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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง
อุปสงค์อุปทาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนปวช.2 ที่ใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์
อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิช าเศรษฐศาสตร์ เบื้ องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่ว มกับ การสอนแบบเพื่อนช่ว ยเพื่อน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย นักเรียนปวช.2 สาขาการวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 133 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนปวช.2 สาขาการวิช าการตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 33 คน โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ 1) เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์
อุปทาน 2) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยใช้สถิติค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าสถิติแบบ t-test for Dependent Samples, การหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง
อุปสงค์อุปทาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.30/80.61 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80 2) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลสัมฤทธิ์ก่อน-หลัง โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุป
สงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ค่า X และค่าร้อยละที่คานวณได้ก่อนเรียนมีค่า X เท่ากับ
5.94 และค่าร้อยละเท่ากับ 59.39 และหลังเรียนมีค่า X เท่ากับ 8.06 และค่าร้อยละเท่ากับ 80.61 แสดง
ว่าหลังการเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุป
สงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการ
สอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเฉลี่ยรวม ( X )
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= 4.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) = 0.71 อยู่ในเกณฑ์ มาก จากการพิจารณาพบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66
และ สนุกกับการเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70
คาสาคัญ: เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน, การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

บทนา
ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
ปัจจุบันการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2557) ได้จัดให้วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ที่ทุกสาขาวิชาต้องเรียน เพราะเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เช่น การเลือกใช้ปัจจัยการผลิต (ทรัพยากร) ที่
มีอยู่อย่างจากัด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้นยังศึกษาเกี่ยวกับการกระจายและการแลกเปลี่ยน
ผลผลิต เพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งหมดนี้เศรษฐศาสตร์อาจจะกล่าวว่า เป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดของมนุษย์และสังคม
เศรษฐศาสตร์ (อังกฤษ: economics) เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต การกระจาย
การบริโภคสินค้าและการให้บริการ ตามคาจากัดความของนักเศรษฐศาสตร์และนักการเมือง เรย์มอนด์ บารร์
แล้ ว "เศรษฐศาสตร์ คือ ศาสตร์ แ ห่ ง การจั ดการทรั พยากรอั นมี จากัด เศรษฐศาสตร์พิ จารณาถึ งรู ปแบบที่
พฤติกรรมมนุษย์ได้เลือกในการบริหารทรัพยากรเหล่านี้ อีกทั้งวิเคราะห์และอธิบายวิถีที่บุคคลหรือบริษัททา
การจัดสรรทรัพยากรอันจากัดเพื่อตอบสนองความต้องการมากมายและไม่จากัด"
(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%9
0%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C)
อุปสงค์และอุปทาน (อังกฤษ: Demand and Supply) เป็นแบบจาลองพื้นฐานที่อธิบายความสัมพันธ์
ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขัน โดยถือว่าอุปสงค์และอุปทาน เป็นตัวแปรที่กาหนดปริมาณ
และราคาของสินค้าแต่ละชนิดในตลาดโดยทั่วไป อุปสงค์ (อังกฤษ: demand) หมายถึง ความต้องการซื้อ
สินค้าและบริการในขณะที่อุปทาน (supply) หมายถึง ความต้องการขายสินค้าและบริการ
ปัญหาของนักเรียนปวช.2 สาขาการตลาดเกี่ยวกับการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์
และอุปทาน คือ ไม่เข้าใจกฎอุปสงค์และอุปทาน, การนาเสนอในรูปแบบของแผนภูมิเส้น ฯลฯ ทาให้ผู้วิจัย
สร้างเอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ พั ฒ นาเอกสารประกอบการสอน วิ ช าเศรษฐศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น เรื่ อ งอุ ป สงค์ อุ ป ทาน ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
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2.เพื่ อ เปรี ย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนก่ อนและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นปวช.2 ที่ ใ ช้เ อกสาร
ประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการ
สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ตัวแปรตาม
- ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความพึงพอใจของนักเรียน

นิยามศัพท์
1.เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน คือ เอกสารที่จัดทาขึ้น
ซึ่งมีข้อมูล เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องอุปสงค์อุปทาน สาหรับนาไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรกาหนด
2.การสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” หมายถึง กิจกรรมอย่างหนึ่งที่จัดให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
อยู่เสมอ คือ เพื่อนช่วยเพื่อนในลักษณะ เก่งช่วยอ่อน ซึ่งเป็นวิธีการที่คนเก่งจะช่วยอธิบาย แนะนา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่คนที่เรียนอ่อนกว่า การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
คิด วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผล ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ ได้พิจารณา และค้นพบความรู้ความสามารถ
ของตนเองให้ผู้เรียนมองเห็นภาพลักษณ์แห่งตน ตัวตนในอุดมคติ และการเห็นคุณค่าตนเอง ต่อความสาเร็จใน
การเรียน สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียน รักและมีความพร้อมที่จะเรียน มีความสุขในการเรียนรู้และร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง การสอนโดยการจับคู่ (One-to-One Tutoring) เป็นการสอนที่ให้
ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงกว่าเลือกจับคู่กับผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่า แล้วทา
หน้าที่สอนในเรื่องที่ตนมีความถนัดและมีทักษะที่ดี
3.ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน หมายถึง ผลการเรียนของนักเรียนจากการใช้ เอกสาร
ประกอบการสอน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 / E2 เท่ากับ 80 / 80
4.ความพึ งพอใจ คือ ความพึงพอใจของนัก เรียนที่มี ผ ลต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน วิช า
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
แนวคิด
เอกสารประกอบการเรียน
ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน
มีผู้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนโดยในหลักการและองค์ประกอบที่สาคัญคล้ายคลึงกัน
แต่มีความแตกต่างในส่วนรายละเอียดเนื้อหาย่อย ดังนี้
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549 : 3) ให้ความหมายของเอกสารประกอบการ
เรี ย น หมายถึง เอกสารที่ใ ช้ป ระกอบการเรียนวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ง ตามหลั ก สู ตรที่ใ ช้ใ นสถานศึก ษา เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนมีหลายประเภท เช่น แผนการสอน ชุดการสอน บทเรียนสาเร็จรูป
สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ (2550 : 6) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนไว้ หมายถึง เอกสารที่
ผู้สอนจัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ข องผู้เรียน เป็นลักษณะเอกสารที่จัดทาเป็นรูปเล่มมีเนื้อหาสาระที่
ครอบคลุมครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ มีคาอธิบายถึงรายละเอียดของเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และมีรูปภาพประกอบตามคาบรรยายอย่างเหมาะสม เนื้อหามีการแยกย่อยและเรียงตามลาดับขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่องกัน สาระถูกต้อง รูปแบบการพิมพ์ที่ดี มีความชัดเจน และเป็นสาระที่เขียนขึ้นด้วยความรู้ของผู้สอน
เอง ไม่ได้ลอกของผู้อื่นมา
สุวิทย์ มูลคาและสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 41) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการ
เรียน หมายถึง เอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใด
วิชาหนึ่ง ควรมีหัวข้อเรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหาสาระและกิจกรรม เพื่อจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ตามที่หลักสูตรกาหนด และการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนสามารถทาได้ในหลายรูปแบบ ตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมในแต่ละวิชา
สรุปได้ว่า เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารที่ครูผู้สอนสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน
ของนักเรียนและใช้เป็นเอกสารการสอนของครูในรายวิชาหนึ่ง ซึ่งมีจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระรายวิชา
แบบประเมินผลการเรียนรู้ ครอบคลุมครบถ้วนตามคาอธิบายรายวิชา ตรงตามหลักสูตรกาหนด ประกอบกับ
การนาประสบการณ์การสอนของครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆสอดแทรกเนื้อหาสาระสาคัญที่จาเป็นต่อการเรียน
เรียนรู้ของนักเรียนรวบรวมเป็นเอกสารประกอบ การเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญ คือ การพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียน
ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียนนั้นมีความสาคัญที่ผู้สร้างต้องวางแผนและเรียงลาดับ
ขั้น ตอน เพื่อให้ ได้มาซึ่งเอกสารประกอบการเรียนที่ส มบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์มีผู้ ให้ขั้นตอนการสร้าง
เอกสารประกอบการเรียนไว้ ดังนี้
สุ วิ ท ย์ มู ล ค าและสุ นั น ทา สุ น ทรประเสริ ฐ (2550 : 44) ได้ เ สนอแนะขั้ น ตอนการผลิ ต เอกสาร
ประกอบการสอนไว้ดังนี้
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน ซึ่งอาจได้มาจาก
1. การสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทาการสอน
2. การบันทึกปัญหาและข้อมูลระหว่างการสอน
3. การศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียน
4. ศึกษารายละเอีย ดในหลั กสู ตรของสถานศึกษา เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง หรือจุดประสงค์และกิจกรรมที่เป็นปัญหา
5. เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมแบ่งเป็นบทเป็นตอนหรือเป็นเรื่องเพื่อแก้ปัญหาที่พบ

5
6. ศึกษารูปแบบและกาหนดส่วนประกอบภายในของการเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอน
7. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเพื่อนามากาหนดเป็นจุดประสงค์ เนื้อหาวิธีการและสื่อประกอบ
เอกสารในแต่ละบทหรือแต่ละตอน
8. เขียนเนื้อหาในแต่ละตอน และข้อทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
9. ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
10. นาไปทดลองใช้ในห้องเรียนและเก็บบันทึกผลการใช้
11. นาผลที่ได้มาใช้พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง (อาจทดลองใช้มากกว่า 1 ครั้งเพื่อ
ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนนั้นให้สมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด)
12. นาไปใช้จริงเพื่อแก้ปัญหาที่พบจากข้อ 1
สรุ ป ได้ ว่ า ขั้ น ตอนของการสร้ า งเอกสารประกอบการเรี ย นมี ล าดั บ ขั้ น ตอนส าคั ญ ๆคล้ า ยกั น ซึ่ ง
กระบวนการเริ่มต้นต้องมีการศึกษา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา ให้เข้าใจ
อย่างละเอียดครบถ้วน จึงจะนาไปสู่กระบวนการขั้นตอนการสร้างเอกสารได้อย่างถูกต้อง
การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน
การวิจัยชั้นเรียนส่วนใหญ่ครูต้องพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการทดลอง ถ้ามีประสงค์และอยู่ในวิสัยทา
ได้อาจจะหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมี 2 ขั้นตอน (พิสณุ ฟองศรี. 2551 : 185)
ขั้นตอนแรก ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจโดยใช้วิธีการหา IOC
ขั้นตอนที่สอง แบ่งย่อยเป็น 3 ขั้นตอนคือ
1. ทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย 1 – 3 คน เพื่อหาข้อบกพร่อง
2. ทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย 5 – 10 คน เพื่อหาข้อบกพร่องอีกครั้งหนึ่ง
3. ทดลองกับกลุ่มใหญ่ประมาณ 30 คน
การสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน ก่อนที่จะนาไปใช้ ควรมีการทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้เอกสารประกอบการสอนได้มาตรฐานเสียก่อน เพื่อจะได้ทราบว่าเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพเพียงใด มีข้อบกพร่องใดที่สมควรแก้ไขปรับปรุง ดังนั้น การประเมินผลขั้นนี้ เป็นการประเมินผลเพื่อ
หาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนโดยตรง เป็นการกาหนดค่าประสิทธิภาพเป็น 90/90 หรือ 80/80
หรือ 75/75 ตามลักษณะวิชาในการกาหนดว่าประสิทธิภาพของชุดการสอนมิใช่ตั้งขึ้นตามความพอใจของ
ผู้สร้ าง แต่จ ะพิจารณาตามลักษณะวิชา ซึ่งโดยปกติวิช าที่เป็นความรู้ข้อเท็จจริงมักตั้งเกณฑ์ 90/90 หรือ
80/80 หากเป็นวิชาทักษะ อาจตั้ง ต่ากว่านี้ได้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์; 2545:88)
การหาประสิทธิภาพของสื่อเอกสารประกอบการสอนจะช่วยให้ผู้ใช้สื่อบังเกิด ความมั่นใจต่อการใช้สื่อ
นั้นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยต้อ งผ่านการตรวจสอบ วิเคราะห์คุณลักษณะที่เป็นเกณฑ์
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนแต่ละประเภท การประเมินประสิทธิภาพของสื่อการสอนมี 2 ลักษณะคือ
(กิดานันท์ มลิทอง; 2543 : 97-99)
1.การประเมิน โดยผู้ เชี่ย วชาญ เป็ นการนาสื่ อการสอนไปให้ ผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสื่ อการสอนและ
ผู้เชี่ยวชาญงานเนื้ อหาสาระเป็น ผู้ป ระเมิน ผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินประกอบด้วย เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิช า
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ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญในการวัดผลและประเมินผล ซึ่งการประเมินมักจะเป็น
คุณลักษณะทางกายภาพ เช่น ความถูกต้องเชิงเนื้อหา คุณภาพทั่วไปของสื่อ การผลิต การออกแบบ เป็นต้น
2. การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ สื่อการสอนจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อนาไปสอนผู้เรียนแล้วผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้สูงขึ้นตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กาหนด ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพลักษณะนี้จึงต้องนาสื่อ
การสอนไปทดลองใช้กับผู้เรียน ซึ่งควรทาการทดลองหลายๆ ครั้ง และผู้เรียน ควรมีจานวนและสภาพแวดล้อม
ตามจริง จึงจะเกิดผลเป็นมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน ถ้าเป็นสื่อเดียวผู้ผลิตสื่อการสอน
นั้นๆ จะต้องสร้างแบบทดสอบระหว่างเรียน (แบบฝึกปฏิบัติ) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อที่จะได้เป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบหาประสิทธิภาพด้วย ส่วนสื่อการสอนที่เป็นสื่อประสมซึ่งมีแบบทดสอบอยู่ แล้ว
นาไปทดลองใช้ จะนาผลของการทาแบบทดสอบต่างๆ มาคานวณหาประสิทธิภาพได้เลย
การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระทาได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภท คือ
พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์) โดยกาหนดค่าประสิทธิภาพเป็นร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยมีค่าเป็น E1/E 2
E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบฝึกหัด และ
การประกอบกิจกรรมระหว่างเรียนหรือระหว่างศึกษา
E2 คือ ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผู้เรียนภายหลังเรียน) คิดเป็นร้อยละ
ของคะแนนทดสอบหลังเรียน
การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E 2 ให้มีค่าเท่าใดนั้นแล้วแต่ผู้ผลิตสื่อจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม โดยปกติสาหรับวิชาทฤษฎี ความรู้ ความจา มักจะตั้งไว้ 80/80 ถึง 90/90 แต่สาหรับวิชาทักษะหรือ
เจตคติ อาจตั้งไว้ 75/75 แต่ไม่ควรตั้งเกณฑ์ต่าเกินไป
ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภ าพสื่อการสอน เพื่อปรับปรุงการผลิ ตสื่อนั้น ผู้ผ ลิตควรดาเนินการ
ทดลองสื่อเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. แบบเดียว (1:1) เป็นการนาสื่ อการสอนไปทดลองกับผู้เรียนรายบุคคลเพื่ อหาข้อบกพร่องการ
ทดลองนี้ควรกระทากับผู้เรียนที่มีระดับการเรียนเก่งปานกลางและอ่อนเพื่อหาข้อมูล ในการปรับปรุงสื่อการ
สอนให้ดียิ่งขึ้น
2. แบบกลุ่มย่อย (1:10) เป็นการนาสื่อการสอนที่ได้รับการปรับปรุงจากการทดลองครั้งแรกมาใช้
ทดลองกับผู้เรียน 6-10 คน ความสามารถต่างกัน เพื่อหาข้อมูลในการปรับปรุงสื่อการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. แบบภาคสนาม (1:40) เป็นการนาสื่อการสอนที่ได้รับการปรับปรุงครั้งที่ 2 แล้วไปทดลองในชั้น
เรี ย นที่ มี ผู้ เ รี ย นตั้ ง แต่ 30 คนขึ้ น ไป และหาประสิ ท ธิ ภ าพ ( E1/E2 ) ถ้ า ไม่ ถึ ง เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการปรับปรุงสื่อการสอนทดลองหาประสิทธิภาพซ้าอีก
การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน อาจได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เนื่องจากมีตัวแปร ที่ควบคุมไม่ได้
เช่น ความพร้อมของผู้เรียน สภาพห้องเรี ยน ฯลฯ อาจอนุโลมให้มีระดับความผิดพลาดได้เท่าที่กาหนดไว้
ประมาณร้อยละ 2.5-5 เราตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ 80/80 เป็นการทดลองแบบ 1:40 แล้วสื่อการสอนนั้นมี
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ประสิทธิภาพ 72.5 /72.5 เราก็สามารถยอมรับว่าสื่อการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ การยอมรับประสิทธิภาพของ
สื่อการสอนมี 3 ระดับคือ
1. สูงกว่าเกณฑ์ เมื่อประสิทธิภาพของสื่อการสอนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เกินร้อยละ 2.5 ขึ้นไป
2. เท่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของสื่อการสอนเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่ไม่เกิน ร้อยละ 2.5 หรือไม่ต่า
กว่าร้อยละ 2.5
3. ต่ากว่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของสื่อต่ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 2.5 ถือว่าสื่อการ
สอนมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้
วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ ( Practice )
วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ หมายถึง วิธีสอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับ ผู้เรียน โดยการให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เป็นการสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ฝึกฝนหรือปฏิบัติจริง ลักษณะสาคัญ การลงมือปฏิบัติมักดาเนินการภายหลังการสาธิต การทดลองหรือ การ
บรรยาย เป็นการฝึกฝนความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเน้นการฝึกทักษะ
ขั้นตอนการสอน
1.ขั้นเตรียม ผู้สอนกาหนดจุดมุ่งหมายของการฝึกปฏิบัติ รายละเอียดของขั้นตอน การทางาน เตรียม
สื่อต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือใบงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
2.ขั้นดาเนินการ ผู้สอนให้ความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ มอบหมาย งานที่ปฏิบัติเป็น
กลุ่มหรือรายบุคคล กาหนดหัวข้อการรายงาน หรือการบันทึกผลการปฏิบัติงานของ ผู้เรียน
3.ขั้นสรุป ผู้สอนและผู้เรียน ช่วยกันสรุปกิจกรรมการปฏิบัติงาน
4.ขั้นประเมินผล สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ความสนใจ ความร่วมมือ ความเป็นระเบียบ การ
ประหยัด การใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือ และการตรวจผลงาน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กิติพงศ์ เมธาวิวรรธน์กุล (2558) ทาการหาคุณภาพและประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน วิชา
ทฤษฎีเครื่ องมือกล รหั ส วิชา2102-2003 หลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 มี
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.29/81.05 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ได้กาหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชา
ทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชา
ทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 อยู่ในระดับมาก
นาตยา แสงวันลอย (2557) รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีสาหรับกิจการซื้อ
ขายสินค้า รหัสวิชา 2201-2001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ผลการวิจัย
พบว่า 1) เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีสาหรับกิจการซื้อขายสินค้า รหัสวิชา 2201-2001อยู่ในเกณฑ์
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 78.46/77.01 และนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบ การสอน วิชาการบัญชี
สาหรับกิจการซื้อขายสินค้า รหัสวิชา 2201-2001 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นและสูงกว่าเกณฑ์
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ที่กาหนดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้เอกสารประกอบการ
สอน วิชาการบัญชีสาหรับกิจการซื้อขายสินค้า รหัสวิช า 2201-2001 อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น มากที่สุดคือ เนื้อหาสอดคล้องจุดประสงค์ รองลงมาคือ การนาเสนอเนื้อหาเรียงลาดับจากง่าย
ไปหายาก
อัฐษนันท์ ลัทธิรมย์ (2557) ทาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิ ช าการเขี ย นแบบด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ รหั ส วิ ช า 2102-2102 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.21/81.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ได้กาหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรี ยน
ด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2102-2102 หลังเรียนสูงกว่า
ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ความพึ ง พอใจในการเรี ย นการสอนโดยใช้ เ อกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2102-2102 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย นักเรียนปวช.2 สาขาการวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราช
ดาเนินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 133 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนปวช.2 สาขาการวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนินภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 33 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
1.เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาวิธีการ และขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน
1.2 ศึกษาคาอธิบาย วัตถุประสงค์
1.3 สร้างขอบเขตเนื้อหาและวิเคราะห์แบ่งเป็นส่วนๆ
1.4 ศึกษาเนื้อหาวิชานามาจัดหมวดหมู่เชื่อมโยงความสอดคล้อง ในแต่ละบทมีส่วนประกอบของ
วิธีการศึกษาเนื้อหา มีสรุปในแต่ละเนื้อหา และสรุปภาพรวมของแต่ละบทของผู้จัดทาแบบฝึกหัด แบบทดสอบ
ก่อนเรียน–หลังเรียนอยู่หลังบทซึ่งจะนามาใช้ในการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน (E1)
1.5 นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาหัวข้อที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมโดย
นามาพัฒนาและนาไปใช้กับกลุ่มทดลอง
การสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน ก่อนที่จะนาไปใช้ ควรมีการทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้เอกสารประกอบการสอนได้มาตรฐานเสียก่อน เพื่อจะได้ทราบว่าเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพเพียงใด มีข้อบกพร่องใดที่สมควรแก้ไขปรับปรุง ดังนั้น การประเมินผลขั้นนี้ เป็นการประเมินผลเพื่อ
หาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนโดยตรง เป็นการกาหนดค่าประสิทธิภาพเป็น 90/90 หรือ 80/80
หรือ 75/75 ตามลักษณะวิชาในการกาหนดว่าประสิทธิภาพของชุดการสอนมิใช่ตั้งขึ้นตามความพอใจของ
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ผู้สร้าง แต่จะพิจารณาตามลักษณะวิชา ซึ่งโดยปกติวิชาที่เป็นความรู้ข้อเท็จจริงมักตั้งเกณฑ์ 90/90 หรือ
80/80 หากเป็นวิชาทักษะ อาจตั้ง ต่ากว่านี้ได้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์; 2545:88)
การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระทาได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภท คือ
พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์) โดยกาหนดค่าประสิทธิภาพเป็นร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยมีค่าเป็น E1/E2
E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบฝึกหัด และ
การประกอบกิจกรรมระหว่างเรียนหรือระหว่างศึกษา
E2 คือ ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผู้เรียนภายหลังเรียน) คิดเป็นร้อยละ
ของคะแนนทดสอบหลังเรียน
การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้นแล้วแต่ผู้ผลิตสื่อจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม โดยปกติสาหรับวิชาทฤษฎี ความรู้ ความจา มักจะตั้งไว้ 80/80 ถึง 90/90 แต่สาหรับวิชาทักษะหรือ
เจตคติ อาจตั้งไว้ 75/75 แต่ไม่ควรตั้งเกณฑ์ต่าเกินไป
2.แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน มีขั้นตอนในการสร้าง
ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับรายวิชา
2.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน การหา
ประสิทธิภาพเอกสารการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการหาความพึงพอใจของนักเรียน
2.3 ศึกษาเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน
2.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้วางรูปแบบและกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอภิปราย
2.5 นาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสม
2.6 ปรับปรุง พัฒนาและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้จากการเก็บข้อมูลแล้วนามาพัฒนา
ตามประเด็นสาคัญ และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบให้คาแนะนา โดยปรับปรุงตามคาแนะนาดังกล่าว แล้วจึง
นาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.แบบทดสอบระหว่างเรียน (E1) และหลังเรียน (E2)มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
3.1 ศึกษาคาอธิบาย วัตถุประสงค์ของวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน
3.2 ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน
3.3 ศึกษาเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนของวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน
3.4 ทาการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน
3.5 ดาเนินการออกแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก โดยตั้งคาถาม และเชื่อมโยงเนื้อหา
และสถานการณ์จริง
3.6 นาแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1) คะแนน +1 คือ แน่ใจว่าข้อสอบนั้นมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
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2) คะแนน 0 คือ ไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
3) คะแนน -1 คือ แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
โดยพิจารณาค่า IOC คัดเลือกข้อสอบที่มีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าแบบทดสอบมีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหานาผลการพิจารณาลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
3.7 นาแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน
4.แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การรวบรวมข้อมูล
1. แบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการทดลองดังนี้
1.ประยุกต์แบบแผนการทดลองแบบก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง(ไพฑูรย์
สินลารัตน์ และสาลี ทองทิว. 2535 : 71)
ทดสอบก่อน
ทดลอง
ทดสอบหลัง
T1
X
T2
2.หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน โดย
หาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการทาใบงาน (E1) กับคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) โดยคิดเป็ นร้อยละ จากนั้นนาผลที่ได้มาเทียบ และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา 6 คาบๆละ 50 นาที
3. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง คือ เนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
4. ขั้นตอนการดาเนินการทดลองและการนาเสนอข้อมูล
1.ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 10 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้ว
บันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการทดสอบก่อนเรียน
2.ดาเนินการจัดการรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน
พร้อมกับแผนการสอน จานวน 6 คาบๆละ 50 นาที มีใบงานทั้งหมด 4 ใบงาน 20 คะแนน เมื่อนักเรียนทาใบ
งานจบ ผู้วิจัยได้บันทึกผลคะแนนใบงานไว้เพื่อนาไปหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน (E1)
3.เมื่ อ เรี ย นครบให้ นั ก เรี ย นทดสอบหลั ง เรี ย น ด้ ว ยแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน จานวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน บันทึก
ผลลงในแบบบันทึกผลการทดสอบหลังเรียน เพื่อนาไปหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน (E2)
4.ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1) ค่าร้อยละ (pc) (รวีวรรณ ชินะตระกูล. 2540 : 184)
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2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คานวณจากสูตร (รวีวรรณ ชินะตระกูล. 2540 : 184)
3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คานวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 101)
4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ค่าสถิติแบบ t-test for Dependent Samples (ชูศรี
วงศ์รัตนะ. 2550: 179)
5) การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน โดย
ใช้สูตร (เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต2538 : 295)

E1 

 X 

 100

E2 

 F 

N

N

A

B

 100

เกณฑ์การแปลความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นาผลคะแนนของผู้เรียนมาคิดค่าร้อยละ โดยใช้เกณฑ์ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน
ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน
ความหมาย
70-100
สูง
50-69
ปานกลาง
0-49
ต่า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1.ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย ดังนี้
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน
นักเรียน 33 คน
ผลการสอบระหว่างเรียน
รวม
ผลการสอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม
5
5
5
5
20
10
เฉลี่ย
4.06
4.15
4.18
4.67
17.06
8.06
ร้อยละ
81.21
83.03
83.64
93.33
85.30
80.61
E1/E2
85.30
80.61
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.30/80.61 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80
ตารางที่ 2 เปรียบผลสัมฤทธิ์ก่อน-หลัง โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยใช้สถิติ t – test for Dependent Samples
การทดสอบ
n
k
s
t
df
sig.
ก่อนเรียน
33
10
5.94
0.50
12.69
32
0.00**
หลังเรียน
33
10
8.06
0.43
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ์ก่อน-หลัง โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์ อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ค่า X และค่าร้อยละที่
คานวณได้ก่อนเรียนมีค่า X เท่ากับ 5.94 และค่าร้อยละเท่ากับ 59.39 และหลังเรียนมีค่า X เท่ากับ 8.06
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และค่าร้อยละเท่ากับ 80.61 แสดงว่าหลังการเรียนนัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ข้อที่

รายการ

ระดับความพึงพอใจ (N=33)

S แปลผล
1
21
9
3
1 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
- 4.55 0.66 มากที่สุด
19
9
5
2 กล้าซักถามข้อสงสัย
- 4.42 0.74 มาก
18 10
5
3 มีความเข้าใจในบทเรียน
- 4.39 0.74 มาก
20
9
4
4 ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
- 4.48 0.70 มาก
22
7
4
5 สนุกกับการเรียน
- 4.55 0.70 มากที่สุด
รวม 4.48 0.71 มาก
จากตาราง พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์
เบื้ องต้น เรื่ องอุป สงค์อุป ทาน ร่ว มกับ การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเฉลี่ ยรวม ( X ) = 4.48 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) = 0.71 อยู่ในเกณฑ์ มาก จากการพิจารณาพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 และ สนุกกับ
การเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70
สรุปอภิปรายข้อเสนอแนะ
สรุป
1.ประสิ ทธิภ าพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.30/80.61 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80
2.ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ น-หลั ง โดยใช้ เ อกสารประกอบการสอน วิ ช า
เศรษฐศาสตร์ เบื้ องต้น เรื่องอุป สงค์อุป ทาน ร่ว มกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ค่า X และค่าร้อยละที่
คานวณได้ก่อนเรียนมีค่า X เท่ากับ 5.94 และค่าร้อยละเท่ากับ 59.39 และหลังเรียนมีค่า X เท่ากับ 8.06
และค่าร้อยละเท่ากับ 80.61 แสดงว่าหลังการเรียนนัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มี
ค่าเฉลี่ยรวม ( X ) = 4.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) = 0.71 อยู่ในเกณฑ์ มาก จากการพิจารณา
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 และ สนุกกับการเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70
อภิปรายผล
5

4

3

2
-
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1.ประสิ ทธิภ าพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน มี
ประสิ ทธิภ าพเท่ากับ 85.30/80.61 เป็ น ไปตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเอกสาร
ประกอบการสอนดังกล่าว มีขั้น ตอนการสร้างและหาคุณภาพที่เหมาะสม เริ่มจากการศึกษาค้นคว้า แล ะ
วิเคราะห์หลักสูตรอย่างละเอียด การศึกษาวิธีการสร้างที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อบกพร่องที่ค้นพบจนได้เครื่องมือ
ฉบับสมบูรณ์ เมื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จึงมีประสิทธิภาพตามที่ปรากฏ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กมลวรรณ วรรณธนัง ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเมืองและการปกครอง
ของไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วิชาการเมืองและการปกครองของไทยโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ผลการศึกษาพบว่าประสิ ทธิภ าพของเอกสารประกอบการสอน เรื่องการเมืองและการ
ปกครองของไทยหลังการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วิชาการเมืองและการปกครองของไทย มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฎัก สินทร ได้ศึกษา การพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนวิชาปฏิบัติกีตาร์ 3 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า เอกสารประกอบเรียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติกีตาร์ 3
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีประสิทธิภาพโดยรวม
เท่ากับ 90.87/84.83 ซึ่งผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพในการทดลองใช้นวัตกรรมตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ระดับ 80/80
2.ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ น-หลั ง โดยใช้ เ อกสารประกอบการสอน วิ ช า
เศรษฐศาสตร์ เบื้ องต้น เรื่องอุป สงค์อุป ทาน ร่ว มกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ค่า X และค่าร้อยละที่
คานวณได้ก่อนเรียนมีค่า X เท่ากับ 5.94 และค่าร้อยละเท่ากับ 59.39 และหลังเรียนมีค่า X เท่ากับ 8.06
และค่าร้อยละเท่ากับ 80.61 แสดงว่าหลังการเรียนนัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน มีเนื้อหา
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและเกิดการเรียนรู้ อย่างเข้าใจที่แท้จริง ซึ่งทาให้สามารถค้นพบหลักการ
ความคิดรวบยอด และสรุปผลได้ด้วยตนเองหรือด้วยความร่วมมือจากกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ ในการจัดการ
เรียนการสอนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนเกิดความสนใจ และกระตือรือร้น
ในการเรียน ส่งผลถึงการพัฒนาทักษะการคิด การอ่าน และการเขียน สามารถนาความรู้เดิมมาผสมผสานกับ
ความรู้ใหม่ จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อน ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ประเสริฐ จันทร์อุดม ได้ศึกษา การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ
ทั่วไปผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดในทุก ๆ หน่วยและ
โดยรวมทั้งฉบับ นักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ใน
ทุก ๆ หน่วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดา พาหอม ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ
รั บ ผิ ดชอบต่ อสั งคมขององค์กรธุร กิ จ วิช าจริยธรรมทางธุร กิจ โดยใช้ เอกสารประกอบการสอน นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาที่เรียนเรื่อง การรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจ วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนแตกต่างกัน มี
ระดับ นั ยส าคัญน้ อยกว่า .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจตน์จรรย์ อาจไธสง ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนทั้งกลุ่มที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และกลุ่มที่เรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการภาษาไทย สามารถอธิบายความหมายของคาศัพท์ technical term เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน
3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มี
ค่าเฉลี่ยรวม ( X ) = 4.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) = 0.71 อยู่ในเกณฑ์ มาก จากการพิจารณา
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 และ สนุกกับการเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ ทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผลชนะของทีมทาให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เด็กอ่อน เด็กเก่ง สามารถ
เรี ย นรู้ ไปพร้ อ มๆ กัน ซึ่ งอาจส่ งผลให้ นั ก เรี ยนมี ความพึงพอใจต่ อกระบวนการจัด การเรี ยนรู้ ที่พั ฒ นาขึ้ น
สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 13-14) ที่กล่าวว่าเพื่อนสอนเพื่อนเป็นการสร้างความคุ้นเคย และ
เป็ น หนึ่ ง เดี่ ย วกั น สร้ างสั งคมการเรี ย นรู้ ท างสั งคมการเล่ น เรี ยนรู้ ล าดั บในสั ง คมและการเกื้ อกู ล ตามวั ย
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ พีระ พิลาฤทธิ์ (2554: 56- 58) ได้ศึกษาผลการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง การสร้างงานนาเสนอที่ใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2003 โดยใช้รูปแบบการสอน
ทางตรง สาหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากสอดคล้องกับอัจฉรา ชานาญวงษ์ (2553: 80-84) ได้ทาการศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พื้นฐานการตีโปงลาง)แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.ก่อนที่จะนาเอกสารประกอบการสอนไปใช้ ครูผู้สอนควรจะอธิบายขั้นตอนและวิธีการเรียนจาก
เอกสารประกอบการสอนด้วยตนเองให้ผู้เรียนได้เข้าใจก่อน โดยเน้นในเรื่องของบทบาทของครูและนักเรียนที่
จะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ ครูจะเป็นเพียงผู้ชี้แนะและอานวยความสะดวกในเรื่องการเรียน
นักเรียนจะต้องเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการสอน
2.ไม่ควรจากัดเวลาในการเรียน เพราะการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สนองตอบความแตกต่างทางด้านความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยควรนาเทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือเครื่องมือมาช่วยในการสอนรวมกับเอกสารประกอบการสอน
เพื่อให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ และสนุกสนานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรชี้แจงให้ผู้ร่วมวิจัยเข้าใจใน
รูปแบบขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการก่อนล่วงหน้า
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ผลกระทบที่เกิดขึ้น
การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทาน ร่วมกับการสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การคิดอย่างมีเหตุ
มีผลในเชิงตรรกะ รวมถึงทักษะของการเรียนรู้หรือการทางานแบบร่วมมือ สามารถนาความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
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