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เม่ือได้ผลิตส่ือหรือชุดการสอนแล้ว ก่อนน าไปใช้จะต้องน าส่ือหรือชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนไป

ทดสอบประสิทธิภาพเพื่อดูว่า ส่ือหรือชุดการสอนท าให้ผู ้เ รียนมีความรู้เพิ่มข้ึนหรือไม่ มี

ประสิทธิภาพในการช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด มี

ความสัมพนัธ์กบัผลลพัธ์หรือไม่และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากส่ือหรือส่ือหรือชุดการ

สอนในระดับใด ดังนั้นผูผ้ลิตส่ือการสอนจ าเป็นจะต้องน าส่ือหรือชุดการสอนไปหาคุณภาพ 

เรียกวา่ การทดสอบประสิทธิภาพ 

 

1. ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ 

  

 1.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง สภาวะหรือคุณภาพของสมรรถนะในการด าเนินงาน
เพื่อใหง้านหรือความส าเร็จโดยใชเ้วลา ความพยายาม และค่าใชจ่้ายคุม้ค่าท่ีสุดตามจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว ้เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ โดยก าหนดเป็นอตัราส่วนหรือร้อยละระหวา่งปัจจยัน าเขา้ 
กระบวนการและผลลพัธ์ (Ratio between input, process and output)  

ประสิทธิภาพเนน้การด าเนินการท่ีถูกตอ้งหรือกระท าส่ิงใดๆอยา่งถูกวธีิ (Doing the thing 
right) 

 ค าวา่ประสิทธิภาพ มกัสับสนกบัค าวา่ ประสิทธิผล (Effectiveness) ซ่ึงเป็นค าท่ีคลุมเครือ 
ไม่เนน้ปริมาณ และมุ่งใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเนน้ การท าส่ิงท่ีถูกท่ีควร (Doing the right thing)    
ดงันั้นสองค าน้ีจึงมกัใชคู้่กนั คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 1.2 ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ 

                                                        
1
 จาก ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2520) ระบบส่ือการสอน ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หนา้ 135-143 
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 การทดสอบประสิทธิภาพของส่ือหรือชุดการสอน จึงหมายถึงการหาคุณภาพของส่ือหรือ

ชุดการสอน โดยพิจารณาตามขั้นตอนของการพัฒนาส่ือหรือชุดการสอนแต่ละขั้น ตรงกับ

ภาษาองักฤษวา่ “Developmental Testing”  

 การทดสอบประสิท ธิภาพของ ส่ือหรือ ชุดการสอน ตรงกับภาษาอังกฤษว่ า 

“Developmental Testing”  

 Developmental Testing คือ การทดสอบคุณภาพตามพฒันาการของการผลิตส่ือหรือชุด

การสอนตามล าดบัขั้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแต่ละองคป์ระกอบของตน้แบบช้ินงาน ให้ด าเนิน

ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ส าหรับการผลิตส่ือและชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพ หมายถึง การน าส่ือหรือ

ชุดการสอนไปทดสอบด้วยกระบวนการสองขั้นตอนคือ การทดลอบประสิทธิภาพใช้เบื้องต้น (Try 

Out) ไปและทดลอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) เพื่อหาคุณภาพของส่ือตามข้ันตอนที่

ก าหนดใน 3 ประเด็น คือ การท าให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน การช่วยให้ผู้ เรียนผ่านกระบวนการเรียน

และท าแบบประเมินสุดท้ายได้ดี และการท าให้ผู้ เรียนมีความพึงพอใจ น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข 

ก่อนท่ีจะผลิตออกมาเผยแพร่เป็นจ านวนมาก (8) 

 1.1 การทดลอบประสิทธิภาพใช้เบือ้งต้น เป็น การน าส่ือหรือชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนเป็น

ตน้แบบ (Prototype) แลว้ไปทดลอบประสิทธิภาพใช้ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละระบบ เพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของส่ือหรือชุดการสอนใหเ้ท่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้และปรับปรุงจนถึงเกณฑ ์ 

 

 1.2 การทดลอบประสิทธิภาพสอนจริง หมายถึง การน าส่ือหรือชุดการสอนท่ีไดท้ดลอบ

ประสิทธิภาพใชแ้ละปรับปรุงจนไดคุ้ณภาพถึงเกณฑแ์ลว้ของแต่ละหน่วย ทุกหน่วยในแต่ละวิชาไป

สอนจริงในชั้นเรียนหรือในสถานการณ์การเรียนท่ีแทจ้ริงในช่วงเวลาหน่ึง อาทิ 1 ภาคการศึกษาเป็น

อยา่งนอ้ย เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนน าไปเผยแพร่และผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 

 การทดสอบประสิทธิภาพทั้ งสองขั้นตอนจะต้องผ่านการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development-R&D) โดยตอ้งด าเนินการวิจยัในขั้นทดลอบประสิทธิภาพเบ้ือง และ

อาจทดลอบประสิทธิภาพซ ้ าในขั้นทดลอบประสิทธิภาพใช้จริงดว้ยก็ไดเ้พื่อประกนัคุณภาพของ 

สถาบนัการศึกษาทางไกลนานาชาติ  

 

2. ความจ าเป็นทีจ่ะต้องหาประสิทธิภาพ 

 การทดสอบประสิทธิภาพของส่ือหรือชุดการสอนมีความจ าเป็นดว้ยเหตุผล 3 ประการ คือ 
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 1. ส าหรับหน่วยงานผลิตส่ือหรือชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพช่วยประกนัคุณภาพ

ของส่ือหรือชุดการสอนว่าอยู่ในขั้นสูง เหมาะสมท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก หากไม่มี

การทดสอบประสิทธิภาพเสียก่อนแลว้ เม่ือผลิตออกมาใช้ประโยชน์ไม่ไดดี้ ก็จะตอ้งผลิตหรือท า

ข้ึนใหม่เป็นการส้ินเปลืองทั้งเวลา แรงงานและเงินทอง  

 2. ส าหรับผู้ใช้ส่ือหรือชุดการสอน ส่ือหรือชุดการสอนท่ีผา่นการทดสอบประสิทธิภาพ จะท า

หนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยสอนไดดี้ ในการสร้างสภาพการเรียนให้ผูเ้รียนไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ตามท่ีมุ่งหวงั บางคร้ังชุดการสอนตอ้งช่วยครูสอน บางคร้ังตอ้งสอนแทน ครู (อาทิ ในโรงเรียนครู

คนเดียว) ดังนั้ น ก่อนน าส่ือหรือชุดการสอนไปใช้ ครูจึงควรมั่นใจว่า  ชุด การสอนนั้ นมี

ประสิทธิภาพในการช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนจริง การทดสอบประสิทธิภาพตามล าดบั ขั้นจะช่วยให้

เราไดส่ื้อหรือชุดการสอนท่ีมีคุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

 3. ส าหรับผู้ผลติส่ือหรือชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพจะท าให้ผูผ้ลิตมัน่ใจไดว้า่

เน้ือหาสาระท่ีบรรจุลงในส่ือหรือชุดการสอนมีความเหมาะสม ง่าย ต่อการเขา้ใจ อนัจะช่วยให้

ผูผ้ลิตมีความช านาญสูงข้ึน เป็นการประหยดัแรงสมอง แรงงาน เวลาและเงินทองในการเตรียม

ตน้แบบ 

 

3. การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ (15) 

 3.1 ความหมายของเกณฑ์ (Criterion) เกณฑ์เป็นขีดก าหนดท่ีจะยอมรับวา่ ส่ิงใดหรือ

พฤติกรรมใดมีคุณภาพและหรือปริมาณท่ีจะรับได ้

 การตั้งเกณฑ ์ตอ้งตั้งไวค้ร้ังแรกคร้ังเดียว เพื่อจะปรับปรุงคุณภาพให้ถึงเกณฑ์ขั้นต ่า ท่ีตั้ง

ไว ้จะตั้งเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพไวต่้างกนัไม่ได ้เช่น เม่ือมีการทดสอบประสิทธิภาพแบบ

เด่ียว ตั้งเกณฑไ์ว ้60/60 แบบกลุ่ม ตั้งไว ้70/70 ส่วนแบบสนาม ตั้งไว ้80/80 ถือวา่ เป็นการตั้งเกณฑ์

ท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 อน่ึงเน่ืองจากเกณฑ์ท่ีตั้งไวเ้ป็นเกณฑ์ต ่าสุด ดงันั้นหากการทดสอบคุณภาพของส่ิงใด

หรือพฤติกรรมใดไดผ้ลสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 หรืออนุโลมให้มีความ

คลาดเคล่ือน ต ่าหรือสูงกว่าค่าประสิทธิภาพท่ีตั้งไวเ้กิน 2.5 ก็ให้ปรับเกณฑ์ข้ึนไปอีกหน่ึงขั้น แต่

หากไดค้่าต ่ากวา่ค่าประสิทธิภาพท่ีตั้งไว ้ตอ้งปรับปรุงและน าไปทดลอบประสิทธิภาพใชห้ลายคร้ัง

ใน ภาคสนามจนไดค้่าถึงเกณฑท่ี์ก าหนด 

 3.2 ความหมายของเกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของส่ือหรือชุดการ

สอนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เป็นระดบัท่ีผลิตส่ือหรือชุดการสอนจะพึง
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พอใจวา่ หากส่ือหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดบันั้นแลว้ ส่ือหรือชุดการสอนนั้นก็มีคุณค่า

ท่ีจะน าไปสอนนกัเรียน และคุม้แก่การลงทุนผลิต ออกมาเป็นจ านวนมาก 

 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได ้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน 2 

ประเภทคือ พฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) ก าหนด ค่าประสิทธิภาพเป็น E1 =Efficiency of 

Process (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และพฤติกรรมสุดท้าย (ผลลัพธ์) ก าหนดค่าประสิทธิภาพ

เป็น E2 =Efficiency of Product (ประสิทธิภาพของผลลพัธ์) 

 

 3.2.1 ประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง (Transitional Behavior) คือประเมินผลต่อเน่ือง ซ่ึง

ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยของผูเ้รียน เรียกว่า “กระบวนการ” (Process) ท่ีเกิดจากการประกอบ

กิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การท าโครงการ หรือท ารายงานเป็นกลุ่ม และรายงานบุคคล ได้แก่งานท่ี

มอบหมาย และกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผูส้อนก าหนดไว ้

 3.2.2 ประเมินพฤติกรรมสุดท้าย (Terminal Behavior) คือประเมินผลลพัธ์ (Product) 

ของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากการสอบหลงัเรียนและการสอบไล่  

 ประสิทธิภาพของส่ือหรือชุดการสอนจะก าหนดเป็นเกณฑ์ ท่ีผูส้อนคาดหมายว่าผูเ้รียนจะ

เปล่ียน พฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ โดยก าหนดให้ของผลเฉล่ียของคะแนนการท างานและ การ

ประกอบกิจกรรมของผูเ้รียนทั้งหมด ต่อ ร้อยละของผลการประเมินหลงัเรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 = 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

 ตัวอย่าง 80/80 หมายความวา่เม่ือเรียนจากส่ือหรือชุดการสอนแลว้ ผูเ้รียนจะสามารถท า

แบบฝึกปฏิบติั  หรืองานไดผ้ลเฉล่ีย 80% และประเมินหลงัเรียนและงานสุดทา้ยไดผ้ลเฉล่ีย 80% 

 การท่ีจะก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น ให้ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณาตามความพอใจ

โดยพิจารณาพิสัยการเรียนท่ีจ าแนกเป็นวิทยพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) 

และทกัษพิสัย (Skill Domain)  

 ในขอบข่ายวิทยพิสัย (เดิมเรียกว่า พุทธิพิสัย2) เน้ือหาท่ีเป็นความรู้ความจ ามกัจะตั้งไว้

สูงสุดแลว้ลดต ่าลงมาคือ 90/90 85/85 80/80 

                                                        
2
 ค าวา่ พทุธิ เป็นค าในพระพทุธศาสนา แปลวา่ ความรู้แจง้ ครอบคลุมทั้งความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมจึงมีความหมายใหญ่

กวา่ค  าว่า Cognitive ท่ีหมายถึงความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห์ สงัเคราะห์และการประเมินตามแนวคิดของ 
Bloom’s Taxonomy ซ่ึงตรงกบัค  าวา่ วิทยามากกวา่ ผูเ้ขียนจึงใช ้วิทยพิสยั แทน พทุธิพิสยั เป็นค าแปลของ Cognitive Domain 
ปัจจุบนั Bloom’s Taxonomy ไดเ้ปล่ียนไปจากเดิมแลว้ 
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 ส่วนเน้ือหาสาระท่ีเป็นจิตพิสัย จะตอ้งใชเ้วลาไปฝึกฝนและพฒันา ไม่สามารถท าให้ถึง

เกณฑ์ระดบัสูงไดใ้นห้องเรียนหรือในขณะท่ีเรียน จึงอนุโลมให้ตั้งไวต้  ่าลง นัน่คือ 80/80 75/75 แต่

ไม่ต ่ากวา่ 75/75 เพราะเป็นระดบัความพอใจต ่าสุด จึงไม่ควรตั้งเกณฑ์ไวต้  ่ากวา่น้ี หากตั้งเกณฑ์ไว้

เท่าใด ก็มกัไดผ้ลเท่านั้น ดงัจะเห็นไดจ้ากระบบการสอนของไทยปัจจุบนั (2520) ไดก้  าหนดเกณฑ ์

โดยไม่เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว ้0/50 นัน่คือ ให้ประสิทธิภาพกระบวนการมีค่า 0 เพราะครูมกั

ไม่มีเกณฑเ์วลาในการใหง้านหรือแบบฝึกปฏิบติั แก่นกัเรียน ส่วนคะแนนผลลพัธ์ท่ีให้ผา่นคือ 50% 

ผลจึงปรากฏว่า คะแนนวิชาต่างๆ ของนักเรียนต ่าในทุกวิชา เช่น คะแนนภาษาไทยนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยเฉล่ียแต่ละปีเพียง 51% เท่านั้น (2) 

 

4. วธีิการค านวณหาประสิทธิภาพ 

 วธีิการค านวณหาประสิทธิภาพ กระท าได ้2 วธีิ คือ โดยใชสู้ตรและโดยการค านวณ

ธรรมดา   

 ก. โดยใช้สูตร กระท าไดโ้ดยใชสู้ตรต่อไปน้ี3 

     

X100  หรือ 100x
A

X    สูตรท่ี 1 E1 = 

 

  เม่ือ E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

      X  คือ คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบติั กิจกรรมหรืองานท่ีท าระหวา่งเรียนทั้ง

ท่ีเป็นกิจกรรมในห้องเรียน นอกหอ้งเรียนหรือออนไลน์ 

   A  คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกปฏิบติั ทุกช้ินรวมกนั 

    N  คือ จ านวนผูเ้รียน 

 

 

 

 

                                                        
3 แนวคิดการหาประสิทธิภาพและสูตร E1/E2  ไม่วา่จะเขียนในรูป E1:E2 E1ต่อE2  .หรือในรูปแบบใดเป็นลิขสิทธข์อง ศาสตราจารย ์ดร.
ชยัยงค ์พรหมวงศ ์จะน าไปดดัแปลงเป็นอยา่งอ่ืนเช่น P1/P2 X1/X2  และเปลีย่นแปลงสตูร เช่น จาก F เปลีย่นเป็น Y ไมไ่ด ้
ลขิสทิธิน์ี้ รวมถงึการน าไปจดัท าโปรแกรมค านวณทางคอมพวิเตอรโ์ดยไมไ่ดข้ออนุญาตจากผูท้รงลขิสทิธิค์อื ศาสตราจารย ์ดร.
ชยัยงค ์พรหมวงศ ์กไ็มไ่ดเ้ช่นกนั 
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  สูตรท่ี 2 

  

                    

X 100   (หรือ 100x
B

F                        E2   =           

                    
  เม่ือ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

   F   คือ คะแนนรวมของผลลพัธ์ของการประเมินหลงัเรียน 

   B  คือ คะแนนเตม็ของการประเมินสุดทา้ยของแต่ละหน่วย ประกอบดว้ยผล

การสอบหลงัเรียนและคะแนนจากการประเมินงานสุดทา้ย 

   N  คือ จ านวนผูเ้รียน 

 

 การค านวณหาประสิทธิภาพโดยใชสู้ตรดงักล่าวขา้งตน้ กระท าไดโ้ดยการน าคะแนนรวม

แบบฝึกปฏิบติั หรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมกลุ่ม/เด่ียว และคะแนนสอบหลงัเรียน มาเขา้

ตารางแลว้จึงค านวณหาค่า E1/E2  (โปรดฝึกค านวณหาค่า E1 และ E2 ในกิจกรรมหนา้ถดัไป) 

 ข. โดยใช้วธีิการค านวณโดยไม่ใช้สูตร 

 หากจ าสูตรไม่ได้หรือไม่อยากใช้สูตร ผูผ้ลิตส่ือหรือชุดการสอนก็สามารถใช้วิธีการ

ค านวณธรรมดาหาค่า E1 และ E2 ได ้ดว้ยวธีิการค านวณธรรมดา 

 ส าหรับ E1 คือค่าประสิทธิภาพของงานและแบบฝึกปฏิบติั กระท าไดโ้ดยการน าคะแนน

งานทุกช้ินของนกัเรียนในแต่ละกิจกรรม แต่ละคนมารวมกนั แลว้หาค่าเฉล่ียและเทียบส่วนโดยเป็น

ร้อยละ 

 ส าหรับค่า E2 คือประสิทธิภาพผลลพัธ์ของการประเมินหลงัเรียนของแต่ละส่ือหรือชุด

การสอน  กระท าได ้โดยการเอาคะแนนจากการสอบหลงัเรียนและคะแนนจากงานสุดทา้ยของนกัเรียน

ทั้งหมดรวมกนัหาค่าเฉล่ียแลว้เทียบส่วนร้อย เพื่อหาค่าร้อยละ 

 

5. การตีความหมายผลการค านวณ 

 หลงัจากค านวณหาค่า E1 และ E2 ไดแ้ลว้ ผูห้าประสิทธิภาพตอ้งตีความหมายของผลลพัธ์โดยยึด

หลกัการและแนวทางดงัน้ี 

1.1 ความคลาดแคลื่อนของผลลัพธ์ ใหมี้ความคลาดเคล่ือนหรือความแปรปรวนของผลลพัทธ์ 
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ไดไ้ม่เกิน .05 (ร้อยละ 5) จากช่วงต ่าไปสูง= ±2.5 นัน่ใหผ้ลลพัธ์ของค่า   E1 หรือ E2 ท่ีถือวา่ เป็นไปตามเกณฑ ์มีค่า

ต ่ากวา่เกณฑ ์ไม่เกิน 2.5%  และสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวไ้ม่เกิน  2.5% 

 หากคะแนน  E1 หรือ E2 ห่างกนัเกิน 5% แสดงวา่ กิจกรรมท่ีให้นกัเรียนท ากบัการสอบหลงัเรียนไม่

สมดุลกนัเช่น ค่า E1 มากกวา่ E2 แสดงวา่ งานท่ีมอบหมายอาจจะง่ายกวา่ การสอบ หรือ หากค่า E2 มากกวา่ค่า E1 

แสดงวา่ การสอบง่ายกวา่หรือไม่สมดุลกบังานท่ีมอบหมายใหท้ า จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปรับแก ้

 หากส่ือหรือชุดการสอนไดรั้บการออกแบบและพฒันาอยา่งดีมีคุณภาพ ค่า E1 หรือ E2 ท่ีค  านวณได้

จากการทดสอบประสิทธิภาพ จะตอ้งใกลเ้คียงกนัและห่างกนัไม่เกิน 5% ซ่ึงเป็นตวัช้ีท่ีจะยืนยนัไดว้่า 

นกัเรียนไดมี้การเปล่ียนพฤติกรรมต่อเน่ืองตามล าดบัขั้นหรือไม่ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนพฤติกรรมขั้น

สุดทา้ย หรืออีกนัยหน่ึงตอ้งประกนัได้ว่านักเรียนมีความรู้จริง ไม่ใช่ท ากิจกรรมหรือท าสอบได้

เพราะการเดา  

 การประเมินในอนาคตจะเสนอผลการประเมินเป็นเลขสองตวั คือ E1คู่ E2 เพราะจะท าให้

ผูอ่้านผลการประเมินทราบลกัษณะนิสัยของผูเ้รียนระหวา่งนิสัยในการท างานอยา่งต่อเน่ือง คงเส้น

คงวาหรือไม่ (ดูจากค่า E1 คือกระบวนการ) กบัการท างานสุดทา้ยวา่มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด (ดู

จากค่า E2 คือกระบวนการ) เพื่อประโยชน์ของการกลัน่กรองบุคลากรเขา้ท างาน  

 ตัวอย่าง นกัเรียนสองคนคือเกษมกบัปรีชา เกษมไดผ้ลลพัธ์ E1/E2 =78.50/82.50 ส่วน

ปรีชาไดผ้ลลพัธ์ 82.50/78.50 แสดงว่านกัเรียนคนแรกคือ เกษม ท างานและแบบฝึกปฏิบติั ทั้งปีได ้

78% และ สอบไล่ได้ 83% จะเห็นว่าจะมีลกัษณะนิสัยท่ีเป็นกระบวนการสู้นักเรียนคนท่ีสองคือ

ปรีชาท่ีไดผ้ลลพัธ์ E1/E2 =82.50/78.50 ไม่ได ้

 

6. ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ (8) 

 เม่ือผลิตส่ือหรือชุดการสอนข้ึนเป็นต้นแบบแล้ว ต้องน าส่ือหรือชุดการสอนไปหา

ประสิทธิภาพตาม ขั้นตอนต่อไปน้ี 

 ก. การทดลอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผูส้อน 1 คน

ทดลอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอนกบัผูเ้รียน 1-3 คน โดยใชเ้ด็กอ่อน ปานกลาง และเด็กเก่ง 

ระหวา่งทดลอบประสิทธิภาพใหจ้บัเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนวา่ 

หงุดหงิด ท าหนา้ฉงน หรือท าท่าทางไม่เขา้ใจหรือไม่ ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือ

กิจกรรมหรือภารกิจและงานท่ีมอบใหท้ าและทดสอบหลงัเรียน น าคะแนนมาค านวณหา

ประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑต์อ้งปรับปรุงเน้ือหาสาระ กิจกรรมระหวา่งเรียนและแบบทดสอบ

หลงัเรียนใหดี้ข้ึน โดยปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลอบประสิทธิภาพแบบเด่ียวน้ีจะไดค้ะแนนต ่าวา่
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เกณฑม์าก แต่ไม่ตอ้งวติกเม่ือปรับปรุงแลว้จะสูงข้ึนมาก ก่อนน าไปทดลอบประสิทธิภาพแบบสุ่ม 

นั้นน้ี E1/E2 ท่ีไดจ้ะมีค่าประมาณ 60/60 

 ข. การทดลอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผูส้อน 1 

คนทดลอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอนกบัผูเ้รียน 6 – 10 คน (คละผูเ้รียนท่ีเก่ง ปานกลางกบั

อ่อน) ระหว่างทดลอบประสิทธิภาพให้จบัเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของ

ผูเ้รียนว่า หงุดหงิด ท าหน้าฉงน หรือท าท่าทางไม่เขา้ใจหรือไม่ หลงัจากทดลอบประสิทธิภาพให้

ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือกิจกรรมหรือภารกิจและงานท่ีมอบใหท้ าและประเมินผลลพัธ์

คือการทดสอบหลงัเรียนและงานสุดท้ายท่ีมอบให้นักเรียนท า ส่งก่อนสอบประจ าหน่วย ให้น า

คะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ตอ้งปรับปรุงเน้ือหาสาระ กิจกรรมระหว่าง

เรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนให้ดีข้ึนค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุง ในคราวน้ีคะแนน

ของผูเ้รียนจะเพิ่มข้ึนอีกเกือบเท่าเกณฑ์โดยเฉล่ียจะห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10% นัน่คือ E1/E2 ท่ีได้

จะมีค่าประมาณ 70 / 70 

 

 ค. การทดลอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) ป็นการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผูส้อน 1 

คนทดลอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอนกบัผูเ้รียนทั้งชั้น4 ระหวา่งทดลอบประสิทธิภาพให้จบั

เวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนวา่ หงุดหงิด ท าหนา้ฉงน หรือท าท่าทาง

ไม่เข้าใจหรือไม่  หลังจากทดลอบประสิทธิภาพภาคสนามแล้ว ให้ประเมินการเรียนจาก

กระบวนการ คือกิจกรรมหรือภารกิจและงานท่ีมอบให้ท าและทดสอบหลงัเรียน น าคะแนนมา

ค านวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเน้ือหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและ

แบบทดสอบหลงัเรียนให้ดีข้ึน แลว้น าไปทดลอบประสิทธิภาพภาคสนามซ ้ ากบันกัเรียนต่างกลุ่ม 

อาจทดลอบประสิทธิภาพ 2-3 คร้ัง จนไดค้่าประสิทธิภาพถึงเกณฑ์ขั้นต ่า ปรกติไม่น่าจะทดลอบ

ประสิทธิภาพเกณฑส์ามคร้ัง ดว้ยเหตุน้ี ขั้นทดลอบประสิทธิภาพ ภาคสนามจึงแทนดว้ย 1:100 

 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดลอบประสิทธิภาพภาคสนามควรใกลเ้คียงกนั เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้หาก

ต ่าจาก เกณฑไ์ม่เกิน 2.5% ก็ใหย้อมรับวา่ ส่ือหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

 หากค่าท่ีไดต้  ่ากวา่เกณฑ์มากกวา่ -2.5 ให้ปรับปรุงและทดลอบประสิทธิภาพภาคสนาม

ซ ้ า จนกวา่จะถึงเกณฑ ์จะหยดุปรับปรุงแลว้สรุปวา่ ชุดการสอนไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้

หรือจะลดเกณฑล์งเพราะ “ถอดใจ” หรือยอมแพไ้ม่ได ้

                                                        
4
 ปรกตใิหใ้ชก้บัผูเ้รยีน 30 คน แต่ในโรงเรยีนขนาดเลก็อนุโลมใหใ้ชก้บันักเรยีน 15 คนขึน้ไป 
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 หากสูงกวา่เกณฑไ์ม่เกิน +2.5 ก็ยอมรับวา่ ส่ือหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ท่ีตั้งไว ้ 

 หากค่าท่ีไดสู้งกวา่เกณฑเ์กิน +2.5 ให้ปรับเกณฑ์ข้ึนไปอีกหน่ึงขั้น เช่น ตั้งไว ้80/80 ก็ให้

ปรับข้ึนเป็น 85/85 หรือ 90/90 ตามค่าประสิทธิภาพท่ีทดลอบประสิทธิภาพได ้

 ตวัอยา่ง เม่ือทดสอบหาประสิทธิภาพแลว้ได ้83.5/85.4 ก็แสดงวา่ส่ือหรือชุดการสอนนั้น

มีประสิทธิภาพ 83.5/85.4 ใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ 85/85 ท่ีตั้งไว ้แต่ ถา้ตั้งเกณฑ์ไว ้75/75 เม่ือผลการทด

ลอบประสิทธิภาพเป็น 83.5/85.4 ก็อาจเล่ือนเกณฑข้ึ์นมาเป็น 85/85 ได ้

 

 แบบฝึกปฏิบัติ สมมติวา่ท่านสอนวิชา สังคมศึกษา เร่ือง ประวติัพระเจา้ตากสินมหาราช 

ส่ือหรือชุดการสอนหน่วยท่ี 2 ทดลอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มกบัผูเ้รียน 6 คน โดยพิจารณาจากงาน 

4 ช้ิน และผลการสอบหลงัเรียน ปรากฏในตารางต่อไปน้ี โปรดค านวณหาประสิทธิภาพของ E1/E2 

เทียบกบั เกณฑท่ี์ตั้งไว ้85/85 แลว้อภิปรายผลการทดลอบประสิทธิภาพ 

คะแนนวชิา สังคมศึกษา 

หน่วยที ่2 เร่ือง ประวตัิพระเจ้าตากสินมหาราช 

ผูเ้รียน คะแนน  คะแนนสอบ 

หลงัเรียน 

1 

(10) 

2 

(20) 

3 

(10) 

4 

(20) 

 30  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

8 

7 

9 

9 

8 

6 

9 

18 

18 

17 

17 

19 

18 

16 

19 

6 

5 

9 

9 

8 

8 

7 

8 

17 

17 

16 

15 

19 

18 

18 

19 

49 

48 

49 

50 

55 

56 

47 

55 

27 

24 

24 

25 

28 

27 

 

      X  = 405  f = 206 

     ค าตอบ E1 = 84.37    E2 = 86.00 
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7. การเลอืกนักเรียนมาทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน 

 นกัเรียนท่ีผูส้อนจะเลือกมาทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน ควรเป็นตวัแทน

ของนกัเรียนท่ีเราจะน าส่ือหรือชุดการสอนนั้นไปใช ้ดงันั้น จึงควรพิจารณาประเด็นต่อไปน้ี 

 7.1 ส าหรับการทดลอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) เป็นการทดลอบประสิทธิภาพ ครู 1 

คน ต่อเด็ก 1-3 คน ใหท้ดลอบประสิทธิภาพกบัเด็กอ่อนเสียก่อน ท าการปรับปรุงแลว้น าไปทดลอบ

ประสิทธิภาพกบัเด็กปานกลาง และน าไปทดลอบประสิทธิภาพกบัเด็กเก่ง อย่างไรก็ตามหากเวลา

ไม่อ านวยและสภาพการณ์ไม่เหมาะสม ก็ให้ทดลอบประสิทธิภาพกบัเด็กอ่อนหรือเด็กปานกลาง 

โดยไม่ตอ้งทดลอบประสิทธิภาพกบัเด็กเก่งก็ได ้แต่การทดลอบประสิทธิภาพกบัเด็กทั้งสามระดบั

จะเป็นการสะทอ้นธรรมชาติการเรียนท่ีแทจ้ริง ท่ีเด็กเก่ง กลาง อ่อนจะไดช่้วยเหลือกนั เพราะเด็ก

อ่อนบางคนอาจจะเก่งในเร่ืองท่ีเด็กเก่งท าไม่ได ้ 

 7.2 ส าหรับการทดลอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการทดลอบประสิทธิภาพท่ีครู 

1 คนทดลอบประสิทธิภาพกบัเด็ก 6 – 12 คน โดยให้มีผูเ้รียนคละกนัทั้งเด็กเก่ง ปานกลางเด็กอ่อน 

ห้ามทดลอบประสิทธิภาพกับเด็กอ่อนล้วน หรือเด็กเก่งล้วน ขณะท าการทดลอบประสิทธิภาพ 

ผูส้อนจะตอ้งจบัเวลาดว้ยวา่ กิจกรรมแต่ละกลุ่มใชเ้วลาเท่าไร ทั้งน้ีเพื่อให้ทุกกลุ่มกิจกรรมใช้เวลา

ใกล้เคียงกนั โดยเฉพาะการสอนแบบศูนยก์ารเรียนท่ีก าหนดให้ใช้เวลาเท่ากนั คือ 10 – 15 นาที 

ส าหรับระดบัประถมศึกษา และ 15 – 20 นาที ส าหรับระดบัมธัยมศึกษา 

  7.3 ส าหรับการทดลอบประสิทธิภาพภาคสนาม  (1:100) เป็นการทดลอบ

ประสิทธิภาพท่ีใช้ครู 1 คน กบันกัเรียนทั้งชั้น กบันกัเรียน 30 – 40 คน (หรือ 100 คน ส าหรับส่ือ

หรือชุดการสอนรายบุคคล) ชั้นเรียนท่ีเลือกมาทดลอบประสิทธิภาพจะตอ้งมีนกัเรียนคละกนัทั้งเก่ง

และอ่อน ไม่ควรเลือกหอ้งเรียนท่ีมีเด็กเก่งหรือเด็กอ่อนลว้น  

 สัดส่วนท่ีถูกตอ้งในการก าหนดจ านวนผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถแตกต่างกนั ควรยึด

จ านวนจากการแจกแจงปรกติ ท่ีจ  าแนกนกัเรียนเป็น 5 กลุ่ม คือ นกัเรียนเก่งมาก (เหรียญเพชร) ร้อย

ละ 1.37 (1 คน) นกัเรียนเก่ง (เหรียญเงิน) ร้อยละ 14.63 (15 คน) นกัเรียนปานกลาง (เหรียญเงิน) 

ร้อยละ 68 (68 คน) นกัเรียนอ่อน (เหรียญทองแดง) ร้อยละ 14.63 (15 คน) และนกัเรียนอ่อนมาก 

(เหรียญตะกัว่) ร้อยละ 1.37 (1 คน) 

 เ ม่ือยึดการแจกแจงปรกติเป็นเกณฑ์ก าหนดจ านวนนักเรียนท่ีจะน ามาทดสอบ

ประสิทธิภาพส่ือและชุดการสอน ก็จะไดน้กัเรียนเก่งประมาณร้อยละ16 นกัเรียนปานกลางร้อยละ 

68 และ นกัเรียนอ่อนร้อยละ 16   
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 เน่ืองจากการทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน ตอ้งใชส้ถานท่ีในการจดักิจกรรม

และใช้เวลามากกวา่ ดงัสถานท่ีและเวลาส าหรับการทดลอบประสิทธิภาพแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม 

ควรใช้เวลานอกชั้นเรียนหรือแยกนกัเรียนมาเรียนต่างหากจากห้องเรียน อาจเป็นห้องประชุมของ

โรงเรียน โรงอาหารหรือสนามใตร่้มไมก้็ได ้  

 ส่วนการทดลอบประสิทธิภาพแบบสนามควรใชห้้องเรียนจริง แต่นกัเรียนท่ีใชท้ดสอบ

ประสิทธิภาพต้องสุ่มนักเรียนแต่ละระดับมาจากหลายห้องเรียนในโรงเรียนเดียวกันหรือต่าง

โรงเรียน เพื่อใหไ้ดส้ัดส่วนจ านวนตามการแจกแจงปรกติ  

 ในกรณีท่ีไม่สามารถหานัก เ รียนตามสัดส่วนการแจกแจงปรกติได้ ผู ้ทดสอบ

ประสิทธิภาพอาจสุ่มแบบเจาะจง โดยใชห้อ้งเรียนใดหอ้งเรียนหน่ึงท าการทดลอบประสิทธิภาพ แต่

จะต้องระบุไวใ้นข้อจ ากัดของการวิจยัในบทน าและน าไปอภิปรายผลในบทสุดท้าย เพราะค่า

ประสิทธิภาพท่ีได้แมจ้ะถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด ก็ถึงอย่างมีเง่ือนไข เพราะกลุ่มตวัอย่างมิได้สะทอ้น

สัดส่วนท่ีแทจ้ริงตามการแจกแจงปรกติ 

 

8. ข้อควรค านึงในการทดลอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน 

 เพื่อให้การทดสอบประสิทธิภาพของส่ือหรือชุดการสอนได้ผลคุ้ม มีส่ิงท่ีผูท้ดลอบ

ประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอนควรค านึงถึงดงัน้ี 

8.1 การเลือกผู้เรียนเข้าร่วมการทดลอบประสิทธิภาพ ควรเลือกนกัเรียนท่ีเป็นตวัแทน

ของนกัเรียนท่ีใชส่ื้อหรือชุดการสอน ตามแนวทางการสุ่มตวัอยา่งท่ีถูกตอ้ง 

8.2  การเลือกเวลาและสถานที่ทดลอบประสิทธิภาพ  ควรหาสถานท่ีและเวลาท่ีปราศจาก

เสียงรบกวน ไม่ร้อนอบอา้ว และควรทดลอบประสิทธิภาพในเวลาท่ีนกัเรียนไม่หิว

กระหาย ไม่รีบร้อนกลบับา้น หรือไม่ตอ้งพะวกัพะวนไปเขา้เรียนในชั้นอ่ืน 

8.3  การช้ีแจงวัตถุประสงค์และวิธีการ ตอ้งช้ีแจงให้นกัเรียนทราบถึงวตัถุประสงคข์อง

การทดลอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอนและการจดัหอ้งเรียนแบบศูนยก์าร

เรียน หากนกัเรียนไม่คุน้เคยกบัวธีิการใชส่ื้อหรือชุดการสอน 

8.4  การรักษาสถานการณ์ตามความเป็นจริง ส าหรับการทดลอบประสิทธิภาพสอน

ภาคสนามในชั้นเรียนจริง ตอ้งรักษาสภาพการณ์ใหเ้หมือนท่ีเป็นอยูใ่นห้องเรียน

ทัว่ไป เช่น ตอ้งใชค้รูเพียงคนเดียว หา้มคนอ่ืนเขา้ไปช่วย ผูส้ังเกตการณ์ตอ้งอยูห่่างๆ 

ไม่เขา้ไปช่วยเหลือเด็ก ตอ้งปล่อยใหค้รูผูท้ดลอบประสิทธิภาพสอนแกปั้ญหาดว้ย

เอง หากจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือก็ใหค้รูผูส้อนเป็นผูบ้อกใหเ้ขา้ ไปช่วย 
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มิฉะนั้นการทดลอบประสิทธิภาพสอนก็ไม่สะทอ้นสถานการณ์จริงท่ีมีคนสอนเพียง

คนเดียว 

8.5  ด าเนินการสอนตามขั้นตอน ไม่วา่จะเป็นการทดลงแบบเด่ียว แบบกลุ่ม และ

ภาคสนาม หลงัจากช้ีแจงให้นกัเรียนทราบเก่ียวกบัส่ือ ชุดการสอน และวธีิการสอน 

แลว้ ครูจะตอ้งด าเนินการสอนตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละระบบการสอน 

8.5.1 ส าหรับการสอนแบบศูนย์การเรียน ด าเนินตามขั้นตอน 5 ขั้น คือ (1) 

สอบก่อนเรียน (2) น าเขา้สู่บทเรียน (3) ใหน้กัเรียนท ากิจกรรม กลุ่ม 

(4) สรุปบทเรียน (ครูสรุปเองหรือให้นกัเรียนช่วยกนัสรุปก็ได ้ทั้งน้ี

ตอ้งดูตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอน) และ (5) สอบหลงัเรียน 

8.5.2 ส าหรับการสอนแบบอิงประสบการณ์ มี 7 ขั้นตอน คือ (1) ประเมิน

ก่อนเผชิญประสบการณ์ (2) ปฐมนิเทศ (3) เผชิญประสบการณ์หลกั 

ประสบการณ์รอง ตามภารกิจและงานท่ีก าหนด (4) รายงาน

ความกา้วหนา้ของการเผชิญประสบการณ์หลกัและรอง (5) รายงาน

ผลสุดทา้ย (6) สรุปการเผชิญประสบการณ์ และ (7) ประเมินหลงั

เผชิญประสบการณ์ 

8.5.3 ส าหรับการสอนทางอิเลก็ทรอนิกส์ อาจด าเนินตามขั้นตอน 7 ขั้น คือ 

(1) สอบก่อนเรียน (2) ศึกษาประมวลการสอน แผนกิจกรรมและ

เส้นทางการเรียน (Course Syllabus, Course Bulletin and Learning 

Route) (3) ศึกษาเน้ือหาสาระทีก าหนดใหแ้บบออนไลน์บนเวป้หรือ

ออฟไลน์ ในซีดีหรือต ารา คือจากแหล่งความรู้ท่ีก าหนดให ้(4) ให้

นกัเรียนท ากิจกรรมเด่ียว (Individual Assignment)  และกิจกลุ่ม

ร่วมมือ (Collaborative Group) (5) ส่งงานท่ีมอบหมาย (Submission 

of Assignment) (6) สรุปบทเรียน (ครูสรุปเอง หรือให้นกัเรียน

ช่วยกนัสรุปก็ได ้ทั้งน้ีตอ้งดูตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอน) และ 

(7) สอบหลงัเรียน 

8.5.4 ส าหรับการสอนแบบบรรยาย ด าเนินตามขั้นตอน 5 ขั้น คือ (1) สอบ

ก่อนเรียน (2) น าเขา้สู่บทเรียน (3) ใหน้กัเรียนท ากิจกรรม กลุ่ม (4) 

สรุปบทเรียน (ครูสรุปเองหรือใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปก็ได ้ทั้งน้ีตอ้งดู

ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอน) และ (5) สอบหลงัเรียน 
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9. บทบาทของครูขณะก าลงัทดลอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน 

 9.1.1 บทบาทของครูในขณะทดสอบแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 

 ในขณะท่ีก าลงัทดลอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน ครูควรปฏิบติัดงัน้ี 

 1) ตอ้งคอยสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนอย่างใกลชิ้ด เพื่อดูว่านกัเรียนท า

หนา้ฉงนเงียบหรือสงสัยประการใด  

 2) สังเกตและปฏิสัมพนัธ์ (Interaction Analysis) ของนกัเรียน โดยใชแ้บบสังเกตปฏิบติั

สัมพนัธ์ท่ีมีผูพ้ฒันาข้ึนแลว้ เช่น Flanders Interaction Analysis (FIA), Brown Interaction Analysis 

(BIA), Chaiyong Interaction Analysis (CIA) 

 3) พยายามรักษาสุขภาพจิต ไม่คาดหวงัหรือเครียดกบัความเหน็ดเหน่ือยท่ีทุ่มเทในการ

ผลิตชุดการสอน หรือเครียดกบัการเกรงว่า ผล การทดสอบประสิทธิภาพจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีตั้งไว ้เกรงวา่ จะไม่ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียน 

 4) สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกนัเอง ครูตอ้งเป็นกนัเองกบันกัเรียน เวลาสอบก่อน

เรียน ยิ้มแยม้แจ่มใส สร้างบรรยากาศท่ีนกัเรียนจะแสดงออกเสรี ไม่ท าหน้าเคร่งขรึมจนนกัเรียน

กลวั 

 5) ตอ้งช้ีแจงวา่การสอบคร้ังน้ีไม่มีผลต่อการสอบไล่ปกติของนกัเรียนแต่ประการใด 

 6) ปล่อยให้นกัเรียนศึกษาและประกอบกิจกรรมจากส่ือหรือชุดการสอนตามธรรมชาติ 

โดยท าทีวา่ ครูไม่ไดส้นใจจบัผดินกัเรียน ดว้ยการท าทีท างานหรืออ่านหนงัสือ 

 7) หากสังเกตวา่นกัเรียนคนใดมีปัญหาระหวา่งการทดสอบ อยา่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

แต่ใหบ้นัทึกพฤติกรรมไวเ้พื่อจ ามาซกัถามและพดูคุยกบันกัเรียนในภายหลงั 

  

 9.1.2 บทบาทของครูภาคสนามกบันักเรียนทั้งช้ัน 

1) ปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ ท่ีน าเสนอทั้ง 7 ขอ้ 

2) ครูตอ้งพยายามอธิบายประเด็นต่างๆ ท่ีตอ้งการจะบอกนกัเรียนอยา่งชดัเจน  

3) เม่ือบอกให้นกัเรียนลงมือประกอบกิจกรรมแลว้ ครูตอ้งหยดุพดูเสียงดงั หากประสงคจ์ะ

ประกาศอะไรตอ้งรอจนเปล่ียนกลุ่ม หรือไปพดูกบันกัเรียนคนนั้นหรือกลุ่มนั้น ดว้ยเสียงท่ี

พอไดย้นิเฉพาะครู กบันกัเรียนครูตอ้งไม่พดูมากโดยไม่จ  าเป็น 

4) ขณะท่ีนกัเรียนประกอบกิจกรรม ครูจะตอ้งเดินไปตามกลุ่มต่างๆ เพื่อสังเกตพฒันาการของ

นกัเรียนดูการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ความเป็นผูน้ าผูต้ามและอาจใหค้วามช่วยเหลือ
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นกัเรียนกลุ่มใดหรือคนใดท่ีมีปัญหา แต่ไม่ควรไปนัง่เฝ้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ เพราะ

จะท าใหน้กัเรียนอึดอดั เครียด หรือบางคนอาจแสดงพฤติกรรมเข่ืองเพื่ออวดครู 

5) เม่ือจะใหน้กัเรียนเปล่ียนกลุ่ม ครูควรช้ีแจงให้นกัเรียนเดินชา้ๆ ไม่ตอ้งรีบเร่ง และให้

หวัหนา้เก็บส่ือการสอนใส่ซองไวใ้หเ้รียบร้อยก่อนเปล่ียนไปกลุ่มอ่ืนๆ หา้มหยบิชินส่วน

ใดติดมือไป ยกเวน้ “แบบฝึกปฏิบติั” หรือ “กระดาษค าตอบ” ประจ าตวัของนกัเรียนเอง 

6) การเปล่ียนกลุ่มกระท าได ้3 วิธี คือ (1) เปล่ียนพร้อมกนัทุกกลุ่มหากท ากิจกรรมเสร็จพร้อม

กนั (2) กลุ่มใดเสร็จก่อน ใหไ้ปท างานในกลุ่มส ารอง (3) หากมี 2 กลุ่มท าเสร็จพร้อมกนัก็

ใหเ้ปล่ียนกนัทนัที 

 
7) หลงัจากการทดสอบประสิทธิภาพส้ินสุดลง ขอใหแ้สดงความช่ืนชมท่ีนกัเรียนใหค้วาม

ร่วมมือ และประสบความส าเร็จในการเรียนจาก ส่ือหรือชุดการสอน  

8) หากท าได ้ใหแ้จง้ผลการทดสอบหลงัเรียนให้นกัเรียนทราบเพื่อใหป้ระสบการณ์ท่ีเป็น

ความส าเร็จ 

 

 

10. ส่ิงทีค่วรปฏิบัติหลงัทดลอบประสิทธิภาพ 

 เม่ือท าการทดลอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอนเสร็จแลว้ ครูผูส้อนและสมาชิกใน

กลุ่มฝึกปฏิบติัผลิต ส่ือหรือชุดการสอน ควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 1. น าผลงานและแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียนมาตรวจ โดยการให้คะแนนกิจกรรมทุกชนิด 

แลว้หาค่าเฉล่ียและท าเป็นร้อยละ 

 2. น าผลการสอบหลงัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและท าเป็นค่าร้อยละ 

 3. น าผลการสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาเขียนแผนภูมิเปรียบเทียบเพื่อเป็นส่วนหน่ึง

ของการบรรยายผลการสอนและจดันิทรรศการ(หากมี) ดงัตวัอยา่ง 



 15 

 
 4. น าส่ือการสอน ซ่ึงมีบตัรค าสั่ง บตัรสรุปเน้ือหา บตัรเน้ือหา บตัรกิจกรรม  ภาพชุด 

ฯลฯ มาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 

 

11. การยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพ 

 เม่ือทดลอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอนภาคสนามแลว้ เทียบค่า E1/E2 ท่ีหาไดจ้าก

ส่ือหรือชุดการสอนกบั E1/E2 ท่ีตั้งเกณฑ์ไว ้เพื่อดูวา่ เราจะยอมรับประสิทธิภาพหรือไม่ การยอมรับ

ประสิทธิภาพใหถื้อค่าแปรปรวน 25 – 5% อาทิ นัน่คือประสิทธิภาพของส่ือหรือชุดการสอนไม่ควร

ต ่ากว่าเกณฑ์เกิน 5% แต่โดยปกติเราจะก าหนดไว ้2.5%อาทิ เราตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว ้90/90 

เม่ือทดลอบประสิทธิภาพแบบ 1:100 แลว้ ส่ือหรือชุดการสอนนั้นมีประสิทธิผล 87.5/87.5 เราก็

สามารถยอมรับไดว้า่ส่ือหรือชุดการสอน นั้นมีประสิทธิภาพ 

 การยอมรับประสิทธิภาพของส่ือหรือชุดการสอนมี 3 ระดบั คือ (1) สูงกวา่เกณฑ์ (2) เท่า

เกณฑ ์(3) ต ่ากวา่เกณฑ ์แต่ยอมรับวา่มีประสิทธิภาพ (โปรดดูบทท่ี 6 ระบบการสอนแผน จุฬา) 

 

12. ปัญหาจากการทดสอบประสิทธิภาพ 

 การประเมินประสิทธิภาพตามระบบการสอน “แผนจุฬา” ท่ียดึแนวทางประเมินแบบสาม

มิติ คือ (1) การหาพฒันาการทางการเรียนคือผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญั (2) การหา

ประสิทธิภาพทวิผลคือ กระบวนการควบคู่ผลลัพธ์โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1/E2 

(Efficiency of Process/Efficiency of Products) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการเรียนท่ีเป็น

กระบวนการและผลการเรียนท่ีเป็นผลลพัธ์ และ (3) การหาความพึงพอใจของครูและผูเ้รียน โดย
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การประเมินคุณภาพของส่ือหรือชุดการสอนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูส้อนและผูเ้รียน หลงัจาก

เวลาผา่นไปมากกวา่ 30 ปี พบปัญหาท่ีพอสรุปได ้ประการ 

1) นกัวิชาการรุ่นหลงัน าแนวคิดทดสอบประสิทธิภาพท่ีพฒันาโดย ศาสตราจารย ์ดร.

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์เม่ือพ.ศ. 2516 และไดเ้ผยแพร่อยา่งต่อมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 มาเป็น

ของตนเอง โดยเขียนเป็นบทความหรือต าราแลว้ไม่มีการอา้งอิง มีจ  านวนมากกว่า

ร้อยรายการ ท าให้นิสิตนกัศึกษารุ่นหลงัไม่ทราบท่ีมาของการทดสอบประสิทธิภาพ 

จึงท าให้มี เป็นจ านวนมากท่ีอา้งวา่เป็นตนเจา้ของทฤษฎี E1/E2 บางส านกัพิมพไ์ดน้ า

ความรู้เร่ืองการสอนแบบศูนยก์ารเรียน ของ ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์ไป

พิมพเ์ผยแพร่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 และมีรายไดม้หาศาล โดยไม่อา้งวา่ ศาสตราจารย ์ดร.

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์เป็นผูพ้ฒันาข้ึน 

2) นกัวชิาการน า E1/E2  ไปเป็นของฝร่ัง เช่น ระบุวา่ การหาประสิทธิภาพ E1/E2 เกิดจาก

แนวคิด Mastery Learning ของ Bloom  

3) นกัวิชาการไม่เขา้ใจหลกัการของการตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพ เช่น เสนอแนะให้ตั้ง

เกณฑ์ไวต้  ่า (เช่น E1/E2 =70/70) หลงัจากตั้งเกณฑ์ไวต้  ่าแลว้ เม่ือหาค่า E1/E2 ได ้ สูง

กว่า ก็ประกาศดว้ยความภาคภูมิใจว่า ส่ือหรือชุดการสอนของตนมีประสิทธิภาพ

มากกว่าเกณฑ์ ซ่ึงท่ีจริงเป็นเพราะตนเองตั้งเกณฑ์ไวต้  ่าไปแทนท่ีจะ ปรับเกณฑ์ให้

สูงข้ึนอนัเป็นผลจากคุณภาพของส่ือหรือชุดการสอน 

4) ไม่เข้าใจความสัมพนัธ์ของ E1 และ E2 ทั้งสองค่าควรได้ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ 

แปรปรวนหรือแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 (แตกต่างกนัไดไ้ม่เกิน 

±2.5 ของค่า E1 และ E2 ซ่ึงจะมีผลท าให้ค่ากระบวนการ E1ไม่สูงกว่าค่าผลลพัธ์E2 

เกินร้อยละ 5 

5) บางคนเขียนเผยแพร่ในเวป้วา่ ค่า E1 ควรมากกว่า E2 เพราะการท าแบบฝึกหดัหรือ

กิจกรรมปรกติจะง่ายกว่าการสอบ ถือเป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง หากค่า E1 สูง 

แสดงวา่ กิจกรรมท่ีให้นกัเรียนท าง่ายไป หากค่า E2 สูงก็แสดงวา่ ขอ้สอบอาจจะง่าย

เพราะเป็นการวดัความรู้ความจ ามากกว่า ดงันั้น ครูตอ้งปรับกิจกรรมให้ตรงตาม

ระดบัพฤติกรรมท่ีตั้งไวใ้นวตัถุประสงค ์ 

6) บางคนเปล่ียน E1/E2 เป็น P1/P2 หรืออกัษรอ่ืน แต่สูตรยงัคงเดิม บางคนยงัคงใช ้E1/E2 

แต่เปล่ียนสูตร เช่น เปล่ียน F ในสูตรของ E2 เป็น Y แทนท่ีจะใช้ F และอา้งสิทธิวา่

ตนเองคิดข้ึน บางข้ึนใช ้E1/E2 พฒันาสูตรข้ึนใหม่ให้แลดูสลบัซบัซ้อนข้ึน บางคนน า
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หา E1/E2 ไปค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้ งหมดน้ี ก็หาได้พน้จากการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิไปไม่เพราะแนวคิดการประเมินแบบทวิผลคือ E1/E2 เป็นระบบ

ความคิดท่ี ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์พฒันาข้ึน 

7) นกัวชิาการบางคนโยงการหาค่า E1/E2 วา่ น ามาจากค่า Standard 90/90 ในความเป็น

จริง มาตรฐาน 90/90 เป็นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบโปรแกรม (บทเรียน

ส าเร็จรูป) ท่ีมีการพฒันาบทเรียนแบบเป็นกรอบหรือ Frame แนวคิดคือ 90 ตวัแรก 

หมายถึง บทเรียน 1 Frame ตอ้งมีนกัเรียนท าใหถู้กตอ้ง 90 คน ส่วน 90 ตวัหลงั 

นกัเรียน 1 คน จะตอ้งท าบทเรียนไดถู้กตอ้ง 90 ขอ้ เรียกวา่ มาตรฐาน 90/90 ผูท่ี้คิด

ระบบการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนแบบยดึ Standard 90/90 คือ 

นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนัท่ีพฒันาบทเรียนแบบโปรแกรม ช่ือ  

 รองศาสตราจารย ์ดร.เปร่ือง กุมุท เขียนไวใ้นหนงัสือของท่าน และอธิบาย 90/90 

Standard วา่ “...90 แรกหมายถึง คะแนนเฉล่ียของทั้งกลุ่ม ซ่ึงหมายถึงนกัเรียนทุกคน เม่ือ

สอนคร้ังหลงัเสร็จใหค้ะแนนเสร็จ น าคะแนนมาหาค่าร้อยละเฉล่ียของกลุ่มจะตอ้งเป็น 

90 หรือสูงกวา่ ….90 ตวัท่ีสองแทนคุณสมบติัท่ีวา่ ร้อยละของนกัเรียนทั้งหมด ไดรั้บ

ผลสัมฤทธ์ิตามความมุ่งหมายแต่ละขอ้ และทุกขอ้ของบทเรียนโปรแกรมนั้น….” 

  ส่วน E1/E2 เนน้การเปรียบเทียบผลการเรียนจากพฤติกรรมต่อเน่ืองคือกระบวนการ 

กบัพฤติกรรมสุดทา้ยคือ ผลลพัธ์ ดงันั้น แนวคิดของ E1/E จึงมีจุดเน้นต่างกบักนั 90/90 

Standard หรือ มาตรฐาน 90/90 ท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมสุดทา้ยของนกัเรียน 

กบั การบรรลุวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้และทุกขอ้ของบทเรียน แมจ้ะใช ้90/90 80/80 หาก

ไม่เนน้กระบวนการกบัผลลพัธ์ ก็จะน าไปแทนค่า E1/E2 ไม่ได ้ 

 

กจิกรรม 

 1. โปรดทดลอบประสิทธิภาพหาประสิทธิภาพของส่ือหรือชุดการสอนท่ีท่านสร้างข้ึน

ตามล าดบั 1:1 1:10 และ 1:100 แลว้หาค่าประสิทธิภาพของการทดลอบประสิทธิภาพทั้ง 3 คร้ังเพื่อ

เทียบกบัเกณฑ์ พร้อมทั้งเขียนแผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของนักเรียนหาคะแนนสอบก่อนและ

หลงัเรียน 

 2. หลงัจากทดลอบประสิทธิภาพแลว้ โปรดถามความรู้สึกของนกัเรียนต่อการเรียนจาก

หอ้งเรียนแบบศูนยก์ารเรียนโดยใชค้  าถาม ต่อไปน้ี 

  1. นกัเรียนชอบวธีิการเรียนแบบน้ีหรือไม่ โปรดยกเหตุผล 
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  2. หากมีการสอนแบบศูนยก์ารเรียนในวชิาอ่ืนๆ นกัเรียนจะรู้อยา่งไร ชอบหรือไม่

ชอบ 

  3. นกัเรียนเห็นวา่ บทบาทของนกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไร จึงจะท าให้การเรียนแบบ

ศูนยก์ารเรียนดีข้ึน 

  4. ความเห็นอ่ืนๆ ของนกัเรียน 

 

 
 


