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เอกสารประกอบการสอน ของ กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์  
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การหาประสิทธิภาพส่ือและชุดการสอน 
กฤษมันต์ วฒันาณรงค์ 

เม่ือท ำกำรผลิตชุดกำรสอนข้ึนมำแลว้ ผูผ้ลิตตอ้งท ำกำรประเมินชุดกำรสอนท่ีผลิตข้ึนมำก่อนท่ีจะ
น ำไปใช ้กำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรสอนหมำยถึง  กำรประเมินชุดกำรสอนดว้ยกำรน ำชุดกำรสอนไป
หำประสิทธิภำพดว้ย กระบวนกำรเชิงพินิจ (Rational Approach) และกระบวนกำรเชิงประจกัษ ์(Empirical 
Approach) ในกระบวนกำรเชิงพินิจนั้น อำจมีกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ โดยใช้คณะผูเ้ช่ียวชำญเป็นผู ้
ประเมินตำมดุลพินิจ เป็นไปตำมขั้นตอนของกระบวนกำรผลิตชุดกำรสอน เม่ือผลิตชุดกำรสอนออกมำ
ส ำเร็จแลว้ จะมีกำรน ำไปทดลองใชเ้ป็นกระบวนกำรหำประสิทธิภำพเชิงประจกัษ ์เพื่อน ำมำปรับปรุงแกไ้ข 
แล้วจึงน ำไปใช้ต่อไป กำรหำประสิทธิภำพชุดกำรสอนใช้หลกักำรและกระบวนกำรเช่นเดียวกบักำรหำ
ประสิทธิภำพบทเรียนมอดูลในบทท่ี 6 ชุดกำรสอนจ ำเป็นตอ้งทดสอบหำประสิทธิภำพเพื่อให้ส่ือและวิธีกำร
สอนต่ำง ๆ ท่ีอยูใ่นชุดกำรสอนเป็น ส่ือท่ีผำ่นกำรทดสอบแลว้ หรือเรียกวำ่เป็น Tested Media เพรำะเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี 

1.  เพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่ชุดกำรสอนท่ีสร้ำงข้ึนมำมีคุณภำพ เป็นท่ียอมรับ 
2.  เพื่อใหแ้น่ใจไดว้ำ่ชุดกำรสอนสำมำรถท ำใหก้ำรเรียนกำรสอนบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยำ่งแทจ้ริง 
3.  เพื่อเป็นหลกัประกนัไดว้่ำ เม่ือผลิตออกมำเป็นจ ำนวนมำก ๆ แลว้ สำมำรถใช้ไดเ้ป็นอย่ำงดี 

คุม้ค่ำกบักำรลงทุน 
 กำรน ำหลกักำรและกระบวนกำรประเมินเชิงประจกัษ์ส ำหรับมอดูลกำรสอนสำมำรถประยุกต์
เพื่อใหเ้หมำะสมกบับริบทของชุดกำรสอนแต่ละเร่ืองไดต้ำมควำมเหมะสม โดยท่ีตวัเลขหรือขอ้มูลในแต่ละ
ชุดกำรสอน หรือ Data Set ท่ีจะใชส้ ำหรับกำรหำประสิทธิภำพแบต่ำง ๆ เพื่อน ำไปใชค้  ำนวณแต่ละแบบมี
ดงัต่อไปน้ี 

 
การหาประสิทธิภาพ แบบที ่1 (KW # 1) 

แบบที ่1 (80/80) ตวัเลขชุดแรก คือค่ำร้อยละหรือเปอร์เซ็นตข์องคะแนนผูท่ี้ท ำแบบฝึกหดัถูกตอ้งถือ
เป็นประสิทธิภำพของกระบวนกำร และตวัเลขชุดหลงัคือ ค่ำร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของคะแนนท่ีผูท้  ำ
แบบทดสอบถูกตอ้งโดยถือเป็นประสิทธิภำพของผลลพัธ์ 

เม่ือท ำกำรวิเครำะห์จะพบว่ำ ตัวเลขชุดแรก คือ ค่ำร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของคะแนนผูท่ี้ท  ำ
แบบฝึกหัดแต่ละคนท ำคะแนนได้ นั้นหมำยถึง ต้องมีแบบฝึกหัด มีคะแนนเต็มของแบบฝึกหัด และมี
คะแนนแบบฝึกหัดท่ีท ำได้ ส ำหรับตวัเลขชุดหลัง จะพบว่ำเป็นค่ำร้อยละหรือ เปอร์เซ็นต์ของคะแนน
แบบทดสอบ หมำยถึง ตอ้งมีแบบทดสอบ คะแนนเต็มของแบบทดสอบ และคะแนนท่ีผูท้  ำแบบทดสอบแต่
ละคนท ำได ้
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จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลจ ำเป็นดงักล่ำวขำ้งตน้ น ำมำสร้ำงเป็นตวัอย่ำงชุดขอ้มูล หรือ Data Set 
ส ำหรับกำรหำประสิทธิภำพไดด้งัน้ี 

 
 

คนที ่
คะแนนแบบฝึกหัด คะแนนแบบทดสอบ 

ที ่1 
เตม็ 20 

ที ่2 
เตม็ 30 

ที ่3 
เตม็ 10 

รวม 
60 

 
% 

 
เตม็ 80 

 
% 

1 18 27 9 54 90.00 75 93.75 
2 17 28 8 53 88.33 70 88.92 
3 19 29 7 55 91.66 73 91.25 
4 20 26 9 55 91.66 76 95.00 
5 18 27 8 53 88.33 75 93.75 
6 16 26 9 51 85.00 74 92.50 
7 17 29 8 55 91.66 78 97.50 
8 19 30 9 58 96.66 79 98.75 

ประสิทธิภาพ 90.41  93.75 
 

จำกตวัอย่ำง มีจ  ำนวนผูท้ดลองใช้ชุดกำรสอนหรือผูเ้รียนจ ำนวน 8 คน ในชุดกำรสอนน้ีมี 3 
แบบฝึกหดั มีคะแนนเต็มแบบฝึกหดัท่ี 1 คือ 20 คะแนน แบบฝึกหดัท่ี 2 มีคะแนนเต็มคือ 30 คะแนน และ
แบบฝึกหดัท่ี 3 มีคะแนนเต็มคือ 10 คะแนน รวมคะแนนเต็มของแบบฝึกหดั คือ 60 ส ำหรับแบบทดสอบมี
คะแนนเตม็ 80 คะแนน 

เม่ือน ำขอ้มูลมำจดักระท ำตำมตำรำง และค ำนวณค่ำร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัดและคะแนน
แบบทดสอบของผู ้เข้ำทดลองใช้แต่ละคนแล้วได้ข้อมูลตำมตำรำง ข้อมูลชุดน้ีเม่ือน ำมำค ำนวณหำ
ประสิทธิภำพตำมแบบท่ี 1 ประสิทธิภำพท่ีได ้คือ 90.41/93.75 

90.41 ตวัเลขชุดแรกคือ ประสิทธิภำพของกระบวนกำร เป็นผลมำจำกกำรหำค่ำร้อยละของคะแนน
เฉล่ียจำกแบบฝึกหดั 

93.75 ตวัเลขชุดหลงั คือ ประสิทธิภำพของผลลพัธ์ เป็นผลมำจำกกำรค ำนวณหำค่ำร้อยละของ
คะแนนเฉล่ียจำกแบบทดสอบ 

จำกตวัอย่ำงขำ้งบนเป็นกำรแสดงวิธีกำรค ำนวณอย่ำงง่ำย เม่ือน ำไปทดลองใช้ควรมีจ ำนวนผูเ้ขำ้
ทดลองใชชุ้ดกำรสอนหรือผูเ้รียน ไม่นอ้ยกวำ่ 30 คน จึงจะเป็นท่ีน่ำเช่ือถือไดป้ระสิทธิภำพของชุดกำรสอน
แบบน้ีไม่ควรต ่ำกวำ่ 80/80 หรือ KW # 1 ≥ 80/80 จึงจะถือวำ่มีประสิทธิภำพเป็นท่ียอมรับได ้
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การหาประสิทธิภาพ แบบที ่2 (KW # 2) 
แบบที ่2 (70/80) ตวัเลขชุดแรก คือ ค่ำร้อยละของจ ำนวนผูเ้รียนท่ีท ำคะแนนจำกแบบฝึกหดัหรือท ำ

กิจกรรมผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว ้และตวัเลขชุดหลงั คือ ค่ำร้อยละของคะแนนจำกแบบทดสอบท่ีจ ำนวน
ผูเ้รียนในตวัเลขชุดหนำ้ท ำได ้

เม่ือท ำกำรวเิครำะห์จะพบวำ่ ตวัเลขชุดแรกคือ จ ำนวนผูเ้รียนท่ีท ำคะแนนไดจ้ำกแบบฝึกหดัหรือท ำ
กิจกรรม “ผำ่น” เกณฑท่ี์ก ำหนด ดงันั้น จึงตอ้งมีเกณฑ์ท่ีก ำหนดวำ่ ผูเ้รียนจะ “ผำ่น” หรือ “ไม่ผำ่น” อำจเป็น
เกณฑ์ของคะแนน หรือ เกณฑ์ประเมินแบบ “ผำ่น” หรือ “ไม่ผำ่น” ขอ้มูลจ ำเป็นคือ จ ำนวนผูเ้รียนท่ี “ผำ่น” 
เกณฑ์ท่ีจะน ำมำหำค่ำเปอร์เซ็นต์โดยเทียบกบัผูเ้รียนทั้งหมด ส ำหรับเกณฑ์น้ี ผูพ้ฒันำชุดกำรสอนจะเป็นผู ้
ก  ำหนด และระบุเง่ือนไขไวใ้นชุดกำรสอนวำ่ผูเ้รียนตอ้งมีควำมสำมำรถอยำ่งไรจึงจะ ผำ่น หรือ ไม่ผำ่น  

ตวัเลขชุดหลงั คือค่ำร้อยละของคะแนนจำกแบบทดสอบท่ีจ ำนวนผูเ้รียนในตวัเลขชุดหน้ำท ำได ้
หมำยถึง จ ำนวนท่ีผูเ้รียน “ผำ่น” ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไวส้ำมำรถท ำคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบคิดไดเ้ป็น
ร้อยละเท่ำไร 

 
 

คนที ่
คะแนนแบบฝึกหัด หรือ กจิกรรม เกณฑ์การผ่านกจิกรรม

หรือแบบฝึกหัด คือ 87.00 % 
คะแนน

แบบทดสอบ 

ที ่1 
เตม็ 
20 

ที ่2 
เตม็ 
30 

ที ่3 
เตม็ 
10 

รวม 
60 

 
% 

1 =ผ่าน 

0=ไม่ผ่าน 

เตม็ 
80 

 
% 

1 18 27 9 54 90.00 1 75 93.75 
2 17 28 8 53 88.33 1 70 87.75 
3 19 29 7 55 91.66 1 73 91.25 
4 20 26 9 55 91.66 1 76 95.00 
5 18 27 8 53 88.33 1 75 93.75 
6 16 26 9 51 85.00 0 74 92.50 
7 17 29 8 55 91.66 1 78 97.50 
8 19 30 9 58 96.66 1 79 98.75 

ประสิทธิภาพ 87.50  93.78 
 

จำกตวัอย่ำง มีจ  ำนวนผูท้ดลองใช้ชุดกำรสอนหรือผูเ้รียนจ ำนวน 8 คน ในชุดกำรสอนน้ีมี 3 
แบบฝึกหดัหรือกิจกรรม มีคะแนนเต็มแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมท่ี 1 คือ 20 คะแนน แบบฝึกหดัหรือกิจกรรม
ท่ี 2 มีคะแนนเต็มคือ 30 คะแนน และแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมท่ี 3 มีคะแนนเต็มคือ 10 คะแนน รวมคะแนน
เต็มของแบบฝึกหัดหรือกิจกรรม คือ 60 และก ำหนดให้ผูท่ี้จะ “ผ่ำน” กิจกรรมหรือแบบฝึกหัดซ่ึงเป็น
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรเรียนรู้ระหวำ่งเรียนตอ้งไดค้ะแนน 87.00 เปอร์เซ็นต ์ 
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จำกชุดขอ้มูลมีผู ้“ผำ่น” แบบฝึกหดัหรือผำ่นเกณฑ์จ ำนวน 7 คน จำกผูเ้รียนทั้งหมด 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.50 จำกขอ้มูลในตำรำงคนท่ี 6 ไม่ผำ่นเกณฑ์ จึงไม่น ำคะแนนไปค ำนวณ ตวัเลขในชุดหลงั ซ่ึงเอำ
คะแนนเฉพำะผูผ้ำ่นเกณฑ์เท่ำนั้น ส ำหรับแบบทดสอบมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน น ำคะแนนเฉล่ียของผูท้  ำ
ขอ้สอบไดค้  ำนวณจำกจ ำนวน 7 คน ท่ีผำ่นเกณฑไ์ปค ำนวณ 

เม่ือน ำขอ้มูลมำจดักระท ำตำมตำรำง และค ำนวณค่ำร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัด หรือ กิจกรรม 
และคะแนนแบบทดสอบของผู ้เข้ำทดลองใช้แต่ละคนแล้วได้ข้อมูลตำมตำรำง ข้อมูลชุดน้ีเม่ือน ำมำ
ค ำนวณหำประสิทธิภำพตำมแบบท่ี 2 ประสิทธิภำพท่ีได ้คือ 87.50/93.78 

87.50 ตวัเลขชุดแรกคือ ประสิทธิภำพของกระบวนกำร เป็นผลมำจำกกำรหำค่ำร้อยละของจ ำนวน
ผูเ้รียนท่ีผำ่นเกณฑข์องแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมระหวำ่งเรียน 

93.78 ตวัเลขชุดหลงั คือ ประสิทธิภำพของผลลพัธ์ เป็นผลมำจำกกำรค ำนวณหำค่ำร้อยละของ
คะแนนเฉล่ียจำกแบบทดสอบจำกจ ำนวนผูท่ี้ผำ่นเกณฑกิ์จกรรมหรือแบบฝึกหดัท ำได ้

ประสิทธิภำพของชุดกำรสอนแบบน้ีไม่ควรต ่ำกวำ่ 70/80 หรือ KW # 1 ≥ 70/80 จึงจะถือวำ่มี
ประสิทธิภำพเป็นท่ียอมรับได ้

 
การหาประสิทธิภาพ แบบที ่3 (KW # 3) 

แบบที ่3 (70/60) ตวัเลขชุดแรก คือ ค่ำร้อยละของจ ำนวนผูเ้รียนท่ีท ำคะแนนจำกแบบฝึกหดัหรือท ำ
กิจกรรมผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว ้ และตวัเลขชุดหลงัคือ ค่ำร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีจ  ำนวนผูเ้รียนท่ีผ่ำน
เกณฑ์ท ำคะแนนเพิ่มข้ึนจำกแบบทดสอบก่อนเรียนโดยเทียบกบัคะแนนท่ีท ำไดห้ลงักำรเรียนจำกบทเรียน 
คิดเป็นร้อยละกบัคะแนนเตม็ 

เม่ือท ำกำรวเิครำะห์จะพบวำ่ ตวัเลขชุดแรกคือ จ ำนวนผูเ้รียนท่ีท ำคะแนนไดจ้ำกแบบฝึกหดัหรือท ำ
กิจกรรม “ผำ่น” เกณฑท่ี์ก ำหนด ดงันั้น จึงตอ้งมีเกณฑ์ท่ีก ำหนดวำ่ ผูเ้รียนจะ “ผำ่น” หรือ “ไม่ผำ่น” อำจเป็น
เกณฑ์ของคะแนน หรือ เกณฑ์ประเมินแบบ “ผำ่น” หรือ “ไม่ผำ่น” ขอ้มูลจ ำเป็นคือ จ ำนวนผูเ้รียนท่ี “ผำ่น” 
เกณฑ์ท่ีจะน ำมำหำค่ำเปอร์เซ็นต์โดยเทียบกบัผูเ้รียนทั้งหมด ส ำหรับเกณฑ์น้ี ผูพ้ฒันำชุดกำรสอนจะเป็นผู ้
ก  ำหนด และระบุเง่ือนไขไวใ้นชุดกำรสอนว่ำผูเ้รียนตอ้งมีควำมสำมำรถอย่ำงไรจึงจะ ผ่ำน หรือ ไม่ผ่ำน 
เช่นเดียวกบักำรหำประสิทธิภำพ แบบท่ี 2 

ตวัเลขชุดหลงั คือค่ำร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีจ  ำนวนผูเ้รียนท่ีผ่ำนเกณฑ์ท ำคะแนนเพิ่มข้ึนจำก
แบบทดสอบก่อนเรียนโดยเทียบกบัคะแนนท่ีท ำไดห้ลงักำรเรียนจำกบทเรียน ดงันั้นขอ้มูลท่ีเพิ่มข้ึนจำกแบบ
ท่ี 2 คือ คะแนนจำกแบบทดสอบก่อนเรียน หรือคะแนน Pretest  
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คนที ่

คะแนนแบบฝึกหัด หรือ กจิกรรม 
เกณฑ์การผ่านกจิกรรมหรือแบบฝึกหัด 

คือ 87.00 % 

 
คะแนนจากแบบทดสอบ 

 

กจิกรรมหรือ
แบบฝึกหดั 

คะแนนเตม็60 

 
% 

1 =ผ่าน 

0=ไม่ผ่าน 

ก่อน 
เรียน 

80 

หลงั 
เรียน 

80 

 
เพิม่ 

 
% 

1 54 90.00 1 10 75 65 81.25 
2 53 88.33 1 15 70 60 75.00 
3 55 91.66 1 13 73 60 75.00 
4 55 91.66 1 25 76 51 63.75 
5 53 88.33 1 5 75 70 87.50 
6 51 85.00 0 5 74 69 86.25 
7 55 91.66 1 10 78 60 75.00 
8 58 96.66 1 10 79 69 86.25 

ประสิทธิภาพ 87.50  77.67 
 

จำกตวัอยำ่ง มีจ  ำนวนผูท้ดลองใชชุ้ดกำรสอนหรือผูเ้รียนจ ำนวน 8 คน ในชุดกำรสอนน้ีคะแนนเต็ม
ของแบบฝึกหัดหรือกิจกรรม คือ 60 และก ำหนดให้ผูท่ี้จะ “ผ่ำน” กิจกรรมหรือแบบฝึกหัดซ่ึงเป็น
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรเรียนรู้ระหวำ่งเรียนตอ้งไดค้ะแนน 87.00 เปอร์เซ็นต ์ 

จำกชุดขอ้มูลมีผู ้“ผำ่น” แบบฝึกหดัหรือผำ่นเกณฑ์จ ำนวน 7 คน จำกผูเ้รียนทั้งหมด 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.50 จำกขอ้มูลในตำรำงคนท่ี 6 ไม่ผำ่นเกณฑ์ จึงไม่น ำคะแนนคนท่ี ไม่ผำ่นเกณฑ์คือคนท่ี 6 ไป
ค ำนวณ ตวัเลขในชุดหลงั ซ่ึงเอำคะแนนเฉพำะผูผ้่ำนเกณฑ์เท่ำนั้น ส ำหรับแบบทดสอบก่อน และหลงัมี
คะแนนเต็ม 80 คะแนนเท่ำกนั น ำคะแนนเฉล่ียของผูท้  ำผำ่นเกณฑ์จ ำนวน 7 คน ไปค ำนวณหำค่ำเฉล่ียของ
คะแนนท่ีท ำเพิ่มข้ึน โดยน ำคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนไปหำค่ำร้อยละโดยเทียบกบัคะแนนเต็ม เม่ือน ำขอ้มูลมำจดั
กระท ำตำมตำรำง และค ำนวณค่ำร้อยละของคะแนนแบบฝึกหดั หรือ กิจกรรม และคะแนนแบบทดสอบของ
ผูเ้ขำ้ทดลองใชแ้ต่ละคนแลว้ไดข้อ้มูลตำมตำรำง ขอ้มูลชุดน้ีเม่ือน ำมำค ำนวณหำประสิทธิภำพตำมแบบท่ี 3 
ประสิทธิภำพท่ีได ้คือ 87.50/77.67 

87.50 ตวัเลขชุดแรกคือ ประสิทธิภำพของกระบวนกำร เป็นผลมำจำกกำรหำค่ำร้อยละของจ ำนวน
ผูเ้รียนท่ีผำ่นเกณฑข์องแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมระหวำ่งเรียน 

77.67 ตวัเลขชุดหลงั คือ ประสิทธิภำพของผลลพัธ์ เป็นผลมำจำกกำรค ำนวณหำค่ำร้อยละของ
คะแนนเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนจำกแบบทดสอบก่อนเรียน โดยน ำคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนไปค ำนวณหำค่ำเฉล่ียร้อยละโดย
เทียบกบัคะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน ในกรณีน้ีคะแนนเต็มหลงัเรียนมีคะแนนเท่ำกนักบัคะแนน
เตม็ก่อนเรียนคือ 80 คะแนน 
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ประสิทธิภำพของชุดกำรสอนแบบน้ีไม่ควรต ่ำกวำ่ 70/60 หรือ KW # 1 ≥ 70/60 จึงจะถือวำ่มี
ประสิทธิภำพเป็นท่ียอมรับได ้

 
การหาประสิทธิภาพแบบที ่4 (KW # 4) 

แบบที่ 4 (60/60) ตวัเลขชุดแรก คือ ค่ำร้อยละเฉล่ียของขอ้สอบแต่ละขอ้ท่ีผูเ้รียนตอบถูก หรือ มี
คะแนนผ่ำนเกณฑ์ ตวัเลขชุดหลงั คือ ค่ำร้อยละของคะแนนท่ีผูเ้รียนท ำขอ้สอบได้ถูกหรือผ่ำนเกณฑ์ ซ่ึง
เกิดข้ึนหลงัจำกเรียนดว้ยชุดกำรสอน 

ชุดกำรสอนแบบน้ีให้ควำมส ำคญักบัขอ้สอบรำยขอ้ ซ่ึงกำรออกแบบขอ้สอบตอ้งรวมเอำกำรวดั
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร และประสิทธิภำพของผลลพัธ์ ไวใ้นขอ้สอบแต่ละขอ้ให้ครอบคลุมตำม
วตัถุประสงคท์ำงกำรเรียนของชุดกำรสอน อำจเป็นขอ้สอบอตันยั หรือปรนยัก็ได ้ส่วนมำกเป็นชุดกำรสอน
ท่ีมีเน้ือหำเป็นนำมธรรม หรือศิลปะ หรือเป็นชุดกำรสอนในรำยวิชำทำงสังคมศำสตร์และศิลปศำสตร์ หรือ
ชุดกำรสอนภำคปฏิบติั และจ ำนวนขอ้สอบมีไม่มำก เกณฑ์กำรพิจำรณำก ำหนดชดัเจนวำ่ “ผำ่น” หรือ “ตอบ
ถูก” หรือ “ไม่ผำ่น” หรือ “ตอบไม่ถูก” 

เม่ือท ำกำรวิเครำะห์จะพบวำ่ ตวัเลขชุดแรกคือ ค่ำร้อยละเฉล่ียของขอ้สอบแต่ละขอ้ท่ีผูเ้รียน “ตอบ
ถูก” หรือ มีคะแนน “ผำ่น” เกณฑ์ ขอ้มูลจ ำเป็นคือ ขอ้สอบแต่ละขอ้ท่ีผูเ้รียนตอบถูกหรือ “ผำ่น” เกณฑ์ น ำ
คะแนนผำ่นเกณฑท่ี์ไดม้ำหำค่ำเปอร์เซ็นตเ์ฉล่ีย ส ำหรับเกณฑ์น้ี ผูพ้ฒันำชุดกำรสอนจะเป็นผูก้  ำหนดเช่นกนั 
และระบุเง่ือนไขไวใ้นชุดกำรสอนว่ำผูเ้รียนตอ้งมีควำมสำมำรถอยำ่งไร หรือแสดงพฤติกรรมอยำ่งไรเป็นท่ี
ประจกัษจึ์งจะ “ผำ่น” หรือ “ตอบถูก” หรือ “ไม่ผำ่น” หรือ “ตอบไม่ถูก” 

ตวัเลขชุดหลงั คือ ค่ำร้อยละของคะแนนท่ีผูเ้รียนท ำขอ้สอบได้ถูกหรือผ่ำนเกณฑ์ ขอ้มูลจ ำเป็นคือ 
คะแนนรวมของผูเ้รียนท่ีท ำขอ้สอบถูก หรือผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละขอ้ จำกนั้นน ำมำหำค่ำร้อยละเฉล่ียของ
คะแนนรวมท่ีผูท้  ำขอ้สอบ “ผำ่น” หรือ “ตอบถูก”  
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 ขอ้สอบ 5 ขอ้ คะแนนเตม็ขอ้ละ 10 คะแนน 
เกณฑก์ำรผำ่น คือ 50 % (ตวัหนำ “ผำ่น”) 

คะแนนรวม 
50 คะแนน 

คนท่ี ขอ้1 ขอ้2 ขอ้3 ขอ้4 ขอ้5 รวม % 
1 5 7 5 7 5 29 58.00 
2 7 4 2 3 2 18 36.00 
3 4 3 0 4 7 18 36.00 
4 2 5 7 5 5 24 48.00 
5 8 7 3 6 6 30 60.00 
6 6 3 4 8 1 22 44.00 
7 5 4 6 2 2 19 38.00 
8 8 2 7 9 7 33 66.00 

รวม 45 35 34 44 35 193 
% 56.25 43.75 42.50 55.00 43.75 48.25 

ผ่าน 6 3 3 5 5 3 
รวม 39 19 18 35 30 92 
% 65.0 63.33 60.00 70.00 60.00 61.33 

เฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ผ่านข้อสอบแต่ละข้อ = 63.66 %  
ประสิทธิภำพชุดกำรสอน = 63.66/61.33 

 

จำกตวัอยำ่ง มีจ  ำนวนผูท้ดลองใชชุ้ดกำรสอนหรือผูเ้รียนจ ำนวน 8 คน ในชุดกำรสอนน้ีมีขอ้สอบ 5 
ขอ้ คะแนนขอ้สอบแต่ละขอ้ 10 คะแนน เกณฑ์กำรตดัสินผำ่น คือ 50 เปอร์เซ็นตด์งันั้น ขอ้สอบแต่ละขอ้ผูท่ี้
ท  ำคะแนนผำ่นไดต้อ้งไดค้ะแนนเกิน 5 ข้ึนไป และผูจ้ะผำ่นกำรเรียนดว้ยชุดกำรสอนตอ้งมีคะแนนรวมเกิน 
50 เปอร์เซ็นตข้ึ์นไป  

จำกชุดขอ้มูลมีผู ้“ผำ่น” ขอ้สอบขอ้ท่ี 1 จ ำนวน 6 คน ขอ้ท่ี 2 และ ขอ้ท่ี 3 จ ำนวน 3 ขอ้ท่ี 4 และ ขอ้
ท่ี 5 จ ำนวน 5 คน โดยผูท่ี้ผำ่นในแต่ละขอ้มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นเปอร์เซ็นตไ์ด ้63.66 เปอร์เซ็นต ์

แต่เม่ือรวมคะแนนทั้งหมดแลว้ มีผูส้อบผำ่นเพียง 3 คนจำกผูเ้รียนทั้งหมด 8 คน มีคะแนนรวมของ
ผูส้อบผำ่นชุดกำรสอนคิดเป็นร้อยละ 61.33  

63.66 ตวัเลขชุดแรกคือ เป็นผลมำจำกกำรหำค่ำร้อยละเฉล่ียของคะแนนท่ีจ ำนวนผูเ้รียนผำ่นเกณฑ์
ของขอ้สอบแต่ละขอ้ 

61.33 ตวัเลขชุดหลงั คือ เป็นผลมำจำกกำรค ำนวณหำค่ำร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีผูเ้รียนไดค้ะแนน
ผำ่นเกณฑค์ะแนนรวมของชุดกำรสอน 

ประสิทธิภำพของชุดกำรสอนแบบน้ีไม่ควรต ่ำกวำ่ 60/60 หรือ KW # 1 ≥ 60/60 จึงจะถือวำ่มี
ประสิทธิภำพเป็นท่ียอมรับได ้
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เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอน 
ชุดกำรสอนท่ีผลิตข้ึนมำจะต้องผลิตให้ได้ตำมเกณฑ์ประสิทธิภำพ และกระบวนกำรหำ

ประสิทธิภำพท่ีตั้งไวจึ้งจะถือไดว้่ำเป็น “ชุดกำรสอนนั้นมีคุณภำพ” กำรก ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภำพและ
กระบวนกำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรสอนนั้นผูผ้ลิตสำมำรถเลือกก ำหนดไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยใช้
ดุลพินิจของผูผ้ลิต หรืออำจใช้กำรระดมสมอง หรือ กำรประชุมกลุ่มเฉพำะ หรือกรรมวิธีอ่ืน ๆ ในกำร
ก ำหนดระดบัเกณฑป์ระสิทธิภำพและวธีิกำรหำประสิทธิภำพก็ได ้

เกณฑ์ประสิทธิภำพ หมำยถึง ระดบัประสิทธิภำพของชุดกำรสอนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดกำรเรียน
รู้อยูใ่นระดบัท่ีผูผ้ลิตชุดกำรสอนพึงพอใจ หำกชุดกำรสอนนั้นมีประสิทธิภำพถึงระดบัแลว้ชุดกำรสอนนั้นก็
มีคุณค่ำท่ีจะน ำไปเสนอผูเ้รียนได้ และให้ผลคุม้ค่ำแก่กำรลงทุนในกำรผลิตออกมำเป็นจ ำนวนมำก กำร
ก ำหนดเกณฑป์ระสิทธิภำพสำมำรถกระท ำไดโ้ดยกำรประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียน 2 ลกัษณะ คือ 

พฤติกรรมต่อเน่ืองระหว่ำงกำรเรียน (กระบวนกำร) และพฤติกรรมขั้นสุดท้ำยของกำรเรียน 
(ผลลพัธ์) เป็นกำรก ำหนดให้ค่ำประสิทธิภำพของกระบวนกำร และประสิทธิภำพของผลลพัธ์ กำรประเมิน
พฤติกรรมต่อเน่ืองระหว่ำงกำรเรียน (Transitional Behaviors) ซ่ึงประกอบดว้ยพฤติกรรมย่อย ๆ หลำยๆ 
อยำ่งเรียกวำ่เป็นประสิทธิภำพของกระบวนกำร (Process) สังเกตไดจ้ำกกำรประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รำยงำน
ของกลุ่ม) กำรปฏิบติังำนรำยบุคคลอนัไดแ้ก่งำนท่ีมอบหมำยและกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผูส้อนก ำหนดไว ้ผลกำร
ประเมินมกัไดม้ำจำกคะแนนท่ีเป็นแบบฝึกหัดระหว่ำงเรียนเพื่อน ำไปใช้ค  ำนวณ หรือประสิทธิภำพของ
กระบวนกำร 

กำรประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้ำย (Terminal Behaviors) เป็นกำรประเมินผลผลลพัธ์ เป็นกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิผลทำงกำรเรียนของผูเ้รียนในเน้ือหำแต่ละหน่วย โดยพิจำรณำผลกำรสอบหลงัเรียน 
ประสิทธิภำพของชุดกำรสอนจะพิจำรณำจำกเกณฑ์ท่ีผูผ้ลิตชุดกำรสอนจะได้ก ำหนดข้ึนว่ำ ผูเ้รียนจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในระดบัใด จึงจะเป็นท่ียอมรับไดว้ำ่อยูใ่นระดบัเป็นท่ีน่ำพอใจ 

กำรเลือกวิธีกำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรสอนข้ึนอยู่กบัลกัษณะของชุดกำรสอน เน้ือหำวิชำ 
ผูเ้รียน เป้ำหมำยของกำรเรียน ตลอดจนบริบทและสภำพแวดลอ้มของกำรเรียน ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีใช้ก ำหนด
วธีิกำรหำประสิทธิภำพตำมแบบต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

ประสิทธิภาพ แบบ ที ่1 หรือ KW #1 เป็นกำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรสอนท่ีมีแบบฝึกหดัหลำย 
ๆ แบบฝึกหดั หรือมีกิจกรรมระหวำ่งเรียนทีมีกำรประเมินผลออกมำเป็นคะแนนกระบวนกำรเรียนไดห้ลำย 
ๆ กิจกรรม และมีแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิขั้นสุดทำ้ย ประสิทธิภำพของชุดกำรสอนแบบน้ีไม่ควรต ่ำกว่ำ 
80/80 หรือ KW # 1 ≥ 80/80 จึงจะถือวำ่มีประสิทธิภำพ 

ประสิทธิภาพแบบที่ 2 หรือ KW # 2 เป็นกำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรสอนท่ีเนน้สมรรถนะท่ี
จ ำเป็นตอ้งผำ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ในแต่ละกิจกรรม หรือแต่ละใบงำนท่ีผูเ้รียนไดท้  ำ กำรพิจำรณำใชจ้  ำนวน
ผูเ้รียนท่ีผำ่นเกณฑใ์นระหวำ่งเรียน เป็นประสิทธิภำพของกระบวนกำร หมำยถึงถำ้ท ำให้ผูเ้รียนสำมำรถผำ่น
เกณฑ์ไดก้วำ่ 70 เปอร์เซ็นต ์จึงจะถือวำ่มีประสิทธิภำพของกระบวนเป็นท่ียอมรับได ้และตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิ
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โดยรวม ไม่นอ้ยกวำ่ 80 เปอร์เซ็นต ์เช่นกนั ประสิทธิภำพของชุดกำรสอนแบบน้ีไม่ควรต ่ำกวำ่ 70/80 หรือ 
KW # 2 ≥ 70/80 จึงจะถือวำ่มีประสิทธิภำพ 

ประสิทธิภาพแบบที่ 3 หรือ KW # 3 เป็นกำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรสอนท่ีเนน้สมรรถนะท่ี
จ ำเป็นตอ้งผำ่นเกณฑ์ท่ียอมรับไดเ้ช่น เดียวกบัแบบ KW # 2 แต่ให้ควำมส ำคญักบักำรเพิ่มข้ึนของคะแนน
ระหวำ่งก่อนเร่ิมเรียนหรือควำมรู้เดิม กบัคะแนนหลงัเรียนหรือควำมรู้ใหม่ ชุดกำรสอนแบบน้ี เหมำะกบักำร
สอนวิชำชีพท่ีผู ้เรียนมีพื้นฐำนน้อยหรือไม่มีมำก่อน หรือรำยวิชำท่ีมีองค์ควำมรู้ใหม่ส ำหรับผู ้เรียน 
ประสิทธิภำพของชุดกำรสอนแบบน้ีไม่ควรต ่ำกวำ่ 70/60 หรือ KW # 3 ≥ 70/60 จึงจะถือวำ่มีประสิทธิภำพ 

ประสิทธิภาพแบบที่ 4 หรือ KW # 4 เป็นกำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรสอนท่ีให้ควำมส ำคญักบั
กำรสอบ และขอ้สอบเป็นส ำคญั ชุดกำรสอนแบบน้ีใช้สอนเน้ือหำท่ีเป็นนำมธรรม หรือรำยวิชำทำงดำ้น
ศิลปกรรม สังคมศำสตร์ หรือ ชุดกำรสอนส ำหรับกำรสอบท่ีส ำคญั เช่น กำรสอบเพื่อได้รับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพเป็นตน้  จึงเนน้กำรสอบผำ่นขอ้สอบแต่ละขอ้ และตอ้งไดค้ะแนนรวมผำ่นเกณฑ์ท่ีก ำหนด
ดว้ย ประสิทธิภำพของชุดกำรสอนแบบน้ีไม่ควรต ่ำกว่ำ 60/60 หรือ KW # 4 ≥ 60/60 จึงจะถือว่ำมี
ประสิทธิภำพ 

แต่อยำ่งไรก็ตำมผูผ้ลิตก็ไม่ควรตั้งเกณฑไ์วต้  ่ำจนเกินไปนกัเพรำะจะท ำให้ประสิทธิภำพของชุดกำร
สอนท่ีได้ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ ซ่ึงโดยปกติทัว่ไปแลว้ในขั้นตอนกำรทดลองคร้ังแรก ๆ จะไดค้่ำ
ประสิทธิภำพท่ีต ่ำ แต่เม่ือไดรั้บกำรปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ค่ำประสิทธิภำพของชุดกำรสอนก็จะสูงข้ึนเร่ือย ๆ 
และในขณะเดียวกนัหำกไดค้่ำประสิทธิภำพสูงมำก ๆ ก็ไม่ควรจะตดัสินใจยอมรับค่ำนั้นในทนัทีเพรำะค่ำ
ประสิทธิภำพท่ีสูง อำจจะเกิดจำกสำเหตุหลำยประกำร เช่น เน้ือหำท่ีจดัใหง่้ำยกวำ่ระดบัภูมิปัญญำของผูเ้รียน 
หรือแบบฝึกหดัและขอ้สอบยงัไม่ไดม้ำตรฐำนของควำมเช่ือมัน่ อ ำนำจจ ำแนก และค่ำควำมยำกง่ำย ซ่ึงอำจ
เกิดจำกกำรสร้ำงแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ง่ำยเกินไป เดำง่ำย หรือในทำงตรงขำ้ม อำจจะยำกเกินไป 
หรือจ ำนวนขอ้สอบน้อยเกินไป ซ่ึงมกัเกิดข้ึนในวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ท่ีตอ้งมีกำรค ำนวณ เป็น
ตน้ 

ดงันั้น ผูผ้ลิตชุดกำรสอนตอ้งตรวจสอบกระบวนกำรในกำรผลิตชุดกำรสอนในแต่ละขั้นวำ่ ถูกตอ้ง
และเหมำะสมเพียงใด โดยเฉพำะแบบฝึกหดั กิจกรรม และแบบทดสอบท่ีน ำมำใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บ
ขอ้มูลเพื่อกำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรสอน 
 ชุดกำรสอนเป็นทั้งส่ือและแนวคิดในกำรจดักำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรออกแบบหลกัสูตรและ
กำรสอน ถึงแมว้ำ่จะมีพฒันำกำรทำงเทคโนโลยีกำรสอนดว้ยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นรูปแบบ
ต่ำง ๆ แต่แนวคิดของ “ชุดกำรสอน” ยงัสำมำรถน ำไปใช้กบัเทคโนโลยีท่ีพฒันำข้ึน เช่น กำรเรียนกำรสอน 
Online กำรสอนทำงไกลดว้ยกำรใช้ e-Learning กำรเรียนโดยกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรสืบเสำะ (Community 
of Inquiry) กำรใชเ้ครือข่ำยสังคม (Social Networks) และ บทเรียนส ำหรับกำรเรียนดว้ยกำรใชอุ้ปกรณ์แบบ
พกพำ เช่น โทรศพัทแ์บบ Smart Phone หรือ สร้ำงเป็นชุดกำรสอนส ำหรับโปรแกรม (Applications) ท่ีใชก้บั 
iPad, iPod และ iPhone หรือคอมพิวเตอร์พกพำแบบหนำ้จอสัมผสั (Tablets) เป็นตน้ เม่ือมีแนวคิดกำรผลิต
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ส่ือแบบ Media Convergence ชุดกำรสอนสำมำรถน ำไปใชก้บัส่ือต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัช่องทำงของระบบกำร
น ำเสนอ (Delivery System) ใหม่ ๆ กำรพฒันำและหำประสิทธิภำพของชุดกำรสอนใช้หลักกำรและ
กระบวนกำรเช่นเดียวกับ บทเรียนมอดูล โดยให้ควำมส ำคญักับประสิทธิภำพของกระบวนกำร และ
ประสิทธิภำพของผลลพัธ์ในกำรเรียน 

 
ชุดกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพจะช่วยแกปั้ญหำกำรเรียนกำรสอน

และคุณภำพของกำรศึกษำไดอ้ยำ่งมำก 


