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จากต าราเรียน “นวตักรรมและเทคโนโลยเีทคนิคศึกษา” บทท่ี 7 ของ  รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษมนัต ์วฒันาณรงค ์

 

การหาประสิทธิภาพชุดการสอน 
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ 

เม่ือท าการผลิตชุดการสอนข้ึนมาแลว้ ผูผ้ลิตตอ้งท าการประเมินชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนมาก่อนท่ีจะ
น าไปใช ้การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนหมายถึง การประเมินชุดการสอนดว้ยการน าชุดการสอนไป
หาประสิทธิภาพดว้ย กระบวนการเชิงพินิจ (Rational Approach) และกระบวนการเชิงประจกัษ ์(Empirical 
Approach) ในกระบวนการเชิงพินิจนั้น อาจมีการด าเนินการเป็นระยะ ๆ โดยใช้คณะผูเ้ช่ียวชาญเป็นผู ้
ประเมินตามดุลพินิจ เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการผลิตชุดการสอน เม่ือผลิตชุดการสอนออกมา
ส าเร็จแลว้ จะมีการน าไปทดลองใชเ้ป็นกระบวนการหาประสิทธิภาพเชิงประจกัษ ์เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
แลว้จึงน าไปใชต่้อไป การหาประสิทธิภาพชุดการสอนใช้หลกัการและกระบวนการเช่นเดียวกบัการหา
ประสิทธิภาพบทเรียนมอดูลในบทท่ี 6 ชุดการสอนจ าเป็นตอ้งทดสอบหาประสิทธิภาพเพื่อใหส่ื้อและวิธีการ
สอนต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นชุดการสอนเป็น ส่ือท่ีผา่นการทดสอบแลว้ หรือเรียกว่าเป็น Tested Media เพราะเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี 

1.  เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมามีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับ 
2.  เพื่อใหแ้น่ใจไดว้า่ชุดการสอนสามารถท าใหก้ารเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง 
3.  เพื่อเป็นหลกัประกนัไดว้่า เม่ือผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก ๆ แลว้ สามารถใชไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

คุม้ค่ากบัการลงทุน 
 การน าหลกัการและกระบวนการประเมินเชิงประจกัษ์ส าหรับมอดูลการสอนสามารถประยุกต์
เพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทของชุดการสอนแต่ละเร่ืองไดต้ามความเหมะสม โดยท่ีตวัเลขหรือขอ้มูลในแต่ละ
ชุดการสอน หรือ Data Set ท่ีจะใชส้ าหรับการหาประสิทธิภาพแบต่าง ๆ เพื่อน าไปใชค้  านวณแต่ละแบบมี
ดงัต่อไปน้ี 
 การหาประสิทธิภาพ แบบที ่1 (KW # 1) 

แบบที่ 1 (80/80) ตวัเลขชุดแรกคือ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของคะแนนผูท่ี้ท าแบบฝึกหัดถูกตอ้งถือ
เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ และตัวเลขชุดหลังคือ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของคะแนนท่ีผูท้  า
แบบทดสอบถูกตอ้งโดยถือเป็นประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

เม่ือท าการวิเคราะห์จะพบว่า ตวัเลขชุดแรกคือ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นตข์องคะแนนผูท่ี้ท าแบบฝึกหัด
แต่ละคนท าคะแนนได้ นั้ นหมายถึง ต้องมีแบบฝึกหัด มีคะแนนเต็มของแบบฝึกหัด และมีคะแนน
แบบฝึกหัดท่ีท าได ้ส าหรับตวัเลขชุดหลงั จะพบว่าเป็นร้อยละหรือ เปอร์เซ็นต์ของคะแนนแบบทดสอบ 
หมายถึง ตอ้งมีแบบทดสอบ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ และคะแนนท่ีผูท้  าแบบทดสอบแต่ละคนท าได ้

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจ าเป็นดงักล่าวขา้งตน้ น ามาสร้างเป็นตวัอย่างชุดขอ้มูล หรือ Data Set 
ส าหรับการหาประสิทธิภาพไดด้งัน้ี 
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คนที่ 

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 
 

จากตวัอย่าง มีจ านวนผูท้ดลองใช้ชุดการสอนหรือผูเ้รียนจ านวน 8 คน ในชุดการสอนน้ีมี 3 
แบบฝึกหดั มีคะแนนเตม็แบบฝึกหดัท่ี 1 คือ 20 คะแนน แบบฝึกหดัท่ี 2 มีคะแนนเตม็คือ 30 คะแนน และ
แบบฝึกหดัท่ี 3 มีคะแนนเตม็คือ 10 คะแนน รวมคะแนนเตม็ของแบบฝึกหดั คือ 60 ส าหรับแบบทดสอบมี
คะแนนเตม็ 80 คะแนน 

เม่ือน าข้อมูลมาจัดกระท าตามตาราง และค านวณร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัดและคะแนน
แบบทดสอบของผูเ้ข้าทดลองใช้แต่ละคนแล้วได้ข้อมูลตามตาราง ข้อมูลชุดน้ีเม่ือน ามาค านวณหา
ประสิทธิภาพตามแบบท่ี 1 ประสิทธิภาพท่ีได ้คือ 90.41/93.75 

90.41 ตวัเลขชุดแรกคือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ เป็นผลมาจากการหาร้อยละของคะแนน
เฉล่ียจากแบบฝึกหดั 

93.75 ตวัเลขชุดหลงัคือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ เป็นผลมาจากการค านวณหาร้อยละของคะแนน
เฉล่ียจากแบบทดสอบ 

จากตวัอย่างขา้งบนเป็นการแสดงวิธีการค านวณอย่างง่าย เม่ือน าไปทดลองใชค้วรมีจ านวนผูเ้ขา้
ทดลองใชชุ้ดการสอนหรือผูเ้รียน ไม่นอ้ยกว่า 30 คน จึงจะเป็นท่ีน่าเช่ือถือไดป้ระสิทธิภาพของชุดการสอน
แบบน้ีไม่ควรต ่ากวา่ 80/80 หรือ KW # 1 ≥ 80/80 จึงจะถือวา่มีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับได ้

การหาประสิทธิภาพ แบบที ่2 (KW # 2) 
แบบที่ 2 (70/80) ตวัเลขชุดแรกคือ ร้อยละของจ านวนผูเ้รียนท่ีท าคะแนนจากแบบฝึกหัดหรือท า

กิจกรรมผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้และตวัเลขชุดหลงั คือ ร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบท่ีจ านวนผูเ้รียน
ในตวัเลขชุดหนา้ท าได ้

เม่ือท าการวิเคราะห์จะพบว่า ตวัเลขชุดแรกมาจากจ านวนผูเ้รียนท่ีท าคะแนนไดจ้ากแบบฝึกหดัหรือ
ท ากิจกรรม “ผา่น” เกณฑท่ี์ก าหนด ดงันั้น จึงตอ้งมีเกณฑท่ี์ก าหนดว่า ผูเ้รียนจะ “ผา่น” หรือ “ไม่ผา่น” อาจ
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เป็นเกณฑข์องคะแนน หรือ เกณฑป์ระเมินแบบ “ผา่น” หรือ “ไม่ผา่น” ขอ้มูลจ าเป็นคือ จ านวนผูเ้รียนท่ี 
“ผา่น” เกณฑท่ี์จะน ามาหาร้อยละโดยเทียบกบัผูเ้รียนทั้งหมด ส าหรับเกณฑน้ี์ ผูพ้ฒันาชุดการสอนจะเป็นผู ้
ก  าหนด และระบุเง่ือนไขไวใ้นชุดการสอนวา่ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถอยา่งไรจึงจะ ผา่น หรือ ไม่ผา่น  

ตวัเลขชุดหลงัคือ ร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบท่ีจ านวนผูเ้รียนในตวัเลขชุดหน้าท าได ้
หมายถึง จ านวนท่ีผูเ้รียน “ผา่น” ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ามารถท าคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบคิดไดเ้ป็น
ร้อยละเท่าไร 

 
 

คนที่ 
คะแนนแบบฝึกหัด หรือ กจิกรรม เกณฑ์การผ่านกจิกรรม

หรือแบบฝึกหัด คอื 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 88.92 
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  94.13 
 

จากตวัอย่าง มีจ านวนผูท้ดลองใช้ชุดการสอนหรือผูเ้รียนจ านวน 8 คน ในชุดการสอนน้ีมี 3 
แบบฝึกหดัหรือกิจกรรม มีคะแนนเตม็แบบฝึกหดัหรือกิจกรรมท่ี 1 คือ 20 คะแนน แบบฝึกหดัหรือกิจกรรม
ท่ี 2 มีคะแนนเตม็คือ 30 คะแนน และแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมท่ี 3 มีคะแนนเตม็คือ 10 คะแนน รวมคะแนน
เต็มของแบบฝึกหัดหรือกิจกรรม คือ 60 และก าหนดให้ผูท่ี้จะ “ผ่าน” กิจกรรมหรือแบบฝึกหัดซ่ึงเป็น
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ระหวา่งเรียนตอ้งไดค้ะแนน 87.00 เปอร์เซ็นต ์ 

จากชุดขอ้มูลมีผู ้“ผา่น” แบบฝึกหดัหรือผา่นเกณฑจ์ านวน 7 คน จากผูเ้รียนทั้งหมด 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.50 จากขอ้มูลในตารางคนท่ี 6 ไม่ผา่นเกณฑ ์จึงไม่น าคะแนนไปค านวณ ตวัเลขในชุดหลงั ซ่ึงเอา
คะแนนเฉพาะผูผ้า่นเกณฑเ์ท่านั้น ส าหรับแบบทดสอบมีคะแนนเตม็ 80 คะแนน น าคะแนนเฉล่ียของผูท้  า
ขอ้สอบไดค้  านวณจากจ านวน 7 คน ท่ีผา่นเกณฑไ์ปค านวณ 
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เม่ือน าขอ้มูลมาจดักระท าตามตาราง และค านวณค่าร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัด หรือ กิจกรรม 
และคะแนนแบบทดสอบของผูเ้ข้าทดลองใช้แต่ละคนแล้วได้ข้อมูลตามตาราง ข้อมูลชุดน้ีเม่ือน ามา
ค านวณหาประสิทธิภาพตามแบบท่ี 2 ประสิทธิภาพท่ีได ้คือ 87.50/94.13 

87.50 ตวัเลขชุดแรกคือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ เป็นผลมาจากการหาร้อยละของจ านวน
ผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑข์องแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมระหวา่งเรียน 

94.13 ตวัเลขชุดหลงั คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ เป็นผลมาจากการค านวณหาร้อยละของคะแนน
เฉล่ียจากแบบทดสอบจากจ านวนผูท่ี้ผา่นเกณฑกิ์จกรรมหรือแบบฝึกหดัท าได ้

ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบน้ีไม่ควรต ่ากว่า 70/80 หรือ KW # 1 ≥ 70/80 จึงจะถือว่ามี
ประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับได ้

 
การหาประสิทธิภาพ แบบที่ 3 (KW # 3) 
แบบที่ 3 (70/60) ตวัเลขชุดแรกคือ ร้อยละของจ านวนผูเ้รียนท่ีท าคะแนนจากแบบฝึกหัดหรือท า

กิจกรรมผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ และตวัเลขชุดหลงัคือ ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีจ านวนผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑ์
ท าคะแนนเพิ่มข้ึนจากแบบทดสอบก่อนเรียนโดยเทียบกบัคะแนนท่ีท าไดห้ลงัการเรียนจากบทเรียน คิดเป็น
ร้อยละกบัคะแนนเตม็ 

เม่ือท าการวิเคราะห์จะพบว่าตวัเลขชุดแรกมาจากจ านวนผูเ้รียนท่ีท าคะแนนไดจ้ากแบบฝึกหัดหรือ
ท ากิจกรรม “ผา่น” เกณฑท่ี์ก าหนด ดงันั้น จึงตอ้งมีเกณฑท่ี์ก าหนดว่า ผูเ้รียนจะ “ผา่น” หรือ “ไม่ผา่น” อาจ
เป็นเกณฑข์องคะแนน หรือ เกณฑป์ระเมินแบบ “ผา่น” หรือ “ไม่ผา่น” ขอ้มูลจ าเป็นคือ จ านวนผูเ้รียนท่ี 
“ผา่น” เกณฑท่ี์จะน ามาหาร้อยละโดยเทียบกบัผูเ้รียนทั้งหมด ส าหรับเกณฑน้ี์ ผูพ้ฒันาชุดการสอนจะเป็นผู ้
ก  าหนด และระบุเง่ือนไขไวใ้นชุดการสอนว่าผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถอย่างไรจึงจะ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน 
เช่นเดียวกบัการหาประสิทธิภาพ แบบท่ี 2 

ตวัเลขชุดหลงั คือร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีจ านวนผูเ้รียนท่ีผ่านเกณฑ์ท าคะแนนเพิ่มข้ึนจาก
แบบทดสอบก่อนเรียนโดยเทียบเป็นร้อยละกบัคะแนนเตม็ ดงันั้นขอ้มูลท่ีเพิ่มข้ึนจากแบบท่ี 2 คือ คะแนน
จากแบบทดสอบก่อนเรียน หรือ คะแนน Pretest  
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คนที่ 

คะแนนแบบฝึกหัด หรือ กจิกรรม 
เกณฑ์การผ่านกจิกรรมหรือแบบฝึกหัด 

คอื 87.00 % 

 
คะแนนจากแบบทดสอบ 

 

กจิกรรมหรือ
แบบฝึกหัด 

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 

 
จากตวัอยา่ง มีจ านวนผูท้ดลองใชชุ้ดการสอนหรือผูเ้รียนจ านวน 8 คน ในชุดการสอนน้ีคะแนนเตม็

ของแบบฝึกหัดหรือกิจกรรม คือ 60 และก าหนดให้ผูท่ี้จะ “ผ่าน” กิจกรรมหรือแบบฝึกหัดซ่ึงเป็น
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ระหวา่งเรียนตอ้งไดค้ะแนน 87.00 เปอร์เซ็นต ์ 

จากชุดขอ้มูลมีผู ้“ผา่น” แบบฝึกหดัหรือผา่นเกณฑจ์ านวน 7 คน จากผูเ้รียนทั้งหมด 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.50 จากขอ้มูลในตารางคนท่ี 6 ไม่ผา่นเกณฑ ์จึงไม่น าคะแนนคนท่ี ไม่ผา่นเกณฑคื์อคนท่ี 6 ไป
ค านวณ ตวัเลขในชุดหลงั ซ่ึงเอาคะแนนเฉพาะผูผ้่านเกณฑ์เท่านั้น ส าหรับแบบทดสอบก่อน และหลงัมี
คะแนนเตม็ 80 คะแนนเท่ากนั น าคะแนนเฉล่ียของผูท้  าผา่นเกณฑจ์ านวน 7 คน ไปค านวณหาค่าเฉล่ียของ
คะแนนท่ีท าเพิ่มข้ึน โดยน าคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนไปหาร้อยละโดยเทียบกบัคะแนนเตม็ 

เม่ือน าขอ้มูลมาจดักระท าตามตาราง และค านวณค่าร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัด หรือ กิจกรรม 
และคะแนนแบบทดสอบของผูเ้ขา้ทดลองใชแ้ต่ละคนแลว้ ขอ้มูลชุดน้ีเม่ือน ามาค านวณหาประสิทธิภาพตาม
แบบท่ี 3 ประสิทธิภาพท่ีได ้คือ 87.50/77.67 

87.50 ตวัเลขชุดแรกคือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ เป็นผลมาจากการหาร้อยละของจ านวน
ผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑข์องแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมระหวา่งเรียน 

77.67 ตวัเลขชุดหลงั คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ เป็นผลมาจากการค านวณหาร้อยละของคะแนน
เฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนจากแบบทดสอบก่อนเรียน โดยน าคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนไปค านวณหาค่าเฉล่ียร้อยละโดยเทียบกบั
คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน ในกรณีน้ีคะแนนเตม็หลงัเรียนมีคะแนนเท่ากนักบัคะแนนเตม็ก่อน
เรียนคือ 80 คะแนน 
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ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบน้ีไม่ควรต ่ากว่า 70/60 หรือ KW # 1 ≥ 70/60 จึงจะถือว่ามี
ประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับได ้

การหาประสิทธิภาพแบบที ่4 (KW # 4) 
แบบที่ 4 (60/60) ตวัเลขชุดแรกคือ ร้อยละเฉล่ียของขอ้สอบแต่ละขอ้ท่ีผูเ้รียนตอบถูก หรือ มีคะแนน

ผา่นเกณฑ ์ตวัเลขชุดหลงัคือ ร้อยละของคะแนนท่ีผูเ้รียนท าขอ้สอบได้ถูกหรือผา่นเกณฑ ์ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัจาก
เรียนดว้ยชุดการสอน 

ชุดการสอนแบบน้ีให้ความส าคญักบัขอ้สอบรายขอ้ ซ่ึงการออกแบบขอ้สอบตอ้งรวมเอาการวดั
ประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ไวใ้นขอ้สอบแต่ละขอ้ให้ครอบคลุมตาม
วตัถุประสงคท์างการเรียนของชุดการสอน อาจเป็นขอ้สอบอตันยั หรือปรนยัก็ได ้ส่วนมากเป็นชุดการสอน
ท่ีมีเน้ือหาเป็นนามธรรม หรือศิลปะ หรือเป็นชุดการสอนในรายวิชาทางสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ หรือ
ชุดการสอนภาคปฏิบติั และจ านวนขอ้สอบมีไม่มาก เกณฑก์ารพิจารณาก าหนดชดัเจนว่า “ผา่น” หรือ “ตอบ
ถูก” หรือ “ไม่ผา่น” หรือ “ตอบไม่ถูก” 

เม่ือท าการวิเคราะห์จะพบว่า ตวัเลขชุดแรกคือ ร้อยละเฉล่ียของขอ้สอบแต่ละขอ้ท่ีผูเ้รียน “ตอบถูก” 
หรือ มีคะแนน “ผ่าน” เกณฑ ์ขอ้มูลจ าเป็นคือ ขอ้สอบแต่ละขอ้ท่ีผูเ้รียนตอบถูกหรือ “ผ่าน” เกณฑ ์น า
คะแนนผา่นเกณฑท่ี์ไดม้าหาร้อยละเฉล่ีย ส าหรับเกณฑน้ี์ ผูพ้ฒันาชุดการสอนจะเป็นผูก้  าหนดเช่นกนั และ
ระบุเง่ือนไขไวใ้นชุดการสอนว่าผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถอย่างไร หรือแสดงพฤติกรรมอย่างไรเป็นท่ี
ประจกัษจึ์งจะ “ผา่น” หรือ “ตอบถูก” หรือ “ไม่ผา่น” หรือ “ตอบไม่ถูก” 

ตวัเลขชุดหลงัคือ ร้อยละของคะแนนท่ีผูเ้รียนท าขอ้สอบได้ถูกหรือผ่านเกณฑ์ ขอ้มูลจ าเป็นคือ 
คะแนนรวมของผูเ้รียนท่ีท าขอ้สอบถูก หรือผ่านเกณฑใ์นแต่ละขอ้ จากนั้นน ามาหาค่าร้อยละเฉล่ียของ
คะแนนรวมท่ีผูท้  าขอ้สอบ “ผา่น” หรือ “ตอบถูก”  
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 ขอ้สอบ 5 ขอ้ คะแนนเตม็ขอ้ละ 10 คะแนน 
เกณฑก์ารผา่น คือ 50 % (ตวัหนา “ผา่น”) 

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 %  
ประสิทธิภาพชุดการสอน = 63.66/61.33 

 

จากตวัอยา่ง มีจ านวนผูท้ดลองใชชุ้ดการสอนหรือผูเ้รียนจ านวน 8 คน ในชุดการสอนน้ีมีขอ้สอบ 5 
ขอ้ คะแนนขอ้สอบแต่ละขอ้ 10 คะแนน เกณฑก์ารตดัสินผา่น คือ ร้อยละ 50 ดงันั้น ขอ้สอบแต่ละขอ้ผูท่ี้ท  า
คะแนนผา่นไดต้อ้งไดค้ะแนนเกิน 5 ข้ึนไป และผูจ้ะผา่นการเรียนดว้ยชุดการสอนตอ้งมีคะแนนรวมเกินร้อย
ละ 50 ข้ึนไป  

จากชุดขอ้มูลมีผู ้“ผา่น” ขอ้สอบขอ้ท่ี 1 จ านวน 6 คน ขอ้ท่ี 2 และ ขอ้ท่ี 3 จ านวน 3 ขอ้ท่ี 4 และ ขอ้
ท่ี 5 จ านวน 5 คน โดยผูท่ี้ผา่นในแต่ละขอ้มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละได ้63.66  

แต่เม่ือรวมคะแนนทั้งหมดแลว้ มีผูส้อบผา่นเพียง 3 คนจากผูเ้รียนทั้งหมด 8 คน มีคะแนนรวมของ
ผูส้อบผา่นชุดการสอนคิดเป็นร้อยละ 61.33  

63.66 ตวัเลขชุดแรกคือ เป็นผลมาจากการหาร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีจ านวนผูเ้รียนผา่นเกณฑข์อง
ขอ้สอบแต่ละขอ้ 

61.33 ตวัเลขชุดหลงั คือ เป็นผลมาจากการค านวณหาร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีผูเ้รียนไดค้ะแนน
ผา่นเกณฑค์ะแนนรวมของชุดการสอน 

ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบน้ีไม่ควรต ่ากว่า 60/60 หรือ KW # 1 ≥ 60/60 จึงจะถือว่ามี
ประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับได ้
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เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอน 
การหาประสิทธิภาพชุดการสอน ตรงกบัความหมายในภาองักฤษว่า Efficiency Validation เป็นการ

หาค่าเป็นตวัเลขท่ีเม่ือเทียบกบัเกณฑ ์หรือ Criterion ท่ียอมรับไดว้่ามีประสิทธิภาพ เป็นตวัเลขท่ีเทียบกบั
เกณฑแ์ลว้พิจารณาวา่ Valid หรือไม่ หรือมี Validity หรือไม่ เม่ือมีการเขียนจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพ
จึงเขียนวา่ …to validate the efficiency…  

ชยัยงค ์พรหมวงศ์, (2556, หนา้ 7) เรียกการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนหรือส่ือการสอนว่า 
“การทดสอบประสิทธิภาพของส่ือหรือชุดการสอน” โดยพิจารณาตามขั้นตอนของการพฒันาส่ือหรือชุดการ
สอนแต่ละขั้น ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Developmental Testing” นอกจากนั้นยงัเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ และ
สูตรการหาประสิทธิภาพชุดการสอนแบบ E1/E2 ซ่ึงก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพท่ี 80/80 ซ่ึงเป็นตน้แบบ
ของแนวคิดการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน แบบท่ี 1 หรือ แบบ KW # 1 รวมทั้งแบบอ่ืน ๆ ในบทน้ีอีก
ดว้ย (ผูส้นใจสามารถศึกษาไดใ้น YouTube โดยใชค้  าคน้ดว้ยช่ือของเจา้ของลิขสิทธ์ิและแหล่งอา้งอิง
ดงักล่าว) 

ชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนมาจะต้องผลิตให้ได้ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ และกระบวนการหา
ประสิทธิภาพท่ีตั้งไวจึ้งจะถือไดว้่าเป็น “ชุดการสอนนั้นมีคุณภาพ” การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพและ
กระบวนการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนนั้นผูผ้ลิตสามารถเลือกก าหนดไดต้ามความเหมาะสมโดยใช้
ดุลพินิจของผูผ้ลิต หรืออาจใช้การระดมสมอง หรือ การประชุมกลุ่มเฉพาะ หรือกรรมวิธีอ่ืน ๆ ในการ
ก าหนดระดบัเกณฑป์ระสิทธิภาพและวิธีการหาประสิทธิภาพกไ็ด ้

เกณฑป์ระสิทธิภาพ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
เบ้ืองตน้อยู่ในระดบัท่ีผูผ้ลิตชุดการสอนพึงพอใจ หากชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพถึงระดบัแลว้ชุดการ
สอนนั้นก็มีคุณค่าท่ีจะน าไปใชก้บัผูเ้รียนได ้และมัน่ใจว่าให้ผลคุม้ค่าแก่การลงทุนในการผลิตออกมาเป็น
จ านวนมาก 

โปรดระลึกเสมอว่า ค่าท่ีค  านวณได้ และ เกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีก าหนดไวน้ั้ นเป็นค่าท่ีบอกถึง
ประสิทธิภาพของชุดการสอนเบ้ืองตน้ท่ียอมรับไดเ้ท่านั้น ถือเป็นค่าท่ีเกิดข้ึนเม่ือน าไปทดลองใช ้หรือ Trial 
Out ตามขั้นตอนของการพฒันาชุดการสอน ไม่ถือวา่เป็นผลสมัฤทธ์ิของการเรียนการสอนท่ีไดจ้ากการใชชุ้ด
การสอนนั้น ผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเกิดจากการใชชุ้ดการสอนตอ้งมีกระบวนการวดัต่างหาก เน่ืองจาก
การใชชุ้ดการสอนมีหลกัการเบ้ืองตน้ว่า เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยตนเอง การออกแบบชุดการ
สอนจึงเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนดว้ยตนเองได ้ผูเ้รียนยิง่เรียนหลายคร้ัง คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดั
และขอ้สอบในชุดการสอนยิง่สูงข้ึน ๆ ทุกคร้ังท่ีมีการเรียนซ ้า และค่าท่ีค  านวณไดสู้งสุดคือ 100/100 

ในการท าวิจัยเพื่อเปรียบเทียบหรือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงต้องน าชุดการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพถึงเกณฑท่ี์ยอมรับไดแ้ลว้ไปใชท้ดลองสอนจริง หรือ Trail Run ในชั้นเรียนปกติ หรือกลุ่ม
ตวัอย่างของการวิจยัภายใตก้ารควบคุมตามกระบวนการวิจยัหรือกระบวนการเรียนการสอนจึงจะแสดงถึง
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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การเลือกวิธีการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโนเฉพาะชุดการสอนวิชาชีพนั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ของชุดการสอนท่ีให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของผูเ้รียน เน้ือหาวิชา ลักษณะของผูเ้รียน 
เป้าหมายของการเรียน สมรรถนะท่ีต้องการพฒันาตลอดจนบริบทและสภาพแวดล้อมของการเรียน 
โดยเฉพาะในการเรียนการสอนวิชาชีพ และระดบัวิชาชีพชั้นสูงจะแตกต่างจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจะ
เป็นส่ิงท่ีใช้ก าหนดวิธีการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนหรือส่ือการสอนตามแบบต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  

ประสิทธิภาพ แบบ ที่ 1 หรือ KW #1 เป็นการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีมีแบบฝึกหดัหลาย 
ๆ แบบฝึกหัด หรือมีกิจกรรมระหว่างเรียนทีมีการประเมินผลออกมาเป็นคะแนนกระบวนการเรียนไดห้ลาย 
ๆ กิจกรรม และมีแบบทดสอบวดัผลขั้นสุดทา้ย เป็นชุดการสอนท่ีเหมาะส าหรับใชส้อนวิชาสามญัและสอน
ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบน้ีไม่ควรต ่ากว่า 80/80 หรือ KW # 1 ≥ 
80/80 จึงจะถือวา่มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพแบบที่ 2 หรือ KW # 2 เป็นการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีเนน้สมรรถนะท่ี
จ าเป็นตอ้งผา่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ในแต่ละกิจกรรม หรือแต่ละใบงานท่ีผูเ้รียนไดท้ า การพิจารณาใชจ้  านวน
ผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑใ์นระหวา่งเรียน เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ หมายถึง ถา้ท าใหผู้เ้รียนสามารถผา่น
เกณฑไ์ดก้ว่า 70 เปอร์เซ็นต ์จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพของกระบวนเป็นท่ียอมรับได ้และตอ้งมีผลลพัธ์การ
เรียนโดยรวม ไม่นอ้ยกว่า 80 เปอร์เซ็นต ์เช่นกนั ชุดการสอนแบบน้ีเหมาะส าหรับการเรียนการสอนวิชาชีพ
ท่ีก าหนดการวดัผลแบบอิงเกณฑ ์ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบน้ีไม่ควรต ่ากว่า 70/80 หรือ KW # 2 ≥ 
70/80 จึงจะถือวา่มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพแบบที่ 3 หรือ KW # 3 เป็นการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีเนน้สมรรถนะท่ี
จ าเป็นตอ้งผา่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดเ้ช่น เดียวกบัแบบ KW # 2 แต่ใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มข้ึนของคะแนน
ระหวา่งก่อนเร่ิมเรียนหรือความรู้เดิม กบัคะแนนหลงัเรียนหรือความรู้ใหม่ ชุดการสอนแบบน้ี เหมาะกบัการ
สอนวิชาชีพท่ีผูเ้รียนมีพื้นฐานน้อยหรือไม่มีมาก่อน หรือรายวิชาท่ีมีองคค์วามรู้ใหม่ส าหรับผูเ้รียน จึงให้
ความส าคญักบัการผา่นเกณฑแ์ละการเพิ่มข้ึนของความรู้หรือสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันา ประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนแบบน้ีไม่ควรต ่ากวา่ 70/60 หรือ KW # 3 ≥ 70/60 จึงจะถือวา่มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพแบบที่ 4 หรือ KW # 4 เป็นการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีใหค้วามส าคญักบั
การสอบ และขอ้สอบเป็นส าคญั ชุดการสอนแบบน้ีใชส้อนเน้ือหาท่ีเป็นนามธรรม หรือรายวิชาทางดา้น
ศิลปกรรม สังคมศาสตร์ หรือ ชุดการสอนส าหรับการสอบท่ีส าคญั เช่น การสอบเพื่อได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นตน้ จึงเนน้การสอบผ่านขอ้สอบแต่ละขอ้ และตอ้งไดค้ะแนนรวมผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด
ดว้ย ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบน้ีไม่ควรต ่ากว่า 60/60 หรือ KW # 4 ≥ 60/60 จึงจะถือว่ามี
ประสิทธิภาพ 

แต่อยา่งไรกต็ามผูผ้ลิตก็ไม่ควรตั้งเกณฑไ์วต้  ่าจนเกินไปนกัเพราะจะท าใหป้ระสิทธิภาพของชุดการ
สอนท่ีไดไ้ม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซ่ึงโดยปกติทัว่ไปแลว้ในขั้นตอนการทดลองคร้ังแรก ๆ จะไดค่้า
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ประสิทธิภาพท่ีต ่า แต่เม่ือไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนก็จะสูงข้ึนเร่ือย ๆ 
และในขณะเดียวกนัหากไดค่้าประสิทธิภาพสูงมาก ๆ ก็ไม่ควรจะตดัสินใจยอมรับค่านั้นในทนัทีเพราะค่า
ประสิทธิภาพท่ีสูง อาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น เน้ือหาท่ีจดัใหง่้ายกวา่ระดบัภูมิปัญญาของผูเ้รียน 
หรือแบบฝึกหัดและขอ้สอบยงัไม่ไดม้าตรฐานของความเช่ือมัน่ อ  านาจจ าแนก และค่าความยากง่าย ซ่ึงอาจ
เกิดจากการสร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ง่ายเกินไป เดาง่าย หรือในทางตรงขา้ม อาจจะยากเกินไป 
หรือจ านวนขอ้สอบนอ้ยเกินไป ซ่ึงมกัเกิดข้ึนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งมีการค านวณ หรือ
การสอบเพื่อผา่นเกณฑส์ าหรับการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นตน้ 

ค่าความคลาดเคลือ่นในการยอมรับ เกณฑป์ระสิทธิภาพท่ีก าหนดไวเ้ป็นตวัเลขคงท่ี เม่ือค่าท่ีค  านวณ
ไดสู้งกวา่เกณฑถื์อวา่ เป็นค่าท่ียอมรับไดว้า่ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ แต่ถา้ค่าท่ีค  านวณไดต้ ่ากวา่เกณฑถื์อ
วา่ชุดการสอนไม่มีประสิทธิภาพ ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขจนกวา่จะไดผ้ลตามเกณฑจึ์งจะเป็นท่ียอมรับได ้ 

ความแตกต่างของตวัเลขชุดแรกกบัตวัเลขชุดหลงันั้น มีประเดน็การพจิารณาส าหรับผูพ้ฒันาชุดการ
สอน โดยพิจาณาจากเน้ือหา ความยากง่าย จุดมุ่งหมาย และสมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาในตวัผูเ้รียนท่ีใชชุ้ด
การสอน ตวัเลขชุดแรกและชุดหลงั อาจเท่ากนั หรือ ใกลเ้คียงกนั หรือแตกต่างกนัมากนอ้ยเท่าใดนั้น 
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าการจรวจสอบหรือประเมินประสิทธิภาพเชิงพินิจ (Rational Approach) และผูพ้ฒันาชุดการ
สอนสามารถก าหนดไดต้ามความเหมาะสม 

อยา่งไรก็ตาม การก าหนดค่าคงท่ีของเกณฑป์ระสิทธิภาพนั้นยอมรับใหมี้ความคลาดเคล่ือนได ้โดย
ใชแ้นวคิดของค่าความคลาดเคล่ือนจากการทดสอบนยัส าคญัของสมมุติฐานการวิจยัท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็น
ระดบัท่ีมีความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดท่ีสามารถยอมรับไดใ้นการวิจยัทางดา้นการศึกษาและสังคมศาสตร์  
โดยยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนทางเดียว 5 เปอร์เซ็นตข์องเกณฑท่ี์ก าหนดหรือยอมรับค่าประสิทธิภาพท่ี
ค านวณไดต้ ่ากว่าเกณฑห์รือนอ้ยกว่าเกณฑ ์2.5 ยงัถือว่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ส่วนค่าความคลาดเคล่ือน 
2.5 ท่ีสูงกวา่เกณฑน์ั้นถือวา่ยอมรับไดอ้ยูแ่ลว้ 

ดงันั้น ผูผ้ลิตชุดการสอนตอ้งตรวจสอบกระบวนการในการผลิตชุดการสอนในแต่ละขั้นว่า ถูกตอ้ง
และเหมาะสมเพียงใด โดยเฉพาะแบบฝึกหัด กิจกรรม และแบบทดสอบท่ีน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลเพื่อการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  
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