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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธี
วิจัยทางสังคมศาสตร เบื ้ องตน รหัส 2504901 ที่มีประสิ ทธิภ าพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901 และ 3) เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน
เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901 ประชากรที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จำนวน 24 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด ไดแก ชุดการสอนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ผลการวิจัยพบวา 1)ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตรเบื้องตน (E1/ E2) มีคาเทากับ 81.19 และ 82.17 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่
4 วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชาระเบียบ
วิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื ้องตน รหัส 2504901 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 3)ผลการวิเคราะหคา ดั ช นี
ประสิทธิผลของชุดการสอน พบวา มีคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เทากับ 0.6792 คิดเปนรอยละ 67.92
คำสำคัญ : 1.ชุดการสอน, 2.วิธีดำเนินการวิจัย , 3.ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
Abstract
The purposes of this research were 1 ) develop effective instructional package on
research methodology in the subject of Introduction to Social Science Research Methodology
(2504901) according to the criteria 80/80 2) compare the learning effectiveness of students
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before and after study by using the instructional package on research methodology in the
subject of Introduction to Social Science Research Methodology (2504901) and 3) study the
effectiveness index of the instructional package on research methodology in the subject of
Introduction to Social Science Research Methodology (2504901). The population implemented
in this research were 2 4 4 th year students in social study of College of Teacher Education,
Phranakhon Rajabhat University, semester 1 , academic year 2 0 2 0 . The tools used in the
research had 2 types including instructional package and testing materials for learning
effectiveness on research methodology created by the research.
The research findings were as follows. 1)The effectiveness of instructional package on
research methodology in the subject of Introduction to Social Science Research Methodology
(E1/ E2) were at 81.19 and 82.17. 2)The learning effectiveness of 4th year students of College
of Teacher Education, Phranakhon Rajabhat University by using the instructional package on
research methodology in the subject of Introduction to Social Science Research Methodology
(2504901) after the study was higher than before the study. 3 ) The analysis result of the
effectiveness index of the instructional package was found to have the effectiveness index
(E.I.) of 0.6792 which was 67.92%.
Keywords: 1.instructional package, 2.Research methodology, 3.Introduction to Social Science
Research Methodology
1.บทนำ

การวิจัยเปนกระบวนการสำคัญในการพัฒนาผลงาน นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ สอดคลองกับ
ความคิดเห็นของศิลปชัย นิลกรณและบุญเฉิด โสภณ (2549) ที่กลาวถึงความสำคัญของการวิจัยวา การวิจัยใน
ปจจุบันเปนที่รูจักและเขาใจกันโดยแพรหลายในหมูนักวิชาการ และบุคคลโดยทั่วไปทุกชาติทุกภาษา เพราะ
การวิจัยเปนเครื่องมือหรือวิธีการที่ดีที่สุดในปจจุบันในการ แสวงหาความรูของปญหาตาง ๆ ที่มนุษยไมรูและ
ตองการแสวงหาคำตอบ การวิจัยทำใหมนุษยมีความรู ความเขาใจในธรรมชาติ ของมนุษยของโลกและของ
จักรวาลการวิจัย ทำใหมนุษยชาติมีความเจริญกาวหนา มีการพัฒนา มีความเจริญรุงเรืองอยูตลอดเวลา ไมมีที่
สิ้นสุด ดังนั้น ชนชาติใดที่ใหความสำคัญกับการวิจัยยอมมีผลทำใหชนชาตินั้น ๆ มีความเจริญรุงเรืองและ
พั ฒ นา และเป น ชนชาติที่ มีความเขมแข็งในทุก ๆ ดาน ไมว าจะเปน ดานเศรษฐกิจ การทหาร การเมื อง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีและดานอื่น ๆ ตามมา โดยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ ไดนิยามคำวา “การวิจัย” หมายความวา การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางเปน
ระบบ อันจะทำใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง ความรูใหมหรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตรและศิลปะ-วิทยาการ
แขนงตาง ๆ รวมทั้งเพื่อสรางนวัตกรรม อันจะสามารถนำมาใชประโยชนได (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) จะเห็น
ไดวาการวิจัยมีความสำคัญตอการพัฒนาในทุก ๆ ดาน และมีความจำเปนอยางยิ่งที่นักเรียน นักศึกษาจะตองมี
ทักษะ ความรูในการทำวิจัยตามระดับการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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โดยเฉพาะนักศึกษาครู ที่จะประกอบอาชีพครูในอนาคต หลังจากสำเร็จการศึกษา จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองมี
ทักษะการทำวิจัย ทั้งเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียนและพัฒนาวิชาชีพตอไป
วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901 เปนวิชาเฉพาะดานที่นักศึกษาทุกคน
ตองเรียน โดยบรรจุไวในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา รายวิชาเอกเลือก โดยศึกษาเกี่ยวกับ
จุดประสงคและความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการตาง ๆ ในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย
การดำเนินการวิจัย การใชสถิติ แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การเขียนรายงาน การอานผลการวิจัย การนำ
วิธีการและผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงานฝกปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน เปนพื้นฐาน
การวิจัยและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ผูวิจัยทำการสอนวิชาดังกลาว พบวา นักศึกษายังมีความเข าใจ
บกพรองเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในสังคมศาสตรในหลายสวน จึงจำเปนที่ตองพัฒนามีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหนักศึกษาเขาใจงายและสามารถนำไปใชไดจริงในชีวิตประจำวัน โดยใชชุดการสอนซึ่งสอดคลองกับ
กิตติชัย เชวงภักดีเวทย (2561) ที่กลาวถึงสื่อการสอนที่สรางขึ้นและพัฒนาสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชาตรงตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เปนสื่อการสอนที่จัดไว
อยางเปนระบบ และสามารถใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม เกิดการเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหเกิดการ
เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู ซึ่งครูจะตองเปนผูใหคำแนะนำแกผูเรียน ซึ่งในชุดการสอนนั้นจะประกอบดวย
คำชี ้ แจง จุ ด มุ  งหมาย การประเมิ น ผลและการกำหนดกิจ กรรมต าง ๆ ซึ่งชว ยใหการเรีย นการสอนเกิ ด
ประสิทธิภาพ โดยใชชุดการสอนประกอบคำบรรยาย โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูมาจัดสภาพการเรียนการ
สอน เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดสภาพการณใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรมดวยตนเอง
และมีผลยอนกลับทันทีวาตอบถูกหรือตอบผิด มีการเสริมแรงทำใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
จากปญหาขางตน ผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 250490 เพื่อแกปญหาที่เกิด ขึ้น ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งจะทำใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหาไดงายขึ้นสงผลใหนักศึกษามี
เจตคติที่ดีตอการวิจัย รวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษารูจักการทำงาน
รวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบ เสาะแสวงหาความรูและยังทำใหนักศึกษามีโอกาสไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
และมีประสบการณรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอยางมีศักยภาพ
2.วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส
2504901 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดการสอน
เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901
3. เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901
3.ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
เบื้องตน รหัส 2504901 โดยใชชุดการสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด ไดแก 1) ชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย
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วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901 สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 วิทยาลัยการฝกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 เลม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิธีดำเนินการ
วิจัย วิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901 สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 วิทยาลัย
การฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 30 ขอ
ใชเวลาในการสอนโดยใชชุดการสอนวันละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาที่ดำเนินการทดลอง 16 ชั่วโมง ทั้งนี้
ไม ร วมเวลาทดสอบก อนและหลั งเรี ย น ระยะเวลาในการทดลอง คือ ภาคเรีย นที่ 1 ปการศึกษา 2563
มีขั้นตอนในการทดลอง ดังนี้
1. ปฐมนิเทศชี้แจงขอตกลงในกิจกรรมการเรียนการสอน ใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับเรื่อง วิธีดำเนินการ
วิจัย
2. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักศึกษาเปนประชากรดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901 ที่ผานการ
ตรวจสอบคุณภาพแลว จำนวน 30 ขอ ทดสอบกอนที่จะทำการทดลองสอน ในชั่วโมงแรก เพื่อศึกษาความรู
เดิมของนักศึกษา แลวทำการเก็บขอมูลที่ไดจากการทำแบบทดสอบไวเพื่อวิเคราะหขอมูล ในขั้นตอไป
3. ดำเนินการทดลองสอน โดยใหนักศึกษาศึกษาจากชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901 รวม 16 ชั่วโมง ทำการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2563 ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการทำงาน 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั ้ น นำเข า สู  บ ทเรี ย น 2. ขั ้ น สอน(ศึ กษาดว ยตนเองจากชุดการสอน)3. ขั้น สรุป 4. ขั้น ฝกฝนนักศึก ษา
5.ขั้นนำไปใชตามความถนัดของนักศึกษา ระหวางจัดการเรียนการสอน ไดเก็บคะแนนโดยการประเมินผลงาน
และทักษะสวนบุคคล ใบงาน และ/หรือการทดสอบยอยทายแผน
4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากทำการทดลองครบ 16 ชั่วโมง ทำการทดสอบหลังเรียนโดย
ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
เบื้องตน รหัส 2504901 ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับที่ใชทดสอบกอนเรียน แลวทำการตรวจใหคะแนนทั้งสองครั้ง
แลวนำไปวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาคาเฉลี่ยของคะแนนที่นักศึกษาทำได
โดยชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901
สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีรายละเอียด ดังนี้
หนวยที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและการสุมตัวอยาง ใชเวลาในการทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
ตัวแปรและมาตรวัดตัวแปรในการวิจัย ใชเวลาในการทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
การทดสอบสมมติฐานในงานวิจัย ใชเวลาในการทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
หนวยที่ 2 เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือการวิจัยและการวัดตัวแปร ใชเวลาในการทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชเวลาในการทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชเวลาในการทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
หนวยที่ 3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย ใชเวลาในการทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
การใชสถิติในงานวิจัย ใชเวลาในการทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
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การเตรียมขอมูลจากการวิจัยเพื่อการวิเคราะห ใชเวลาในการทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
สถิติเชิงบรรยาย ใชเวลาในการทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ใชเวลาในการทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
หนวยที่ 4 การใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล
การใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหและการแปรความหมายผลการวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน ใชเวลาในการทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
การใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหและการแปรความหมายผลการวิเคราะหขอมูล
สถิติพาราเมตริก ใชเวลาในการทำกิจกรรม 4 ชั่วโมง
4.ผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิ ทธิ ภ าพของชุ ด การสอน เรื่อง วิธ ีดำเนิน การวิจ ัย วิช า ระเบีย บวิธ ีว ิจ ั ย ทาง
สังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901 สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร (E1/ E2) มีคาเทากับ 81.19 และ 82.17 (รายละเอียดดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง
วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901
ประสิ ท ธิ ภ าพ
N
คะแนนเต็ม
𝜇𝜇
ดาน
กระบวนการ
24
200
162.38
ผลผลิต
24
30
24.65
E1/ E2 = 81.19 / 82.17

𝜎𝜎

6.31
1.89

ประสิทธิภาพ สัญลักษณ
81.19
82.17

E1
E2

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 4 วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยใชชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901
กอนเรียนดวยชุดการสอน ไดคะแนนเฉลี่ย 10.57 คะแนน คิดเปนรอยละ 35.22 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลั ง เรี ย นด ว ยชุ ด การสอน ได ค ะแนนเฉลี ่ ย 24.65 คะแนน คิ ด เป น ร อ ยละ 82.17
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน (รายละเอียดดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนั กศึกษาก อนเรี ยนและหลั งเรีย นของนักศึ กษาชั้น ป ที่ 4
วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบ
วิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901
คะแนนของการทดสอบ
กอนเรียน
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3. ผลการวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901 สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร พบวา มีคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เทากับ 0.6792 คิดเปนรอยละ 67.92 (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901 สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร
จำนวนนักเรียน
24

ผลรวมของคะแนน
ทดสอบกอนเรียน
243

ทดสอบหลังเรียน
567

ดัชนีประสิทธิผล
(E.I.)
0.6792

5.อภิปรายผล
1. ผลการหาประสิ ทธิ ภ าพของชุ ด การสอน เรื่อง วิธ ีดำเนิน การวิจ ัย วิช า ระเบีย บวิธ ีว ิจ ั ย ทาง
สังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901 สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร (E1/ E2) มี ค  า เท า กั บ 81.19 และ 82.17 สู ง กว า เกณฑ ท ี ่ ต ั ้ ง ไว 80/80 สอดคล อ งกั บ ชั ย ยงค
พรหมวงศ (2556) ที่กลาวถึงประสิทธิภาพของชุดการสอนวา ถาตัวเลขเขาใกล 100 มากเทาไร ยิ่งถือวามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เปนเกณฑที่ใชพิจารณาการรับรองประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ที่เปนเชนนี้
เนื่องจาก ชุดการสอนที่สรางขึ้นตองมีการกำหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพื่อการเรียนการสอนอยางชัดเจน
และสามารถวัดได เนื้อหาของบทเรียนที่สรางขึ้นตองผานกระบวนการวิเคราะหเนื้อหาตามจุดประสงคการ
เรียนการสอน แบบฝกหัดและแบบทดสอบตองมีการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาตามวัตถุประสงคของ
การสอนที่ไดวิเคราะหไว สวนความยากงายและอำนาจจำแนกแบบฝกหัดและแบบทดสอบควรมีการวิเคราะห
เพื่อนำไปใชกำหนดคาน้ำหนักของคะแนนในแตละขอคำถาม จำนวนแบบฝกหัดตองสอดคลองกับจำนวนของ
วัตถุประสงค และตองมีแบบฝ กหัด และข อคำถามในแบบทดสอบครอบคลุมทุกจุ ดประสงคของการสอน
จำนวนแบบฝ กหั ด และข อคำถามในแบบทดสอบไม ควรน อยกว าจำนวนวัตถุป ระสงค จะเห็น ไดว า การ
คำนวณหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนนี้เปนผลรวมของการหาคุณภาพ (Quality) ทั้งเชิงปริมาณที่
แสดงเป น ตั ว เลข (Quantitative) และเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative) ที ่ แ สดงเป น ภาษาที ่ เ ข า ใจได ดั ง นั้ น
ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนในที่นี้จึงเปนองครวมของประสิทธิภาพ (Efficiency) ในความหมายของ
การทำในสิ่งที่ถูก (Do the Things Right) นั้นหมายถึงการเรียนอยางถูกตองตามกระบวนการของการเรียน
ดวย CAI และการมีประสิทธิผล (Effectiveness) ในความหมายของการทำสิ่งที่ถูกตองใหเกิดขึ้น (Get the
Right Things Done) นั้นหมายถึงผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคถูกตองถึงระดับเกณฑที่คาดหวัง ทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะนำไปสูการมีคุณภาพ ทำใหใหผลลัพธของคา E1 หรือ E2 ที่ถือวา เปนไป
ตามเกณฑ มีคาต่ำกวาเกณฑไมเกิน 2.5% และสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวไมเกิน 2.5%
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 4 วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยใชชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901 กอน
เรียนดวยชุดการสอน ไดคะแนนเฉลี่ย 10.57 คะแนน คิดเปนรอยละ 35.22 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาหลังเรียนดวยชุดการสอน ไดคะแนนเฉลี่ย 24.65 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.17 จากคะแนนเต็ม
30 คะแนน ซึ่งคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนดวยชุดการสอนสูงกวากอนเรียน แสดง
ใหวาชุดการสอนมีประสิทธิภาพ พัฒนานักศึกษาใหไดรับความรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลอง
กับประหยัด จิระวรพงศ (2552) ที่กลาวถึง ชุดการสอน วาเปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เลือกสรรแลว
อันประกอบดวย จุดมุงหมาย เนื้อหาและวัสดุอุปกรณทั้งหลาย ตลอดถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่รวบรวมไวเ ปน
ระเบียบในกลองการสอนเพื่อใหผูเรียนศึกษาจากประสบการณทั้งหมดนี้อยางไดผลดีขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและประเมิลผลการเรียนรูตามสภาพจริง ทำใหไดเขาถึงและพัฒนาผูเรียนตรงตาม
ศักยภาพ สอดคลองกับศักดิ์ศรี ปาณะกุลและคณะ (2556) ที่กลาวถึง การประเมินผลตามสภาพจริง วาเปน
การตรวจสอบการแสดงออกของผู เรีย น จากผลงานหรือผลของกิจ กรรมที่ผ ูเรีย นคิด ทำโดยตรง โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย ที่ผูวิจัยสราง พัฒนาและหาคุณภาพ ตรงตาม
เนื้อหาในชุดการสอนซึ่งสอดคลองกับสมนึก ภัททิยธนี (2551) ที่กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นโดย เฉพาะแบบทดสอบที ่ ครู ส ร า งขึ ้ น นับ เปน เครื่องมือวั ดผลที ่มี คุ ณค าและสำคัญ ที่ส ุ ด แตทั้ ง นี้
แบบทดสอบที่จะนำไปใชตองมีคุณภาพ นั่นคือ แบบทดสอบตองมีลักษณะที่สำคัญ คือมีความจำเพาะเจาะจง
(Definition) มีความเปนปรนัย (Objective) ซึ่งเปนขอสอบที่มีลักษณะ 3 ประการ คือ 1) ตั้งคำถามใหชัดเจน
ทำใหผูเขาสอบทุกคนเขาใจความหมายตรงกัน 2) ตรวจใหคะแนนไดตรงกัน แมวาจะตรวจหลายครั้งหรือ
หลายคนก็ตาม และ 3) แปลความหมายของคะแนนไดเหมือนกัน และมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. ผลการวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901 สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร พบวา มีคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เทากับ 0.6792 คิดเปนรอยละ 67.92 ที่เปนดังนี้เนื่องมาจาก
ชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน รหัส 2504901 สำหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทำใหนักศึกษาได
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง นักศึกษาไดใชทักษะกระบวนการตามความสามารถและความถนัดของตนเอง ทำให
นักศึกษาเกิดความรูความเขาใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงดวยตนเอง และใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละครั้งดวยชุดการสอน จะชวยใหนักศึกษาไดทราบคำตอบและความกาวหนา
ของตนเองไดทันที ทำใหนักศึกษาสามารถทำคะแนนไดสูง เปนการกระตุนใหนักศึกษาอยากเรียนรูมากยิ่งขึ้น
จึงสงผลตอความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนไดสูงขึ้นเปนอยางดี จึงสงผลตอความกาวหนาทางการเรียน
ของนักเรียนไดสอดคลองกับอรนุช ลิมตศิริ (2553, หนา 175) ไดอธิบายคุณคาของชุดการสอนไวดังนี้ 1) ชุด
การสอนชวยลดภาระของผูสอน เมื่อมีชุดการสอนสำเร็จรูปแลวครูผูสอนจะดำเนินการสอนตามคำแนะนำที่มี
ไวใหพรอม ผูสอนไมจำเปนตองเสียเวลาทำสื่อการสอนใหม ทำใหครูมีประสบการณกวางขวางซึ่งมี ผลต อ
ประสิทธิภาพในการสอนของครู 2) ทำใหผูเรียนไดร ับรูในแนวเดี ยวกัน ครูผูสอนแตละคนย อมมี ความรู
ความสามารถในการถายทอดความรูแตกตางในเรื่องเดียวกัน เด็กอาจไดรับความรูและไดรายละเอียดตางๆ
เป น คนละแนวไม เ ท า กั น ชุ ดการสอนที ่ จ ุ ดมุง หมายชัดเจนที่เปน พฤติ กรรม (Behavioral Objective) มี
ขอแนะนำกิจกรรมการใชสื่อการสอนและขอสอบประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียนไวอยางพรอมมูล และ 3) ชุด
การสอนชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการสอนอยางเชื่อถือได เพราะชุดการสอนผลิตดวยวิธีการเขาสูร ะบบ
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(System Approach) โดยกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะนั้นๆ นักโสตทัศนศึกษา นักจิตวิทยา ครูผูเชี่ยวชาญการวัดผล
ผูเรียน ผูปกครองรวมกันผลิตชุดการสอน โดยมรการทดลองใชและปรับปรุงจนกระทั่งแนใจวาครูไดใชชุดการ
สอนในการสอนอย างมีประสิ ทธิภาพ สอดคลองกับชัยยงค พรหมวงษ (2551) ที่วา ชุดการสอนที่มี การ
จัดระบบเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองตามลำดับขั้นที่ระบุไว โดยผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองตาม
ความสนใจของแตละคนและตามอัตราการเรียนรูของตน ผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนดวยตนเอง ชุด
การสอนประเภทนี้ จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควา หรือศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมดวยตนเอง ผูสอนจะเปนผูที่ให
คำแนะนำ และชวยเหลือทันที หรือผูเรียนอาจนำชุดการสอนประเภทนี้ไปศึกษาเองที่บานได ซึ่งจะเปนการ
สงเสริม และฝกฝน ใหผูเรียนรูจักศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง
6.ขอเสนอแนะ
6.1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1.1 นักศึกษาสามารถเรียนรูไดดวยตนเองทั้งในและนอกเวลาเรียน และประเมินตนเองจาก
การทำแบบฝกหัด สามารถศึกษาเพื่อใชพัฒนาความรูเพิ่มเติมในเรื่องที่ไมเขาใจ หรือเกิดขอสงสัยจากชุดการ
สอนที่พัฒนาขึ้น สามารถสอบถามจากอาจารยผูสอนที่กำกับดูแลระหวางการใชชุดการสอนได
1.2 ผูใชหรือผูสอนตองศึกษาขั้นตอน กระบวนการ ทำความเขาใจในแตละกิจกรรม เตรียม
สื่อ อุปกรณ ใบงาน ใบกิจกรรมใหเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา รวมถึงสามารถปรับกิจกรรมและระยะเวลาให
เหมาะสมกับกิจกรรมและความแตกตางระหวางบุคคล
1.3 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) เมื่อนักศึกษาตอง
เรียนอยูที่พัก สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง วัดและประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเอง
6.2. ขอเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรพัฒนาโปรแกรมฝกอบรมเฉพาะในแตละทักษะและควรเริ่มพัฒนานักศึกษาครูตั้งแต
ชั้นปที่ 1 โดยพัฒนาทักษะการวิจัยที่จำเปน เพิ่มความลุมลึกของสาระใหเหมาะสมกับระดับชั้นปที่เพิ่มขึ้น
2.2 การพัฒนาทักษะการวิจัย สามารถกระทำไดในหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ควรพัฒนา
รูปแบบที่นาสนใจ กิจกรรมที่หลากหลาย ใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคลและศักยภาพของผูเรียน
2.3 ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับเจตคติและความสำคัญของการวิจัยทั้ง
ในวิชาเรียน การดำเนินชีวิตและวิชาชีพ
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