ านวนนักเรียน 
คะแนนแบบฝึกหัด(E1) 

คะแนนเต็ม 270 คะแนน 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน(E2) 

คะแนนเต็ม 90 คะแนน 

10 ค่าคะแนนเฉลี่ย 218.90 
ร้อยละ 
81.07 

คะแนนเฉลี่ย 72.80 ร้อยละ 80.88 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

  จากตารางที่ 2 พบว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ แบบ 1: 10 มีประสิทธิภาพ 81.07/80.88 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
 

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยและร้อยละของการหาประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์แบบ 1: 30 

จ านวนนักเรียน 
คะแนนแบบฝึกหัด(E1) 

คะแนนเต็ม 270 คะแนน 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน(E2) 

คะแนนเต็ม 90 คะแนน 

30 ค่าคะแนนเฉลี่ย 221.93 
ร้อยละ 
82.19 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 73.73 ร้อยละ 81.92 
 

  จากตารางที่ 3 พบว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ แบบ 1: 30 มีประสิทธิภาพ 82.19/81.92 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
 

  2. การหาดัชนีประสิทธิผลการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในชั นเรียนเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
 

ตารางที่ 4 ดัชนีประสิทธิผลการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์
ในจังหวัดสุรินทร์ 

คะแนนเต็มหลังเรยีน 
ค่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อน

เรียน 
ค่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลัง

เรียน 
ค่าดัชนีประสทิธิผล 

90 33.00 73.73 0.7145 
 

  จากตารางที่ 4 พบว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์มีดัชนีประสิทธิผล 0.7145 สรุปได้ว่า อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์การเรียนการสอนวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีความรู้เพิ่มขึ้น 71.45% 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในชั นเรียนเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิช าการ
ส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนภาคทฤษฎีเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
การทดสอบ n  SD t-test Sig 
ก่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในชั้นเรียนภาคทฤษฎี 30 64.26 5.02 

57.64* .000 
หลังการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในชั้นเรียนภาคทฤษฎี 30 73.73 5.08 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนภาคทฤษฎีเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนภาคปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
การทดสอบ n  SD t-test Sig 
ก่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในชั้นเรียนภาคปฏิบัติ 30 212.03 19.80 

22.35* .000 
ก่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในชั้นเรียนภาคปฏิบัติ 30 221.93 19.46 
 

  จากตารางที่ 6 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนภาคปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   4. ความคงทนในการเรียน 
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความคงทนทางการเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนภาคปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ 
การทดสอบ n  SD t-test Sig 
หลังทดลองการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในชั้นเรียน 30 73.73 5.08 

1.43 .161 
ความคงทนในการเรียนการวิจัยในชั้นเรียน 30 73.66 5.06 
 

  จากตารางที่ 7 พบว่าความคงทนทางการเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนภาคปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ ท่ีผ่านมา
การฝึกอบรมไปแล้ว 2 สัปดาห์มีความรู้ความสามารถไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ มีความคงทน
ในการเรียนรู้การวิจัยในช้ันเรียน 
 

  5. ความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในชั นเรียน 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียน 
ข้อ เรื่อง X SD ความเหมาะสม 
1. เนื้อหาวิชาของการฝึกอบรม 4.61 0.57 มากที่สุด 
2. วิทยากรแต่ละหัวข้อวิชาของการฝึกอบรม 4.49 0.73 มาก 
3. การน าเสนอของวิทยากรแต่ละหัวข้อ 4.56 0.81 มากที่สุด 
4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้าฝึกอบรม 4.36 0.77 มาก 
5. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกอบรม 3.62 0.87 มาก 
6. เอกสารประกอบกสนฝึกอบรม 4.57 0.69 มากที่สุด 
7. สือ่ประกอบการฝึกอบรม 4.39 0.71 มาก 
8. สถานที่ส าหรับฝึกอบรม 4.35 0.83 มาก 
9. การจัดเลี้ยงอาหารว่าง 4.16 0.83 มาก 
10. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3.56 0.99 มาก 

 

  จากตารางที่ 8 พบว่าความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 

4. สรุป 
  การถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1.ประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ใน
จังหวัดสุรินทร์ แบบ 1: 1 มีประสิทธิภาพ 76.41/75.55 ต่ ากว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
   2. การหาประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ แบบ 1: 10 มีประสิทธิภาพ 81.07/80.88 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
  3. การหาประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ แบบ 1: 30 มีประสิทธิภาพ 82.19/81.92 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
   4. การหาดัชนีประสิทธิผลการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์มีดัชนีประสิทธิผล 0.7145 สรุปได้ว่า อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์การเรียนการสอนวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีความรู้เพิ่มขึ้น 71.45% 

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ

RMUTP Research Journal Special Issue



26 
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนภาคทฤษฎีเพื่อพัฒนาผลงานทาง
วิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลงานทาง
วิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  7. ความคงทนทางการเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลงานทาง
วิชาการส าหรับอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านมาการฝึกอบรมไป
แล้ว 2 สัปดาห์มีความรู้ความสามารถไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ อาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์ มีความคงทนในการเรียนรู้
การวิจัยในช้ันเรียน 
  8. ความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ใน
จังหวัดสุรินทร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายด้วยกัน ผู้วิจัยขอขอบคุณ
คณะอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่าง  ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการด าเนินงาน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งให้การสนับสนุนในด้านต่าง  จนท าให้
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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