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บทคัดย่อ
การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษากอ่นและ

หลังเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของ
นักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ 3) หาประสิทธิภาพของชุด
การสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วย
ชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนและฝึกปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา จำานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วจิยั ไดแ้ก ่ชดุการสอนทีเ่นน้วธิสีอนแบบใหฝ้กึปฏิบตั ิแบบทดสอบ แบบประเมนิและแบบสอบถาม สถติิ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบที แบบ dependent 
Samples ผลการวิจัย พบว่า 1) หลังเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ นักศึกษามีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 2) หลงัเรยีนดว้ยชดุการสอน
ท่ีเน้นวธิสีอนแบบใหฝ้กึปฏบิตั ินกัศกึษามพีฤตกิรรมการตัง้ใจเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 3) ชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติมีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.54/86.86 
และ4) นักศกึษามีความพงึพอใจตอ่การเรยีนดว้ยชุดการสอนทีเ่นน้วธิสีอนแบบใหฝ้กึปฏบิตัโิดยรวมและ
ทุกหน่วยการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พฤติกรรมการต้ังใจเรยีน ชดุการสอนทีเ่นน้วิธสีอนแบบใหฝึ้กปฏบิตัิ

1 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
1 Faculty of Education, Pitchayabundit College



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 162 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562

Abstract
The objectives of this research were:1) to compare students’ achievement before and 

after studying with the instructional package focus on drilling and practicing, 2) to compare 
students’ intentional behavior before and after studying with the instructional package focus 
on drilling and practicing, 3) to find the effectiveness of the instructional package focus  
on drilling and practicing, and 4) to study students’ satisfaction after studying with the  
instructional package focus on drilling and practicing. The samples were 22 students.The 
research instruments were instructional package focus on drilling and practicing, quizzes, 
evaluation form, and questionnaire.The statistic for data analysis were mean, standard  
deviation and dependent samples t-test.The research findings were as follows:1) After 
studying with the instructional package focus on drilling and practicing, students had more  
achievement than before at statistical significance .05 level. 2) After studying with the  
instructional package focus on drilling and practicing, students had more intentional  
behavior than before at statistical significance .05 level. 3) The effectiveness of the  
instructional package focus on drilling and practicing was 90.54/86.86. and 4) Students 
had a high satisfaction after studying with the instructional package focus on drilling  
and practicing as a total and all units.

Keywords: Achievement, intentional behavior, instructional package focus on drilling and 
practicing

บทนำา 
อาชีพทุกอาชีพย่อมมีความสำาคัญต่อ

บุคคลและสังคมด้วยกันทั้งส้ิน ยากที่จะกล่าว
อ้างว่าอาชีพใดมีความสำาคัญกว่ากัน แต่ถ้าเรามา
พิจารณาเฉพาะวิชาชีพครูให้ลึกซึ้งแล้วจะเห็นว่า 
ผู้เป็นครูน้ันต้องรับภาระหน้าที่ต่อสังคมและชาติ 
บ้านเมือง หากผู้เป็นครูปฏิบัติภาระที่ตนเองได้รับ
บกพร่อง ผลกระทบก็จะตกไปถึงความเสื่อมของ
สังคมและชาติ บ้านเมือง เพื่อให้นักศึกษาครูได้
ตระหนักถึงความสำาคัญของครู จึงขออัญเชิญพระ
ราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคารใหม่
สวนอัมพร วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2526 

ความตอนหนึ่งว่า อาชีพครูถึงว่าสำาคัญอย่างยิ่ง 
เพราะครมูบีทบาทสำาคญัในการพฒันาประเทศให้
เจรญิมัน่คงและกอ่นทีจ่ะพฒันาบา้นเมอืงใหเ้จรญิ
ได้นั้น จะต้องพัฒนาคนซึ่งก็ได้แก่เยาวชนของชาติ
เสยีกอ่น เพือ่ใหเ้ยาวชนเตบิโตเปน็ผูใ้หญท่ีม่คีณุคา่
สมบูรณ์ทุกด้าน จึงจะสามารช่วยกันสร้างความ
เจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ (ความสำาคัญของความ
เป็นครู, 2559) 

คุรุสภา (2556) ได้กำาหนดมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ไว้ว่าผู้ที่จะ
ประกอบวิชาชีพครูได้น้ันต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำากว่า
ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า และมี 
มาตรฐานความรู้ 11 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ความ
เป็นครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและ
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วัฒนธรรม 4) จิตวิทยาสำาหรับครู 5) หลักสูตร 
6) การจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียน 7) การ
วิจัยเพื่อพัฒนา 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ 10) การประกันคุณภาพการศึกษา 
และ 11) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ซ่ึงมาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษาเป็นหน่ึงใน 
11 มาตรฐานท่ีมีความสำาคัญเป็นมาตรฐานที่
มุ่งหวัง ให้ผู้ท่ีจะประกอบอาชีพเป็นครู มีความ
รู้เก่ียวกับวิวัฒนาการของการศึกษาไทย ปรัชญา 
แนวคิดและทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาใน
รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ แนวคิดและการวิเคราะห์ กำาหนดวิธีในการ
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์
ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา (วิทยาลัยพิชญบัณฑิต, 
2559) 

สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทและหน้าที่ที่
สำาคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้ การบริหารทางวิชาการแก่สังคม และ
การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม สำาหรับการผลิต
บัณฑิตซึ่งนับเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสถาบัน
อุดมศึกษา ต้องอาศัยกระบวนการ หรือกลวิธีที่มี
ความสลับซับซ้อน และต้องมีความพร้อมทั้งฝ่าย
สถาบนัและฝา่ยนกัศกึษา เพ่ือช่วยใหบ้ณัฑติพรอ้ม
ซ่ึงความรู ้ความสามารถ สติปญัญา สงัคม อารมณ ์
ร่างกาย และจิตใจ จึงจะเป็นบัณฑิตที่มีประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง (สำาเนาว์  
ขจรศิลป์, 2539: 1) 

วิทยาลัยพิชญบัณฑิตเป็นหนึ่งในสถาบัน
การศึกษาท่ีรับผิดชอบในการผลติคร ูและบคุลากร
ทางการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ได้กำาหนดให้มีการ
สอนรายวิชาหลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา 
ซึ่งเป็นหมวดวิชาเฉพาะสำาหรับวิชาชีพครู โดยมี
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน จาก
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 
2558 ของรายวิชาดังกล่าว พบว่า นักศึกษา 
จำานวน 20 คน มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยเพียง ร้อยละ 
66.75 (วิทยาลัยพิชญบัณฑิต, 2558) และจาก
การสำารวจข้อมูลนักศึกษาที่มาเรียนสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 พบว่า มีหลาย
ระดับการศึกษา เช่น ม.6 ร้อยละ 13.64 ปวส. 
ร้อยละ 45.45 และปริญญาตรี ร้อยละ 40.91 (วิ
ทยาลัยพิชญบัณฑิต, 2559) หากผู้สอนวางแผน
การสอน เลอืกสือ่การสอนหรอืกจิกรรมการเรยีนรู ้
ไมเ่หมาะสมกบัพืน้ฐานความรูข้องผูเ้รียน จะทำาให้
ผู้เรียนมีเจตคติไม่ดีต่อวิชาที่เรียน ไม่ตั้งใจเรียน 
จนถึงข้ันออกเรียนกลางคัน เนื่องจากมี ผลการ
เรียนต่ำากว่าเกณฑ์ที่สถาบันกำาหนด สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ พเยาว์ ดีใจ และคณะ (2554) 
และสรรค์ชัย กิติยานันท์ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการออกเรียนกลางคันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลาง
คันของนักศึกษามากที่สุด ได้แก่ การเข้าเรียนมา
แล้วมีผลการเรียนไม่ดีหรือสอบตกบางรายวิชา

แนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเรียน
ของนกัศกึษามขีอ้แนะนำาจาก วัฒนาพร ระงบัทกุข ์
(2542) ว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญเป็นวิธีการสำาคัญ สามารถสร้างและ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ท่ีต้องการ
ในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่ให้ความสำาคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่
สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการ
ของตน และได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ 
และสุดถนอม ธีระคุณ (2555) พงศ์ศิริ อ่อนคำา  
(2555) บุญเหลือ หอมเนียม (2559) ที่วิจัย 
พบว่า ชุดการสอนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะต่างๆ ของผู้เรียนได้
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จากความสำาคัญและปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจำาคณะศึกษา
ศาสตร์ และได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาหลัก
การศึกษาและปรัชญาการศึกษาจึงสนใจที่จะ
พฒันาชดุการสอนวชิานีโ้ดยเนน้การฝกึและปฏิบตั ิ
แล้วนำาไปใช้ให้มีประสิทธิผลกับผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการ
สอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาหลักการ
ศึกษาและปรัชญาการศึกษา

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตั้งใจ
เรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการ
สอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาหลักการ
ศึกษาและปรัชญาการศึกษา

3. เพือ่หาประสทิธภิาพชุดการสอนทีเ่นน้
วิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาหลักการศึกษาและ
ปรัชญาการศึกษา

4. เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษา
ทีม่ตี่อการเรียนดว้ยชดุการสอนทีเ่นน้วธิสีอนแบบ
ให้ฝึกปฏิบัติ วิชาหลักการศึกษาและปรัชญาการ
ศึกษา

 

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร เป็นนักศึกษาคณะศึกษา
ศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยพิชญ
บัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 
2 หอ้งเรยีน ซึง่มีนักศึกษาคละความสามารถ หอ้ง
ที่ 1 จำานวน 40 คน และห้องที่ 2 จำานวน 22 คน 
รวม 62 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาคณะ

ศกึษาศาสตร ์สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย วิทยาลยั
พิชญบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่ง
มนีกัศกึษาคละความสามารถ หอ้งที ่2 จำานวน 22 
คน ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ยโดยใชห้อ้งเรียนเปน็
หน่วยสุ่ม (วรรณี แกมเกตุ, 2549: 289) 

2. ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การสอนโดยใช้ชุด
การสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาหลัก
การศึกษาและปรัชญาการศึกษา

2.2 ตัวแปรตาม คือ 

 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา

 2) พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของ
นักศึกษา

 3) ความพึงพอใจของนักศึกษา 

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

3.1 ชุดการสอนท่ีเน้นวิธีสอนแบบให้ฝึก
ปฏบิตั ิวชิาหลกัการศกึษาและปรชัญาการศึกษา ม ี
5 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน และทดลองใช้
กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาการศกึษาปฐมวัย วิทยาลยัพชิญบัณฑิต ทีไ่มใ่ช่
กลุ่มตัวอย่าง 3 ครั้ง ครั้งแรกแบบ 1: 1 จำานวน 
3 คนแล้วปรับปรุงใบความรู้ ใบงานและเวลาที่ใช้
ปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ ครั้งที่สอง
แบบ 1: 10 จำานวน 10 คนแล้วปรบัปรงุใบความรู้  
ใบงานและเวลาที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรม 3 หน่วยการ
เรียนรู้ และครั้งที่สามแบบ 1: 100 จำานวน 20 
คน แลว้ปรบัปรงุทัง้ใบความรู ้ใบงานและเวลาทีใ่ช้
ปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้อีกครั้งจนมี
ความเหมาะสมที่นำาไปใช้จริง 

3.2 แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จำานวน 50 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 มีค่า
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ความยากต้ังแต่ 0.43-0.78 และมค่ีาความเช่ือมัน่
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.80

3.3 แบบประเมินพฤติกรรมการตั้งใจ
เรียน ของนักศึกษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จำานวน 18 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.82

3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของ

นกัศกึษาเปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดับ 
จำานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.81

4. แบบแผนก�รวิจัย

แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One Group 
Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538: 216) 

กลุ่มตัวอย่�ง ก�รทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ก�รทดสอบหลังเรียน

E T
1

X T
2

เมื่อ E แทน กลุ่มตัวอย่าง
 T

1
 แทน การทดสอบก่อนเรียน

 X แทน วิธีการสอนโดยใช้ชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ
 T

2
 แทน การทดสอบหลังเรียน

5. ก�รทดลอง

การนำาชุดการสอนท่ีเน้นวิธีสอนแบบให้
ฝึกปฏิบัติไปใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ได้ดำาเนินการดังนี้

5.1 ก่อนเรียน

 1) แนะนำาวิธีเรียนให้นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างทราบ

 2) ทำาการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ
นักศึกษา เรื่องหลักการศึกษาและปรัชญาการ
ศึกษา โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัว
เลือก จำานวน 50 ข้อ

 3) ให้นักศึกษาประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของตนเอง โดยใช้แบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 18 ข้อ

5.2 ดำาเนินการสอน เป็นเวลา 14 
สัปดาห์ (42 คาบ) 

 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องหลัก
การศึกษา จำานวน 8 คาบ แล้วทดสอบความรู้โดย

ใช้แบบทดสอบแบบปรนยัชนดิ 4 ตวัเลอืก จำานวน 
10 ข้อ

 2) หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่2 เรือ่งปรชัญา
การศึกษา จำานวน 9 คาบ แล้วทดสอบความรู้โดย
ใช้แบบทดสอบแบบปรนยัชนดิ 4 ตวัเลอืก จำานวน 
10 ข้อ

 3) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับศาสนาการศึกษา
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษากับสังคม การ
ศึกษากับวัฒนธรรม จำานวน 8 คาบ แล้วทดสอบ
ความรู้โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัว
เลือก จำานวน 10 ข้อ

 4) หน่วยการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง
บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิจำานวน 9 คาบ 
แล้วทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 10 ข้อ

 5) หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่5 เรือ่งแนวคดิ
และการวิเคราะหก์ำาหนดกลวิธใีนการจดัการศกึษา 
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เพื่อพัฒนาที่ย่ังยืนและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา จำานวน 8 คาบ แล้วทดสอบความ
รู้โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จำานวน 10 ข้อ

โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใช้วิธีการสอน
แบบให้ฝึกปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 1) การนำาเข้า
สู่บทเรียน เป็นการแนะนำาวิธีเรียนและการฝึก
ปฏบัิติในการสบืคน้ความรูจ้ากอนิเตอรเ์นต็และใบ
ความรูใ้หแ้กผู่เ้รยีน 2) การฝกึและปฏิบตั ิเปน็การ
ฝึกให้ผู้เรียนตอบคำาถามในแบบทดสอบที่ผู้สอน
กำาหนดจากความรู้เดิมที่มีอยู่ และสืบค้นความ
รู้จากอินเตอร์เน็ตแล้วช่วยกันคัดเลือกคำาตอบที่
ตรงประเด็นกับคำาถามมากที่สุด 3) การนำาไป
ใช้ เป็นการให้ผู้เรียนฝึกและปฏิบัติจากใบความรู้
และใบงานที่ผู้สอนกำาหนด แล้วสรุปองค์ความรู้
ร่วมกัน และ 4) การประเมินผล เป็นการทดสอบ
ความรู้และการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

5.3 หลังเรียน

 1) ทำาการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ
นกัศกึษาเรือ่งหลกัการศกึษาและปรชัญาการศกึษา
โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จำานวน 50 ข้อ

 2) ให้นักศึกษาประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ของตนเอง โดยใช้แบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 18 ข้อ

 3) สอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธี
สอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 30 ข้อ

6. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

6.1 หาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
(E

1
/E

2
) แลว้นำาไปเทยีบกบัเกณฑท่ี์กำาหนด 75/75 

(ชัยยงค์ พรมวงศ์, 2556: 10) 

6.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย่ความรูค้วามเข้าใจของนกัศกึษาเรือ่ง
หลกัการศึกษาและปรชัญาการศกึษากอ่นและหลงั
เรียน โดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 115) 

6.3 ทดสอบความแตกตา่งระหว่างคะแนน 
เฉลี่ยพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษา ก่อน
และหลังเรียน โดยใช้ t-test แบบ Dependent 
Samples (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 115) 

6.4 หาค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการเรียนด้วยชุดการสอนท่ีเน้นวิธีสอนแบบ
ให้ฝึกปฏิบัติ แล้วนำาค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545: 101) ดังนี้

ค่าเฉลี่ย  ความหมาย

4.51 – 5.00 มากที่สุด

3.51 – 4.50 มาก

2.51 – 3.50 ปานกลาง

1.51 – 2.50 น้อย

1.00 – 1.50 น้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนของนักศึกษา ก่อนและหลังเรียนด้วยชุด
การสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาหลัก
การศึกษาและปรัชญาการศึกษา พบว่า ค่าความ
น่าจะเป็น (P) ที่จะได้ค่า t เป็น 31.06 เท่ากับ 
.000 ซึง่นอ้ยกวา่ระดบันยัสำาคญัทางสถิตทิีก่ำาหนด 
(.05) นั่นแสดงว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
วิชาหลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษาหลังการ
เรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
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2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ตั้งใจเรียนของนักศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียน
ดว้ยชดุการสอนทีเ่นน้วธิสีอนแบบให้ฝกึปฏบัิติ วชิา
หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา พบว่า ค่า
ความน่าจะเปน็ (P) ทีจ่ะได้ค่า t เปน็ 5.90 เทา่กบั 

.000 ซึง่นอ้ยกวา่ระดบันยัสำาคญัทางสถิตทิีก่ำาหนด 
(.05) นั่นแสดงว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการตั้งใจ
เรียนวิชาหลกัการศึกษาและปรัชญาการศกึษาหลงั
การเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 1 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศึกษากอ่นและหลงัเรยีนดว้ย ชดุการสอน
ที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาหลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา

ทดสอบ n คะแนนเต็ม S.D. t df P

หลังเรียน 22 50 43.43 1.84

31.06* 21 .000

ก่อนเรียน 22 50 13.95 3.37
* ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่กำาหนด (.05) 

ต�ร�งที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการ
สอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาหลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา

ประเมิน n S.D. t df P

หลังเรียน 22 4.10 0.49

5.90* 21 .000

ก่อนเรียน 22 3.19 0.51

* ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่กำาหนด (.05) 

3. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาหลัก
การศึกษาและปรัชญาการศึกษา พบว่า ผลการ
ทดสอบระหว่างเรียนทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้มีค่า
เฉลีย่เท่ากับ 45.27 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) คดิ
เป็นร้อยละได้เท่ากับ 90.54 ส่วนผลการทดสอบ

หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.43 (คะแนนเต็ม 
50 คะแนน) คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 86.86 
นั่นแสดงว่าชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึก
ปฏิบัติวิชาหลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.54/86.86 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 75/75 ที่กำาหนดไว้ ดังตารางที่ 3
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4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้น
วิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาหลักการศึกษาและ
ปรชัญาการศกึษา พบวา่ นักศกึษามคีวามพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้
ฝึกปฏิบัติ วิชาหลักศึกษาและปรัชญาการศึกษา

โดยรวมและรายหน่วยการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
หนว่ยการเรยีนรูท้ีม่คีวามพงึพอใจสงูสดุคอื หนว่ย
การเรียนรู้ที่ 1 รองลงมาคือหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 และ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ตามลำาดับ ดังตารางที่ 4

ต�ร�งที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาหลักการศึกษา
และปรัชญาการศึกษา

n = 22
ผลก�รทดสอบระหว่�งก�รเรียน (คะแนน) 

รวม
 (50) 

ผลก�รทดสอบ
หลังเรียน

50 คะแนน
หน่วยที่ 1

 (10) 
หน่วยที่ 2

 (10) 
หน่วยที่ 3

 (10) 
หน่วยที่ 4

 (10) 
หน่วยที่ 5

 (10) 

รวม 195 198 198 201 204 996 955

8.86 9.00 9.00 9.14 9.27 45.27 43.43

S.D. 0.35 0.53 0.69 0.89 0.94 0.62 1.84

ร้อยละ 88.64 90.00 90.00 91.36 92.73 90.54 86.86

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) = 90.54

ประสิทธิภาพของผลผลิต (E
2
) = 86.86

ต�ร�งที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน 
ดว้ยชุดการสอนทีเ่นน้วธิสีอนแบบใหฝ้กึปฏบิตั ิวชิาหลกัการศกึษาและปรชัญาการศกึษาโดย
รวมและรายหน่วยการเรียนรู้

ร�ยก�รสอบถ�ม S.D.
ระดับคว�ม 
พึงพอใจ

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการศึกษา
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปรัชญาการศึกษา
3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา กับ สังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง
4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แนวคิดและการวิเคราะห์กำาหนดกลวิธีในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถาน
ศึกษา

4.48
4.34
4.09

4.16

4.07

0.59
0.54
0.68

0.56

0.66

มาก
มาก
มาก

มาก

มาก

โดยรวม 4.25 0.59 มาก



Journal of Education, Mahasarakham University 169 Volume 13 Number 2 April-June 2019

อภิปรายผล
1. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรียน พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วชิาหลกัการศกึษาและปรชัญาการศกึษาหลงัเรยีน
สงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า ชุดการสอนชุดนี้ ได้
ผา่นการทดสอบประสทิธภิาพแลว้ปรบัปรงุแกไ้ขให้
มคีวามเหมาะสมอยา่งต่อเน่ืองถึง 3 ครัง้ เม่ือนำาไป
ใชจ้รงิ จงึทำาให ้นกัศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
วชิาหลกัการศกึษาและปรชัญาการศกึษาหลงัเรยีน
สงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 สอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ที่
ระบวุา่ชดุการสอนทีผ่า่นการทดสอบประสทิธภิาพ
จะทำาหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยผู้สอนได้ดี ดังน้ัน 
ก่อนนำาชุดการสอนไปใช้จึงควรมั่นใจว่า ชุดการ
สอนนั้นมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรยีนรูจ้รงิ การทดสอบประสทิธิภาพตามลำาดับ
ขัน้จะชว่ยใหไ้ดช้ดุการสอนทีม่คีณุค่าทางการสอน
จริงตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ และสอดคล้องกับ ผล
การวิจัยต่อไปน้ีท่ีได้ทำาการทดสอบประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนจนมีความมั่นใจเมื่อนำาไปใช้จริง
ทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ เช่น 
สุดถนอม ธีระคุณ (2555) ที่วิจัย พบว่า ชุดการ
สอนด้วยเทคนิคการจัดการความรู้ ทำาให้ผู้เรียนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรียน
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 พงศศ์ริ ิออ่น
คำา (2555) ทีว่จิยั พบวา่ ชุดการสอนแบบศนูย์การ
เรียน ทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ บุญเหลือ หอมเนียม (2559) ที่
วิจัย พบว่า ชุดการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่าน
สื่อสังคม ทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ตั้งใจเรียน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการตั้งใจ
เรยีนหลงัเรยีนมากกวา่กอ่นเรียน อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นน้ีเป็นเพราะว่า 
ชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชา
หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษาตั้งแต่หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 ถึง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกและปฏิบัติในการค้นหาคำาตอบของ
แบบทดสอบและใบงาน จากอินเตอร์เน็ตและ 
ใบความรู้ แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ร่วมกัน จึงส่ง
ผลให้นักศึกษามีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนหลัง
เรียนมากกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับเทคนิคการ
สอนโดยใช้การฝึกและปฏิบัติ (ออนไลน์) ที่ระบุ
ว่าการสอนโดยใช้การฝึกและปฏิบัติทำาให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้น มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ดี
ขึ้น และสอดคล้องกับ กุศยา แสงเดช (2545) ที่
สรุปว่า ชุดการสอนนอกจากเป็นสื่อประกอบการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นแนวทางเดียวกันช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้
ดีขึ้นด้วย 

3. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอน พบว่า ชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึก
ปฏิบัติวิชาหลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษาที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.54/86.86 
หมายความว่า คะแนนด้านกระบวนการของ
นักศึกษาได้ร้อยละ 90.54 และคะแนนด้าน
ผลลัพธ์ของนักศึกษาได้ร้อยละ 86.86 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะ
ว่า ชุดการสอนชุดนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องแล้วนำามาสร้างชุดการสอน และนำาไป
ทดสอบประสิทธิภาพ แล้วปรับปรุงแก้ไข เมื่อนำา
ไปใช้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ชุดการสอน
ชุดนี้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้75/75 
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สอดคล้องกับสุดถนอม ธีระคุณ (2555) พงศ์ศิริ 
อ่อนคำา (2555) บุญเหลือ หอมเนียม (2559) ที่
วิจัยการพัฒนาชุดการสอนในรายวิชาที่แตกต่าง
กัน โดยใช้กระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ เมื่อ
นำาไปใช้กับผู้เรียนแล้ว พบว่า มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุด
การสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาหลัก
การศึกษาและปรัชญาการศึกษาโดยรวมและทุก
หน่วยการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เป็น
เพราะว่า ก่อนนำาไปใช้จริงผู้วิจัยได้นำาชุดการสอน
ชุดนี้ไปทดสอบประสิทธิภาพเพื่อดูว่าชุดการสอน
ทำาให้ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ กระบวนการ
สอนดำาเนินไปอย่างมปีระสทิธิภาพเพียงใดมคีวาม
สัมพันธ์กับผลลัพธ์หรือไม่ และผู้เรียนมีความพึง
พอใจมากน้อยเพียงใดแล้วปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อ
เนื่อง เมื่อนำาไปใช้จริงจึงส่งผลให้นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนโดยรวมและ
ทุกหน่วยการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดับมาก สอดคลอ้งกบั 
พงศศ์ริ ิออ่นคำา (2555) ทีว่จิยั พบวา่ ชุดการสอน
แบบศนูย์การเรยีน ทำาใหผู้เ้รียนมคีวามพึงพอใจต่อ
การเรียนด้วยชุดการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสดุ และบญุเหลอื หอมเนยีม (2559) ทีว่จิยั พบ
วา่ ชดุการสอนโดยใช้ปญัหาเปน็ฐานผา่นสือ่สงัคม 
ทำาให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุด
การสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดเช่นเดียวกนั 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ชุดก�รสอน

ไปใช้

1.1 การวิจัยครั้งนี้ พบปัจจัยสำาคัญที่ส่ง
ผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของผู้เรียน คือ

 1) สมาร์ทโฟน

 สมารท์โฟนเปน็อปุกรณใ์นการสบืคน้
ความรูท้ีผู่ส้อนไมต่อ้งจดัหาใหผู้เ้รยีน เพราะผูเ้รยีน
ทุกคนมีอยู่แล้วและใช้ได้เป็นอย่างดีในการเรียน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องใช้สมาร์ทโฟน
ในการสืบค้นความรู้ตามที่ผู้สอนกำาหนดประมาณ
ร้อยละ 30 ของเวลาทั้งหมด การฝึกปฏิบัติดัง
กล่าว พบว่า ผู้เรียนทุกคนตั้งใจและจดจ่ออยู่กับ
บทเรยีนมุง่มัน่หาคำาตอบ หรอืขอ้มลูจนเจอเพราะ
ได้รับการแนะนำาและเสริมแรงจากผู้สอน เมื่อ
ปฏิบัติจนครบ 5 หน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการสบืคน้หาความรูเ้พิม่ขึน้และมคีวามพงึพอใจ
ต่อวิธีการเรียนมาก

 2) บทบาทของผู้สอน

 การใหค้ำาปรกึษาแนะนำาแกผู่เ้รยีนใน
การสืบค้นความรู้ระหว่างการปฏิบัติแต่ละหน่วย
การเรียนรู้เป็นการเสริมแรงที่ดีเพราะทำาให้ผู้เรียน
ทุกคนตั้งใจและจดจ่ออยู่กับบทเรียน

1.2 การนำาชุดการสอนนี้ไปใช้ควรศึกษา
รายละเอยีดของเนือ้หาและกระบวนการฝกึปฏบัิต ิ
แล้วปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนรวมทั้งระยะเวลา
ในการเรียนควรยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับความ
พร้อมของผู้เรียนด้วย

1 . 3  ค ว ร จั ด เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล เ ก่ี ย ว
กับWebsiteที่ใช้ในการสืบค้นความรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ พร้อมทั้งเอกสารใบความรู้ ใบ
งานและแบบทดสอบใหเ้พยีงพอกบัจำานวนผูเ้รยีน

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และเกณฑ์การวัดที่เหมาะสมโดยเน้นการวัดเพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2 . 1  ค ว รทำ า ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง ค ว าม
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนของครูและ
กระบวนการเรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของผู้เรียน

2.2 ควรทำาการวิจัยเรื่องปัจจัยการเรียน
การสอนทีม่ปีระสทิธผิลสำาหรบันกัศกึษาหลกัสตูร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

2.3 การวิจัยคร้ังน้ี ได้นำาชุดการสอนท่ี
เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ ไปใช้กับนักศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพิชญ
บัณฑิตที่เรียนวิชาหลักการศึกษาและปรัชญาการ
ศึกษาครั้งแรก ดังนั้นควรนำาชุดการสอนดังกล่าว
ไปใช้กับนักศึกษารุ่นต่อไปที่เรียนวิชานี้ แล้วนำาผล
ที่ได้จากการใช้มาปรับปรุงชุดการสอนให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น
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